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 ةيامعما :رتسلا تعسل نا اك
 ءاثر ديهشلا ( رمع ) ىف غوصأف

 تمرحو بوطخلا كاف تمجلأ مأ
 ءافدمإلا "كلماتك نيبح كيتا

 ىلع ىزغي نكي مل ( ةوادبلا ) خيش
 كل 11

 اهتااهص ىمح ليخ ىخأ نكل
 ءاسجيهلا اهفارعأ نم رادأو

 اهدحلو دوسألا دهم ايقيرفأ

 ءاسنو الجارأ هيلع تجض
 ؛ مهروبق ءارو نم ةيلهاجلاو

 ءاحلفلاو ليخلا ديز نوكسبي
 مير انين ةوليجتلا ىلع ةويلادسلاو

 ءازع باسصملا عم نوكلمي ال

 هفحو ميركلا هللا ةمذ ىف

 ءاريشلاريمأ

 ىف 8 أ ١57١

 نموهم عل طرب 116 تمصسطتمع -



 كب دوبع ىعدملاو راتخملا رمع ميعزلا ريبكلا ديهشلا نيب نيتلدابتم نيتلاسر ىلع بيرق ذنم انرثع 8
 , قباسلا اهدهع ىف ةيلاطبإلا تاطلسلا ىدل نامجرت بصنم لغشي ناك ىذلا دشار ىبأ

 ( ةقرب نم ةيقرشلا ةهبجلا) نالوخب هرقم نم 1574 ربمتبس ١١ خيراتب روكذملا دشار ىبأ ثعب دقو
 ةيوق ةلود مهنأ ةجحب نييلاطيالل ملستسيو داهجلا كرتي نأب اهيف هحصني راتخملا رمع ديسلا ىلإ ةليوط ةلاسرب
 دقو . ةلاسرلا كلت ىف ءاج ام رخآ ىلإ ةميسج رئاسخو ابعت كلذ ءارج نم تدبكت دق دالبلا نألو اهرهق نكميال
 اذبن ءارقلل ىورن نحن اهو ميظعلا دئاقلا اذه ناميإ ةوق روصي امب ةلاسرلا كلت ىف ءاجام ىلع ديهشلا لطبلا در

 ... ىظفللا اهبيكرت ىف رظنلا نع ىنغيام ةدوصقملا اهيناعم ىفو راتخملا رمع ديسلا ةلاسر نم ةقرفتم

 داره يب ناك

 ١ - ىبرع كنأو مكسنج ءانبأل ةحيصنلا نولذاب متنأو نطولا اذهل مكمودق نيح نم مكنإ مكلوق ...

 ىف ىشالتي ناميإلا ةوق نأل هللا ىلع نولكوتم نحنف اهب انل ةجاحال ىدعلل نوكرلا ىلإ ىدؤت ىتلا ةحيصنلاف
 (نيقتملا عم هللا نإ ) نيبملا هباتك ىف ىلاعت هللا لاق ددم لك اهبناج .

 , دجو ام هيلع ناه دصق ام فرع نمف اندصقم نوفراع نحنف هلهأو نطولا بعت ةهج نم مكلوقو - "

 ةنياعم كلذ انياع كلذ فالخب نحن هانيأر ىذلاف فرشلا الإ برعلل دصقت ال مكتموكح نأ مكلوقو -
 نع دعبيو نجسي شاو ىأ ىدع نم هيلإ بسنت ةيهاو لاوقأ درجمل مهترطيس تحت لصحو فرش هل ناسنإ لكف
 لاعفألا هذهفأ لاعنلا ءىطاوم تحتو لامهإلا اياوزب كرتي هيلإ اونسحأ اذإ ةرباخم نودب اماوعأ هنطوو هلهأ
 هللا اناهن دقو ةيكزلا ميشلا ىوذ الو ةيبرع سفن هلمحتتال كل ركذام لكو ( هللاو ال ) فرش اهل ةموكح لاعفأ
 . ( راذلا مكسمتف اوملظ نيذلا ىلإ اونكرتالو ) : لاق زيزعلا هباتك ىف ىلاعتو هناحبس

 ىف رداقلاف اهناكم اومكحتل ةعطاقملا هذه نم ةموكحلا هذه اودعبت نأ نورداق مكنأ نودقتعتأ متلقو - 4
 ةنس ةرشع ةسمخ ةدم اهل هذه كتموكح نأ ملعتلف هتوقو هللا لوحب انيلع ليحتسي ائيش نيبلاط نحن ائسلو هللا

 نطولاو . رشعلا اهنم اهدنع سيل نآلا برحلا لوأ ىف اهب تتأ ىتلا ةوقلاو هيف براحتو سلبارط طيخل ةيتآ ىهو
 دونج ىفص نوردكم نآلا ىلإ هتوقو هللا نوعبو هسفن نطولا نم الإ ةيجراخ ةناعإب نعتسي مل برحلا لوأ نم
 نع اوحضي وأ مهناردأ نم هورهطي ىتح هتوقو هللا لوحب مهنوكرتي ال نطولا لاجرو . مهطقن عيمج ىف ايلاطيإ
 , نطولاو هللا ليبس ىف ةيحضتلا مهمارم وه كاذودهللا حماسال مهرخآ

 4١؟ ددعلا 1548 ريمتبس ؟١ (نطولا)



 ةيضايرو ةيفاقثو ةيسايس لامعأل قّدوُي باتك راتخملا رمع ةيعمج قئاثو الل
 ١557 ةنس ىزافنب ىف اهسيسأت ذنم ايبيل ىف ةينطو ةسسؤم اهب تماق
 : 15119 ةدننب ىقح لامعا نم" اهلاكو ةلضاوامو ١1501 ةكس اهلح مث تح

 ايبيل عيراك ةباحعل زا ةشحسولاا هذه يرام ةعانكل ةلواحم تيننل اهنا
 قاركم تسلا وف الل هكون" اة يؤك قيسلل يرو تع نقر سل كلزن فيدحلا
 اهيف تكراشو اهترصاع ثادحأ نع راصتخاب تثدحت ىننأ مغر ةيصخش

 ىننأ مغرو . اهتاسبالمو اهبابسأ حرش نم دبال ( ةقيثو ) ميدقت ةرورهل
 سئوتو شازجلاو رصم ةداق عم تاقالعو تاءاقل ىلا ةراشالل تررطضا

 ناك كلذ لك نكلو اهيلا ىمتنأ ىتلا ةينطولا ةسسؤملا نع ةباين اهب تفرشت
 ٠ ( درف زاجنإ ) نكي ملو ( ةعامج لمع ) راطإ ىف

 قيثوت ) هنا تاركذم درس الو خيرات ةياور سيل هددصب نحنام ناف نذا

 داما ايبتا نجي نإ ةيواخلا» ىف :نسصختلا يقاكلل نكمي ( كفو لاال
 , عئاقولا ليلعتو ثادحألا ليلحت نه هنكمت ىتلا ةقثوملا

 لجسم ملا هنا لاصالا هاذه اقضع يذلا نحت ةانزيسصقك نأ انووكصقا قم
 الإ انم دحأ ظفتحي ملو لمع نم ققحت انمب ةيرهش ىأ ةيموي تاركذم انم دحأ
 . كانهو انه ةرثعبم تادنتسملاو قئاثولا نم مظنملا ريغ ليلقلاب

 ىتلا هتالجسو هتافلمب امظنم ىزاغنب ىف ةيعمجلل ماعلا زكرملا ناك دقو
 تافلملا كلت نكلو ايضايرو ايفاقثو ايسايس ىمويلا هطاشن قئاثو مضت
 ةيلوي ىف ايفسعت ةيعمجلا لح ىرج امدنع عاض اميف تعاض دق تالجسلاو

 . ماعلا زكرملا ىفام ىلع تاطلسلا تلوتساو 0١

 نم ءىش عاجرتسا لواحن مل اننأ اضيأ انريصقت وأ انروصق نم لعلو
 , ةيعمجلا اهردصت تناك ىتلا تالجم لاو فحصلاو تالجسلاو تافلملا كلت
 رويصت انتهذ ىف نكي مل هنأ وك اترذع لعلو ب كاذتا انكمم كلذ ناك انيرو



 عجرمو ةيبيللا دالبلا خيرات داوم نم ةدامك اهتايوتحمل البقتسم ةجاحلل
 . اهلحارم نم ةماه ةلحرم ميوقتل

 نأ ةرورضب ةوخألا نم نيريثكلا حاحلإ انيلع دتشا امدنع كلذ لجأ نم

 ىف مداقلاو رضاحلا ليجلل اقح اهرابتعاب ةلحرملا كلت عئاقو ليجستب موقن
 ٠ ريسيلا رزنلا الإ اهتادنتسمو اهقئاثو نم كلمن ال انسفنأ اندجو انقنع
 لاح ناسل ( نطولا ) ةفيحص نم هب اوظفتحا امب انودوز ةوخألا ضعب نكلو
 الجس ظحلا نسح نم ١941 لوأ ذنم اهدادعأ تناك ىتلا راتخملا رمع ةيعمج
 ىتلا دادعألا نأ عم ىضايرلاو ىفاقثلاو ىسايسلا ةيعمجلا طاشن نم ريثكل
 . ةينطولا ةفيحصلا هذه نم ردصام لك ىه تسيل انديب

 اهرزتصت تناك نكلا (" ةيهايزلا ةقرم )3 ديرج' ىلع ليففف هل كلذك
 نسلق( :نطول ١ ) مسام يون هزيح 5407 لوا نكح 1446 تي ةيعنعلا
 ,ةيفاقثلا (ايبيل ) ةلجم نم دحاو ددع ىلع كلذكو ؛ نيددع ىوس اهنم انديب

 نأ كشالو . اضيأ ةيفاقثلا ( راتخملا رمع ) ةلجم نم ددع ىأ ىلع رثعن ملو

 ىفاقثلا طاشنلا رابخأ نم ريثكلا ىلع ىوتحت تناك نيتلجملاو ةديرجلا
 , ةيعمجلل ىضايرلاو

 ةلفوملا وسام هزه ويه نشانفك لمحت انكعنتا لاه يل" يلع
 افعل ا اذه "ىف نحل | قت انولاو دك اهصسلا -عمج مواسم امتك» اوههاشو
 اهودناس وأ ةيعمجلا لامعأ ىف مهدهجب اوكراش نيذلا ءامسأب انوركذو
 اولمع لاجرل ءامسأ ىأ مسا باتكلا ىف دري مل اذإ رذتعنو اهورصانو
 هللا دتع مهركذ نوكي نأ ىجرتو مهب انفعست مل ةركاذلا نكل لمعلا اوقدضو
 , ىقبأو ريش ىهو

 ةيناطيربلا رئاودلا هنع تجرفأ ىرس ريرقت ىلا ةراشإلا نم دبال انهو
 ىف ىناطيربلا دمتعملا راد هتعضو راتخملا رمع ةيعمج نع ريرقت هنا . اريخأ
 رشن انيأر دقو ٠ ندنل ىف اهتسائر ىلإ هتعفرو ١٠1/١15١/؟10 ىف ىزاغنب
 رظن ةهجو نم راتخملا رمع ةيعمج نع ةقيثو هرابتعاب ةيبرعلا هغللاب هتمجرت
 ٠ تازواجتو ءاطخأ نم هب دريام لوح رصتخم قيلعتب هليذنو ىبنجالا مصخلا

 :.ماسقأ ةعبرا ىلا باتكلا انمسق' دقوا اذه

 ىتح ةيعمجلل ىسايسلا طاشنلا قئاثو ىلع ىوتحي : لوألا مسقلا
 ْ . ىناطيربلا ىرسلا ريرقتلاو 565



 ىفاقثلاو ىضايرلا طاشنلا قئاثو ىلع ىوتحي : ىناثلا ':مسسقلا

 . ةيعمجلل ىساسألا نوناقلاو ةنرد ةيعمجو ىفشكلاو

 اهله دعب ةيعمجلا لاجر طاشن قئاثو ىلع ىوتحي : ثلاثلا مسقلا

 ىف اهلاجرو ةيعمجلا فقاوم قئاثو ىلع ىوتحي : عبارلا مسقلا

 . ةيبرعلا ةمألا اياضق

 : ةيلاتلا

 ٠ :١ تاينلاب ةموقم لامعألا ىقبتو مالسلاو ةالصلا مهيلع هللا ءايبنأل

 اهنمو ءىطخملا اهنم نأ كشال راتخملا رمع ةيعمج لاجر لامعأ هذهو

 رمع ةيعمج قئاثو نم جرختسيو جتنتسي نأ ثحابلاو خرؤملا قح نمو بيصملا

 نكل ٠ هاوه بسح ىأ همهث بسح حاجنلاو لشفلاو باوصلاو ًأطخلا راتخملا

 ٠ ابيسح هللاب ىفكو هللا دنع رايعملا ىه عورشم لمع لك ءارو نم ةينلا

 ىذلا تقولا ءاوجأو تايطعم ءوض ىلع أرقي نأ بجي لمع لك نإ - ؟

 ىف هلهأ ةبيكرتو هل خرؤملا رصعلا ةغل راضحتسا ءىراقلا ىلعو ؛ هيف عقو

 كلت لالخ نسصو ساسألا اذه ىلع ةءارقب باتكلا اذه ىظحي نأ ىجرأو

 . ةيؤرلا

 ىروعش نع ربعأ نأ دبال ... اهلح دعب لمعلل نيلصاوملا دحأو راتخملا رمع

 اميف انريغ ىلع ةاسق انك انلعل لوقأف ىقافر بتكو تيتكام ةءارق ديعأ انأو

 لقأ نوكي نأ نكمي ناك بولسألاف قحلا هنأ نمن .انلزامو « قحلا هنأ دقتعن

 ةنيغض لمحنال انئأ ىه انريمض حيري ىذلا نكل . ةدش فخأ ةهجاوملاو ةدح

 امس < يتطو ناش" ىلع ةعم انفلتخا اتئطو ءانبأ"نم-دحأل ةيفاارك الو
 ريمدت وأ انم سيل هنأل ناسنا ميطحت ادبأ دصقن ملو . ءانثتسا نود - هللاب

 . هتانب نم انسل اننأل ناينب



 هللا نيش نم اناوضر ىأ اوفع سمتلأ الو دحأل رذتعأ ال اذهب ىننا ش

 . ةقيقحلا تاذل اهيلع تمسقأ ىتلا ةقيقحلا اهنكلو

 نحنو ةلحرملا كلت ةليط اننأ كلذ لك دعب لوقأ نأ ديال اضيأ انهو -

 لاقتعالاو نجسلاب تاءارجا اندض ذختكتو ةدشبو ةدحب هجاونو ضراعت

 لب ىدسج ىأ ىونعم لالذا وأ ةناهال ضرعتن مل اننإ ةماقالا ديدحتو ىفنلاو

 حرجيال امبو مارتحالا نم وج ىف ناك تاءارجالا كلت نم انيلع قبطام لك نأ
 : 4 انتيئاسنا نم طحي ىأ انتمارك

 ىش انذطو ءانبأ دصض حالسلا لامعتساب اقلطم ركفن مل انناف لياقملابو

 . ببس ىألو فرظ ىأ
 مل ىننا هللا ديشأو . خيراتلل اهكرتأو اهلجسأ نأ دبال ةداهش هذهو

 ةقيقحلا اهنكلو ىضم امم انسفنأ ةئربت وأ ىضم دهعل ةمذ ءاربا اذهب دصقأ

 , ةقيقحلا تاذل - اهيلع مسقأ ىتلا -

 ءانبأ لكلو ىناوخالو ىل رفغي نأ ءاعدلا ىهف هللا ىلا هعفرأام امأ
 وأ مهيلإ اناسأ , انفلتخا ىأ مهصعم انقفتا نيذلا 2, ةلحرملا كلت ف ىنطو
 : اس اوعد رخآو انيلإ اوءاسأ

» 
 اناسيئد يف لسن نمنو كيد ىف انرسصقام انل رفغأ مهللا

٠ 

 ٠ اولسمفي مل امب اودمحي نأ نوبحيو اوتأ امب نوحرفي نيذلا نم انلعجت الو مهللا ,

 , هباحصأو هلآ يلعو دمحم انديس هللا لوسر يلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمقلاو

 . ةيداليم 1957 ربوتكأ / ةيرجه ١41١ يئاثلا عيبر

 سس م ااا شل
 ىبريغملا ريشب دمحم



 تأدب امنيح ١51١ ةنس ىتح ةيكرتلا ةينامثعلا ةقالخلل ةعبات ةيالو ايبيل تناك 6

 ىلع ةيسيئرلا ندملا تلتحاف اهلحاوس ىلع اهتاوق تلزنأف دالبلا هذهل اهوزغ ايلاطيا
 ناودعلا دبل ىكرتلا شيجلا نم ةيئاح كاده نكت: لو © طشوتملا نفيبألا بلا ءىطاش

 ترمتساو  دالبلا لخاد ىلا ىلاطيالا فحزلا هجاوف ةعاجش ةبه به ىبيللا بعشلا نكل
 رسأب تهتنا ةلماك ةنس نيرشع ةليط نييبيللا نيدهاجملا نم ىلاطيالا شيجلل ةمواقملا
 ١1 ىف هقنشو هقرب ىف رضخألا لبجلاب ةكرعم ىف راتخملا رمع ديبشلا داهجلا دئاق
 1446 نيمتيس

 كتاهتولا وعلا انلاظيا تلخدو 1594 نوبقيس نك ةيناقلا ةنابثا برجلا كناق

 تايدقلا نم ربكلا ايرابجأ تفجر 14 4 بهنوي ف اهقرتو تامين طيري طيح ايحاملا
 لخاد اهكراعم ىلوأ ىف ايلاطيا تمزهناف رصم ىنلع اهتاوق عم مهب تفحزو ىبيللا

 شيجلا لذخ ىذلا ايرابجا دنجملا ىبيللا بابشلا ءافلحلا رسأ ىف عقوو ؛ ةيرصملا دودحلا
 ٠ هتميزه ىف مهاسو ىلاطيالا

 ىسونسلا سيردا ديسلا ةدايقبو سصم ىف رجيملا ىف نويبيللا ءامهزلا ناك

 شيجلاب ىمست تناك ةيبيل ةيبرع ةوق ايناطيرب عم اونوك دق ةيسونسلا ةرسألاو
 بابشلا ءالؤه عراسو ؛ ىلاطيالا لالتحالا نم مهدالب نيرحتل ءافلحلا عم لمعلل ىسونسلا
 ىتلا رفلاو ركلا كراعم ىف ةعاجشب كراش ىذلا شيجلا اذه ىلا مامضنالا ىلا ىرسألا
 ايبيل نم ناملالاو نايلطلا درط مت ىتح روحملا تاوقو ءافطلا تاوق نيب افاحر تراد
 . 15419 ةنس ايئاهن

 نيكي الاد ناك نير الجد ةياللو هند نبت ومس قا ىوينلا :تاليشلا ومو هاثألا
 اذه دوسي وج ىفو» نييلاطيالا نيرمعتسلل ةديكألا ةييزبلاو.قطولا ىكرا ىلا ةدؤلاب
 ني ىبارع دعسأ ديسلا فقثملا ئىنطولا باشلا دونجلا نم زربف لمعلا نم .دبال ناك لمألا

 دهاجملا مساب ةيعمج سيسأت ةركفب ىزاغنب ىف ةقيرع ةينطو ةلئاع نم ىهو ؛ ىنارمع
 كلذو كاذ نآ ةحاتملا تالاجملا ىف اهئاول تحت لمعلاو هاركذ ديلختل راتخملا رمع ديهشلا
 ره نياتشتلابو نيدللا نايبشلا ويح فاضت نسم ىه لمعلا 1ديو» 5434 هذيل ىف
 دوجولا ويحب ىلا ةركقلا قازبال اندايفور انتل امر هر ابعاب ساح نجر ىفطتمم .قادالا

5-08 



 نجح مستو نأ دعب هثلاا اهون ةركقلا بها نكلا اهلمع ماظنو ىساسألا اهنوناق عضوب
 رياني ١" ىف ىساسألا اهنوناق دامتعاب ةقيقح ايرظن تحبصأو ةرهاقلا ىف اهساسأ
 ىلاطيالا رامعتسالا نم ىزاقنب تررحت ىتح كلذ ىلع تقو ضمي ملو . ةرهاقلاب 5
 زكرملا ةيضايرلا راتخملا رمع ةيعمج تناك ١947 ليربأ نم عبارلا ىفو 14١؟ربمفوث ىف

 ىتلا ةيناطيربلا ةيركسعلا تاطلسلا نم نذإلا لوصح دعب ةعقاو ةقيقح ىزافنب ىف ماعلا
 لبق نم هداوم ضعب ىف ليدعت ءارجا دعب ىساسألا نوناقلا رقأو ؛ دالبلا نوئش ريدت
 . ١545 ليربأ ىف ىزاغنب ىف ةيزكرملا ةيعمجلا

 ىذلا رجابملاو دنجملا بابشلا نم ةثالث ىزاغنب ىف ةيعمجلا سيسأت ةداعاب ماق عه
 فولخم دومحم ناتسألاو قالف ىلع ديسلا مهو ىلاطيالا مكحلا لاوز دعب رصم نم داع
 ةيصخش هلو ىزافنب ةيدلبل اماع انيمأ قالف ىلع ديسلا ناكو ؛ ىدرطملا ىدهملا ديسلاو
 ديسلا ناكو , افورعم ابيدأو افقثم فولخم دومحم نذاتسالا ناكو ؛ ةيميظنتو ةيرادا
 ,"اريدق ايضاير ايدايق ىدرطملا ىدهملا

 دبع ليلخ خيشلا ةليضف ةسائرب ىزافنب ةنيدم نايعأ نم ةرادإلا سلجم لكشو
 ديسلا اماع اريتركس نيعو امرتحم اينطو ناك ىذملا« ىزاغنب ىضاق » ىفاوكلا ىفاكلا
 ىنابيدلا ديمحلا دبع خيشلا :مه ءاضعألا ناكو . فقثملا بابشلا نم ىئاهجلا دمحأ دعس

 اشاب نيسحو ىركيسب اشاب نيسحو ىزينعلا ليلجلا دبع ديسلاو لالقلا ليلخ ديسلاو
 ملاس ديسلاو ىقنل فسوي ديسلاو نامصع راتخم ديسلاو ايخيكلا دمحم ديسلاو ىريوك
 , ( دوهيلا نينطاوملا نع ) هبوشت ىتانير هجاوخلاو رماع نب

 نم ريبك ددع مهعمو ةثالثلا نوسسؤملا هب موقي نادك ىميظنتلاو ىلمعلا طاشنلا نكل
 ٠ ىفاقثلاو ىضايرلا بابشلا

 راد ىف جرخت دق ناكو رصم نم زماع نب ىفطصم ذاتسالا داع ءانثألا هذه ىف
 دمحم مسقلا ةيراتركس ىلوتو ةيعمجلا ىف ةفاقثلا مسقل اسيئر حبصأو ةرهاقلاب مولعلا
 . ىبريغملا ريشب

 ىقبو اهل اسيئر رماع نب ىفطصم ناتسألا حبصأ ةيعمجلا ىف تاروطت تثدحو
 ةيعمجلل ةتقؤملا ةيراتركسلا ىنابيشلا ضوع ديسلا ىلوتو اهل اليكو ىفاوكلا ليلخ خيشلا
 :ةيملاعلا برحلا ءاهتنا دعب ايبيل ريصم ريرقت ىحن كرحتلا أدب ثيح ١141 ةنس ىتح
 : ىلاتلا وحنلا ىلع ةرادإلا سلجم نيوكت ديعأف ةيناثلا

 0 انيس حسك و رسماع نب ىقطصم ناتسالا-١

 , اماع اريتركس ىيريسغملا ريسشب دمحم - ؟



 ٠ قودنصلل انيمأ نيورسلاب ىلع جاسحلا-

 .٠ اوضع ىودهملا قيفر دمحأ ذاتسألا - ه

 ٠ اوضع لال لقلا ليلخ ناتسألا 5

 ٠ اوضع فولخم دومصحم نداتسألا- ا!

 , اوضع قال ق ىلع ديسلا- م

 ٠ اوضع ىدرطمللا ىديهملا ديسلا- 8

 ٠ اوضع ىرياسملا دمحم ديسلا - ٠

 لالخو 1527/4/8 ف ىوح دلال اوكقالا نتن سلعلا سك نافكتا ديِعأَو
 دعنا ةلاققتسا عب ةنادالا نسيلمحب اوضح عشرا هانم هيلا حيض 1484 هني
 ؛ ءاضعألا

 ١5410 رياني | ىفو ؛ ىسايسلا فقوملا تاروطت ةهجاول كلذ دعي دادعتسالا ادب

 اناني[ ( ةيضايرلا ةقرب )' ىمست تاكو ةيدمجلا لاح ناسا( نطولا ) ةديرج.كردس
 : ناطولا ةيرح قيقمتلا ئىسايسلا| :كرتعتلا لوكدب

 ةيعمجلا ةريسم ىف ةقحالتملا تاروطتلا نع قئاثولا ثدحتت باتكلا اذه ىف

 باتكلا ىفو . ١15١ ةيلوي ىف ايئاهن اهلح ىرج ىتح ةيضايرلاو ةيفاقثلاو ةيسايسلا

 ناديلا ىك' هاوس: ١459 دنم تعا اهلج سي ةيعيسل كاجر اننا نك اكو نب ضعي انقيا
 ماعلا اه روك رشم نيزقلا نفك ةكردا نك ناعقملا نسج ةحبم "اننا :ىيرقلا لالا نإ قطقلا
 نتج كفوا قع ةركقلا نع. اةلماك :هليستس "ىذا ىتايل ميرعلا بع ديسلا
 سلجم ليكشت نم كلذ بقعأ امو هنرد زكرم ىلع ترم ىتلا تاروطتلل نايبب 4
 دهم ةتكس هللا ربع هيسلا ةيراتركسو نع ىطشا هاربا ةامسألا ةساكرب هده ةناذلا

 ديه.ناتسالا اهتيزاحرعشو ةيعضجلا 8دايق ىجاوبقلا جوش كيسلا :ىلوت هقحأل فاووطت
 ةقلمتلا قكافولا نم هيلخ, لودصعلا' اننعن) امه ضعي انوا ناكعلا ىف يلهب دينفلا
 ةيفاعتلا ايلمارس ىف ايضايرو ايفاقثو ايسايس هقردب ةيمعجلا طاشنب
 نم هيلع اكلك اك عرفي باذكلا اذهو راتخملا رمع ةيعمج ةأشن نع ةصالخ هذه (4)
 . اهطاشن قئاثو

 تالاجم ىف نيلماعلا عيمج نأ ىهو ةفرشمو ةماه ةقيقح ركذ نم هبال ماتخلا ىف (4)
 لب لباقم نودب نيعوطتم مهلمعب نوموقي اوناك ةيفشكو ةيفاقثو ةيضاير ةفلتخملا ةيعمجلا

 هب مهاسيام ليئضلا هبتار نم عطتقيو هلام نم قفني ناك نم تايوتسملا لك ىلع مهنم نأ
 . راثخملا رمع ةيعمج اهب ضهنت تناك ىتلا تاطاشنلا كلت ىلع قافنالا ىف

 « رىاتخملا ريع هللا محوو »

 هسا



 نموا ع اعل طرب 116 تهصاطتمع



 اتعللانذ كنح“ تا تفحتو كادت



 نموا ع اعل طرب 116 تهصاطتمع



 نمور عم اعل طرب 1114 تمصاطتمع - (مم داهمرود ةنع ةردرداذءل طب هةوزودأعرعل انععنوم



 مسقلا اذه لمشي ©

 ىسايسلا ناديا ىف راتخم ا

 يلع اق يقمن 1941: قخارأ ذم
 هذه .بلعاو 1421: ةيلوي ىف
 ةفيحص ىف روشنم قئاثولا

 ةيعمجلا لاح ناسل ( نطولا )

 ىحاتتفالا اهلاقم ربتعي ىتلاو

 ىأرلا نع ربعت ةيسايس ةقيثو

 . راتخم ا رمع ةيعمجل ىمسرلا

 ةقيثولاب مسقلا اذه متخنو
 اهنع تجرفأ ىتلا ةيرسلا
 ةيسايسلا رئاودلا اريخأ

 راد نع ةرداصلاو ةيزيلجنالا

 ىزاغنب ىف ىناطيربلا دمتعم ا

 نم ةعقومو ١15 ا/ا١ءرا5ا' ىف

 ىد رتسم ىناطيربلا دمتعم ا
 خيرات نع ثدحتت ىهو , لودنك

 اهتاشن ذنم راتخم ا رمع ةيعمج
 . اهلح ىتح |



55 

 مقر ةقينولا

 ىف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثأ ةيبيللا دالبلا ءافلحلا شويج تلتحإ [

 ايبيل نوئش تلوتو ىلاطيالا رامعتسالا مزهو ١141 لئاوأو ١547 ةنس رخاوأ

 : ةتقؤم ةيركسع تارادإ

 ةيركسع ةرادإ سلبارط ىفؤ ؛ ةتقؤم ةيناطيرب ةيركسع ةرادإ ةقرب ىف
 ةدحاولا دالبلا تحبصأو ةيسنرف ةيركسع ةرادإ نازف ىفو ىرخأ ةيناطيرب
 نم نأش ىأ ىف ةطبار الو اهنيب لصاو ال ةلصفنم تاعطاقم ثالث ىلإ ةعطقم

 . نوئشلا

 نع فلتخي بولسأب مكحت سلبارط تناكو ةمات ةلزع ىف نازف تناك
 ىبيللا بعشلا ناكو ةعيطقلاو لاصفنالل اسيركت ةقرب هب مكحت ىذلا بولسألا

 هتدحو ققحيو هتيرح لاني ىتح كاذ نا ةمئاقلا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا رظتني
 . هلالقتساو

 ةيضقلا تأدبو ىناطيربلا ىركسعلا مكحلا ىلع تاونس عبرأ تضمو
 اتماص فقي مل ىبيللا بعشلا نكل , ةيلودلا ةحاسلا ىف اهعقوم ذخأت ةيبيللا
 لي: ةمرافم نود ةيركتسلا ةرادإلا تاهو نو ردك كلا هده لالخ
 كانه تناكو تافرصتلا كلت ةهجاوم ىف تاجاجتحالاو تارهاظملا كانه تناك

 . اهتدايق ىف ةماه راودأ راتخملارمع ةيعمجل ناكو فقاوم
 ةقرب ىلإ ةيناطيربلا ثحبلا ةنجل مودق نع نلعأ ١1875 ةنس رخآ ىف

 نينطاوملا ىواكش ىف رظنلاو قئاقحلا ىصقتل ةيناطيربلا ةموكحلا نم ةدفوم
 دبال ناكو جراخلا نم ىتأت ةيمسر ةئيه لوأ تناكو ؛ ةيركسعلا ةرادإلا ىف
 ىف ةركذم ةنجللا ىلا راتخملا رمع ةيعمج تهجوف قئاقحلاب هجاوت نأ
 ةديرج ىف رشنو بعشلا ىلع عزو روشنم ىف تعبط دقو 5

 مسا لمحت كلذ دعب تحبصأ ىتلاو ةيعمجلا اهردصت ىتلا ( ةيضايرلا ةقرب )

 . ه4 ددعلا نم ءادتبا ىأ ١547/1١/10 نم ءادتبا ( نطولا )

 ( راتخملا رمع ةبعمج قئاثو) | صا 17



 ةيناطيربلا حبلا ةنجل ىلا ةيعمجلا ةركذم

 اهتيرح نع تلضانو ةنس نيرشع نم رثكأ ىلاطيالا رامعتسالا ةيواقربلا ةمألا تبراح نأ دعب
 لح ىل ام لاوهألاو بئاصملا نم ةايحلا ىف اهقحو اهتيورعو اهتمارك نع دوذلا ليبس ىف تلمحتو , ةيوصغملا

 تعمسو ةصرفلا تحنس موي برحلل ديدج نم تبه دق « دوجولا نم تلازو ترثدنال لوحلاو ددعلا ىف اهلثامت ةمأب

 ىناطيربلا شيجلا بنج ىضم شيج ىف حالسلاب اهضعب ناديملا ىلا تلزنو دهاجملا اهريمأ نم ريفنلا توص
 ميدقت عم « هفوفص فلخ ىدعلا ىوق كاهنال ىدصت انابشو ابيش ىقابلاو راطخألاو كراعملا هعم اضئاخ

 تاركسعم تيب نم مهجارخاو روحملا نيعأ نع مهئافخاو ءافلحلا نم طابضلاو دونجلا ءاوياك ةميقلا تادعاسملا
 ةيرسلا تارباخملا لاجر دادمإكو « نيم لاس ةيفلخلا طوطخلا ىلا اولصو ىتح دالبلا لهأ ىز ىف ءادعالا
 ليكذت نم هذه هلامعأ ءارج نم ىواقربلا بعشلا باصأ دقو « دالبلا ىف روحملا شويج دوجو ءانثأ تادعاسملاو
 نثي مل اذه لك نكلو . كلذ ريغو لاومأ ةرداصمو نجسو قذشو لتق نم ليثمتلاو بيذعتلا فونص هب هكتفو ىدعلا
 دونجلا عم هدوذج لوخدد دنع هنطو ريرحتب رفظ نأ ىلإ هتايحضتو هلاضن ىف ةقداص ةينب ىضمف هتميزع نم

 , ةعجر ريغ ىلا بصاغلا ىدعلا شويج مازهناو دالبلا ةفيلحلا

 تمدق اميو « ةيناطيربلا ةلودلا عم اهفلاحتب اهنأ تنظو اهريصم ىلع ةمألا تنأمطا طقف كانهو كانه

 تساقو اهئانبأ ءامد اهلجأ نم تقرحأ ىتلا ةدوشنملا اهتيرح .. اهفده ىلا تلصوو اهتياغ تلان دق اياحضلا نم
 .. ؟ ةينطولا فادهألا تققحت لهو ... ؟ نظلا اذه حصص له نكلو ... لاوهألا اهليبس ىف

 مكحب ةيناطيربلا ةيركسملا ةرادالا اهيف تدرفنا ايبيل ريرحت ىلع فينو ةلماك تاونس عيرأ تضم دقل

 امل ىرقهقلا دالبلاب عجر هنأل لامآلا عيمج اهيف بيخي داك بولسايو نيينطولا كارشا نود اهنوئش ةرادإو دالبلا
 قيضو ةقافلا لاقثأ تحت حزري بعشلا حبصأ ىتح ةرئاج تاءارجا نم تذختاو تاطلغ نم هيف بكترا

 : اهنم بابسأ ةدعل ةيداصتقالاو ةيعامتجالا لكاشملا نم ىناعيام ىناعي ؛ شيعلا

 ١ - امهنيب زجاوح ةماقاو نيرطش ىلا ةيبيللا دالبلا رطش ٠ لكل لعجو ؛ اهيف ةراجتلا دييقتو .

 د: رخألا نياق ةلتع اهكم ٌْ
 تناكو ؛ شاعتنا ىف ةيلاملاو ةيداصتقالا ةهجولا نم اهتلاحو دالبلاب ةتقؤملا ةرادالا تلح - ؟
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 ةريل 555 ب ىرصملا هينجلا ةميق تددح نأ دعيو . ةيلاطيالا ةلمعلا ىه نيلهألا نيب ةلوادتملا دوقنلا

 دعب ةيناطيربلا ةموكحلا تررح امنييو ؛ ةريل 17 ب ةردقم لالتحالا لبق هتميق تناك امنيب ؛ ةيلاطيا
 عم اهلماعت ىف اهلوبق نع تعنتما اذه لك دعب ؛ هريل ٠.١ ب ىنيلرتسالا هينجلا ايلاطيال اهلالتحا

 مل نيح ىف ةينيومتلا داوملا ءارش ىف اهل هنوعفديام نمث نم اريخأ / 76 ىةدم ز/ 5٠ رادقمب الا ىلاهألا

 ةقري ىلا ةيلاطيالا ةلمعلا نم ةمخض ريداقم فرج ىذلا بيرهتلا لبس فاقيال ةلاعفلا تاوطخلا ذختت

 تحبصأ اذهيو « نيومتلا نمث نم ةليئضلا ةبسنلا ىف ىتح اهلوبق ءاغلإ تررق مث . جراخلاو سلبارط ىف
 , ةيلام ةورث نم بعشلا كلميام بلغأ ىهو اهل ةميق ال ةروكذملا ةلمعلا

 لح ىذلا رطخلا اذه ىفالتل دالبلا تائيه اهب تمدقت ىتلا تاحارتقالا لك ةرادالا تضفر دقو

 , اهسالفا ىلا ىدأو ةمألاب

 ٠١ - ديروتلاو ريدصتلا تعنمو داصتقالا دراومو ةراجتلا باوبأ نييبيللا هجو ىف ةرادالا تقلغأ «

 تاكرشلل لاجملا تعسوأ امنيب ةينطولا تاكرشلا سيسأت ىف تعئامو ؛ دالبلا تاجتنم تراب كلذبو

 نطلل اهينج رشع دحأب ريعشلا رعس تددح الثمف دالبلا تاجتنم مهأ اهسفنل تركتحاو « ةيبنجألا

 اهينج نيرشعو ةسمخب جراخلل هعيبتو هردصت ىتلا اهدحو ىهو دحاولا ٠

 ةغبدملا تعابف ٠ ايرورض لب اديفم اهدوجو ناك عناصمو تالآ نم دالبلا ةرادالا تمرح - ؛

 تاماعدلا دحأ ربتعي ىذلا دلجلا ةعانص شاعنإل اهءاقب ردجألا ناكو جراخلل ةقرب ىف ةديحولا

 ةيعانصلا ةسردملا اهيلع ىوتحت تناك ىتلا تالآلا اضيأ جراخلا ىلا تلقنو . دالبلا ةورث ىف ةيساسألا

 ال ىتلا ىرخألا ةيوناثلا تالآلا ادع اذه . طسوألا قرشلا ىلا ةديدعلا ةعارزلا تالآب تبهذ امك ىزاغنبب

 . دالبلا ىف اهدوجول ةسام ةجاحلا امنيب اهرصح ىلا ليبس

 ليغشت ببسب ةرشابم لالتحالا بقع تأدتبا ىتلا ةلاطبلا ةلكشم لح ىف ةرادالا عست مل - ه

 ةاعارم نود شورق ةرشعب مهنم هتلغش نم ةرجأ تددح تقولا سفن ىفو « نيينطولا لامعلا لدب ىرسألا

 قالخالا ىلعو دالبلا تايداصتقا ىلع ةعونتم رارضأ ىلا ىدأ امم ةايحلا فيلاكتو ةشيعملا ءالغل

 , بعشلا نم مظعألا داوسلا ىه لامعلا ةقبط نأ ثيح ؛ ماعلا نمألاو ةيمومعلا

 ىتح برحلا ىف مهتاكلتممب تقحل ىتلا رارضألا نع ىلاهألا ضيوعت ىلا ةرادالا ردابت مل - ١

 ةيلودلا ريمعتلاو ةثاغالا ةئيهب لاصتالا ىلع لمعت مل اهنأ امك ةمدهملا مهلزانم ءاشنإ ةداعا نم اونكمتي

 تسيل ىهو قحلا اذه تلاذ ىتلا نادلبلا نم اهريغب ةوسأ دالبلا هذهل ةنوعملا ءادسإ بوجول اهلاثمأو

 | , دالبلا هذه نم اباصم حدفأ

  ةيودألاو ءابطألا ةلق عم , ةيفاكلا ةحصلا لئاسو ذاختا مدع -

 ناك



 . لاومألاو سوفنلا ىلع نانئمطالا مادعنأ ىلا ىدأ امم ماعلا نمألا بابتتسا مدع - /
 ليكشت مدعك امهنيب مهافتلل لاصتا ةقلح دوجو مدعل ىلاهألاو ةرادالا نيب ماجسنالا مدع - 4

 ْ . مهيلا ةيلوكسم تاذ فئاظو دانساو نيينطولا نم ةيذيفنت سلاجم
 ةرضاحلا اهتلاح ىف تاوئس عبرأ ىضم دعب دالبلا تدجوأ ىتلا ةيسيئرلا بابسألا ىه هذه

 ىرن نأ نود تاقوألاو تابسانملا لك ىف تاياكشلا هذه ددرتتو ٠ ريبكلاو ريغصلا اهنم ىكشي ىتلا
 , ممألا مدقت عم ءارولا ىلا دالبلاب ريست ىتلا لماوعلا رمأ لدفتسا ىتح اهب مامتهالل

 ثحبلل ةيرادالا ةثعبلا ذه دافياب ةتافتلا دالبلا هذه ريعت نأ ندنلب ةيزكرملا ةموكحلل حص دقو امأ
 ناميإلاو صالخإلاو ةعاجشلا عفاودب اهتداع ىه امك ةعوفدم اهسفن ىرت ةيواقربلا ةمألا نإف قيقحتلاو
 ةرادالا تافرصتل ةجيتن « دالبلا هيلع امب لماك نايبو ةحارص ىف . اهتوص عفرل ةيطارقميدلاو قحلاب
 ىفام ةكرات رادقمب الإ فرصتتال ةتقؤم ةرادإ أوسأ ىلإ ةجردنملا ةلاحلا ءوس نم ةيناطيربلا ةيركسعلا
 , داليلل دالبلا

 . دالبلا ريصم هدعب ررقتي دحاو ماعب ةدودحم ةيناطيربلا ةرادالا دوجول ةيقابلا ةدملا نأ اميو
 , ةيبرعلا لودلا ةعماج ىلا اهمامضناو اهريمأ ةرامأو اهتدحوو اهلالقتساب

 نسح ىمظعلا ايناطيرب هيف انل لثمت نأ عيطتست حرسم رخآ ىه ةقيضلا ةدملا هذه نأ اميو
 طقنلا ىف ةحلملا ةيواقربلا ةمألا تابلط صيخلتب ىفتكن انناف , اهتلماعم قداصو اهدصقم لبنو اهتين
 : نانئمطإلاو ةقثلا حور قلخ ىف ةقداصلا ةبغرلا اهضرفت ىتلا ةعرسلاب اهقيقحت نيلمؤم ةيلاتلا

 ةورث نم ترسخ امع لاومألاو تاكلتمملا ىف برحلا رارضأ نم اهباصأ امع دالبلا ضيوعت - ١
 . ةيلاطيالا ةلمعلا ءاغلإ ءارج نم ةيلام

 نم ةيذيفنت سلاجم ليكشتو ةتقؤملا ةرادالا دوجو ةرتف ىف نينطاوملل ةيسيئر فئاظو دانسإ - ؟
 . اهريصم ررقتي اميف دالبلا ةرادا ىف ةكراشملل نيلهألا

 ٠ - ةرحلا ةيجراخلا قاوسالا ىلا دالبلا تاجتنم ريدصتب حامسلاو ؛ ةيراجتلا دويقلا عفر ,
 اهنم ءىش راكتحا مدعو ,

 , مهقوقح ظفحو لامعلا ةرجأ نيسحت -

 , ةيمومعلا ةحصلاب ةيانعلاو ماعلا نمألا بابتتسإ - ه
 ثحبلا ةنجل ىلا ةركذملا هذه مدقي ىهو « ةقربب راتخملا رمع ةيعمجل ماعلا زكرملا فرشتي اريخأو

 ىف بعشلا اذه اهعفر نأ قبس ىتلا ىواقربلا بعشلا تابلطو ىواكش نع اربعم نوكي نأب ةيناطيربلا
 , مظعملا ريمألا انالوم ىمسلا بحاص ةرضح ىلا اهتايسانم
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 َّ ةقيثولا

 ةرمعتسم اهرابتعاب ايبيل ريصم ريرقت ةلحرم ١947 ةنس ىف تأدب
 لاكشأ ىف رولبتي ةقربو سلبارط ىف ىسايسلا طاشنلا أدبو ةقباس ةيلاطيإ

 41/هر// ٠١ ىف ( ةدحتملا ةينطولا ةهبجلا ) تلكشت سلبارط ىف : ةفلتخم
 كاذنآ ميقملا ىسونسلا سيردإ ديسلاب نييسلبارطلا ةساسلا تالاصتا تأدبو

 ىف ةيواقربلا ةينطولا ةهبجلا ) سيسأت نع نلعأ ةقرب ىفو . « رصم » ىف
 ريصملا ىف ةيساسأ ةيضقك ( ةيبيللا ةدحولا ) ةيضق تزربو 7

 داعسإلا بأ دمحم خيشلا ةسائرب ةيسلبارطلا ةهبجلا نم دفو ءاجو ٠ بقترملا

 ةنجل سيردإ لكشو ىزاغنب ىلإ سيردإ ديسلا عم قافتا ىلع ءانب ملاعلا

 سلب ارطلا ةيبملا ةشوانل ايقيكلا زويضتم اكان وس ةساكرب تاتهواكم

 تلواح دقو تاضوافملا تلشف 41/١/١8 ىف لوألا عامتجالا ذنمو

 ةنجللا رارصإ نكلو فقوملا ذاقنإ اهرقمب دقع عامتجا ىف ةيعمجلا
 ةيعمجلا تردصأ دقو . دوهجلا لك لشفأ نيعم طرشب كسمتلا ىلع ةيواقربلا

 خيراتب 08 ددعلا ( نطولا ) ةديرج ىف رشن 41/١/94 خيراتب انايب
 ةسلج رضحم صن ةيعمجلا نايب لبق . درون فقوملا عيضوتلو 04
 ىلإ تاضوافملا هب تهتنا ىنذلا ةقرب ةنجلاو سلبارط دفو نيب 4

 , لشفلا

 تاكا



 01 9217 رباني ١ 8 تبسلا ءاسم هسلج )

 ٠17 ريخلا رفص 5 خيراتب (ىزافنب) ىزاغ ىنب ةنيدمب ًاعامتجا ةقربو سلبارط ىلثمم رضح 57
 دفولا مدقت « ةيبيللا ةيضقلا صخي اميف ةلوادملاو ثحبلاو ؛ رظنلا تاهجو لدابت دعيو . 19417 رياني 18 قفاوملا
 : مهو ءاضعألاو , ملاعلا داعسألا ىبأ دمحم خيشلا ايبيل ىتفم ةحامس دفولا سيئر نم فلؤملا ىسلبارطلا

 تيملا ىدنفأ دمحمو دوهلقلا نمحرلادبع خيشلاو ىراقنهلا دمحم خيشلاو , فوس كب نوعو « رصتنملا كب دومحم

 ( ةيقافتالل روص ثالثب بيبح كي قاحسإو « رابعك كب ديجملا دبهو نابعش كب ميهاربإو ضيرملا ىدنفأ ملاسو

 : ىتايام اهصن اهرخآ

 ايبيل ةدحو ىلعو ةيبيللا دالبلا لكل ماتلا لالقتسالا قيقحت ىلع ةنكمملا لئاسولا لكب لمعلا ؛ ”الوأ

 ايبيل ىلع ًاريمأ ىسونسلا ىدهملا سيردأ دمحم ديسلا ريمألا ىمسب ةاداثملاو ةئزجت ىأ نودب ةيعيبطلا اهدودحب

 . ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ مامضنالاو « ةيطارقميد ةيباين ةيروتسد ةموكحب ؛ اهلمكأب
 , ريمألا ومس فارشإ تحت نطولا حلاصمب ةقلعتملا دوهجلا فيلأتل ةكرتشم ةئيه فيلات : "ايناث

 ىلثمم مدقت امك , اهيلع ريمألا ىمس ةقفاومو « نيفرطلا نم اهعيقوت دنع ةيقافتالا هذهب لمعلا : ”اًذلام

 ىركيسب اشاب نيسح ةداعس ؛ ًاوضع ىديبعلا اشاب ىلع ةداعس , اسيئر روصنم اشاب رمع ةداعس : مهو ةقرب
 « اوضع بينش كي رمع غاصلاو « اوضع ىنابيدلا ةيطع ديمحلا دبع خيشلا ةقرب ةادضق ىضاق ةليضف ؛ اوضع
 ديسلاو ؛ اوضع ىقتل ىدنفا ضوعو ؛ ًأوضع رابعلا ديمحلا دبع خيشلاو « اوضع فولقش ىدنفا قزارلا دبعو
 دعب ٠ ىتأي امك امهنم ةريخألا صنو « ةيقافتالل نيتروصب ؛ ًاوضع عابعبلا ىدنفا رينمو ؛ اوضع هبوشت ىتانير
 ؛ ةجابيدلا

 , ةيناثلا ةيم اعلا برحلا لبق ةيعيبطلا اهدودحب ةيبيللا دالبلل ماتلا لالقتسالاب ةبلاطملا :  الوأ

 ىلع ًاريما هب ةادانملاو , ىسونسلا ىدهملا سيردإ دمحم ديسلا ريمألا ىمس لوح فاغتلالا : ايناث

 , ةيباين ةيروتسد ةيطارقميد ةموكحب  طرش ىأ ديق نودب ايبيل
 , اهقيقحتل ةنكمملا لئاسولا لك لمعو . ةيبيللا دالبلا ةدحوي كسمتلا : املاق

 ( ( ) 1١ىركش داوف دمحم روتكدلل ( لوألا دلجملا - لوألا ءزجلا 0

 « اهلالقتساو اهريرحت قئاثو « ةثيدحلا ايبيل ةلود داليم » باتك نم ؟55 ى 744 ص نع القن

 ديا



 . اهئاضعأ نم وضعك ةيبرعلا لودلا ةعماج ىلإ لالقتسالا اهلين دعب دالبلا ةموكح مامضنا : ءاعبار

 . ريمألا ىمسي ةطبترم نطولا حلاصب ةقلعتملا دوهجلا ديحوتل ةكرتشم ةئيه فيلات : اسماخ

 نكميام ذقني كلذ رذعت اذإ هنأ ىلع , فادهألا هذه ىلإ لوصولل امهدهج نافرطلا ىعسي : اسداس

 , ةيقابلا ةيقبلا ناقنإل ىعسيو « هناقنإ

 , ريمألا ىلع اهضرعو « نيفرطلا نم اهعيقوت دعب ةيقافتالا هذهب لمعلا ىرجي : ”اعباس

 . ةضوافملا تققوت امهقبسام ريرحت دعب ةريخألا هتركذم ىف ءاج امب نيفرطلا نم لك كسمتا ًارظنو

 دمحم ىسلبارطلا دقولا سيئر

 . ملاعلا داعسألا يأ
 , دوهلقلا نمحرلادبع : ءاضعأ

 نب ميهاربيإ ء فوس نوع

 دمحم ؛ ضيرملا ملاس ؛ نابعش

 , ناسبعك دييجملادبع 2 تسيملا

 قاحسإ . رصتنملا دومحم
 ' ىراقتهلا دمحم :؛ بيبح

 رمع سيئرلا: ةيواقربلا ةئيهلا

 يل

 ؛ ىتابيدلا ديمحلا دبع : ءاضعأ

 ؛ ىركيسب نيسح « عابعبلا رينم

 ؛ بينش رمع ؛ رابعلا ديمحلا دبع

 هبوشت ىتانهر ؛ فولقش قزارلا دبع

 , ىديبعلا ىلع : عيقوتلا نع عنتما
 . ىقنل ضوع

 تالا



 راتخملا رمع ةيعمج

 واسمي ماعلا نكرما

 ىبيللا بكشلا ىلإ ناب

 اذه ىفو « ةيلودلا ةسايسلا مضخ ىف نطولا ةنيفس عماطملا جاومأ هيف فذاقتت ىذلا ناوألا اذه ىف |:
 اوذختيل نطولا ءازجأ لك ىف نينطاوملا عيمج نم ةروص ىوقأ ىلع فتاكتلاو رزآتلا بلطتي ىذلا فصاعلا تقولا

 ةلثمم سلبارط تءاج ... ةايحلاو ةاجنلا ءىطاش ىلإ مهتنيفسب اولصي ىتح ادحاو اهيجوتو !دحوم اهاجتا مهل
 عمجملا فدهلا ىلإ امدق ريسلاو ةقزفتملا ةوقلا زيكرتو تتشملا لمشلا عمجل ةقرب ىلإ ةدحتملا اهتهبج دفو ىف

 اهريمأ ءاول تحت ةئزجت نودبو ةدحوم ايبيلل ماتلا لالقتسالا ىهو ءاعمج ةمألل هاوس ةياغ ال ىذلاو هيلع

 . ةيبرعلا لودلا ةعماج ىلإ اهمامضنأو

 قارف دعب دحاولا دلبلا لاجر عامتجا ىلإ ةيورعلا ءانبأ هئارو نمو ىبيللا بعشلا قانعأ تبأرشا دقأو
 ىهف ةينطولا فادهألا ىلع نوقفتم 'مهنأب نوعمتجملا هذختي رارق ىلإ ال اوعلطتو ةرئاج ةرهاق فورظ هتببس
 ىلإ نكلو .. ناكم لك ىف ءالجب تفرعو تقو لك ىف هتداق اهب ىدانو هسفنب هسفنل بعشلا اهمسر ةيموق ءىدابم
 . فادهألا كلت ىلا نيدحتم نطولا لاجر اهجهنم ىلع ريسي ةئيرج ةيلمع ةطخ ذاختا

 نانحتو قارف دعب ةقريو سلبارط ئلثمم عامتجا ىلع تاعاس ضعت مل ديدشلا فسأللايو هنأ ريغ
 ةصلخملا تاقيفوتلا لك ةموهوملا هترخص مامأ تمطحت فالخ ىلع نيقيقشلا نأ علطتملا الملا ملع ىتح قوشو
 لفش دقف ةيموقلا لامآلا قيقحتل اهنم نولمعي ةدعاق اهنوعضي ىتلا سسألا اوثحبي نأ لدب نيضوافملا نأ كلذ
 ىنعم عزنتو اهيلع قفتملا فادهألا لك ةقيقح فسنت تعاج ةدامب هل طاتحي نأ دارأ « لامتخا » مهضعب

 , ىبألا بعشلا اذه ةينطو نم ةزعلاو تابثلاو ةيحضتلا

 ىنطو لكل ىطعي نأب ليفك تاضوافملا فاقيا رثإ ىلع ةقرب ةنجلو سلبارط دفو نم ررحملا رضحملا نإ
 , لطابلا قاهزإو قحلا قاقحإل الداع امكح ريبخو ريصب لك نم لعجيو فالخلا ةيهام نم ةروص ىبرعو

 : اهانعم وا تاملكلا هذه ةيقافتالا نمضتت نأ ىلع ةقرب ةنجا ترصأ دقل

 ناقنإل ىعسيو هذاقنإ نكميام ذقني كلذ رذعت اذإ هنأ ىلع فادهالا هذه ىلإ امهدهج نافرطلا ىعسي »
 , « ةيقابلا ةيقبلا

 سلبارط كرتو اهدرفمب الالقتسا ةقرب حنم ةلاح ىف نييواقربلا ( ىعدت امك ) ةعجرلا طخ ظفحل كلذو
 , رخآ ريصلا

 تضرفام اذا سليارط عم ةدحولا نم لح ىف ةقرب لعجتال ةداملا هذه نأ ءىش لك لبق ىرن اننكلو

5000 



 اذا ةرامإلا نم لح ىفو ؛ رامعتسالا ضرفام اذإ لالقتسالا نم اضيأ لح ىف اهلعجت نكلو .. بسحف ةئزجتلا
 ةداملا صن نأل كلذو , اهريغل مامضنالا ضرفام اذإ برعلا ةعماج ىلإ مامضنالا نم لح ىفو  ةيامحلا تضرف

 . ةيدولا تابطاخملا ىف اهتقايل مدعو اهتنوشخ عم ىنعملا اذه الا ىدؤيال

 ىف مظعملا ريمألا ىمس بعشلا ناسل نع اهب ربع ىتلا ةيساسألا اهئدابم فلاخي ظفحتلا اذه نأ مث
 لازنال هللا ىقلن نا ىلإو مويلا نحن ... » هيف لاق ىذلاو 115" / ٠ / 59 خيراتب ( مارهألا ) ةديرج ىلإ هثيدح

 : نيكسمتم

 ١ - ةلماكلا ةدايسلا انل نمضي ىذلا ماتلا انلالقتساب .

 , ةيرصملا دودحلا ىلإ ةيسنوتلا دودحلا نم دالبلا ةدحوب - "

  ةلقتسم ةلودك ةيبرعلا لودلا ةعماج ىلإ مامضنالاب -

 . « .٠ انيلع ضرفي لح ىأب ىضرنال اذه ريغيو

 ىعسي نأ ىلع ريمألا بعشلا عياب ىتلا ةينطولا ءىدابملا ىهو ىبيللا بعشلل « ىنطولا قاثيملا هوه اذه

 ْ ٠ ةياغ اهاوسب ىضريالو افده اهريغ ذختي الأ ىلع بعشلا ريمألا.دهاعو اهقيقحتل لمعيو اهيلإ

 نم ةجيتنلا نوكت امفيك أدبملا ىلع تابثلاو لتكتلاو لماشلا نواعتلا هيف حبصأ ىذلا تقولا ىفو مويا

 نطولا ىلع عيضتو « فقوملا اذه ةيبيللا ةيضقلا نم فقت ةيواقربلا ةنجللا ىهاه .. ةسدقملا تابجاولا بجوأ

 اذه ىلع قلعي ام لمأ ةبيخ ةيورعلا طاسوأ ىف كش الب ببستو ٠ اهيلإ ةينطولا سوفنلا تقات املاط ةنيمث ةصرف
 ةيبرعلا دالبلا قرشم لصوي انيتم الصتم ارسج نوكي نأ اهلوأ لامآ نم.ريبكلا ىبرعلا نطولا نم ءزجلا

 ومس تاحيرصت سابتلا نودبو ةحارص ىف تفلاخ دق ةيواقربلا ةنجللا نإف اذه لك لبقو . اهيرغمب ةضهانلا
 هثيدح ىف هومس هنع لاق ىذلا ىبيللا بعشلا تابغر نع اريعم هرسب ملاعلا مامأ اهب هاف ىتلا ريمألا

 ىوق مامأ هلالقتساو هتيرح ليبس ىف لضانو دهاج ىذلا ىبيللا بعشلا » : ىتأيام ( مارهألل ) روكذملا
 لالقتسالا نع ىضري الف قداصلا هنامياو هتيويحب اظفتحم هلل دمحلاو لازيال ةليوط نينس مشاغلا رامعتسالا

 اذإو « ةيموقلا هينامأو ةينطولا هفادهأ قيقحتل هدهج ىفام لك لذبيو ثيثحلا يعسلا ىعسي مويلا ىهو اليدب
 لاوهألا عراصت فيكو ىحضت فيك فرعن اننإف انلالقتساو انتيرح نود لئاح انهجو ىف فقوو قئاع انقاع

 ٠ اميف ةقداصلا ةديقعلا هذه ىلع انهرب دقو . نطولاو هللا ليبس ىف سيفنلاو سفنلا لذبن فيكو توملا فختسنو

 بوعشلا ىرن نحنو مويلا سعاقتن فيكو هلل دمحلاو رخفلا دادمب خيراتلا انل هلجس ريظنلا عطقنم داهجب ىضم

 مدقتن نأ انيلع متحيام اذهو . اننورصنيو انتوديؤي ةيبرعلا ةعماجلاو ءاسؤرلاو كولملا اهسأر ىلعو ةلقتسم ةيبرعلا

 ىلإ انعفديو انناميإ ىف ديزي كش الب فطعلا اذه ناف ىرخأ ةهج نمو ةهج نم نانتمالا ليزجو ركشلا ميظعب

 نماضتلاو ىعولاو ةظقبلا نم حبصأ ىبيللا بعشلا نأ مكنئمطأو ةصوقنم ريغ ةلماك ةينطولا انينامأب كسمتلا

 , « .... ةايحلا هذه ىف هب قيلي ىذلا ىوتسملا اغلاي هللا ةنوعمب هلعجيام هاجتالا ةدحوو

 بعشلا اذه تالهؤمب ناميالاو ةقثلا عفادب ةيودم ةخرص ملاعلا ىف هلسرأ هبعش نع ريمألا نايب ىه اذه

 هس االو ل



 نالبلا ةحلصم اهب ظفحت نأ ةئجللا ديرت ىتلا « مالستسالا ةدام » عم ءىش ىف نايبلا اذه قفتي لهو . هتزادجو

 , ةينطولا ةيضقلا نصح ىف ةلئاه ةرفث اهترذب تحتفف اهمعز ىلع

 فوصل قري نأ ضلوا هبساو ند: يري ةقاريب نافتتلا ارم ةشممل ماعلا هكزلا ناف تامل يهد ادب
 كلتل ةجيتن مايألا هدلتسام ةيلوئسم اهايإ المحم ةيواقربلا تاضوافملا ةنجا تافرصت ىلع اجتحمو اركنتسم

 نع هديب عفريو هتمكحب فقوملا كرادتي نأب هومس ابلاطم مظعملا ريمألا ماقم ىلإ اذه هنايب ًاعفار تافرصتلا
 لوسي افسم إو نكلو يسعنا نيقلا هداج ال يظحتلا بدهم قلمزلا نايك نشا نفق ميطرلا" 4:نان12 ةنألا

 نطولا لكيه لاشفال ذختي لمع ىأ ليجأتل عستم تقولا ىف دعي ملو ( اضيأ هئانبأ نم صاخشأ ةعضب )
 . ةفيخسلا ةقرفتلا ةيواه ىلإ ىعادتملا

 , ءانهو ةزعو ةدحو ىف مهدالب نييبيلل ظفحي نأب انتاوعد هجون هلل ىلإو

 1521/1/55 ىف ىزاغنب
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 قاثيملا نم راتخملا رمع ةيعمج فقوم

 ةيواقربلا ةينطولا ةهبجلل ىنطولا
 ةقرب ةنجلو سلبارط دفو نيب ( ةيبيللا ةدحولا ) تاضوافم تلشف نأام []

 ةهبجلا قاثيمب ىمسام 47/١/55 خيراتب (ةديدجلا ةقرب) ةديرج ترشن ىتح
 اذه ىف اهيأر نع نالعإلاب راتخملا رمع ةيعمج ترداب دقو ةيواقربلا ةينطولا

 ناونع تحت ةيعمجلا لاح ناسل ( نطولا ) ةفيحص ةيحاتتفا ىف قاثيملا

 خيراتب ٠١ ددعلا ىف ترشن ىتلا ( ىنطولا قاثيملا ىف نطولا ةملك )
 : ىليام قاثيملا داوم ىف ءاج دقو ١/2

 . رمألا فلك امهم ماتلا لالقتسالا ىلإ ةقرب لاصيإ ىلع لمحلا - الوأ

 . طرشالو ديق الب ىسونسلا سيردإ ديسلا ةرامإ نالعإ - ايناث
 ل ا ل ل اثلاث

 . سدقملا ىنطولا

 راتخملا رمع ةيعمجل ماعلا زكرملا

 د1



 اهيف ىضعك ةيبرعلا لودلا ةعماج ىلإ اهمامضنا ىلع لمعلا - اعبار
 . ةلقتسملا ةيبرعلا لودلاب ةوسأ

 قيقحتب صالخإ لكب ىواقربلا بعشلا مساب ةهبجلا بحرت - اسماخ
 : طورش ةثالثب سلب ارط اهتقيقش عم ةدحولا

 طرشالو ديق الب ذفنملا انريمأ ةراما تحت نييسلب ارطلا ءاوضنا - لوألا

 مهتم مصلو كلذ ىلع ةماع نايسلب رطل ةسدك عيشيف كاج قانلا

 ٠ ريصملا ريرقت ىف قحلا اهل ىتلا لودلا مامأ العفو الوق اهل لمعلا ىلع

 رتسملا حيرصت لاوحألا نم لاح ىأب ةدحولا هذه سمتال نأ - ثلاثلا

 ىأ ةقرب نطوتسيال نأو ةقرب نع نييلاطيإلا دعبب نيلئاقلا نفيب رتسملاو نديإ

 . اقلطم ىلاطيإ

 ..... ىنطولا قاثيملا ىف نطولا ةملك

 نأ ىلع نطولاو هللا ةهبجلا تدهاع ىذلا قاثيملا ىه هنإ ليقو ( ةيواقربلا ةهبجلل ىنطولا قاثيملا ) رشن

 قاثيملا اذه ىف نأ انلعم ةهبجلا ىف مرتحم ريتركسو ىضع ( نطولا ) ةحفص ىلع راثو ... هاضتقمب لمعت

 نأ لبق رشن هنإ مث ( ديدجلا رصعلا حورل ةفلاخمو نيينطولا قوقحل امضهو ميلسلا لقعلا عم قبطنيال اذوذش)

 ةلاح ىف لوقيام ىلع ليلدتلاب ( رئاثلا ىضعلا ) دعو دقو , ل 3

 رن ملو عمسن مل نآلل اننكلو ... ةيلحملا دئارجلا تاحفص ىلع ىأ ةهبجلا ةرادإ سلجم ىف امإ قاثيملا ةشق ةشق

0 

 راد ام ءوض ىلع حوضوب اذل نيبت نأ دعب قاثيملا اذه ىف انتملك لوقن نأ ىنطولا انبجاو نم ىرن نحذو

 ىلعو ( ةديدجلا ةقرب ) ريرحت سيئر انليمزو ( قيفر ) انذاتسأ ةقحلا ةينطولا رعاشم نيب هرشن لوح لدج نم

 رود ىف لازيال قاثيملا نأ حوضوب انل نيبت نأ دعب لوقن .. اهيف ضوخلل لاجم الو ةتباث ىرخأ قئاقح ىده

ئيهلا ىلع هضرع دعب هدوذب ىف ىرهوج ليدعت ثدحي نأ لمتحملا نم هنأل هلك ةرادإلا سلجم هاضمأ ىلو نيوكتلا
 ة

 دعب ةيواقربلا ةضوافملا ةنجل نم ءاحيإب ىأ لعفب رشن هنأو ... ءارآ نم هيف ةئيهلل ىعارتي دقام ببسي ةيمومعلا

 تالا



 نم هتذختا ام ىف اعيفشو اهل ارربم عيضرلا ةهبجلا قاثيم نم لعجت ىكل قيقشلا رطقلا دفو نم ذاشلا اهفقوم
 . كئاشلا ةقرفتلا قيرط ىف تاوطخ

 هيفام دشأو قوقحلا مضه نم هيفام رطخأو نوذش نم هيفام مهأ ىلع هذه انتملك ىف رصتقنس اننإ ىلع
 ةهبجلا مزع نم ىلوألا قاثيملا ةدام ىف ءاجام وه ميركلا ىنطولا اهيأ كلذ .. ىرصعلا حورلا عم ىشمتيال امم
 مرو دالبلا ريمأ حيرصت نم ةصاخ نييواقربلا ىدل مولعم وهام دعب ( اهلالقتسال ةقرب لاصيإ ىلع لمعلا ) ىلع
 ةيورعلا نادلب ىف ةفيحص رهشأ قوفو ةبطاق ملاعلا مامأ ءاوتلا الو هيف سبل ال حيصف ىوق قطنم ىف ةينطولا
 ةدايسلا انل نمضي ىذلا ماتلا انلالقتساب : نيكسمتم لازنال هللا ىقلن نأ ىلإو مويلا نحن .... ) هللا هظفح هلوقب
 ةلقتسم ةلودك ةيبرعلا لودلا ةعماج ىلإ انمامضناب ةيرصملا دودحلا ىلإ ةيسنوتلا دودحلا نم دالبلا ةدحوب ةلماكلا

 , ( ! ... ائيلع ضرفي لح ىأب ىضرنال اذه ريفيو ٠

 ىبيل لك بلطم وه اذه نأ نم نيقي ىلع نكي مل ىل الملا ىلع مزعلا اذه ناعي نأ ريمألا ومسل ناكام
 , دالبلا هذه ىف ىموق لك لمأو صلخم

 ةداعسل هساسأ ىلع لمعلاو ( ةيبيللا ةدحولا أدبمب ) هكسمت ىف هومسل ةديدع تانايب نم دحاو اذهو
 , ةفاك دالبلا

 ادح ىذلا رمألا اهتدحوو ايبيل لالقتساب بلاطي ءىتفام هبوعشو هتائيهو هتعماجب ىبرعلا قرشلا نإ مث
 قيقحت ليبس ىف ةيبدألاو ةيداملا ةنوعملاب نييبيللا دادمإ ىخيراتلا مهعامتجا ىف اوررقي نأ برعلا ءاسؤرو كولمب
 - , ةيموقلا مهفادهأ

 يسلبارطلا بعشلا اهئارو نمو ةدحولا أدبم نع اهنم دحاو ذشيال سلب ارط ةقيقشلا بازحأ ءىدابم هذهو
 . ىساسألا بلطملا اذه ىف سامحب اهديؤي

 ىربكلا لودلا عم انتيضق ثحب دنع ىمظعلا ايناطيرب تبلاط دقف ( اذه ضعبلا عنقي امبرو ) اذه دعبو
 , ةئزجت نوديو ةدحوم اهلالقتسا ايبيل حنمت نأب

 اهبلاط ءالؤه لك ىمظعلا ايئاطيربو ىسلبارطلا بعشلاو ةيبرعلا لودلا ةعماجو مظعملا ريمألا ومسف نذإ
 ! ,... اهتدحوو ايبيل لالقتساب اودانو

 ةحلصم فلاخت مهعيمج ةسايس نأ ىرتأ ... ةيبيللا ةيضقلا هاجت مهتسايس ىف نيئطخم ءالؤه لك ىرتأ
 ؟ ,,, تاذلاب ةقرب

 ىلوألا ةداملا ىف هفلاخت ىتح ةيواقربلا ةهبجلا ىأر ىف ةيمهألا مدعو فعضلا نم عامجإلا اذه نأ ىرتأ
 ؟ ... ىنطولا اهقاثيم نم

 نيينطولا قوقحل مضهو ميلسلا لقعلا عم قبطنيال ذوذش .( مرتحملا ةهبجلا ىضع لاق امك ) هنإ مهللا
 !! .... ديدجلا رصعلا حورل ةفلاخمو
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 0 ريس صم ريرقتل ىبيللا بعشلا ءاتفتسال ةيعابر ةنجل

 اهبعش ىأر ذخأل ايبيل ىلإ ةيلود ةنجا مودق ىلإ اديدش. علطتلا ناك 9
 لوح اهيأر نع ريبعتلل ةيعمجلا ترداي دقو ؛ هديري ىذلا ريصملا لوح

 هترشن امب ضرغلا اذهل ةيلود ةيعابر ةنجل مدقم برق نع ءابنأ نم ددرتام
 ناوسنع تحت ١5217/5/١١ خيراتب 195 ددعلا ىف اهتيحاتتفا ىف (نطولا)

 . ( ءاتفتسالا ةنجلو نحن )

 ىلإ ةركذم ميدقت لوح رشن أبن ةصرف راتخملا رمع ةيعمج تزهتناو
 ىلع ةيبيللا ةيضقلا اهيف حرط سيردإ ديسلا لبق نم ةيبرعلا لودلا ةعماج
 ىدانت ىتلا اهئدابم ىلع ةدكؤمو ةوطخلا هذهب ةبحرم انايب ترشنف ةعماجلا
 . 194ا/ة/ "6 خيراتب ٠١ ددعلا (نطفلا) ةديرج ىف نايبلا ترشن دقو اهب

 . هب مزجن نأ نود ءىشلا ضعب ىلو ربخلا اذه قيدصت ىلع انلمحي ام ةروصلا هذه لثمب ءابنالا رتاوت ىف لعلو
 ردصي ىتح رابخألا نم ربخ مويلا عاذي داكي ال نإ نأش اهل لاح ىلع رقيال نأ ةسايسلا انتدوع دق هنأب كلذ

 اهيراشم فالتخال ةريبكلا لودلا نيب ةسايسلا لبح بارطضا ىلع ةلالدلا حيرص ىهو هفلاخي ىأ هضقنيام ادغ

 1 , هضارغأو هبلاطم قيقحتل بناج لك بلصتو اهحلاصم مادطصاو

 دكه



 ايافخ نم ريثك ةقيقح نع راتسلا عفر ىلإ تضقأ ةياغ اهمادصو اهنحاشت ىف لودلا هذه تغلب دقلو

 ىف ميلألا هعقو هل ناك امم نامتكلا تاملظ ىف اهتمربأ ىتلا ىديألا كلت ريغ اهرس فرعيال ناك ىتلا ةسايسلا

 ةيموقلا اهينامأب زوفلا ليبس ىف سورضلا برحلا هذه ناعمعم تضاخ دق تناك ىتلا ةريغصلا ممألا سوفن

 ىلع مهراصتناب اهرازوأ برحلا عضت نأ درجم اهقيقحت مهسفنأ ىلع ةيطارقوميدلا باطقأ عطق دق ناك ىتلا

 , ءادعألا تاوق

 ءاضرإو ىربكلا لودلا مهن عابشا ىطنلطألا قاثيم ةجيتن نوكت نأ ةميظع لمأ ةبيخ تناك دقف لجأ

 . ةفعضتسملا ممألا باسح ىلع مهعماطم

 ىتلا اهقوقح نم قح ىندأب لصتت مل ممألا هذه لازت الو برحلا ءاهتنا ىلع ريسي ريغ نمر ىضم دقلو

 « ءانع ريبك ىلإ هسامتلال جاتحن ىأ كلذ ىلع ليلدتلل ناهرب انزوعب نظن الو اهتأش نم برحلا هذه نائب توتكا

 ةيرحلا ضعب انينثتسا اذإو ٠ ديدجلا دهعلا اذه ىف هانينج ءىش ىأف معن . لوقنام ديؤيام انتلاح ىف نإف

 اريثك انلذب دق اننأب ةعاجش لكب لوقن نأ انناكمإ ىف انناف ةيموقلا انيئامأ نع ريبعتلاو لوقلا ىف ةيسايسلا

 ىلإ نحنف كلذ ىنعمو , هليبس ىف انيحمضو هب بلاطن امم ادج ليلقلا ىلع ىلو نآلا ىلا لصحتن ملو ادج اريثكو

 , لقألا ىلع ةعاسلا هذه ىلإ حبرلا بئاج ىلإ اذم برقأ ةراسخلا بناج

 ةريخألا ةينطولا ةكرحلا ةيادب ىف رابك لامآ نم بعشلا اذه حناوج ألمي ناك امب رمألا اذه سيق اذإو

 . ةريرملا ةبيخلا هذهل ةيمتح ةجيتن ىه امنإ ءايتسالاو رمذتلا نم نآلا دالبلا دوسيام نأب فرع

 قوقح نم قحتسنام انلينب لاحلا ريغتب ءاجرلا انسوفن ىف ثعبيام ءاتفتسالا ةنجل ءىجم ىف نوكي دقو
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 ٠ بسحف ةعشجلا عماطملا ءاضرإل هيلع قافتالا مت امل ةيطغت اهئيجم ىف نوكي نأ اضيأ نكمي دقو

 كلذب رفظلل بناج لك ىعسو اندالب ىف ةيجيتارتسالا زكارملا ىلع بلاكتلا نم لودلا هذه هيدبت اميف نأو

 ٠ سجوتلا ىلع لمحيو سوفنلا ىف فوخلا ثعبيام رخآلا نود

 لح لك ضفرنو انتابلطب كسمتإي انفوفص دحونف فورظلل طاتحن نأ انيلع بجيف رمألا نكي امهمو

 . ةيعيبطلا انقوقحو ةيموقلا انيئامأ ققحيال

 بترتي امل ةبسنلاب تارتفلا قدأ نمل , ةنوآلا هذه ىف دالبلا اهزاتجت ىتلا ةرتفلا نإ [7
 دالبلا ىلع ترم دقلو لوهجملا هلبقتسم وحن هاجتا نم هسفنل اهيف بعشلا هذختيام ىلع
 تاهاجتالا جاومأ اهفذاقتت لزت مل نآلا ىلإو اهئانبأ رطاوخ تلبلبو اهامش تقزم فورل
 ىف دجملاو لمعلا ىف ريخلاو داحتالا ىف حاجنلا نأب ماعلا روعشلا مغرب ةفلتخملا

 . ةيحبضتلا
<- 



 ةيلوئسملاو ىنطولا هبجاو امئاد ردقي راتخملا رمع ةيعمجل ماعلا زكرملا ناك دقو

 نم ىحوب الإ ةيموقلا هتسايس ىف هجتي ملو ماعلا حلاصلل لمعي كفنا امف ةيخيراتلا

 ٠ يبرعلا هريمض

 ةيضقلا ىف دحاولا فدهلل لمعلا بيلاسأ تذخأ امدنع ةريخألا روهشلا ىفو

 اهفقوم راتخملا رمع ةيعمج تفقو ... ناكام لعافتلا اذه ةجيتن نم ناكو لعافتت ةيبيللا

 نأ مولعلا نمو .. باوصلا ىفخ امبر نكلو .. باوصلا ةيحان ىلإ حوضوب تراشأو تياثلا

 ةقربب ىشمن اننإ .. بيلاسألا فلتخمب نلعأ ىنطولا لقحلا ىف لمعلل ردصت نمم ضعبلا

 , انتراشإ أطخو انهاجتإ رطخ نع برعأو اهحلاص ريغ ىلا

 نيبتي ىتح ىقيقملا اهباصن ىف رومألا عضول ابسانم تقولا ىرن نمئاه نآلاو

 ٠ ديهش ىهو عمسلا ىقلأ نمل ىغلا نم دشرلا

 اهب حرط ىتلا ةركذملا صن 47/5/١1 خيراتب ءارغلا ( ةديدجلا ةقرب ) ترشن

 ةيبرعلا لودلا ةعماج سلجم ىلع ايبيل ةيضق مظعملا ريمألا انالوم ىمسلا بحاص ةرضح

 . ةسداسلا هترود ىف

 ةقيقحلا دنع مهفاقيإو ضعبلا ةحراصم انل تحاتأ ةبسانم مامأ انسفنأ دجن اننإ

 . سوململا اهليلدب ةيعقاولا

 ةدحولا أدبمب ريمألا ىمس ناميا غلبم ىلع لدت امنإ ةيريمالا ةوطخلا هذه نإ

 انفقو اننأ آلإ انتريرج تناكام نحنو ةضهانلا ةبورعلا ةعماج ىف ديطولا هلمأو ةيبيللا

 ىلع ةرماؤم ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ ءاجتلالا نأو ادويقو اطورش ةدحولل نأ ىري نم هجو ىف

 ٠ ةينطو ةميرجو ةقرب قوقح

 ىتلا ةيموقلا ءىدابملا حضويو لمعلا ةطخ مسري هتداعك ريمألا ىمس هاه مويلاو

 ٠ « ىئطو لك اهاضتقم ىلع ريسي نأ بجي ىتلاو اهقنتعي

 لاق امك ( ةداعسا ىلع لمعلا عيمجلا قح نمو عيمجلل كلم نطولا ) نأ امبرو

 هناف باوصلا قيرط ىف انتهجو نوكن نأ ىف ةبغرلا ىديدش انك املو ةبسانم ىف هومس

 ىلإ اناوق هجويو مزعلا انيف دطويام ةنوأ لك مظعملا دالبلا ريمأ نم دجن نأ انفرشي

 ٠ دالبلا ةحلصم ىف هومس ةاريام ساسأ ىلع لمعلا

 هنأ ماعلا ىأرلل دكؤيل ةصرفلا هذه زهتنيل راتخملا رمه ةيعمجل ماعلا زكرملا نإو

 قبس ىتلا ةيموقلا ءىدابملا ساسأ ىلع زيزعلا نطولا ةيضق ةمدخ ىف هدوهج لص اويس

 ْ : ىفو تابسانملا لك ىفو تارم اهنلعأ نأ

 دا



 ١ ةئزجت نودبيو ةدحوم ةيبيللا دالبلل ماعلا لالقتسالا- .

 ٠ ىسوتسلا سيردإ دمحم ديسلا ريمألا ومس ةرامإ - ؟

 . ةيبرعلا لودلا ةعماج ىلإ مامضنالا -

 . ةياغو اجاهنم انل نوكتل ةحسضاو ةطوطخم ريمألا ومس اهمسر ىّتلا ءىدابملا هذه

 ىعد نمم الوق نسحأ نمو » نولماع اهلو نوكسمتم اهبو نوعفادم اهيلع اننأ الإ

 ٠ « نيملسملا.نم ىننإ لاقو احلاص لمعو هللا ىلا

 0 ماعلا زنكرملا »
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 "80 مقر ةقيثولا

 نورجاهملا هيف ررق رصم ىف عامتجإ دقع ١984٠ سطسغأ 1 ىف |[
 اهيرح ىف ايناطيرب ىلإ مامضنالا ىسونسلا سيردإ ديسلا ةدايقب نويبيللا
 شيجلا ) مساب تفرع ىتلا ( ةيبيللا ةيبرعلا ةوقلا ) ليكشتو ايلاطيإ دض
 ىذلا مويلا هرابتعاب ايموق اديع ةقرب ىف مويلا اذه ذختا دقو ( ىسونسلا

 ةمهاسم اومهاسو مهدالب ريرحت لجأ نم ءافلحلل مهدي نويبيللا هيف دم

 نم مهدالب ريرحت دعب ةينطولا مهينامأ قيقحت ىف نيلمآ برحلا ىف ةلاعف
 ةبيخ رداوب هعم لمحي ىهو لح ١547 سطسغأ 9 نكلو ىلاطيإلا رامعتسالا

 راتخملا رمع ةيعمجل ماعلا زكرملا ردصأ دقو « ةيناطيربلا دوعولا ىف لمألا
 . 1947/ة/5 خيراتب 89 ددعلا ( نطولا ) ةقيحص ىف ةبسانملا هذهب انايب

 ااات



 راتخملا رمع ةيعمج نم ناب سطسغأ 1

 مويلا هنأل مهل ايموق اديع نويبيللا هذختا ىذلا ىهو سطسغأ ١ موي لبقأ دقل
 مادقملا مهدئاقو ىدفملا مهريمأ ءاول تحت رصم ىف مهيرجاهم نم اشيج هيف اوسسأ ىذلا

 ىفش ىلع كاذ اذإ ىهو ةيطارقميدلاو ىمظعلا ايناطيربل ةيلعفلا مهترزاؤم نع اونلعأو
 كلذ موي هيلع مكح ىذلا نييئاطيربلا فص ىلإ اوزاحناو نويبيللا فزاج دقلو . راه فرج

 اهب ىظحي نأ نكميال ىتلا ةزيزعلا ةرحلا ةايحلل ابلط نكلو توملا ىف ابح ال رايهنالاب
 . ةايحلا هذه هل بهوتل توملا بلطي نأ دعب الإ بعش

 ملاعلا دهشو ىلوألا راصتناب ةيروتاتكيدلاو ةيطارقميدلا نيب عارصلا ىهتناو
 حلاصل ىبرحلا لوحتلا طقن ىف زرابلا اهرثأ رهظ لامعأ نم نويبيللا هادأ ام
 . راصتنالا كلذ ئلإ ىدأ امب ةيطارقميدلا

 انلامأ قيقحتل تادعاسم نم انل ايناطيرب همدقت نا ثمزتلا امب ءافولا دعوم ءاجو

 ٠ ...رومأ ىلع رمألا تقلعو تفوسو تلصنتف ةينطولا
 مايألا امنيب مزعلا ةوقب ابصتنم ربصلا بادهأب اكسمتم بعشلا هذه لظ دقلو

 4 نكلو ءاجرلا هيف ثعبو لمألا هل ددجت سطسغأ 1 موي ددجت املكو اعارس هيلع رمت
 بعشلاو هموي لح دقلف هفالسأ لمع بعشلا اذه ىف لمعي نأ نكميال ماعلا اذهل سطسغا

 ىتلا ةقيثولا كلت ةيرسلا «غالبلا » ةقيثو نم رسلا كلذ راجفنإ هناذآ ىف ىودي لازيال
 ا . مويلا كلذ نم ةوجرملا ةلمؤملا جئاتنلا ةقيقح نع تفشك

 ( ماعلا اذه ىف لقألا ىلع ) انل ايموق !ديع مويلا اذه ذختن ساسأ ىأ ىلعف نذإ

 ءاجرو لمأ ىلع ىمظعلا ايئاطيرب عم انفلح هيف ىرج هنأل الإ كلذك هانذختا انكام نحنو

 . لالقتسالاو ةيرحلا ىف بوصغملا انقح اهترزاؤمب انل عجري نأ

 ًاربتت مل رارسأ نم فشكنا امب ءاجرلاو لمألا كلذ سكع حوضوب نيبت دقو امأ
 مويلا اذه ةمألا كرتت نأ ةينطولاو ةماركلا نم هنإف ايمسر حيرص ناسلب ةفيلحلا اهنم
 غوزي دعب اهنع هزيمت تناك ىتلا ةفصلا ترخبت دق ثيح ةيداعلا مايألا ةيقبك ىضمي

 ٠ ةرتتسملا قئاقحلا سمش نم لوألا عاعشلا

 ( راتخملا ومع ةيعمج قئاثو )ص 0-18-

 ب ا



 ديعلاب ةداعلاك اهتالافتحا ميقت ةت نل اهنإ نلعت راتخملا رمع ةيعمج نإف كلذلو

 هقادها ىلإ زيزعلا نطولا لوصوب اناميإ نوكتام دشأ ىهو ماعلا اذه ىف ىموقلا
 تقولا سفن ىف ةلمؤم ءابإلا هئانبأ داهجو ةيهلألا ةيانعلا لضفب هقوقح ىلع لوصحلاو

 نسح نع يي ةقفيلح ان تتهرب ررتو الإ ليلا ءاقلا يناوتلا اذه رود لحي الأ

 انل اهتامازتلال اذيفنت لالقتسالاو ةيرحلا ىف ةعورشملا ايبيل قوقح ةديؤم اهفوقول اهتين

 ريغن مويك هب قئاللا لافتحالا مويلا كلذب لفتحن نأ اننكمي ذئمويو اهل انترصانمل ءازجو

 ٠ دالبلا هذهل ةبسنلاب خيراتلا هجو ةقيقح هب
 )"» ماعلا زكرملا ل

 | ١ | مفر ةقيثولا
 ايبيل ميسقتل ةيرس تاثداحم نم رذحهت راتخملا رمع ةيعمج

 ايبيل ريصم لوح ةيرس تاعامتجإ نع ثدحتت ةيبنجألا تاعاذإلا تأدب

 ايناطيرب نيب ةيرس تاثداحم نع ىندألا قرشلا ةطحمل ريثم ربخ لوحو

 ةلواحم نم ريذحتلاب ةيعمجلا ترداب ةرهاقلا ىف ىسونسلا سيردإ ديسلاو

 ةئزجت نع لوئسملا نم ) ناونع تحت ( نطولا ) ةيحاتتفا ىف دالبلا ميسقت

 /١9417. 1 / ؟ خيراتب 86 ددعلا ىف ( دالبلا

 دالبلا ةثزجتن نع لوئسملا نم

 تاطلسلا نيبو ةهج نم ىسونسلا سيردإ دمحم ديسلا ريمألا ومس نيب ةرهاقلا ىف تاثداحم نآلا رودت 7

 لصف ىلع نصت ةيئاطيربلا تاظلسلا نأ ملغو:: ةيبيللا دالبلا لبقتسم ديصق نانقي ةيئاك ةيج نم ةيفاظيربلا

 تاوقلل ماعلا دئاقلاو ركورك لارنجلا ةلحرل نأ اضيأ فرعو برغلا سلبارط لبقتسم ةلأسم نع ةقرب لبقتسم
 , نامتكلا نم ديدش وج ىف رودت تاثداحملا نأ موهفملاو تاثداحملا هذهب ةقالع طسوألا قرشلاب ةيناطيربلا

 عا



 نع راتسلا فشكي امناف ربخلا اذه حص اذإو ىضاملا عوبسألا ىف ىندألا قرشلا ةطحم هتعاذأ ام اذه

 نم ةقيفص راتسأ ءارو بجتحتو متكتلاب ذوتت رهدلا نم انيح تلظ ىتلا نييناطيربلا انئاقدصأ ةسايس ةقيقح
 , راذعألا

 دالبلا لبقتسم وحن اهتسايس حضويام رادصإب انتفيلح بلاطن نكن مل نحنو ادج بيرق دمأ ىلإف

 نأشلا اذه ىف مالكلا قح كلمتال اهنأ وه ةرم لك ىف اهباوج ناكف , اهبناج نم انريصم ىلع انسوفت نئمطيو

 , ىربكلا عبرألا لودلا ةيقب نودب اهدرفمب

 كلذ ىف اهتثحابم انلواح املك اهب انمقلأ املاط ىتلا راذعألا هذهل اضقانم ةطحملا هذه هتعاذأام ءاجو

 هيف لوقتل بسانملا تقولا راظتنإ ىه ةتيمم ةسايسو ةموسرم ةطخ نم ءزج ىوس نكي مل ظفحتلا اذه نأ تنيبو

 ءافلحلا ةئيشمب ةالابم نودبو ىربكلا لودلا نم'ءافلحلا ةراشتسإ نودب ءاشت امك اهتدارإ ىلمتو اهدرفمب اهتملك

 . مهدالب ريصم ريرقت ىف ىعيبطلا قحلا باحصأ نحن مه ىذلا ءافعضلا نم

 ةمألا هذه تابغرل انزو مقت ملو نآلا لبق عمسن انك امك اهئافلحب بسانملا تقولا ىف ايناطيرب ابعت مل
 اهلالقتسإ ةيبيللا دالبلل ظفحي ال الح لبقت نل اهناب مظعملا اهريمأ ومس اهسأر ىلعو امئاد تحرص دق ىتلا

 طسوألا قرشلا ىف اهيلثمم ةطساوب تاضوافم ىف لخدت نأ تبغر اهنإ لب ةيعيبطلا اهدودح لماكب اهتدحوو

 عيطتسيال ناسنإلا نأو ؛ سلبارط نودب ةقرب ريصم ريرقت ساسأ ىلع تاضوافملا هذه نوكت نأ ىلع ترصأو

 ةظقي اهمظن ىلع ىضقو نمزلا اهراثأ ىلع ىفع دق ةفينعلا ةسايسلا هذه لثم نأ ذإ بجعلا نم هسفن كلمي نأ

 كلذ لهاجتت نأ اهنكمي ممألا نم ةمأ نأ بسحن انكامو اهتايح تاموقم نع اهعافدو بوعشلا ىف ىموقلا ىعولا

 , اهريغ فرعي ملام اهرمأ نم تفرعو تاروطتلا هذه ترياس دق ىتلا ىمظعلا ايناطيرب اميسال هلفاغتت ىأ

 نوكت امناف ةسايسلا هذه ىلإ ىندألا قرشلا ةطحم تلاق امك اقح ايناطيرب انتفيلح تأجل دق ناك اذإف

 روهظلل حلصي ال اقيتع ءادر تدترا دق اهناو ءىش ىف ةثيدحلا ةسايسلا بط نم سيل بولساب رمالا تجلاع دق

 ٠ ةئائيا نم دحأ هب بحريالو رضاحلا رصعلا ىف هب

 هقتاع ىلع لمحي نأ عيطتسي ًادحأ نأ دقتعن مل تاضوافملا هذه رمأ هيف نلعأ ىذلا خيراتلا نيح ىلإو

 نع ةديعب ىه هذه لثم ةلواحم نإف . ةمسن نويلم اهناكس سوفن دادعت غلبي ال ةريغص دالب لمش قيزمت ةيلوئسم

 ىلإ نيكسملا بعشلا اذه ضرعتس اهنأ ذإ هيزن ريمض هيلمي نأ نكميام لك نم ةيلاخ , ةيناسنإلا دعاوقلا طسبأ

 توملا لئاسوو لاوزلاب مادعإلاب هئانبأ ىلع مكحلا ةباثمب نوكتو ضرملاو عوجلاو رقفلاو فعضلا ةرارم ىساقي نأ

 ' ا ؛ ءىطبلا

 ىلع لهجلا ىطغ نم الإ اهركني الو هللا ردق ال ميسقتلا ةبيصم ايبيلب تلحام اذإ ةيمتح ةجيتنل اهنإو

 لودلا ءاسئرو كولم ةلالجلا باحصأب ادح ىذلا ببسلا سفن ىه كلذو هبلق ةلفاسلا تاياغلا تمعأ ىأ هتريصب

 هذه لظت نأ ىف ةديكألا مهتبخر نع ةفلاحتملا لودلل هيف اوبرعأ ىذلا كرتشملا نايبلا كلذ رادصأ ىلإ ةيبرعلا

 ها ها



 لازت الو ةرابجلا اهيعاسم ةيبرعلا ةعماجلا تلذب هنيع بيسللو ميسقت لك نم اهتدحوب ةظفتحم دالبلا

 ةظفاحملا ىف مهتعماجو برعلا كولم هلل ىمري ىذلا ليبتلا ضرغلا اذه بناج ىلإو ناديم لك ىف لذبت

 ًامزج اهرابتعاب ةيبيللا ةيضقلا ىلإ نورظتي مهنإف هوركم نم هب ملي نأ نكميام لك نم ىبيللا بعشلا ىلع

 مكحب ىه ىتلا دالبلا هذه ةدحو نودي ةلماك اهتدحو متت نأ نكميال ىتلا ىريكلا ةيبرعلا ةيضقلا نم
 ناف رابتعالا اذه ىلعو . هلاسشو ىيرعلا قرشلا نيب لصهوملا رسجلا ةباثمي دعت ىقارغجلا اهعقوم

 اولوقي نأ مهكولمل قحيو مهعيمج برعلاا مهت ةيضق ىه امنإو مهدحو نييبيللا مهي امم سيئ ةيبيللا ةيضقلا

لكب هدرو هضفر ىف ددرتنال فوس اتتإق حيرصلا اهاتعمب انتايغر ققحي ال انتيضقل لح ىأ نأو
 

 اذه دئاقو رصنلا ىف لمأ انل بيحب نإو اذه جراخلا ىقو انه هطايحإ ىلع لمعت فوس اننإو لئاسولا

 مقر ةقيثولا

 رارق لوح راتخملا رمع ةيعمجل نايب

 ىسايسلا لمعلا نم اهعنمب سيردإ ديسلل

 ةئزجت نع لوئسملا نم ) ناونعي ( نطولا ) ةيحاتتفإ رودص رثأ ىلع 8
 نايبب 145 ددع ىف ( ةديدجلا ةقري ) ةديرج تعلط 1141/5/7 ىق ( دالبلا

 ةيعمج عنمي رصم ىف كاّذتآ ميقم وهو ىسونسلا سيردإ ديسلا ىلإ بوسنم

 ةفكول | هيت نماستكا نم: ةلدجتو, ساشا :لمعلا» قم نامحت ا نع
 ديسلا نع نايبلا رودص ىق ككشت نأ الإ ةيعمجلا عسي ملق اهدحو ةيواقربلا

 ١11417/9/1١9 ىف ةيعمجلا تاكسإ ةلواحمي هيق تددن انايب تردصأو سيردإ
 . 1951/9/97 خيراتي 97 ددعلا ( نطولا ) ىف رشنو

 نرانبسسن | يلقااوو نحمم نك ةيكهملا ىرتا يزعل ديلا قال
 نكل ( ةينطولا ةيضقلا ةحلصلل هتاعارم بجتو ىنم رداص نايبلا نإ ) هلوقب
 امك ىسايسلا لمعلا نع هيلخت نع نلعي مل ىزاغذي ىف ةيعمجلل. ماعلا زكرملا
 . ةيسايسلا اهتايحاتتفإ ةيعمجلا لاح ناسل ( نطولا ) تلصاو
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 ءاج انايب 1941/1١١0 ىف تردصأل دقق هتردي راتخملا رمع ةيعمج امأ

 ةيضايرلا ىحاونلا ىلع طاشتلا راصتقاو ةسايسلا نع ىلختلا - الوأ

 3 ريمألاا ءادتل ةيبلت ةيريخلاو ةيفاقثلاو

 . تمادام ةيسايسلا اهئارآ ىف ةيعمجلا لثمتال ةئيه لك رابتعإ - ايناث

5 

 ماتلا ايبيل لالقتسال . ةئزجت ةيأ نودب ايبِمل ةدحول لمعتالو ىدانتال

 ىسوئسلا سيردإ دمحم ديسلا مظعملا ريمألا ومسلاا بحاص ةرضح بيصنتل

 تاذ ةلقتسم ةلودك ةيبرعلا لودلا ةعماج ىلإ ايبيل مامضنالو ايبيل ىلع اكلم

 . ةدايس

 انريمأ ىمسلا بحاص ةرضح ىلإ هتبسن روشنمب 585 اهددع ىق ( ةديدجلا ةقرب ) ةديرج تعلط ال

 نوئشلا ىف صاصتخإلا ريغب راتخملا رمع ةيعمجل رارقالا مدع نمضتي ىسونسلا سيردإ دمحم ديسلا مظعملا

 تابجاو نم ةيرادالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا نيدايملا ىف لمعلا نأ نلعيو , ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو ةيضايرلا
 ةسسؤمك راتخملا رمع ةيعمجل ةيسنلاب ناكمي ةروطخلا نم رمألا اذه تأ ثيحو . اهدحو ةيواقربلا ةهبجلا قوقحو
 ةمألا ةيتاذب ساسم هل هتيلكب عوضوملا اذه نأ ثيحو اهل نيلماعلا ةهج نم ةينطولا ةيضقلل ةبسنلابو نطولل لمعت
 ىرورضلا نم ىأر هنرد زكرم ةرادإ سلجم عم قافتالاو ةلوادملا دعي ماعلا زكرملا ةرادإ سلجم نإف نطولا نايكو

 ٠ تاهجأا لك نم فقوملل احيضوتو اليلحت نايبلا اذه رادصإ :

 نم ارداص سيل روشنملا كلذ نأب ةيرهوجو ةيلكش لماوع هديؤت اداقتعإ دقتعت راتخملا رمع ةيعمج نإ

 : كلذو هنم عفادب الو ريمألا مس ندل

 كلذلو ؛ عيمجلا نم اهي فوتعم ةيمسر ةئيه ىهو راتخملا رمع ةيعمج هي دوصقمو هجوم .صوشتملا نإ - ١

 ةيعمجلا حور سمت تاميطتلا هذهو اميس ةديرج ةحفص ىلع تاميلعتي ماظعملا ريمألا ومس اهل لسري نأ نكميال

 . ةينطولا اهتيصخشو

 ا



 ىلإ روشنملاب هومس ثعبي نأ لوقعم لا نم سيلو ( نطولا ) ةفيحص كلمت راتخملا رمع ةيعمج نإ - *

 . روشنملا اهل هجوما ةيعمجلا لاح ناسل ىهو ةينطولا ةديرجلا اكرات (ةديدجلا ةقرب) ىه ةيموكح ةديرج

 حاالباب ةفلكملا ىه ةهبجلا نإف كلذإو بعشلاو ريمألا نيب لصولا ةزمه ىه ةيواقربلا ةهبجلا نإ - ٠١

 . تاهيجوت كلانه ناك اذا بعشلا نم ةئيه ةيأ ىلا هومس تاهيجوت

 لماوعلا امأ ريمألا ىمس لمع نم نكي مل روشنملا كلذ نأ دقتعن انلعجت ىتلا ةيلكشلا لماوعلا ىه هذه

 : ىهف داقتعالا كلذ باوصب ناميالاو نيقيلا ةجرد ىلا انب بهذت ىتلا ةيرهوجلا

 «ةينطو ةيسايس تاعوضوم ىف راتخملا رمع ةيعمجو ريمألا ىمس نيب ةلدابتم تاباطخ كلانه نإ - ١

 دحت مل ةيعمجلا نأ ىلع ليبسلا اذه ىف ةيعمجلا تاوطخ نع اضرلا ةرم لك ىف نمضتت هومس لئاسر تناكو
 , ةقياسلا ةينطولا اهتسايس نع

 ١ - دعب حرص دقو ةينطولا ةيضقلل لمعلا اعيمج دالبلا ءانيأ بجاو نم نأب امئاد ىداني ريمألا ومس نإ .
 هداعسإ ىلع لمعلا عيمجلا نأش نمو عيمجلل كلم نطولا نإ ) ةدلاخلا هتملكي ةهبجلا سيسأت ( ,

 ىلإ هومسب عفدت نأ نكميال هلامعا لك ىف ريمألا ىمس اهب رهتشا ىتلا ةيطارقميدلاو ةمكحلا نإ - ٠١

 الو « قيمع تابس ىف معنت ةردحنملا ءاضعألا كرتا عفانلا كرحتملا ىضعلا لش اهب دصقي ىتلا ةوطخلا هذه لثم

 , دالبلا ىف ىتسشافلا ماظنلا ضرفو ةمألا ىف ىأرلا ةيرح ىلع ءاضق نم اذه ىف

 ىهامو هيأر نم ىا ريمألا ومس نم رداص نايبلا نأب ملسن نأ اننكميال لماوع نم مدقتام لك ىلع ءاذيو

 ىتح دالبلا لبقتسمل ةموسرملا مهططخ سضرف نوديري نيذلا نوضرفملا اهربد ةفوشكم ةسيسد الإ انرظن ىف

 ءارو نم اولعجيل ركنملا كلذ نوبكتري امنإ ءالؤهو , ةينطولا ةيضقلا باسح ىلع ةيصخشلا مهضارغأ ىلإ اولصب

 . ريذتلاو قحلا ةحيص مهنع دصي اروس مهتاكرح نود نم اوذختيو ريصبلا نطولا تارظن مهيقي اراتس مهلامعأ

 ىديألا ىفوتكم فقن نأ ةقداصلا انتينطو انل حمست نأ نكمي ال انيلع هقوقحو هتابجاو ئطوللو نينطاومك نحنو

 نوغبي نيذلا ءالؤه نأ نيح ىف انصاصتخا نم سيل كلذ نأ ةجحب نطولل ضرتعيام ءازإ ناسللا ىدودشم

 ةيضقب ةوطخ اومدقتي مل مهنإ ثيح رمألا اذهب ضوهنلل مهتافك مدع نع اونهرب دق صاصتخالا كلذ راكتحا

 تسيل راتخملا رمع ةيعمج نإ . اهناديم ىف اوفقو نأ ذنم اهلكاشم ىف اودازو ىرقهقلا اهب اوعجر لب دالبلا

 ماوعألا هذه ةليط بعشلا ةهجوم ىه تناك دقو دالبلا اهتفرع ةينطو ةئيه لوأ ىه امنإو مكح ىلإ ىعسي ابزح

 تالجمو دئارج نم تردصأ اميو ةيبعش تارمتؤم نع ةرابع ىهو ةينطولا تابسانملا ىف تالافتحا نم تماقا امب

 نم تمدقو تارهاظم نم تداق اميو ىموقلا روعشلا اهيف ىكذتو ينطولا سامحلا نابلب ةمألا ىذغت تناك

 كانه نكت مل مايأ كلذ لك ناك ةمألا بلاطمل اقيقحتو بعشلا قوقح نع اعافد تانايب نم ترشنو تاجاجتحا

 ليقو هدجنمو نطولا ذفنم نوكت نأ اهب ديرأ ىتلا ةهبجلا هذه سيسأت ىلع ماع نم رشكأ رم دقو مويلاو «ةهبج»

300 



 اهلامعأ نع ةيواقربلا ةهبجلا بساحنل مويلا .. مساحلا لمعلل ةرخسم اهنأل ةمساحلا فورظلا هذه ىف تزرب اهنإ

 ةهبجلا راصنأ هبتكيام ىفف ةيباسحلا ةيلمعلا هذه ىلا ةجاح ىف انسل لب دالبلا لبقتسمل اهططخو دالبلا رضاحل

 ائيش لمعت مل ةهبجلا نأ ةفرعمل ىفكيام ةيدجملا ريغ تاضاهنتسالاو تاداقتنالا نم فحصلا ىلع ايموي مهسفنأ

 , لمعت فيك ىردتال اهنإ لب نآلا ىتح

 لازتال اهنأ كشالو ىلخادلا ميظنتلاو ىرادالا ليكشلا رود ىف ىهو اهسيسأت ىلع روهشلا ترم دقل

 . رودلا اذه نم ةيئادبلا ةرتفلا ىف نآلا ىتح

 ىف ةكرح ةيأ ىلع مدقت مل ةماعلا ةحلصملاو ةمألا ةدحو ىلع اصرح راتخملا رمع ةيعمج ناف اذه عمو

 تءاج دقف ةكرحلا هذه ىحن اهسعاقت ىأ ةهبجلا زجع نم اهدكأت دعب الا ةهبجلا سيسأت ذنم ةينطولا ةسايسلا

 ىنطولا اهبجاو نع ةهبجلا تلختف دالبلا تابلطو ىواكش عمستل ريمألا ومس نم بلطب ةيناطيربلا ثحبلا ةنجا

 اهديأ ىتلا ةروهشملا اهتركذم ىف ايودم ةمألا توص عفر نم ادب ةيعمجلا دجت ملف بهذ نم هنأل تمصلا ترثاو

 ملو ةيلودلا قيقحتلا ةنجل مودق دعوم برق دقو اريخأو « !دارفأو تاعامجو تائيه ةظوفحملا هتاعيقوتب بعشلا

 نم مهفقوم ديدحتا نييسلبارطلا ءاقشألاب لاصتإلا ىلإ راتخملا رمع ةيعمج ترداب دقف انكاس ةهبجلا كرحت

 وحن دوهجلا ديحوت ةلواحللو ريدقتلا باوصو ملعلا ساسأ ىلع ةهجاوملاو لمعلا نكمي ىتح ىربكلا نطولا لكاشم

 ىأ لمعلا ىلع ةردقلا وه سيل عوضوملا رهوج نكلو دحتملا قحلا ةوق ىف ققحملا مامأ روهظلاو ةدحاولا ةياغلا

 , لامعألا هذه ىلإ عفدت ىتلا ةيساسألا ءىدابملا هنكلو لمعلا عون وه

 برعلا كولمو مظعملا ريمألا ىمس اهل ىعدي ىتلا ةيماسلا ةينطولا ءىدابملا قنتعت راتخملا رمع ةيعمج نإ

 نإ . ةالابم الو رصبت ريغ ىف اهنع ذشت ةيواقربلا ةهبجلا امنيب ىبيللا بعشلاو ةيبرعلا ةعماجلاو مهؤاسؤرو

 ىدانت نيح ىف ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ مامضنالاو ملخغملا ريمألا ةرامإو ماتلا ايبيل لالقتسإ ىه ةيعمجلا فادهأ

 ىف فلاخت ةهبجلا نإ . نيتئيهلا نيب ءىدابملا ىف قرافلا ىه اذهو مامضنالاو ةرامإلاو ةقرب لالقتساب ةهبجلا

 دعب ناسنإ لك جلاخي كشلا ناف كلذك رمألا ناك اذإو ريمألا هب حرصيام ددرت ةيعمجلاو ريمألا مالك ةحارص

 نامتكلا نم ىج يف اهذيفنت نوضرغملا ديري ريمألا ءىدابم ضقانت ءىدابم كلانه نا ىف ةيعمجلا تاكسإ ةلواحم

 ىف نيلماعلا ىلع ال راتسلا ءارو رانلاب نوبعلي نيذلا ءالؤه ىلع لجست امنإ ىربكلا ةنايخلا نإف نذإو . ديدشلا

 , راهنلا حضو

 فرشملا فقوملا فقتل ةهبجلا ميعدت ليبس ىف نكميام ىصقأ تلذب كلذ لك مغر راتخملا رمع ةيعمج نإ

 رهشأ ذنم ةهبجلا ىلإ اهتلسرأ ةيرادالاو ةيسايسلا ىحاونلا ىف ةيفاض ةيحالصإ ةركذم تناك ةوطخ رخأو

 ٠ اهنع بيجت ىأ اهل ىغصت نأ هذه تضفرو

 ىلا تفتلت نأ نود ةمألا ءىدابمل ةفلاخم لمعلا نع ةزجاع ةيواقربلا ةهبجلا هفقت ىذلا فقوملا اذه مامأ

 بالة



 ةهبجلا ( قوقح ) نم وه ةينطولا ةيضقلا لمعلا نأب دحأ ملسي نأ نكمي له هيجوتلا تاراشاو داشرالا تاحيص
 لمعلا اذه نأ اهل لاقي نأ نكمي له ةمألا ءىدابم نع اهلمع ىف جرخت مل ىتلا ةيعمجلا فقاوم مامأو اهدحو

 . اهصاصتخا نم سيل

 عوضوملا اذه لوح ةركذمب انثعب دق هنإ نلعن هسفن تقولا ىف نحنو رح ىنطو لك ريمض مكحن نحن
 نحنف اندنع هل ةميق الف ضارغألاو ءاوهألا ىوذ هثفنيام امإ ديدسلا هيارب عيضولا اذه ءالجإل ريمألا انالوم ىلإ

 عيمجلا ملعيلو ديدج نم ةيتسشافلا دوجوب فرتعن نأ نكمي الو انريمأ ةمكحو انلامعأ نمو انسفنأ نم نوقثاو

 . ارارحأ شيعنل ةيرحلا بلطن اننإ

 1١9 / 9 / ١541 ىزاغنب
 3 ماسعلا زكرملا «

 ع
 يازدحألا نلا ناتنملا ريغ ةيفنح ةزكم

 دالبلا ريصم لوح سلبارط ىف ةيسايسلا

 ةرادإ سلجمل كرتشم عامتجإ دقع ١5517 ربمتيس ثادحأ مضخ ىف |

 راتخملا رمع ةيعمج ةرادإ سلجمو ىزاغنبب راتخملا رمع ةيعمجل ماعلا زكرملا

 صن عامتجالا اذه ىف رقأ دقو « دالبلاب ةيسايسلا عاضوألا ةساردل هنردب

 ةيعمج اهب تمدقت سلبارط ىف ةيسايسلا بازحألا ىلإ ةهجوم ةينطو ةركذم

 اهصن رشنو ماعلا زكرملا مسساب ةركذملا تلسرأو , ةنردب راتخملا رمع

 , 1940/5/9 خيراتب 5١ ددعلا ( نطولا ) ىف



 قيقشلا رطقلا بازحأ ىلإ راتخملا رمع ةيعمج نم ةركذم

 اهلالقتساو ايبيل ةدحول لمعلا ميظنتو دوهجلا ديحوت ىلا ةوعد

 بزحلاو ةيسلبارطلا ةينطولا ةهبجلا ىلا راتخملا رمع ةيعمج اهتلسرأ ىتلا ةركذملا صن ىلي اميف رشنن [8
 ةهبجلاو ةيبرعلا ةعماجلا ةنامأو مظعملا ريمألا ومس ىلا ةلاسر اهنم خسنبو ةرحلا ةينطولا ةلتكلاو ىنطولا
 : ايبيل ريرحت ةنجلو ةيواقربلا

 قيقحتلاو انتابغر ىرحتل ابيرق دالبلا هذه روزت فوس ةيلود ةنجل نأ كردت ةرقوملا مكتئيه نأ كشال - ١
 نأ لل اولا يتقرلا قكيل انزل: ماس ارا كاستل انسان كامو " هذين عاللطسمالا ىلع اتردتم ف
 رظنلا تاهجو نيب برقي ( سلبارطو ةقرب ىف ) اهبازحأو ةيبيللا تائيهلا عيمج نيب مئاد لاصتا بابسأ نع ثحبن
 , اهنع ع افدلاو فادهالا هذهل لمعلا ةدحوو : اهريسفتو قادهألا ةدحو ساسأ ىلع اهدوهج نيب دحويو ةفلتخملا

 عووذب ندمتملا ملاعلا مامأو صاخ عونب ةنجللا هذه مامأ انرهظي داحتالاو نواعتلاو نماضتلا نم حور قلخل كلذو

 . ةصوقنم ريغ ةلماك انلامآو انينامأ لينل ةرادجلا رهظمب ماع

 : ةيلاتلا ةينطولا فادهألل لمعتو ىدانت ةيعمجلا هذه نإ نوملعت مكنأ - ؟

 , ةدايس تاذ ةلقتسم ةلودك ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ مامضنإلا - ايبيل ىلع اكلم ىسونسلا سيردإ دمحم

 نم هريغل ال لالقتسالا لجأ نم هذه ةدحولاو ةئزجتلا لبقتال ةدحو ايبيل نأ ىه فادهألا هذه:ريسفتو

 دالبلا ىف مكحلا ةدحول ساسأ هاوس نود ايبيل ىلع اكلم ريمألا ىمسلا بحاص ةرضحب ةادانملاو ؛ رئاصملا

 . ةاواسملاو لدعلا ساسأ ىلع دوشنم ىعيبط قح ةلقتسم ةلودك ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ مامضنالاو , ةلقتسملا ةيبيللا

 لبقيال اكسمت اهب كسمتتو ةعيرألا فادهألا هذهب ىدانت نأ اهقتاع ىلع ةسسؤملا هذه تذخأ دقل

 امهم اليدب ةدرفنم ىأ ةعمتجم اهريغب ىضرن نلو ددرتي سفن رودصلا ىفو ءامد بولقلا ىف ترجام ماصفنالا

 ىف فقتو « تامزألا قحلا ىرتعتام اريثكو « اهضعب ىف ىأ اهعيمج ىف اهرمأ ىلع تبلغ اذإ امأ لاوحألا تناك

 اهناف رانلاو ديدحلا ةوق هررقت ىذلا ىلودلا رمآتلا لعف نمو « نييبيللا ماظن نع ةجراخ لماوعل تايوعصلا ههجو

 ٠ تايحضت نم رمألا اهفلك امهم اهليبس ىف ىنفت وا رصتنت ىتح قوقحلا هذهب اهتبلاطم ىف رتفت مل

 ةدحولا لوح مهافت ىلإ لوصولا ليبس ىف ا ةنس ىيلوي ٠١ خيراتب ةيعمجلا هذه تلسرأ دقل - ا"

 ىلع صني ثيحب ؛ ىنطولا اهقاثيم ليدعت اهيف اهيلإ بلطت ةيواقربلا ةينطولا ةهبجلا ىلإ ةيسايس ةركذم ةيبيللا

 تن اح



 ةظحالم ىسونسلا سيردإ دمحم ديسلا ىمسلا بحاص ةرضح ةرامإب كسمتلا عم اهلالقتساو ايبيل ةدحول لمعلا

 نا ىه ةدحولا هذه نم دوصقملا نأ املاط لالقتسالا ىف اهريصم ةدحوب ايبيلل ةادانملل طورش مايق ةرورض مدع

 ةبلخاد ةلاسم ىه ومسلا بحاص ةرضح ةرامإ نإو اعيمج هدشنن ىذلا حيحصلا ماتلا لالقتسالا ةماعد نوكت

 ةدحوملا ايبيل قاطن: ىف ةرامالا كلت لوبق سليارط تضفرام اذإف دالبلا ىف مكحلا ماظن ةدحوا ىساسأ طرشو

 مكحلا ماظن ىف نيتفلتخم نانبلو ايروسك نيتموكح الكشي نا سلبارط ةقرب - دالبلا هذه ىرطشل ناك ةلقتسملا
 , ةاواسملاو ةكراشملاو نماضتلا ةوقو ريصملا ةدحوو بعشلا ةدحوب رعشت ةروص ىف حلاصملا ىف نيتدحتمو

 نا اهاضتقمب نكمي ىتلا ةديحولا ةليسولا ىه اهركذ مدقتملا ةركفلا نأ ةيعمجلا هذه دقتعت تلازال - 4

 ىلع نآلا ىتح قفاوت نأ ًاشت مل ةروكذملا ةهبجلا نأ ريغ اهلالقتساو ايبيل ةدحول كلذك ةيواقربلا ةهبجلا لمعت
 ةادانملا ىلع ةيسلبارطلا تائيهلاو بازحألا عامجإ بوجو ىلع رصتو لب طرتشت ىهو « اهيلإ راشملا رظنلا ةهجو
 , ةكرتشملا ةينطولا ةيضقلل لمعلا ىف دوهجلا ديحوتو دالبلا ةدحول ساسأك ةيسونسلا ةرامإلاب

 ريربت ىف ةيواقربلا ةهبجلا اهيلإ دنتست ىتلا بابسألا نع رظنلا فرصب - ايلج ىدبي مدقت امم -
 مامأ اهسفن دجت نإ اهنكلو اهلالقتساو ايبيل ةدحول لمعلا ىف ادهج لأت مل ةيعمجلا هذه نأ هيلإ راشملا اهفقوم
 انواعت ةمث تأر اذإ الإ حاجنلا هكردي نأ نكميال اهلمع نأب ةفسأتم رعشت هتابجوتسمو عقاولا رمألا ةقيقح
 ةينطولا فادهألل لمعلا ىف مهافتلاو ةقثلا نم ساسأ ىلع سلبارطو ةقرب ىف ةينطولا تائيهلا نيب اماجسنإو
 , ةدوشنملا

 نكميال نيوجرملا ماجسنالا اذهو نواعتلا اذه نأ ىلع تلد دق براجتلاو ثداوحلا نأ نوكردت مكنإ - 1
 ةادانملا وهو هنع ديحمال اعقاو ارمأ حبصأو « ةقرب هيلع تعمجأام ساسأ ىلع الإ دالبلا هذه ىف اققحتي نأ

 زكرت نأ أشت ملو اهفادهأ نيب نم سلبارط هتفذح ىذلا ءىشلا ىسونسلا سيردا ديسلا مظعملا ريمألا هراماب
 نا نم خيراتلا قباوس هيحوت امب المعو ةحلملا فورظلا ةئيشمل اقبط نيدلبلا نيب ةتباثلا ةدحولا مئاعد هيلع
 جرحأ ىف نيترم اهليبس ىف تحضو ؛ ةيبيللا دالبلا ةيضق تمدخ ىتلا ةديحولا ىه اهيلا راشملا ةيصخشلا
 هومسل اهي فرتعا تاقصص ه الامعأو ةناكمو افرش اهقوفي دحأ دجوي الو. 198.3 191١7 ةنس اهرطخأو تاقوألا

 . البلا ىلع اكلم همساب ةادانملا هلوخت « نايرغ رمتؤم

 ىتلا كلتو اهديدجت مدع وا 197؟ ةنس ةعيابم ضقنب مكتاكئيه تحصن ىتلا بابسألا ىردنال اننإ - ١
 ةقرب دفو عم ةيقافتا ضورع ىف ىمسرلا ةهبجلا دفو اهتبثأ نأ دعب ةيسونسلا ةرامإلاب ةادانملا فذحب تحصن
 صضحمبو نييسلبارطلا ءامعزلا ءاضرب تناك ةعيابملا كلت نأ نوملعت مكنإو اصوصخ ا/ ةنس رياني تاضوافم ىف
 ةدهاعملا لحو ؛ 147١ ةنس ىلإ ايلاطيإو ةقرب نيب ةيبزحلا لامعألا فانكتسإ هيلع بترت اهلوبق نأو « مهرايتخا
 هيف تناك تقو ىف ةنئمطم ةئداه اهاضتقمب ةقرب تحبصأو ةيلاطيالا ةموكحلاو ىسونسلا ريمألا نيب تدقع ىتلا
 نم ةنايخلاب تمهتإ دق ةيسوئسلا نإ ىتح - ضيفغبلا ىرامعتسالا بيذعتلاو فنعلا عاونأ تحت حزرت سلبارط
 « هنوهرت » ىف كرتو مظعملا ريمألا هلسرأ ىذلا ةعيبلا لوبق باتك ىلع مهلوصح كلذ ىلع مهليلد ناكو نييلاطيالا
 . ةحماجلا اهتروث ىف سابارط عم ةقرب لهأ نم ؤطاوت هنأ ربتعأو مهيديأ ىف عقوف .
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 تعايو 1! رياني رهش ىف ترج ىتلا تاضوافملا نم ىساسألا ضرغلا نع لاستتن انلزال انئا - 4

 ايبيل ةدحو قيقحتل دوهجلاو لمعلا ديحوت لجأ نم مأ ةروكذملا ريمألا ةعيابم لجأ نم تناك ىه له . لشفلاب

 . فورظلا تناك امهم لوبقمو هنم غورفم رمأ اهيلإ راشملا ةرامإلاب ةادانملا نأ ساسأ ىلع اهلالقتساو

 ' تلشف اهنكلو ةروكذملا ةرامالا طورش ىلع قافتالا مدعل ال تلشف دق تاضوافملا نأ دقتعن اننإ - 9

 وأ مكبازحأ ىدانت نأ عقوتن نكن مل اذهلو . ىرخالا طورشلاب قلعتي اميف هرظن ةهجوب نيفرطلا نم لك كسمتل
 ناضوافتملا نافرطلا قفتا ىتلا ةيسونسلا ةرامالاب ةادانملا اهجمارب نم طقستو اهلالقتساو ايبيل ةدحوب مكتائيه

 . ةيطارقميد ةيباين ةيروتسد ةموكحب ديفت نأ ىلع
 كلذ لبق قافتالا لصحي نأ ةيسونسلا ةرامإلا لوبقل انمض طرتشا ىسلبارطلا دفولا نأ ىحوي اذهو

 طورشلا نيب ةلص كانه نوكت نأ بجي ناك هنإ دقتعن اننإو , ةكرتشملا ةيضقلل لمعلاب ةصاخلا ضورعلا ةيقب ىلع

 . ىكل تاضوافملا فقوت ىلإ اهيلع قافتالا مدع ىدأ ىتلا ىرخألا طورشلا نييو ةرامإلا صوصخب اهيلع قفتملا

 اساسأ تاضوافملا حاجن ىف لشفلا نم ذختتو اهلالقتساو ايبيل ةدحوب ةيسلبارطلا تائيهلاو بازحألا كسمتت

 . اهيلإ راشملا ريمألا ةرامإب ةادانملا نع ىلختلل

 نأل ارظن تاضوافملا لشف ىلا تدأ ىتلا فورظلاو بابسألا ليصافت ىف لخدن نأ ديرنال اننإ - ٠

 ىئاهنلا مكتئيه وأ مكيزح فقوم ةفرعم ىهو اهتركذم نم ةيعمجلا هذه هاخوتت امل ةلص ىأ اهل سيل بابسألا هذه

 لشفل هفسأ نع ةيلحم لا فحصلا ىلع رشن ىذلا هباطخ ىف ريمألا ىمس ربع نأ دعب ؛ ةيسونسلا ةرامالا نم

 نم اراتس ةكرتشملا انينامأ اهيلع موقت ىتلا ةيساسألا دعاوقلا ىلع تخرأ اهل موزل ال طورشل » تاضوافملا

 ةهبجلا نإ ىديهمتلا تاضوافملا دفوو ىمسرلا ةضوافملا دفو ضورع ىف ءاج نأ دعب اصوصخو « ضومفلا

 ويلوي ١4 خرؤملا هباطخب ةهبجلا ىلع هومس درو ؛ هومس ىلا ةيبيللا دالبلا ةرامإ هيجوت بغرت ةيسلبارطلا ةدحتملا
 ديحوتل ؛ هومسب ةطبترم - نيرطقلا نم ةكرتشم ةئيه سيسأتب ابحرمو ةيماسلا ةبغرلا كلت اردقم 1147 ةنس
 , ةينطولا دالبلا ةيضق نع ع افدلاب ةصاخلا دوهجلا

 - : ىلي اميف نهارلا فقوملا صخلتي مدقت اممدنإ - »

 ىسونسلا سيردا دمحم ديسلا ريمالا 1177 ةنس ىف اوعياب دق اوناك نييسلبارطلا ءامعزلا نإ -

 ةرامإلا ركذ نأ ليلدب ةقباسلا ةعيبلا كلت دكؤت نأ أشت مل ةيسلبارطلا بازحألا نأو , سلبارط ىلع ةرامإلاب
 , ماعلا ىأرلل ةحارص اهتنلعأ ىتلا فادهألا نيب نم نكي مل ةيسونسلا

 نأ ةلقتسملا ةيبيللا دالبلا ىف مكحلا ةدحول طرتشتو لالقتسالاو ةدحولاب ىدانت ةيعمجلا هذه نإ - ب

 , ركذلا ةفلاسلا ريمألا ةرامإ لوح .كلذك سلبارط فتلت

 ةغبص تاذ ةيسايس تامزأو تآجافم نم ثدحي هاسع امل اطايتحإ ةيواقربلا ةينطولا ةهبجلا نإ - ج
 . ايبيل لالقتسال لمعلا ساسأو ةدحولا ساسأ ىه ةرامالا نوكت نأ ىلع رصت لازتال ةيلحمو ةيلود
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 تناك امهم ةرامإلا هذهب ةقري كسمتو ةيسونسلا ةرامإلا نع ةيسلبارطلا بازحألا داعتبالو تاضوافملا هذه ساسأ

 . فورظلا

 انكي الالقكتبتاو ابنا ةدهو ىلا ىداقك ةفرن: ىف نيف ةناكرم هزئاج قعيما ةنفمحلا هده نإ ته

 ةلاحمال ايبيل ةئزجت هيلع بترتت فوس كشال ىذلا رمألا , سلبارط نود ةقري لالقتساب ىدانت ةينطولا ةهبجلا

 ةينيدو ةيسنج ةدحو نالثمي امهنأ نم مغرلابو قافتإلا ىف امهتبغر مدعو نيتفلتخملا نيدلبلا ىتئيشم ىلا رظنلاب

 . خلا ةيفارغجو ةيخيراتو

 دق ىلخات يبست اهتسفت ىلع (هماسقكاب هذآ ظحالق فوسو دالبلا هذه ووزت قوس ةيلؤنلا ةثجللا نإ كو

 ىلإ ةجاح ىف ىهام ردقب ةيامح ىأ ةياصو ىلإ ةجاح ىف اهيئزج نأو ماتلا اهلالقتساو اهتدحو حنمت نأ نكمي ال
 اهرربت ىتلا لئاسولاو لاوحألا تناك امفيك قافتا ىلإ لصت مل اذا ىركفلاو ىسايسلا اهجوضن لامكتسا

 , تاياغلا

 - ؛ ىليام نع اهفيرعتب صالخا ىف مكبلاطت نا ةيعمجلا هذه رسي مدقتام ءوض ىلعو اذه - ١

 اهب ةادانملا مدع ىلإ مكب كدعح ىتلا بايسألاو ةيسوونسلا ةرامالا نم مكتئيه ىأ مكيزح فقوم 1 الوأ

 رهش ىف ريمألا ومس ىلإ ىديهمتلا دفولا اهفلبأ ىتلا ةبغرلل اذيفتتو ؛ 1977 ةنس ىف تثدح ىتلا ةعيبلل اديكأت

 , ىمسرلا ىسلبارطلا تاضوافملا دفو ةيقافتا عورشم ضورع ىف تءاجو 194” ىينوي

 ام اذإ سلبارطو ةقرب نيدلبلا نأب ةلئاقلا ةيعمجلا هذه رظن ةهجو نم مكتئيه وأ مكبزح فقوم : ايناث
 نيروكذملا نيدلبلا نأو  لقتسملا ىبيللا رطقلل.ةلماشلا ةيسوئسلا ةرامإلا لوح قافتا ىلإ لوصولا ىف الشف
 ةيبدألاو ةيركسعلاو ةيداصتقال إو ةيسايسلا حلاصملا ىف نيتدحتمو مكحلا ماظن ىف نيتفلتخم نيتموكح نالكشيس

 . نيصملا ةدحوو ضرغلا ةدحوو بعشلا ةدهوب ىحوي ساسأ ىلع

 بعشلا فادهأل لمعلا ىف اهيلع ريسلا مكتائيه أ مكيزح ىمري ىتلا ةماعلاو ةصاخلا ططخلا : اثلاث

 ماسقنألا رهاظم نم ةيلاخلا ةلماشلا نييبيللا ةبغر نع اربعم ربتعي ساسأ ىلع قيقحتلا ةنجل ةلباقلو ةينطولا
 . ةينطولاو ةيموقلا تابغرل اقباطم ةكرتشملا ةيضقلا حاجن حبصي ثيحب ءافجلاو

 وأ ةصتخملا لودلا ةيجراخ ءارزو ةبلاطم ىلع كرتشملا لمعلا ىف هرقوملا مكتئيه وأ مكبزح ىأر : اعيأر

 لجأ نم ةدحو ةيبيللا دالبلاو بعشلا نأي امدقم ميلستلا ساسأ ىلع انتايغر ىرحت بوجوب قيقحتلا ةنجل ءاضعأ
 ةمسقنم لالتحإلا لعقب اهتحت ايبيل حزرت ىتلا ةئهارلا ةذاشلا ةلاحلا ساسأ ىلع ال ةئزجتلا لبقت ال لالقتسالا
 , « نازف سلبارط ةقرب » ءازجأ ةثالث ىلا
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 عيباسأ ةثالث ةدمل رودصلا نع ) نطولا ( ةديرج فاقيإ

 راتخملا رمع ةيعمج ةفيحص ةيناطيربلا ةيركسعلا ةرادالا تفقوأ
 هيف رشن ىذلا ٠ 47 / 9 / ؟! خيراتب 1؟ ددعلا دعب رودصلا نع ( نطولا )
 عال 3ك رللا نافكم كانو: ىسايسلا) لدعلا' جرم اهتم لوع ةيعمحلا نايم
 ذاقسألا ةيطخوت م 40/4/15 هوي نافخملا نع نينكلا نيبشلا ىركذب
 اهيف ءاج ىذلاو ؛ راتفملا رمع ةيعمج ةرادإ سلجم وضع ىرباصلا دمحم
 انعم تنك ىل لعفت تنك اذام رمعاي انل لق ) راتخملا رمع ابطاخم هلوق
 عم انكراش كل اولاق نم هوجو ىف حالسلا تلمح ىذلا تنأو كحورو كدسجب

 رارحألا دارفنإ الإ تيبافبةازغ اوناك دقو ؛ نطولا مكح ىف نيينطولا
 جابألا ىف دورنا ةنتس اقم مه اق ردساك قولا" ماقتل ايدقل اج امك بعتيت انلطماب
 ىف ءابرغ انحبصأو اهمكحب اودرفناف نيحرف اندالب مهانلخدأو دوسلا

 نأ بجي امب عتمتي . اهرامث نم نيمورحم اهرئاود ىلع نيلفطتم انرايد
 ةرادا برحلا تأده ذنم بركلا انيلع لاط دقو قافأ ىبنجأ لك نحن هب عتمتن

 بانذأ نم ةينطولا ىعدم لازيالو ةتوقمم ةلفطتم ةايحو ةتوبكم ةيرحو ةتوقوم
 ريمألا ىهاهو . توملا وأ توكسلا رارحألا رشعم انل نولوقي نيرمعتسملا

 درفنملا لمعلا ىدجي نلو ناطوألا نع ابيرغ هدرفمب لمعي رمعاي ميظعلا

 ليوأتب نولواحي نيروجأملا نيرمعتسملا بانذأو دلاجيو بتكيو دباكيو حرصي

 ىنأو ةرارشو بهل لك ءافطإو ةرابج ةحيص لك تبك هتاحيرصتو هتاباتك

 . بهللا ةنسلأ ءىفطت نأ شارفللو دسألا ريئز تبكي نأ بابذلل

 سمألا لوقع مويلا لوقع تسيلو قئاقحلا هيوشتو ءاعدإلاب ةينطولا امف

 . قرافلا دعبأ امف

 نم ىرخأ نود ةفئاطل افقو كتاراغو كلامعأ تناك له .. رمعاي هللابف

 باغو ةلماع ةمزاح كلتو ةلماخ ةملاح ةبرقملا ةفئاطلا هذه تناك ول ؛ كعابتأ

 قح لاعفألاو لاوقألاب هلجأ نم لمعلا ةيرح نأو عيمجلل نطولا نأ ىلوألا نع
0000 



 نأو « نيلماعلا لمع نود لوحت ةوق الو ةعرش كانه سيل نأو عيمجلل

 ٠ ( داب مث شوه نمل ال دافأو نسحأ نمل ىه امنإ ةيلضفالا قاقحتسا

 : ىلوق نم ةبسانملاب اهتيقلأ ىتلا ىتديصق ىف دروام كلذكو

 رسشعم كثودف رلتنأ

 دوهعلا مساب اولبكتو
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 السسلا نإ هل اولاق

 ىدأ ىذلا رمألا هرمأل ايدحتو ريمألا بلطل اضفر كلذ لك ريتعا دقو

 دعب ( نطولا ) تداع دقو ١5 مقر اهددع ةرداصمو ( نطولا ) ليطعت ىلا

 تحت ةيحاتتفاب ةيئاطيربلا تاطلسلا عم درو ذحأ دعبو عيباسأ ةثالث

 دسيمحلا دسصقلا نع اوداح

 دوعولا قرب اوقدصو

 ديدسلا ىأرلا ىلا مهنم

 دومجلا ىقو دوعقلا ىف ةم

 دودسلاك ةقيقحلا نع ع

 ١147/١١/١١ خييراتب 91 ددعلاب ( نطولا ةدوع ) ناونع

 ( ةيركسعلا ةرادإلا ةسائرب رمتؤم ) ناونع تحت ( نطولا ) تثدحت ددعلا

 ببسب ىزاغنب داس ىلا رتوتلا رثأ ىلع ىناطيربلا ةقرب ىلاو هيلا ئعُد
 ردجتو ىلاولا ةملك صن ترشن امك , نمألاب ةلخملا ةيدرفلا ثداوحلا ضحب

 امل افالخ رصم ىلإ هدحو رفاس ةرضاحلا ماقمئاق ةدايس نأ ىلا ةظحالملا

 , رمتؤملا ىف قافتالا هيلع ىرج

 نطولا ةدوع
 ةديرج لوأ عقاولا ىف نطولاو) كاذ ذإ انلق (نطولا) مساب ةديرجلا هذه نم ددع لوأ انردصأ امدنع

 رارحأو نويطارقوميد كاذ نإ مهو مهيف ةيتسشافلا روهظ ليبق نييلاطيإلا دهع ىف دالبلا هذه ىف تردص

 نم نكميام ذاقنا ىف مظعملا دالبلا ريمأ دوهجم ةرزاؤمو ةينطولا ةيضقلا ةمدخ ةيغب نيينطولا نم فيفل اهردصأ

ب هتفيحص ىوط ىتح (نطولا) لكيه ىف همومس ثفني ءىتفام رمعتسملا نكلو رامعتسالا بلاخم
 , ريسي نمز دع

 هم 1. تنل



 لمأن ديدج دهع ىف ديدج نم رشنيو ثعبي وه اهو انتديرج ىلع سدقملا مسالا اذه قلطن نحناه نآلاو

 ٠ (.. قحبو قدصب ةيرحلاو ةيطارقميدلا هيف

 ددصي انسإو رضاحلا فقوملا تاروطتل هتبسانمل مويلا هددرن نحناهو رهشأ ةعست ذنم مالكلا اذه انلق

 بجاو نمو هربع رركيو هسورد ددري ؛ اذاتسأ خيراتلا ىف ىرن اننكلو نيرمأ نيب ةنزاوملا وأ نيتلاح نيب ةنراقملا

 ثيدحلا مهريس ىف اهب نودتهي مهل ةاكشم ربعلا وأ سوردلا كلت نم اولعجي نأ حاجنلا ىلإ نيعلطتملا نيمالتلا

 نيلماعلا ىلع لصافلا همكح كلذ دعب هلو لامعألا هب لجسي ىذلا رابجلا هملق اضيأ خيراتللو ةليبنلا مهتياغ وحن

 ةناكتسالا فرعت نأو سأيلا مهيولق ىلإ برستي نأ نكميال قحلل نيلماعلا نم نيصلخملا ناف كلذك رمألا مادامو

 ماهسلا هقرختال اصالد اعرد مهنيقيو مهناميإ نم مهل نإف مهيلع رمألا دتشا امهم مهف اليبس مهسفنأ ىلا

 , مهحاورأو مهتايونعم ىلإ ةددسملا

 ىف زيزعلا نطولاب ترم ىتلا ثادحألا هذه , هثادحأب رضاحلا فقوملا انل اهيحوي ىتلا ىناعملا ىه كلت

 نطولا هنكلو ىولسلا نم اًئيش كلذ ىف نأ ولو ثدحام ةشقانم ددصب اضيأ انسلو ريطخلا جرحلا فرظلا اذه

 ىف سيل ىذلا نطولا اذه , هلجأ نم رم لك باذعتساو هلييس ىف ةيوعص لكب ةناهتسالا هبح بجوي ىذلا زيزعلا

 صالخإلاو ةحلصملا نم نكلو ةيحضتلاو باوصلا ىلع نكلو داحتالا ىلإ هجايتحا نم رثكأ ءىش ىلإ مويلا ةجاح
 , لمعلاب نكلو

 تكسأ عيباسأ ةثالث معن ,رودصلا نع عيباسأ ةثالث تفقوأ نأ دعب روهظلل دوعت نطولا ةديرج ىه اهو

 , ماعلا حلاصلاب قلعتي اميف ماعلا ىأرلا ريونت ىلإ هيف نوكنام جوحأ تقو ىف مالكلا نع نطولا ناسل اهيف

 هلل دمحلا - اعيمج انينطاوم ناف رمألا كلذ ىلإ (نطولاب) تدأ ىتلا بابسألا ركذ ىلا ةجاح ىف انساو

 ( نطولا ) ةعبطمل اليل سيلوبلا ةمهادم نع هنيح ىف ةديدجلا ةقرب هتركذ اميفو ؛ كلذ لك نم ةئييو ملع ىلعل -

 . ثداحلل - ةرقصم ىلو ةروص مسرل ىفكيام اهتعاب تويبو

 تداعو فاقيإلا رمأ عفر ةيلحملا تاطلسلا عم درو ذخأ ىف انيب امك عيباسأ ةثالث دعيو ... اريخأو

 ةمألا هذه قوقح نع لاضنلا يف اهئدبم ىلع اتابثو اهتلاسرب اناميإ نوكتام دشأ ىهو رودصلا ىلإ (نطولا)

 ٠ اهلجأ نم دهاجت لازتالو تدهاجو اهريمأ اهمسر ىتلا ةميركلا

 ىزاغنب ىفو اهبابش ةطبارو اهتيعمجل ةنرد ىف امومع ليبنلا بعشلا اذه اهفقو ىتلا ةفقولا كلت ىف نأو

 راكتتساو (نطولا) لجأ نم امهخئاشمو امهيراشتسم ىف نيظمم لبجلاو ايبادجأ ىفو اهلئابق ىلثممو اهنايعب

 ىف مهلان ام لك نوبذعتسي مهلعجيو اهرمأ ىلع نيمئاقلا عجشيام اهيف تنحتما ىتلا ةرتفلا كلت نم مهب لحام

 . ٠ هردق قح اهكانبأ نم نيصلخملا لمع ردقت ةمأ ةمدخ ىف امدق ىضملا ىلع مزعلاب مهدميو ليبسلا اذه

 فالتخا ىلع دالبلا ءانبأ نم ءانثألا كلت ىف هيقل ىذلا ريبكلا مامتهألا اذه ىسنت نلف (نطولا) سنت نأو

 سملخ نأ افرش اهيلع نيمئاقلا ديزي امل هنإو . اهرمأب ةديازتم ةيانعو غلاب فطع نم اهوحن هودبأامو مهتاقبط

 نع عافدلا ىف اهيلع مهدامتعاو اهيف مهقيلعت ىدمو ةفيحصلا هذهل مهريدقت غلبم دكؤت ةفصب هدهاشنو كلذ

 , مهحلاصم
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 نع ربعي فيك فرع نامجرت ريخ اهناب اهتأشن ذنم (نطولا) ىف ماركلا انونطاوم فرع دقف لجأ

 . مثال ةمول ةماعلا ةحلصملا ىف اهذخأتال ىتلا ةينطولا ةفاحصلا

 م

 ىتلا ةلزنملا كلت بعشلا بولق نم تلزنو ةناكملا كلت ةعضاوتملا ةفيحصلا هذه تلان اهنيع بابسألا هذهلو

 . عوبرأا هذه ىف اهريغ ةرايس ةفيحص اهدهعت مل
 لمعلا ةلصاوخو باعضلاب ةنايكسألاو نيبعلا عر اننيوقتا ىف تكيف ثلا نم اهريقو تار اقعألا ذهن

 اندطوو انتينطو انيلع هضرفت ىذلا بجاولا نم اليلق الا انيدأ دق انثأ دقتعن انسل هلك اذه دعب اننإ مث

 , دابعلا عفنو دادسلل انقفوي نا لأسن هللاو دجوام هيلع ناه دصقام فرع نم نأو هب مايقلا ىلع مزعلا

 ةيركسعلا ةرادإلا ةسائرب رسمتؤم

 دالبلا ريمأو دالبلا تائيه نيب لاصتالا دفو

 ةداعس هسأر دقو ؛ اهبلطم ىلع ءانبو ةيركسعلا ةرادإلا ةسائرب ريبك رمتؤم ربوتكأ ١4 ءاثالثلا موي دقع

 رشن ةديدجلا ةقرب انتليمزا قبس . ةرادإلا لاجر نم ضعبو دالبلا ىف ركفلا ةداق نم ةرهمج مض ةقرب ىلاو

 نب ىفطصم ذاتسالا اهيلع بقع لاقملا اذه رخآ ىف اهصن رشنن ةملكب ىلاولا ةداعس هحتتفأ دقو مهئامسأ

 امو دلبلا اذه ىحن امهاياون نسح ىلع ىلاولا ةداعسو ةرادإلا ركش نأ دعب راتخملا رمع ةيعمج سيئر رماع

 ىه ةيلوئسملا نوردقيال دارفا اهببس ىتلا ةريخألا ثداوحلا نأ انلعم رمتؤملا اذه دقعل اهعفادو هبعش هيلا فدهي

 ةدايس نم لك فالخلا مدع ديأ دقو ادئاس مهافتلا نوكي نأ ىجرنو افالخ ىمست نأ اهعم حصي ال ةجردل ةطيسب

 ةقيقحلا هذهل ةرادإلا رورسو هجاهتبإ رربي ىلاولا ةداعس لعج امم عامجالاب نيرضاحلا ةداسلاو ةهبجلا سيئر

 «ىلاولا ةداعس باطخ ىف ةدراولا ءاتفتسالا ةنجل ةهباجمل عبتت نأ بجي ىتلا قرطلا ىف ثحبلا راد مث . ةفرشملا

 روصنم رمع ةداعس حرتقاف ددصلا اذه ىف هيأر ذخأو ريمألا ومسب لاصتالا بوجو ىلع نورمتؤملا عمجأ دقو

 نم باطخب ايوحصم ةرضاحلا ماقمئاق ةدايس دافيإ ةنجللا هذه مدقم نع انلصفي ىذلا تقولا قيضل ارظن اشاب

 ديشر جاحلا ةهبجلا ريتركس هعطاقف , عبتي ىذلا جهنملا هومس ءاحيتساو مظعملا ريمألا ومس ىلا ةينطولا ةهبجلا

 ةدايس ىلإ بوجحملا هديمحأ ةهبجلا سيئر بئان ةدايسو راتخملا رمع ةيعمج سيئر ةفاضإ احرتقم ايخيكلا كب

 ةقرب ةليمزلا نم برغتسن نحنو) دحأ مهنم ضراعي ملو نورضاحلا كلذ نئسحتساف ةثعبلا هذه ىف ماقمئاقلا

 مث ةمهملا هذه ىف هنم بلطت ةنوعم ةيأ ميدقتل هدادعتسإ ىلاولا ةداعس ىدبأ دقو . (ربخلا اذه اهلامهإ ةديدجلا

 ةيعمج سيئر لصتا دقو . ةيركسعلا ةرادالاو ىلاولا ةداعسل مهركش نورمتؤملا ةداسلا رركو عامتجالا ضفنا

 ىلع ريشأتو حيقلت نمو هتامزلتسمو رفسلا دعوم ىلع اقفتاو عامتجالا دعب ماقمئاقلا ةدايسب راتخملا رمع

 هه عرس



 لك مت دقو ةمألا لام نم ةينطولا ةهبجلا اهعفدب موقتس ةمزاللا فيراصملا نا ماقمئاقلا ةدايس ررق دقو تازوجلا

 ىفو ىلاولا ةداعس باطخ صن اذهو . اهل نيبدتنملا ةمهملاب مايقلل دادعتسا متأ ىلع نآلا مهو مويلا سفن ىف كلذ

 : قيلعتلا نع ىنغيام هيمارم حوضو

 + مارقلا ةداسلا تاردقح

 امك نتفلا قلخو ةموصخلاو ةوادعلا داجيإ ىف ببسلا ىه ىزافنب ةنيدمي تعقو ىتلا ةريخألا ثداوحلا نإ

 . ناجيهلاو مهاقتلا ءوس وه فالخلا ىف ببسلا نأ ىلجلا نم هنإو رطقلا اذه لبقتسمو حاجنب ةراض اهنإ
 ريرحتب نوبلاطي مهف دحاو دصقو دحاو ضرغ مهلو قافتا ىلع مهف مهب قوثوملاو نيصلخملا عيمج امأ

 ريمألا ىمسلا بحاص ةراما تحت مهلالقتسا ىلع لوصحلا ىف نوبغريو « ىبنجألا رامعتسالا نم مهدالب

 اذه قيقحت ىلع' مهتتواعمل ةيئاطيربلا ةموكحلاب نودجتتسي :مهثإو + ىسونسلا ىدهملا سيزدإ ديسلا ملظعلا
 ةعاجش ىسنتال ايناطيرب نأو ةريخألا برحلا نابإ نيدلبلا نيب فلاحتلاو ةقادصلا ساسإ ىلع ضرفلا
 . مهفادهأ قيقحت ىلع مهتنواعم دادعتسا ىلع ىهو رطخلا ةعاسو ةدشلا تاقوأ ىف مهتنواعمو نييسونسلا

 تارمعتسملا ىلإ ةنجل دافيإ ىلع تقفتا دق ى ربكلا عبرألا لودلأ نأ ةريخألا ءابنألا نم نوملعت مكنظأو

 ابيرق ايبيل ةنجللا روزت نإ رظتنملا نمو  مهدالب لبقتسم صوصخب بعشلا تايغر نم ققحتلل ةقباسلا ةيلاطيإلا
 ىف داحتالا ةمالع نم فعضتس تقولا اذه لثم ىف ةيبزحلا تاعزانملاو ةيلخادلا نتفلا بوجو نإ نوملعت مكنأ امك

 , لبقتسملا عمضو ىلع ارطخ نوكتو ةنجللا رظن

 ميظعلا ديهشلا اهب ماق ىتلا ةريبكلا تايحضتلا اوسنيال نأ راتخملا رمع ةيعمج ءاضعأ ربخأس ىنإو

 ةينطولا ةهبجلا ءاضعا ربخأسو ؛ ةيلاطيإلا ةموكحلا دض ليوطلا حافكلا ىف ةيدابلا لهأ ةعاجشو راتخملا رمع
 . ةفقثملا ةعامجلا مهنع تلصفنأ اذا ةبيط ةركف ذخت ال فوس ةيلودلا ةنجللا نأ

 اعيمج اودحتتو تاعزانملاو قافتالا مدع اوكرتتو مكنيب ىتلا تافالخلا نع اولختت نأ مكيلإ بلطأ كلذلو

 :ةةلرابملا نقلا اذه مدقتو مكايقتم نامنشو مكداب ةيوح لجأ قم داو تونضب

 ( ,اتخملا رمع ةيعمج قئاثو) 3س -غو-



 مكر هقيتولا

 ىزافنبي راتخملا رمع ةيعمجل ماعلا زكرملا لح نلعي سيردإ ديسلا

 ىلإ رصم نم 1١1417/1١؟/١15 موي داع دق ىسونسلا سيردإ ديسلا ناك [كآ

 ةيوق تزرب دق راتخملا رمع ةيعمج تناكو اريبك الابقتسا لبقتساو ىزاغنب

 ةيبيللا ةدحولاب تافاتهلل اهتدايقو تالافتحالا ىلع ةيريهامجلا اهترطيسب

 ةهبجلا نيب هدشأ ىلع فالخلا ناكو ةيلاصفنالا تاحيصلا ىلع تطغ ىتلا

 راتخملا رمع ةيعمجو ةيحان نم اهل ةديؤملا بابشلا ةطبارو ةيواقربلا ةينطولا

 .٠ ىرخأ ةيحان نم

 ديسلا نم ةلاسر ةيعمجلا سيئر ىلإ تلصو ١/15417١؟/7١؟ موي ىفو

 دعوو ةطبارلاو ةهبجلا كلذكو ىزاغنب ىف ةيعمجلا لح اهيف نلعي سيردإ

 ٠ رصانعلا عيمجل ةعماج ةهبج ليكشت ىلع لمعلاب

 هم رنحملا راتخملا رمع 5 »+ سسبن ر

 نع هيف اهانيهن ىذلا انروشنمل اهنوسأرت ىتلا راتخملا رمع ةيعمج فالخ نم انل حضتاام ىلع ءانب

 مل اهركش الإ انعسي ال لك عمو اهيدابو اهرضاحو لئابقلا عيمج نم بعشلا لثمت ىتلا ةهبجلل اهكرتو ةسايسلا

 لحو اهلح نلعأ نآلا ىنإو . ًايضايرو ًايفاقث بعشلل ةليلج تامدخ نم اهرمأ ءىداب ىف ةيعمجلا هذه هب تتأ

 ةضايرلا ىلع ةرصتقملا ىزاغنب جراخ. ىتلا ورفلا'ب اكسب ودب ةنأل نحو قل انسرخ بابشلا ةلماروةبسلا

 نمدقي نأب نهلمع ىف رارمتسالا ىف نبغر اذإ ىزاغنب لخاد ىتلا ةيفاقثلاو ةيضايرلا ناجللا ىلعو ةفاقثلاو

 ةدحوو ةوق بسكتل رصانعلا عيمجل ةعماج ةهبج ليكشت ىف ًالاح ىعسنسو كلذ ىف نهل صيخرتلاب ةراددإل ًابلط
 . هللا ءاش نإ ىنطولا اهلمع ىف

 ىسونتسلا ىدهملا سيردإ دمحم / 1141/11/17 171/1١/55 ىف ىزافنب



 من طل

 ١١ | مقر ةقيثولا

 ماعلا زكرملا لحب راتخملا رمع ةيعمج نايب

 ماعلا اهزكرم لحب سيردإ ديسلا رمأ راتخملا رمع ةيعمج صعت مل
 هلامعأ ضرعتساو ماعلا زكرملا لح هيف نلعأ انايب ماعلا اهريتركس ردصأف

 خيراتب "٠١ ددعلا (نطولا) ىف نايبلا رشنو زاجيإ ىف ةقباسلا
 .١اة الكا ؟//كل5

 ىتلاو اهلمع ىف ةيلاتلا تاسسؤملا رارمتسا نع نلعأ ددعلا سفن ىفو

 : ماعلا زكرملل ةعبات تناك

 نب ىفطصم ناتسألا اهزايتما بحاص عبصأ دقو (نطولا) ةديرج - ١

 مساب ردصت لبق تناك دقو «؛ ىرباصلا دمحم لاتسألا اهريرحت سيئرو رماع

 . ةيعمجلل ماعلا زكرملا

 ةضايرلاو ةمكالملاو مدقلا ةركل ةيضايرلا ةيبيللا تاداحتالا - ؟

 . ةفيفخلا

 *٠ - ىبيللا فاشكلا ,

 ٠ ةيليللا هسرادمو هيداونب ةفاقثلا مسق - ؛

 . نيطسلف ذاقنإل عوطتلا بتكم - ه
 ىفاقثلا هطاشن ىف راتخملا رمع عراشب ماعلا زكرملا رقم رمتسا امك

 كلذكو « راتخملا رمع ةيعمج مسا لمحت ىتلا هتتفال هةتهجاو نع تعزن دقو

 . نيطسلف ذاقنإل عوطتلا بتكمو فاشكلاو ةيضايرلا تاداحتالا ترمتسا

 هممأؤا



 راتخملا رمع ةيعمجل ماعلا زكر ملا لح

 ها نم فاطم ناتكلا نومه "ةيشنجل ماعلا ةكرلا لسا دقق ملطقملا نيمالا قسما :ناطاباب
 نيب ةمئاقلا تافالخلل افسح كلذو بايشلا ةطبارو ةيواقربلا ةهبجلا تقولا سفن ىف كلط امك 0/1

 1 , ةمألا ةدحو ىلع اصرحو ةيسايسلا نوئشلا لوح ةيعمجلاو ةهيبجلا

 هومس دعو ثيح ؛ لمعلا داحتاو ةملكلا ةدحو ليبس ىف مظعملا ريمألا ىمس اهب مدقت ةميكح ةوطخل اهنإو

 +: نطولا نش ةماعلا ريضاتحلا لتعم تفك ةزساو ةكظو ئه لا عقتو

 عورف ةدع هنع تعرفت ماع زكرمك ىزاغنبب راتخملا رمع ةيعمج دوجو ىلع ترم ماوعأ ةسمخ دعبو نآلاو
 (راتخملا رمع مسا ) نحن عدون نأ انل قحي نآلا ... مسالا اذه لمحت نأو ىقبت نأ اهل ردق ؛ دالبلا لخاد ىف

 ... ( راتخملا رمع سفن ) عيدوتب نرتقا ىذلا ملألا كلذ عراضي قارفلا اذهل ديدش ملأ انيولق ىفو

 ةنسسلاو كاوطخ ايي انرشيو»«مامالا ىلإ اهب انمدقت ةعاالاد ةيهئر ةوق ال ناك نيزعلا مسالا ]ذه نإف ممن

 ْ . ريخلابو زعلاب نطولا ىلع هيف لمعلا دوعي ناديم لك ىف
 ةحلصمل صالخإب انعسو ىف ام لك انلمع دقف عيمجلا قح نم ىه ةينطولا ةيضقلل لمعلا ناك اذإو

 ناك امهم لاكشألاو ءامسألاب ةيحضتلا قيقدلا فرظلا اذه ىف ةينطولا ةيضقلا حلاص ىضتقا دقو امأ . عيمجلا

 .راتخملا رمع ةيعمجل ماعلا زكرملابو  راتخملا رمع مساب نوحضم اننإف ؛ تعفتراو تعفن امهمو ؛ اهلامجو اهلالج

 راثآلا ةزراب ىهو هينطاوم حن اهب مايقلل زكرملا اذه هللا قفو ىتلا تامدخلا دادعتل دعب انب ةجاح الو
 . ىدجلا لعفلاو ىدجملا لمعلا ىحاون لك ىف

 ةماركلا نع عافدلاب قلعتت ىتلا ةينطولا تانايبلاو ةيسايسلا تاركذملا ىوطت ماعلا زكرملا تافلم هذهف

 ىمسل ةرامإلا بقلب فارتعالا مدعو ىسونسلا شيجلا لحل تاجاجتحالاو تارهاظملا ىه كلتو ؛ ةيموقلا قوقحلاو
 هذهو : اهتوق راهظإو ةمألا مسا عفرل ةفلتخملا تابسانملا ىف ماقت ىتلا ةيبعشلا تالافتحالا ىه كلتو « ريمألا

 قيثوتو ةلصلا طبرل ةرواجملا راطقألا ىلإ ىضايرلا بابشلا تاثعبو ٠ ةيضايرلا ىداونلاو تاداحتالا ىه
 ىبيللا فاشكلا ىه اذهو : ةضايرلا ةحلصمل ماعلا زكرملا سيئر هسسأ ىذلا ىلهألا بعلملا وه اذه ؛ تاقالعلا

 لوصفلا ىه كلتو ؛ (راتخملا رمع ةلجم) لبق نمو (نطولا) ةديرج هذهو « ىملاعلا زكرملا نم اهب فرتعم ةئيهك
 ةيورعلا ةكراشلو نيطسلف نع عافدلل عوطتلا بتكم ىه اذه اريخأو ؛ لامعلا تاقبط نيب ةيمألا ةحفاكمل ةيساردلا
 , قيقشلا ىبرعلا رطقلا اذه ذاقنإل ةماعلا اهتئبعت ىف

 سمالا



 اياضق لوح اديؤم ىأ اجتحم ةيمالساو ةيبرع ةبسانم لك ىف امئاد ةمألا توص ماعلا زكرملا عفر دقلو

 ريمألا ومس بيصنتو « ماتلا اهلالقتساو ؛ دالبلا ةدحو قيقحتل هنكمأام لك ىنطولا ناديملا ىف لمعو ؛ قرشلا
 .. اهيلع اكلم

 نطولل ةمدخ نآلا ىتح هسيسأت ذنم ماعلا زكرملا اهب ماق ىتلا لامعألا ضعبل نيوانعك اهعضن طقن هذه
 . (المع نسحأ نم رجأ عيضيال هللا نإو) نطولا ءانبأ ةرزاؤم لضفبو ٠

 ىلع كلذ ناك ىتم لمعلا داحتاو ةملكلا ةدحو ىف امئاد وه ريخلا لك ريخلا نأ اذه دعب اندنع كشالو
 مظعملا ريمألا ومس اهدشني ىتلا ةياغلا ىه هذه نأ بيرالو « ماجسنالاو ةقثلا حورو ؛ ةميلسلا ءىدابملا ساسأ
 < تالبلا تاكتم لح ءازو قف

 ايبيل ءاثبأ وحنو ؛ ةصاخ دلبلا اذه ءانبأ وحن انرعاشم لكب هجوتن نأ انيلع متحي بجاولا نإف دعب امأ
 ريدقلا هللا ىلا نيلهتبم كذ مهل نيركاش : , عيجشتلاو ةرزاؤملا ىف مهعيمج لضفب نيفرتعم ةماع ىيرعلا ملاعلاو
 . ديجملا امهدهعو ديلتلا امهدجم مالسإلاو ةبورعلل ديعي نأ

 ىبريغملا ريشب دمحم

 قياس ناقل نيه هيعمجلا+ اعلا نيكركسلا

0 ١1 
 اهيلع (نطولا) قيلعتو هئدابم نالعإو ماعلا ىنطولا رمتؤملا ليكشت

 ةئيهلا ليكشت نع ىسونسلا سيردإ ديسلا نلعأ ١158/1١/٠١ موي ىف [؟

 رمتؤملا) مسا تحت ةطبارلاو ةهبجلاو ةيعمجلا لح دعب اهب دعو ىتلا ةديدجلا

 رمع ةيعمج ةرادإ سلجم ىضع لالقلا ليلخ ديسلا راتخاو (ماعلا ىنطولا
 . رمتؤملا ىف اوضع راتغملا

 موي ىفو رنمتؤملل اسيئر ىسونسلا اضرلا ديسلا بختنا دقو
 - : اهتصالخ ىتلا هئدابم هيف نلعأ انايب رمتؤملا ردصأ 4

 هماقد



 اهراصحنا بوجوو ىسونسلا سيردإ ديسلا ةرامإ ىلع ديكأتلا - ١

 ٠ ىسونسلا تيبلا ىف

 ٠ ةيويحلا اهترورض ةدشل ارظن ايبيل ةدحوب كسمتلا بوجو - ؟
 ريمألا ىلإ رمتؤملا هجوت اذلو) هلالقتسا نالعإ ىلع بعشلا ميمصت - ؟

 اهدودحب ايبيل لالقتسا نالعال ةمساحلا تاوطخلا ناختا هنم ايجار

 . ةيعيبطلا

 بازحألا عيمج ىلإ ةقباسلا تارازقلا ةضالخ غالبإب رمتؤكا ماق دقو

 ىلإ اهدوهج مضت نأ اهنم ابلاط نازفو سلبارط ىف ةيسايسلا تائيهلاو
 ( هيله ةطفاشملاو لالقتسالا قيقحتلا ىمسلا دوه

 ةينطو ةموكح الإ دالبلا مكحتال نأ بجي) رمتؤملا نايب ىف ءاج امك
 هجويو ةمألا لثمي ناملرب ةباقر تحت بعشلا نم اهتاطلس دمتست ةيروتسد
 ثنلع دقو ةيفطولا ةينخقلا ديفي :هاركقلا لكي نقؤملا بحريو. ( ةنوكحلا

 ددعلا ىف (رمتؤملا ىلإ نطولا ةملك) ناونع تحت رمتؤملا نايب ىلع (نطولا)
 .5١غة/؟ر/ا١ا خيراتب ١

 رمتؤملا ىلإ نطولا ةملك
 انتفيحص نأ اميو قيقدلا فرظلا اذه ىف ةينطولا ةيضقلا ديفي حارتقا لكب ىنطولا رمتؤملا بحري ذإ

 شقاني نأ انيأر اذل هتحلصمو بعشلا الإ مهللا ؛ اهيلع ةرطيس ةيبزح ىأ ةيموكح دي ةيآل تسيل ةينطو ىهو هذه
 رياني ٠١ ذم رمتؤملا اهعطق ىتلا تاوطخلاو لحارملا نأ لوقنف بعشلا ىلع اهعيذي ىتلا هتانايب لوأ انرمتؤم
 قبس هنا امب نكلو هيناماو بعشلا اياون نع ريبعتلا ثيح نم نانثا اهيف فلتخي الو اهب سأبال مويلا اذه ىلا
 ةوق توافتت تاركذم ىف فدهلا اذهو , ىنامألا هذه هتائيه ناسل نع ددر نأ ىناطيربلا لالتحالا ذنم بعشلل
 ىتلا ةليوطلا ةرتفلا هذه نوكت نأ ىشخن اننإف اذلو . ام الئاط اهئارو نم نجي ملو اراصتخاو اباهسإو افعضو
 مل ذإ ةدئاف ىلع اهئارو نم بعشلا لصحتي نأ نودب تعاض دق جرحلا قيضلا فرظلا اذه ىف انرمتؤم اهعطق
 . بابسأل كلذو انفده نم انبرقت ةيلمع ةوطخ سملن

 امام



 نود الئاح دجيال ىك تائيهلا عيمج لحب رمتؤملا اذهل لاجملا حسفأ دق مظعملا ريمألا ومس نا : الوأ
 دهاج نأ دعب مادقإلاو مزحلا اهيف ىخوت ىتلا رصانعلا عيمجب هدوزو ةيبزحلا تارايتلا هلقرعتالو ىلعفلا لمعلا
 نأ نكمي ىتلاو تاهجلا لكي تالاصتاو تاركذم ةباتك ىف نطولا جراخ اهاضق لاوط تاونس سمخ لضانو
 نأو هسفن ىلع هللا دعب دمتعي نأ بجي بعشلا نأب هومس انعم نمآو انمآف ىودج نودب ديعب ىأ بيرق نم انديفت
 قلخ اذه لجألو اتيوصتو ةباتك هب ةبلاطملاب ال هيلع مادقإلاب نوكي امنإ هذخأ نأو ىطعيالو ذخؤي لالقتسالا

 لمعلل بهام اذإ بعشلا سأر ىلع نوكيل نطولا ضرأ ىف ماق اذه لجألو تائيهلا لح اذه لجأل رمتؤملا
 . ىدجلا ىلعفلا سوململا

 ةرتفلا هذه ىف ديشي نأب مزلم رمتؤملاو تادودعم مايأ الإ اهنع اذلصفتال ءاتفتسالا ةنجل نإ : ايناث
 ةديدعلا انتاركذمب اهتاموكح رثأتت مل ىتلا ةنجللا مامأ ةيحلا ةجحلا ماقم موقي ىتح انينامأل اسوملم الكيه

 دجن مل هانمدقام وهو عقاولا ءوض ىلع رمتؤملا لامعأ ىلا انرظن اذإف سوسحملا سومللا ريغب نمؤن الو ةقباسلا
 عنتقاو ميركلا ىسونسلا تيبلا ىف ةرامإلا رصحو مظعملا ريمألا ىمس ةرامإ بوجوب عنتقإ هنإ ثيح ديدج هيف
 قيقحت ىلع لمعلاب هومس بلاطي اذه ىلع ءانيو . لالقتسالا نالعإ بوجوب عنتقاو اهترورضو ةدحولا بوجوب
 هقوط زيح ىف لمع نأ ريمألل قبسو هب بلاطو اذهب عنتقا نأ بعشلل قبس دقو لالقتسالا نالعإو ةدحولا هذه
 لمعلاب ريمالا ةبلاطم ررقيل الماك ارهش عمتجي فاطملا ةياهن ىه ىذلا رمتؤملاب اذاف رصقي ملو اذه قيقحتا
 كبرو تنأ براحف بهذإ ىسومل اولاق نإ ليئارسإ ىنب لثم كلذ ىف هلثم هقيرطو لمعلا ةطخ مسري نأ نودب
 مهيلع هسفن ضرعيو نازفو سلبارط ىلإ بهذي نأ مظعملا ريمألا ىمس نم ديري هنأكو ؛ نودعاق انهاه انإ التاقف
 ناو مكيلع ًاريمأ ىنولبقت نأ طرشب اهترورضب نوعنتقمو ةدحولا ىف نوبغري نييواقربلا مهناوخإ نإ مهغلبيو
 اذهب فارتعالاب ملاعلا لود بلاطيو لالقتسالا نلعي مث ىلاطيإ ةقرب لخديال نأو ىتيب ىف ةرامإلا هذه رصحت
 لدب رمتؤملا نأ ولو ؛ لالقتسالا اذه رريت ىتلا نيهاربلاو ججحلا لك ميدقتل دعتسي ىهف رمتؤملا امأ لالقتسالا

 ىأ ادفو فلأ اهترورضو ةدحولاب عنتقا امدنع رمتؤملا نأ ول ىأ بعشلل ديفأ ناكل سوملم لمع ىأب ماق هلك اذه

 ةدحولا بوجوب مهعنقيو كانه انناوخاب عمتجيل نازف ىلإ رخآو سلبارط ىلإ بهذي دفو فيلأتب ريمألا بلاط
 ندنل ىلإ بهذي رخآو ةقيقشلا ةيبرعلا راطقألا بوجي رخآ دفو فلأ مث هطورش هيلع تلمأ ىتلا هججحب ىلديو
 ةيركسعلا ةرادإلا ةبلاطمو ةينطولا هتموكح نيوكت ىف أدبي تقولا سفن ىفو «دالبلا لالقتساب فارتعالاب ةبلاطملل
 هذه ًاشنتل ةرادإلا قفاوت مل ناف ةنجللا ءىجم لبق ةروص ةيأ تحت البلا ةفد ةرادإ ىف ةموكحلا هذه كارتشاب
 هذه ىف انمهاس لقتسم رح بعش اننإ ىه ةرظتنملا ةنجلل بعشلا ةجح نوكتو الثم رصمك جراخلا ىف ةموكحلا

 انتموكح ىهاهو اندالب ىف اهقوقح نع ةيلاطيا تلزانت دقو اذه لجأل رصنلا ىتح ةلاعف ةمهاسم برحلا
 لمعلل لاثم درجم اذه ةرادإلا ءالجب بلاطن نحنف اندالب انملست نأ تبأ ةرادالا نأل جراخلا ىف ميقت ةينطولا

 مهيراجت ةرثكو مهتناكم مكحب هئاضعأ تارضح ىف ضورفملاو هلجأ نم رمتؤملا فلأ ىذلا سوململا ىلعفلا

 برقأ وه امب اوتأي نأ ةريطخلا ةرتفلا هذه ىف ةريطخلا ةمهملا هذه ملستل ليق امك مهريغ نود مهاتنكم نيتللا
 نم رثكأ لمحتيال بعشلا نإف الإو صالسخلاب لمعلا ىلع مزعلا نيدطوم اوناك اذإ أرجأ قدأو لاثملا اذه نم
 , هقيطيالو اذه

 مسا م م امس



 مهنا لمصمم

 مقر ةقيثولا

 اهترادإ سلجم باختنا ةداعإو راتخملا رمع ةيعمج مسا ةدوع

 ةقربل ماعلا ىنطولا رمتؤملا ليكشتو ةيعمجلا لح ىلع نيرهش رورم دعب

 ايروس ىف نييبيللا نيرجاهملا لضافأ نم ةرودق ىركب نذاتسألا دالبلا راز

 ىلع اناونع نوكيل ةيعمجلا مسا ةدوعب حامسلل سيردإ ديسلا ىدل لخدتو

 مل هنإ سيردإ ديسلا هل لاقف ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو ةيضايرلا اهتاطاشن

 العفو ىسايسلا اهطاشن مدع نكلو , اهمسا لمح نم ةيعمجلا عنم دصقي

 راتخملا رمع عراشب ماعلا زكرملا ةهجاو ىف اهناكم ىلإ ةيعمجلا ةتفال تديعأ
 تافشتا ديعاف ةرادإلا سلمل تاباختنا ترج 19547 57 6 نكو ىزاعتبم
 11 فز اهيدع ف تاباشتنالا نيح (نطولا) :فرشت نقو قباسلا سلما
 ْ .9١ةاةر/ا//" خيراتب

 بختنا “١948/9 ىف دقعنملا ةرادإلا سلجمل ىلوألا ةسلجلا ىفو
 سيئرلل ابئان ىفاوكلا ليلخ خيشلاو اثسيئر رماع نب ىفطصم ناتسألا
 . قودنصلل انيمأ نيورلاب ىلع ديسلاو اماع اريتركس ىيريغملا ريشب دمحمو

 راتخملا رمع ةيعمج باختنا
 ةقحاس ةيبلغأب قباسلا سلجملا ءاضعأ نوف

 باختنإ راتخملا رمع ةيعمجب تارضاحملا ةعاق ىف ١444 رياربف 58 ىضاملا تبسلا ءاسم ىرج
 بستنم ةتسو ناتئام , باختنالا اذه ىف كرتشا دقو ,لحنملا سلجملل افلخ ةيعمجلا هذه ةرادإل ديدجلا سلجملا

 دحأ ىغلأ دقو قباسلا سلجملا ءاضعأ مهنيب نم احشرم نيرشع نم ةنوكم نيهشرملا ةمئاق تناكو )2١1(
 ةليضف قباسلا ةيعمجلا ليكو ةسلجلا حتتفا نأ دعبو باختنالا ىف ةرشابملا لبق ةمئاقلا نم همسأ نيحشرملا
 ةيمومعلا ةيعمجلا اعد مث اهسيسأت ذنم ةيعمجلا لامعأ نع انايب قباسلا ريتركسلا ىقلأ ىفاوكلا ليلخ ذاتسألا
 عقو دقو ؛ نرفلا ةنجل مهعيمج نم نوكتت قباسلا سلجملا ءاضعأ نم ةثالث بناجب اهئاضعأ نم ةثالث نييعت ىلا

 مك



 دومهتم ب لدلقلا ليلخ“#ةداسلا سلجملا نمو سحب همهم ضيق [ليزيح < ةقيلوي دفعا: ةدانسلا ل نايتقألا

 ترهظ زرفلا ةيلمع ءارجإ ىدلو ءودهلاو ماظنلا هدوسي ىج ىف باختتالا ىرج مث ىرباصلا دمحم - فولخم

 ريشب دمحم - رماع نب يفطصم : ةداسلا مهو ديدجلا ىرادإلا سلجملا مهنم نوكتي نيذلا لئاوألا ةرشعلا ةجيتن

 قيفر دمحأ - قالف ىلع - فولخم دومحم - لالقلا ليلخ - ىفاوكلا ليلخ « ىرباصلا دمحم - ىيريغملا

 ٠ نيورلاب ىلع - ىدرطملا ىدهملا - ىودهملا

 دق تاقرو ثالث نأ ظحالملا نمو ؛ لحنملا سلجملا مهنم نوكتي ناك نيذلا سفن مه ءاضعألا ءالؤهو

 ةرادإلا ءانضماب انتفث ديجتا ميلزقي نيفتكم مييكتتم ءاملنا اوركديول اهبامسا نآل اهلويف قرقلا هما مهظنز

 نييعتو سيئرلا باختنال ةرادإلا سلجم عمتجي نأ ررقملاو . ةيراقتم اتاوصأ نيحشرملا ةيقب لاث دقو ( نيلوألا

 , نيمئاد احاجنو اقيفوت ديدجلا سلجملل ىنمتن قودنصلا نيمأو ماعلا ريتركسلا

 ١188 سرام ؟ خيراتب ١١١ ىدعلا نطولا

 ًءاسم ةعساتلا ةعاسلا - ١948 سرام "“ خيراتب ىلوألا ةسلجلا

 رياربف 18 خيراتب ةيمومعلا ةيعمجلا ةسلج ىف نيبختنملا ةداسلا نم انوكتم ةرادإلا سلجم عمتجا 8

 ::ثيورلاب ئلع»:لالقلا ليل. ىوذهملا قيفر حا + ىفاوقلا ليلَخ : تاردضست م امتجالا رشح دقو . 4

 نب ىفطصم : اترضح بيغت دقو ؛ ىيريغملا ريشب دمحم ؛ ىرباصلا دمحم ؛ ىدرطملا ىدهم ٠ فولخم دومحم

 باختنا وه ةسلجلا هذه دقع نم ضرغلا ناكو رصم ىف هدوجول قالف ىلع ةرضحو سلبارط ىف هبيغتل رماع

 -: ةيتآلا ةجيتنلا ىلع اوعمجأ دقو ٠ سيئرلا بئانو قودنصلا نيمأو ماعلا ريتركسلاو سيئرلا

 ا بسير : رماع نب ىفطصم

 سيهئرلل ابئان : ىفاوكلا ليلخ

 اماه "اريتركس : ىبريغملا ريشب دمحم

 قودنسصملل انيمأ : نيورلاب ىلع

 ' كلذب ةيلحم لا تاطلسلا راعشإو ةفاحصلا ةطساوب ةجيتتلا هذه رشن اوررق دقو

 . اذهب ةسلجلا تهتناو

 مالا



 نموا ع اعل طرب 116 تهصاطتمع



 عم



 مقر ةفيثولا

 سلبارط يلإ ةيلودلا قيقحتلا ةنجل مودق
 ةرامإلا لوح فالخلا نم ةيعمجلا فقومو

 سليارط ىلإ ةيلودلا قيقحتلا ةنجا تلصو ١150 سرام رهش ىف[
 ىف ايبيل ريرحت ةئيه تناكو هدالب ريصم لوح ىبيللا بعشلا ىأر عالطتسال
 ةلئسأ ىلع درلل ريهامجلا هجوت ىوادعسلا ريشب ديسلا ةماعزب سلبارط
 ىلإ مامضنالاو لالقتسالاو ةدحولا ىف ةددحملا ةيموقلا بلاطملاب ةنجللا
 اذه راثأف ةيسونسلا ةرامإلا عوضوم ىلإ ةراشإ نود ةيبرعلا لودلا ةعماج
 ىلإ هيف راشأ انايب ماعلا ىنطولا رمتؤملا ردصأف ةقرب ىف ةوخألا لهاجتلا
 قيقشلا ىسلبارطلا رطقلا ىف ثدحيام ءارج نم ) ةقرب ىف لبلبتلاو قلقلا
 سدقأ ىه ىتلا ةيبيللا ةدحولا ةحلصم عم اقلطم قفتتال تافرصت نم
 ىف (نطولا) تناك دقو نايبلا ىف ءاج امك ( ىسونسلا جاتلا تحت انتاسدقم
 ىف ىرجيام ىلإ اهتيحاتتفا ىف تراشأ دق 48/9/٠١ خيراتب ١١1 ددع
 ترربو لالقتسالاو ةدحولا ىف ةيموقلا بااطملا ىلع عامجإ نم سلبارط
 صاصتخلا نم اتسيل ناتلأسم انهاه) اهلوقب ةرامالل نييسلب ارطلا لهاجت
 امهو نيبوجتسملل ةبسنلاب امهتيمهأل عوضوملا ىف اتمحقا امهنكلو ةنجللا
 ىلع امهلوح لدجلا ماق دقو , ريمألا ىمس ةرامإو ةيبرعلا ةعماجلل مامضنالا
 اذاملف امهتقو ىف امهيف لصفيسو هدحو بعشلا قوقح نم امهنأل لئاط ريغ
 ىصحت مكينارهظ نيب ةنجللاو لئاسملا هذه لوح فالخلا رهظمب روهظلا اذه
 ديري نم ريمألا ركذيلو اهركذ ديري نم ةعماجلا ركذيلف هلغتستو مكنم ردبيام
 اهلالقتسإو دالبلا ةدحو نكلو . اناوس دحأ صاصتخا نم امه امف هركذ

 . ( انفوفص ىف نهولا لخديال ىتح نيميلس الظي نأ بجي
 ىف ةرامإلا لهاجت دض ءاوعش ةلمحب اوماق ةقرب ىف ةوخألا نكل

 ىف ةلجع ْبر) ناونع تحت اهتيحاتتفا ىف (نطولا) مهل تدصتف سلبارط
 , 1548/4/" خيراتب ١١8 ددعلا ىف (راعلا اهياقعأ
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 ةتيتو

 الث مقر

 راعلا اهباقعأ ىف ةلجع بر

 « ةصاخ مكنم اوملظ نيذلا نييصتال ةنتف اوقتاو »

 ةنجلو ةيبيللا دالبلا حاتجت ىثلا ةلبلبتملا راكفألا هذهو برهكتملا ىجلا اذهو بيصعلا فرظلا اذه ىف
 ىف ىهو ةروتسم ةيفخ اهنأكو بعشلا تابغر ىف ققحت رطقلا نم ىبرغلا رطشلا ىف لازت ال ةيعابرلا قيقحتلا
 هقافرو اشاب مولمل هللا دبع ةداعس طح ةقربف نازف ىلإ ىأ ةيقرشلاف ةيبونجلا ةقشلا ىلإ كلذ دعب اهقيرط
 ديدج ىأ ميدق فالخ لك ىلع ءاضقلاو ةبيهرلا مهتعاس ىف نيينطولا ةدضاعم ىوعدب نطولا اذه ىف لاحرلا
 مهترزاؤمو مهتدجنا هتمومع ىنب ىلا عزفي رويغ ىبرع لك نأش . مهقوقحو مهبلطم لوح مهتملك عامجإ قوعي
 ثيح سلبارط ىلإ رفاس , دقو ةريغلاو ةدجنلا هذه هيف نيربكم هتداعسب انيفتحاو نيركاش ىوعدلا انقدصف
 انناوخإ لاوقأ نم افتنو هتنجلو ىوادعسلا كب ريشب بلاثم ةقرب ىف الملا ىلع رشني اهنم داعف ةيعابرلا ةنجللا
 دقو .نييبيللا رشعم انيف ةلصأتملا ةيبصعلا عفادب ططشلا بوكرو زازفتسالا ىلإ اهعماس عفدت ىتلا نييسلبارطلا
 هتداعس بقانم ددعي ىنطولا رمتؤملا هميركتل اهماقأ ىتلأ ءادغلا ةبدأم بقع بياشلا ناتسالا هتداعس ةيعاد فقو
 اظيغ روفت ضعبلا ءامد العج اليلحت فراشلا ةديصق للحيو نييسلبارطلا فقاؤم ضرعتسيو ىوادعسلا بلاثمو
 نكسب رخل ينال ىلع افتحي

 مشجت ىلإ هعفاد نإ الملا ىلع حرص لجر نع ردصتل تناكام ىتلا ؛ تاكرحلا هذه ءارج نم ناك دقو
 رمتؤملا ءاضعأ نم ةينامث ذش نكلو ؛ ايبيل ةدحو قيقحتو ىأرلاو ةملكلا ديحوتل ىه امنإ تافاسملا عطقو باعصلا
 رصم كلم ةلالج نم لك ىلا اوقرباف ةئيهلا ةيقب اوريشتسي وأ ةمالا عامجإ ةمرح اوعاري ملو مهتئيه نع ىنطولا
 نيركئتسم مظعملا ريمألا ومسو ةيعابرلا ةنجللاو ةيبرعلا ةعماجلا ةنامأو ةيرصملا ةيجراخلا ةرازوو مظعملا
 ىف الو ريعلا ىف اوسيل ارافنأ هقأفرو هنيربتعم ةرامإلا نع هيضاغتو هبلاطمو هتاحيرصت هقافرو كب ريشب نم
 هيلإ نومتني ىذلا ىنطولا رمتؤملا نا مغرو ؛ ةيبيللا دالبلا ةئزجت ةبغم هقافرو هنولمحي هسفن تقولا ىفو ريفنلا
 الف ىسونسلا جاتلا تحت اهلالقتساو ةيبيللا داليلا ةدحو ةرورض 4//١9144 خيراتب ةدقعنملا هتسلج ىف ررق
 ةناكملا نم اوتوأ مهترضح نأك , ةدحولا نع ةيضافتم اهلالقتساب كسمتت نأ لإ ؛ مهمعز دح ىلع « ةقرب عسي

 . قاقحتساو ةرادج نع ةقرب مساب نوملكتيو رمتؤملا رارق نع احفص نوبرضي مهلعجت ةجرد

 ركذ نع هيضافت ىلع أ نييلاطيالل هحيرصت ىلع هقافرو ىوادعسلا كب ريشب رقنال انك نإو نحنو
 ىرثال اننأ الإ هنيح ىف دمأب انريغ لبق هانرواح نأ قبس دقو ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ مامضنالا هبلط مغر ةرامإلا

 ماا 2ك



 نا ريخلا هنطول موري لقاع بيبل لكلو انرمتؤلو انل قبس ىتلا ةدحولاب ىحضن انلعجي ىكل ايفاك ارربم اذه

 اننإ عوضوملا اذهب هل ةلصال نمل لوقنل دودحلا نيزواجتم انتريقع عفرن نأو ةيويحلا .اهترورضي حرص

 نا مغر « ةقرب مساب ىداننو اتاتب ةدحولا نم انيديأ ضفننو ةئزجتلا ةيلوئسم هقافرو كب ريشب لمحن

 نأ كب ريشبل قبس دقو برقا اهلوبق ىلا مهو اهضفقر ىأ ةرامالا لوبق لوح دعب مهتملك اولوقي مل نييسلبارطلا

 قلل همس هقنغ نذ#لاو ايببل ىلظ اةيض ملقم "ينال ن9 سس ريف كب دوال هن اياركور ار نو كتم

 , اهنع ديحي

 لمعلاو نيشملا عرسستلا اذه ةبغم نولهجي نييقيقحلا ءامعزلا الو ىنطولا رمتؤملا لافضيالو

 نع لاصفنالاب ىدانت نأ ةقربل زوجيال ذإ عرستلا ىلع لدي امناف ءىش ىلع لد نإ ىذلا شئاطلا

 نقف نتلاع ف الإ ءاهمج ةنرقلا ةمألا انيصشتو ةماعلا لايعألا ةننلو عيراقلا ةربهما دلل لب قماكو نيلبآزلم

 ؛ امهل ثلاثال

 , اهريغ ىأ ايلاطيال ءاوس ةياصولاب سلبارط تدان اذإ ؛  الوأ

 , ةيسونسلا ةرامإلا مدع ةدحولل تطرتشا اذإ : ايخاث

 نيذه نم ءىش هقافرو ىوادعسلا كب ريشب نم الو نييسلبارطلا انناوخإ نم ال ثدحي مل هنإ ثيحو
 نيمعزؤتملا ضعب عامطا 5 ةيويحلا ةيرورضلا ةدحولا أدبمب ىحصضن نأ اقلطم انل زوجي الف نيرربملا

 . مهتحلصم ليبس ىف ىبيللا بعشلا قوقحب نوبعالتي نيذلا

 ىديأ ىلع اوذخأي نأ انتداقو انريمأو رمتؤملا ىلع بجي كاذلو ةيمسا تناك ىلو ةسائرلاب دارفنالا ىف ابح

 هبهانتت لماك بعش ريصم نأو هرمأ مظعو هردق الع امهم هدح نع عرستم لك فقوي نأو نيبعالتملا ءالؤه لاثما
 , هيف هللا اوقتيلف مهيديأ نيب ةيدرفلاو ةيلودلا عامطألا

 نم رصخأ رامعتسالا ةوه نم ةعورشملا انقوقح لاشتنإو ةيماسلا انفادهأ ىلإ انئصوي اقيرط ىرئالو

 ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ مامضنالا بلطمل طيسب حرش عم رطقلا ىبرغ ىف انئاوخإ ةيقب عم بلطملا ىف دحتن نأ
 : ىتآلاك ذئنيح نوكتو ايبيل ىلع ىسونسلا تيبلا مكح طارتشاو

 , ةيعيبطلا اهدودحب ةيبيللا دالبلا ةدحو : الوأ
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 تحت ةيباين ةيروتسد ةموكحب اهظاميام وأ ةياصو ةبئاش هيوشتال ىذلا زجانلا ماتلا لالقتسالا : ايناث

 . ىسونسلا جاتلا

 انع عافدلا نم ةيبرعلا ةعماجلا نيكمتب بلاطن دعب هتموكح لكشت مل ىبرع بعش انرابتعاب : اثلاث
 , خلإ نمألا سلجم ىفو ىمظعلا هعبرألا لودلا ةيجراخ ءارزو سلجم مامأ

 هررق ْن قبس امب كسمتسنو حيرجتلاو ليقلا انتعمسو انسفنأ نع أردن ةئداهلا ةيوقلا بلاطملا هذه لثمب

 قاطن نمض لخدي انقوقح نعو انع عافدلا نم ةيبرعلا ةعماجلا نيكمتب انيلاطمو . انريمأ هب حرصو انرمتؤم
 ىف انتلاصأ رابتعاب انلالقتسا همهيو انتحلصم همهت انلو انم ايماحم انبسكيو ةيعابرلا ةنجللا تاصاصتخا
 اذإ هتمالس ىلع عافدلا نم دبال ىذلا ىقيقحلا رسجلا انرابتعايو , اهلجأ نم ةعماجلا هذه تئشنا ىتلا ةيورعلا

 انيدهيو باوصلا انمهلي نأ ىعدن هللاو . ىيرعلا برغملا ىف برعلا نم انويلم نيثالث لشتنت نأ ةعماجلا تدارأ
 , داشرلا ليس

 ياخ



 مهل ةسسسقلا

 مقر ةقيثولا

 ىلإ ءادن هجوت ةيعمجلا لاح ناسل (نطولا)
 ةنجللا مامأ ةيموقلا بلاطملاب نينطاوملا

 لاح ناسل .(نطولا) تهجو ةقرب ىلإ ةيلودلا قيقحتلا ةنجل مودق ةيشع
 مامأ ةيموقلا مهبلاطم نع ريبعتلاب نطولا ءانبأ ىلإ ءادن راتخملا رمع ةيعمج
 ناسلب مهل اولوق : هئانبأ ىلإ نطولا ءادن ) : ناونع تحت ةيلودلا ةنجللا

 . 1158/5/11 خيراتب ١١5 ددعلا ىف كلذو

 ىف ةوخألا لهاجت ىلع در دقف ةقربب ماعلا ىنطولا رمتؤملا امأ

 : ةيلاتلا هبلاطمب ةيلودلا ةنجلل مدقت نأب ةيسونسلا ةرامالل سلبارط
 ٠ . اروف ماتلا ةقرب لالقتسا - ١

 . ةيروتسد ةيواقرب ةلودل اكلم سيردإ ديسلا ريمألاب فارتعالا- ؟

 جاتلا تحت' اووضني نأ دعب اميف نويسلب دارطلا انناوخإ بعر انإ - '

 ةقرب نإف ًالإو انتلود ىف دحوتت نأ ةيبيللا راطقألل نكمي اذه نإف ىسونسلا
 , الماك اهلالقتساب ظفتحت

 هئانبأ ىلإ نطولا ءادن

 ىبيل رح لك بلاطم ىذه - دحاو صخش ناسلب مهل اولوق
 : نونطاوملا اهيأ [

2 



 ىربكلا عيرألا لودلا اهتلسرأ ىتلا ةنجللا ىهو ةيلودلا قيقحتلا ةنجل مكينارهظ نيب نوكتس بيرق امع

 كلتب مكترادج ىف ققحتو مكدالبل نوبغرت ىذلا ريصملا عون نع مكلأستل (اسنرفو ايسورو اكيرمأو ايناطيرب)

 , تايغرلا

 نيصملا نإ - نونطاوملا اهيأ مكريصم هساسأ ىلع ررقتل لودلا كلت ىلإ هدهاشت امي اهريرقت مدقت مث

 راعلا نم نأو« توملا مأ ةايحلا » ديري اذام ناسنالا لأسي نأ ؛ ةعاسلا تامالع نم نإو راهقلا دحاولا هللا ديب

 . سئاسدلا هيف تمكحتو عماطملا هيف تيلغت رصع ىف انثكلو لادج ىأ لاؤس عمضوم ناسنإلا ةيرح حبصت نأ

 نيقيلا انتوقو قدصلا انناسلو ناميإلا انحالس موق نحن مكتوص ىلعأب مهل اولوق - نونطاوملا اهيأ

 ىه قحلا اذه ةيطارقميدلا هل تلمعو ةيناسنإلا هب تدانو نايدألا هتضرفو هّللا انل هحنم عورشم قحل بالط نحنو

 سفنلاب انيحضو ءاسنو الاجر حالسلاب نرق عبر اندهاج قحلا اذه ليبس ىفو ةماركلا ىه ةايحلا ىه ةيرحلا
 . قحلا اذه ىلع لصحن مل اذإ ىحضنسو دهاجنسو سيفنلاو

 اهريدن اندالب رومأ انل ملست نأ ىه لالقتسإلا ىنعمو لالقتسالا ديرن مهل اولوق - نونطاوملا اهيأ
 انراهظإ لواحت ىتلا ىه ةيبنجألا ىديألا نكلو كلذ ىلع نورداق نحنو « دحأ اننوئش ىف لخدتي الو انسفنأب
 ركذت ةيجراخ ةدهاسم ىقلتن نأ نودب ةنس نيرشعو ةسمخ ايلاطيإ انيراح اننأ اوملعت نأ ىفكيو زجاعلا رهظمب
 ع ةماعلا كال هدا كلت ةليط ةفعانشم اقاتتا اند ىزقأ وده بط اسوملا متر ترانا ةما نافذ
 , ملسلا ةلاح ىف اهنوئش ةرادإ

 ةدحاو ةمأ اننألو دحاو دلب اهنأل ةيعيبطلا اهدودحب ةيبيللا دالبلا ةدحو ديرن مهل اولوق - نونطاوملا اهيأ

 ىذلا ىداصتقالا نايكلا.ميطحت اهانعم ةتزجتلا نأل اندالب ةئزجتب ملسن نأ نكمي الف ةدحاو انحلاصم نألو

 اذه خيراتلا تبثأ دقو تاداعلاو ةغللاو نيدلا ىف دحتم بعش لمش قيزمت نع الضف هتيتاذو هتوق نطولل ظفحي

 ةثالث دالبلا اومسقف نويسنرفلاو زيلجنالا اهلفتسا ىتلا ةريخألا برحلا هذه ىلإ روصعلا مدقأ ذنم داحتالا

 ٠ ( نازفو ةقريو سلبارط ) ءازجأ

 ىسونسلا جاتلا تحت ةيباين ةيروتسد ٠ ةيطارقميد انتموكح نوكتس مهل اولوق - نوئطاوملا اهيأ
 ريمألا ىمس مدقت دقو ىنطولا داهجلا لحارم ىف بعشلا داقو دالبلا ىف هناكرأ تدطوت تيب اندنع ةيسوئسلاو

 جرحأ ىف ةيطارقميدلا ةدجنل رصم ىف نيرجاهملا نييبيللا سأر ىلع ىسونسلا سيردإ دمحم ديسلا مظعملا
 ءاقلحلا لاجر اهب دهش ىتلاو رصحلا قوفت ىتلا تادعاسملا لك تمدقو ةمألا هئاول تحت تدنجتو سيلا تاعاس

 ىلع ةيطارقميد نوكتس انتموكح نأ اوقثف اهراصتناو ةيطارقميدلا ةفك حيجرت ىف ءاوسلا ىلع روحملا لاجرو
 , ىثعم نم ةملكلا ىقام لكب ساسألا اذه

 ( راتخملا رمع ةبعمج قئاثو) 0س هم



 اهل نئمطتو انروعش ردقت ةيلود ةيمسر ةئيه برقأ ىه ةيبرعلا ةعماجلا نإ مهل اولوق - نونطاوملا اهيأ
 سلجم وأ ةدحتملا ممألا ةئيه نم صاصتخالا ىوذ مامأ ىمسرلا اهناسلب اقداص اريبعت ربعت نأ اهنكميو انسوفن

 ىف ةحلملا انتبغر مكلود اوغلبت نأ مكنم بلطن نحنف انتجح ةوقو انتابخر ةقيقح نع ىربكلا عبرألا لودلا ىأ نمألا
 نوكت نأ اهقح نم نأل لودلا كلت مامأ انقوقحب بلاطنو انع عفادت نأ ىف تباثلا اهقح ةيبرعلا ةعماجلل نوكي نأ

 اولوق اذكه نونطاوملا اهيأ , انلالقتسا دعب اهئاضعأ نم الماع اوضع نوكن نأ انقح نم نأ امك لوألا انيماحم

 , ( نينمؤملا عفنت ىركذلا نإف ) مكركذن اننكلو نورهاجم هيو نونمؤم لوقلا اذهب مكثأ ملعن نحنو مهل

 5 ا

 مقر ةقيثولا
 ةيعمجو ىزاغنبب راتخملا رمع ةيعمج فقوم

 ةءلودلا قيقعتلا ةثمل نر ةكرزب 'ناكفلا رجع

 قيقحتلا ةنجل ةلئسأ ىلع درلاب ىزاغنبب راتخملا رمع ةيعمج مقت مل |[:

 ىف ةدئاسلا رتوتلا ةلاحل ارظن دالبلا ريصم ىف ةيعمجلا ىأر لوح ةيلودلا

 .٠ ىزافنب

 : ىلي امب ءافتكالا ررقتو

 ةنجللا ةلئسأ ىلع مهباوج نوكي نأب نينطاوملا ىلإ هجوملا ءادنلا - ١

 نوكتسو ةيعيبطلا اهدودحب ةيبيللا ذالبلا ةدحو ديرنو لالقتسالا ديرن » اننأب

 نأ انقح نم نأو ىسونسلا جاتلا تحت ةيباين ةيروتسد ةيطارقميد انتموكح
 انيك ال كسا كعب ةييوعلا لوولا ةكيماح احدا نم دذاساع اريمحا نكت
 دقو ١948/4/١١ خيراتب ١١5 ددعلا ىف (نطولا) ىف روشنملا ىف ءاج
 , نينطاوملا ىلع تعزو ةريثك خسن هنم تعبط

 بعشلل ىساسألا بلطملاب ةيعابرلا ةنجللا ىلإ حوتفم باطخ رشن - ؟
 تحت ١148/5/4 خيراتب ١؟؟ ددعلا «نطولا» ةديرج ىف ةيرحلا» ىهو ىبيللا
 ريرقتل ىبيللا بعشلا بلاطم ىه هذه - ةيرحلا - ( ةيرحلا - ةيرحلا) ناونع
 ( نازفو ةقربو سلب ارط ىف هريصم

 اا



 . (نطولا) لاقم عم هصن درون ١148/4/14 خيراتب اهيبستنم

 ةيعابرلا ةنجللا ىلإ حوتفم باطخ

 00٠ ةيرصلا. ةيرحلا,. ةيرصحلا

 ريرقتل ىبيللا بعشلا بلاطم ىه هذه

 ناو انكريم يلب ار نا هودتسسم
 نيمرتحملا ءاضعألا تارضح

 ىف اعيمج نييبيللا ءارآ اوعمست نأ ىه مكتمهمو ةقرب ىف نآلا متنأاهو نازف متيأرو سلبارط ىف متنك

 ررقتل ةريبكلا مكلود ىلا مكريراقت نوعفرت مث تابغرلا هذهب مهترادج ىف نوققحتو مهدالبل هنوبغري ىذلا ريصملا

 : نيصملا اهساسأ ىلع

 ىف نوكي نأ لبقيال ىذلا لقعلا كلذ اندقف ىتم ةلوبقمو ةلوقعم اهرهاظ ىف ىهو مكتمهم رهاظ ىه اذه

 ؟ ةيرحلا ىهامو ؟ دابعتسالا ديري له ايكز امد ةيرحلا نمث عفد نأ دعب لأاسي نأ ىضري ناسنإ

 ةحلصمل ريدقت نود اهرمأب مكحت ماوعأ ةسمخ تلظ ةيركسع تارادإ ثالث اهيلع رطيست
 ةاعارم الو بعشلا

 . هروحشل

 أروس اهلوح نم تبرض دق اسنرف دجت نازف ىهو دالبلا ءازجأ دحأ مكتنجل هيف روزت ىذلا تقولا ىفو

 ةديس اسنرف ريغب اوبلاط مه اذإ باقعلا مب اهناكس ترذنأ نأ دعب ةقريو سلبارط اهتقيقش نع اهلصفل ايديدح

 تبعل امنيب تقو ذنمو رئازجلا تاقحلم نم اهتربتعاو اهيلع ايروص اريمأ اهئانبأ دحأ تبصن نأ دعيو مهل

 ءزج لكل حيولتلاب ةدحولاو ماثولل ةليسو لك طابحإ مث اهعيطقتو دالبلا لمش قيرفت ىف ىديلقتلا اهرود ايئاطيرب

 ٠ نادوسلاو رصم ىف الثم اهلاح ىه امك ديعو وأ دوعو نم فقوملا هبلطتي امم

 هتفلخام كلذ ىلإ فضأ ناميلس قيقحت ىأ ءاتفتسإ هعم ىرجي نأ نكميال دالبلا هيلع ىذلا عنضولا اذه

 كلذ مغرب نكلو دالبلا ىف ةايحلا قفارم لك ىف ةيركسعلا تارادإلا لعفب رخأتلا رهاظم نم سمخلا تاونسلا كلت

 رهظأ امب سمشلا تحت هتلزنم لتحي نأب ريدج بعش هنإ الإ هرسأب ىبيللا بعشلا ةقيقح ىف مكتنجل تأر له هلك

 تا



 1 ا ا يا د

 ذنم ىرخأ ةرات ديعولابو ةرات ديدحلاب ةحلسم ةلواحم لك مغر هتعاجشو هربص لضفب اهب ظفتحإ ةيويح نم
 . مويلا اذه ىلإ ١

 ىف رطاخو ءادعألا اهلجأ نم لتاق دقو هتماركو هتيتاذ هل بعش هنأ الإ بعشلا اذه ىف مكتنجا تأر له

 . ءامد اهنمث تعفد ىتلا ةيرحلا ديرأ مكمامأ هيف ءلمب لوقي وه اهو ءايوقألا فاخ موي اهليبس

 ةوئاد ىف ىه اريسي ارمأ مكنم بلطن نأ نآلا انل اوحمستلف ىعقاولا قطنملا اذه مكل قار اذإ امأ

 نم توملا بلطي فقو كلذلو ةيرحلا ىه ةايحلا نأب نمؤي ىبيللا بعشلا نأ مكلودل اولوقت نأ ىهو مكصاصتخإ

 هوكرتأ ديري هاجتإ ىأ هسفنل راتخي نأ ىف ةيرحلا - ةيرحلا الإ بلطيال نآلا ىهو نرق عبر ةرحلا ةايحلا لجأ
 امأ ءاتفتسالاو قيقحتلل ةنجللا هذه متثعب اهلجأ نم ىتلا ةياغلا ىف نيقداص متنك نإ هسفنب هريصم ررقي

 ةيركسعلا تارادإلا كلت تابسانملا ىتش ىف اهعضو تمكحأ ىتلا ليباحألا نع ةجتانلا تاقيقدتلاو تاليصفتلا

 ريصم ىأ ريرقتل اساسأ اهرابتعإو اهيف رظنلا ىنعم الف ةبعشتملا تاليصفتلا كلت امأ نازفو سلبارطو ةقرب ىف

 . ةيرحلا ريصم ريغ دالبلل
 بلطي هنم ءزج لك مادام أزجتي وأ دحتي نأ ىف ةيرحلا ,نازفو سلبارطو ةقرب ىف ىبيللا بعشلل ةيرحلا

 , دوعولا مغر ىأ ديعولا مغر ةيرحلا

 ةنود كرم »< قاقفملا رع ةيغمج

 نيبستنملا عيمج ىلإ نايب

 : يتآلا نايبلا رادصا ؛4/غر/؟١ ىراجلا ؟١ خيراتب ةرادإلا سلجم ررق

 : هيف ءاج انايب ةرادإلا هذه سلجم ردصأ /١181 ربمفون ه خيراتب

 ىمس ءادنل ةيبلت ةيريخلاو ةيفاقثلاو ةيضايرلا ىحاونلا ىلع طاشنلا راصتقاو ةسايسلا نع ىلختلا - الوأ

 . ريمألا

 نودب ايبيل ةدحول لمعتالو ىدانتال تمادام ةيسايسلا اهئارأ ىف ةيعمجلا لثمتال ةئيه لك رابتعا - ايناث

 ىسونسلا سيردإ دمحم ديسلا مظعملا ريمألا ومسلا بحاص ةرضح بيصنتل ؛ ماتلا ايبيل لالقتسال « ةئزجت ىأ

 , ةدايس تاذ ةلقتسم ةلودك ةيبرعلا لودلا ةعماج ىلا ايبيل مامضنالو , ايبيل ىلع اكلم

 ىلا ةهجوم ةلئسأ ىلع ىوتحي ةيناطيربلا ةرادإلا نم اباطخ اهبايش ةطبارو ةيعمجلا هذه تملتسا دقل
 ىراجلا ؟١ موي اعامتجإ بابشلا ةطبار سلجم عم كارتشالاب اهسلجم دقعف . ةيلودلا قيقحتلا ةنجل نم ةيعمجلا
 فادهأ تلمش ةروص ىف كلذو ةروكذملا ةنجللا ةلئسأ ىلع درلل ةيئاهنلا ةفيصلا ىلع ةماتلا ةقفاوملا نع رفبسأ

 : ىف صخلتي اريسفت اهريسفتو ؛ ةسسؤملا هذه

 ىذلا ماتلا لالقتسالا ىه بوغرملا اهريصمو ىسايسلا اهريصم ىف ةئزجتلا لبقتال ةدحو ايبيل نإ

 اساسأ ايبيل ىلع اكلم ىسونسلا ريمألا ومسلا بحاص ةرضحب ةادانملاو ٠ صقنلا بئاوش نم ةبئاش هيوشت

 اع



 لدعلا ساسأ ىلع دوشنم ىعيبط قح ةيبرعلا ةعماجلا ىلا مامضنالاو ةلقتسملا ةيبيللا دالبلا ىف مكحلا ةدحول

 , ةاواسملاو

 ىسايس طاشن ىأب مايقلا مدعب صاخلا ركذلا فلاسلا اهرارقب ةكسمتم لازتال ةيعمجلا هذه نأ امي

 عم مجسنت ىتلا ةينوناقلا قرطلاب اهتدبأ دقو ' اهي ظفتحت ىتلا اهئارآ ءادبإ ةيعمجلا هذه ىلإ بلط دق هنأ ثيحو

 ةنحل دوجو ءانثأ اهتاعارم ىلع اولمعيل تاهيبنتلا هذهب اهيبستنم عيمج ىلا هج تت اهناف ٠ ماظنلاو نمألا ىعاود

 : قيقحتلا

 بابيسأ نم ببس ىأ ؛ رهاظتلا عاوتأ نم عون ىأب مايقلا مدعو ماظنلاو ةنيكسلا ىلإ دولخلا - الوأ
 ةنتفلاو يسضوفلا رهاظم نم رهظم لكل ةيفانملا انتافص ىف نعطال الاجم كرتي يذلا بارطضالاو فنعلا

 , مادطصالاو

 بادآلا نم نطولا فرشي ام لكب قيقحتلا ةنجل ةلئسأ ىلع بيجي نأ ىف قحلا بستنم لكل - ايناث
 , «ريصملا ريرقت» قحب المع ةينطولا ةسسؤملا هذه فادهأ دودح ىفو « ةقايللاو

 راشملا اهتاهيبنتو ةيعمجلا هذه فقوم عم ىفانتي لوق وأ لمع ىأب نيبستنملا نم موقي نم لك نإ - اثلاث
 ىلع بترتتس ىتلا جئاتنلا لك نم لح ىف ةيعمجلا هذه نوكتسو ٠ ايصخش هلوقو هلمع ةيلوئسم لمحتيس اهيلا

 ١548 ليربأ 74 ىف ةنرد

 سيئرلا

 رمع ىطسا ميهاربإ

 17| هر ةقينون ةفسولا

 ةقرب ىلع ةيصو نوكت نأ ايناطيرب بلط نم ةيعمجلا فقوم

 ادب امك سيراب. ىف ةدهتملا ممالل ةماعلا ةيعمجلا تاعامتجإ تادب 5

 تارمعتسملا ريصم ىف رظنلل ىربكلا عبرألا لودلا ةيجراخ ءارزو رمتؤم

 نأ ىف اهتبغر نع رمتؤملا اذه ىف ايئاطيرب تنلعأ دقو ةقباسلا ةيلاطيالا

 راتخملا رمع ةيعمج لاح ناسل (نطولا) ترداب دقو ةقرب ىلع ةيصو نوكت

 دوعولا نيأ) ناونع تحت اهتيحاتتفا ىف ةيناطيربلا ةوطخلا هذه ةهجاومب
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 ١:؟ مقر اهددع ىف كلذو (ةقرب ىلع ةياصولا ديرت ايناطيرب -- ىدوهعلاو

 .ا١ةةدرثكثر/ك"؟١ خيراتب

 دوهعلاو دوعولا نيأ

 ةقرب ىلع ةياص ولا ديرت ايناطيرب

 ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ مامضنالا - ةيعيبطلا ةدهحولا - مالا لالقتسالا)

 ناك ىلو ةياصولا لبقن ال - انيلع ضرفي لح ىأب ىضرن نل اذه ريغب
 (.. ةكئالملا نم ءايصوألا

 « مظعملا ايبيل ريمأ»

 ديرت اهنإ ىهو ةيجراخلا ءارزو رمتؤم ىف ريخألا اهيأر ىضاملا عوبسألا ىف ىمظعلا ايناطيرب تنلعأ
 ىلع انتفيلح ترهظو رئارسلا تحضفناو ايافخلا تزريو ماهوألا تعشقنإ .. نآلا (ةقرب ىلع ةيصو) نوكت نأ
 ىف انيلاطم ىلع فطعلاو ةقادصلاو ةدوملا انل ترهظأ امنيح انعدختو انب ردغت تناك دق اهنإ ىهو اهتقيقح
 نآلا .. دعولل فلخو دهعلل ضقن نم ايناطيرب انل هتيبت تناكام رفسأ .. نآلا ... (ةرامالاو لالقتسالاو ةدحولا)
 ... ةرامإ الو لالقتسا الو ةدحو الف دالبلا نم ءزج ىلع ةياصولا ديرت اهنا انديعتستو انرمعتست نا ارتلجنا ديرت

 ةلاعفلا ةفلاحملا دي كل دمو دسألاك به ىذلا يسونسلا ريمألا ءازج وه اذهأ انؤازج ىه ايناطيرباي اذهأ
 ءازج وه اذهأ ءاجرلا كنم باخو ءاقدصألا كل ركنت دقو راه فرج ىفش ىلع تنأو ةيلمعلا ةدعاسملاو
 كدمأو كلاجر ذقناو كرتشملا ىدعلا دض ةيلخاد ةهبج نوكو حالسلا كبناج ىف قشتمأ ىذلا ىبيللا بعشلا
 باتعلا فقوم ىف انسل اننكلو . رصنلا ىلا سيلا نم برحلا ىرجم رييغت ىف مساح رثأ هل ناك امم تامولعملاب
 لكب نلعنف ةرفاسلا ةقيقحلا ءوض ىلع انفقوم ددحن نأ الإ انل قبي ملو لذعلا فيسلا قبس دقف ءادجتسالا الو
 نم غدلن نل انثأو ةرامإلاو لالقتسالاو ةدحولا ىف ةعورشملا انبااطم نع هرعش ديق لزانتن نل اننإ : نامياو ةوق
 ةيخيراتلا اهفقاوم ىفف ةحوضفملا ةنايخلا هذه اهيلع لجسن نأ ىلا ةجاح ىف انسأإو ىرخأ ةرم ايناطيرب بناج
 . نينمؤملل ةربه ىفكيام نيطسلفو نيسح فيرشلا نم

 اولشفتف اوعزانت الو) مكسفنأ اوئيهو مكرمأ اوعمجأ اعيمج نويبيللا اهيأ ازبانتو الكاوت ىفكف دعب امأ
 , داحتالا ىه دحاو قيرط الإ صالخلا ىلإ قيرط مكمامأ سيل ( مكحير بهذتو

 تا



 ان ف نفذلا اهن111 مق ناك د.” ةاوشم ةهععا لكلا يرهشلا نإ

 الجز مهلك اوناكو اعارس اوبه ...202 دشر ىلأ ريخ ىلإ مهاعد اذإ

 مكسنج ىنيو مكسفنا ريغ نم ةرصنلا اورظتنتال اودحتإ اوقرفتت الو اودحتإ نويبيللا اهيأ اودحتإ

 نإ سانلا مهل لاق نيذلا ) مكدادجأ ةسايس ىلإ اودوعو اهبلاعثو ةيملاعلا ةسايسلا باثذ ىلع اودمتعتالو مكنيدو
 مل لضفو هللا نم ةمعنب اوبلقناف . ليكولا معنو هللا انيسح اولاقو اناميإ مهدازف مهوشخاف مكل اوعمج دق سانلا
 .(ءوس مهسسمي

 74| مقر ةقيثول
 شيردا :ديسلا ميابك ةينسلبارطلا ناوفألا
 ىواقربلا رمتؤملا ىلإ ةملكو اريمأ

 ئيئشلا سيردإ ديسلا ةعيب ىلع ةيسلبارط بازحأ ةتس تعمجأ ([57

 ةيرتعلا]' ةموكحلا ةطساوم هكاناجتس' ىلإ ةعببلا 1ولسرأو. اينيل لع اويمأ

 ردصو اهيف هتملك لوقيل ةقربب ماعلا ىنطولا رمتؤملا ىلإ هرودب اهلاحأف
 ١4١ ددعلا نطولا ةديرج) ١948/4/١١ خيراتب رمتؤملا نع غالب كلذب

 ثداوحلا ىرجم نإ) اهلوقب غالبلا ىلع (نطولا) تقلعو 58/97/١5( خيراتب

 حور اهنم نوكتت ىثلا ةينطولا ءىدابملا ىف رثؤي نأ بجيال ههاجتإ ناك امهم
 ةيضق اوجلاعي نأ نيمرتحملا رمتؤملا ءاضعأ ىف انلمأف نطولا مسجو ةمألا
 ..( :ىربكلا 'هنايلا ةحلتسم عوتش ىلع نطولا

 تاوطخلا ىفو ةميبلا هذه ىف ىنطولا رمتؤملا ةملكل راظتنالا لاطو
 اهتيحاتتفاب (نطولا) تردصف هتاذ ريصملا ةيضق ىف اهذاختإ بجاولا
 (رمتؤملا ىلإ ةحيرص ةملك) ناونع تحت راتخملا رمع ةيعمج ىأر نع ةربعملا
 , 1948/1١/0 خيراتب ١54 ددعلا ىف

 اهعزو ىسونسلا سيردإ ديسلل ةملك (نطولا) ترشن ددعلا سفن ىفو

 ىنطولا رمتؤملل ةيرس ةسلج ىف اهاقلأ دق هتدايس ناك فحصلا ىلع رمتؤملا

 ٠ ةقرب ىلع ةياصولا ايناطيرب بلطو ةدحولاو ةعيبلا لوح مايأ ةسمخ لبق

 تالا



 نأ ىلع انمغرت جرحلا فرظلا اذه ىف دالبلا ةحلصم نكلو هللا ملع داقتنالا ىف بغرنالو مدهلا دصقنال |[
 اباصتغا نأو اقح نأ بعشلا ةملك تركتحاو انقوقح نع عافدلل اهسفن تبصن ىتلا ةئيهلا كلتل انتملك لوقن
 ةيصخش ءارو عافدنالاو ةينانألاو ةيصخشلا ةنيغضلا اهتلمأ ام اريثك ىتلا اهتارارقب ريمألا ومس تديقو

 , اهناكسو دالبلا ةحلصم نع رظنلا عطقب ىأرلا بحاص

 كقنع ىف لب ةمألا ىلع مهتماعز ىلع ةمالعو كيبستنمل ةعفر ماسو نوكت ىك قلخت مل كنإ ! رمتؤملا اهيأ
 ىدم راعلا ىأ رخفلا دادمب كمسأ لجست فوس ةيلوئسمو ةيحضتلاو ىأرلاو صالخإلا ىلوأ لهاك اهب ءوني ةلاسر
 نم رثكأ ذنم تقلخ الاومأو احاورأ اهفلكتو الايجأ ةمألا ىقشت فوسلف ترغص امهم كنم ةوق ةيأ نأو . دبألا
 تناك ىتلا ةيسايسلا تائيهلا عيمج لحب دالبلا ديس رمأ نأ دعب تقلخ فيك ةشقانم ددصب انسلو رهشأ ةرشع
 .رشبتسإ دقو كيأر ةصالخو كتملك عامس ىلإ ىفهل ةمألاو امايأ ترمتسأ دقو كتاسلج ىلوأ تدقعو . كاذنأ

 عجشنو ديؤن انفحصو انبابشو انريماو انتئيه اياقبب انفقو لب ةمألا نم دحأ ذشي ملو امزحو المع انلمأو اريخ
 ريصملا ثيح ىلا ريسملا حتفل اهعطق نم دبال ةوطخك كيأر هيلع رقتساام ةصالخ تعيذأ امدنع انربكو انلله دقو
 رارقلا اذهو . اماع نيثالث ةيلاطيا انيراحو ءافلحلا انرصانو برحلا هذه هلجأ نم انلخدو انسفنأل هانمسر ىذلا
 ايبيل ىلع ايروتسد اكلم مظعملا ريمألا ومس سلبارط عيابت نأ دعيو ةيعيبطلا اهدودحب ةيبيللا دالبلا ةدحو وه
 اهدعو ناجناب ايناطيرب ةبلاطمو اهيف ىعدلا.اهقح نح ايلاطيا تلزانت نأ دعب دالبلا لالقتسا نالعأو ةدحوملا
 . ةريخألا برحلا ىف اهتدعاسمل هتوعد نابإ دالبلا ريمأل هتعطق ىذلا

 هتلعجو هتمتح ةدع لماوع هيلع ترفاوت ىذلا ريخألا رطشلا صخألاب وأ لمهي رارقلا اذه انيأر مث ... مث
 هتئاعامو ةتقؤملا ةيركسعلا ةرادإلا ةدم لوط لماوعلا هذه نم . لمعلل ةقداص ةينلا تناك نإ ليجأتلل لباق ريغ
 برقو دالبلا ىف موعزملا اهقح نع ايلاطيإ لزانتو رقتسملا ريغ ىركسعلا مكحلا اذه ءارج نم دالبلا هيناعتو
 , لماوعلا نم اهريغو عقاولا رمألا مامأ اهعضو بوجوو قيقحتلا ىأ ءاتفتسالا ةنجا ءىجم

 ليبسال ةركذم قيقحتلا ةنجل ىلإ تمدقو ليق امك ةيرس اهتكلو تارارقلا تبقاعتو تاعامتجالا تلاوت مث
 ريصم ثحبل اصيصخ تدقع ىتلا ةيلودلا سلاجملا ءابنا لمحت ىتلا تاعاذالا تاكو نانئمطالاو اضرلا ىلع ةثحاب ةايحلا ناكو ررق دق ريصملا ناكو نوكلا ميخو ةدحاو ةريتو ىلع ةايحاا تراسو رسلا ىلاوتو اهثحب ىلإ
 رمتؤملا ن <و ريثك الو ليلق ىف انينعتال انلبقتسم ىف ىئاهنلا ىأرلا تبتل نآلا ةدوقعم لازتال ىتلاو لشفلاب تعابو
 اهنإل ايناطيرب ىلع امويو اهيلإ ةيلاطيإلا تارمعتسملا عاجرإ تديأ اهنأل اسنرف ىلع اموي جتحي ىكل الا لكشي مل

 العا



 رطقلا ءازجا نيب فالخلا ةقش عاستإ رورفلا اذه نع ببستو نيمعزتم نم نوريثكلا هب رتغأ ىذلا اهدعو تلكأ
 اذهل رمتؤملا عمتجي وهاهو .سلبارط بازحا ءاسؤر نم ىرحألابو سلبارط نم ىتأت ةعيبلا ىهاه مث ىبيللا
 متكتلا اذهل ىنعم مهفنالو رمتؤملا تارارق بلغأ نأش ىرس رارق هنكلو ررقيو ةعيبلا هذه ىف ثحبيو صوصخلا
 الإ ررقيال رمتؤملا نا هيف ضورفملاف نأشلا بحاص بعشلا ىه له ةيرسلا هذهب دوصقملا نمو ةيرسلا هذهو
 ةرادإلا امأ ليبسلا اذه ىف هيماحم افوطخي ةوطخ لكب املع طاحي نا ةحلصملا بحاص نم ضورفملاو هتحلصم
 تاصاصتخالا ةدودحمو ةرقتسمالو ةرمعتسم ريغ تمادام لمعن وأ ررقن اميف اهل نأش ال اهناف ةعقوملا ةيركسعلا
 . رمتؤملا اذه ىف ءاضعأك نودجوي نيذلا نيينطولا نم اهل نيعباتلا نيفظوملا ددع ىلع ةوالع اذه

 لمعلاب دارملاو اًئيش لقي مل اذاو اًئيش لمعي مل رمتؤملا نأ الإ رسلاو متكتلا اذهل ريسفت كانه سيلف نذإ

 رهاظتن ىتم ىلإو رظتننو بقترن ىتم ىلإو ةلاحلا هذه رمتست ىتم ىلإف تارارقلا غيسنو جاجتحالا ال ىلعفلا
 عمتجت ةيمومعلا ةيعمجلاو ةيورلاو نيمختلاو سردلل عستم تقولا ىف لهو لمعن مل نحنو لمعلا ىعدنو عقاولا ريغب

 اهنظ ناك نم ىتح انوحن اهاياون نع تنابأ دق نأشلا ةبحاص ةيبرغلا لودلاو طاشنو دجب لمعت ايلاطيإو
 هتبضغ ىلابن الو ىبرعلا ملاعلا ةبارقب ىحضن اندك اهليبس ىفو انتيضق نع لوألا عفادملاو ىفولا فيلحلا
 ::هلمع مووت انيق ءريشتتسألو

 . خيراتلاو لبقتسمللف مكحلاو قيلعتلا امأ عقاولا انقس اننإ رمتؤملا اهيأ ايف

 . ءاضعألا ةداسلا... سيئرلا ةدايس

 اذه مكعامتجإ روضحب فرشلا ىلو اهيلع مكرهسو مكدالب رومأب مكمامتها مكتارضحل ركشأ ىنإ
 تديأو اهب قباس ىل ملع الف دالبلا هذه ىلع ايناطيرب اهتبلط ىتلا ةياصولا ةلاسم نع لاؤس نم ىل هومتهجوامو
 هضرعأ ىتخ فاش حاضيإ ىنلصي مل نآلا ىلإو كلذ نع حاضيإلا ةيناطيربلا ةلودلا نم تبلطو مكتاجاجتحإ
 , بثك نع لاوحألا تاروطت بقرأ ىنأو مكيلع

 الإ مكثحب لوط دعب مكرارق ءازإ ىنعسيال عبطلاب امنإو فدهلا ىه تناك نإو ةدحاولا ةلأسم امأو
 , ةعم ىشمتلا

 ىنوفرش نيذلا نييسلبارطلا ىناوخإل ليزجلا ىركش عمف , اهنع مكريرقت ىنلصو دقف ةعيبلا ةلاسم امأو ['
 ىلإ لوصولا نم عنميال اذه نأ ىرأو هتقو ىف ةيعابرلا ةنجللا مامأ اهميدقت ريخأت نع هومتركذام ىلإ دوعأ اهب
 لالقتساب ةبلاطملا ىف ىضملا ىلع اورباثت نأ اعيمج مكب بيهأل ىنأو . اهلالقتسا دالبلا لين دعب ضرغلا اذه
 قلعتي اميف ةيسايسلا تاهاجتالاو ةيلودلا لاوحألا بلقت ببسب مكسوفن ىلإ نهولا قرطتيال نأو اهتيرحو دالبلا

 تال



 ةيضق نع اهعافدو اهمامتهإ ىلع ةقيقشلا رصم اهتمدقم ىفو ةيبرعلا لودلا ركشنل اننإو , اندالب ةيضقب

 , ليكو لوقنام ىلع هللاو ليبسلا اذه ىف انتدضاعم ىف اهرارمتسإ ىف ديطو انلمأو اندالب لالقتسالا
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 ةرجه لوح الاقم اهرشنل فاقيالاب (نظولا) ةيناطيربلا ةرادإلا تدده []

 نمألل جاعزا نم لاقملا اذه لاثمأ هبيسي امل ايلاطيإ ىلإ ايبيل ىف دوهيلا

 نيب ماعلا نمألا) ناونع تحت لاقمب (نطولا) تدرف ءاهمعز دح ىلع ماعلا
 , 48/٠١ /ه خْيراتب ١44 ددعلا ىف (ةرادإلاو نطولا

 ةرادإلاو نطولا نيب ماعلا نمألا

 بحاص نم الك ةقربب ةيناطيربلا ةيركسعلا ةرادإلا ةيراتركس ريبك بانج اعد ىضاملا ةعمجلا حابص ىف |
 ددعلا ىف انلاقم ليبق نم ءىش ىأ رشن مدعب رمأي ةرادإلا سيئر ةداعس نإ امهل لاقو اهريرحت سيئرو (نطولا)

 رطضأ الإو ماعلا نمألل اجاعزإ ربتعي كلذ نأل ( ةيلاطيإ ةينويهص ةرماؤم ايلاطيإ ىلإ ايبيل دوهي ةرجه) ىضاملا
 , ةديرجلا هذه لفق ىلإ ةرادإلا سيئر ةداعس

 تاقوألا ضعب ىف ةيئاقولا ريبادتلا ضعب ناختاب ماعلا نمألل ةرادإلا طاتحت نأ جرح الو ةضاضخ ال
 مهرمأ اوردصي نأ رمألا ىلوأل هيف زوجي اتقو وأ ةلاح روصتن نأ نكميال اننكلو ةددشم ةروصي لاوحالا ضعبو

 تاطلسلا رصيو عمس تحت قزميو ردهي قحلا اذه امنيب هب ةرهاجملاو مهتوص عفر نع مهقحب نيبلاطملا عنمب

 , (امهتيامحو امهتياعر تحت لوقن الو)

 قوقحب رارضإلا اهتياغ ةموسرم ةطخل اقبط ايلاطيإ ىلإ نورجاهي ايبيل دوهي نإ لوقن انلزالو انلق نحن
 ىتح اندوهي باصأ اذامف ىداملا ليلدلا كلذ ىلع انمقأو ايلاطيإ ماكحو ابوروأ ىنويهص عم قافتالاب دالبلا هذه
 ةلاح نم ايوروأ دوهي جامزنإ نم ةديدجلا ةمغنلا هذه ىنعمامو ةمخضلا مهتاورثب نيلمحم ةأجف دالبلا اورداغي
 . داهطضالا ناولأ نوناعي مهنإ نيمعاز ايبيل دوهي

 تالا



 اترظن ىف اذهو نيطساف ىلإ اهنم اوربعي نكل ايلاطيإ ىلإ نورجاهي امنإ دوهيلا ءالؤه نأ ريثكلا لوقيو
 ٠ ٠ . كلذ نم اندالبل اماليإو اررض دشأ

 ةظفاحملا ىف عورشملا دالبلا قح ىه هيلإ هبتنت نأ ةرادإلا اندشان ىذلا نإف ىناثلا وأ لوألا ناكأ ءاوسو

 نوجي الو نويبيل نونطاوم دوهيلاف ةطساو ةيأب جراخلا ىلإ اهبرستب حامسلا مدعي اهتورثو اهلاومأ سوءر ىلع
 تاهج ةدع نم سالفإلا نوكتس كلذ ةجيتن نأل دالبلا هذه ىف هكلمت امب امهدالب نع حزنت نأ نييبيللا نم ةئف ىأل

 ةدضبمل هذ: كين ىه امف ماعلا نمألل جاعْزِإ قوقحلا ظفحب ةبلاطملاو ةدرجملا قئاقحلا نايب ىف ناك اذإ

 ( ىلايللا تاجعزم) نم اقح تناكل اهانركذ ول ىتلا ةعصانلا قئاقحلا نم انيدل نأ ةرادإلا ملعتلف كلذ دعب اهريغو

 « ةينطولا ةحلتصنلل اظفح ىفحبعلا بحاؤلابلاوحألا نقع: ىف ىدشت ًاتنغلو

 نم دجوأ دق ضعبلا اذه نإو اميس اهل ضرعتلا نم دب الف ضعبلا تملآ نإو ةفمادلا ةقيقحلا نأ ريغ

 لبحلا كرت انبجاو نم نأ ةرادإلا دقتعتا هيفالت نم دبال اددهم ارطخ اهب نّوكو عيمجلل اماسج امالآ هذه هتقيقح

 دض ةياعدو ءلحرت لاومأ سوعرو لوزت دالبلل ةورث كانه امنيب ثارتكالا مدعو تمصلا مازتلاو براغلا ىلع

 ىلإ نيلوثسملا انهبنو نازتا ىف اهقئاقح نع فشكن انمقام اذإ مث مالظلا ىف كاحت سئاسدو نطولا ةحلصم

 نم صرحأ انتأب لوقلا انتعاطتسإ ىف نإ ( ماعلا نمألا متجعزأ دقف اوتكسأ) انل ليق هولهاجت ىذلا هيت

 ىف تنهرب دقو هيبنجأ ةرادإلا امنيب ةقحلا نطولا ةجاحب سحن نوينطو نحنف ماعلا نمألا ىلع اهسفن ةرادإلا

 ةمآلا مسج ىف نارخني امهو امهنغ ةلفاغتم ىهف بارطضالاو ىضوفلل ةعجشم نكت مل نإ اهنأب تايسانم ةدع

 اهل .دقعتو سلاجملا اهل لكشت ىتلا اياضقلا كلت ىلا اهنذا تحتف ىتلا ىه ةرادإلا نإ ةيرحلا ماهوب ةلبكملا

 لاحلا ةعيبطب اهجئاتن لكو ةداعلاو فرعلا نمو لب قطنملاو نوناقلا نم ساسأ ىأ ىلإ دنتستال ىهو تارمتؤملا

 6 . دحاولا نطولاو ةليبقلاو ةلئاعلا دارفأ نيب نتفلاو تاراثلاو نحاشتلا حور قلخ ىه

 لوقن الو) ءايحإ نع تضافتف ةليلقلا اهمكح تاونس ىف ىرقهقلا دالبلاب تداع ىتلا ىه ةرادإلا نإ
 اندع ىلو دوشنملا مدقتلا حور ىلع كلذب تضقف لئابقلاو دارفألا نيب تاعزانملا ضفل ةتيملا بيلاسألا كلت تيحأ

 ماومألا ةدم تبكترإ ىتلا مئارجلا ريثكب قوفت اهاندجول تاونسلا هذه لالخ تبكترإ ىتلا مئارجلا نع ثحبلا ىلإ

 وأ عيجشتلا كلذل ةجيتنو ماعلا نمألا بارطضإ عنمت ىتلا ةقحلا ةقيرطلاب مامتهالا مدع ءارج نم كلذو ؛ةفلاسلا

 ةديدعلا هيحاون نم ةدحاو ةيحان ىف نكلو ماعلا نمألا هاجت اهبجاوب ةرادإلا ريكذت درجمل هبرضن لثم اذه لفاغتلا

 نم ةرادإلا هتذختإ ىذلاام وه نآلا مهملاف اريخأو .ءارجإ ىأ اهليبس ىف ذختتالو ةرادإلا اهلهاجتت ىتلا ةريطخلا

 جاردإ تبهذ انتحيص نأ مأ « ةيسايسلاو ةيلاملا ايهتيحان ىف ةددهملا دالبلا ةحلصمل اظفح طايتحاو ءارجإ

 نحنو اقح ماعلا نمألا ىلع رطخلا رمألا اذه نإف كلذك رمألا ناك اذإ ءىش انرمأ نم اهمهيال ةرادالا نأو حايرلا

 ىف هيلع ىعدملا كرتو هتجحب ءالدإلا نم ىعدملا عنم ىهأ ةرادإلاب ردجأو ماعلا نمألل ىدجُأ امهيأ : لوقئام كردن

 نمألا نإ ةمرتحملا ةرادإلا اهتيأ .لدعلا ساسأ ىلع مكحلاو ةاواسملا ةقيرط ىلع ىوعدلا ىف قيقحتلا مأ هتياوغ

 . كيلع ىفخت ال رومأب انحرصل هبارطضا اندرأ ىل ماعلا

 تو



 سيرابيو ندنل ىلا ىواقرب دفو لوح

 ايخيكلا روصتم اشاب رمعةسائرب

 مث ندنل ىلإ ايخيكلا روصنم اشاب رمع ةسائرب ةقرب نم دفو رفاس

 نلعي ملو ةدحتملا ممألل ةيمومعلا ةيعمجلا تاسلج داقعنا ءانثأ سيراب ىلإ
 (ندنل دفو لوح) ناونع تحت ةيحاتتفاب (نطولا) تردصف ةرايزلا فادهأ نع

 , 1948/11/7 خيراتب ١57 ددعلا ىف

 ندنل دفو لوح

 ىتلا ةيرسلا هتمهمو ندنل دفو ةلاسم ماعلا ىأرلا مامتعاب ابيصن اهمظعأو عوبسالا ثادحأ مهأ نم
 , اهلجأ نم رفاس

 نأ ىلا عجار كلذ ىف ببسلا لعلو ءارآلا براضتو تانهكتلاو ليؤاتلل اراثم ثداحلا اذه ناك دقلو
 ىف هيأرب ىلديل هتمهم ةقيقحو هرمأب املع طاحي نأ بجاولا نم ناك امنيب أبنلا اذهب ةاجأفم ءىجوف دق روهمجلا
 امم تسيل ةلاسملا نأب كلذ الماك ةيلوتسملا ىف هبيصن لمحيو نيحشرملا رايتخإ ىف هتفرعمب مهاسيو عوضوملا
 قلعتت ةلاسم اهنكلو ؛ قيضلا قاطنلا كلذ لثم ىف اهيف تبي نأ زوجي ىتح ةنيعم ةعامج ىأ دارفأ ةحلصمب قلعتي
 ىتلا ةمألا هذه عالطإ بجاولا نم ناك كلذلو ةليوط نينس هليبس ىف تلضان ىذلا اهلبقتسمبو اهرسئب ةمأ ةايحب
 اذإ اضيأ ةمألا هذه قح نم ناك كلذلو عوضوملا اذه ىف تبلا لبق صوصخلا اذه ىف لوألا نأشلا ةبحاص ىه
 ثيدحلا رصعلا ىف ةسايسلا تايضتقمو قفتي دعي مل ىذلا بولسألا كلذ لثم ىلع ضرتعت نأ اهتأش لفغأام
 ىلإ نيجاتحم انسل انلعلو اهتحلصعب قلعتيو اهب لصتي اميف اهيأر ذخأو اهيلإ عوجرلا بوجو ىف اهقحب بلاطتو
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 ممألا جئاوح ءاضق ىلع ةناعتسإلا ةسايس هيف زوجي وأ نكمي امم سيل رصعلا اذه نأ انلق اذإ ةلدألا قوس

 ش , نامتكلاب

 ةقيقدلا ةلحرملا هذه ىف هكلسن نأ ىقبني ىذلا ىوسلا ليبسلا نايب ىلإ فدهن امنإ كلذ لوقن اذإ نحنو
 قلخو اهيف هاجتالا ديحوتو ثحبلا طاسب ىلع اهحرطو رظنلا تاهجو لدابتو دوهجلا رفاوت اهيف متحتي ىتلا
 اذه لثم جاهتنا نأ ىف كش ةمث سيلو ةقح ةيطارقميد ةقيرطب انلكاشمو انتيضق ةجلاعم نم اننكمي ىذلا جلا
 ىتلا ءاطخالا ىدافتو باعصلا ىلع بلغتلاو لمعلا ىف قيفوتلاو ىأرلا ىف دادسلا نمضي نا هنأش نم قيرطلا
 هذه لثم ىف عقي أطخ ىأ نا فاخ ريغ هنأو ةعامجلا ىأرو ىروشلا ةمكحب الإ اهيف عوقولا رطخ ءرد نكميال
 امبر ادمأ ءاعمج ةمالاب هاذأ قحلي امنإو ةنيعم ةعامج ىأ درف نع هررض رصتقي ال هناف اطيسب ناك امهم لاحلا
 . ردقنو روصتن امم لوطأ ناك

 ىلع انيأري انئالدإ ىف نيلوئسملا حراصن انلعجو ةملكلا هذه ةباتك ىلإ انعفد ىذلا رمألا وه كلذ
 رمتؤملا اذه رظن انتفل نأ قبس دقف لجأ قحلا ىف ةحارصلا امئاد مهتدوع ىتلا ةينطولا ةفيحصلا هذه تاحفص
 ىتح ىبأ نكلو ذخأم نم هنم عقوام رركتيال ىتح تابسانملا هذه لثم ىف دالبلا ةيضق رمأ ركتحي نأ ءاش ىذلا
 هلوخت مل ىتلا ةمألا هذه ىأر هيف عجاري نأ هب ىلوألا ناك ءىش ىف ثبيو هدحو رمألاب دبتسي نأ الإ ةرملا هذه ىف
 , ةيدادبتسالا ةطلسلا هذه لثم طق

 اذه ىف هيأر ىف اهكارشإو هفيلأت لبق دفولا عوضومب املع ةمالا طاحأ ىل اميف رمتؤملا ريضي ناك اذام
 نوكت دق ةركفب دحأ مدقت اميرلف كلذ لعف ىلو بيرثتلاو دقنلا ماهس ىدافتل كلذ لعف هنأ ىلف . ريطخلا عوضوملا
 , دفولا اذه اهققحي نأ نكمي امم داليلا ةحلصمل نمضأو لضفأ ةروصب دفولا فلأت امبرإو . مهتركف نم حلصأ
 ةمألا تنسحأل رمتؤملا اهيأ ةمألا ىلع رمألا تضرع ىلف نيصخش نم دفو فيلات نم باوصلا نع دعبأ ةركف ىأو

 امو تفرصت دقل رمتؤملا اهيأ كنع لوقن اذام ... نكلو « ناديملا اذه ناسرف مه مهارت نم تحشرو رايتخالا

 , اهتحلصمو قفتيال امب اهنم ةمألا ديقتت نلو كلامعأ ةيلوئسم عقت كدحو كيلعو ترشتسا

 الالب
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 دالبلا :نيصم- لوح ازال فلتفتم نكريتسما (نظولا)
 ريصم نأشي رارق ذاختا ىف ىربكلا لودلا ةيجراخ ءارزو رمتؤم لشف [
 ىف كرويوين ىف ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا عامتجا ىلإ اهلاحأو ايبيل
 , 1549 ليربأ

 ءارآلا فلتخمل ةشقانمو ضرعب رضاحلا فقوملا ليلحتل (نطولا) تداعو
 (دالبلا ةيضق ىف ءارآ) ناؤنع تحت اهتيحاتتفا تناكف دالبلا ريصم لوح
 , 1948/1١ خيراتب 1517 ددعلا ىف

 دالبلا ةيضق ىف ءارآ

 نم دالبلا هذه ريصم لوح ءابنألا نم ةيملاعلا تاعاذالاو فحصلا هترشنامو ةريخألا مايألا ثادحأ تناك
 . هاوس ءىش لك ىلع ىطغف ىنطولا روعشلا تمرضأو سامحلا حور سوفنلا ىف تبهلأ ىتلا لماوعلا

 دالبلا ةيضق دجتو الإ ةينطولا تاعمتجملا نم اعمتجم وأ سلاجملا نم اسلجم ىشفت داكتال كنإف
 ةيضقب ماعلا ىأرلا مامتها نأ ىف كش نم سيلو شاقنلاو لدجلاو ثيدحلا روحمو لغاشلا لغشلا ىه اهلبقتسمو
 نأ دحأل نكميال ىذلا رمألا ؛ ىموقلا هيموو ىسايسلا هجوضن ةقيقح ىلع ليلدل ةجردلا هذهب اهل هسمحتو هدالب
 , ةماعلا ةحلصملل !راثيإ بعشلا دوست ىتلا ءودهلا رهاظم درجمل هاسانتي ىأ هلهاجتي

 ةربعو ةرصبت ىبرعلا قرشلا دالب ضعب ىف ةأجف بيرقلا سمأ ترهظ ىتلا ةريطخلا تاروطتلا ىف لعلو
 ريدقت رظنلا دعب نم نوكي دقو اهكولس ىف تافرصتلاو ثداوحلا ضعب ريثأت ىدمو بوعشلا ةيسفن ةقيقح نع
 كوكشلاو تالامتحالل الاجم كرتتال ىتلا ةقحلا ةيطارقميدلا قرطلاب اهئوض ىلع رومألا ةجلاعمو تارابتعالا هذه
 ءارآلا ضعب نيعت ىتلا طوطخلا ضعب مسرن نأ اضيأ ريخلا نم نوكي دقو ؛ فدهلا ريغ ىلإ ىوقلا هاجتا عنمتو
 نكميام ىلع ءوضلا ىقليام انلاجر نم نيلوئسملل اهيف نوكي امبر ذإ لدجلاو ضهخلا اهيف رثكي ىتلا ةيسايسلا
 ىف نإف هروعش ىلع ىلوتستو ماعلا ىأرلا فرجت ىتلا ةيسايسلا تارايتلاب مهرصبيو . مهنع ىفخ دق نوكي نأ
 . باعصلا ليلذت ىلع دعاسيام كش نودب كلذ كاردإ

 ام



 لح جلاعن نأ ةمكحلا نم نإ : لوقت ىهو رظنلا دعبو ةمكحلا ءادر ىدترت ةقبط ىأر « ءارآلا هذه نيب نمو

 نيبو اننيب ليح نأ دعب اميس ال انفطاوعب ال انلوقعب كلذ ىف ركفن نأو «ةنهارلا قئاقحلا ساسأ ىلع انتيضق
 . اهنزو ةنهارلا قئاقحلا ميقن نأ انيلع متحي لقعلاو . هقرخ ىلع ىوقن ال دسب اهنييو اننيب برضو ةيبرعلا لودلا

 نكلو اهلاومأو اهئانبأ حاورأ كلذ نمث تعفد نأ دعب نايلطلا مكح نم دالبلا تررح دق ةيناطيربلا تاوقلا نأ ىهو
 نويناطيربلاو ؛٠ بعشلا اذهل ةبسنلاب نييناطيربلا بيصن نع لقيال وهو كلذ ىف انبيصن اذه بناج ىلإ فقي
 نع ةيناطيربلا تاوقلا ءالج ىهو اهتخأب اهتعفشو ةقيقحلا هذه ىلإ ترظن اذإف . كلذب انل نوفرتعي مهسفنأ

 رفظن نأ ىلع نودعاسي ىأ نوقفاويس نييناطيربلا نأ روصتن نأ ناكمالا ىف ىقبي لهف « قرشلا عوبر بلغأ
 هودقف امع اندالب ىف مهضوعي ام قيقحتب مه اورفظي نأ ىلع نحن دعاسن وأ قفاون مل اذإ الماك ىعيبطلا انقحب
 , ةيجيتارتسالا طقنلاو ةيبرحلا دعاوقلا نم

 مل مهنأب مهرودب مه اولاق انلالقتسا لجأ نم الإ مهعم برحلا هذه رامغ انضخام انثأب نحن انلق اذإو

 اضيأ ةوقلاو قطنملا نم اهل ةجح ىهو نيبناجلا ةحلصم ىأ ةكرتشملا ةحلصملا ليبس ىف لإ هولذبام اولذبي
 ىلع ايناطيرب لمعت نأ ىه كلذ ىنعمو . ذخأنل ىطعن نأ انيلع متحي عقاولا قطنم نإف كلذإو « اهرربيام
 اه قالج اهئاهتناب متي ةنيعم ةدمل اهيف اهحلاصم نمضت ةدهاعم دقع لباقم اينوناق دالبلا لالقتساب فارتعالا

 . لمألل ابيصن هيف كرتي ملف سئيلا اهبلق ىلع ذوحتسا ةمئاشتم ةريغص ةعامج ىأر ىهو رخآ ىأر ةمثو
 ىذلا تقولا ىف لمعلا اولمهأ دق مهنأ ثيح اهتيلوئسم مهلمحتو دالبلا ةيضق ىف طيرفتلاب نيلوئسملا مهتت ىهو
 , اهحاجن ىلع دعاست ةيلودلا فورظلا هيف تناك

 ةحداف تامازتلاب دالبلا مزلي نأ هنأش نم مويلا صوصخلا اذه ىف ىمسم ىأ نأ نودقتعي مهف كلذلو

 تقولا) نيحي ىتح فورظلاو رادقألل دالبلا ةيضق نوكرتي مهف داقتعالا اذه ىلع ءانبو « كلذ لباقت ةدئاف نودب
 , (بسانملا

 ههيجوت ىف ىوقلا اهريثأتو بعشلا ىف اهتناكم اهل نمم ةقحاس ةيبلغأ ىأر نع ربعي ثلاث ىأر كانه
 ,ةيبيللا دالبلا ءازجأ عيمجل لماشلا لماكلا لالقتسالا ىف دالبلا قحب ايوق اناميإ نونمؤي ىأرلا اذه باحصأو

 اهلداعتال ةينطو ةميرجو ىمظع ةنايخ دعي اطيسب ناك امهم قحلا اذه ىف لهاست ىأ نأ اضيأ نودقتعي مهو
 ىف دوهجلا ديحوت ىلإ نوعدي مهو رامعتسالا ىهو ةدحاو ةقيقح الإ لولحلا فاصنأ ىف نوريال مهنا ذإ ةميرج

 ىذلا اهلالقتساب ةمألا رفظت نأ لبق مهافتلا ىلإ ىمرت ةلواحم لك هجو ىف ًاعم فوقولاو ةيبيللا دالبلا ىرطش
 لاضنلا لصاون نأ بجاولا نم هناف رضاحلا تقولا ىف كلذ لاحتسا اذإ امأ , اليوط هليبس ىف تدهاج

 كلذلو , روهدلا هوحمتال ًاراع اهسفن ىلع لجست نأ نم اهل فرشال هناف نمت نم ةمألا فلك امهم هنإ نإ حافكلاو

 نوكي ىتح ضرغلا كلذ قيقحت لبق تادهاعملا أ تامضوافملا ليبق نم ءىشب مايقلا ةبغم نيلوئسملا نورذحي مهف

 ىف انتبلاطم ىدل هيلع ةجحلا ةماقإو هحافك ىف انديفي امم كلذو ةينوناق ريغ ةروصي دالبلا ىف ىبنجألا دوجو

 , اندالب نع هئالج بوجوب ةيلودلا تائيهلا

 - | -48١راتخملا رمع ةيعمج قئاثو) 1ص (



 عوضوملا تلتق دق اهنأ دبالو دالبلا ةيضق ىف ايلعلا ةينطولا رئاؤدلا ىأر فرعن نأ كلذ دعب ىقبيو اذه

 ىل اذبحف . كلذي قلعتت ةمهم ىف سيرايو ندنل ىلإ اهنم دفو هجوت دقو اميسال , هتدع رمألل تدعأو اقيقدتو اثحب
 . اههاجتاو اهيأرب ةقيقدلا ةلحرملا هذه ىف ناهذألا ترانأف رئاودلا هذه تلضفت

 نأ لواحنسو هللا ءاش نا مداقلا ددعلا ىف اهرشننس عوضوملا ىف ةملك ةينطولا ةفيحصلا هذهلو اذه

 . ةحارصلا نم فقوملا هبلطتي امب هقرطن

 ند
 ةيبنحألا تازايتمالا ضرفي ةيناطيربلا ةرادالل ةلشاف ةلواحم

 ني رد نول لي طيرك واوا ةنئاقم نه نلغا فوك مف ا ناك
 ةقرب عافد ةوق نم برعلا طابضلا عتمب رماوألا تردصف بناجألل تازايتتالا

 بناجألا عم قيقحتلا وأ لاقتعا نم (ةطرشلا ةوق ماهمب كاذنآ موقت ىتلا)
 ىف رماوألا هذه ىلع ةزكرم ةلمح نشب (نطولا) تردابف ةيسنج ةيأ نم
 ريفامجلا تكرمت .مويلا - سنن ىفو 1525/5/58 .:غيراتي :اهقيهاتتفا
 عاجشما ةركدم فرو ناكقلل | رمع ةيعيجل ماعلا قكرملا نقم ماما: فدشتحاو
 نع ربعتل ةرادإلا ةسائر راد ىلإ مث ىريمألا ناويدلا ىلا اهب تهجوت

 تاطلسلا عجارت ىلإ ىدأ ىذلا رمألا .رماوألا كلتل اهضفرو اهراكنتسا
 ةقباسلا اهرماوأ ءاغلإو ةيناطيربلا

 لوح) ناونع تحت (نطولا) ترشن ١543/15/١ خيراتم ١1١ ددعلا ىقو
 ىلع ةقري ىف جاجتحالا) ناوتع تفتو ثدح امل انصخلم (ةريخألا تاءازجإلا
 ناتقكا ردح ةيعمج ىف نونطاوملا اهعقؤ ىتلا ةزكذملا »سن (ناذإلا تاكرصت
 ٠ ةيناطيربلا ةرادإلا ىف نيلوئسملا ىلإ اهوملسو
 5 شو

 "5 مس )

 ةريخألا تاءارجإلا لوح

 ,هيلع ظفاحت نايك اهل ةمأ اننأل انفطاوع ردقتو انقوقح مرتحت ةيناطيربلا ةيركسعلا ةرادإلا نأ نظن انك
 . اهددع ةلق نم مغرلاب اهتايونعم مطحت نأ اهمكح ةدم ايلاطيإ عطتست مل

 تارا



 قح اهل ٠ بيقر نودب ءاشت ام لعفت ةرح ةطلس اهنأ ىف الإ ركفت ملو ءىش لك تلهاجت ةرادإلا هذه نكل

 , تلعف امم رثكأ لعفت نأ عيطتستال ةتقؤم ةرادإ اهنا باوجلا ناك ءىش ىلإ اهرظن تفل اذإف قح اهيلع سيلو

 حبصأ ءىش لك نكلو ريصملا ريرقت نورظتني اوراصو مهفصني نم اودجي ملو اذهي اهرذ سانلا قاض

 ٠ تيقوتلا اذهل ةجيتن ذامهم

 لوخدل هيعارصم ىلع بابلا حتف نمف لاوحألا هذه نم ةريح يف سانلاو اعارس ىلاوتت تابكنلا تراص

 مهزكرم تيبثت الإ مهمهيال ءالؤه لثمو نطولا ةحلصمب قلعتت فئاظو ىف نيدسفم صاخشأ لالحإ نمو دفاو لك

 سانلا عفرو مهفت نأ درت مل ىأ اذه نم ائيش ةرادإلا مهفت مل قحلا بحاص باسح ىلع امئادو ةليسوو ىأب

 . تقؤملا ال مئادلا تافرصت اهتافرصت تناكو ةجيتن نودب نكلو ىوكشلاب مهتوص

 ةيبنجألا تازايتمالا ةيهاد ىه دالبلا اهب تيمر ةيهاد رخآو خلإ اهلوح ريثأ امو ةياصولا ةياكح تناك مث

 . نيتهج نم ةرادإلا ةقيقح ترهظأ ىتلا ةلأسملا كلت

 نيينطولا مامأ مهرومأ رتست ىتح مهب تتأ نيذلا ةقزترملا ءالؤهل ازايتما ديرت اهنأ ىه اهادحإ - ١

 م فيرشلا لجرلا رهظمب مهراهظإب

 نع ردصيام اهعم فرعتال ةجرد تغلب دق رومألا نأ ىلع ليلدلا اهتماقإ ىه ىناثلا ءىشلا - *

 نودب اهدارفأ دحأ نع ردص امنإو ءلصح امم ءىشب اهل ملع ال اهنأ نم هيعدتام حص نإ - مهريفو نيلوئسملا

 , ليدعتلاو ريوحتلا ىلإ ترطضا ىتح ءاسؤرلا ملع

 ىف رظنلل ماعلا ةيعمجلا زكرم دصقو هعومج عمجف انكاس فقي نأ بعشلا ضري مل لزاهملا هذه ءازإ

 كلسملا اذه ىلع جاجتحالاب ارارق اوذختاو سانلا عمتجا نأ ناكو ءرمألا اذه صوصخب رارق ذاختاو هلاوحأ

 اورهظي نأ اودارأ مث عيمجلا نم راكنتسالاب توصلا عفريو داحتالا متيل ىريمألا ناويدلا ىلإ اوهجوت مث نيشملا

 ناكو «ىنيترام ىد عراش قيرط نع ريسلا اولصاوو ادحأ اودجي ملف ةسايرلا راد مامأ رورملاب ءايتسالا روعش

 هل مهروعش راهظإ اودارأف - ابئاغ وأ ادوجوم ناك نأ اوفرعي ملو  ةيركسعلا ةرادإلا سيئر نكسم قيرطلا ىف

 ال نا هومهفأف سيلوبلا طابض دحا هعم ناكو نوسيم نتباكلا مهل ضرعت نكسملا برقبو نورئاس مهو راكذتسالاب

 ةيدلبلا ناديم ىلإ اولصو ىتح مهقيرط ىف اوبهذ مث نييناطيربلا عم مهتلأسم نألو ىناطيرب ريغ هنأل هل لخد

 ناكو نوسيم عم ةداشملا انينثتسا اذإ دحأ نيهأ الو دحأ ىلع دعت ىأ لصحي مل هنأش ىلا لك قرفت كانهو

 , لخدتلا بجوي ام ري ملو نيرهاظتملا بقاري سيلوبلا

 ىعدي نأ عيطتسي دحأ ال ؟ نم روضحيو ةرادإلا سيئر نكسم ىلع دعت ةفصب عوضوملا بلق ىذلا امف

 ,راثأ نم راثأ ىتح ديريو ءاشيام لوقيل ةيتاوم ةصرفلا دجو كاذلف ... ىكيجلبلا لجرلا اذه ىوس دعت لصح هنأ

 ٠١١ هعمو سيلوبلا طباض ةداهش ذخؤت مل اذامو ! ةرادإلا اهلثمت ىتلا ىساملا هذه مامأ ... ةعيوزل اهنإو

 دع اا



 مدقتا ةديرجلا هذه ىف ةروشنملا جاجتحالا ةضيرع نوعمتجملا مدق .ةربدملا ةلاسملا حضفت نأ ىشخيأ ؟ ايدنج

 ىلع اهمدقن نحنف ًالإو اهيف مهل ملسام اومدقو مهبجاوب نوعمتجملا ماق نإف لصحي مل ءىش نم رذتعيل ال ةرادإإل
 ىلع الو ريبك ىلع ال دعت لصحي مل هنأ رركتو انجاجتحاي انكسمت اهسيئرلو ةرادإلل دكؤنو دئارجلا تاحفص
 ملأ اهلأسن نأ ديرنو , تعدإام تعدإف هنم لانت نأ تداراف ليبنلا فقوملا اذه اهءاس ةرادإلا نأ ديزنو :ريغص

 ايناطيرب نأ وأ دعت ىأ تاناهإ اهيف لصحت نأ نودب هذه لثم ةميلس ترم لهو ايناطيرب ىف تارهاظم ثدحت

 نأو ءاوس سانلا نأ هريغو ىناطيرب لك مهفيلو , ءالبلا ببس ىه تافرصتلا هذه نإ ! ىرخألا دالبلا فالخ

 ش . ةفورعم رورغلا ةبقاعو ائيش ايلاطيإ نع الو ايناملا نع نفي مل تاضارعتسالاو تابابدلاب ديدهتلا
 عقي نيح ءاوس ريغصلاو ريبكلا نأ فيك انتملع ترركت ىتلا تاباحسنالا قيرط ىف اندالب عوقو نإ

 جرختلف ديدهتلا الو ديعولا ىشخنال انرص كلذلو فيعضلا نم ةمحرلا نودجتسي نيريثكلا انيأر دقو « عجارتلا
 نأ انمهي نحنو . ةتوقمملا مهبيلاسأل اضفغبو ءالؤهب ةفرعم ةدايز الإ انديفي نلف تاضارعتسالا مقتلو تابابدلا

 نطولا ةحلصم نأل انه اريثك ةرادإلا اهيلإ أجلت ىتلا قرطلاب ال ةاواسملا قيرط ىلع نييئاطيربلا عم نواعتن

 . اهاوس ىلع ةمدقم

 ةرادإلا تافرصت ىلع ةقرب ىف تاجاجتحالا

 صاقنإ اهنأش نم ثداوح ثدحت موي لكو دالبلا هذه ةيناطيربلا ةيركسعلا ةرادإلا مادقأ تئطو ذنم

 , دالبلا ةحلصمل لمعت اهنأب اهئاعدا نم مغرلاب نيينطولا قوقح

 انتمارك نم طحلا ىلإ ىمرت ثيح هلك اننايك ع ايض ببس نوكيس ديدج ءىشب ةرادإلا انيلع رهظت مويلاو
 اهنأك ةيلهأ لك اهدقفتو اهصاصتخا نم ةقرب عافد ةوق ديرجت ديرت ىهف اننود زايتما باحصأ بناجألا رابتعاو
 , ةعمسلا هيوشتو عينشتلا دصقب كلذ لكو (بناجألا ىأ) مهيلع عقاو داهطضا عفر ىلإ كلذب ىمرت

 اهنم تساقو ةيقرشلا ممألا اهتبرج ةلاسم انيلع اهطسب ةرادإلا لواحت ىتلا ةيبنجألا تازايتمالا ةلاسمو

 اهيلع ىضقم ةمأ ىهل عضولا اذه لبقت ةمأ نأو اهتيصخشل اهنادقفو اهتبيه عايض ىف ايبس تناكو نيرمألا
 , لشفلاب

 ىلع هسفن تقولا ىف ةيلوئسملا ةرادإلا لمحنو ةباتك ردص امك ةباتك رمألا اذه ءاغلإ ةدشب بلاطن كلذلو
 , ةضيغبلا ةيرصنعلاو ةيرامعتسالا اهمظن قبطت نأ ديرت اهنا ثيح ررض نم كلذ ىلع مجني ام

 نيب ةنتفلا باب نم كلذ دعنو زايتمالا باحصأ نوكن نأ لدب انتمارك ردهتو انيلع ىدتعي نأ حمسن ال اننإ
 , نينمآلا سانلا

 اقوقح هسفنل ىأرام اذإ اندالب ىف ىبنجأ ىأ لوبقل نيدعتسم ريغ اننأب املع ةرادإلا طيحن نأ دونو

  انقوقح قوف

 معا



 داعبإب بلاطت تقولا سفن ىفو ةكرحلا هذه نع لوئسملا نيعت نأب ةتقؤملا ةيناطيربلا ةرادإلا بلاطن اننإ
 ١ هزكرمو اهيحاص ةفص تناك امهم اندالي نع ةيصخشلا هذه

 .دئابلا ماظنلا اذه عضو ىلإ اهتعد ىتلا بابسألا حرشب بلاطن اننا امك

 6 تاءاضمالا [:ة/ار/"ه ىزاغني
 مقر ةقيثولا
 ةشقانمل دادعتسالل هبنت (نطولا)

 ةدحتملا ممألا ىف ةيبيللا ةيضقلا

 ليربأ ىف ةعقوتملا كرويوين ىف ةدحتملا ممألا ةئيه ةرود داقعنا لبق
 كلذو فقوملا ةهجاومل دادعتسالا ةرورضي ريكذتلا ىلإ (نطولا) ترداب 84
 , 19غ9/"رل١٠١ خيراتب ١١١ ددعلا ىف (هيبنت) ناوتع تحت اهتيحاتتفا ىف

 دقعنتس ىتلا ةدحتملا ممألا ةئيه موقتس عيباسأ ةتس ىوس هنع انلصفت ال ىذلا مداقلا ليربأ رهش ىف |

 ىف ضرعت انتيضق تناك مايأ كشالو نوركذي ءارقلاو «ةقباسلا ةيلاطيالا تارمعتسملا ةيضق ثحبب اكيرمأ ىف

 وأ لاجرلا ىف ءاوس ةيسايس ددع نم بلطتي امب فقوملا ةهباجمل اندادعتسا ناك فيكو ؛ةئيهلا كلت مامأ سيراب

 . فادهألاو لئاسولا ىتح

 لالقتساو ةقرب لالقتساب بلاطيل رخآ دفو بهذو اهلالقتساو دالبلا ةدحوب بلاطيل سيراب ىلإ دفو بهذ
 ءارجإ ةلواحمل ندنل ىف نيلوئسملاب دفو لك لصتا امك لاحلا ةعيبطب ايبيل نم ادفو ىمسي اهنم لك ناكو «سلبارط
 , ةتقؤملا ةرادإلا فرظ ىف داليلل ةيرورض تاحالصإ

 نم ريثك ىلإ قرطتلا نع انينغيام (اذه نم رشكأ) ةملك ىف لعلو ءارقلا ركذي اذه نم رثكأو اذه لك

 , امهتياغو امهليكشت ميمص ىف تلغلغتو نيدفولا فورظ تسبال ىتلا ثادخألا

 نا نكمي ال هلوصف ضعب عجارن انلزال اسرد (لقألا ىلع) بيرقلا ىضاملا نم انذختا دقو نآلا اننا الإ

 نم ىتلا ةنامألا انخو انمرجأ دق نذإ نوكنف ةاسنملا راركتو ناوألا تاوف ىتح تمصن نأ انسوفن انل حمست

 . اهلاثمأو ةينطولا ةفيحصلا هذه تئشنأ اهلجأ

200 



 ىلع نومغرم اننكلو ىلودلا لدعلا ىأ ىملاعلا ريمضلاب ىمسي اميف لمأ ال نأ كاردإلا مامت كردن نحن

 ةيوذعملا ةيحانلا ىف ىلو هتيمهأ ىف كش ال بسك ناديملا اذه ىف زوربلا درجم ىفو ةيسايسلا ةكرعملا هذه ضوخ

 نم لب ناديملا اذه ىف لمعلا رصحب نيديقم نوكن ال هسفن تقولا ىف اننأ ىلع ةيداملا ةجيتنلا نع رظنلا ضغب

 ىلع الإ موقتال ةحلصملا هذه تناك ىلو نطولا ةحلصم نم هيف لمعلا نوكي ناديم لك ىف روهظلا ىنطولا انبجاو
 , ةيحضتلا ساسأ

 ةلبقملا ثادحألا ىلإ ماعلا ىأرلا ةئيهتو نطولا ءانبأ نم نيلوئسملا رظن تافلإ هنم ديرن هيبنت درجم اذه

 , ةربعو ةركذت ىضاملا نم نيذختم

0 8 

 مقر ةقينولا

 ةينطولا ةيضقلا نأشب ريذحتلاو ريكذتلا لصاوت (نطولا)
 ةشقانملل ادادعتسا ةينطولا ةيضقلا نع ثيدحلا (نطولا) تلصاو 5

 ناونع تحت اهتيحاتتفا ىف كلذو ايبيل ريصم لوح ةدحتملا ممألا ىف ةعقوتملا

 , 154١ة9/؟/"؟ خيراتب ١١4 ددعلا ىف (هفادهأو نطولا بلاطم)

 هفادهأو نطولا بلاطم

 ليربأ ىف ممألا ةئيه مامأ ةينطولا ةيضقلا ضرع لوح انئارآ. رشنب ءارقلا اندعو ىضاملا ددعلا ىف

 عوضوملا سفن نأو اميس لوقلا نجونس اننإف تقولا قيضل ارظنو .دادعتسا نم ضرعلا اذه بلطتيامو مداقلا
 : امه نيتيسيئر نيتطقن نع جرخيال

 ١ ريصملا ىف اهفادهأو دالبلا بلاطم ,

 نأ لهجي دحأ ال“: مويلا انثحب عوضوم ىلزألا ةظقنلا لعجناو : انقوفح نع عافذلا ىلوتي ىذلا نم -؟
 اذإو ؛ماعلا أدبملا ةيج نم اذه حاجنلا نامضو ةوقلا داجيإ ىف لوألا لماعلا امه ةملكلا داحتاو لمعلا ةدحو

 انيأر :صوصخلا ىلع ةيلاحلا اهتنحم ىف ةيبرعلا بوعشلاب ةصاخلا ةهجلا نم داحتالاو ةدحولا ىنعم ىلإ اثرظن

 لكل ىحضأ عبطلابو ةصاخلا ةتيتاذ رطق لكل راطقأ ىلإ ةيورعلا قرفت وه مهألا لقألا ىلع ىأ ديحولا ببسلا
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 ىف ةدحولا نأ سانلا نظو ةيبرعلا ةعماجلا ةملك ىلإ راطقألا هذه عيمج ةباجتسا نم مغرلابو هاجتاو هجوم تاذ
 دجي مل نيعللا (ةسايسلا سيلبإ) نا الإ راطقألا هذه نيب تالوكوتو ربلاو قيثاوملا بجومب تققحت دق لمعلاو ىرلا

 اهدحو هتاذ نع اريخأو الوأ لوئسم هنا مهنم لك رعشي نوعمتجملا مادام عمتجملا لمشلا تيتشت ىف ركذي ءانع

 لين عيطتستو ةمأ ىمست ىكل ةيورعلا مسج نم هلاصئتتسا بجي ىذلا ءادلاف ؛ىوناث ماقم ىف وهف كلذ ادعامو

 ىهو (ندرألا ىقرش) انيأر ىتح تاموكحو بوعشو راطقأل اهقرفت ىه اهنطو ريرحتو اهئادعأ مهفو اهقوقح

 يذلا ءادلا نيطسلف ناديم ىف فورعملا فقوملا كلذ كينح ىبأ ةكنح لضفب فقت ةمسن فلأ ةئامثالث نع ةرابع

 ةيورعلا وه نوكي نأ هدحو هنكمي هنأب ةبورعلا دسج نم ءزج لك روعش وه هنم اوكرب اذإ الإ ةمئاق برعلل موقت نل
 قرف) روهشملا أدبملا ةبحاص اتئاهذأ ىف هتسرغام لضفب ايبيل ىف انه نحنو ءاهلك ةيورعلا نع ىنغ ىف ىأ اهلك

 ارظن ايرورض عبصأ دق نازف -- ةقرب - سلبارط ىلإ دالبلا ةئزجت نأ دقتعي نم انيف حبصأ دق انه نحن (دست
 نأ نذإ ابيرغ سيلو بوعش ةثالث دحاولا بعشلا حبصأ دقف معن ءراطقألا هذه بوعش رظن تاهجو فالتخال
 هذه رظنلا تاهجو ىهامو فالتخالا اذه ءىش ىأ ىف تايروطاربما ىتح ىأ كلامم ثالث دحاولا نطولا حبصي

 ... ايبيلب نآلا كتفي وهو نيطسلفب كتف ىذلا (قرشلا ءاد) ريغ ءىشألا

 كانهو انه زيلجنإلاو ةيناثلا نيطسلف ةقرب نوكت نأو ايلاطيا نم ةعطق سلبارط نوكت ْنأ عنمي نمف
 , هسفن ديعي خيراتلاك

 مكنأبو مكتيتاذ لاوز اهانعم مكدالب ةئزجت نا اوملعاو مكتبورعو مكتينطو ىف هللا اوقتا نويبيللا اهيأ
 اولتاقو مكيدياب مكحور اوقهزت نأ راذحف نطولا حور ةدحولاف اهنم دحأل ةايحال ةعطقتملا ءاضعألاك نونوكتس

 , مكلاصوأ عيطقت ديري نم لك مكتايح ليبس ىف

 ةزعلا ةايح ىف ىعيبطلا اهقح ديرت ةدحاو ةمأو ادحاو انطو هيلإ اومدقتف ممألا ةئيه ناديم مكمامأو

 , ةماركلاو

 لك اوحرطيو رمألا اوكرادتي نأ اهئامعزو دالبلا :ريمأ ومس ىلإ ةصلخم ةوعدب هجوتنل اننإو

 ىلإ مدقتي ىبيل دقو ليك شت نم رثكأ بلطتتال مويلا ىهو ةماعلا ةحلصملا هجو ىف فقي رابتعا

 ريرقت ىف بعشلل ةيرسملا كرتب ابلاطم ىبألا بعشلا اذه قوقح نع اعفادم ةدحتملا ممألا ةئيه

 ٠ هريصم

 , نيدلا بجاو انع دري ملو ىضاملا ربع انعفنت مل نا ىساقلا نيطسلف سرد دعب اننأ انيأر ةصالخ

 بابسأ لك ليلجلا هومس ىدي نييو رصم ىف مظعملا دالبلا ريمأ , مزعو مزح لكب لمعلا الإ نآلا انمامأ سيل

 هبعش ريمألا رمايلف عيرسلا ذقنملا بلطتي فقوم ىف نحنو :ةيلمعلا ةدحولا ىلإ ةيودم ةخرص اهنلعيلف لمعلا

 . ةدحاولا اهقوقح نع عفاديو ةدحوملا ايبيل لثمي دفو ليكشتب ىبيللا
 ةطقنلا ىف انيأر ىدبنس مداقلا ددعلا ىفو ... نيصلخم هدؤنلف انيلع ةيورعلاو نيدلاو نطولا قح وه اذه

 , ةيناثلا
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 1 َن 0

 مقر ةقيثولا

 دالبلا ىف ىداصتقالا عضولاو (نطولا)

 تحت (نطولا) ةيحاتتفا عوضوم ناك دالبلا ىف ىداصتقالا عضولا

 . 194 ة/ال/١ خيراتب ١16 ددعلا ىف (ةرظتنملا ةمزألا) ناونع

 ةيلحملا قاوسألا ىف صقنلا اذه رداوب ىلوأ ترهظ دقو لقتو صلقتت دالبلا ىف ةيدقنلا ةورثلا تذخأ نإ
 تايجاحلا نامثأ تازن امك مايألا رورمب دادزت تذخأ ةروصب ةيئارشلا ةوقلا تفعض دقو ؛دوكرلا اهيلع ميخ ىتلا
 , لماش دوكر ةلاح ىف الثم مالظلا قوسك عئاضبلا نم ةنيعم فانصأ ىف رجاتت ىتلا قاوسألا تحبصأ لب لوكاملا ريغ اهب ىنعتو ةحلملا ةيرورضلا ريفلا

 ىتلا ةجيتنلا هذه ىلا تدأف ترفاضت ثدحتسملا اهنمو يعيبطلا اهنم ىتش لماوعل ةيعيبط ةجيتن هذهو

 لخادلا ىف ءاوس اتاتب ةيراجتلا ةكرحلا فقوت ةمزأ ىهو رطخأو معأ ىرخأ ةمزأ اهيلع بترتت فوس كش ال
 نم دحلا ىلإ ةرادإلا ردايت مل اذإ ةجاحلاو زوعلا عفادب نمألا بارطضاو مارجإلا ىشفت ىلاتلابو جراخلا عم ىأ

 دراوملا صخلن ةجيتنلا هذه ىلإ ىدؤتسو تدأ ىتلا ةثدحتسملاو ةيعيبطلا لماوعلا حرش ىف أدبن نا لبقو
 , فاحجإ نم اهضعب ىلعو رييغت نم اهيلع أرطامو دالبلا ىف دقنلا نيعم ىذغت ىتلا

 1 ىهو ةثالث رضاحلا تقولا ىف ىعارز دلب انرابتعاي اندنع ةورثلا دراوم

 . بوبحلاو اهريغو ريعشلاو دولجلاو فاوصألاك تاناويحلا نم دمتسملاو تاناويحلا

 ةجاح دست نأ ةيضاملا ةنسلا ىلإ تعاطتسا دقف لوادتملا اندقنل ىسيئرلا دروملا لثمتو تاناويحلا امأ
 ةيرورضلا تادروتسملا ضعب ةميق دادسل هجاتحت ىذلاو لوادتملا رادقملا ىلع ظفاحت نأو ءدقنلا اذه ىلإ دالبلا
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 ىلع ردت نأ تعاطتسا ثيح اهيلا ةمرصنملا ةنسلا ىف دالبلا هب تعتمت ىذلا ءاخرلا لضف عجريو . ةيلامكلاو
 . رصم ادع طقف نانويلا قوس ىهو دحاو قوس نم ادقن هينج نويلم فصن نع لقي الام دالبلا

 لبقا ةطلسلا لامهالو رداصلا ميظنتو صحفو فارشالل ةيمسر ةيراجت ةئيه دوجو مدعل ًأرظن نكلو
 ىلا ىعسي نم ةقيرطب ىأ ةيدرفلا رجاتلا ةقيرطب ةيضاملا ةنسلا ىف نانويلا ىلا مانغالا عيب ىلع راجتلا
 جراخلا ىف دالبلا ةورث ةعمس باسح ىلع ناك ولو ءتقؤم حبر ربكأ ليصحت ليبس ىف ىلاحلا فرظلا لالغتسا
 برست اذه نمو . ماع لك قوسلا اذه رارمتسا ىف نمؤيال نم نأشام ماظنلل عضاخالو بقارم ريغ ارح مادام
 طحلا ىلإ ىدأ امم فحصلا اهتنلعأ ىتلا ةرشنلا ىف درو امك ةباصملا مانغالا سوعر ضعب ةيضاملا ةنسلا ىف
 . جوتنملا اذه ةعمس نم

 ةميق فصن عفد ماعلا اذه ىف اهئارشا تطرتشا اهنأ انغلب دقو انمانغا ىلإ نانويلا ةرظن تريغتف
 فصن نوكي فوس ةنسلا هذه ىف دالبلا لخديس ىذلا ىدقنلا غلبملا نأ هانعم اذهو اهتاجتنم نم عئاضب مانغألا
 مدع ةجيتنلا نوكت ماعلا اذه ىف جاتنإلا ةلق ىهو رخآ الماع لماعلا اذه ىلإ انفضأ اذإف ,ارظتنم ناك ام
 فوصلا امأ . اندنع ةريثكلا ةشيعملا تابلطتم نم ءىشب ىفت ال ةريغص ةروص ىف الإ دروملا اذه ىلع دامتعالا

 لخدت اهتميق نأ ىأ ىراجتلا لدابتلا ةقيرطب جراخلا عم اهي لماعتلا ةيرح ةرادالا تحابأ دقف ريعشلاو دولجلاو
 , ًادقن ال ةعاضب دالبلا

 ىملاعلا ةباقرلا ماظنلا ةجحب ةرادالا اهركتحت مل ىل ةمزألا فيفخت ىف ميظع لماع ىهف بوبحلا امأو
 نمث لؤبق ىلع انتمغرأ ةجحلا هذهيو ملاعلا ىف ةحلملا ةحاحلا ةأطو فيفخت ىف ةمهاسملا بوجوو ةيذغألا ىلع

 انريغل اهبسكم ناك ىتلا انبوبح يف انتراسخ ضيوعت ىلع ريبك نوع ةيناويحلا انتورث ىف انل ناك دقو
 ىلإو قيض قاطن ىف بوبحلا ضعب ريدصتب ةرادالا تحمس . ماعلا اذه ىف داك ىأ مدعنا نوعلا اذه نكل ؛ انل ال

 نطلل اهينج نيثالث رعسب رتشم داجيا نم اونكمتو ةيجراخ قاوسأ نع نوثحبي راجتلا عرشو طقف سلبارط

 ةينامث ىهو ةرادإلا رعس نم اذه نيف ! نطلل رالود ةئام رعسب رخآ ضرع ةمثو ؛ىزافني فيصر ىلع دحاولا

 سلبارط ىترادإل الإ عيبلا حيت ملو اتاتب ريدصتلا تعنمف طقق اهتحلصم الإ رظنت ال نيومتلا ةرئاد نكل

 نطلل (اهينج١) ةمولعملا ةميقلاب ىأ جراخلا ىف بوبحلا ةميق عم اقلطم ىشمتت ال نامثأب ةقربو

 هريدصت حبت ملو ىضأملا ماعلا لوصحم فصن ىهو نانطبلا ريعش ءارش نع تعنتما اهنا ءىش برغأو

 بانج ررب دقو ضوع نودي لوصحملا فصن كلذي تعاضأف هفلت ةعرسل ةليوط ةدمل هنزخ نكمي ال هنا ملعت ىهو

 ةبيرض اهيضاقت مده ببسب بوبحلل ةرادإلا راكتحا ةلاسم ىضاملا ىفحصلا رمتؤملا ىف ىمسرلا ثدحتملا

 دالبلل قبسي مل ثيح دالبلا راقفإل ةليسو ذختي نأ نكميالو ساسأ ىلع موقتال ةجح ىهو «لوصحملا ىلع ةرشابم

 . فحجم ريغو الوقعم ناك اذا بوبحلا نم رداصلا ىلع مسر ىأ عفد ىف تضراع نأ
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 اهتطخ ةرئاج ةوطخ اهنوكل ارظن بوبحلا ةاسأم ثحب ىلإ ليبس ال ذإ لاقملا عوضوم ىلا عجرنلو
 هب رعشن اتأدب ىذلا لوادتملا دقنلا صقن نأ ىرن اذه لك نم لوقنف . قحلا ال ةطلسلا ىلإ ادانتسا ةرادإلا

 اهريدصتب انل حمستو انيوبح نع اهدي ةرادالا عقرت نأ امإ نيرمأ دحنب الإ هيفالت نكميالو رارمتساب دادزيس
 انلصوت ىتلا ةميقلا عفدب دعتست نأ اماو . ءارشلا ىف ىراجتلا سفانتلاو ةاواسملا مدق ىلع انمحازت نا اهلو

 ريغلا داريتساب حمست الو دراولا بقارت نأ بجي نيرمألا لك ىفو . ريدصتلا ركتحت نأ اهلو جراخلا ىف اهيلا
 عئاضبلا نم اهب ةيدقنلا انتورثل لبق ال تايمكي انوزغت تذخأ ىتلا ةيبنجألا تاكرشلل ادح عضت ناو ىرورضلا

 نم ةيقابلا ةيقبلا صتمت فوس ذإ اهيلع فطعامو تايولحلاو رايغلا عطقو تاودرخلاو تارايسلاك ةيلامك اهبلغأو
 , ةيلوئسملا عقت اهدحو اهيلعو ذئنيح ةلاحلا روصتت نأ ةراداللو دوقنلا

 ميدقت

 مقر ةقيثولا

 ينطولا كرحتلا ىف راتخملا رمع ةيعمج > ىأر

 ىدلبلا سلجملا باختنا ةقيرط ىفو

 لوح 1545/9/19 خيراتب ١١4 ددعلا ىف (نطولا) ىف رشن امل ةمتت [ّلثق
 ىف ةيعمجلا رظن ةهجو حرشل (نطولا) تداع دالبلا ريصمو ةينطولا ةيضقلا
 ددعلا ىف (نوكي نأ بجيام) ناونع تحت اهتيحاتتفا ىف ىنطولا كرحتلا

 . 1545/7/8 خيراتب

 ةقيرط نم راتخملا رمع ةيعمج فقوم (نطولا) ترشن ددعلا سفن ىفو
 لوح) ناونه .تعتا نوشتملا ريخلاب ئاعنب ةئيدمل:ىدلبلا سلجملا باككلا
 صنو (راتخملا رمع ةيعمج ةركذم) صن ىف ءاج امبو (ىدلبلا سلجملا باختنا
 (ةرادالا سيئر باوج)

 عاقدلا ىف دالبلا لثمي ىذلا دفولا عوضوم ثحبلاب لوانتن ىضاملا ددعلا ىف اندعو امك نآلا نحناهو
 1 مداقلا ليربا ىف ةدحتملا ممألا ةئيه ىلع ةقباسلا ةيلاطيالا تارمعتسملا ةيضق ضرع ىدل اهريصم نع

 نع انلصفي ىذلا تقولا قيض الوأ امهو نيتماه نيتطقن ىلإ نيقباسلا اذيلاقم ىف انرشأ نأ قبس دقاو
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 ىهو) ايناثو .نيكم ساسأ ىلع لمعلا نوكي ىتح دادعتسالاب ةردابملا بلطتي ىذلا رمألا انتيضق ضرع دعوم
 ىنطو لك ىدل ىموقلا ً؟دبملا ىهو ةطقنلا هذه ىف انتملك انلق دقو اهنع عفادت ىتلا اهفادهأو دالبلا بلاطم (مهألا

 . اهلالقتساو دالبلا ةدحووه كلذو

 لاجملا كلذ ىف نطولا قوقح نع عفاديل دعتسي ىذلا ىبيللا دفولا فلؤي فيك وه نذا مويلا انعوضومو
 ٠ , ىلودلا

 رهن ىو كميفلا اطقناةفزعم ىلا لوصرلا انكم ؟نمشاملا نسي نانضتلا فراش صا" اذ! قففو

 كلذ وه ىضاملا ءاطخأ ضرعم ىف انقداصي ام لوأ نأو ؛دوشنملا باوصلل قيقحتو عاضوألل حيحصت اهيفالت
 ءاش دقو هاجتاو ةركف امهنم دحاو لكل نايبيل نادفو سيراب ىف زرب امدنع ةيبيللا دالبلا هب ترهظ ىذلا رهظملا
 ىرزي افلاختو انيشم اماسقنا ملاعلا دهاشل تثحب ىلو ةرودلا كلت ىف ةقباسلا تارمعتسملا ةيضق ثحبت الأ هللا

 هذه ىلع ءانبو . هبيكرتو دفولا ليكشت ةقيرط ىه انضرتعي ىذلا ىناثلا رمألاو هيلإ ىبصت امب ةريدج ةماك انب
 :لوقنف ةوقو ءالجب انيأر نع حصفن نأ اننكمي تارابتعالا

 درو دقو مسالا راطل ان ايلا قوافل هلو نمو نصح ىف ألا ميم ملظعللا نينا نسيت انامل
 ةحناس ةصرفلا نإف لاح ىأ ىلعو ؛تاعامتجالا هذه ىف مت اذام ىردنال نحنو هومسب اوعمتجا دق مهنأب ءابنألا

 مل نا ةينطو رصانع مضي ىبيل دفو ليكشت ىه ديدسلا ىأرلاف صالخاو ةيحضتو ةعاجش لكب فقوملا كرادتل

 ادع ةقربو سلبارط ىف نا نودكأتم نحنو بعشلا ىحوب ةراتخم نكتلف (تقولا قيضا) بعشلا نم ةبختنم نكت
 اروف اهلالقتسا بوجوو دالبلا ةئزجت مدع وه فدهلا نكلو ةمألا سوفن ىف ةبيطلا ةناكملا نولتحي نمم هب سأبال
 , مزحو ناميا لكب ساسألا اذه ىلع لمعلا-ةرشابمو

 اهدئاقو ىعرشلا دالبلا ريم وهف لمعلا اذه رشابي ىكل مظعملا ريمألا ىمس ماقم ىلإ الإ مويلا هجتنالو

 , انقوقح لينل ةليسو لك مادختسا بلطتت ىتلا تاقوألا جرحأ ىف نحذو اهذقنمو

 هب عامتجالا ىلا وعديو داليلا ليلجلا ريمألا ومس فرشي نأ ىهو الوبق لاني نأ وجرن احارتقا انيدل ناو
 دالبلا لضم نم دذع نبك دهب ماع ىبيأ نضتؤت هقعي انهو ردصم فو ًايببل ىف نلبارط ءاقعز نم فعلا
 ,صالخالاو ةوخألا حورب عبشم وج ىف بولطملا دفولا مهنيب نم راتخيو مظعملا ريمألا ةسائر تحت اهتالاجرو

 بائذلا عماطم اهبذاجتت ىتلا اهقوقح نع عاافدلل ةدحتملا ةمألا ةوق راهظال ىربك ةينطو ةرهاظم لمعلا اذه ىفو

 :ةيمنات لك نم ةيرامعتسالا
 تاحفصلا لك ىوطت ةعصان ةحفص نطولا لجس ىف حتفيس حارتقالا اذهب لمعلا نأ نيقي ىلع نحنو

 . حاجن لكب دحاولا فدهلا ىلإ دحتملا لمعلا ىف ديدج دهع ةيادب نوكتو ىرخألا ةقزمملا

 ىدلبلا سلجملا باختنا لوح

 يسال ةلمقلا ع اون دقعب ل انقمأ نتإ ةرهافل الا انكم اسو ندمت قام مارا ةيفريستج فو

 .ةرضاحلا لئابقل الثمم سلجملا نوكيف لئابقلا ىلثمم نيب نم ىزافنب ةيدلب سلجم باختنا ىف ثحابتلل
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 ريرحتب رمتؤملا ىف (نطولا) بودنم ردابف ةعمجلا حابص هتداعك اعمتجم ىفحصلا رمتؤملا ناك دقو
 تلان ىتلا هتركذم بودنملا الت دقو ىندم باختنا نوناق لعج حارتقاو ءارجإلا كلذب اضرلا مدع نمضتت ةركذم

 . اهنع ةباجإلاو اهسردب دعو ىذلا ةيلخادلا ريتركس بانج ىلإ اهصن ملسو نييفحصلا ةيقب دييأت

 قولا هيف: نير ةناعلا قوق اهانقحلا نادكملا ودم ةفنح ةرازا سلجم ةقع نيلخلا دمج ةكلاكلا ىو
 ا هنن اهني لبق كوع :ةندهك بلل ةكوكنتلا ةزازالا نيقر واين ولا ةرغدج هيضرشب "ارازق" ككاو
 ربع ثيح مهافتلا نم ىج ىف تمت دقو ؛ ةلباقملل ادعوم تبسلا حابص نم ةرشاعلا هتداعس ددح دقو ةيعمجلا

 عم اليوط هتداعس ثحابت نأ دعبيو ةرضاحلا ىف ىلبقلا ليثمتلا ءارجا مدعب رمألا لوأ نم هعانتقا نع هتداعس

 نا نانشلا يزذ ةيقب يار ذقن يلف لمعلاب دعو تاباختنالا حاطتب ةنهاغلا لمص انقلا في نه ةيدنجلا ءاشعا
 , كالبلا

 اذه بقع اهرشنن ىتلا ةلاسرلا ةيعمجلا سيئر بانج ىلإ ةرادإلا سيئر ةداعس بتكم نم تدرو دقو اذه

 , عوضوملاب همامتها هتداعسل نيركاش مالكلا

 راتخملا رمع ةيعمج ةركذم

 ةرضاحلا ىف فرع اميف ثحبلل راتخملا رمع ةيعمج ةرادا سلجم دقعنا ١559 سرام ٌه موي رهظ دعب »

 عفر سلجملا ورق ةلوادملا دعبو ىلبقلا ليثمتلا ةقيرطب ىؤافنب ةيدلب سلجم فيلات ىلع ةيركسعلا ةرادالا مزع نم
 اذه ىف اهيأرو ءارجإلا اذه نم ةيعمجلا فقوم نمضتت ىه ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ةداعس ىلإ ةيلاتلا ةركذملا

 : ماهلا عوضوملا

 دالبلا مدقت ىلا ىمرت ةوطخ لك ىف اهتدارإ نع تربعام اريثك ةيركسعلا ةرادالا نأ سلجملا دقتعي - ١
 . ريصملا ريرقت قبست ىتلا ةرتفلا ىف كلذو ىلالقتسالا دهعلا وحن

 انيكر ىذلا رمألا ةيبرغلا ايبيل ندم نم اهريخو سلبارط ةيدلبل تاباختنا ءارجا نم ملع ىلع انك دقو - ؟
 ىحوي امم دالبلا نم ىبرفلا ءزجلا ىف هيلم تمزعام ذيفتت ىف تلخآ دق ةيناطيربلا ةرادالا نأب رشبيام هيف
 . ىبيللا نطولا نم ىقرشلا ءزجلا ىف تاوطخلا سفن ذيفنت ىلع لمعلا ةلصاومب لاحلا ةعيبطب

 ىدلبلا سلجملا ءاضعا نييعت ىأ باختنا ةقيرط ىف ثحبلل لئابقلا ءاسؤر نم دالبلا نايعأ تارضح ضعبب

 ««ولقلا تاطنلا نتاسا ىله واقعا

 ششي يذلا بعشلا اذه ةايحن ىف ءارؤلا ىلا ةوطخ ىوس نيتعيال لمعلا اذه نأ مات نيقي ىلع نمنع 4
 داليلا راهظا نم ةوطخلا هذه ىلع بترتيام ركذ نع ىنغ ىف انثأ كش الو ؛ناميإو ةرادج لكب هيلإ ىعسيو مدقتلا

 . ءارجإلا اذه قيبطت لواحت ىتلا ةرادإلا ةعمسب ساسم نم كلذ نع جتنيامو ةيعجرلا رهظم ىف
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 ليكشت نكمملا ريغ نم لعجت ةيلكش بابسأ كانهف ةيرهوجلا تارابتعالا هذه لك نع الضفو - 4
 ددع ىف ةريبك ةدايز بلطتي امم لئابقلا ضعب ىف ةيلخاد تاماسقنا دوجول ارظن ىحنلا اذه ىلع ىدلبلا سلجملا
 . اهماسقأب لئابقلا ليثمت نامضل ءاضعالا

 ةايحلا ماظن ىف هل رثأ ال ليكشت الإ وهام ةرضاحلا ىف ىلبقلا ليكشتلا نأ مدقتام لك ىلإ فاضي - 1
 ىموقلا ىعولا عرعرت لعقب لاوزلا قيرط ىف وهف ةدئابلا روصلا كلت نم ناهذألا ىف ىقبتامو . ةيعامتجالا
 . هتيمنتو هثعب لواحت ىتلا لماوعلا ضعب مغر ىنطولا روعشلا ةظقيو

 هذه ةيناطيربلا ةيركسعلا ةرادالا ىلا هجوي نأب راتخملا رمع ةيعمجل ماعلا زكرملا فرشتي اذه لكل - ٠
 ؛ ىلي امب ةعرسو حاحلإ لكب ابلاطم ةركذملا

 , نييعتلا وأ باختنالاب ءاوس ىدلبلا سلجملا ىف ىلبقلا ليثمتلا ءاغلا - أ

 , ةيندملا مظنلا عم ىشمتي نوناق ساسأ ىلع تاباختنا ءارجا - ب

 ةرادالا سيئر باوج

 , ىزاغنب - راتفملا رمع ةيعمج سيئر مرتحملا لضافلا ةرضح

 مكديفأو 49/5/4 خرؤملا 1٠ ميقرلا مكباتك ىلإ ريشأ نأ ىلاولا ةداعس ىنفلك .. دعبو امارتحاو ةيحت
 اقبط ىدلبلا ىزاغتب سلجم تاباختنا ةيلمعل دهعي ىكل نيفرصتملا ريبك ىلإ هتاميلعت ردصيس هتداعس نا املع
 ىف ةيسيئرلا رصانعلا ىأرب سناتسيس هنأ امك . ةيطارقوميدلا دالبلا ىف ىدلبلا ليثمتلل اهب ملسملا ءىدابملل
 هتاميلعت هتداعس ىطعي نأ لبق ىرخألا ليصافتلا عم نيحشرملاو تاوصألا باحصأ تالهؤم لوح ةنيدملا
 . تاباختنالا ءارجال ةيئاهنلا

 ,ىمارتحاو ىلالجا ميظع لوبقب اولضفتو

 ةقرب ىقاول' ىبزعلا ريكركسلا ١945 سرام ه

 مي 7

 مقر ةقيثولا
 ةينطولا بلاطملاب بعشلا توص عفرب ريمألا بلاطت ةيعمجلا

 ١559 ليربا نم سماخلا ىف اهعامتجا ةدحتملا ممألا ةئيه تأدب
 ةيبيللا ةيضقلا ةمدقملا ىفو ؛ةقباسلا ةيلاطيالا تارمعتسملا ةيضق ةشقانمل
 تردابف ةينطولا اهتيضق نع عافدلل اهنع ادوفو وأ ادقو ايبيل لسرت نأ نود
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 ليربا نم عبارلا رهظ دعب ةسلج دقعب ماعلا زكرملا راتخملا رمع ةيعمج

 موقيل ىسونسلا سيردا ديسلا ريمألا ىلإ ةركذم لاسرا اهيف ررقت 8

 ٠ ةينطولا هبلاطمب بعشلا توص عفرب

 ىلا ةيعمجلا نم) ناونع تحت (نطولا) ةديرج ىف ةركذملا ترشن دقو

 . 1949١/غر/ه خيراتب ١١ ددعلا ىف (ريمألا ومس

 هع هع ت

 ةاسسسسلل

 57 مسا ل

 دعب ةيلاتلا ةركذملا مظعملا ريمالا ىمس ماقم ىلا عفر دق هنا راتخملا رمع ةيعمجل ماعلا زكرملا نم انعاج

 - 49 ليربا 4 موي ةداعلا قوف ةدقعنملا هتسلج

 سصالخالا ضورف ميدقت دعب ىسونسلا سيردا دمحم ديسلا ليلجلا ريمألا ومسلا بحاص ةرضح و

 ةيضق ضرع ةبسانمب هروعش ىماسلا مكماقم ىلا عفري نأب راتخملا رمع ةيعمجل ماعلا زكرملا ف ارشتي ءالولاو

 ًاسمتلم ةميركلا مكتاذ ىلا هجوتي ىهو ةدحتملا ممالا ةئيه ىلع 45 ليربا ه موي ةقباسلا ةيلاطيالا تارمعتسملا

 عاونأ نم عون ىأ ضفرو ماتلا اهلالقتساو ةيبيللا دالبلا ةدحو ىف ةعورشملا هيلاطعب صلخملا مكبعش توص عفر

 , ةلداعلا اهقوقح مكيدي ىلع اهلانأو دالبلا لامآل ازمر مكومس هللا ظفح بادتنالاو ةياصولاك رامعتسالا

 2 هتاكريو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 مها طل

 مقر ةقيتولا

 نييبيل اونوكيل ةقربو سلبارط ىدفول (نطولا) نم ءادن
 ةدحتملا ممألا تاشقانم روضحهل كرويوين ىلا سلبارط نم دفو رفاس

 تةلعألا كشر له. دقو :كانفو: ةفباسلا ةيلاظيالا .تاريعكسما يصف لوح
 اونوك) ناونع تحت نيدفولل ءادن هيجوتب (نطولا) تردابف ةقرب لثمي هنع
 ١143/4/١١ خيراتب ١١ ددعلا ىف كلذو (نييبيل
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 قيرطلا ىف ةعقوتم تناك امك رومألا تراس نآلا ىلاو ةدحتملا ممألا ةئيه ىلع ةضورعم ةينطولا ةيضقلا ايل
 . (ةفظخملا) ةئيهلا كلت ىلع ةيخق لك ضرع ىدل عبتملا كئاشلا

 امأ سليارط ىلع ايلاطيإو نازق ىلع ةياصولا ىف اسنرف ديؤتو ةقرب ىلع ةياصولاب بلاطت ايناطيرب

 مهتوص عفرت ىتلا مهدوفو ترخأت دق نويبيللاو ههباشي ام ىأ هاجتالا اذه ىف اعبط ايناطيربك ىهف اكيرما

 لاول مقارهتسم سن طنا سيلا مقدور اع وينو قانا نلم ودل طمس وفل افيالاو ةقكل المل عبئا ظمم
 تاومعتسللا ىلغ ةيلودلا ةياصولا.ىرتو ةيبرغلا لوذلا نم ارتقا لكل ةنضراعملا فيض ىف اهتدافك فقث امسورؤ
 . رومألا ريست اذكه تاونس رشع دعب لالقتسالا اهحنم مث

 وعدن انكو ديعب نمز ذنم اهنم رذحن انك ىتلا ةجيتنلا ىهو ةيضرم ةجيتنب اعبط رشبتال تامدقملا هذهو
 عنم ينشيتلاو هتاذز هريضم يرق: ىف ةقح نولعاو ةحساشلا نسرفلا ةايقلاو هداك او ىببللا بعتشلا كف ىلا
 ::هيبلا لود اه اوت فزتمتال ىكلا مقاول 'نمألا ةشايس

 انضعي رارتغا نم ناكام ناكو « ةصلخملا تاوعدلا كلتل ىغصتل ناذآلا نم ريثك نكت مل فسألا عم نكلو

 تبلقنا فيك مهنيعأب نوري مهاهو :برغملاو قرشملا ىف مهناوخإ نييو مهنيبام اوعطق ىتح ايناطيرب دوعوب

 اهمكح تاليو ىلع اوربصو ةدشلا تقو اهورصان نيذلا كئلوأ قوقحل انزو ميقتال ةرمعتسم ىلإ ايناطيرب مهتفيلح
 بعشلا نوردخي نومعزتملا ةداقلا ناكو دالبلا هذه ىلع صرف تعاض دقل .تاونس عبس ةليط ىركسعلا

 ىلعو نيرشعلا نرقلا ىف اوسيل مهنأك اريخ فيرشلا فيلحلا ىف نيلمؤم لطابلا ىلع ربصلاب نوصاوتيو

 عون نوريال مهنأك نادوسلا ىف هلعفتامو نيطسلف ىف ايناطيرب هتلعفام نوريال مهنأك طسوتملا ضيبالا مىطاش

 نم مهل ةعقب سدقأ ىف مالسالاو ةيورعلا ىلع ةبكن فيزملا لالقتسالا اذه داع فيكو :ندرألا ىقرش لالقتسا

 اهنا هللاو ال ءاوهلا ىلع ةدمتعم قفصت ةدحاولا ديلا نا بسحي نم كلذ لك مغر انيف لازال مويلاو .مالسلا ضرأ

 هبناجب نوكي ال ىسلبارطل الو ىسلبارط نع اديعب فقي ىواقربل نزو نوكي نلف اًئيش لعفت نل اهتخأ نودب

 را

 ةيرحلا ىف مكقح ىلع رارصإلاو لتكتلاب مكفرش اوذقناو داحتالاو ةدحولا ىلإ نويبيللا اهيأ اوعجرا

 . ماتلا لالقتسالاو ةلماكلا

 ابيرق رفاسي (مونلا حص اذإ) امير ةقرب نم رخآو اكيرمأ ىلا العف رفاس دق سلبارط نم دفو ىهاهو

 عوضوم هيف جلاعن نأ عيطتسن فقوم ىف انسل نحذو امالك الوقيل ممألا ةئيه مامأ نيدفولا نم لك فقيسو

 ةقرب ءامعز نم نيلوئسملا ناذآ ىف انتاسمه رركن نأ عيطتسن اننكلو ,ةدحتم ةيبيل ةئيه ىف نيدفولا جامدنا
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 ىضاملاب اوظعتاو مكئانبأ لبقتسمو مكتينطو ىف هللا اوقتا نا (هللا ءاش نا ابيرق) مهدفو نولسريس نيذلا

 ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا ىلثممو نييسلبارط نم مالسإلاو ةيورعلاو نطولا ىف مكناوخا عم اودحتاو نضاحلاو
 , ةدحوملا ةيبيللا دالبلل ماتلا لالقتسالاب اعيمج ءالؤه بلاطي امك اوبلاطو

 مكتوق قوف ةوق مكسفنا نوبسكت اذهب مكنإف نييسلبارط الو نييواقرب ال (نييبيل) ممألا ةئيه مامأ اونوك
 ةمسجتملا ةداملاب الإ نمؤيال مويلا ملاع نا .نيفلتخم اونوكت الو نوقفتم اننا اولوق نويلم عبر ال نويلم انثأ اولوق

 دهاف عيمجلا ريخ هيفام ىلإ انوعد اننإ مهللا .داحتالا ريغ ىشخيالو ةوقلا الإ باهي الو ةيباسحلا ماقرألاو

 , هي لمعلاو قحلا عابتا ىلإ كدابع

 مول طصعسصسلألا

 مقر ةقيثولا
 ةمهجاوم ىف (ةينطو) ةخرص

 ممألا ةئيه ىف ايبيل ريصم لوح تاشقانملا ريس نع ءابنألا نكلو [
 نع ريبعتلا ىف هسفن ىلع ىبيللا بعشلا ماسقنا بناجب ةنئمطم ريغ ةدحتملا

 ىشلبارطلا دقولاو :ةقرب لالقتساب بلاطي ىواقريلا .دفولاف :ةينطولا.هبااظم
 نف ةيوذم ةحرتمت اهتيجاتما ىف (نطولا تجرختا ايبيل :لداتتتساب بلاك
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 ىناطيربلا ةلودلا ريزو باطخ ىف ءاجام لوح ىمسرلا ثدحتملل (نطولا)

 . ةينطولا ةيضقلا نع ةدحتملا ممألا مامأ

 ىف فوقولا ىلإ انعفدت ىمظعلا ةيلوئسملاب رعشن زيزعلا نطولا خيرات نم ةمساحلا تاظحللا هذه ىف [

 حونج ىأب رعشن ال اذه مغر اننكلو ريبك دح ىلا ةروطخلا ديدش بجاول هناو ىخيراتلا بجاولا ةيداتل نادبملا

 عودصلا نم رثكأ (نآلا لقألا ىلع) انم بلطتيال رمألا اذه نأو اميس فوخلاب ساسحإ ىأو عجارتلا ىلا

 داهجلا لضفا) مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر لوق نم زفاح انلو لطابلا ةملظ ىف قحلا لعشم عفرو ةقيقحلاب

 , (رئاج ناطلس دنع قح ةملك

 -ةؤة-



 قح ةملكو «ريرملا ىضاملا نايسن راتس تحت انيلإ عوجرلا نولواحي مهو مهانمزه (ءادعا) ىلا قح ةملك

 قح ةملكو ءانرامعتساو انلمش قيزمت نآلا نوديري مهو اوفلاخف انودعوو ريصنلا زع موي مهانرصن (ءافلح) ىلإ

 . ليلق عاتمب اوضرو ةنامألا ىف اوطرفو نهولا مهباصأف نيدهاجم ةداق مهاندرأ (ءامعز) ىلإ

 اهنم هلالخ انيأر نرق عبر اهانلتاقو حالسلاب اههجو ىف انفقوف ةرارجلا اهشويجب اندالب ايلاطيإ تزغ

 تابايغ ىفو قئاشملا داوعأ تحتو ءارحصلا تالقتعم ىف انددع فصن انم كله ىتح ةيشحولا عاونأ لك

 نم ناكسلا اهل تبلجو ندملا تنبو ةيلاطيإلا ةيسنجلا تضرفف اننيد خسمو انسنج نم انخلس تلواح مث ؛نوجسلا

 ركذيال ىنطو ىأو احورو امدو امحل ايلاطيإ نم ةميمص ةعطق ايبيل حبصتاو انتيتاذ ىشالت ىلع لمعتل اهئانبا

 ءاخرلاب فصوي ىذلا شيعلا كلذ ةميقامو راقتحاو ةناهمو ةناهإ نم نييلاطيإلا نم هيناعن انكام ملألابو دقحلاب

 ميلعتلا انومرحف انتدابإ ىلع نويلاطيالا لمع دقل . ءابرغ انلهأ نيبو ءالخد اندالب ىفو ءالذأ ةمدخ هيف نحنو

 مويلا نوفقي نيذلا نويلاطيإلا ءالؤه .مالسإلاو ةيورعلا ىف انناوخإ نييو اننيب ةلص لك اوعطقو انتمارك اوسادو

 .. ءادلألا ءادعألا مه ءالؤه ءايصوأ انيلع اونوكيل اندالب ىلإ مهعوجرب نوبلاطي ممالا ةئيه مامأ

 رصتنملا روحملا اهمامأو ءاقدصألا رخبت دقو ةياهنلا اهرذنتو سأيلا اهب فحي اهدحو اهانيأر ايناطيربو

 كلذ ءارو نم اثل نإ اهل انلقو حالسلاب حافكلا ناديم ىف اهعم لمعلاب اهل اندييأت انلعأف رسكنملا اهلمأ اهئارو نمو

 ناسلب تدعوو قاثيملا فرشب تدهعتو ةيطارقميدلا مساب تنمآف ةلماش ةلماك اندالب ىف انتيرح ىه ةفيرش ةياغ

 ىلإ اندالب تقزمف اهتقيقح ىلع انل ترهظ ضرألا ىف تنكمتو ءادعصلا تسفنت نا دعب ايناطيرب نكلو ةقادصلا

 تامهمو تادعم نم نطولا ىفام ىلع تاوتساو ىركسعلا مكحلا تضرفو دهاجملا انشيج تلحو ءازجأ ةثالث

 فارتعالا مدعب ىقرشلا ءزجلا ىفو ؛ةيركسعلا ةلمعلاو ةفحجملا بئارضلاب ىبرغلا ءزجلا ىف دقنلا ىلع تضقو

 عبس دعبو نآلا ىهو ؛ةيعجرلا مظنلا تيحاو ماعلا نمألاب تناهتساو اهلادبتسا نودب اهئاغلاو ةلوادتملا ةلمعلاب

 امو ءاندالب نم ءزج ىلع ةيصو اهسفن ضرفتل ممألا ةئيه مامأ فقت ىرقهقت ىوضوف مكح ىف لاوط تاونس

 ىلإ ةجاح ىف مهنأب اوملسو اوفرتعا نييواقربلا نا ةحارص لكب لوقتل فقت لب عنقملا رامعتسالا الإ ةياصولا

 تلاق نيذلا ءامعزلا ءالؤهو ... ايناطيرب نم ةدعاسملا هذه نوكت نا (ايمسر) اولضف دقو جراخلا نم ةدعاسم

 .. معن وأ ال ... اولوقيل مه نيأ ماهتالا اذه مهتمهتا ىأ مالكلا كلذ هرسأب ملاعلا نم عمسم ىلع ايناطيرب مهنع

 نولوقي امنا اذه مهبلطب مهو (ةقرب لالقتساب) اوبلاطيل ممألا ةئيه مامأ اضيأ مه نوفقيس مهنإ ... ىلب

 ثيح نم نوديؤي مهنإ لب ؛نازف ىف اسنرف ءاقيو سلبارط ىلإ ايلاطيا ةدوعيو ايبيل ةئؤجتب ملسن اننا ممألا ةئيهل

 اهلخب ترهظا دق ةيرامعتسالا لودلا كلت نأل كلذ ةقرب ىلع ةياصولل ايناطيرب بلط نوديؤي نولهاجتيو نوملعي

 نا لالقتسالا اذهب ةدح ىلع هسفن بلاطي دالبلا هذه نم ءزج فقو اذإ مكلاب امف لالقتسالاب ةدحوملا ايبيل ىلع

 , ةيناطيربلا ةياصولل حصألاب ىأ ةيبنجالا ةدعاسملل اينمسض ايلط اذه ىف

 ايبيل ةدحوب ةبلاطملل ةيمالسالاو ةيبرعلا لودلاو ىداحتالا ىبيللا دفولا فقيس تقولا سفن ىفو

 عماطملا ططخ نودسفي اذهب مهنأ مهكاردإلو لالقتسالا ىه ةدحولا ساسأ ىلع ريصم برقأ نأ مهلعل اهلالقتساو

 ٠ نازفو ةقريو سلبارط رامعتسال ةيسنرفلاو ةيناطيربلاو ةيلاطيإلا

 ( راتخملا رمع ةبعمج قئاثو) الص وب



 انعافد نأب نينمؤم نوكن نأ اماف ءىش لك لبقو ! .... جئاتنلاو تامدقملا ىف نيبلطملا نيب قرفلا ىه كلذ

 ققحت ىتلا ةيموقلا بلاطملا ىه انبلاطم نوكت نأ بجي انهو « ريصملا ريرقت ىف رثأ هل نوكيس ممألا ةئيه مامأ

 انئدابمب ىدانن نأ انيلع متحتي اضيأ انهو انبلاطمل رثأ ىأب نينمؤم ريغ نوكن نأ اماو ؛ىمسالا اهفده دالبلل

 , لئاسولا نم نكمم لكب اهقيقحتل ىعسلا لصاونو اهب كسسمتنو ةينطولا

 ذيفنتا (دست قرف) أدبم بحاص عم ؤطاوتلا هانعمف (هذاقنإ نكميام ناقنإ) ةسايس ىلإ ءاجتلالا امأ

 ٠ ٠ اهيرغمو ةييرعلا دالبلا قرشمو ىبيللا نطولا ةحلصمب ررضلا لك ةرضم ضارغأ

 ةدعاق (ندرالا ىقرش) تذختا دق (نيطسلف نم دوهيلا تنكم ىتلا ىهو) ايناطيرب نإ لوقن ةحارصبو

 طغضلا ديزتل (ةقرب) ىف اهل ةيناث ةدعاق ذختت نأ ديرت ىهو «قرشلا ىف ةدحتم ةيموق ةيبرع ةضهن لك ديدهتل

 . ةيورعلا ىحانج نيب لصفلاب ةيريرحتلا برغملا ةكرح هجو ىف فقتل مث قرشلا ىلع

 ثالث طسو فقي هنأ هتايح لحارم بعصأ زاتجيو ةيخيراتلا هفقاوم رطخأ مويلا فقيل ىبيللا بعشلا نإ
 نويلاطيالا ءادعألا اهظمي ىتلا ةيجراخلا ةهبجلا ىلع رصتقا ىل رمألا نوهأامو ,ةكاتف عماطم اهنم لكل تاهبج

 فلأتت نيتلخاد نيتهبج نيب اريرض اريسأ ىفولا صلخملا بعشلا اذه دوجو ىف ىه قحب فقوملا ةروطخ نكلو
 . نيئطاوتم ءامعزو نيرمعتسم ءافلح نم

 , ملظملا لبقتسملا نع اهب انفشكو ملؤملا عقاولا اهب انروص قح ةملك هذه

 ىفحصلا رمتؤملا ىف
 عزو: دقو «نسشألا 'نييقلا موو ةبلغادلا نيكركس ناكر .كحت: ىقؤيلمألا ىفحصلا ستؤملا دقعلا

 ىدل ممألا ةئيه سلجم مامأ (لينكام) ةلودلا ريزو باطخ صخلم نم اخسن نييفحصلا ىلع ىمسرلا ثدحتملا

 باطخ نم نيترقف لوح لاؤس ليجستب نطولا بودنم ساب دقو ةقباسلا ةيلاطيإلا تارمعتسملا ةيضق ثحب
 ؛ امهو .ريزولا

 بحاص ةموكح ىدل اهرثأ لالقتسالا ىف ةقرب ىلاهأ ىدل ةيعامجالا ةيقيقحلا ةبغرلل ناك دقو) - ١

 نودب ةلقتسم نوكت نأ نكمي ال دالبلا نأب اوفرتعاو اوملس دق ةبغرلا هذه اودبأ نيذلا كتلوأ نأ ريغ ةلالجلا
 , ( جراخلا نم ةدعاسم

 ىتلا ةلودلا ةيصوك نوكت نأ صاخ عونب حلصت اهنأ اهسفن تربتعا ةلالجاا بحاص ةموكح نأو) - ؟
 (... ةيعابرلا ةنجللا مامأ مهسفنأ نييواقربلا ريبعتب ليضفتلا اذه دييأت ىرج دقو ةدعاسملا مدقتس

 دالبلا جايتحاب اوملس نيذلا نييواقريلا صاخشألا ءامسأ ةقرعمل ىمري نطولا بودنم لاؤس ناك دقو
 , ةيناطيربلا ةيامصولا وأ ةدعاسملا اولضفو اوبلط نيذلاو ةيجراخ ةدعاسمل

 دعب هيلع ةباجالاب دعو مث تاشقانملا ضعب هلوح ترادو لاؤسلا اذه ىمسرلا ثدحتملا لجس دقو

 , ايلعلا رئاودلا ةعجارم

 ىلإ (نطولا) بودنم داع كلذ رثأ ىلعو ةيرصملا نيومتلا ةرازو ةثعب مدقم نع ةيلخادلا ريتركس ثدحت مث

 - ة/د



 دالبلا يف ةيلخادلا ةرادإلا ماهم ريمألا ىمسل لكوتسوو) ةضمافلا ةرابعلا ىنعم نع لءاستو ريزولا باطخ ةشقانم

 بودنملا فدرأ مث (ةدحتملا ةكامملا ىلع اهيقلتو ةيمومعلا ةيعمجلا اهراتخت ىتلا ةمهملا عم اذه ضراعتيال ثيحب

 ةيناطيربلا ةياصولا نأو ريمألا ومس ةسائر تحت لكشتس ةيلخاد ةرادا نأ ريزولا مالك نم مهفن نحن :الئامث

 لاؤسلا وهامو ىمسرلا ثدحتملا لاقف ةيمسا نوكتس ةيلخادلا ةرادالا نأ اذه ىنعمو دالبلا ةرادإ ىلع نميهتس

 ةباجالا تيلوت مث تلأسف ريزولا باطخ ىف ضومغ ىل حال دقل : الئاق انيودنم هباجأف , هيلع باوجلا بلطت ىذلا

 , ضومغلا اذه ىل هاحوأ امب ىلاؤس ىلع

 مقر ةقيتولا

 ةدهتملا ممألا ىف سلبارطو ةقرب ادفو قئاعتو

 دقق ةيبيللا ةيشقلل ةدحقلا تألا تاشقاتم ءانكا" عاف, نوطق تاه
 ىسليارطلا دفولا نلعأ نأ دعب نييلودلا نيبودنملا مامأ ايبيل ادفو قناعت
 نالعا رثأ ىلع ةلقتسملا ايبيل ىلع ةيسونسلا ةرامالل نييسلبارطلا لوبق
 ناكو ةرامالاب فارتعالا طرشب ةيرورضو ةماه ةدحولا نأ ىواقربلا دفولا

 ىلع روتكدلا نم انوكم (سلبارط نع) ايبيل ريرحت ةئيه لثمي ىذلا دفولا
 ىركش داؤف روتكدلاو ةرادق نب روصنمو (ىواقرب وهو) ىزينعلا نيدلا رون
 نوكم وهف (ةقرب نع) ماعلا ىنطولا رمتؤملا لثمي ىذلا دفولا امأ (!راشتسم)
 ٠ بينش رمع ديسلاو لالقلا ليلخ ديسلاو رابعلا ديمحلا دبع خيشلا نم

 ال ) ناونع ثحت اهتيحاتتفا ىف روطتلا اذهب (نطولا) تبحر دقو
 . 154 ةر/هر/ال خيراتب ١74 ددعلا ىف (ةدحولا ىف ةبئاش

 ةدحولا ىف ةبئاشال

 ةريبكلا هلود ىف الثمم عمجأ ملاعلا نم دهشم ىلع ابيط اهاجن نييسلبارطو نييواقرب نم ايبيل دفو حجن
 ةقرب لالقتساب ابلاطم ىواقربلا دفولا هيف ودبي ىذلا فقوملا كلذ نم لجولاو لجخلا ىديدش انك دقو ةريغصلاو

 ماسقنالاو ةقرفتلا ىنعم نيفلتخملا نيفقوملا ىفو .ايبيل لالقتساب ىسلبارطلا دفولا هيف بلاطي ىذلا تقولا ىف

 اهتاعد نم امئاد انك كلذإو ضوهنلاو مدقتلا اندالبا اتدرأام اذإ ةدحولا ريغب نونمؤيال نيذلا كئاوأ نم نحنو

 ب 89



 هلل هوشاب ىببللا نلمرلا يرد واذا يللا نهر ولا كلذ للالر ئنساذل نبل يامجو وق لاك اهني نعال او
 , دحتم بعش هنطقيو دحاو ملع

 نأب ىدنلوبلا ىضعلل لاؤس ىلع باجأ ىواقربلا دفولا نأ ةلئاق (سيسكسكيل) نم ءابنألا تدرو دقو امأ

 ىلإ نويلاطيإلا عجري الأو ةيسونسلا ةرامإلاب نويسلبارطلا فرتعي نأ ةطيرش ىلع دالبلل ةيويحو ةماه ةدحولا
 ةافتننملا اهيل ىلع ةسوتسلا ةنافالل نيسلارطلا لوبق اذكفم كلذ ىلع باحأ يهبط ارطلا دفرلا ناو ةقرب

 ٠ ... ايبيل نم ءزج ىأل نييلاطيالا ةدوع مهضفرو
 ىلع دمحلاب هللا ىلإ هجتنل اننإف كلذ رثأ ىلع اقئاعت دق نيدفولا نأ نولسارملا ىورو اذه ىرج دقو امأ

 :يسلحمهل انلفعو عضل ىقمانوجي اناظفذلا قيقرتلا اذه
 تحبصأ ةيبيللا ةدحولا نأ نآلا اهب ملسملا ةجيتنلا نإ .. جئاتنلا ليلحتو تامدقملا درسل نآلا لاجم الو

 ضراوعلا ضعب ببسب اهيلع مهسفنأ نييبيللا فالتخا ىه ةديحولا ةبئاشلا تناك دقو .. هيف ةبئاش ال ًارمأ

 مهفوفص اومظنيو ايلمع اودحتي نأ اعيمج نييبيللا مامأو بابسألا كلت نم ببس لك لاز دقف ًالإو تايلكشلاو

 ناديملا اذه ىف مهنم ىرن نأ ىسعف حيسف لمعلا ناديم مهمامأ ... مهنطو ىقرفمو مهتيرح ىبصتغم اوهجاويو

 , لبقتسملل حسفتو رضاحلا حسمت ةيموق ةلوج

 مقر ةقيثولا

 ةيناكماب تاؤبنت ءابنألا تلقانت ام ثدح ةدالو قبسي ىذلا ضاخملا ىف
 نع (نطولا) تنلعاف عقاولا رمألا مامأ لودلا عضوو ةقرب لالقتسا نالعا
 خيراتب ١١5 ددعلاب (عقاولا رمألا) ناونع تحت اهتيحاتتفا ىف اهرظن ةهجو

 ,. ٠١/5

 ديؤت سلبارط ةهبج) ناونع تحت (نطولا) ترشن ددعلا سفن ىفو
 ىلإ ماعلا اهريتركسو سلبارطب ةدحتملا ةينطولا ةهبجلا سيئر ةيقرب (ةرامإلا
 ايبيل ىلع سيردا ديسلا ةرامإ ىلع ةقفاوملا ىف هدييأتب سلبارط دفو سيئر

 ا



 بقعو ةقرب لالقتساب فارتعالاب بلاط ةقرب دفو نأ ةداتعملا اهتلاسر ىف عاذأ سيسكس كيا ىف ندنل ةطحم

 اهلالقتسا نالعا كشو » ىلع ىه وأ ةلقتسم اهسفن ريتعت ةقرب نأ اذه ىنعم نا هلوقب اقلعم كلذ ىلع لسارملا

 نأ هلوق اذه ىلع ىندنللا لسارملا دازو (لالقتسالا) اذهي لودلا فارتعا ىوس نآلا بلطتال كلذ ىلع ىهو

 . عقاولا رمألا مامأ لودلا عضت فيك ةفرب تمّلع دق ليئارسإ

 هدلتام ىلا الملا علطتو نيردصتملا ضعب نم ةكرح ةرضاحلا ىف ترسو تارابعلا هذه هاوفألا تلقانت دقو

 هاوفألا تددرو رخآو سلجم نيبو ىرخأو ةقلح نيب لقنتلا ىق طشني ضعبلا ذخأو ؛ةعاسلاو ةعاسلا نيب تآجافملا

 .. ةدودعم تاعاس ىف رخبت اذه لك نكلو .. ىوو ذفنتس ةيلمع ةطخ نأو موقتس ةرهاظم نأو ناعيس الالقتسا نأ

 ىطغي دامرلا داعو .. درابلا ءاملاب كاكتحالا ىلع وقت مل ابيهل بلقنت نأ تكشوأ ىتلا ةوذجلا نإف .. معن

 !.. لمألا ضيمو

 .. ليئارسا ةسردم ناحتما ىف حجنت مل ةقرب نإ لوقيل دوعي نأ ةيناطيربلا ةطحملا لسارمل نكمي انهو

 . لوقن نأ انتهج نم اننكميف نحن امأ

 هل عجشم لوأ انك عباتتو طاشن ىف تاسلج دقعب هلمع رشايو ىواقربلا ىنطولا رمتؤملا سسأت ام دنع
 ةيرح ليبس ىف مساحلا لمعلا دادعتسالا هلاجر ىدبأو دالبلل اهتيويحو ةدحولا ةرورض حيرص ناسلب نلعأ دقف

 لالقتسالا نالعإب ةردابملا ىلإ ةحلملا ةوعدلاب انتيوص عفرت (نطولا) رينم ىلع نم انكف اهلالقتساو دالبلا
 ىلا ةركفلا جارخإل ةحضاولا طوطخلا انمسرو باهسإب عقاولا رمألا ةسايس نع انثدحتو ةينطو ةموكح ليكشتو

 داعو ... درابلا ءاملاب كاكتحالا ىلع ىقت مل ابيهل بلقنت نا تكشوا ىتلا ةوذجلا نا ... انلق امك نكلو لمعلا زيح

 ! ,. لمألا ضيمو ىطغي دامرلا

 ىمسي اميف ىتح ( عقاو رمأ) كانه نوكي نأ لاح ىأ ىلع روصتي دحأ نكي مل مايأ كلذ ناك

 .٠٠ ليئارسإب

 ةصرفلا تلو فيك كردنو بسانملا تقولا عايضب سحن انلعلو مويلا اذه ىف نحناهو الاقث مايألا ترمو

 ال مث .. ةينطولاو ةيرحلاو ةعاجشلا دوهيلا نم انملعت اننإ لوقي نم فقي امنيح ملالاو لجخلاب رعشنو ةحئاسلا
 ! .... نيحجانلا ةذمالتلا نم (... باستنالا) اذه دعب نوكن

 هاذاكاص



 ةرامالا ديؤت سلبارط ةهبج

 ؟؟4 - ؟4 ىموي ترمتسا ةسلج تدقع ةدحتملا ةينطولا ةهبجلا نأ ءارغلا (برغلا سلبازرط) ىف
 ىف رضاحلا فقوملا ءوض ىلع دالبلا ةيضق اهيف تسرد دقو , ءاضعألا عيمجو هبئانو سيئرلا ان ليربأ
 قربت نا تارارق ةده تذختاو بيصعلا فرظلا اذه ىف همكم لامعا قم بعسشلا هب دوقي نا تجيامو رمألا ةئيف

 ؛ ةيتآلا ةيقربلاب ىسلبارطلا دفولا ىلإ

 قر ادق كب نويمتخ - لبارطادو نينو
 ىركش داؤف روتكدلل ردقمو نطولا ةيضق نع ةقريو سلبارط دفو عافدب بجعم ىسلبارطلا بعشلا

 ديسلا ومس ةراما ىلع ةقفاوملاو ةدحولاو لالقتسالاب كسمتلا ىف مكديؤنو اعيمج مكركشن . ةلصاوتملا هدوهج
 , ةلقتسملا ةدحوملا ايبيلل ىسونسلا سيدا

 ماسعلا ريتركسلا ةينطولا ةهبجلا سيئر
 دوهلقلا نمحرلادبع ضيرملا رهاط

 مق أ لسسسسس سال

 كاسم

 ىلاطيإ  ىناطيرب عورشمل ىبيللا بعشلا ةمواقم
 هسطاقسإو ةأزجملا ايبيل ىلع ةياصولل

 قافتا نع ةدحتملا ممألا ىف نلعأو ءافخلا ىف ربدي امع ءاطغلا عشقنا
 ريرقتل ازروفسا  نفيب عورشم مسا تحت ايبيل نأشب ىلاطيا ىناطيرب
 : ىلي امب ىضقي ىهو اهريصم

 ىلع ةقفاوملا خيرات نم تاونس رشع رورم دعب اهلالقتسا ايبيل حنمت
 :ةبسانم ةطخلا هذه نأ ىلع ذئنيح ةماعلا ةيعمجلا قفاوت نأ ىلع رارقلا اذه
 ىمظعلا ايناطيرب ىلإ دهعيو ةيلودلا ةياصولا ماظن تحت ةقرب عضوت - أ
 . ةدحوملا ايبيل ىف اهجامدإ ىلع اذه رثؤي ال نأ ىلع اهترادإب

 هاا



 اسنرف ىلا دهعيو ةيلودلا ةياصولا ماظن تحت نازف عضوت س ب
 . ةدحوملا ايبيل ىف اهجامدإ ىلع اضيأ اذه رثؤيال نأ ىلع اهتراداب

 ةنس رخآ ىف ةيلودلا ةياصولا ماظن تحت سلبارط ةقطنم عضوت ل ج
 اهجامدإ ىلع اضيأ اذه رثؤيال نأ ىلع اهترادإب ايلاطيا ىلا دهعيو ١

 , ةدحوملا ايبيل ىف

 ةقرب دفو ىلإ ةيقرب تدرو ةدحتملا ممألا ىلإ عورشملا مدق امنيحو
 وهو هئاضعأ دحأ عاطتسا ىذلا سلبارط دفو ىقبو دالبلا ىلا اروف ةدوعلاب
 ىل ناس ليمأ ديسلا ىتياه بودنم عنقي نأ ىزينعلا نيدلا رون ىلع روتكدلا
 سلبارط ىلع ةيلاطيإلا ةياصولاب ةصاخلا ةثلاثلا ةرقفلا دض تيوصتلاب
 ةيضق تليحأو .ضراعملا توصلا اذه لضفب كلذ دعب هلك عمورشملا طقسف

 ربمتبس ىف ةدحتملا ممألل ةمداقلا ةرودلا ىلإ ةقباسلا ةيلاطيإلا تارمعتسملا
00 

 نلعأو سلبارط ىف تارهاظملا تماق عورشملا نع نلعأ نأ ذنمو

 ةنردو ىزاغنب ىف راتخملا رمع ةيعمج لاجر رفاسو ىندملا نايصعلا
 تارهاظملا تماق امك ؛ريصملا ةدحول اديكأت سلبارط تارهاظم ىف ةكراشملل

 نع ةلماك ةروص ءاطعالو جاجتحالا تايقرب تلسرأو ةنردو ىزاغنب ىف

 (نطولا) ةديرج ىف ءاجام درون ىرامعتسالا عورشملل ىبيللا بعشلا ةمواقم
 رمع ةيعمجل ىنطولا كرحتلا ىطغي ىهو 1444/0/11 خيراتب ١75 ددعلا ىف

 ةدحولاو ىبعشلا لعافتلا لجسيو ةنردو ىزاغنبو سلبارط ىف راتخملا

 . رامعتسالا ةدوعو لاصقنالا رطخ ةهجاوم ىف ةينطولا

 .ايلاطيإو اييناطيرب طوقسب تافاته
 ةدحوملا ايبيل لالقتسا نالعإب ريمألا ةبلاطم
 برقلا سلبارط ىف ىندملا نايصعلا نالعإ
 ايدل يعل ةنيصقاك وحلا "كنا ريهام

 هيي

 يا



 كلت هيلع ىوطنتام رهظأ ىذلا ثيبخلا ءىبولا عورشملا كلذ ازروفسا  نفيي عورشم بن عاذي داكام

 اهعماطم عابشا ليبس ىف ىزخلاو راعلا بورض عشبأ فرتقت نا يشاحتتال ىتلا ةملاظلا ةيغابلا سفنألا

 ةموق ةقريو سلبارط دالبلا ىقش ىف ىبيللا بعشلا ماق ىتح عورشملا كلذ ابن عاذي داكام . ةئيندلا اهتياغو
 له نم اهم هل دقو .ةايسلاو ةواسلا هولي عورتقل"ةنواقك كالا هدا وسقسساو مز نع ودم ضتاؤ لحر

 ءاسنا فلظعم ىف كولألا تاوشع اهيفا كزتسا "نقلا ةفيقخلا' تارهاطملا كلف ىف ىلوالا :اهتلمرم ىف هيورلا

 غلب دقلو , عوبسألا اذه لوط اهثداوح تددجتو ترركت ىتلاو ةيلاطيإلا ةيسايسلا رئاودلا لك ىلع تتأو سلبارط
 يضف ةاكربلاك عرظستو لطول »وادق قسيس لمفلا ىنوطلا ترجتلا دارا ةقؤب ىفادامعلا نوت
 , لمعلا تقو ىتأي ىتح ءودهلا مازتلاو ثيرتلا ىلإ ةمألا نوعدي مهلعج هابقع دمحت ال ام عوقو نم دالبلا لاجر

 اللاب مرقم هيو اقط يله ةمألا دعو عايعكالا كارقار دلو كلر لكطااوم ىلط لمقلا ينقي نأ الشفر
 , اهتائيهب لاصتالل سلبارط ىلإ دوفولا تلسرا مث

 كيلا موي حابب ناك شحن سامشلا نودقي مرطغت كلذ ءاتكأ اقاندأ ىلا انماسقا نم البلا تناك

 تانقأ ضخ لاؤرلا نم لرالا ةكاسلا هناك نأ ' امو لقعلا نلف نهردتو ةهاظملا ىصنخ فاما اوشن اذإو

 ةيبيللا ةدحولا ةايحي فتهت ىهو نيرهاظتملا نم فالآلا تعمجت ثيح ةيدلبلا ناديم ىلا ليسلاك ريهامجلا جاوفأ
 نفيب عورشم طوقسب ةيلاوتم تافاتهب فتهت امك مظعملا ىسونسلا جاتلا تحت ةدحوم اهلالقتسا نالعإب ىدانتو

 انهي او ناهشيالا طوي! ؟نوقسا +

 بوحو نع ةمالا اهنف تعب نيرهاظتلا يف ةملك: ىقلاو قولخنم دوقحم ناقسألا فقوتءانثألا كلت ىفو

 هالت مث اهلالقتساو اهتيرح ققحي ال ماظن ىأ ضرف ىأ ايلاطيإ ةدوعل وعدي عورشم ىأ ةحفاكمل نماضتلاو رزآتلا

 ديدج ردغ نم عون الإ وه ام ازروفسا  نفيب عورشم نأب اهيف نيب ةملك لجتراو ريصيوب حلاص ذاتسألا

 دالبلا ليني ال لح لك مواقنس اننإ لاق مث , نيطسلف ةاسثم هنع تجتن ىذلا هقباس نع فلتخي ال ةبورعلاب

 هتملك نم مفي بيطخلا داك امو . انحلاص ريغ ىف مايألا هب ىتأت امل ةدعلا دعن نأ انيلع اننأو الماك اهلالقتسا

 انينادعي ينل كيبل تفك هنوني لجتر اه فادتلا لمن: يعتقل ردك: هما ينس كلر سسك ةيسلا لايقاف

 ضفرو ءىراوطلل دادعتسالا بوجو ىلع ةمألا ثحو راطخأ نم اهفنتكي ام نيبو ةينطولا ةيضقلا راودأ اهيف حرش

 ديسلا ريبكلا دهاجملا لبقأ مث , ةدحتملا ممألا ةئيه ىف هب اوبلاط امك الماك دالبلا لالقتسا ققحي الام لك

 تاون عيس يريمألا سسدفلا نلإ ةيرماطلا ةقالا ناسك .ةلاكبلاب ويمانشلا#ةافتساف ناثعلا هيسلادجع
 ىأر انهو ازروفسا - نفيب عورشم طوقسو ةياصولاو رامعتسالا طوقسو ايبيل ذقنم ريمألا ىمس ةايحب تافاتهلا

 سا .عا



 . دحلا اذه دنع اهريس ىف ةرهاظملا ىفتكت نأ ةرهاظملا اومدقت نيذلا دالبلا تالاجر

 هومس نذأف ةرهالقملا ريسب املع هطاحأو مظعملا ريمالا ىمسب كب رمع ديسلا لصتا ءانثألا هذه ىفو

 ىف روهمجلا ىلع ريصيوب ذاتسألا أرق دقو اذه ةمألا تابغر ذيقنت ىلع رهاس هنأو بعشلا نئمطي نأ كب رمعل

 ىتلاو اهريغو ةدحتملا ممألا ةئيه نم لك ىلإ اهميدقت ىلع ةمألا تقفتا ىتلا جاجتحالاب تاركذملا ةيدلبلا ناديم

 نم ةرخأتم ةعاس ىلا ريهامجلا جاوفأب ةصاغ ةنيدملا تلظ دقو اذه ناكملا اذه ريغ ىف اهصن ءىراقلا دجي

 , ةيدلبلا ناديم ىف ةرهاظملا ءاهتنا نالعإ مغر ليللا

 جاجتحالا تايقرب

 ندنل - ةيناطيربلا ةيجراخلا سيزو

 نا اييبل نأ مهل كويل اةيوفتبا عم مكفاطتا ىلع اجاهتنتا ةتمصاغو هنيده ىف ساطتملا قرب به نإ
 اهؤانبأ هلباقيس اهلالقتسا ققحيال عورشم ىأ نإو «ةيرامعتسالا حلاصملا قوس ىف ةمواسم عضوم نوكت
 , توملا وأ رصنلا ىتح برحلاو ضفرلاب

 : نيرهاظتملا نع

 , ىدوطملا - ريصيوب  فولخم  ايخيكلا  ىركيسب  بيئش رابعلا

 ناتسكابلا دفولا سيئر ىلا
 سطس عد ا حسب سصصف صم مجم يدم ميس بسم هوجو حوصمس

 ا هَ
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 اووقت نا مكثيغتسيو مكركشيل ةديجملا مكلامعأ ىلا علطت اهلك نويعب مكيلا ىنري ىذلا رهاظتملا ةقرب بعش نإ

 : نيرهاظتملا نع

 . ايخيكلا - ىدرطملا - ىركيسب - فولخم - ريصيوب - رابعلا - بينش

 سيسكسكيل

 عورشملا اتاب اضفر ضفريل مويلا ىربكلا هترهاظمب هتمصاعو هندم ىف هروعش نع ربعملا ةقرب بعش نإ

 با الى م دب



 . رئاجلا قافتالا اذه جئاتن ةبراحمل هدهج ىفام لك لذبيس هنأ مكل دكؤيو ىلاطيإلا - ىناطيربلا

 : نيرهاظتملا نع

 , ايخيكلا  رابعلا - بينش  ىركيسب  ىدرطملا  ريصيوب  فولخم

 ةيسلبارطلا ةينطولا ةهبجلا

 فقوم فقيس هنأ مكعم دهعتيو فقوملا ىف مككراشيل هتمصاعو هتدلب ىف مويلا رهاظتملا ةقرب بعش نإ
 . خراصلا توربجلاو ملاظلا نايغطلا دض حافكلا

 . ةاغطلا نيملاظلا نيرمعتسملا برحو ماتلا اهلالقتساب الإ فرتعت دعت مل ةيعيبطلا اهدودحب اندالب نإ

 : نيرهاظتملا نع

 , ايخيكلا  ىركيسب فولخم  ىدرطملا ريصيوي  رابعلا .بينش

 ايناطيرب ةيجراخ ريزو ىلإ

 . ةلماكلا انتيرح ليبس ىف مكشويج بناجب تاونس عبرأ مهانبراحو اندرفمب نرق عير نايلطلا انبراح

 ةليسو لكب مواقنس انلبقتسمو انتمارك ىلع اهلسم ًارداف ءادتعا هربتعن ازروفسا عم ىرسلا مكقافتا
 . رامعتسالا طقسيل . ردغلاو ةئايخلا دصض عافدلا ناديم ىف تومنسف توملا انل نوديرت

 راتخملا رمع بابش نع

 ميلح نب ديمحلا دبع 0 ىبريفملا ريشب دمحم

 ايبادجا ةرهاظم

 ايبيل ةايحب نوفتهي نورهاظتملا ناكو ةيبادجأ يف تماق ىربك ةرهاظم نا عبطلا تحت ةديرجلاو انلصو

 ليصافتلا رشننسو اذه . ىناطيربلا ملعلا اوقزم مهنا امك رامعتسالا طوقسو ىسونسلا جاتلا تحت اهلالقتساو
 نلت انلير

 اوك



 ريمألا قعس ىلإ بعشلا ةركذم
 :هبتعتتسدب

 , هللا هظفح ىسونسلا ىدهملا سيردإ دمحم ديسلا مظعملا ومسلا بحامص ةرضح

 ىف اًرروفساو نقيب هدعأ ىذلا مشافلا ملاظلا عورشملا وحن غلابلا هطخس نع ربع ىذلا ةقرب بعش نإ

 ىلع ايلاطيا مهنم نيذلا ءايصوألا هيلع رطيسي لبقتسمل اهماغرإو اهلالقتسا نم ايبيل نامرحب ىضاقلاو ندنل
 مرطضتو لجرملاك ىربك ةيبعش ةرهاظم ىف نآلا وهو ومسلا بحاصاي اذه مكبعش نا ؛ سلبارط ةقيقشلا
 . العافت لماوعلا دشأب هسوفن

 نالعا ىلع اولمعتل مكومس رئاود ىف هادص ىوقلا ىبعشلا روعشلا اذه دجي نأ المآ مكيلإ هجوتيل هنإ
 هذه دعاوق ثحبب هلجأ نم بعشلا نماضتيو عقاولا رمألا قيرط ىف ريست كاذبو ؛ةلقتسملا ةدحوملا ايبيل لالقتسا

 . لاغو صيخر لكب ةقري ىف وأ نازف أ سلبارط ىف ءاوس ىحضيو ةموكحلا

 ةياصولا ىلا ىدؤت ةمواسم لك اعطاق اتاب ًايضفر ضفري هنا انه ناعيا ىمسلا بحاصاي مكبعش نإ
 نوكيسو حامسلا لذب حاورالا لذيو حالسلا ةوقب براحنس انداليو ايلاطيإ نم ديدج نم انرامعتسا ىأ انيلع
 ٠ . سلبارط ناديم ىف رانلل ةمعط ةقرب بعش

 ىلاطيالا ىناطيربلا عورشملا ءارج نم انب ةقدحملا راطخالا حرش ىلا ةجاح ىف انسل اننأ رعشنل اننإو
 . مالسلاو انئالوو انلالجإو انتايحتب مكومس ماقم ىلإ مدقنل اننإو

 ك0

 ةيناطيربلا ةرادالا سيئر ىلا بعشلا ةركذم

 مكتدش مايأ مكتاوق بناج ىلإ براح ىذلا بعشلا ىهو همصاوهو هندم ىف مويلا رهاظتملا ةقرب بعش نإ
 ىذلا رئاجلا عورشلا كلذ اتاب اضفر ضفري هنا مكل ناعيا بعشلا اذه نإ , قيدصلاو نيعملا مكدقفو مكتدحوو
 ىلا عابتل برحلا مككراشت مل ةداعسلا بحاصاي اذدالب نا ٠ ازروذسا نقيب مسا هيلع قلطملاو ندنل نم عيذأ

 انيعش ديدج نم خضري ىذلا رارقلا اذه براحتل ةيرحلاو ةلادعلا ءىدابم طسبا نإو ملسلا مايأ نايلطلا
 , سلبارط ىلا نايلطلا ةداعإو رامعتسالل

 ىف انئاوخال انوع نوكنس اننأ مكملعن هثادحأ ريغيو هريغيام دبألا ىلإ نيحي نأ ىلإو نآلا نم نحنو
 اذه برعأ دقل ةلقتسملا ةدحوملا ايبيلل رحلا اننايك ليبس ىف نيبراحمو رامعتسالا ىلع ابرح نوكتسو سلبارط

 مدقتس ىتلا ىه اهسفن ايناطيرب نأ ةظحل ىأ ىف دقتعي ما هنكلو ايناطيرب ةقادص نع هتابسانم لك ىف بعشلا
 ناديم فرشلا ناديم ىف تومنس اننكلو انتومب ىضقي عورشملا نإ .ايلاطيإ ىلإ ةصيخر ةبه ةقيقشلا سلبارط
 . اتداليو انقوقحو اذلامآ نع عافدلا

 ىنفن نأ دعب الإ سلبارط ىف ديدج نم رركتي روفلب دعو لعجب حم.سذ نا اننأ ديدج نم مكل دكؤنل اننإو
 ' , ءامدلا ليستو

 تالا



 ليدعتل يفاكلا تقولا ايناطيرب ىدل لازيال هنا دقتعن اننإو اهعيبب نوكتال بوعشلا نيب ةقادصلا لبس نا

 . ةيخيراتلا انتامدخ بسكو فقوملا

 انيطعيام نمضتم ىف نوكي نأ لمن اهنع ديحنال ىتلا انتارارقب مكتموكح. اوغلبت نأ لمأن امنيب انذإو
 , مالسلاو , ةيلصألا انقوقح

 سبارط ىلا

 امك ماعلا ريتركسلا ىبريغملا ريشب دمحم ذاتسألا ىزافنبب راتخملا رمع ةيعمجل ماعلا زكرملا بدتنا |

 ىنطولا بابشلا رمتؤمب لاصتالل ميلح نب ديمحلا دبع ذاتسالا اهريتركس هنردب راتخملا رمع ةيعمج تبدتنا

 ىضاملا تبسلا موي ارفاسس دقو ةينطولا ةيضقلا ىف ةريخالا تاروطتلا ةبسانمب ةينطولا تائيهلاو ىسلبارطلا
 , جلا قيرطب

 هاجس نخل

 ٠ انبودنم قربأ ١١ سلبارط

 دعب ةيناثلا ىتح احابص ةرشاعلا نم ترمتسا مويلا ىربك ةرهاظم ىف اوجرخ رسهاظتم فلا ٠١ نإ
 ةيئادع تارابعيو ازروفسا نقيب ةيقافتا طوقسو لالقتسالاو ةيبيللا ةدحولاب نوفتهي نورهاظتملا لاوزلا

 . نيلاتس اهميعزو ايسوورو مظعملا ريمألا ومس ةايحب نوفتهيو ايلاطياو ايناطيربل

 ةنئرد ةرهاظم

 - اينوقلت انلسارمل- 15 - هنرد

 جاتلا تحت ةدحوملا ايبيل لالقتساب انفته ,تاقبطلاو تائيهلا عيمج اهيف كرتشا ةريبك تارهاظم تميقأ
 نيدلا ىفص ديسلا ةدايسلا بحاص نيرهاظتملا ةعيلط ىف ناكو ؛ازروفسا - نفيب ةيقافتا طوقسيو ىسونسلا
 حورب ضيفت ةديدع بطخ تيقلأ دقو .اهنايعأو دالبلا ءاهجوو ىعرشلا ىضاقلاو ةيدلبلا ديمع بانجو ىسونسلا
 ريزو ىلا اهعفرل اجاجتحا فرصتملا ىلا ةركذم تملسو اهلالقتساو دالبلا ةدحو ليبس ىف ىنافتلاو سامحلا
 :ةدحتملا ممألا ةئيه ريتركس ىلإ ةيلاتلا ةيقربلاب اوقربأ مث مظعملا ريمألا ومس ىلإو ايناطيرب ةيجراخ

 ةبخاصلا ةيبعشلا مهتارهاظم ىف ةنرد ناكس نأب ةدحتملا ممألا ةئيه ءاضعأ تارضح عالطإ مكوجرأ)

 حا وج



 لالقتسالا ققحيال لح ىأب نوضريال مهنأب مكنوملعيو ازروفسا  نفيب ةيقافتا ىلع ديدشلا مهراكنتسا نونلعي
 . ىسونسلا جاتلا تحت ةدحوملا ايبيلل ماتلا

 تاعيقوتلا

 رمع ةيعمج سيئر - نامصع بجر ىعرشلا ىضاقلا - هويقرس دمحم - ىسونسلا نيدلا ىفص
 نتج اروقلا جرف ناكحملا
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 مقر ةقيثولا

 راتخملا رمع ةيعمج ىف بابشلل رمتؤم
 لالقتسالاو ةدحولا نالعإل ةوعدو

 تارمعتسملا ةيضق ثحب ليجأتو ازروفسا - نفيب عورشم لشف دعب
 ىنطولا كرحتلا رمتسا ةدحتملا ممألل ةمداقلا ةرودلا ىلإ ةقباسلا ةيلاطيإلا
 نم ماعلا زكرملا ىف دقعنا بابشلل رمتؤم ىلإ راتخملا رمع ةيعمج تعدف
 ديسلا ريمألا ىلا ةركذم هجوو ةقرب ءاحنأ فلتخمو هنردو ىزاغني بابش

 ارظتنم هداقعنا ىف بابشلا رمتؤم رمتساو رضاحلا فقوملا لوح سيردإ
 رماع نب ىفطصم نذاتسألا انسيئر فلك نأ دعب سلبارط بابش نم ةكراشملا
 ىقو . ضرغلا اذهل سلبارط ىف ىب لاصتالاب ىدرطملا خألاو فولخم ألا
 ىلا بابشلا رمتؤم ةركذم صن (نطولا) نم 949١/هر/؟١ خيراتب ١78 ددع

 ىلإ) ناونع تحت عيرسلا كرحتلل ىواقربلا ىنطولا رمتؤملل ةوعدو ريمألا
 (ىنطولا رمتؤملا

 ببسي ةقياسلا ةيلاطيإلا تارمعتسملا ةلاسم ليملت تع نم عانعالا اذه اهيلإ لصو نتلا جئاتنلاو 5/018

 , مهتااح ىف لصفلا نوديري نيذلا ءالؤه شيعي امك ارارحأ اوشيعي نأ ىف قح
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 هب اوررغام اريثك ىذلا ءايرلا بوث علخو ةروتسسملا تاينلا حضف ىف ةيزم تارمتؤملا هذهل

 ةمالا ةملك تدحو دقف رسيخ لك دئادشلا هللا ىزسج نكلو كالهلا دراوم مهدروي داك ىتح (انلاثما) ءافعسضلا

 الإ مهل مه ال نيذلا نويناطيربلا ةداسلا ءالؤه اهل هتيب ام اهتمهفأو قيرطلا اهل تراناو ةيبيللا

 ةمساح ةجيتنلا هذه تناك كلذلو انايحأ ءاقدصألاب مهنومسي نم باسح ىلع ىلو ةيرامعتسالا مهحلاصم

 عيطتسن نل اميرف مويلا تعاض نإ اهنإف اندي نم توفت ةصرفلا عدن الو انرمأ مزحن نأ انيلعو انل ةبسنلاب

 . ادغ اهضيوعت

 اهبلط ىف ةمألا هيلع تعمجا ام قيقحت ىف لهاستيس هنأ دقتعن ال اذه هعامتجا ىف ىنطولا انرمتؤمو

 ادحأ نأ دقتعنامو . هسأر ىلع ريمألاو ةلماك هدودحب ىبيللا نطولا امئاد هراعش لعجيلو لالقتسالاو ةدحولل

 , كلذ ىف فلاخي

 جرخي اهبابش ىهاهو هلك ىبيللا نطولا حلاصل نولمعت متمدام مكديؤت ةمألا ىه هذه رمتؤملا لاجراي

 لب هلمأ اوبيخت الف ادحوم نطولا نوكي نأ ىف ةبغرلاو روعشلا رادقم مكل نيبت ىتلا هتارارقب هعامتجا ىف مكيلع

 تزاجو متلفغتسا لاقي نا نم نطولا ءادعأ نم مكرمأ ىلع متبلغ لاقي نأ ريخو اهلالقتساو اهتدحو ةمألل اوققح

 مكنطو نع اوعفاد . لمألا اوبيخت الف نولعفتام نورظتني هءانباو نطولا نإو مكيلإ رظان هللا نإ . ةليحلا مكيلع

 ٠ مك ءارو نم ةمألاو

 ملظعملا ريمألا ىمس ىلإ
 . ىسونسلا ىدهملا سيردا دمحم ديسلا مظعملا ريمألا ومسلا بحاص ةرضخ [
 فقبل هك ساحل كقعو /,نتطولا بكناولام اهوفدم عضحلا'دالدلا ةذه ايش ةزكاللا ذم نلع نيمقولا نمت

 منجرت نأ يف اهقيقز:كيدجلا ىلاطيإلا اهفورشم ىف ةيناطيوب ةيغر نع تشكت ىذلا مالا ويدجلا كقوملا اذه
 . اهتياصو تحت ةقرب عضتو ايلاطيإ ىلإ سلبارط

 عورشملا كلذ لشف دقو اميس انل ةسلج ىف فقوملا ثحبن نأ انيلع متح ديدجلا ىسايسلا فقوملا اذه
 انجيرالو ةطاقسا ىلع تاسو هنفراعت ىلإ رمألا ةثيماء انقحأ نم ايفل عقد نيه نم ةيقبو هللا وم: لدشفي
 رقتسملا ريغ برطضملا مهفقوم نع لقألا ىلع وأ اندالب هاجت زيلجنإلا ةين نع باقنلا فشك دق عورشملا كلذ

 ةيبيللا ةلونلا ءاشناب سيراب نسون يف مهتيجر اخ نيزو:بلاط تاونس الك كلم مهل لاكتكالاو ناولالا ليبقملا
 ةويشوم يركلا رقتملا عورتشلاا نم فازلاب ههتسراخ ينو قفاز ةيئانسأ قدك دنع توب ةلقتسللا ةيضيلا
 .ثيدحلا

 .ثحب ىلإ ناجاتحي نيبناج نم فقوملا ىف كانه دعي مل نايعلل ةحضاو لئاسملا ثدب دقو نآلاو

 تاؤكيدن



 نايلطلا عورشم دحو دقل . ديفملا جتنملا لمعلا الإ ديدجلا اهروط ىف ةينطولا ةيضقلا لجس ىف دعي ملو
 ىتح لازنلل نودعتسي لاطبألا ةفقو سلبارط ىف كبعش فقو دقو ىربكلا ايبيل ىف كبعش بولق نيب زيلجنالاو
 . مهتدحوو مهلالقتسا نيتببحملا نيتملكلا ىدل بولقلا تبواجتو هداهطضاو بعشلا مكح ةركف تلشفو هللا ردق

 نأ دجن اننأ اميو كولملاب امهليبس ىف ىدانيو ءارمألا امهيلع عيابي ناذللا امه نآماهلا نآدبملا ناذه
 دوجو ةصرف نهتنن اننإف مظعألا دالبلا فده قيقحتل لمعلا ىلع ليوطلا مكخيرات ىف متحرص ميظعلا مكومس
 متحرص نا قبسام ققحت فوس مكدالب نأب هغالبإب مكومس اولضفتتل ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازول مئادلا ليكولا
 نمل ةقادصلا ديب بحرتو اهلالقتسا نلعتس اهنأو اهتابغر قفاويال ممالا ةئيه نم رارق ىأب ديقتت ال اهنا نم هب
 . كلذل ايناطيرب ريدقت بسح ايناطيرب نم اهفقوم نيبتو اهتدهاسمل لود نم ةوق ىلإ هجتتس اهناو . اهل اهدمي

 دوهج قلق ىوق ربص نم غرافب رظتنن نيديدشلا انرارصإو انكسمت نع مكومسل برعن امنيب اذه
 , هداهج ىف مكبعش اهب متدوع ىتلا مكومس

 , رامعتسالا

 تاءاسسضما
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 ل ( راتخملا رمع ةبعمج قئاثو ) شم



 ل

 مقر ةاقيثولا

 ةفقريب لالقتسا نلعي سيردإ ديسلا

 راتخملا رمع ةيعمجل ىخيرات فقومو

 نم ناتلاسر ىنتدرو سليارط ىف تلزام انأو ١555 ىيام رهاوأ ىف [؟59]

 ةيعمج ةرادإ سلجم ىوضع ىدرطملا ىدهم جاحلاو فولخم دومحم ىلاتسألا
 تاو وقف نا كشو ىلع ةفاق.ةيريصم انادخأ نأ ىلا ناريشي راثخملا نيع
 سلبارص ىف ةوخألا انف ىلع لمعلا سي بفلطب نماه نب فطمم لا ةيسألا
 نالعإب هعانقإو سيردإ ديسلاب اروف لاصتالل ىزافنب ىلا دفو لاسراب
 روضحل سلبارط نم نابشلا ضعب روضح ىلع لمعلا كلذكو ايبيل لالقتسا
 لصاوي لازام ىذلا ىزاغنبب راتخملا رمع ةيعمج ىف دقعنملا بابشلا رمتؤم
 , هلامعأ

 ىشللا خيشلاو .ضيرللا ىهانطلا ”ةيضل ايت ةسكسم هلله نلف نك نقل
 تنعبف يسلم ارطلا .نتلكولا تقلا نحن نينان“ةلاعلا ناعسالا ىذا دنت
 نع بدني نأ بابشلا رمتؤمل ةبسنلاب انقفتاو نيتلاسرلا ىف ءاجام امهعم
 ةبسنلاب امأ + ىرياصحلا دمحاو ناهد ناميلس نارخألا ىسليارطلا بابشلا
 نم ةلاسر هيجوت ىه لضفألاو ةعرسلا هذهب هنيوكت ةلوهسلا نم سيلف دفولل
 هتدايسل الماك اضيوفت لمحت سيردإ ديسلا ىلإ ىسلبارطلا ىنطولا رمتؤملا
 يلع نيرطقلا ىلع ةرامالاب اعيابم هرابتعاب ةدحوملا ايبيل لالقتسا نالعإب
 لوبق هلو سلبارط ىف هيلع دحأل ضارتعاال صخش ةلاسرلا لمحب موقي نأ
 رمتؤملا ىضع رمات ىلع ديسلا ىه صخشلا اذه ناكو ةقرب ىف هب بحرمو
 + يسلب ارلقلا ىنطولا

 هقيقش هل لسرأف هلفروب ديلو ىنب ىف ادوجوم رمات ىلع ديسلا ناكو
 ةرئاطلا ىلع ىزاقنتب ىلإ انعم رفسلاو هراضحإل لقن ةرايس جاجع ديسلا
 ةعشيو نضيرلاوهاطلا كسلا ناكورأ. 554578/8 اسما ةديعس) ةيزسملا
 رمات ديسلا نكلو انعيدوتلو رمات ديسلل اهميلستل راطملا ىف ضيوفتلا ةلاسر
 نأ ىلع ىزاغنب ىلإ انأو ىرياصحلا ديسلاو ناهد ديسلا انرفاسو رضحي مل
 . ربلا قيرط نع انب رمات ديسلا قحلي

 رسصق مامأ عمجتلل ريهامجلا تيعد ١1559 ةينوي نم لوألا ةيشع ىفو

 ١1م اد



 بعشلا ىلإ سيردإ ديسلا نم هجوم باطخ ىلإ عامتسالل ىزافنبب رانملا
 سيئر هيلع درو ماتلا ةقرب لالقتسا سيردإ ديسلا نلعأ نأ ةأجافملا تناكو
 علطضت ةيواقرب ةموكحل اسيئر ريمألاب فارتعالاب ةيناطيربلا ةرادإلا
 ايبيل ليقتسمب رضي ءىش ىأ لمعيال فوسو ةيلخادلا نوئشلا ىف ةيلوئسملاب
 باطخ ةنئرد نمو ىزافغنب نم راتخملا رمع ةيعمج بابش عطاق اهعومجم ىف
 دومحم ىخأو انأ ريهامجلا انتعفرو ةرادإلا سيئر ةملكو سيردإ ديسلا
 رانملا رصق ماحتقا نيلواحم ةبضاغلا ةرهاظملا اندقو اهفاتكأ ىلع فولخم
 ىو (ىكبت سلبارطو حرفن ال) و (ةدحولا نودب لالقتسا ال) فاتهلا نيددرم
 ةفرش نم لطي نأ ىلإ سيردإ ديسلا رطضاو (فيزملا لالقتسالا طقسي)
 هعطاقف ةمكحلابو ربصلاب ذخؤت رومألا نإ ةرداهلا عومجلل لوقيل رصقلا
 سيردإ ديسلا ددرف ةوقلابو (ضيعرلا ىلع دمحم) ةيعمجلا بابش دحأ

 ():نحولل لفعل اب ديمو سلب ارط ءامع زي ل استتالاب دهوو ةوقلابو
 ذاتسالا رضحو روتبملا لابقتسالل ةركنتسملا تارهاظملا ترمتساو

 هذهب اهيف ددن ةملك ىقلأو ءاهفاتكأ ىلع ريهامجلا هتعفرف رماع نب ىفطصم
 ىهاهف ازروفسا  نفيب عورشمل ايلمع اقيبطت اهرابتعا نكمي ىثلا) 0-0
 لوبقلا نأل العف عورشملا ىف ءاج امك ايناطيرب ةياصو تحت عقت ةق

 تحت ةيناطيربلا ةياصولاب لوبق ةيلخادلا نوئشلا ىف ةقربل 00
 موتحملا امهريصمل ناكرتت نازف اهتخأو سلبارط ىهاهو :لالقتسالا راهش
 . ناتسألا ةملك ىف ءاج امك (ةيبيل ديب قزمت ةيبيللا ةدحولا ىهاهو

 مهتوعدو سلبارط ىف ةوخالاب لاصتالاب راتخملا رمع ةيعمج تماقو
 نواقربلا ىفطولا ريؤملاب .تلصتاو ىرجام- مكو ةينطولا مىدانملاب كسنتلل
 ”:دحولا قيقحتل لمعلا قيسنتو ىسلبارطلا رمتؤم اب لاصتالا:ةعرس ىلع هثحل
 :ةيسسللا

 ىنطولا رمتؤملا ةلاسرب ارخأتم لصو دقف رمات ىلع ديسلا امأ
 مل دوهجلا نكلو ةقرب لالقتسا سيردإ ديسلا نلعأ نأ دعب ىسلبارطلا
 . ىودحولا لمعلا ليبس ىف فقوتت

 ناونع تحت ربخلا (نطولا) ترشن 45/1/10 خيراتب ١١9 ددعلا ىف
 (ةدحولا قيقحت ىلع همزع دكؤيو ماتلا دالبلا لالقتسا نلعي مظعملا ريمألا)
 رمألا) مغر نا نود ةدحولل لمعلا ىف ةرمتسمو هفورظو هتاسبالم ةحراش
 . ديدجلا (عقاولا

 ,ةقرب لالقتسا نالعإ لوح 1945/1/١١ خيراتب ةيرهاقلا مويلا (رابخأ) ةديرج ىف ىليبلا دمحم ةلاسر عجار )١(

 اما



 ىلاو ةداعس باطخش) و (مظعملا ريمألا ىمس ةملك) ددعلا سفن ىف كلذك
 ىسونسلا جاتلاب كسمتت سلبارط) ناونع تحت ماه ربخ اضيأ هيفو (ةقرب

 ٠ (ماه ىسلي ارط دقو لوحو - ةدحولاو

 دالسبلا لالقتسسا نلعي مظعملا ريمألا
 ةدحولا قيقحت ىلع همزع دك ؤيو مانلا

 ريمألا ىمس فقو ١149 ىينوي لوأ قفاوملا نابعش ؛ ءاعيرألا موي ءاسم نم ةعباسلا ةعاسلا مامت ىف

 عومجو ةتقؤملا ةيناطيربلا ةرادإلا لاجرو ىنطولا رمتؤملا ءاضعأو اندالب ىف لودلا ىلثمم مامأ ةيخيرات ةفقو

 ؛ مئادلا رامعتسألل ناونعك ءادهشلا ءامدو ءالشأب ىنايسارغ حافسلا همتأ ىذلا رصقلا ىفو ؛ ةرخازلا بعشلا

 مث تربصو تحضو تدهاج ىتلا ماتلا هدالب لالقتسا انلعم ىرقو رحدنملا لطابلا اياقب ىلع قحلا فقي امك فقو

 ةوق تلجتو ىعدت امك لدعلاب بوعشلا ريصم ريرقتل اهسفن تبصن ىتلا ةئيهلا نم لمألا عطقنا اذا ىتح تربص
 ريمتيس ةلكأل ايهت ىتلا ةخبطلا نوكت نأ دالبلا هذه تبأ « ةئيهلا كلت ىلع نميهت ىثلا ةيرامعتسالا عامطألا
 وه اذهو ةريخألا تسيلو ىلوألا ةوطخلا ىه هذه . اهريمأ ناسل ىلعو اهسفنب لداعلا اهريصم تررقف لبقملا

 ملام هبيبأش لصتت نأ ثيغلل نكمي له نكلو ٠ تانبل حرصللو ىلوالا ةنبللا ىه هذهو « لاصتا ثيفغللو ؛ثيغلا لوأ
 تييثتل ءانبلا دمتو ةلماعلا ىديألا رزآتت ملام تانبل اهولتت نأ ىلوألا ةنبلل نكمي لهو بحسلا هئامس ىف فئاكتت

 , الك ؟ ءاضيلا دييسشتو

 دقو ثادحألاو مايألا هتعنقأ دق ضضم ىلع رظتنأ ىذلاو هريمأ هسأر ىلعو ىحض ىذلا ىبيللا بعشلاف

 نواهت ىأ نأو هبلاطمب هناميا ةدشو هتوقو هسفن ريغ ىلع لكتيال نأب رباكم ضرتعم لك ىلع هربصو هراظتناب در

 نأو هلكأو هليبكتل ةيفخ ليباحأ الإ تسيل دوهعلاو دوعولا نإو .٠ ريطتسم رشل هلبقتسم ضرعيس راظتنإ ىأ
 اهيلع رطيستق لازتال ةريبكلا صخألابو لودلا نإو ءجذاسلا فعضتسملاب كتفو ريرغت الإ ىهام ةيملاعلا ةسايسلا

 تدعو ىتلا ىهف اهريبعت بسح ىلع ةفيطلا ةقيدصلا اهرابتعاب ايناطيرب ركذلاب صخنو ةيرامعتسالا ةهارشلا
 دودللا انتودع عم تقفتاو تقفاو ىتلا ىهو « لالتحالا دعب دالبلا تأزج ىتلا ىهو « لازنلا موي لالقتسالاب
 ماتلا انلالقتسا انلعأو اهراذتعا انقدص دقو اهلشف دعب ترذتعا مث , ءالولا انل نلعت ىهو ءافخلا ىف ايلاطيإ

 امب رسفي نا نكمي عضو اذهو طقف ةقرب ىلعو ًاصوقنم هب تفرتعاف اهتين نسح تيبثتا فارتعالاب اهانبلاطو
 مدع مغر ازروفسا  نفيب عورشمل ىلمع ذيفنتك رسفي نأ نكمي ؛مزحلاو مادقإلاو رذحلاو ةطيحلا ىلا ىعدي

 قافتالا قوطنم بسح ذا اهعومجم ىف ايبيل لبقتسم رضي امب مايقلا مدعب اهدهعت مغرو ممألا ةئيه نم هرارقا
 اذه تءاش اذإ ىلالقتسالا ىوتسملا ىلإ اهلوصوو ةياصولا ةرتف ءاضقنا دعب دحتت نأ نازفو سلبارطو ةقربلو

 اهانوطخ ىتلا ةوطخلا هذه نم ايلاطيإ هتدقنعا ام نيع اذهو . لوبقمو لوقعم هنكلو مؤاشت لق وا جاتنتسا درجم
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 ةلامتسال سلبارطل ةبسنلاب ةيعضولا هذه لثم قلخل اهدادعتسا ةنلعم عامسالا المت اهتياعدو اهتعاذإ تذخاف
 ذخ) ةسايس جاهتنال ريمألا مس اعدام نيع اذهو .دحاولا ىبيللا نطولا نم ىبرغلا رطشلا ناكس انناوخإ
 ىسونسلا جاتلا ىهو الأ ةثالثلا ةيسيئرلا انفادها قيقحتل ةليسوك نكلو ةيافك ال عيضولا اذه لوبقو (بلاطو
 . صوقنملا الو لجؤملا ريغ ماتلا لالقتسالاو ةيعيبطلا اهدودحب ةيبيللا دالبلا ةدحوو

 كلذكو سليارطل ةبسنلاب وا ةقربل ةبسنلاب ءاوس انلبقتسمب ثبعت براغلا ىلع لبحلا ثادحألل كرتنال ىكلو
 لوأ ةوقو مزح ىف دالبلا ديس عضو دقو همامتإ انمزتعاام ضيوقتل ًاذفنم ةيملاعلا ةسايسلا كرتنال ىكلو . نازف
 اهدئاقو ةئيفسلا نابر ةمكحب ادشرتسم دالبلا ءامعز مضي ىذلا ىنطولا انرمتؤم ىأر دقف . هئانب ىف ةنبل
 اذه قيقحتل جهتنت نأ بجي ىتلا ةطخلا لوح كانه انناوخإ عم رواشتلل سلبارط ىلإ اروف ىواقرب دقو لاسرإ
 , ىماسلا ىسيئرلا فدهلا

 رارضإلا مدعب اهدعو ريسفت ىلعو اهتين نسح ةقيقح ىلع نهربت نأ ىمظعلا ايناطيربل اذه ىلع ةدايزو
 امك سليارط ىف دقعلاو لحلا ةبحاص اهرابتعاب لقألا ىلع ةيناث ةوطخ ىطخت نآب اهعومجم ىف ايبيل لبقتسمب
 ايبيل نم ىيرغلا رطشلا لالقتسا نالعإ نم سلبارط ىف انينطاوم نيكمت ىه ةوطخلا هذهو ,ةقرب ىف تناك
 اندالب ىلإ ةروص ىأ تحت ايلاطيا ةدوع مدع ىلا نئمطن ىتح انلالقتساب اهفارتعاك اصوقنم ىلو هب فارتعالاو
 ىفو لغاش بلقلا ىف نوكي نأ نودب ةدوشنملا انتياغ ىلا (ةدحوم) اندالبب ضوهنلا ىلإ غرفتن ىتح البقتسم
 لظيس لشافلا عورشملا حبشف اذه ريغب امأ . نيركاشلا نم امئاد اهل نوكتو سجوتو رذحو تاريدقت راكفألا
 ىتلا ىهو عورشملا ىفرط دحأ ىه ايناطيرب نأو اصوصخ سلبارطو ةقربك ىأ طقف ةقربك ءاوس اننايك ددهي
 , سلبارط ىف لوطلا ةبحاص لازتال

 مالكلا هومسل ىنستي ىك تاثحابملل ندنل ىلإ نوميملا دالبلا ديس رفس لبق اذه لك متي نأ انرظن ىفو
 , لبقملا ربمبتس رهش ىف ةينيتاللا اكيرمأ لودو ايلاطيإ رباد عطقنيو اهاصقأ ىلإ هاصقأ نم هدالب مساب

 فرعتو هنزتو لبقتسملا ردقت فيك فرعت ةمأك ؛انروعش ةقيقح ريوصت اهب انلواح ةحيرص ةملك هذه

 , ربصت ىتم ىلإو ربضت فيك فرعتو هجتت نيأو اهلجر عضت نيأ فرعتو ءاهب داريامو هب بلاطتام ةقيقح
 . قئاوعلاو زجاوحلا مطحت فيك اهريمأ رمأ مث هللا مساب تأدتبإ دقو ريسملا ىف تأدتبأ ىتم فرعتو

 ةلماشلا هتداعسو ةلماكلا هلامآ هدي ىلع ىبيللا بعشلل ققحو هتاذ ظفحو ليلجلا ريمألا ىمس هللا ىعر

 مظعملا ريمألا ومس ةملك

 درس نع ىنغ ىف اننإ نظأ . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ىناوخإ . هيلع ءانث ىصحأ ال هلل ادمح 5
 متربص مكنإ نآلا هلوق ديرأ ىذلا امنإ . اهب نوملاع مكلكو اهتاروطتو دالبلا هذه ةيضق ىلع ترم ىتلا ثداوحلا
 ةعاس نم مكدالب لالقتسا نالعإ نورظتنت متنك ثْيح ماركلا ربص دالبلا هذه ىف ةريخألا برحلا ةياهن ذنم
 امو ةيموقلا مكينامأو مكتابلط ةباجإب ةدحتملا ممألا ةئيه فاصنأ اورتل مكربصأ تنك مث نيبصاغلا نم اهريهطت

 ممألا ةئيه ةرود ةياهن ىلإ ثيرتلاب ىحصن مكيلع تررك ربصلا ةليع ىضاملا سرام رهش ىف مكيف تسمل ىئا

 هاا



 ىبلطل ةباجإ متربصف هسفنب هريصم بعشلا ررقيسف ةجيتنب تأت مل نإف :1549 ليربإ رهش ىف ةدحتملا
 مكدالب نع هللا مكازجو مكل اركشف دالبلا هذه نييلاطيالا لالتحإ ذنم ليبسلا اذه ىف ريرملا لاتقلا ىلع مكربصك
 تافالتخالا عسوت الإ مهللا ةجيتن نودب ةرودلا هذه ىف اهعمج طرفنا ةدحتملا ممألا ىهاهو . ءازجلا ريخ مكتمأو

 هذه ىف نلعن نأ انيلع بجو مكل لوقأ لب نآلا ربصلا مكنم بلطأ ال هيلع ءانبف . اهيف انلمأ ةبيخو اهنيب اميف
 , ماتلا اندالب لالقتسا ١18 نابعش 4 قفاوملا ؛5/ار/١ فداصملا ديعسلا مويلا اذه ىفو ةكرابملا ةعاسلا
 ةطلسلاو ةيعيرشتلا ةطلسلاو ةيزيفنتلا ةطلسلا ثالثلا دالبلا هذه تاطلس ىف مكتقثو هللا ةنوعمب ىلوتأس ىناو
 ةيذيفنتلا ةطلسلاب هنع تربع ام ىهو ةيروتسد ةينطو ةموكح لكشا نأ لجاعلا بيرقلا ىف مزاع ىنناو ؛ةيئاضقلا

 اروف رشابيو ةيعيرشتلا ةطلسلاب هنع تربعام ىهو باونلا سلجم تاباختنال انوناق ىرمأب ةموكحلا هذه ردصتسو
 هلامعا ىف رشابيو ىباينلا سلجملا دقعني تاباختتالا مامتا بقعو باونلا سلجم تاباختنا ىف هاضتقمب
 , ةيعيرشتلا

 ةموكحلا ةطلس تحت مكحلا ديلاقم نوكتل ةتقؤملا ةيركسعلا ةرادإلا نم رومألا ديلاقم ملتسنس اننإ امبو
 ةيلاقتنالا ةرودلا هذه ىف ةنيكسلاو ماظتلا ىلع ةظفاحملا نيسؤرمو ءاسؤر بعشلا دارفأ مومع نم لمآ ةينطولا

 . انع بئاغلا مكنم رضاحلا غلبيلف مراصلا ءازجلل هسفن ضرعي فوس اذه فلاخي نم لك نا لوقأ ذإ فساو

 ىكل ديدجلا نسايسلا اذه اكضوب كارتمالاىملظعلا ايناطيرب كلم ةلؤلجت ةموكحت نم,كطأ ىنإو
 . اندالب ريرحت ىلع انتنواع امك انتيدوجوب تفرتعإ ةلود لوأ نوكتا ىرخأ ءاضيب ادي انل ىدست

 لك ىف ةاواسملا مدق ىلع ىمظعلا ايناطيرب عم نواعتتس ىتموكح نأب ررقأ اذهل ليمجلاب انم افارتعإو
 , ةمئادلا ةقادصلا ىرع قيثوتل نيبعشلا ىلع ماعلا حلاصلاب دوعيام

 ةبحملا لودلا ةفاكو ةليلجلا ةيمالسإلا لودلا عيمجو ةقيقشلا ةيبرعلا لودلا نم بلطأ تقولا سفن ىفو
 دعت لب اموس دحأل رمضتال ةديدجلا ةيتفلا انتلود نإ اعيمج مهل دكؤنو اذه ءانلالقتساب فارتعالا مالسلاو لدعلل
 سلبارط لاثت نأب لمأ ىلك ىنإو مالسلاو لدعلل بحم لك ةقاذصب بحرتو ىملاعلا ملسلا تاودأ نم ةادأ اهسفن
 اذإ ايلع ةدحاو ةساير ىف ناتخألا ادحتت نأو لضافألا اهئامعز ةمكحب ةقرب اهتخأ هتلانام لجاعلا بيرقلا ىف
 هتاكريو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو تربصو ترصأو تعاش

 ةقرب ىلاو ةداعس باطخ

 ةيعمجل لماشلا عامتجالا اذه رضحأ نأ ىسفن ىلإ ميظع رورسل هنإ ةداسلا اهيأايو - ومسلا بحاصاي

 , سيئرلا ةدايس نم ةوعدب ىواقربلا ىنطولا رمتؤملا

 ىنإو - دالبلا ءاحنأ ةفاك نم لئابقلاو فيرلاو ندملا ناكس نع نيلثمم مضت ةيعمجلا هذه نأ ملعأل ىنإو

 بعشلا نوئش ىف ىأرلا ذخأو ةروشملل مظعملا ريمألا ىمس اهنيع ىتلا ةئيهلا ىه ىنطولا رمتؤملا نأ ردقمل
 ةموكح ةسايس ةفرعم ىلإ نوقاتشمو مكدالب لبقتسمب نومتهم تقولا اذه ىف مكنأ كلذك ملعأ امك ىواقربلا

 نأ .. ةريخألا سيسكسكل تالوادم نم ةيياجيإ ةجيتن ىلإ لوصولا مدع ىلإ !رظن ةيناطيربلا ةلالجلا بحاص

 -48م١١ا-



 اصيحمت رومألا هذه ةيئاطيربلا ةرازولا تصحم نأ دعبو رومألا هذهب مكمامتها نع ملعتل ةلالجلا بحاص ةموكح
 ءامعز مامأو ومسلا بحاص ةرضح روضح ىف ةبسانملا ةصرفلا هذه ىف ىلاتلا نايبلاب ىلدأ نأ ىل تلوخ اقيقد
 ١ - : بعشلا

 هل اريمأ هتدارإ ضحمب بعشلا هراتخا ىذلا مظعملا ريمألا ومسب فرتعت ةلالجلا بحاص ةموكح نإ (أ)
 ,ةيرافربلا وكمل اهينكرع

 ىتلا تاءارجإلا ةفاك ذختتس ىهو دالبلا مكح ىف نييواقربلا ةيغرب ايمسر افارتعإ فرتعت ىهو (ب)

 , حاجنلاو مدقتلا ىلإ اهديب ذخألا ىف ةيلودلا اهتامازتلإ عم قفتت
 نوئشلا ىف ةيلوئسملاب علطضت ةيواقرب ةموكح ليكشت ىلع قفاوت ةلالجلا بحاص ةموكح نإو (ج)

 . عوضوملا اذه ثحبل ندنل ةرايزل ومسلا بحاص.وعدت ىهو ةيلخادلا
 ىأ لمعيال فوس هنأب مكتارضحل دكؤت نأ ةلالجلا بحاص ةموكح دوت تاءارجالا هذه ذاختإ ىفو (د)

 ؛ ةداسلا تارضحايو ومسلا بحاصاي ايصخش ىنرسي ماتخلا ىفو . اهعومجم ىف ايبيل لبقتسمب رضي ءىش
 ىف ةريخألا تانايبلا ىف ءاج امك بعشلاو مظعملا ريمألا ومس ةبغر ردقت ةلالجلا بحاص ةموكح نأ مكنئمطا نأ
 مكتارضحل دكؤت اهرودب ةلالجلا بحاص ةموكح نأ امك ءايناطيرب عم ةمئادلا ةقيثولا ةقادصلا ىرع ديطوت
 يف ةكرتشملا امهتنحم ذنم امهنيب اتماد نيتللا ةينلا نسحو ةقادصلا نم امهنيبام ديطوت ىف اهتبغر صلخأ
 اريس رومألا ريس لفكت ىتلا سسألا ريخ ىلع تاقالعلا هذه قيثوت ىف ةصلاخلا اهتبغرو ؛ةريخألا برحلا
 ْ . نيقيرفلل ايضرم

 , حاجنلاو لابقالاو قيفوتلاب اعيمج مكل ىعدأل ىنإو
 .هتاكريو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ْ

 ماه ىسلبارط دفو لوصو
 ملاعلا داعسألا ىبأ دمحم ناتسألا ةحامسلا بحاص ةرضح سمأ حابص ىجلا قيرطب ةرضاحلا فرش ّإ]'

 ىف ناك دقو :هلفرو لئابق ميعز رمات كب ىلع هيجولا مايأ ذنم اهفرش امك رصتنملا كب دومحم هيجولاو ايبيل ىتنم
 . ماعلا ىواقربلا ىنطولا رمتؤملا ةرادإ ءاضعأ ميركلا دفولا لابقتسا

 نالعإ رثأ ىسلبارطلا بعشلا ىلع اماه اذايب ردصأ ماعلا ىسلبارطلا ىنطولا رمتؤملا نأ انملع امك
 ىسونسلا جاتلا تحت ماتلا اهلالقتساو ةيعيبطلا اهدالب ةدحوب ةيبيللا ةمألا كسمت هيف دكؤي ةقرب لالقتسا
 ..ىدفملا

 عيمس هنإ بيرقلا ىف ةيموق ةزع نم اهئامعزو اهريمأ دي ىلع دالبلا هيلإ ىبصتام هللا ققحي نأ ىجرنو
 , بلحم
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 مب 5

 50| مقر ةقيثولا

 نوعمتجم راتخملا رمع ةيعمج لاجر

 ةيسايس ةركذم هل نومدقيو ريمألاب

 ةقرب لالقتسا نالعإ ةهجاوم ىف راتخملا رمع ةيعمج هتذختأ ىذلا فقوملا دعب

 ةركف اضراع راتخملا رمع ةيعمج ءاضعأو سيئرب ىسونسلا دباع هللادبع ديسلا لصتا

 نم ةيعمجلا فقوم لوح ريمألا عم رواشت نأ قبس دق هنأ ثيح سيرد! ديسلاب عامتجالا

 ةيعمجلا فادهأ نم سيل) هنأب راتخملا رمع ةيعمج لاجر هباجاأف ةريخألا تاروطتلا

 لبقتال اهنكلو ةيبيللا ةلودلا سأر ىلع سيردإ ديسلل اليدب ىرتال ىهو مكحلا ىلا لوصولا

 ٠ (نمثلا نكي امهم ةدحولا ريغ ايبيلل اريصم

 ريمألا ىلا ةركذم ميدقت ىؤر دقو ١145/5/9 موي سيردإ ديسلاب عامتجالا مت دقو

 ىتح (نطولا) ىف ةركذملا رشتو ةينطولا اهئدابمب ةيغمجلا كسمت دكؤت عامتجالا اذه ىش

 ٠ ةقيقحلا نع ةديعب تاليوأت ىلا ريمألاب ةيعمجلا لاجر عامتجا ضرعتيال

 خيراتب ١8١ مقر (نطولا) ددع ىف عامتجالا رسبخ عم ةركذملا ترشن دقو

 نع ربخ ددعلا سفن ىفو (ريمألا ىمس ىلا ةيعمجلا ةركذم) ناونع تحت 64

 ةمجرتلا - ىرودخ ديجم روتكدلل (ةثيدحلا ايبيل) باتك ىف ءاج دقو اذه (سلبارط دفو)

 ءامعزل لاق رصقلا ريمألا رداغ املو) هلوق 1177 ةنس توريبب ةفاقثلا راد رشن ةيبرعلا

 ربصلاب ققحتت ةدحولاب ةصاخلا اياضقلا نأب هلوح اوقلحت نيذلا راتخملا رمع ةعامج

 تدكأ اهناف ةطلسلا هملست ةبسانمب ريمألل كيربتلل ءاسملا ىف ةعامجلا تبهذاملو ةمكحلابو

 دق تناك ةيسونسلا ةرامإلا نأب هتركذو ىرورض رمأ سلبارط ةقطنم عم ةدحولا نأ ىلع

 ادكؤم ةيقربب ثعبي نأ ةعامجلا هنم تبلط دقو اعيمج نويسلبارطلا اهب فرتعإ

 اذهب ةيقربب ىنطولا رمتؤملا لسرأ دقو ةدحولا لجأ نم لمعي لازام هنأب نييسلبارطلل

 :(نيمالا ساب يتحمل

 ىف لصحي ملو ةئنهتلل نكي مل ريمألاب عامتجالا نأ اقباس تركذ امك ىه ةقيقحلاو

 نم رثكأ دعب ىأ ١149/1/1 موي لصح عامتجالا نكلو ةقرب لالقتسا نالعإ موي ءاسم

 عم عامتجالا ربخ (نطولا) ترشن دقو ىسونسلا دباع هللادبع ديسلا نم ةردابمبو عوبسأ

 ناك عامتجالا نأ ىلإ ةراشإ ربخلا ىف سيلو هءانثأ ريمألل ةمدقملا ةركذملا صن

 هوى



 ريمألا ومس ىلإ ةيعمجلا ةركذم

 رمع ةيعمجل ماعلا زكرملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نم دفو ىظح ىينوي 5 ىضاملا سيمخلا حابص ىف [ 7
 كيحيررا ةكرابملا ةلياقملا هدي تملا ل فو ماعلا نكمل يصقي مظلل نيمألا ومسلا حاده ةؤيصحب الباقي ناققللا
 ةلسا وب تيت ةيضرقلا هذ راذقتلا يع ةسم تووقنا دقو انسلا ىرشألا ”تلعلاب لفاح وه ىف ةقيقت
 ىفطصم ذاتسألا سيكرلا نم ةوكتي دفولا ناح دقو اذه: ىلي:اميف اهرشنن سغاحلا تقول لوح ةزكذم اهذقو
 قرباصلا سعت ناكسألار فولغم وصب ناتسالا ءايقعالار يرشلا نيش همسم ناكها نيتركيجلاو داعي
 :ةوكذلا نمي اذه ورطلا دولا اهلا ةيسأاز

 مكيلغ السلا هللا هلق ىسوتشلا ىييردإ دعم سلا ليلا نيمآل ا" انالوس ودسلا بحاته ةريضح
 : ةيلاتلا ةركذملا عظعملا مكومس ماقم ىلا عفرأ نأ حافلا لكرملا ةراذآ سلجم مساب فرشتا - هقاكربودللا ةمكرو

 اهجتم هسيساحأ راهظاو هئارآ طسب ىلإ ىعادلا هبجاوب راتخملا رمع ةيعمجل ماعلا زكرملا رعشي - ١
 فرظلا اذه ىف , زيزعلا نطولا اذه ريصم نع لوألا لوئسملاو ىعرشلا ريمألا مكتفصب ىماسلا مكماقم ىلا
 لوصول :نلففلا لتكتلاو ينامعلا :ىؤاقللا متفحلاىع دي اع فقول | لقال قطارم لك هيف نودي يذل” يضورافلا
 . هللا نوعب ةمالسلا ءىطاش ىلا ةنيفسلاب

 ىتلا فادهالا ىه ىدفملا يسونسلا جاتلا تحت ماتلا اهلالقتساو ايبيل ةدحو نإ ماعلا زكرملا ىري - ؟
 زكرملا سحي ىتلا فادفالا ىهو ءلئاسولا لكب اهقيقحت ىلا لوصولا مكومس ةدايق تحت نييبيللا ىلح بجي

 ماقف اهليبس ىف مكداهجو اهب مكومس ناميإ ةوقيو هليقتسمو.«رضاح ىف ىبيللا بعشلل ةيرورضلا اهتيويحب ماعلا

 دالبلا نايكو ةمألا ةايحب قلعتت ةيحان مهأ ىف هبجاو ىدؤيل ىموقلا هاجتالا اذه ىف هلمع هنكمأام لكب هبناج نم

 ىلا نايحألا ضغي ىف تدأ دق هذه هلامعأ نأ هل ىعارت امنيح ديدش فسأب ماعلا زكرملا رعش دقلو -

 ةيبيللا دالبلا نم ءزجلا اذهب ةرضم لامعأ اهتأب اهيف دايطصالل هايملا ريكعتب نيمتهملا بناج نم اهريسفت ةلواحم
 .انلامعأ هب جوتن ىذلا ىحلا زمرلا هربتعن ىذلا ىماسلا مكماقم اضرل ةزئاح ريغ اهنأ كلذ ىلإ افاضم ةقرب وهو

 حيرصلا ىوقلا عافدلا دعتت مل ىهو لامعألا كلت لك درس ىلا ةجاح ريغ ىف ريمألا ىمساي نحن - غ

 نع عافدلا ىف ةيمويلا انفقاوم بناجب لالقتسالاو ةرامالاو ةدحولا نم انفادهأ ددهي نأ هنأش نم ام لك دض

 هانسملام ىهو اهب كسمتلاو ةدحولا نع عافدلا نأ دقتعن الو .ةتقؤملا ةيبنجألا ةرادإلا تافرصت ءازإ بعشلا قوقح

 دق انمدامو ماتلا لالقتسالا ىه انفده مادام ةقري ةمالس ىلع ارطخ نوكي نأ نكمي مكومس بئاج نم امئاد

 ٠ ىسونسلا جاتلا ىه ةيساسأ ةدعاق ةدحولا انذذتإ
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 ىف اونهرب دقو اهئازجأ نيب ككفتلا ىج قلخو دالبلا ةئزجت ةيلوئسم زيلجنإلا لمحن امئاد انك دقأو - ه

 بعشلا نايك مطحي داك ىذلا (ازروفسا  نفيب) عورشم ىه ناهرب رخآو ميمصتلا اذه ىلع ةبسانم ام ريغ

 ةدحولاو ةرامإلا فادهأ نم فده ىأ ىلع لوصحلا ىف عورشملا اذه عم لمأ ال نإ لايجأ ةدعل ىبيللا

 ىرهقلا مهعجارت ةيطغت اولواحف ممألا ةئيه ىف مهلشف ءارج نم ةمدصلاب نيلجنالا رعش دقلو لالقتسالاو

 ءاقلحلا مهفن نأ نيينطوك انيلع متح ىذلا رمألا ةقربل مات لالقتسا نم مكومس هنلعأ امب صقانلا مهفارتعاب

 مكديؤي مكومس ءارو نم بعشلا نا (ةدحوم ايبيل لالقتسا نالعإب ةحلملا مكومس انتبلاطم قيرط نع) نييناطيربلا
 ذنم فرتعت ىكل ةفيلحلا عانقإل دوهجم مظعأ متلذب دق مكنأ ىهو دكاتلا مامت هنم نودكأتم نحن اميق ايلمع

 نالعإ نم ىوس اهيف فورظلا مكنكمت مل ىتلا ةوطخلا هذه .ةدحوم ايبيلل ماتلا لالقتسالاب ىلوألا ةوطخلا

 . ماتلا ةقرب لالقتسا

 رشابم ريغ قيرطب صلخم دييأت ةقيقحلا ىفو ساسألا اذه ىلع ىه هانفقو ىذلا فقوملا اذه نإ - ١
 عم ايشمت اهينامأو ةمألا لامآ قيقحتل ىلمعلا قيرطلا قش مكومس اهب عاطتسا ىتلا ىلوألا ةوطخلا هذهل

 . ةرهاقلا ةيلودلا فورظلا تايضتقم

 مكومس ةملكب نيرثأتم فقن انلعجي امم لوقعملا عقاولاب رومألا نزو الا انعسيال هسفن تقولا ىفو - /

 لالقتسالا نالعا نأ ةنهارلا قئاقحلا ءوض ىلع ئرنل (هلين نم بعصا لالقتسالا ىلع ةظفاحملا نا) ةدئاخلا

 دجن رضاحلا انفقوم ىف اننأ الإ لمعلاب لوقلا ميعدتل ايوق امزاح افقوم بلطتت ةيرورض ةئيرج ةوطخ ماتلا

 : ىه كلتو رخآلا ىلع اهنم لك لح فقوتي لئاسم ثالث مامأ انسفنأ

 , دالبلا ديحوت معأ ىنعمب وأ سلبارط - أ

 , ماتلا لالقتسالاب اهفارتعإ ساسأ ىلع اهعم فلاحتلاو ايناطيرب - ب

 لكاشم ىأ لئاسم يه ريمألا ىمساي هذه , لبقملا ريمتبس لبق اهفارتعاو ةيقرشلاو ةيبرعلا لودلا - ج
 لالقتسا ديقت ةدحاو ةلسلس نوكت تاقلح ثالث اهنأل ءاهلحأ عيرسلا لمعلا انيلع متحتي ىتلا رضاحلا فقوملا

 . ماتلا اندالب

 هءالو ليلجلا مكومسا دكؤي نأب راتخملا رمع ةيعمجل ماعلا زكرملا فرشتي مدقتام لك ىلع ءانب - /

 فرصت تحت هسفن اعضاو ةنكمملا هلئاسو لكو هتادوهجمو هتاحارتقاب هدادعتسإو قيمعلا هصالخإو قداصلا

 مكر لظ:ةحت لماتشلا ةتايك ىف لماكلا هزم يوسيفملا نطولا ققحي نديم لك ىف.لمعلل ميظعلا هدكأق
 !!!!! ىدفملا

 , هتاكريو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 سيئرلا ١144 ىينوي 4 ىزاغنب
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 سلبارط دفو

 ىتفم ةحامس نم نوكتملا سلبارط دفو ءاضعأ ىجلا قيرطب ىضاملا تبسلا حابص ةرضاحلا رداغ ميل

 ىف مايأ ةسمخ اوضق نأ دعب رمات كب ىلعو رصتنملا كب دومحم هيجولاو ملاعلا دوعسلا ىبأ دمحم ذاتسألا ايبيل

 ءارجاب اوماق دقو ةيريمألا ةدئاملا ىلع ءادغلا ماعط لوانتو مظعملا ريمألا ىومس ةلباقمب اهلالخ اوفرشت ىزاغنب
 نم ذختيسو ذختأ امل لصفم حيضوتو لماك مهافت نع انتايرحت لدت امك ترفسأ نيلوئسملا عم ةماه تاثداحم

 ْ , ىبيللا نطولا ةيضق حلاصل تاءارجإ

 رمتؤملا ةوافحل اريدقتو ليلجلا ريمألا ماقمل ءالو ضيفت ةرثؤم ركش ةملك ىسلبارطلا دفولا نم انعاج دقو

 ىف ىدؤتس ىتلا تاوطخلا هذه ةجيتنب ناميإلاو ةقثلا روعش ةنمضتم بعشلا دارفأو دالبلا تائيهو ىنطولا

 ىريمألا ناويدلا نع نويودنم دفولا عيدوت ىف ناك دقو ءاذه ةيلمعلا دالبلا ةدحو قيقحت ىلا هللا ءاش نإ بيرقلا

 , نايعألا ضعبو راتخملا رمع ةيعمجو ىنطولا رستؤملاو

 مهبل سس سلال

 |١" مقر ةقيثولا

 لوأل سلبارط روزي سيردإ ديسلا

 ةدحوملا ايبيلل ريمآك لبقتسيو ةرم

 ديسلا هجوت هنلعأ ىذلا لالقتسالا لوح زيلجنإلا عم ثحابتلل ندنل ىلإ هقيرط ىف ]|

 ىلا ارحب اهنمو ايبيل نم ءزجلا اذهل اهب موقي ةرايز لوأ ىف ارب سلبارط ىلإ سيردإ
 لجأ نم اراحو اريبك الابقتسا سلبارط ىف ىسونسلا ريمألا لبقتسا دقو ؛ايناطيرب
 اثدح اهرابتعاب ةلحرلا هذه ءابنأ رشن ىف (نطولا) تبهسأ دقو اهلالقتساو دالبلا ةدحو
 ىف (ىبيللا بعشلا ةدحو) ناونع تحت اهتيحاتتفاب كلذ ىلع تقلعو ةيودحولا هداعبأ هل
 ْ , 1945/1/١9 خيراتب ١80 ددعلا

 هتماقإ رقم ىف سيردإ ديسلا ريمألا عيدوتب ترداب دق راتخملا رمع ةيعمج تناكو

 خيراتب ١84 اهددع ىف عيدوتلا لفح فصو (نطولا) ترشنو هرقس ةليل ىزاغنب ىف
 نوميملا هرفس ةبسانمب ريمألا ومس عدوت راتخملا رمع ةيعمج) ناونع تحت 5

 . ( ةيبرغلا ايبيل ىلإ

 اوم



 ترطيس ىتلا تاملظلا كلت اهرونب تددب سمشلا ةقارشاك سلبارطل مظعملا ريمألا مس ةرايز تناك

 بعشلا ةيونعم ميطحتو دالبلا لاصوأ كيكفتل تدجو مويغ الإ ةقيقحلا ىف ىهامو :ىبيللا نطولا عوير ىلع انيح
 , ةيلحملا ةيعاطقالاو ىبنجألا رامعتسالا روذبل ةحلاص ةقرفتم ءازجأ ىلإ تمسق دقو ؛ ضرألا هذه نوكت ىتح

 ةينطولا ةفيحصلا هذه ربنم ىلع نم ناعن انك دقف راتخملا رمع ةيعمج انتسسؤم ةسايسل اعبت نحنو
 ناكس نيب فالخ دوجوب ماهيالاو ةيبيللا ةدحولا ةيمهأ نم لالقالا ىلع نكتري ماهتا لك عفرت ىتلا قحلا ةملك

 , مكحلا ماظنب قاعتي اميف اهيبرغو دالبلا ىقرش
 ليلدلا ةماقاو ةلطابلا تاماهتالا كلت ةدابإ ىلإ لوصولا ليبس ىف بعتلا نم اريثك ىقالت ةسسؤملا تناكو

 .:.:فايح نفاظم لك ىف نسللا بقيشلا ةحو ىلع

 نأ الإ ضرغلا ىوذ وأ رظنلا ىريصق نينطاوملا ضعب نم فسألا عم (رسكلاب) مهتملا بناجلا ناك دقو
 تناك انه نمو ةرضملا تاهاجتالا كلتل ءافخلا ىف ءاحيالاب ىساسألا كرحملا ىه امئاد اناك ىينجألا عيصألا

 , نيلماعلا نيرباصلا عم هللا نكلو اليوط اربصو الصاوتم اداهج تيلطت ىتلا ةبكنلا

 نلعي نأ ةرهاقلا ةيلودلا ةسايسلا عم ايشمت مظعملا ريمألا ىمس تعد دق ةريخألا ثداوحلا تناكو

 بعشلل لمعلا باب كلذب احتاف ةلقتسملا دالبلا ةدحو قيقحت ىلع لمعلل هدادعتسا ىدبيو اهدحو ةقرب لالقتسا

 ىمس ىلع حلي ةقريو سلبا رظ ىف بعشلا بهيف ةمساملا ةعاسلا ىف هنطو لايح هبجاوب ضهنيو دومس رزأ دشيل
 اهمدقو ,ةيوقلا ةجحلا هذهب ميكحلا دئاقلا ومس كسمأف دوشنملا دحاولا هفده قيقحتل'ىعسلا ىف هدئاقو هريما

 ججحلا لك لامكتسال ريبكلا ذقنملا ىمس مدقتو ءايبيل ريصم ىلع ةرطيسلا ةقيقحلا ىف اهدحو اهل ىتلا ةلودلل

 . محفملا قطنملاو غمادلا ناهربلاو ةغلابلا ةجحلا تناكو سلبارطل ةيخيراتلا هترايز ىرقق

 هتدحو ىلع هبعش رارصإب ةقطانلا تادنتسملا هانمي ىفو ةرطيسملا ةلودلا كلت ةمصاع ىف مويلا ىه اهو
 , دحاولا هفدهو ةدحوملا هتدايق ىف بعشلا ةدحو أدبم ققحتو مويغلا كلت ايئاهن تددبت دقف نذإ هلالقتساو

 انك دقو فقوملا ىلجنإ دقف لاقلاو ليقلاو درلاو ذخألا مزلسيام ىلخادلا - ىجلا ىف دعي ملف نذإو

 , ليلد عوورأو اهل رهظم ىوقأ ىف مويلا ىهاهو بعشلا ةدحوب نينمؤم لبق نم اثكو ةيئاش ةيآ هيف ىرنال امثاد
 امهر شاشا ىلط هند كيل ويضم لوس اناطيوبب نكراقي نيل ىو للحل يقل يمسك قالو

 ةلفاكلا هلامأ قيقحت'هل ةاماخ ةتدوع ىف ةدئاقل علطتمو ةسامح دقتنو دحتم بطش ةومس ءازؤ نمو اهلذاقتساو

 . هللا نوعي اييرق
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 جي ا يع يب يمسح
 ريمألا قمس ع دوت راتخملا رصغع ةيعمج

 ةيبرغلا ايبيل ىلا نوميملا هرقس ةبسانمب
 55000 ىلإ رفسلا ىلع مظعملا ريمألا ىمس مزعل ناك

 ةبثوتملاو ةشطعتملا سوفنلا ىف رثألا لمجأ اذهل ناك . هئامعزب رشابملا لاصتالاو ىبيللا نطولا نم ىبرغلا
 كلذ ىلا لوصولا ىف ةقباسلا ةبغرلا ىلع ةلالدلا حضاو ةيريمألا ةطرلا ىزغم نأل كلذ ةيبيللا ةدحولا قيقحتل
 . ةرشابم ةيلمع ةروصيو بسانملا تقولا اذه ىف ىربكلا ةياغلاو ىمسألا فدهلا

 ةكرابملا ةوطخلا هذهل اهحايترإو اهجاهتبإ اهراهظإل راتخملا رمع ةيعمج ىخيراتلا ثداحلا اذه عفد دقو
 راتخملا رمع ةيعمج اهيلبس ىف تلضان اماط ىتلا اهتدحو ىلإ ىدم برقأ ىفو هللا نذإب دالبلا لصوت ىتلا
 , بعاتملاو بعاصملا نم ريثكلا كلذ ءارج نم تدبكتو

 هعيدوتب فرشتت مظعملا ريمألا ومس عم دعوم ىلع راتخملا رمع ةيعمج تناك ىضاملا ةعمجلا ءاسم ىفو
 ةيناثلا ةعاسلا وهو رفسلا تقو ىف عيدوتلا دحأ مشجتيال نأ ريمألا ىمس ىأر ذِإ ةديعسلا ةيسانملا هذهب هتئنهتو
 تارايسلا تناك ىتح ءاسملا كلذ نم ةرشع ةيداحلا ةعاسلا تبراقامو مايصلا ةلاحل !ارظن تبسلا موي رهظ دعب
 نوكتت دوفولا تناكو «ىزافنب ةيحاضب رماعلا ريدغلا رصق نم ةبرقم ىلع راتخملا رمع ةيعمج دوفو لقت ىتلا
 كل ماعلا زكرملا ةرادإ سلجم نع نيلثمم نم
 . راتخملا رمع ةفاشكو

 بابشلاو ةفاشكلا مهقلخ نمو ىريمألا رصقلا وحن ةرادإلا ءاضعأ مدقتو تارايسلا نم عيمجلا لجرتو
 " تايحتلا لدابت دعيو 0 مهدونج سأر ىلع ةقرب عافد ةوق طابض نم ددع مهلابقتسا ىف ناك دقو
 ريمألا ومس ةلياقمب فرشت ثيح لابقتسالا ةعاق ىلإ ماعلا زكرملا سيئر مدقتو رصقلا ءانف ىف عيمجلا فطصا
 نقيسولا يا ةفاشكلاو ةلاوجلا دئاق نلعأ انهو «ريمألا ىمس جرخ نأ ثبلامو مظعملا
 ليصافتلا ضعب نع رسفتسي هومس ناكو ةعيدبلا ىقيسوملا تامغن ىلع روباط شيتفت ىف هومس رشابو ةيحتلاب
 ريبكلا هياجعاو ىماسلا هديرغت ةيعمجلا سيئر غلبأو ريمألا نمس لضفت ءاهتنإلا دعيو ,مامتهاو ىوبأ فطعب
 , ةكرحلا ةوقو ماظنلا ةقدب هتثنهتو

 لابقتسالا ةعاق ىلا ةيفاقثلاو ةيفشكلاو ةيضايرلا ماسقألا ءاسؤرو ةرادإلا سلجم ءاضعأ هومس اعد مث
 ميركلا فطعلاو ىماسلا فطللاب رخاز ىج ىف ةليوط ةرتف ليلجلا ريمألا ومس ةثداحمب نووعدملا ىظح ثيح
 ' ريمألا ةايحب نيفتاه ةينطولا مهديشانأا نودشني بابشلاو ةفلتخم تاعوطقم فزعت كلذ لالخ ىقيسوملا تناكو
 . (ةدحولا ذقنم)

 ىف ًاطسبنم ةفطالملا ريثك هومس ناك دقو ةرخاف ىاش ةلفح ىلإ هفويض ىعدو ريمألا ىمس لضفت مث
 قيفوتلاب هومسا نيعاد ىدفملا ريمألا ةيعمجلا ءاضعأ عدوف جيهبلا لافتحالا اذه يهتنا نا ىلا مهعم ثيدحلا
 . هفطعو هماركإ هومسل نيركاش ماتلا حاجنلاو

 ةفاشكلاو ةلاوجلا روباط امأ ,ةيسامحلا ديشانألا نيئترم ةرضاحلا ىلإ مهتارايسب بابشلا داع دقو اذه

 ىقيسوم ضارعتسإب ءابرهكلا رونلاو عطاسلا رمقلا ءوض ىلع اهلالخ ماق ةدم ةيدلبلا ناديم ىف ىضق دقف
 , اليوط هل تقفصو هريفغ ريهامج هعامسل تدشتحا ليمج

 - اها



 مه لسا

 1١ | مقر ةقيثولا

 اهلالقتساو ايبيل ةدحو نم لودلا ضعب فقاوم شقانت (نطولا)
 نم اهنع جتني دقامو ندنل ىلإ سيردإ ديسلا ةلحر ءارو ةلئافتملا تاعهلطتلا لوح 8

 نم نييسنرفلا نيلوئسملا تاحيرصت نم ءابنألا تالاكو هتلقانتام لوحو ؛ةيودحو تابيترت
 تحت تاعوضوملا هذهل اهتيحاتتفا (نطولا) تسرك اهلالقتساو ايبيل ةدحو ىف كيكشت
 ١549/1/19 خيراتب ١87 ددعلا ىف (ظفحتي نكلو لوافت) ناونع

 فونس ملا ةلخزل | ةده :ايفاطيرم "ىلإ ملظعملا نيألاوَدَس ةلكر لع مقننام ىلإ: مدلل ماعلا يازلا علطتي

 . ىبيللا نطولل ىسايسلا ريصملا ساسأ دكؤملا نم نوكيس ىذلا عضولا كش الب اهيلع بترتي
 لاذتال انتنيفس تمادام ظفحت نودب هقالطإ نكميال لؤافتلا اذه ناك نإو انلؤافت متكن ال انبناج نم نحنو

 ماثتلا ىلإ اننانئمطا ىه اناؤافت ىلع لوألا ثعابلا ناك دقو ؛ىلودلا مضخلا ىف ةيسايسلا ءاوجألا تابلقتل ةضرع

 نحذف سلبارطل ريمألا اهب ماق ىتلا ةيخيراتلا ةرايزلا كلتل ةجيتن ةيلخادلا ةهبجلا ىف ىوقلا دناستو فوفصلا
 هيلا ىبصتام ىلا ةلصاو بيرال ىهف ةدايقلاو ةليسولاو فدهلا ةدحوم تناك اذإا ةيبعشلا ةدارالا نا امئاد نمؤن
 ايلعلا ةيناطيربلا رئاودلا ىدل صاخ رابتعا لحم ىبيللا بعشلا ةدارإ تحيصأ دقو ددعلاو ددعلا نع رظنلا نضغب

 دعب ايبيل ريصم نأشب ممألا ةئيه ىلا مدقي عورشم ىا حاجن نم اهسأي ةريخالا اهتاحيرصت ىف متكت مل ىتلا
 جاتلا تحت ةلقتسم ةدحوم هدالب نوكت (نأ) ىه ىبيللا بعشلا ةدارإو ازروفسا  نفيب عورشم ايئاهن نفد نأ

 ةقيقحلا هذه كردت مل اهلعلو ؛طسوتملا ضيبألا رحبلا ضوح ىف ايناطيرب حلاصم عم ىفانتيال اذهو ىسونسلا
 ةليوطلا ةرودلا هذه مهسفنا لوح نم نورودي مهتلعج ىتلا ىه ةيزيلحنإلا ةيديلقتلا ةسايسلا نأ ىأ ارخثتم الا
 . مهحلاصم نامض ساسأ ىلع اريخأ اهديحوت ىلا الوأ ايبيل ميسقت ءارو نم اولصيل

 ةقيقح كاردإ ىف ةينلا نسح انرياسو ةيناطيربلا ةسايسلا ىف تاضقانملا نم ريثك نع انزواجت اذإو
 ىلع مهموصخو مهئافلح نم جرح ىف اوناك مهسفنأ زيئجنإلا نأ انيأرل ثداوحلا ىرجم ةعيبط نم فقوملا .

 ةكرتشملا نيدلبلا حئاصم ظفحي ساسأ ىلع ريصملا ريرقت ةلواحم ىدل ءاوسلا
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 عدن نأ ىفكي لب ةقباسلا ةيلاطيإلا تارمعتسملا ةيضق نم اكيرمأو اسنرف فقاوم ضرعتسن نأ ىفكيو
 ىف فقوملاب ةصاخ ءارآ نم اهؤارزوو اسنرف فحص هلجستام رضاحلا تقولا ىف عمسنل انناذآ فهرنو اذه لك
 رومألا نم ايبيل ىف ةلقتسم ةموكح ءاشنإ نأ) ةيسنرفلا (ىراغيفلا) ةديرج هيف لوقت ىذلا تقولا ىفف ءايبيل
 تسيلو ةعساش ىراحص ضعبلا اهضعب نع اهلصفت ايبيل اهنم فلأتت ىتلا ثالثلا قطانملا: نأو ؛اهناوأل ةقباسلا
 لوقي تقولا اذه ىف (ةيرادالاو ةيداصتقالا نيتيحانلا نم الو ةيسايسلا ةيحانلا نم ال ةكرتشم ةطبار اهنيب
 ةيفحصلا تاياعدلا ىلا ريشي ناك اسنرف ةيجراخ ريزو ناموش ىيسملا نأ ) سيراب نم (سميتلا) لسارم
 نم ءاحياب سلبارط ىف نآلا ىرجت ةيعيبط ريغ تاكرح كانه نا هلوق ىف سلبارط نم ةرداصلا تاعاذالاو
 تاحرصت نا لسارملا دكؤيو اهيلا ةدتمم ىسونسلا سيردا ريمألا ةطلس ىرت نأ دوت ىتلا ةينطولا رصانعلا
 اهتراج ىف اهرثأ نم ىشخت اهنأل ايبيل ةدحو ىف ةضراعم امئاد تناك اسنرف ناو رهاظ قلق نع منت ناموش
 , (برعلا نيينطولا ناطلس تحت ةدحوم ايبيل تححبصأ اذا سنوت

 ريخأ تدافأ تايقربلا نأ امك اهلالقتساو ايبيل ةدحو دض لازيالو ناك اسنرف فقومف نذا

 اسنرفو ايناطيرب نم نوكت ايبيلل ةيلود ةياصو حصالاب ىأ ةموكح ءاشناب صاخلا قباسلا اهيأر ىلع لازتال
 , ةيبرعلا لودلا ىدحإو ايلاطياو اكيرمأو

 عبتت تأر دق اهيتفيلح ءازا اهفقوم جرحت مغر ايناطيرب نأ ىلع ليلدتلل ىفكيام ردقلا اذه ىف لعلو
 . ايناطيريو دالبلا هذه نيب ةكرتشملا حلاصملا لفكي امب ايبيل ريصم ريرقت لايح عقاولا رمألا ةسايس

 ةيلمعلا انتيرحو لماكلا اننايكب فارتعالا ىلإ لوصولا ريغ انمهيال نحنف كلذ ىلا اهعفاد ناك امفيكو
 اذه انل مدقي ال ىهو اندالب ىف رمألا مامز ىلع لعفلاب ضباقلا ىه نئاكلا اذه نأو اصوصخ نئاك ىأ نم
 امك انلؤافت مغر اننإ ريغ ريصن لكل هدقف تقو هترصانم ىف اهانقهزأ حاورأو اهانقرهأ ءامدل انمث الإ فارتعالا
 حيولتو ىربكلا لودلا نيب ءارآلا براضت نم هاتدرس ىذلا دعب ظفحتلا روعش راهظإ نم ادب ىرنال افنآ انلق
 صوصخ ىف رارق نم ممألا ةئيه هذختتس اميف رثؤيال ايبيل ىف ديدجلا عضولا نأ رخآو نيح نيب ايناطيرب
 ةظقيلاو داحتإلا رهاظم ىوقأ ىف ىيبيللا بعشلاف اريخ نولئافتم اذه لك عم اننكلو لبقملا ربمتبس ىف اهريصم
 ىلإ قيفوتلا ىف دامتعالا هيلع ىلاعتو هناحبس هللاو لمعلا ناديم ىف لمعلا هقتاع ىلع ذخأ ميكحلا هريماو
 ركذلا ةفئاسلا ةيسنرفلا (ىراغيفلا) ةفيحص لوق ىلإ ريشن نأ دون هذه انتملك متتخن نأ لبقو حاجنلاو حالصلا
 لاصتالا عنمت ءارحص ايبيل ىف تناك اذإو ةيسنرفلا ةدحولا ريغ ىه ةيبيللا ةدحولا نأب اهترضح ركذنو
 ىهو ىيرعلا برغملاو  ايوروأ ىف ىهو اسنرف نيب ناف ىعدت امك اهئازجأ نيب ىرادالاو ىداصتقالاو ىسايسلا

 كلذ عمو ؛,تافص نم قولخملا هب فصتيام لكو ةغللاو نيدلاو سنجلا قراوف نم ىراحصو اضيرع ارحب ايقيرفاب
 برغملا نيبو ةيبوروألا ةيرآلا ةيحيسملا اسنرف نيب ةدحولل لمعتو ىدانت ةاواسملاو ءاخالاو لدعلا مساب اسنرف ناف
 ىسايس قطنم اذه ناك اذإ ... ىبرغلا ركفلا فلدي ةقيحس ةوه ةيأ ىلإ ! .. بجعللاي ىقيرفالا ىبرعلا ملسملا
 .... نييسايسلاو ةسايسلا ىلع مالسف

2 

| 

 هس 11597



 ١ م عج وه

 مقر ةقيتولا

 ىناطيربلا دمتعملا روشنم ىلع قلعت (نطولا)

 رييمألا ديل ةيلخادلا ةطلسلالاقتناب

 ىد رتسملا ىئاطيربلا دمتعملا نم روشنم ١5159/6/١١ ىف ردص

 ىلإ ةقرب ىف ةيلخادلا نوئشلاب صتخت ىتلا ةطلسلا لاقتنا هيف نلعي لودنك

 خيراتب ١55 ددعلا ىف (نطولا) تقلع دقو ىسونسلا سيردإ ديسلا ريمألا
 ىف انلالقتسا) ناونع تحت اهتيحاتتفا ىف روشنملا ىلع + /ةر/”ا/

 . (زيلجنإلا سوماق

 زيلجنإلا سوماق ىف انلالقتسا
 تاطلسلا هيف ملسي ريمتبس ١١ خيراتب اروشنم ردصأ ىناطيربلا دمتعملا نأ ىضاملا ددعلا ىف انرشن

 . ةيجراخلا نوئشلاب قلعتت ىتلا تاطلسلاب دمتعملا ظافتحإ عم مظعملا ريمألا ىمس دي ىلإ ةقرب ىف ةيلخادلا

 دمتعملا روشنم صن ىلع علطن ملو هتفيحص ىف ىناطيربلا رشنلا بتكم هردصأ نايب نع اذه انيور دقو
 , ةيمسرلا ةديرجلا يف كاذ ذإ ردصي مل هنأل

 ريرقت وحن ىلوأ ةوطخ اذه رابتعإ نع ىضاملا ددعلا ىف انتيحاتتفإ ىف انربع دق كلذ ىلع ءانب انكو
 هذختتس امب ددحمو تقؤم هنأل الوبقمو ابيط عضولا اذه انربتعإ امك ماتلا اهلالقتساو اهتدحو ىف ايبيل ريصم
 ةدحولا ىف نطولا قح لامكتسال عيرسلا لمعلاب ءارزولا سلجم انحصنو اندالب ريصم ىف رارق نم ممألا ةئيه
 نم اهب فرتعم ةقرب ىف ةينطو ةموكح دوجو دعب ايناطيربو سلبارط ءامعز عم نواعتلاب ماتلا لالقتسالاو
 اهتيمهأ نم للقنال ةوطخلا هذه نا انلق نأ دعب ريبكلا فدهلا ميمص ىف ايباجيا امدقت ربتعي امم ايناطيرب
 انلق لب ريزغلا انمدب نرق عبر توترا ىتلا انداهج ةرجشل ىعيبطلا جاتنلا تسيل اهنال اهتميق ىف ىلاغنال اننكلو
 . رحلا انيعشل ةرحلا ةايحلا رجف نم صيصب لوأ أدب (ربمتبس )١ مويلا اذه ىف نأ كلذ قوف

 انتديرج رودص دعب ةيمسرلا ةديرجلا ىف ىناطيربلا روشنملا صن ىلع علطن اندكام فسألا عم نكلو
 لبق ةمألا ةايحب قلعتي ىذلا عوضوملا ىف ةحيرص نطولا ةملك لوقن نأ ىنطولا بجاولا نم انيأر ىتح
 . رسسخأ نايتعا ىأ
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 ةطلسلا نأ ىه ميمصلا ىف تاملك نم اهولتيسامو هذه انتملك علطم ىف اهليجست اننكمي ةرابع لوأ نإ

 لزت مل ةيناطيربلا ةرادإلا نأ رخآ ريبعتب ىأ نييناطيربلا دي ىف لزت مل لولدم نم ةرابعلا هذه ىف امب ةيلخادلا

 , يناطيربلا دمتعملا روشنم بجوعب جراخلاو لخادلا ىف ةقلطملا ةطلسلا ةبحاص
 تحت لومفملا ةيراس لازتال اهنأ الإ ايمسإ تلاز نأو ىهو ةطلسلا ةبحاص ىه ةيناطيربلا ةرادالا نإ معن

 . ىئاضقلا راشتسملاو ىلاملا راشتسملاو ىناطيربلا دمتعملا مسا

 اذه انلبق دقو ةيلخادلا نوئشلا ىف فرصتلا قلطم اهل حبصأ دق ةينطولا ةموكحلا نا دقتعن انك دقل

 ممألا ةئيه لبق نم ريصملا ريرقت دعب ةيقابلا ةيجراخلا تاطلسلا انتموكح ملتست نأ طرش ىلعو ضضم ىلع

 رثا الف روتسدلا اهتمدقم ىفو ةيلخادلا نوئشلا مهأ ىف لغوتت نيراشتسملاو ىناطيربلا دمتعملا ةطلسب اذاف

 دمتعملا ةقفاومب ءىش لك ةيرادإلاو ةيلاملا ىحاونلا ىف ىتحالو ءاضقلا ىف الو عيرشتلا ىف ةينطولا ةموكحلا

 ةقفاوملاو ةراشتسالا ىنعم كردن نحنو عوضوم لك ىف لصاف ةثالثلا ىأرو نيراشتسملا ةراشتساب ىناطيربلا

 ؟ لمع نم ةينطولا ةموكحلا ىقبام اذه لك دعب ىردن الو رمألا رادصإو ةدارإلا ضرف اهنإ زيلجنالا سوماق ىف

 مظعملا ريمألا ومس نأ رابتعالا اذه ىلع ةقرب ىف ةينطو ةموكحب ايناطيرب فارتعإ رسفن فيك اضيا ىردن الو

 نأ ةفيلحلا ىف هلمأ نع هومس ربعف ىتاذلا لالقتسالاب هل ايناطيرب تفرتعاو ماتلا لالقتسالا ىينوي لوأ ىف نلعأ
 ةقلطملا ةيلخادلا ةطلسلل الماش هرابتعاب ىتاذلا لالقتسالا اذه بعشلا لبقو ىبيللا لالقتسالاب ابيرق فرتعت
 اذه ناك دقو . ةيعيبطلا اهدودحب هدالبل ماتاا لالقتسالا قيقحتل دوشنملا لون نحف ناكترإ ةطقن هذختي نأ ىلع

 (ىعاطقلاب) ىلو ىبيللا نطولل ىمسر نايكب فارتعالا ىلع لوصحلل ةيرارطضالا ةليسولا هتاردحنم مغر ليبسلا

 . ىراجتلا ريبعتلا دح ىلع

 ىف اهئزاوت تدقف دق اهلحلو انتقيقح ريدقت ىف ةرم لوأل اهسايقم تدقف دق ايناطيرب نأ كشال نكلو

 نيعاشملا ريصلاو صالخإلا اذه نإ اهتاف نكلو ءروبص بعشو صلخم ريمأب ةرم لوأل اهلاصتا ببسب كاردالا

 انلعج ام اهنم ةديدع ىرخأ لئاسو كانه امناو قوقحلا صالختسال ةديحولا ةليسولا اسيل دونجلاو دئاقلا نيب

 , اهتلوص تقو ايلاطيإ رهقل اهتنحم نابإ ايئاطيرب فلاحن

 ىرامعتسالا قيرطلا سفن ىف ريست اهنأ مويلا ىلا انضرأ تئطو نأ ذنم ايناطيرب تاوطخ نم رهظيو

 , لبق نم ايلاطيا هيف تراس ىذلا

 نايكو ىنطو شيج انل ناكو باون سلجم انل تسسأو ليلجلا ريمألا ىمسي تفرتعا ايلاطيإ ىتح

 ىف ةوقلا ليبس ىلا ةمألا اهدعب تداع ةرتف الإ اذه المتحي مل كاجملا بعشلاو دهاجملا ىيمألا نكلو ىسايس

 لا ايرلا

 ( راتخملا رمع ةبعمج قئاثو) 5ص 0-155



 ىلعف اهبساحي نم كانه نأ ىردتال اهنكلو ٠ اهباسح ىلع هسفن ديعي نأ خيراتلا نم ديرت ايناطيربو

 ىه البلا ىف ةقلطملا ةطاسلا بحاص نأو انتافرصت ىف ارارحأ نيلقتسم انسفنأ ربتعن اننأ كردت نأ ايناطيرب

 ا ديحولا ىعرشلا اهريمأ

 اذه ىلعو نايلطلا انرهقو زيلجنإلا انرصان ؟دبملا اذه ىلعو نرق عبر حالسلاب انلتاق ًأدبملا اذه ىلع

 , لمعلل دوعئس أديملا اذه ىلعو لمأ ىلع انريص ادبملا

 مهن لسحق

 وو 1| مقر ةقيثولا

 نستلم: جلا سك د هول افكت سه نسم

 هروشنم ىف ءاجام ضعي ءاغلإ بلطب ىناطيربلا

 دكعملا وشتم ةساردل تاس ةقحي ناككلا نمع. ةيعمت ةاحلا وكزلا' نانا
 ىلإ ةيلخادلا نوئشلا ىف ةطلسلا لاقتناب ١549 رسسمتبس ١ ىف ردص ىذلا ىناطيربلا

 ٠ ىسونسلا سيردإ ديسلا ريمألا ةسائرب ةيواقرب ةموكح
 يتاطيربلا دصمملا ىلإ ةيتطوت زكذي هيجوتي ارارق ةيعمجلل ماعلا وكرم ذهتا قو

 . ةينطولا ةموكحلا ةطلس ديقت ىتلا دمتعملا روشنم دونب ءاغلاب ةبئاطملل

 ىنطولا رمتؤملاو ءارزولا سلجمو ريمألا ىلإ اهتركذم نم روصب ةيعمجلا تثعب دقو
 . ماعلا

 , 1545 نبوتكأ لوأ خيراتب ١571 ددعلاب (نطولا) ىف ةركذملا ترشن دقو

 راتخملا رمع ةيعمج نم ةينطو ةركذم

 دمتعملا روشنم دانبأ ءاغلإب ةبلاطملا

 ارو ةينطؤلا ةيوكحا | ةطلش ذيقت ىقلا

 تا



 ةلاح ىضاملا ددعلا ىف هانرشن ىذلا ىناطيربلا دمتعملا روشنم ىلع نينطاوملا عالطا ذنم داليلا تداس

 زكرملا دقع نأ ناكو , ديدجلا عضولا ءارج نم نطولاب قدحي ىذلا رطخلاب نوعشلا ةجيتن زفحتلاو قلقلا نم
 عضو ىلإ ىهتناو دمتعملا روشنم ءوض ىلع رضاحلا فقوملا ةساردل تاسلجلا ضعب راتخملا رمع ةيعمجل ماعلا

 هذه نم خسن تناك تقولا سقن ىفو ىناطيربلا دمتعملا ىلا سمأ حابص تملس دقو : ةيلاتلا ةينطولا ةركذملا

 خسنلا هذه تمدق دقو « ماعلا ىنطولا رمتؤملاو ءارزولا سلجمو مظعملا ريمألا ومس ماقم ىلإ عفرت ةركذملا

 : ةركذملا صن ءارقلا ىلإو ةقيحصلا هذه ىف اهرشنن ةصاخ لئاسرب

 ىتلا ةيمسرلا ةقرب ةديرجب راتخملا رمع ةيعمجل ماعلا زكرملا لاصتا رثأ ىلع هنا مكفالباب فرشتأ

 هسا هذه راذإ :قللمم قع :هتاطلسلا لافتناب ضاخلا نستمس 1: ةيزاف 31 نوشنلا يله ىرتش

 حيحصلا مهفلا ةجيتن غولب نم نقيتلا دعيو , اقيقد اثحب روكذملا روشنملا تايوتحم اهلالخ ثحب تاسلج
 ريضاحلا ىف ايلفلا قظولا ةحلصتم سمت :تاعارجإ نم ىوشتملا :اذه-ناخبا' ةيلغ يوطق ام لماشلا كاردألاو

 مكبانج ىلإ اهميدقتب فرشتأ ىتلا ةركذملا هذه ليجست ىموقلا هبجاو نم ىحوب انترادإ سلجم ىأر لبقتسملاو

 ' : ةيناطيربلا ةلالجلا بحاص ةموكح ىلإ اهعفرب اومركتتل
- 

 :دليهمت
 ايناطيرب فلاح مث اماع نيرشع ايلاطيإ مواقو حالسلا لمح دق ىبيللا بعشلا نأ ماعلا زكرملا ررقي ( ١

 لاومألاو حاورألا ىف تايحضتلا ريكأ لذيو كرتشملا ىدعلا ةميزه ىف اكراشم تاقوألا رطخأ ىف لاتقلل داعو

 هقح عاجرتسال اظهاب انمث همدقو اذه لك لمحت دقو ؛ ىركسعلا مكحلا تحت ةدم لوطأ ربصو تاكلتمملاو

 ىعيبطلا قحلا اذهو قفتيال ريصم ىأل هضفر ررقي انه نمو ماتلا لالقتسالاو ةلماكلا ةيرحلا ىف عورشملا

 . حيرصلا

 ىف ةيلوئسم تاذ ةينطو ةموكحل اسيئر مظعملا ريمألا ىمسب ايئاطيرب فارتعإ نأ ماعلا زكرملا رعشي ( ؟
 ةيسايسلا ةهجولا نم هرابتعا نكمملا نم هنأ الإ ( اصقانو ارخأتم ءاج نإو) لمع ةقرب ىف ةيلخادلا نوئشلا
 ىف ىبيللا بشعلا نكرم ةيوقت هتازيمم نم فارتعالا اذه نا ساسأ ىلع ايناطيرب عم ىنواعت دهع ةحتاف
 ةيعقاولا ةهجولا نم امأ ؛ (هدالب نم ءزج ىف ىلو) ىلالقتسا نايكب عتمتم وهو ىعيبطلا هقحب ممألا ةئيه هتبلاطم
 الإ ىتاذلا لالقتسالاب ايناطيرب فارتعا لبقي ملو ماتلا لالقتسالا ىينوي لوأ ىف نلعأ دق ريمألا ومس ناف

 قح لايح ةيلودلا اهتامازتلا ىف ايناطيرب جارحإ نم نم ايشاحتو ركذلا ةفلاسلا ةيسايسلا ةهجولا عم ايشعت
 كلت هذختتس امب ابيرق لوزي ىذلا) رابتعالا اذهلو , ةقباسلا ةيلاطيإلا تارمعتسملا ريصم ريرقت ىف ممألا ةئيه
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 ةروصب نيمغرم انهلس طقف رابتعالا اذهل (ةيموقلا هبلاطلل ققحم ريغ ناك اذا بعشلا هب ديقتي نل رارق نم ةئيهلا
 . ةيجراخلا نوئشلاب قلعتت ىتلا تاطلسلاب ىناطيربلا دمتعملا كسمتب ةددحم ةفصو ةتقؤم

 ةموكحل اسيئرو ةقرب ىلع اريمأ مظعملا ريمألا ىمسب ايناطيرب فارتعا نأ ماعلا زكرملا دقتعي ( "
 ىف ءاجام عم اقلطم ىشمتي ال ىئاطيربلا دمتعملا روشنم ىف ءاج امك ةيلخادلا نوئشلا ىف ةيلوئسملاب علطضت
 ىلاملا نيراشتسملا ةيحالصو ىناطيربلا دمتعملا لخدتب ةينطولا ةموكحلا ةطلسل ديدحتو دييقت نم روشنملا سفن
 لك مدهي وهف ىلاتلابو روتسدلا ةطلسو لالقتسالا ىنعمو ةيلوئسملاب عالطضالا عم ىفانتي ىذلا رمألا ىئاضقلاو
 , تارابتعا نم قباسلا دنبلا ىف ءاجام

 ةيناطيربلا ةرادالا ةقيقح نع مسالا ىف الا دعتبيال ىذلا عضولا اذه لوبق نا ماعلا زكرملا ىري ( ؛
 هيد قمرتلا ةلواطن لف اعبر يدتكو هرتملا نقي مل اللا نطولا اذه ق وقعا ارادهإو ةقيلم ف زمس رامي ةقبانلا
 ةسائر لوبقب مظعملا دالبلا ريما ةيحضت ىه كلذ ىلع ليلد رخآ ناكو ,هتقؤملا ايناطيرب حلاصمو هعورشملا هقوقح
 ةلماكلا هبعش ةيرح عاجرتسا ليبس ىف اهل ريصن ال موي ايناطيرب بنج ىف فقو ىذلا ىهو ةيلخاد ةموكح
 ايناطيرب كرادتت نا قحلل صالخالاو ةينلا نسح ترفوت اذا ناكمالا ىف نا دقتعن اننا الإ . ماتلا هلالقتساو
 هديرجت مث دالبلا ريمأ ىلا ةيلخادلا تاطلسلا ميلست هببس ىذلا ةمألا سوفن ىف رثالا ىوقلا لعفلا در ةمكحلاب
 , ىئاطيربلا دمتعملا روشنم دانبأ قيرط نع اهنم

 : ةصالخلا

 ةموكح غالباب فرشتي سدقملا بجاولاب اعوفدم راتخملا رمع ةيعمجل ماعلا زكرملا ناف مدقتام ىلع ءانب
 : ةيلاثلا هتارارق ةيناطيربلا ةلالجلا بج اص

 بحاص ةرضح بيصنتو ةيعيبطلا اهدودحب ايبيلل ماتلا لالقتسالا ىه ىنطولا دالبلا فده نإ - ١
 , لئاسولا لكب هقيقحتل بعشلا ىعسي ىذلا فدهلا وهو اهيلع ايروتسد اكلم ليلجلا ريمألا ىمسلا

 ىفو ممألا ةئيه نم ريصملا ريرقت برقل ارظنو اهيلا راشملا ةيلودلا ايناطيرب تامازتلال ةاعارم نكلو - ”
 ىمسلا بحاص دي ىلا ةقلطم ةلماك اروف اهعيلست متي نأ بجي ةيلخادلا تاطلسلا ناف لجألا ةددحملا ةرتفلا هذه
 هصنام هيف ءاج ىذلا 141 مقر روشنملا ىف اهدمتعم ناسل ىلع ايناطيرب فارتعال اقيبطت ىعرشلا دالبلا ريمأ
 سيردا دمحم ديسلا ومس ةربضحب فرتعت ادنلريإ لامشو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا ةموكح نإ)
 نوئشلا ىف ةيلوئسملاب علطضت ةموكح ليكشت ىلع قفاوت ةدحتملا ةكلمملا ةموكح ناو ةقرب ىلع اريمأ ىسونسلا
 , (ةموكحلا هذهل اسيئر ريمألا ىمس نوكي نأو ةقرب ىف ةيلخادلا

 : ىتآلا وحنلا ىلع روكذملا تاطلسلا لاقتنا روشنم دانبأ ضعب ليدعت أ ءاغلإ كلذ ىلع بترتي - '
 دمتعملا اهب ظفتحي ىتلا تاطلسلاب صاخلا سماخلا دنبلا نم (ب) ةرقف ىف ةدراولا ةرابعلا ءاغلإ - أ

 - ب (اهب عالطضالا ىلع ةرداق ريغ ةيلطملا تاطلسلا تناك اذا ماظنلاو نمألا ةذايمم) اهصن ىتلاو ىناطيربلا
 لامعلا لاخداب ةصاخلا طورشلا نوكت نأ ىلع ةرجاهملا) اهصن ىتلاو سماخلا دنبلا نم (ن) ةرقفلا ءاغلا

 اا



 نم ةرجاهملا رابتعاو (ريمألا ومس ةراشتسإ دعب كلذو دالبلا حلاص ىف رطقلا ىف صاخشألا ناطيتساو
 ُ . ةيطملا تاطلسلا صاصتخا

 نيذلا - ةقرب ىلاهأ ادع - صاخشألا داعبا) : اهصن ىتلاو سماخلا دنبلا نم (ط) ةرقفلا ءاغلا - ج
 , (مهيلع اهب موكحملا ةدملا ءاضقل نجسلا ىف نونوكي

 ومس قح تبثي امب ىلاملا راشتسملاو ىئاضقلا راشتسملا نييعتب صاخلا سداسلا دنبلا ليدعت - د
 ةيراشتسا امهتفص نوكت نأ ىلع ةينطولا ةموكحلا ىف نيفظوم امهتفصب نيراشتسملا ءافعاو نييعت ىف ريمألا
 ؛ امهيأرب اهريغ ىأ ةيموكح ةئيه ةيأ ديقتال ةتحب

 : هصخ ىذلاو عباسلا دنبلا ءاغلإ - ه

 تاطلسلا زواجتي هنع ةجيتنك ىأ روشنملا ىضتقمب ردص موسرم ىأ نوناق ىأ ناك اذا اميف كش لك)
 ةفاك ىدل ةيئاهن هتداهش نوكتو كلذ ىف تبي ىذلا وه ىئاضقلا راشتسملا ناف روشنملا اذه ىف اهيلع صوصنملا
 . (ةقرب ىف صاخشألاو مكاحملا

 ؛ هصن ىذلاو رشاعلا دنبلا ءاغلإ - ى

 دعب الا ةقرب ىلاهأ نم نوكيال صخش ىأ ىف ةيواقرب ةمكحم ةيأ نم رداصلا مادعالا مكح ذفني الإ
 , ( يناطيربلا دمتعملا ةراشتسا

 ؛ هصن ىذلاو رشع ىداحلا دنبلا ءاغلإ - ن
 ةطساوب ةقري ىف اهتحت وأ ضرالا قوف نوكت ىتلا نداعملا ةيكلم لقن ناف ماتلا لالقتسالا متي نأ ىلإ)

 دمتعملا ةراشتسا دعب الإ متيال ةلودلل اكلم نداعملا هذه تناك نإو ىتح هنم ةيقافتا ىضتقمب ىأ ريمألا ومس
 , ( هعم قافتالاو يناطيربلا

 : هصن ىذلاو رشع ىناثلا دنبلا ءافلإ - ح

 ةراشتسا دعب ريمألا ومس اهردصي نيناوق ىضتقمب ةيواقربلا ةموكحلا ىفظوم ةمدخ طورش مظنت )
 . (روتسدلا ذيفنت دعب اروف نيناوقلا هذه ردصت نأ ىلع ىناطيربلا دمتعملا

 :؛ هصن ىذلاو رشع ثلاثلا دنبلا ءاغلإ - ط

 دمتعملا ةراشتسا دعب الإ ريمألا ومس ةطساوب هنم مسق ىأ هلك روتسدلا ديفنت فاقيإ زوجيال)

 , (ىناطيربلا

 : هصن ىذلاو رشع عبارلا دنبلا ءاغلإ - ى

 روشنم بجومب تقو ىأ ىف ةطلسلا لماكب ىناطيربلا دمتعملا ظفتحي ماتلا لالقتسالا متي نأ ىلإ )
 . ( هبجومب هرودص لوخ وأ ردص ئش ىأ كلذ ىف امب روشنملا اذه لدعي ىأ ريغي وأ لطعي نأ ىف ردصي

 ىلاملا راشتسملا تاصاصتخإو تايحالصب صاخلا روشنملاب قحلملا لودجلا ىف ءاجام لك ءاغلإ - ك
 م :قكافقلا ناشتسلاو
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00 

 ةمئاخلا

 ةيناطيربلا ةلالجلا بحاص ةموكح رعشي ناب ماتخلا ىف دوي راتخملا رمع ةيعمجل ماعلا زكرملا نإو اذه

 ةحلصمب ررضلا لك ةرضملا اهتافرصت ىلع ربصلاب لامتحالا ةوق نم نكميام ىصقأ لذب دق ىبيللا بعشلا نأب

 نم هيلع رطف امب بعشلا اذه نأو  ةيلخادلا ةرادإلا وأ ةيجراخلا ةسايسلا ىف ءاوس هلبقتسمو هرضاح ىف هنطو

 دق مويلا هنأ ديب ىناطيربلا بعشلل مارتحإو ةدوم نم هنكيام ببسب ىسانتيو حماستي امئاد ناك قدصو صالخإ

 نأ نكميال ىذلا ريخألا فرصتلا اذه دعب ًاصوصخ روعشلا كلذ هلدابت ال ايناطيرب نأ ةمساح ةروصب دكأت

 تافرصتلا هذه نع جتنيام ةيلوكسم ايناطيرب لمحت ةيبيللا ةمألا ناف كلذلو ؛ هتماركو هتيتاذ هل بعش ىلع زوجي

 : ريمألاو بعشلا قوقحل افوشكم ايدعت تارارقلا هذه بلاطم ةباجإ مدع ةلاح ىف اهيدامت ربتعيو ةوركتملا

 « مارتحالا قئاف لوبقب اولضفتو

 سسسسسسيترأ | ا

 مظعملا ريمألا ومس ىلا

 . هللا هظفح مظعملا ريمألا انالوم ومسلا بحاص ةرضح

 , ىالوم . هتاكريو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 سلجم نم صيحمت عضوم وهو (ةيمسرلا ةقرب ةديرج) ىف ىناطيربلا دمتعملا روشنم ىدص نأ ذنم

 , ةيناطيربلا ةلالجلا بحاص ةموكح ىلا هذه عم ةقفرملا ةركذملا ميدقت ةرورضب روعشلا نع رفسأ انترادا

 ام امهل ىدؤن نأ ىف انريمأو اننطو قح هاجت انبجاو نم نيعوفدم ةوطخلا هذه انذختا دق ىالوماي انناو

 مد نم فقول هيلا

 لكب امهقوقح ريمألاو نطولل تيثي فقوم ىأ ناختال دادعتسا متأ ىلع قيقدلا فرظلا اذه ىف نحنو

 اهفادهأ ىلإ ةمألاب لوصولا ىف مكومس دوهجمل اندييأت ىوقأو انئالو صلخأ ىماسلا مكماقمل نيدكؤم ةليسو

 , ةريبكلا

 عاري مكيلع مالسلاو هتيانعب مكظحلو هللا مكظفح

 (سييئرلا)

 ءارزولا سلجم ىلإ

 . ىزاغنب - ةباينلاب ءارزولا سلجم سيئر مرتحملا بانج
 هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 تاق



 روشنم صوصخ ىف ىناطيربلا دمتعملا ىلإ ماعلا زكرملا اهمدق ىتلا ةركذملا نم ةخسن اذه عم نودجت

 . 147 مقر تاطلسلا لاقتنإ

 ةيمسرلا ةمألا دوهج فتاكتت ىتح ءارزولا سلجم سفن ىف ةركذملا هذهل ارثأ سملي نأ دوي ماعلا زكرملاو
 ىدفملا ريمألاو زيزعلا نطولا تاسدقم نع عاقدلا ىف ةيبعشلاو

 . مكصاخشأ ىف ريمألا ومس ةقثل اقيقحت جتنملا لمعلا ىف دادسلاو قيفوتلا رقوملا مكسلجمل ىجرنل اننإو
 اة ؛ مالسلاو

 (سيهئرلا)

 ماعلا ىنطولا رمتؤملا ىلإ
 : يراقب ك حاعلا ىزاقربلا ئكطولا روما سيئر ةدايسلا بحاص ةرضح» 88

 , هتاكريو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 هاوق لكب ائيهتم بعشلا نوكي نأ دالبلا اهزاتجت ىتلا فورظلا لثم ىف ةينطولا تابجاولا سدقأ نم نإ
 . هريمأ ماقمو هنطو ةلزنم سمي نأ هنأش نمام لك ىف هلمع رشابيو هتملك لوقيل

 لاقتناب صاخلا 141 مقر ىناطيربلا دمتعملا روشنم نأ قيقدلا سردلا دعب ماعلا زكرملا ظحال دقو
 رفوت مدعل روتسدلا داوم قيبطت رذعتملا نم ةروصلا هذه ىلع حبصأو ةررقملا تاطلسلا هذه بلس دق تاطلسلا
 . ةيفاكلا ةطلسلا

 قوقح هتيحض بهذت الئا ةليسو لكب مواقي نأ بجي ىناطيربلا ءارجالا اذه نا ىريل ماعلا زكرملا نأو
 ةفصب بجاولا اذه ىحن ةيلوئثسم ريكأو ءبع مظعا لمحت ىنطولا رمتؤملا نا دقتعي ىشو بعشلاو ريمألاو نطولا

 ىئاطيربلا دمتعملا ىلا اذه عم ةقفرملا ةركذملا مدقو هريمشو هبجاو هيلع هالمأ امب ماعلا زكرملا ماق دقو

 , مالسلاو . ريطخلا عوضوملا اذه ىف ىوقلا مكتوص عفتري نا ميمصلا نم ىجري ىهو

 سيئرلا 0
 ً ماجن ادسسمسملابل

 مقر ةقيثولا

 اروكثيم ادر ىقلتت راتخملا رمع ةيعمج

 ةجيلك ةسقرد قانظيربلا هلا نم

 صاخلا هروشنم صوصخب راتخملا رمع ةيعمج ةركذم ىلع ىناطيريلا دمتعملا در
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 ةيعمج سيئر ىلا ةهجوم ةلاسر ىف كلذو , ةقرب ريمأ ىلا ةيلخادلا تاطلسلا لاقتناب
 تاذ ةئيهلا هرابتعاب ءارزولا سلجم ىلا ةيعمجلا ةركذم لوح هنإ اهيف لوقي راتخملا رمع
 دمتعملا نيبو اننيب) ناونع تحت دمتعملا ةلاسر ىلع (نطولا) تقلع دقو , صاصتخالا
 ١8/ ١549/١١ خييراتب ١58 ددعلا ىف (ىناطيربلا

 ىرخأ ةلاسرو (ىناطيربملا دمتعملا در ) ناونع تحت دمتعملا ةلاسر ددعلا سفن ىفو
 ةباينلاب ءارزولا سلجم سيئر دوعس نب هللا دعس ديسلا نم (نطولا) ريرحت سيئر ىلإ
 . ( ةيلاقتنالا ةطلسلا روشنم) ناونع تحت

 ماعلا زكرملا ةركذم ىلع ىناطيربلا دمتعملا اهب در ىتلا ةلاسرلا صن ةديرجلا هذه ىف ماركلا ءارقلا ىري
 , ةينطولا ةموكحلا ةطلس ددحتو ديقت ىتلا دمتعملا روشنم دانبأ لوح راتخملا رمع ةيعمجل

 ىذلا روشنملا نع عافدلا اونسحي ىك رشابم ريغ قيرطب نيمثلا حصنلا هئاضعأل دمتعملا ىجزأ ىذلا
 دمتعملا ةقفاومو نييزيلجنالا نيراشتسملا ةراشتساب الإ نوفرصتيال مهلعجيو ةيلخادلا تاطلسلا ىتح مهبلسي
 ءارزولاو روتسدلا لعجيل ءاشي تقو ىأ ىف دمتعملا هردصي رخآ روشنم ىأ ةمحر تحت اذه دعب مهو ىناطيربلا

 ٠ ناك رسبخ ىف

 ىذلاو ةيعمجلا ةركذمو دمتعملا روشنم لوح نايب هبش ةباينلاب هسيئر نم رارقلا ىريف ءارزولا سلجم امأ
 جرخت نا ديرنال ذا هتشقانم ىلا ليبس الف اذه ىلعو سردلا تحت لازتال ةركذملا نا وه هنم هكاردا انعطتسا
 اننكلو : ةيراجلا اهتقيقح ىلع رومألا كردنال اننال ال ةركذملاو روشنملا ىف ءارزولا سلجم فقوم نع عيرس ىأرب
 نوكيس ىلخاد عارصل اناديم اهنم قلخي نا دارا ةصرف ىناطيربلا دمتعملا بانج ىلع توفن نا ةحارصب ديرن
 , بيرالو زيلجنالا هناف رصتنملا امأ كش الب نطولا هتيحض

 ءارزولا سلجم قيرط نع انل عضوي نأ نم ىناطيربلا دمتعملا نكمت ةجرد ىلإ ءاهلب نحن لهف الإو
 رامعتسا معن عنقم رامعتسا هنأ هب فصويام لقأ عضوب ىضرن ىكل صالخإلاو ةينطولا ىلإ ةساملا ةجاحلا
 ءارزولاو ريمألا لوبق دمتعملا ديري امك رسفن نأ نكميالو ةينطولا ةموكحلاو ىتاذلا لالقتسالا مسا تحت لالتحاو
 نم دجو هنأ انل دكؤي نأ عيطتسي له دمتعملا ىدحتن نحنو اضرلا ريغ لوبقلا نإ هنع اضرلاب عضولا اذهل
 ىا ماغرإلا الإ (زيلجنالا سوماق ىف ) اهلداعي الف ةقفاوملا وأ لوبقلا ةجح امأ ؟ اضرلا اذه ءارزولا ىأ ريمألا

 ا



 ةضورفملا كوكصلا نم ةلسلس ىوس تسيلأ . فورعم ةيقرشلا ممألا عم ةيناطيربلا تادهاعملا خيراتو رارطضالا
 , نوينطولا اهيلع قفاوي وأ اهب ىضري نأ نكمي الف نويسايسلا اهلوبق ىلع مغرأ وأ رطضأ نأ ىتلا

 عضولا ريرقتل ةيحالصلا لماك ةدحتملا ممألا ةئيهل نأب هتلاسر ىف انربخأ ذا اعنص دمتعملا نسحأ دقلو
 ببسلا اذهل هنا لجسن نا انتوفيال هرظن ىف اهلهجن انك امبر ىتلا تامولعملا هذه ىلع هركش عمو ةقربل ىلودلا
 . ةيلمعلا ةمواقملا نم قحتسي امب روشنملا لباقن نأ شن ملو نواهتلا ىلع انربصو ةركذملا ميدقت دح دنع انفقو

 دالبلا ريصم ريرقت لايح نيترم ةقيتعلا ةيناطيربلا ةسايسلا لشفت نأ بعشلا اذهب هللا فطل نم لعلو
 رخآ ىف لشف ىذلا ازروفسا - نفيب عورشمب ةأجف تزرب ثيح ممألا ةئيهل ةيضاملا ةرودلا ىف ىلوألا ... ةيبيللا
 اهل ىنستي ىتح ةيلاحلا ممألا ةئيه ةرود لبق ىلخادلا لالقتسالاب نييواقربلا ريدخت اهتاواحم ىف ةيناثلاو  ةظحا
 ردخملا عضو ةقيرط ىف تلشف اهنكلو ةقرب ةرمعتسمل مئادلا لالتحالاو ةيبيللا ةدحولا شعن ىف رامسم رخآ قد
 ىلإ ةقحاسلا لودلا ةيبلغأ تهجتإ امنيح ةيخيرات ةميزه ىلإ بلقنإ وأ لشفلا فعاضتو نطولا مسج ىف
 اهتسايس رامث ىنجت نأ مويلا ايناطيرب ىلع ىقبو .. ماتلا لالقتسالاو ةدحولا ىف ايبيل قحب فارتعالا
 ةلاح ىلإ لاقتنالا ةرتف ىلع فرشي ىلود سلجم ليكشت وحن ممالا ةئيه ىف هاجتالا نأو امك . ةمداخملا
 ةدشب ركذتسن انك نأو , اضيا ةيزيلجنالا ةسايسلل بعكم لشف 1505 ماع لوأ لبق ايبيل ىف ماتلا لالقتسالا
 ةرابع وه امنإو ةطلسلا ىف هل رثأ ال فارشالا اذه نأ ئلو لاقتنالا ةرتف ىف ةفرشملا لودلا نمض ايلاطيا دوجو
 : فابلا هذه نق ةيناطيرإلا عماطما لقانا علاصملا ةيفطت ىلع نايشإ نع

 انقح ىلإ لصن ىتح همواقنسف اندض ذختي فقوم ىأ انريغيالو قح باحصأ نحنف ناك ام ايأو
 . بوصغملا ىعرشلا

 ةيلاقتنالا ةطلسلا روشنم
 ١٠١ تبسلا موي دقعنملا ىفحصلا عامتجالا ىلإ ةراشإلاب مرتحملا نطولا ةديرج ريرحت سيئر ةرضح

 . ةيواقربلا ةموكحلا ىلإ ةطلسلا لاقتنإ ءانثأ ةيلاحلا ةتقؤملا ةرتقلا ىلا ريشي روشنملا اذه نإ

 تاحارتقالا قاطن ىف لخدت ىتلا ىه ىناطيربلا دمتعملا بانج اهب ظفتحا ىتلا تاطلسلا نإ
 كالمألاب ةقلعتملا تاطلسلا ناف ؛ 18 مقر قحلملا نم 15 ةدام ةيلاطيالا حلصلا ةدهاعم بجومب ةيلودلا تاظفحتلاو
 ةيلاطيالا ةموكحلا ديب ىتلا ةيكلملا قح اهيف امب ةصاخلا كالمالاو 7078[ةاشأ ةيموكحلا هبشو ةيموكحلا ةيلاطيالا
 عضولا نع اهرارقب ةدحتملا ممألا ةئيه ىلدت نأ ىلا اتقؤم ىناطيربلا دمتعملا اهب ظفتحي نييلاطيالا اياعرلا ىأ
 , ةقرب ىف ىلودلا

 ءارزولا سلجم ىف شقانت فوس اتقؤم ىناطيربلا دمتعملا بانج اهب طظفتحا ىتلا تاطلسلا نإ

 , دالبلا حلاصل

 هن اكلات



 دق روشنملا اذهف ةيلاقتنالا ةطلسلا روشنم ىلع درلا صوصخب نطولا ةديرج ىف بتكام ناف نايبللو
 اهنم ةريثك داوم هيف تلدع

 بناجألا ةماقاو ةرجه ةبقارمل ةيرادالا تاءارجالا» . اذكه تلدع دقف «ةرجاهملا» (ن) ةرقف (0) ةدام ١(
 . (ةيواقربلا ةموكحلا ىف صاصتخالا تاذ ءارزولا عم قافتالاو ةراشتسالا عم اهب موقتس ةقرب ىف

 ةقفاومب الإ متي ال دالبلا هذه ىف لامعلا لاخداو صاخشألا ناطيتساو ةرجاهملا ناف كلذ ىلع ليلدلاو

 رمأي الإ نوكي ال دالبلا هذه ىف بناجألا ناطيتسإو ةرجاهملا نإف كلذلو « ةيعامتجالا نوئشلاو ةيلخادلا ةرا'ن

 ١ , ةينطولا ةموكحلا

 فرط نم صخرلا مهل ىطعتس دالبلا مهيلا جاتحت نيذلاو ةريغصلا نهملاو عئانصلا بايرأو لامعلا
 عم ةماقإلا ةركذت ىف ةنيعملا ةدملا ىأ روهش ةتس نع ةدايز انه نوثكمي ال مهناف نكي امهمو . ةينطولا ةموكحلا
 , داليلا ملاصل ةجاحلا دنع ةدملا ديدجت ناكمإ

 ىطعتس ىتلا رفسلا تازاوج نا «تاريشأتلاو رفسلا تازاوج حنمو ةيسنجلا » (ح) ةرقف (0) ةداملا (؟
 دمتعملا بانج «ازيو» طقف اهيلع رشؤيو ةيهامتجالا نوئشلاو ةيلخادلا ةرازو اهردصت رفسلا نييواقربلل

 ,ىتاطيربلا
 ىأ ىف ةطلسلا لماكب ىناطيربلا دمتعملا بانج ظفتحي ماتلا لالقتسالا متي نأ ىلإ » )١4( ةداملا ١)

 , 2٠.٠ ركذلا فنآ روشنملا لدعي وأ ريغي وأ لطبي وأ ردصي نأ روشنم بجومب تقو

 . ةيلخادلا نوئشلا ىف مظعملا ريمألا ومس ةطلس لدبت الو ةقرب روتسد ماكحأ ريغتال تادويقلا هذه

 لك ىلع ىفخي الو ءارزولا سلجم ىدل سردلا قيرط ىف وهف كلذ صوصخب نطولا ةديرج ىف بتكام نإ
 لوصحلل ةدحتملا ممألا ةئيه مامأ نطولا ةيضق نع عافدلاب مايق ريخ مئاق ىواقربلا دفولا نأ ىلع ىواقرب ىنطو
 ىلع انناو , مظعملا ريمألا ومس نم ةبئاصلاو ةحجانلاو ةميقلا تاداشرالا تحت زجانلا ماتلا لالقتسإلا ىلع
 , كانه ثدحي امب مات لاصتا

 ىلاعت هللا نوعب لصتس ىدفملا ريمألا ومس اهدئاق ىتلا نطولا ةنيفس نأب ميركلا بعشلا ةفاك قثيلو

 , نامألاو ةمالسلا ًافرم ىلإ

 تاحشو ةيبادجإو قربطب نيفرصتملا باونو لبجلاو ةنردو ىزاغنبب نيفرصتملا نإف مدقتلا ىلع ليلدو
 « كلذك ايواقرب ةرضاحلا ةيدلب ديمع نوكيسو قربطيو ةيبادجاب ةيدلب أشنتس ؛ نييواقربلا نم نونوكيس ةرفكلاو
 انيلإو ىناطيربلا دمتعملا بانج ىلإ اهنم ةروص ةلسرملاو نطولا ةديرج ىلع ةروشنملا ةركذملا ىف ءاجام امأو

 , ءارزولا سلجم ىدل سردلا قيرط ىف اهناف

 ةباينلاب ءارزولا سيئر ١589 ريوتكأ ١5١ ىزاغنب

 دوعس ني هللا دعس
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 | ميدل
 مقر ةفيثولا

 ةنيتاظيرب ليقارغ نم ودمت ( قظولا)
 ايبيل لالقتساب ةدحتملا ممألل رارق قيرط ىف

 حبصت نأب رارق رودص وحن هاجتالاو ةدحتملا ممألا ةئيه ىف شقانت ةيبيللا ةيضقلا
 ةدحتملا ممألا نم بودنمو ىلود سلجم نييعتو نيتنس لالخ ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود ايبيل

 ةيلودلا فارشالا ةنجا ليكشت ةلقرع لواحت ايناطيرب نكل رارقلا اذه ذيفنت ىلع فارشالل
 . ةدحتملا ممألا ىف اهبودنم ناسل ىلع ءاج امك ةيبيللا ةدحولا قيقحت ةبوعصب حملتو

 ددعلا ىف (ضراعت ايناطيرب) ناونع تحت فقوملا اذه لوح اهتملك (نطولا) لوقتو
 اؤ1ة4 / 1١١ // + خيراتب 6١

 ةيعرفلا ةنجللا نم رميو , عامجا هبشب زوفي فارشالا ةنجا ليكشتب حارتقالا نكلو
 ترمتساف ؛ هيلع تيوصتلاو ةيئاهنلا ةغايصلل اديهمت ةدحتملا ممألل ةيسايسلا ةنجللا ىلإ
 راذح) ناونع تحت اهتيحاتتفا ىف ةيناطيربلا ةسايسلا بيعالا نم ريذحتلا ىف (نطولا)
 1١١ / 1١١ / ١544 خيراتب ”٠١ ددعلا ىف ( نويبيللا اهيأ

 2 ةمثو

 13 مسسسسسل )

 . . . ضراعت ايناطيرب
 لوصحب ىضقي ىذلا ممألا ةئيه ىف ةيعرفلا ةنجللا حارتقال اهتسكاعم تنلعأو ةأجف ايناطيرب تفقو

 . لاقتنالا ةرتف ىف ةيلود فارشا ةنجل ليكشتو ١507 رياني لوأ ىف اهلالقتسا ىلع ايبيل

 ىف ةيسنرفلاو ةيناطيربلا نيترادإلا ةلقرع هنأش نم فارشإلا ةئيه دوجو نأ ىف صخلتت ايئاطيرب ةجحو
 ريطخلا ريخألا فقوملا وه اذه اضرف نييبيللا ىلع كضرف دق ساسألا اذه ىلع ربتعت دالبلا ةدحو نأ امك ايبيل
 نفيب عورشم ةيحاص ىهف فقوملا اذه اهنم ابيرغ سيلو ةينطولا انتيضق هاجت ايناطيرب ةأجف هتفقو ىذلا
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 ةيعرفلا ةنجللا حارتقا ىف حيرجت نم هتمدق امل ةجيتنك مويلا ىهو ممألا ةئيهل ةيضاملا ةرودلا ىف ازروفساو
 . ارطخ لوألا نع لقي ال ديدج عورشمب ألملا ىلع علطتس

 يطفي اوتوكر نأ يسيش اذدو قلما كالاجر نط ةياوقطسل "ردح انهيررام مقر انك ىلا تقول ده
 : اهتميلاعتل اوهاضتيالو اهنؤعوي اورتكي الآو ةيتاطيربلا تارواتملا مامأ

 ةنيبنلا ماما: عاد اذ نراجرلا دال سل رجب اهةسا يسب تن اورام نم ف ىلا ول فاطم ان
 . انقوقح نم هتابثا انل نوصلخملا لواحام مدهت ىتلا فقاوملا كلت فقت نأل ىربكلا ةيلودلا

 ديشيو انوحن اهتاينو ايناطيرب لامعأل .طاعلا ءانثلا ىجزي سيسكسكل ىف ةقرب دفو فقو دقلف معن
 ابل قدير انه ةيهرتفلا ةلاكولا انتر: يعد وا ىف قحلا :اينالطيرنل مدضا | ةزيو عشب ىلا يلغادلا لدافتسالاب
 , اهديبات ىلع امدقم ةزئاح ىهو هارت يذلا غورشملا وأ حارتفالا مدقت نأ

 طولا نا هيفا ةنجنللا لوصول ايرطا انيولك اق تقهدح ىقلا لعل ىل:ئواقربلا توما نويارف
 لاقتنالا ةرتف ىف ةيلودلا فارشالا ةنجل ةلادع ركني ممألا ةئيه ريتركس ىلإ قرباو زرب ... ةلماك انفادهأ ققحي

 , اهسفن دالبلا راطقأ هيف ثبتل اهعوضوم كرتي نأب بلاطيو ةدحولا ضرف نم رذحيو

 انب عجري ىذلا ريطخلا ريخألا اهفقوم فقتل ايناطيرب تزرب رمتؤملا فقومو دفولا فقوم ساسأ ىلعو

 اذه امف ... دعيو . ازروفسا  نفيب عورشمك عورشم ىأ ةمحر تحت ىرخأ ةرم انتيضق لعجيو ىرقهقلا

 ؟ ... دالبلا ةدحو قيقحتو فارشالا ةنجا دوجو نم قلقلاو فوختلا

 ةدحولا قيقحت مدعو فرشملا دوجو مدع لييس ىف ليحتسملاب قلعتت نأ ىف قحلا ايناطيربل نا
 هذه ىف (اهركذل لاجم ال) تازيمم ةدعل ةيبرح ةدعاقك ةقربب ءافتكالا ىلع ايبيل اهلالتحا ذنم ةموسرم اهتسايسف
 , اهئاكسو ضرألا

 ةنجللا نم قلقلاو فوختلا كلذ مهل رربنل نيمعزتملا انناوخإل هلحتتن ىذلا قحلا هجو ىهام ىردنالو
 ' 1 , ةدحولاو

 ىف سيسنرفلاو زيلجنالا بعالتل ادح عضي ىذلا ديحولا ليبسلا ىه - اهبام مغر - فارشالا ةنجل نإ
 . الامشو انيمي نيديلا ىقلطم اندالب

 نأ ىشخن اننا موقاي ... اهدويقو اهطورشو ةدحولا ىلع مالك كانه لاز امأ ... ةيبيللا ةدحولا امأو

 ميطحتو نطولا ةئزجت ىلا ةيمارلا ةيناطيربلا ةسايسلا نوديؤت مكنأب مكحراصن اننإ هعفدب مكل لبق ال امب مكمهتن
 . دبألا ىلا هتدحو

 ءانثأ سلبارط ىف مكسوؤر نويعب هومتدهاشام مغر ةيسونسلا ةرامالا طرش لوبق ىف نوكشت متنك اذإو
 لبقت مل اذإ ىتح نوجسلا ىف نئاهر مهوذخ ىواقربلا بابشلا ةريخ نم فالآ مكنودف اهل ةيريمألا ةرايزلا
 5 ةلبقملا لايجإلل ةربع ةرامألا ءادفو ةدحولا ةيحصض مهنم اولعجاف ةرامألا سلبارط

 ىف ةمألا براحت ىتم ىلا ضارغألاو ءاوهألل ةرياسم نطولا قوقحب بعالتلا اذه ىتم ىلاف الاو
 ! ... لخادلا نمو جراخلا نم اهفادهأ
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 ىعاود نم هنإو) هلوقب ةعاذالا قيرط نع حرصي ممالا ةئيه ىلا ىواقربلا دفولا سيئر ىهاه ... اريخأو
 دفولا لاق اريخأ ( مويلا هيلإ ىبصن اميف اننوضراعي مهتنحم مايا مهاندعاس نيذلا دجن نأ ديدشلا فسألا
 . اهتملك ايناطيرب تلاق نأ دعب نكلو ةيناطيربلا ةفيلحلا ىف قحلا ةملك ىواقربلا

 نويبيللا اهيأ راذح

 ناح نإ .... مالسب فارشإلا ةنجاو دالبلا ةدحو هجو ىف اهتراثإ زيلجنإلا لواح ىتلا ةفصاعلا ترم
 نييعتو 1107 رياني لوا ىف ايبيل لالقتساب صاخلا ةيسايسلا ةنجللا ىلا ةيعرفلا ةنجللا نم مدقملا حارتقالا
 ىلع لوصحلل هلهؤي امم تاوصألا نم ةقحاس ةيبلغأ حارتقالا اذه ناح لاقتنالا ةرتف ىف ةيلود فارشإ ةنجل
 , ةدحتملا ممألا ةئيهل ةيمومعلا ةيعمجلا ىلع هضرع ىدل كلذك ةيبلغأ

 . ةيمهأ تاذ ةدحولا لوح تراد ىتلا ةشقانملا تناك دقلو

 ماما مهنكلو (ةدحولا قيقحت بعصلا نم نوري مهنا ) مهيودنم ناسل ىلع ةحارص ىف اونلعأ زيلجنإلاف
 افا اهب دجويال تمادام صوصنلا ىف ةيظفللا تارييغتلا ضعبب نوعناق مهف ةدحولا هذه ىلع ءارآلا عامجا
 . ةرواذملا ىف اهلشف مغر ايناطيرب ىمرت فده ىا ىلا ءالجب نيبتي انه نمو (ةدحولا)

 مل مث .. مهدالب ةدحو ىلع نوقفتيال نييبيللا نأب فوشكم بولسُب ممألا ةئيه عنقت نأ تلواح الوأ اهنإ
 . ةدحولا هذه لوصح ةيوعص وهو ىصخشلا اهيأر تدبأ نأ ثبلت

 ايبيل ىف ادوجوم زيلجنالا لطاب مادام اهركننال ةقيقح هذهف مهدالب ةدحو ىلع نوقفتيال نييبيللا نأ امأ

 ةرتتسملاو ةرهاظلا لئاسولا لكب هل تلمع نأ دعب هنم غورفم رمأ وهف ةدحولا قيقحت ىرتال ايناطيرب نأ امأو
 ءاغلاب ايناطيرب حارتقإ فصو ىف ىدناوبلا بودنملا اهلاق ىتلا ةقداصلا ةملكلا كلت نم سفنلا ىف عقوأ سيلو
 (ايبيل ميسقت قيرط نع ةيرامعتسالا اهضارغأ ةمدخ ايناطيرب هب ديرت قفانم حارتقا هنإ ) لاق ذإ (ةدحولا) ةملك

 دعن نأ بجي ىذلا ىه اذهو .. عقاولا ىه اذه ادغو مويلاو سمأ ايبيل ميسقتل لمعتو تلمع ايناطيرب نإ
 انضعب كرتشا امبرو ةفورعملا اهراودا ايناطيرب تبعل دقف ىضاملا ىف امأ ليقتسملاو رضاحلا ىف هتمواقمل ةدعلا

 لالقتسالا ىف عورشملا ايبيل قحب فارتعالا ىلا لودلا ةيبلغا هجتت نا لبق كلذ لك ناكو ليثمتلا ىف اهعم
 , ةدحوم

 قح لهأ ىلودلا نادبملا ىف انحبصأ دقلق ديدج دهع ةيادب ىف مويلا نحنف فلس امع هللا افع ... نكلو
 ىتلاو ىرسيلاب ىطعتام ىنميلاب ذخلت ىتلا ايناطيرب دي نم ال اهيف هملتسن ىتلا ةبيرقلا ةظحللا بقرتن لجسم
 نم قحلا كلذ ملتسنس اننكلو .. انعافد عمست نأ نود ةباينلاو .. ءاضقلا اندالب ةيضق ىف اهدحو لثمت تناك
 , نييلود دوهش ةداهشب اسنرفو ايناطيرب

 سدقتس ةلبقم لايجأ ةداعس اهءانثأ انحاجن ىلع بترتي ىتلاو انتايح نم ةيخيراتلا ةرتفلا هذه ىفو
 للدنو ةرادج نع نهربنل ةيونعملاو ةيداملا انتايناكمإ لك دنجن نأ انيلع بجي ةرثفلا هذه ىف سيدقت اميأ اهاركذ
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 ىلع اهدهاشن ىتلا ةرخاسلا ةمسبلا هذه نم ةرتفلا هذه ىف انيلع نطخأ كانه سيل نأ انداقتعإ ىفو ةيقحأ نع

 ةسايسلا هاجتإ ىف الوحت رخآلا اهربتعيو رتتسملا هريمضل ةروص انضعب اهبسحيو ( لوب نوج ) ايحم

 دهعلا قفاوي امب ديدجلا لمعلا ىف تذخأ دق ايناطيرب نا ىه ةقيقحلا نكلو ةيلودلا فورظلل ةرياسم ةيناطيربلا

 ٠ ناديملا ىف روهظلا عيطتست نل اهنكلو لمعتس ايناطيرب نا دقتعن نحن ديدجلا

 ثيح نم ديرتام ايناطيربل نوكيو رتغي نم رتغيو رهبني ىتح هءانحناب ريشت ىأ ةمسب لسرت نا ىفكيو

 , ديربال

 رذنن نأ مويلا ديرن اننكإو بسانملا تقولا لبق احيضوت رمألا ديزت الا نطولا ةحلصم نم ىرثت اناو

 , لوقن نأ ديرنام نوكردي نيذلا نازفو ةقريو سلبارط ىف نييبيللا كئلوأ ربختو

 ىنعم نم ةملكلا ىفام لكب ( ! ٠٠6 ةدحو ) اونوكت نا ةداسلا اهيا مكيلع متحي نطولل صالخالا نإ

 ا اوملعتلو مكتعقر قيزمتو مكنايك ميطحت ىف بيصن نئاك ىأل نوكيال ىتح

 يسوع نقلا نسق

 الزه دق رهدلا ام اذإ دجت تناك

 ينقل اويكولا ةقاتعااذإ

 الجر مهلك اوناكو اعارس اوبل
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 دعب جاتنالاو لمعلا انمامأ لوقت (نطولا)

 ماتلا ايبيل لالقتساب ةدحتملا ممألا رارق

 ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا تقفاوف ةيبيللا ةيضقلا ترصتنا هنوعبو هللا لضفبو
 ةلود نازفو سلبارطو ةقرب نم ةفلؤملا ايبيل حبصت نأب رارق ىلع 45/1١١/5١ ىف
 ةرتف ىف اهنع ابودنم ممألا ةئيه نيعت نأ ىلع 15١؟ رياني لوأ لبق ةدايس تاذ ةلقتسم

 اسئرفو ايناطيربو ناتسكابو رصم نع نيبودنم نم نوكم سلجم هدعاسي لاقتنالا
 تايلقألا نع لثممو نازفو سلبارطو ةقرب نم لك نع لثممو « ايلاطيإو ةدحتملا تايالوئاو
 ردصو ةينطو ةموكح ءاشنإو روتسدلا نس ىف نييبيللا ةدعاسمل كلذو ايبيل ىف ةميقملا
 تردصو اهدحو ةشبحاا ةضراعمو تيوددتلا نع 9 عانتماو اتوص 49 ةيبلغأب رارقلا
 (جاتنالاو لمعلا انمامأ) ناونع تحت ةيحاتتفا اهردص ىفو ميظعلا أبنلا لمحت (نطولا)
 . 5/١١/1545؟ خيراتب ٠١١ مقر ددعلا ىف كلذو

 جاتنالاو لمعلا انمامأ

 ةيتاذ اهل ةمأ ايبيل تحبصأ ةحرابلا ذنم .. مهدالب ريصم نع نيلوئسم نويبيللا حبصأ ةحرابلا ذنم
 هتفذاقتو مزعب ربصو ةوقب حفاك ىذلا بعشلا خيرات خيراتلا ىف ةلصافلا هتلزنم هل رارق ... ممألا نيب اهب فرتعم
 دمتعيو هسفن ىف قثي هنأل ناميإلا ىوق شأجلا طبار رزجلاو دملا نيب اهمضخ ىف ناكف ةيرامعتسالا عامطألا
 رومألا رخستو سوفنلا هجوت ىتلا ةيوامسلا ةيانعلا تثبلام مث ريصاعألا تدتشاو جاومألا تطتشاو هقح ىلع
 ةرصن اذإو رومألا ترقتساو سوفنلا تأدهف ىهلالا اهلمع تلمع ىتح فلتختال ةيعيبطلا سيماونلا نم طمن ىلع

 . ةدعو !دنس لطابلل ناك املاط بناج نم ىتأت قحلا .

 ةيلوئسم ريغ ىه ادغ اهلمحتنسو مويلا اههجاوت ىتلا ةيلوئسملاو .. نيلوئسم انحبصأ ةحرابلا ذنم

 -غ1١8-



 نأ نود لمعن نأ ديرن اهيف انك ةرتف نيب  نيلمع نيبو نيترتف نيب قرافلا ىه نيتيلوئسملا نيب قرافلاو
 سمألاب ناك لمع نيبو , انتميق نايبتو انتردق راهظا ىلا انبلط اهيف باجي ةرتفو « ةادألابو لاجملاب انل حمسي
 نم ةرذ نع ناينفتسيال اجاتناو ةرادا مويلا راص لمعو ؛ تابثلاو مادقالا نم رثكأل ناجاتحيال اعافدو ةمواقم
 . انتقو نم ةقيقد نع الو انتوق

 نوكيس ةحرابلا ذنم ؛ ربكألا داهجلا ىلا رغصألا داهجلا نم انلقتنإ لوقن ميكحلا ىمالسإلا بولسألابو
 هانفرذام قرع نم هبصنام قوفي ىتح دجنو دكن نأ انيلع نوكيسو انحفاكو انلتاق امم رثكأ جتننو لمعن نأ انيلع
 نيبلاطم كلذ دعب نوكنال ىتح ةيئاهنلا ةيفصتلا نابلطتي نيدهع ةكرت انمامأ ٠ ءامد نم هانقرهأو عومد نم
 وأ ةرمدم تاكلتمم اوفلخو ةمج اياحضو فينع عارص دعب انرايد نم اوجرخ نيذلا نييلاطيالا دهع ... ثاريمب
 ةدحاولا دالبلا اومسق نيذلا نييئاطيربلا دهعو ؛ نطولا لهأل نطولا ضرأ ىف ىعرش كلم اهلك اهنكلو ةرماع

 قئاعو لقرعم لك اهتضهن قيرط ىف اوعضوو اهملاعم اوهوشو صرفلا اهيلع اوعيضو الالح ابلس اه
 نم انلثم بعش لك مامأ ام انمامأ مث دح اهل عضوي نأ بجي ىتلا ةلكشملا هذه ىأ هكرتلا هذه انمامأ

 لودج ىف هتابلطتم عيمج قيسنتو هتايرورضو همزاول نم ةقيقد لك مهفتو هلو هيلعام لك ءاصحإ ىلا ةجاحلا
 . اهريبكو رومألا ريغص ىف ناقتالاو ةيانعلا نم قحتسي امب لمعلا ىف ةرشابملا مث ةيقبسألاو ةيمهألا هيف ىعاري

 نأ بجي فيك ةيقرشلاو ةيبرعلا ممألا عم ةيجراخلا انتاقالع كانه ناف ... اذه نم رثكاو اذه لك انمامأ
 , لبقتسملا لمأ ىلإ علطتلاو رضاحلا فقوملا ىف ناعمالاو ىضاملا سوردب عافتنالا دعب اههجونو اهزكرن

 قفوملا هللاو ... ربكألا داهجلا ىلإ رغصألا داهجلا نم انلقتنا دقف جاتنالاو لمعلا انمامأ راصتخالابو
 , دمحلا هلو

 وع وع

1 

 433١ مق وه وج لوما

 راتخملا رمصعت ةيعمج ىلإ كسصشمل ريهامجلا

 ةدسصهتملا ممألا رارقب لافتحالل

 ناكف ةقري ىش امأ ايبيل لالقتساب ةدحتملا ممألا رارقي سلبيارط جاهتبالا مع

 ىبيللا بعشلا جاهتبا) ناونع تحت ةقرافملا نع ثدحتت 0 كرتنو افلتخم عضولا

 ددعلا ىف كلذو (اهروعش راهظإل راتخملا رمع ةيعمج ىلإ دصقت دصقت ةمألا - ممألا ةئيه رارقب

 , 1549/1١١/59 خيراتب 64

 ( راتخملا رمع ةيعمج قئاثو ٠١) ص -١45- 



 مسمألا ةئيه رارقب ىبسسللا بعسسشلا جاسهتا

 اع نس ل اس ا سي سلال
 تجرخ دقو نيميظعلا رورسلاو جاهتبالا تاجومب ةريخألا ةدحتملا ممألا ةئيه رارق ىبيللا بعشلا لباق ايو
 تيقلأو بعشلا دارفأ نم فالآلا تارشع اهيف تكرتشا ةعئار تارهاظم ىف ىضاملا ءاثالثلا حابص ذنم سلبارط

 ةرادالا سيئر ردصأو رئاودلا تلطعف تالافتحالا ىف (ةيناطيربلا ةرادإلا) تكراش ةعئار دئاصقو بطخ اهيف
 ريشانم تردصأو ؛ ةبسانم تالافتحا ةيسايسلا بازحألا تماقأ امك هينامأ غلبب بعشلا هب ءىنهي اروشنم

 سلجملا ردصأ امك ىواقربلا ىنطولا رمتؤملا ىلإو مظعملا ريمألا ىمس ىلا ىسلبارطلا ىنطولا رمتؤملا قربأو
 , ةقئاش تالفح ةيفاقثلاو ةيضايرلا ىداونلا تماقأو بعشلل ةئنهت اضيأ ريشانم ةيبنجالا تائيهلا عيمجو ىدلبلا

 رظتناو نيكنهم مهضعب ىلع سانلا لبقأو ةزراب فورحب ميظعلا أبنلا لمحت (نطولا) تردص ةقرب ىفو
 لطعت ملف ليبقلا اذه نم اًئيش نيبتن مل فسألا عم اهنكلو مهروعش مهكراشت اشت نأ ةينطولا ةموكحلا نم بهشلا

 جاهتبالا هيف متحتي ىذلا تقولا ىف قلقلاو ةبيرلاب ىجلا التماو دومجلا ميخ لب انكاس كرحت ملو ةينطولا رئاودلا
 مهيأر رقو ةئنهتلا لدابتل مهرقم ىف ىبيللا فاشكلاو راتخملا رمع بابش عمتجا ىناثلا مويلا ىفو « حارشنالاو
 ةطيارم سياوبلا تارايس تناكو بابشلاو فاشكلا جرخو هروعش بعشلا ةكراشمل ةلاوجلا ىقيسومب جورخلا ىلع
 لماكب تناكو سيلوبلا تاوق نكلو ؛ ريهامجلا تدشتحا ةيدلبلا ناديم بكوملا لصو امدنعو ناكملا نم برقلاب
 ارريم هل لقعن ال ىذلا حلسملا باهرالا اذه مغرو بثك نع عومجلا بقارت تلظ نيحلسملا اهدونجو اهطابض
 ةدحوملا ةلودلا ايبيل كلم سيردالا ةايحب تافاتهلا تلاعت ثيح رماعلا رانملا رصق ىلإ هقيرط ىف بكوملا رمتسا
 , ةلقتسملا

 سيئر رمأي ةيئانجلا ثحابملا ةرئاد تذخأ دقو كلذ رثأ ىلع تقرفتو ةيعمجلا رقم ىلإ عومجلا تعجر مث
 .. ةرهاظملا هذه لوح راتخملا رمع ةيعمج لاجر عم قيقحتلا ىف ءارزولا

 ىلإ اعد كلذب راتخملا رمع ةيعمج ىلع هحاحلإو هرورس راهظإ ةرورضب بعشلا روعش ديازت نكلو ّْ
 ىلع ةيفرصتملا تنذاف ىضاملا دحألا ةيشع ةيعمجلل ماعلا زكرملا ىف لافتحاب مايقلل ىزاغنب ةيفرصتم ناذئتسإ
 فوقولاب فاشكلل حامسلا عم ةيعمجلا ىنبم لخاد لافتحإلا نوكي نأ ىلعو توصلا تاربكم لامعتسا مدع طرش
 ىبعش لافتحا مظعأ ناك ذإ هفصو نع ةديرجلا هذه قاطن قيضي ىذلا لافتحالا دعوم ءاجو ؛ ةسسفؤملا مامأ
 صغ ىذلا ماعلا زكرملا رقم مامأ بعشلا دشتحا دقو ؛ ىربكلا ةبساذملاو ىبعشلا سامحلا ثيح نم ةقرب هتدهش
 نوفتهيو (ادفلا ايبيلاي نحن) ديشن نولتري راتخملا رمع بابش ن ناك امنيي ءاهجولاو نايعالا نم تاقبطلا فلتخمب

 تا



 لابشالاو ةلاوجلا نم روباط عم راتخملا رمع ةلاوج ىقيسوم امأ ةينطولا تافاتهلا فلتخمب ديدش سامح ىف
 دعبو لفحلا دتبا عيدبلا وجلا اذه ىفو ةصارتملا بعشلا عومج طسو ةعئارلا اهناحلأ فزعت تناك دقف ةفاشكلاو
 نب ىفطصم ناتسألا ةيعمجلا سيئر فقو ميكحلا ركذلا تايآأ شيميهد دومحم خيشلا ريهشلا ءىرقملا الت نأ
 ىتلا ليقارعلل هقسأ نع برعأو ةينطولا ةيضقلا اهيلع ترم ىتلا راوطألل اهيف ضرعت ةبهسم ةملك لجتراو رماع
 : رعاشلا لوقب ادهشتسم ةميظعلا ةبسانملا هذهب رورسلا راهظإ عن عضوت

 ىخأ ميمأ اولتق ومه ىموق

 ىمهس ىنبيصي ثيمر اذاف

 اللج نوفعال توسفع نئلف

 ىمظع ناهوال تدصق نثلو

 ىف هرشنن اباطخ ىقلأو ؛ ىبريغملا ريشب دمحم ناتسألا ماعلا ةيعمجلا ريتركس ةصنملل مدقت مث
 ناك نإ (قيفر) رييكلا نطولا رعاش ةعاسلا كلت ىف اهي ثعب ةديسصق ىقلأ كلذ دعيو « ناكملا اذه ريغ
 ميظعلا رعاسشلل ءاعدلاو فاتهلا نم ةفصاعب تلبوق دقو هللا هافش مايأ ةعضب ذنم شارفلل امزالم
 1 , لجاعلا ءافشلاب

 بايشلاو بعشلا عومج نا الا ماعلا زكرملا ءاهجولاو نايعألا ةرداغمب عئارلا لافتحالا اذه ىهتنا مث

0 َ 

 14 مقر ةقينولا

 اهفاشك لحتو ةيعمجلا لاجر رذنت ةقرب ةموكح

 ايبيل لالقتسا رارقب لافتحالا ببسب
 هتارقف نمض نم ناكو ةدحتملا ممألا رارقب راتخملا رمع ةيعمج لافتحا رثأ ىلع 1
 ىزافنب عراوش ىف مهاقيسومب ةيعمجلل عباتلا ىبيللا فاشكلا ريباوطل ضارعتسا
 رمع ديسلا ةقرب ءارزو سلجم سيئر ردصأ ىخيراتلا ثدحلاب رورسلاو ةجهبلا نع ريبعتلل
 . فاشكلا لحب ارمأ هللا همحر ايخيكلا روصنم اشاب

 تحت ثادحألا تاروطت ١143/15/5 خيراتب ٠١5 اهددع ىف ىورت (نطولا) ىهاهو
 (بعشلا ةمكحم ىلإ) و ( ىحنتي نأ بجي اشاب رمع) و (ىرازولا رارقلا لوح) ناونع
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 ىف هاثبتكام ءارقلا ناهذأ ىلع ديعبلاب سيلو ةرضاحلا فورظلا ةقد رقي ال نم دجؤي هنأ دقتعن ال
 ىف ةلبقملا ةرتفلا نأل ارظن دوهجملا فتاكتو ءودهلا نم وج ىف جاتنالاو لمعلا ىلا ةوعدلا نم ىضاملا اذ انددع
 انيديأب هعنصن ىذلا قحلا انريصم نوكيس هيف انكولس ساسأ ىلع ىذلا ىئاهنلا ناحتمالا ةرتف ربتعت انتايح
 انك اننكلو مدهلا ةاعد نم مايألا نم اموي نكن مل كلذ ساسأ ىلع نحنو هبابسأو لمعلا لئاسو انل تملس نأ دعب
 ةلقك اذل نوكيا ةقيفحت ديرت (ليماألا اهليبس ىف :دهاجتو اهل ىعدت قتلا. يربقلا ةاقحولا امو ءابشنإ ةاطد انقاذ
 نقلا اظانع مريم اهساسا ىلع وطوت د اهترا

 ناز انك ايش لطي نا نجي قاكام تافريصتلا نوعين ويهتم اشايومعا دولا سيكو ناثأ  مانألا ذهن قو
 رعاشملا ةراثا ءىش ىف ةحلصملا نم سيل اندالبب رومألا ديلاقم مالتسال اهيف دعتسن ىتلا ةرتفلا ىفف نيح ىلا
 ثادحا نم دوصقم ضرغ هل اشاب رمع نا رهظي نكلو ... ككفتلاو ةقرفتلا الا هنع أشنيال رهفكم وج قلخو
 هتردق رادقمو هتوربج راهظال فقوملا لغتسي ىتح ريثيو زفتسي نأ ةصاخلا هتحلصم نم نأ ىري هلعل .. ثدحام
 ..ميطعتلاو مالهلا ىلع

 صخش هتموكح سأر ىلع نوكي نأ نطولا اذهب برن نحنف هتافرصت نم اشابلا ضرغ وه اذه ناك اذإ
 الجر ديرن ؛ تاسسؤملا ةمارك نيهيال الجر ديرن « تاعامجلاو دارفألا نيب قرفيال الجر ديرن . اياونلا هذه هل
 . رظنلا دعيو ةيورلاب هرومأ فيرصتو هتملك عمجب بعشلا بح ىلا ىعسي

 نناق نسي نأ ءادذدلا سيئر ناكمإ ىف نإ .. ديرن امل ايسكع الاثم الإ فاشكلا لح ةلاسم تسيلو
 نا قحتسيال ءىشلا اذه نإ هانعم ... لاوزلا هانعم .. مدهلا هانعم لحلا نإ ... لحلا ىلا أجلي نأ نودب فاشكلل
 ءارجإلا نم ءارزولا سيئر هيلإ أجلام ىلإ ءاجتلالا نودب نكمم حالصإلاو حالصإلا هانعم نوناقلا نسو ... ايحي
 . لجترملا ىروتاتكدلا

 نوناق نس ةجحب فاشكلا لحل اشاب رمع نم اسمحت دشأ ةقباسلا ةيناطيربلا ةرادالا نأ اندنع كشالو
 ريغ ىلعو ةيور نودب فرصتي نأ الإ ىبأي ىنطولا ءارزولا سيئر نكلو « لمعلا اذه ةيعورشمب تعنتقا اهنأ ىل
 , نسحلا كولسلاو ماظنلا ىلع امئاد تظفاح ةينطو ةسسؤم مدهيو ةيارد

 سأر ىلع نأ نمؤن انحبصأ اننكإو داحتالاو ةفلألا انم مزلتسي قيقد فرظ ىف اننإ لوقلا ىلا دوعن
 نم هب ادبام نإ لب ال ... ماكولاو قافولا نم ءىش هيدي ىلع ققحتي نأ نكميال الجر ةرضاحلا ةموكحلا
 . ةوجرم ةياغو بقترم لمأ لكل مده لوعم نوكيس ةريثم تافرصت
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 ةحلصمب قلعتت ىتلا تارابتعالا هذه هومس ىدي نيب نيعضاو ىدفملا ريمألا ماقم ىلا هجوتن اننأف كلذلو
 نم اهلامعأ ىحوتست ةموكح هبعشل ءىيهي نأ يماسلا ماقملا نم بلطن نحن ريطخ ىلاقتنا رود ىف ىهو ةمألا

 ةرادإ نم هنكمي ىذلا رفوألا بيصنلا ةمألا مارتحا نم هل لجر اهتسائرب فرشتي بعشلا ةدارإو ريمألا ةمكح
 . (ليبسلا ىدهي وهو قحلا لوقي هللاو ) ةلدابتملا ةقثلا نم وج ىف نوئشلا

 بعشلا ةمكحم ىلا

 عافدلل نيزوو ةرازولل سيئر اضيأ ىهو) فراعملاو ةيلخادلل اريزو هتفصب .ىوصنم اشاب رمع ردصأ
 اماهتا هالمو (فاشكلا ةسسؤم لحب ايرازو ارارق) هامس (ةديدجلا ةقرب) هترشن انايب ردصأ (ةيجراخلاو
 ةئيه رارق ةبسانمب جاهتبا ةرهاظم ةماقا ىلع تلمع ىننأل ةطلسلا رماوأو نوناقلا ماكحأ تفلاخ ىننأب ىصخشل
 نأ نودو تالافتحالا ليجأتب ىضقي ايماس اهيجوت كانه نأب ءارزولا سيئر ىنربخا نأ دعب ايبيل لالقتساب ممألا
 ملو ةرملا هذه ىنع تزواجت ةموكحلا نأ نايبلا ركذ مث , ةرهاظملا ةماقال تاطلسلا نم قباس نذإ ىلع لصحتأ
 احصان هنايب اشاب رمع متتخاو (طقف) فاشكلا ةسسؤم لحب ةيفتكم ةديدشلا ةينوناقلا تاءارجإلا ىدض ذختت
 . ( ةفرطتملا ةينطولا راتس تحت ةصاخ برآم ىلا ىعسي قعان لك ءارو عفدني الأ) بعشلا

 ىلع ادامتعإ نايبلا كلذ ىلع درلا ىلوتأ نأ ىسفن ىلع امازل دجأ ةينطولا ىتمارك نع اعافد ىننإو
 :؛ لوقأف روتسدلا ىل هلوخي ىذلا قحلا

 ةرادإ بيلاسأ طسبأ كرديالو ةلودلا نوئش ىف فرصتلا نسحيال هنأ ىلع اشاب رمع نهرب - الوأ
 ... ضقانتو عجارتو كابترا نم هيلع رهظ امي ةموكحلا

 نم ناكو نيلئاسلا نم هاتأ نم ىلا اذه غلبأو تالافتحالا ليجأتب ايماس اهيجوت ىقلت هنإ لوقي وهف
 ال ةصق ىوري هنأك دارفأ ىلإ هب ثدحتي ال ثيحب مارتحالا نم هقح ىماسلا هيجوتلا اذه ىطعي نأ الوأ هبجاو
 ىلإ رماوأ هيجوت ىلع اروف لمعي نأ ايناث هبجاو نم ناكو (... اقح هيجوت كانه ناك اذإ) ايريمأ اهيجوت غلبي
 راهظإل عفدنملا بعشلا حامج حبكي ىتح ايبيل لالقتساب جاهتبالا رهاظم ليجأتب بعشلا ىلإ تاغالبو رئاودلا
 . ميظعلا ثداحلاب حرفلا روعش

 نكي مل ةطلسلا لاجر نأ مكحلا ةيلوئسمو ىرادالا بجاولل اشاب رمع كاردإ مدع ىلع بترت - ايناث
 ةرهاظم ىف هاقيسومب فاشكلا جورخ ىلع قفاوي ىزافنب فرصتم لعج ىذلا رمألا ىماسلا هيجوتلاب ملع مهيدل
 نذإلا بلطأ نيموي دعب هسفن فرصتملا ىلإ انأ تمدقت لب دحلا اذه دنع رمألا فقي ملو « ةبسانملا كلتب جاهتبا
 ريزو ةقفاوم ىلع هلوصح دعب الإ نذأي مل هنأ كشالو فرصتملا نذأف راتخملا رمع ةيعمج ىف لافتحا ةماقال
 ؟... تالافتحالا ليجأتب ىماس هيجوت كيدل تنأو اشابلا ةرضحاي تقفاو فيكف .٠ اشاب رمع ةيلخادلا

 دعب الإ جرخن مل انثأل ةروص ةيأ ىلع نوناقلا فلاخن مل فاشكلا ىعمو ىننأ نيبتي مدقت امم - اثلاث
 قح ريغب ىنمهتا كلذ مغر اشاب رمع نكلو ملاعلا نمألاب لخي ائيش تأن ملو فرصتملا نم نذإ ىلع لوصحلا
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 ..٠ ةئيهلا بقاعيو .. درفلا

 نم ىلجت ىذلا ضقانتلاو عجارتلاو كابترالا اذه ىف رظنلا بعشلل كرتأ ىنتأف كلذ ىلع ءانب - اعبار

 رظنلا بعشلل كرتأ ... اهيف تارازو عبرأ مهأ بحاصو ةرازو سيئر ىهو رومألا طسبأ هتهجاوم ىدل اشاب رمع

 ... ىرزملا لاحلا اذه رمتسا اذا هريصم هيلا لوئي اميف ريكفتلاو

 ىأ هردصي رمأ لك ىف هءارو ىمتحي اعرد ىماسلا ماقملا ءارزولا سيئر ذختي نأ اقح فسؤملا نمل هناو

 ىل ناك اذإو « رمألا ةقيقح نم ةنيب ىلع نوكيلو هيلع بعشلا علطيل هتلجس عقاولا وه اذه - اريخأو هيدبي ىأر

 ىلع لمعلا نأو (ءارلا ديدشتب) ةطرفملا ةينطولا نم ريخ ةفرطتملا ةينطولا نا ملعي نا ىهف ةحيصن هيلا هجوأ نأ

 ةصاخ برام دجوتال هنأو « ةيبنجألا ةياصولاو نطولا لاصفنإ ىلع لمعلا نم ريخ ماتلا اهلالقتساو دالبلا ةدحو

 ... اهور قيرط نع ضعبلا اهيلا ىعسي ةصاخ برآم دجوت نكلو ةفرطتملا ةينطولا قيرط نع دحأ اهيلا ىعسي

 رذنيو نييلاب قعني ىذلا بارغلا نم ريخ ىذالا نم اهيلع افوخ همنغ ىلع قعني ىذلا ىعارلا نأو ... ندنلو

 ىبريغملا ريشي دمحم

 اكل يع يعمل ءاقلا يك رتل

 دعب راتخملا رمع ةيعمج لاجر عم ققحت تذخأ ةيئانجلا ثحابملا ةرئاد نأ ىلإ ىضاملا ددعلا ىف انرشأ [:]
 ةيعمجلا ريتركس عم ناك قيقحتلا نأ كلذ ىلإ مويلا فيضنو ايبيل لالقتسا نالعاب اجاهتبا تميقأ ىتلا ةرهاظملا

 سيئرو ةيعمجلا ريتركس ىرخأ ةرم ىعدتسإ ىضاملا ءاثالثلا حابص ىفو « اهل عباتلا فاشكلا سيئرو ماعلا

 اهجورخل فاشكلا ةئيه لح ىناثلا غلبأو « نذأ نودب تارهاظملا ةماقا ىلا دوعي الأب اراذنا لوألا غلبأو فاشكلا
 ارارق ذختاو ماعلا زكرملا عمتجاو سوفنلا ىف ائيس اريثأت رئاجلا ءارجإلا اذه ثدحأ دقو ةبسانملا كلت ىف

 جراخ رماعلا ريدغلا رصق مامأ اهريتركسو ةيعمجلا سيئر ناك ةيشعلا ىفو مظعملا ريمألا ىمسي لاصتالاب
 جورخ نأل ىنوناق ريغ هناب اشاب رمع فرصت فصو نمضتت ريمألا ىمس ىلا ةضيرع امدق ثيح ةنيدملا
 فاقيال ريمألا ةحاس ىلا ماعلا زكرملا ءىجتلي كاذلو , ىزافنب فرصتم نم نذإ ىلع هلوصح دعب ناك فاشكلا
 ةيروتاتكدلا هذه ءارج ثدحي امع ةيلوئسملا ءارزولا سيئر المحم فوشكملا ملظلاو ضرغملا فرصتلا اذه

 هومس علطا ثيح رماعلا ناويدلاب ريمألا ىمس ةلباقمب ةيعمجلا سيئر فرشت ىلاتلا مويلا حابص ىفو ٠ ةمشاغلا
 ريغ سيل هل نوناق نس ببسب ناك فاشكلا لح نأ هيف ءاج دقو ةضيرعلا ىلع اشاب رمع در ىلع ةيعمجلا سيئر
 ىلإ فاشكلا عجري ىتح الاح نوناقلا اذه عضول فاشكلا ةئيهو ةموكحلا ىرومأم نم ةنجل ليكشتل دعتسم ىهو

 تاو اح



 حابص مظعملا ريمألا ىمس ىلا ةيريسفت ةركذم مدقو اشاب رمع در ىلع درلا ةيعمجلا سيئر ىلوت دقو هيلع ناكام
 رييغت ةلاحلا ىلع أرطي مل روطسلا هذه ةباتك ىلإو ههوجو عيمج نم فقوملا احرشو ةضيرعلل ادييأت ثلاثلا مويلا
 . لداعلا ىريمالا مكحلا راظتنإ ىف ىماسلا ماقملا ىلإ ًاعلطتم عيمجلا لازالو

 ىف اريخأ كرتشا دقو ارح لمعي ىناطيرب فاشك ىزاغنب ىف دجوي هنأ ىه هيلإ ةراشإلا بجت اممو اذه
 . هدوجو نع لأس ىتح ىأ هل نوناق عضوب متها اشاب رمع نأ عمسن ملو (ىركسع) ضارعتسا

 ىذلا مويلا ىلإ عجرت ةلأسم راتخملا رمع ةيعمجل عباتلا ىبيللا فاشكلاب اشاب سمع مامتها ةلأسمو

 تافيرشتلا لجس ىف همسا دييقتو رماعلا راثملا رصق ةرايزب لوألا هسيسأت ديع ةبسانمب فاشكلا هيف فرشت
 ىبيللا فاشكلا ىه مسالا امنيب ىواقربلا فاشكلا مساب فاشكلا مسأ لجس دق اشاب رمع ناويدلا سيئر دجوف
 , ىنعملا حالصال تارابع ةدايزب تهتنا ةيمستلا هذه لوح ناويدلا سيئرو ةيعمجلا ريتركس نيب ةداشم ثعقوو
 نكمي ال نا ايبيل ريصم ريرقت ريخأت بيسب ناك ىبيللا فاشكلل ىلحملا نوناقلا ميدقت ىف رخأتلا ببس نأ ركذنو

 امك ةأزجم نوكتس مأ ديرن امك ةدحوم نوكتس لهو دالبلل ىلودلا عضولا ساسأ ىلع الإ فاشكلل نوناق عضو
 ٠ اشاب رمع ديري

 مه ىه وج

 40 | مقر ةقيثولا

 ةقرب دفوب لفتحت راتخملا رمع ةيعمج

 . لالقتسالا رارقب ةدحتملا ممألا نم دئاعلا

 قزارلا دبعو لالقلا ليلخو بيذش رمع ةداسلا مهو ةدهتملا ممألا ىلإ ةقري دفو داع
 . ايبيل لالقتساب ىممألا رارقلا ىلا تدأ ىتلا تاشقانملا اورضح نأ دعب فولقش

 بيحرت ىأ قلي مل ةقرب ىف هنكلو اريبك الابقتسا سلبارط ىف دفولا لبقتسا دقو
 كيش ىقلأ دضولاب ايبعش الافتحا راتخملا رمع ةيعمج تماقأ دقو « ةيموكحلا تاهجلا نم

 ةيعمجلا ةرادإ سلجم وضع ىودهملا قيفر دمحأ ريبكلا نطولا رعاشل ةديصق لفحلا ىف

 . فيرش نطاوم لك رعاشم نع ربعت

 ةديصقو (ةيعمجلا سيئر ةيطخ) ١923/1١/١١ خيراتب ٠١5 (نطولا) ددع ىفو

 ل ايح تنك نا قفأ كرحت) ناونع تحت قيفر
 لبقتسا نأ دعب دفولاب اعئار الافتحا هنردب راتخملا رمع ةيعمج تماقأ امك

 نم ٠١8 ددعلا ىفو ةيودحولا ةنيدملا مهلوصو ىدل اواح ايبعش الابقتسا هؤاضعأ

 , لافتحال او لابقتسالل لماك فصو 1545/1١ ؟1/ خيراتب (نطولا)

 -!ما5



 سيسكس كيل نم قفوملا دفولا ةدوعب لفتحت راتخملا رمع ةيعمج ل لح
 لفتحي ىذلا بعشلل ةقداص ةروص روعش نم اهللختيامو ةمهم تابسانم ىف ماقت ىتلا تالافتحالا لعل [

 سيسكس كيل ىلإ لجبملا اندفو دارقأب انتعمج ىتلا ةديعسلا ةصرفلا كلت ارطخ اهمهأو تابسانملا زربأ نم لعلو

 . نيرفظم مهتدوع دعب ةيرحلا ىف نطولا قحب ةبلاطملل

 اضعب تدأ دق اهناف هئانبأ صخش ىف هلان امو نطولا ىيحت نأ اهبجاو نم تأر دق ةيعمجلا تناك اذإو

 كلت قامعألا نم ةرداص ةيحت نم ةرخازلا عومجلا نم دفولا هب ليوقام رودصلا جلثأ امم نكلو اهيلع بجاولا نم
 , اليوط انمز امهادص لظيس ناذللا لافتحالا كلذو ةلباقملا

 لبوق دقو لافتحالا ىف نيكرتشملاب امحدزم هب طيحيامو ةيعمجلا ىنبم ناك ىتح ةسماخلا تفزأ نأامو
 . اهجراخو ةيعمجلا لخاد هدفوو هريمأو نطولا ةايحب فاتهلاو قيفصتلاب مهب لفتحملا

 لامآ ركذو دفولا اهب ايح ةبطخ ةيعمجلا سيئر ىقلأ مث ميكحلا ركذلا ىآب متخ امك لافتحالا ءىدب دقو
 ىلع بجي ام انيبمو دفولا اهب اييحم قيفر ريبكلا نطولا رعاش ةديصق ةيعمجلا ريتركس ىقلأ مث , اهمالآو ةمألا
 دفولا دوهجم نيبو عمجلا اهب ركش ةيسامح ةبطخ ىقلأف بينش كب رمع دفولا سيئر فقو مث هكلست نأ ةمألا
 ىتح قاقشنالا مدعو داحتالاب نطولا ءانبأ احصان اهلالقتسا تلان ىتح ايبيل تدعاس ىتلا ةيبرعلا ممألاب اديشم
 . اهنم مهنعطي ةرفث ىبنجألا دجيال

 ةيعمجلا سيئر ةبطخ

 نيمرتحملا ةداسلا ةرضح

 ءاضعأ تارضح فرش ىلع ةيعمجلا هميقت ىذلا ىميركتلا لفحلا اذه نإف دعبو ةيحت بيطأ مكييحأ
 بجاولا ريغب اوماق امف لامعألا ليلج نم هب اوماق امل مهل ءانثلاو ركشلا ءاجزإ هنم ضرغلا سيل ءالجالا دفولا

 - دفولاب لفتحن نأ حاجنلا نم اطسق تباصأ ىتلا انتيضق لايح نحن انبجاوب رعشن نكلو بجاولا ىلع ركش الو
 تافصلا هذهب اهلالخ لحتي مل ىل ىتلا مايألا كلت ىف ربصلاو ةمكحلا لضفو ةظقيلاو رهسلا لضف هل ناك ىذلا
 ةليضفلا ركشو هللا ةمعنل اريدقت هب انلافتحا ىف نأل دفولاب لفتحن ... بوغرملا اهارجم ريغ ىف رومألا تراسل

 اهلهأ ىلا تداع ىتلا ةيرحلاب هصخش ىف لفتحنف دفولاب لفتحن ... انتيويحل راهظإو ةمألا ساسحإل ءايحاو
 ا . اهباحصال تملس ىتلا ةزعلابو

 امال



 ..ماركلا دفولا ءاضعااي

 ثيدح ثيدحلا لدابتنل اهزهتنن نحن اه ىتلا ةعاسلا ىلإ انعلطتو مكب انعمجي ىذلا مويلا ىلإ انقت دقل

 . نيثيدحلا نيب ناتشو لخادلا ىف بعشلا ثيدحو جراخلا ىف نطولا

 ىلإ ةحلصملاو ىأرلا ىف ةفلتخملا اهلود ىماستتو ةسامح دتشت ىهو ةدحتملا ممألا ةئيه نع انوثدح

 . عقاولاو قطنملاب هتابثاو ىعرشلا انقحب فارتعالا

 ىذلا مويلا ىلا علطتتو هقيقش ىلع قيقشلا ىنح مكيلع ىنحت ىهو ةيمالسالاو ةيبرعلا لودلا نع انوثدح

 ةفلالاو قافولا نع انوثدح ؛ اريخ نيطسلف نع اهوضوعتلو ةوق مكب دادزتل اهدعاقم نيب مكدعقم هيف نوألمت

 انوثدح ؛ (ىبيللا نطولا نم ىبرغلا مسقلا) سليارط دفو نم ةصلاخ ةقداص اهنودجت متنك ىتلا داحتالاو ةوخألاو

 اهكلست ىتلا رانلاو ديدحلا ةسايس مغر ايبيل لالقتسأل اهتاناجرهمو اهتالافتحاو شكارمو رئازجلاو سنوت نع

 مالعالا تعفر دقو سامحلا نم ةلعش ىهو سلبارط متيأر فيك انوثدح ؛ ايبيل ةيضق راصتناب احرفو اجاهتبا

 : مكيف ةقناعم مكتلبقتسا فيكو الذج لالقتسالل تصقرو المع ةدحولاب تنمآو اكلم سيردإلاب تفتهو ةيسونسلا

 ْ . , ةلقتسملا ةدحوملا ةلودلا ايبيل

 نع مكثدحن بايترالاو كابترالا نم مويغ اهيلع ميخت ةقرب نع مكثدحن اذه ريغ نعو اذه نع انوثدح
 ميطحتلاو ميدهتلا نع مكثدحن ةيروتاتكد تافرصتو ةيرادإ ىضوف نع مكثدحن قوقحلا رادهإو ةيرحلا ثبك

 رثأ ال ةيناطيرب ةدهاعم نعو ةدحولا شعن ىف رامسم رخآ نوكتس ةيواقرب ةيسنج نع مكثدحن ديعولاو ديدهتلاو

 . لخادلا ىف بعشلا ةلاح نع مكثدحن جراخلا ىف نطولا ةعمس نع انوثدح لالقتسال اهعم

 ةياغ ققحن نا ديرن ال . لمعلا ىهامو لمع هبقعي مل اذإ ثيدحلا ىدجي امف ةداسلا اهيأ دعب امأو

 ربصلا انمهلأ مهللاف ءاقدصالا نظ بيخن ىأ ءادعالا انب تمشي نأ ديرن ال , نحانتلاو نحاطتلا ىف ىبنجألا

 . حالصالا ىلإ حافكلا ىف ةديحولا انتليسو امهنا ةمكحلاو

 , ةداسلا اهيأ

 ىلاف مظعملا سيردألا ايبيل لهاع ىه كلذ تامهملا ىف هل هجوتتو تاململا ىف هيلا أجلت اًزمر دالبلل نإ

 هب ريسيو ةوبكلا هذه نم هديب ذخأي نأ انئمطم ايحيا ىحضو ارح شيعيل دهاج ىئذلا بعشلا هجتي ليلجلا ريمألا
 لثم ىف نوكي نل كلذ نأ بير الو الماك انل ملاعلا هب فرتعا ىذلا ىعرشلا انقح هيف ملتسن ىذلا مويلا وحن امدق
 . هللاب الإ ةوق الو لوح الو قئاخلا ىجلا اذه

 هاماثب



 . بعشلا تاساسحإ لجسي
 رعشي ناسك نم قسمحلا راسصتنا رسي

 هلضفل ءاسعنت ىصحتال دسمحلا هل

 هريس ةسحص بسلقلا ضيرم ءوسسي

 انريلقو رورسس ىف اسميمج نسحتف

 ةلود نوئتس ءاسسيج | اسنئنأ تدضق ثق

 ( ظفاسح) لاقام لوسقلا ريخ نأ الأ
 5 اسس سف كري نسل ةسسمأ ايسحأ هللا اذإ)

 اع
 اهريدت ءاسفخلا ىف تاسكرسح ىرسن

 سئاسسدبي انلالقستسا ىلع ىضقتس

 (ةبسصع) لمش انقيرفت نم عمجتس

 فسيزم ناسا يكاهنم انل نوكي

 انبعش نيسسي ( ةيسسنج) نم لسصعجتو
 (ةدصو) كيسكفتل اهي يعاسماكلتي

 ةدسصو ريسسف انلالقتسا ظفسحي نلي

 نا عيطتسي قيفر ريغ نمو ارورسو اسامح ىجلا تبهلاف ةكرابملا ةليللا كلت ىف تلجت ةيوامس ةحفن اهنا

 رسكشي سيل نم هللا لسسفف دصجيو

 رس فكي ضعبلا اسهبي ىصحضا ةمعن ىلع
 ندستتكملا د اؤينفلا نوودسم دبسحيو

 رعسست ران هيبنج ىف ظسيفلا نم

 رسكذي هسيع اسم نم ءىسش سسيل نأك

 ررسحم بس عش ل دس ملاب ا. همكحيو
 سكننوةايحلا ىنعمام لسهجنف
 رسكفن رامتنالا ىفانلابامف

 ( رب جتثم الو نا هق توسسملا ىلا

 1 . لع
 رش ستت انئنيوت ىف اس زد سسمع

 لس كك شمو نس ا يكت اسس هذم انل نوكي

 روزم ( باس هتنا) هيف اس نئلثمي
 000 فال ذلا ا يذخيا ةورش

 رد قم كالس  هلاف اسيهتمقن اذإ

 سجؤملا نوؤسفلا وهف ايناخ نسمف
 نس طسيام هس خيرات نم هسسسيذغيس هنأاش لسلق ناوانم ءىرسما لكسف

 ولع #

 ىرست اسسمأ اسيح تنك نإ قسفأ كرحت
 منت ال كقوقح نع عفادو ملكت
 نكي الفادشر هللا دسمحب تكلم

 (ةنجل) كيتأتو(بودنسم) كيتا س يس
 ب يوسف اب جي راعي سل ليعمل

 مس هئاف زير معتسلم !ائنماتالو

 ةبكحب لسه اجو سأس سيت الو دلجت

 رمأتو ىسهنت قسحلا رييفب ةافط

 ربخسيو كيردسي ( ىسصو) كيلع

 ررسقت راس .يتخاب اسمع فرس شن

 لاك سيو كس سيلكي نسم ندع ىلع
 نس يلي ةسقادصلل لودسل قدسسع

 رديسمفتو قابسمت استكاسم لا وقف

 رس مثيو ءاسشي نم ىدسسهي دمحلا هل

 امه



 دهاجملا دفولاب ةنرد ةيعمج لافتحا

 قوف ةمألاو ةوقلا قوف قحلا . مظعملا سيردألا ايبيل كلم شاع لالقتسالاو ةدحولا لاطبأب بحرت ةنرد

 تارابعلا هذهي ةيقرشلاو ةييرعلا لودلا تشاع « ةمألا ىدع ةدحولا ىدع ؛ دحاو كلمو ةدحاو ةموكح : ةموكحلا

 فزت تداك امف سيسكس كيل ىلإ دالبلا دفو ءاضعأ ةنرد ةنيدم تلبقتسا ةينطولاو سامحلا تارابع نم اهريغو

 لقت ىتلا تارايسلا نه لتر هعبتي تالكيستوملا نم ليوط روباط كرحت ىتح سيمخلا موي نم ةثلاثلا ةعاسا

 ىلع ةقانلا ىداو هاجتا ىف راتخملا ةيعمج رقم نم ةوطخوب ىدنفا حاتفم باشلا ةدايقب اهءاهجوو دالبلا نايعأ

 دنعو ؛ لوصولا ةمالسب مهتئنهتو داليلا مساب دفولا ءامضعأ لابقتسال ةنيدملا ىبرغ تارتم ىليك ةعست دعب

 مهتارضح لجرتف ريسملا نع تفقوت مث دفولا ءاضعأ تارضح لقت ىتلا تارايسلا تلبقأ ةعبارلا ةعاسلا

 تالبقب اهعفشف ةحفاصملاب ضري مل مهضعب نأ ارثؤم ناك مكو ؛ ادحاو ادحاو مهيلبقتسم ةحفاصمب اولضفتو

 ىلاعت ىتح هتعلطي ةئيدملا ىلع فرشي داكامو هريس بكوملا فئأتسا اذه دعب ؛ قامعألا نم ةثعبنم ةيوق ةراح

 ىلا لبصو ىتح هريس ىف بكوملا رمتساو « دفولا ةايحو ميظعلا سيردألا دالبلا كيلم ةايحب ناكسلا نم فاتهلا

 سانلا تائم هلوح تدشتحا ىذلا ةيعمجلا ىنبم ىلإ اودعصيل مهتارايس ءاضعالا كرتف راتخملا رمع ةيعمج رقم

 ةقزشلا نم ةيلعت اولظي نأ هفولا ءاضعأ قم بلطي انناحو ةذستد ادوبي نيهامملا ف اخف: ناكو'كيربقلاو :ييهرألا

 ةملك ىقلي نا الا دفولا سيئر عسي ملف فاتهلاو قيفصتلا نم ةفصاعب اوليوق نيذلا ءاضعألا مهل باجتسا دقو

 اهكيلم لظ ىف دالبلا ىنامأ ققحي نأ ىلوملا نم اجرو مهلابقتسا نسح مهتارضحل اهيف ركش ةزجوم
 . ميظعلا سيردألا

 موي ىفو « دفولا ءاضعأب بيحرتلل اهؤاهجوو دالبلا نايعأ راتخملا رمع ةيعمج رقم ىلع دفاوت دقو

 بحاص ةرضح اهفرش دفولا فرش ىلع بابشلا حرسم رادب اعئار الفح راتخملا رمع ةيعمج تماقأ ةعمجلا

 , ةطلسلا لاجرو نايعألاو ءاربكلا نم هريغ نوريثكو نيدلا ىفص ديسلا ةدايسلا

 ةنرد ةيعمج ماع ريتركس ميلح نب ديمحلا دبع ديسلا اهاقلأ ةملكب ةلفحلا تأدب ةعبارلا ةعاسلا مامت ىفو

 :لاق نأ نلإ قايهيقكو ىبيللا بعشلاو .اهتريضتو ةيبرعلا منال اواةثاللبو نقولا نم اهنق قدح
 تذخأ دق راربألا ءادهشلا مهدعب نمو هللا لوسر باحصا ءامدب لبق نم توترا ىتلا ةيبيللا ضرألا نإ

 ىلع رودي امم هباطخ ىف رذح دقو « ارمم الو ارقم رامعتسإلل نوكت الأ اهبعشو اهكيلم ناسلب ادهع اهسفن ىلع

 هتملك نم بيطخلا ىهتنا نأ دعيو . ةيناطيرب ةدعاق حبصتل دالبلا ىلع اهضرف داري ةدهاعمو ةيسنج نم ةنسلألا

 ةيوق ةملك ةفاقثلا مسق سيئر مينغ بجر ناتسألا ىقلأ مث , دعي اميف اهرشنن ةديصق بينش داؤف ناتسألا ىقلأ

 ىفطصم ديسلا هدعب ءاجو اعئار الالهتسا اهلهتسا تايبألا ةقيقر ةديصقب نارمع نب مالسلا دبع ذاتسالا هالتو
 بلطي ةعاقلا ءاحنأ نم فاتهلا ىلاعت ىتح هتملك نم ىهتنا نأامو ؛ اسامح ضيفت ةملكو ةديصقب ىسلبارطلا

 ىقليو فقي نأ الإ ديازتملا سامحلا ءازا سيئرلا عسي ملق . هتوص مهعمسي نا هيلا راتخملا رمع ةيعمج سيئر

 ىتلا نتفلاو سئاسدلا ىلع ءاضقلل عمجتلاو طبارتلاو كسامتلا ىلإ بعشلا اهيف ىعدي ىتلا ةيوقلا ةينطولا هتملك
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 نم ةرتف وجلا تداسو هتايحب فاتهلاو قيفصتلا نم ةفصاعب هتملك تليوقف ةدحتملا ممألا ةئيه رارق لوح كاحت

 نأ الإ لالقلا كب ليلخ عسي ملو دعب اميف رشنيس ىذلا عئارلا ىنطولا هباطخب بينش كب رمع اهقزم تمصلا
 : لاق نا هسامح قوف اسامح هتدازو وجلا تيرهك ةملكب روهمجلا سامحل بيجتسي

 تاروانمل اندمص انذإ ىوس اببس اذهل ىرأ الو دفولا ءازإ ادوريو اروتف ةينطولا ةموكحلا نم ىرن
 حاحلإ تحتو .رامعتسالا ىأ لالتحالا بئاوش نم ةبئاش هيوشتال صوقنم ريغ الماك انقحب انئجو بناجألا

 مكلالقتسا نإ « اهيف لاق ىتلاو ةرم نم رثكأ تعطوق ىتلا ةيوقلا هتملك فولقش قزارلا دبع ديسلا ىقلأ روهمجلا
 نإ الئاق درطتساو ؛ ةيقرشلاو ةيبرعلا ممألا ةيحضتا ةجيتن ءاج امناو طقف مكداهجل ةرمث نكت مل مكتدحوو
 تفرتعا امنإو نازف وأ سلبارط وأ ةقربب فرتعت مل ممألا ةئيه نأل ناك الف نكت مل نأف مكتدحوب نيهر مكلالقتسا
 , مظعملا سيردألا ايبيل كلم لوح اوفتلاف ايبيلب

 ءارج نم ةعولو ىسأ ضيفت ىهو شكارم بابش نم ناوخألا دحأ اهاقلأ ةملك بطخلا ةمتاخ تناكو
 نييبيللا زوف هيفق ممألا ةئيه رارقب كسمتت نأ ةيبيللا ةمألاب ادجتسم ىقيرفالا لامشلل ضيغبلا اسنرف رامعتسا
 , ىقيرفالا لامشلا ةاجنو

 , سامحلاو ةينطولا نم ىوق جيهب ىج ىف لفحلا ىهتنإ ةملكلا هذهبو

 -آمكا
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 :سراخلا ةقكاعلاو نلف اذلا لمعلا فا ةمريشتته اكزدق نه دكت ( نطولا)
 ةقالعلا ىف وأ ةيلخادلا نوئشلا ىف ءاوس ةيواقربلا ةرازولل ةهوبشم تاكرحت تأدب ١

 . ايناطيربو ةقرب نيب ةدهاعم دقعب حيولتلاب زيلجنألا عم

 ىف (موقاي بعشلاب ةفأر) ناونع تحت اهتيحاتتفا ىف كلذ (نطولا) تلوانت دقو
 ١145/١١/٠١ خيراتب ٠١ ددعلا

 (راتخملا رمع ةيعمج ماع ريتركس) ناونع تحت (نطولا) ترشن ددعلا سفن ىفو
 ىلإ) لاقم هرشن دعب عوبسأ لبق ةيعمجلا ريتركس هل ضرعت ىذلا ءادتعالا لوح اربخ
 ل لوح ايقيكلا ىوستما هناك مه .ءاروولا :نيينرل ناين: ىلع اهو (كهشلا نعم
 ْ , (!) ىبيللا فاشكلا

 عيمج اضيأو ةليبقلا هذه ةدامع اهديب (ردي) ةليبق نم ىهو ىزاخغنب ىف (ايخيكلا) ةلئاع نإ( ) ١

 , ةنيدملا ىف (ةلغاركلا) لئابق

 نم ةبيرق ةلئاع نم !دارفأ ةيمحلا تعفد دقف (رّدي) ةليبق نم اضيأ ىه (ىيريغملا) ىتلئاع نأ ثيحو

 ىلاقم ىلع ادر ىتيب ىلإ ىتدوع ءانثأ ةداح تالأب اهلاجر نم ةعبرأ ىنمجاهف ءارزولا سيئر ةلئاع

 . سوفنلا ىف مئاد رثأ هل
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 ءافخلا ىف ربدت ءايشأ كانه نأل سفقنلا ىف بيرلا ريثت نأ اهنأش نم رداوب ىسايسلا قفألا ىف تأدب

 ىلإ نودفي مهباونو نيفرصتملا انيأرو تاباختنالا ءارجإ لوح اريثك اطغل انعمس دقف ائيش اهنع بعشلا ملعي ال
 . مهقطانمل مهكرتو مهئثيجم ببس نع ائيش مهفن نأ عطتسن ملو تاعامتجالا ترثكو ابيرقت مايأ ةرشع لك دالبلا

 سيئر ناو ندنل ىف اهيلع ءاضمالل ةزهجم اهنأ لب ايناطيرب عم ةدهاعمل اعورشم كانه نأب ةعاشإلا مث
 . اهعيقوتل ءارزولا دحأ هعمو رفاسيس ةرازولا

 ةعاشالا لعجي نأ هنأش نم اهيف بغري هنأب ةرازولا سيئر حيرصت نكلو ةعاشإ نوكت دق ةريخألا هذه

 دقعت نأ ىنمتي هنأ ىهو هترازو ءانثأ هلمع بغري امع هيف نابأ اهسيئر هاقلأ باطخب اهدهع ةراؤولا تأدب

 هنكميال ناسنإلا نأو ىضوفلا رهظمب دالبلا رهظي نأ هيف دارأ انايب رشن لب اذهب فتكي ملو ايناطيرب عم ةدهاعم
 ةنجل سيسأتب كلذو دالبلا ىلا نمألا دري نأ هتأش نمام لمع ىف ركف كلذلو « افئاخ ناك ىتم نيعلا ريرق ماني نأ
 , صاصتخالا تاهج الهاجتم خلإ ... ىوو ماعلا نمألا ةنجل اهأمس

 هعوجرو ندنل ىلا هباهذ دنع اصوصخ فورعم هيف موقلا ىأر نأل دحأ ىلع ةدهاعملا ىلا هتراشا تفت مل

 رمع ةيعمج سيئر رداب ببسلا اذهلو . هنيح ىف هيلع در دقو ةياصولا لوبق نم هيف فنأي مل انايب هرشن مث
 ىلع دحأ هرقي نأ نكميال هنأ ةحارص ىف هامهفأو عوضوملا اذه ىف هتثحابمو هتلباقلل اهريتركسو راتخملا
 نأب ىرخأ ةرم مهفأ نكلو ؛ اضماغ هباوج ناكف ررض لك الإ اهنم اهلاني ال ةدهاعم ىف دالبلل طيروت نم بغريام
 دالبلا طيروت هانعم ناف كلذ لبق ناك اذاو هناوأل قباس اذهف دالبلا ةلاح ريرقت ءاهتنا دعب تناك اذإ ةدهاعملا هذه
 . لصحام ىقاب ركذل ىعادالو ثيدحلا ىهتنا كلذ دنعو

 اذه ضخمت مث دالبلا ةعمس هب خطل ىذلا هنايب ردصاف نمألا ظفح ىلع صيرحلا رهظمب رهظ كلذ دنع
 كلت هتيلقع هل تءاش امب اماهتإ هسفنل حابأو ًايلاع دالبلا مسا تعفر ةئيه ىلع ىدعتلا وه دحاو ءىش نع نايبلا
 , ةحيحص ريغ اهنأ هسفن ىف ملعي تايثيح ىلع ءانب اهلحب هرمأ ردصأف ىبيللا فاشكلا ةئيه ىه

 ىذلا بعشلا ىهأ بقرتي افئاخ حبصأ ىذلا نمو هيلع ةريغلا ىعدي ىذلا نمألا ةلاح تريغت له ؟ !ذام مث
 عراوشلا ىفو ؟ اذامل ! سارح هيلعو حبصأ ىذلا ءارزولا سيئر مأ هلوق بسح ءودهلا بابسا هل رفوي نأ دارأ
 سيئر نأل ءىشل ال ديدنتو ضارتعاو لملمت لخاودلاو ندملا ىفو برح ةلأاح ىف دالبلا نأك ةيدايتعأ ريغ تايرود

 , ربدت نودب ريسي ةرازولا
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 انوناق ردصأ لهف تاباختنإلا ءارجإ ديري ساسأ ىأ ىلع ةيلخادلا ريزوو ةرازؤلا سيئر نآلا لأسنو

 ةمألا نم هيف ىأرلا ذخأو ردص ناك نإ نوناقلا اذه شقون لهو ؟ هل قح ال نمو قحلا هل نمو تاباختنالا ميظنتب

 ىف نأشلا ىه امك الوأ مهددع فرعي ىتح سوفنلل ءاصحا لمعلا اذه قبس لهو ؟ دالب لك ىف نأشلا وه امك

 كاذالو اذه ال ! مه ىلع امه ةقباسلا ةرادإلا ءوس اهدازو اهعاضوأ برحلا تبلق ىتلا اندالبب كلاب امف دالب لك

 . اهرطخ هللا اناقو ةحماج ةيغر اهنإ رمألا ىفام لكو

 ةقيرط اهنأ ىري الأ ! خياشملاو دمعلا تاباختنا صوصخب ركذ اميف هيأر نع ةرازولا سيئر لأسنو
 ةددهم هقوقح ناف موقاي بعشلاب ةفأر اذكه ةرئاس رومألا لظت نا ةمكحلا نم لهو ررضلا الا جتنت ال ةميقع

 نأ لوقعملا قطنملا نإ ايناطيرب حلاصم لجأ نم ةيحض بهذت نأ زوجي الو عماطملا طسو عيضت نأ ىشخيو
 قافتالا نوكي الف نآلا امأ نيفرطلا ةحلصمل اهعم قفتت نأ ذئدعب اهنكمي نايك دالبلل نوكي ىتح ايناطيرب رظنت
 , انعطتساام همواقئسيو بعشلا باسح ىلع الأ

 ىسني اهددعت لاك ةعرسب نمت تحبصأ ثداوحلا نأل اهرركن نأ انمهيو اهيلا انرشأ طقن هذهف دعب امأ

 ةنعل قحتسنف اننطو عيضيو انتمارك دقفنف اهيف ششؤت نأ ىشخنو دالبلا ةدحوب ةقالع اهل نألو اهنم قباسلا
 . ةرازولا سيئر ىلإ ديدج نم لاؤسلا هجونو نطولا ةحلصم ىلا ءىسي نم هجو ىف فقن مل اننأل لايجألا

 ١ - ساسأ ريغ ىلعو ةعرسلا هذهب تاباختنإ ءارجإل هوعدي ىذلااه ,
 قح نم ىه ءايشأ ىف نامتكلا زاج فيكو كلذ ناك ىتمو ايناطيرب عم ةدهاعم تدقع هنأ ةقيقحأ - ؟

 اميف ةقئال ريغ متكتلا ةسايس نإ اهضفري ىأ اهلبقي نأ هقح نم كلذلو اهرانب ىلصيس ىذلا هنأل اضيأ بعشلا
 , ةبيرلل ةاعدم اهنأل بعشلا حلاصمب قلعتي

 . هدحو ةيلوئسملا لمحتي هنا وأ نيرخآلا ءارزولا هئالمز ةقفاومب هلامعأ ءارزولا سيئر ردصي له - ”'

 راتخملا رمع ةيعمج ماع ريتركس

 ريشي دمحم ذاتسالل ىرج ىذلا ءادتعالا ثداح نع ةباتكلا ىف بهسن نأ ىضاملا ددعلا ىف أش مل

 . ءاضقلا ةيسدقل انمارتحاو ةبثوتملا رطاوخلا ةئدهت ىف اذم ةكراشم كلذو ماعلا ريتركسلا ىبريغملا

 تبسلا موي ترج امك هلامعأ رشاب دقو ةديج ةحصب عتمتي ىبريغملا ناتسالا نأ ركذن نأ انرسي مويلاو

 , عقي مل هتأك ثداحلا ربتعيو ىصخشلا هقح نع لزانتي كلذا ىهو ىرفصلا ةيضقلا هذهب ىربكلا هتيضق

 لآ لؤنم ناك دقف ثداحلا اذهل ايبيل تزتها دقو اذه اهعيمج سوفنلا ىف ميظع رثأ فقوملا اذهل ناكو

 امك روهمجلا دارفأو بابشلاو نايعألاو ءاهجولا نم ةفلتخملا بعشلا تاقبطب ةفلاسلا مايألا ةليط صغي ىبريفملا
 ىف نطولا ةحلصمل اظفح ةنيكسلاو ريصلا بادهأب كسلا اهلالخ ررق راتخملا رمع ةيعمج ىف تاعامتجا تدقع
 , ةقيقدلا فورظلا هذه
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 هذهلو ةيعمجلا زكرم ىلإ ثداحلل راكنتسالاو راسفتسالا لئاسرو تايقرب ةقرب ندم فلتخم نم تدروو
 . ةديرجلا

 نمو بابشلا نمو تائيهلا نمو اهئاربكو دالبلا ءامعز نم ةرثؤملا تايقربلا تسدكت دقف سلبارط نم امأ
 . روعشلا ىف ةكراشمو ةمالسلاب ةئنهتو ثداحلل افسأ ضيفت اهلكو تالحملا ءاسبؤر نمو نيملعملا

 ىبيللا نطولا ءانبأ ىلا ركشلا ليزج همساب لجسن نا ىبريغملا ريشب دمحم ناتسالا انفلك دقو اذه

 ءازعالا هينطاوم ةمدخ نم هنكمي نا هللا نم ايجار صلخم فطعو ضايف ساسحإ نم هوحن هورهظا امل اعيمج
 . ءانهلاو ةعنملا دهع نطولل ءىيهيو

 هروعشل ميركلا ىبيللا بعشلا ىلإ هركش صلاخ مدقي هنإ راتخملا رمع ةيعمجل ماعلا زكرملا نم انعاج امك
 . بيجم عيمس هنإ نطولا ريخ هيفام ىلإ عيمجلا قفوي نأ هللا ىعديو ةيعمجلا ريتركس وحن ليبنلا

 مب ْ وهوه
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 ةدحتملا ممألا رارق لوح ةقرب ةرازول نايب ىلع قلعت (نطولا)

 ةبارق رورم دعب ١9495/1١١/99 ىف نايب رادصإ نم اصانم ةقرب ةرازو دجت مل
 رارقلا نم اهفقوم هيف حضوت ايبيل لالقتساب ةدحتملا ممألا رارق رودص ىلع اموي نيعبرأ
 بعشلا أدبم) ناونع تحت اهتيحاتتفا ىف ةرازولا نايب ىلع (نطولا) تقلع دقو ىممألا
 ١949/1/5 غيراتب ٠١5 ددعلا ىف (رصتني

 رارق ةلقرعو نازف لزعل فرصت ىأ نم اسنرف (نطولا) ترذح ددعلا سفن ىفو
 , (نازفو اسنرف) ناونع تحت كلذو ايبيل لالقتساب ةدحتملا ممألا



 قالتخاو ءارآلا ىف براضت نم اريخأ دالبلا ىف راث ام ءازإ رضاحلا ىسايسلا فقوملا تاروطت 11849 ربمسيد

 فقوملا لالغتسال اعنم بجاولا نم ىأرف اهلالقتساو ايبيل ةدحو نأشب ةدحتملا ممألا ةئيه رارق لوح تاعاشإلا

 ةرضاحلا ةموكحلا اهتمسر ىتلا ةتباثلا ةسايسلل اديكأتو ىعيبطلا اهباصن ىف رومألل اعضوو ةيصخشلا برآملل

 ؛ ىلاتلا نايبلا رادصإ اهسفنل

 ةدحولا أدبمب اهكسمتو اهتبغر ةبسانملا هذه ىف صالخإ لكب ةرضاحلا ةينطولا ةموكحلا دكؤت - الوأ

 , مظعملا سيردإ دالبلا لهاع هتكيرأ ىلع اعبرتم ىسونسلا شرعلا مئاعد ىلع اهمايق ساسأ ىلع ةدوشنملا

 هريمأو هنطول صلخملا بعشلا ةرزاؤم ىلع ةدمتعم اهحيرصت رركت ةرضاحلا ةينطولا ةموكحلا نأ  ايناث

 . ميوقلا أدبملا اذه نع ةلمنأ ديق ديحت ال نأ اهسفن ىلع تذخأ دق اهنأ نم

 اقيقحت ةيلمعلا ةمساحلا تاوطخلاب ةقرب ىحن نآلا اومدقتي نأ ىبرغلا قشلا ءانبأ انتوخإ ىلع 'اثلاث

 , ساسألا اذه ىلع ةدوشاملا ىربكلا ةياغلل

 هيلإ ةجاح ىف اننأل بسانملا هتقو ىف ءاج نايب ىهو ءارزولا سلجم نع اريخأ ردص ىذلا نايبلا وه اذه
 سماألاب ظعتت اهنكلو نايبلا ىعدي امك تاعاشإلا قلتخت الو ءارآلا ىف براضتت ال مويلا ةمألا نإ جايتحالا دشأ

 اهتاهاجتا رسفيو ةموكحلا تاوطخ مامتها ىف عبتتي ىنطولا ماعلا ىأرلا ذخأ كلذلو دغلا هب ىتايسام ىشختو

 ةرضاحلا ةرازولا تافرصت نأل هريصم ىلع قلقب حرصو هدالب ةدحو ىلع هفواخم ىدبأ امنيح قح ىلع ناكو

 . ايبيل لالقتساب ممألا ةئيه رارق رودص دعب ىتح لاصفنالا ةسايس ىف ةهجتم اهلك تناك

 نس. ىف ترشابو مايق ريخ هبجاوب ماق ىذلا دفولا تعطاقو رارقلا اذهب لفتحا نم ةرازولا تبقاع دقل
 حوضو ىف نلعأو تافرصتلا هذه ىلع بعشلا ةرئاث تراث كلذلو .. ةقرب ىف عقاولا رمألا ةسايس زيكرتو نيناوقلا

 . هنايك ميطحتل ةلواحم لك مواقيس هنأواليدب (ةدحولا) نع ىضريال هنأ

 دعيأ ىهف عوضوم ىأ ىف بعشلا اهتبطاخم دنع ةرازولا اهب حولت حربت مل ىتلا ةيصخشلا برآملا امأ

 نع لوقن اذامف هئارو نم ةيصخش برآم هل نيلماعلل ناك اذإ أدبم ةدحولا نأل ةدحولا عوضوم نع نوكتام

 ىف ىناثلا نوكأ نأ ىلع ةيرق ىف لوألا نوكأ نأ لضفأ) روهشملا أدبملا نوقنتعي نيذلا ةئزجتلا ىلع نيلماعلا
 , ( ةريبك ةئيدم

 ( راتخملا رمع ةيعمج قئاثو ١١) مس _ببب_



 اعنص تنسحأ دقف ةدحولا أدبم نم اهفقوم حاضيإو اهتسايس ديدحت ةرورضب ةرازولا تسحأ دقو امأ
 . ميوقلا ةدحولا ًادبمي اهكسمت نع ايمسر اهنالعإ الإ هنم انمهي ال ىذلا نايبلا اذه رادصإب اهسقن تكرادت نإ

 ىحن اومدقتيل (سلبارط) ىبرغلا قشلا ءانبأ ىلإ هتلاحأو ةرازولا هنم تصلمت دقف أدبملا كلذل لمعلا امأ
 نأ بجي نم لوح درلاو ذخألا ىف تقولا عيضن نأ ديرنال نحنو ! ... ةمساحلا تاوطخلاب ( ةقرب) ىقرشلا قشلا
 نطولا ىه ةدحولا ىنعم نأبو عيمجلا ىلع بجاو لمعلا نأب عيمجلا ريكذت ىلإ ةجاح ىف اننكلو رخآلل مدقتي
 كلذ لجأ نم .. ديدرت وأ ديكأت ىلإ جاتحيال هنم غورفم رمأ اذه نإو دحاولا كلملاو دحاولا بعشلاو دحاولا
 ... ةيبيللا ةدحولا نم (ةفورعملا) ءارزولا سيئر فقاوم ىوطي ىذلا ىضاملا نع ... ىضاملا نع ىضاغتن
 انغدل ىذلا ناكملا نم دغلا ىف غدلن الا لمان اننكلو ةدحولا أدبمل راصتنالا اذه ليجستب رضاحلا ىف ىفتكنو
 , سمأل اي هنم

 - لمعلاو صالخإلا هتحلسأ ىضمأ نم ناكو ةيسبيللا ةمألا هءاول تعفر ىذلا أدبملا رصتنا دقل
 ! هلل دمحلاو

 ناكم نم هيف غدلي نل هنإف أدبمب انمؤم بعشلا ناك ىتمو بعشلا أدبم هنأل أدبملا اذه رصتنا دقل
 0 ءاقللا ىلإو !! .. نيترم (.....دحاو)

 نازفو اسنرف
 , راف ىأو اراق تدلوف ضاخملا اهذخأو هدمأ لاط مقع دعب ةيسنرفلا ةسايسلا تضخمت اريخأو

 ال ايبيل ناو :ميقع عنطصم ايبيل نأشب ةدحتملا ممألا ةئيه نأ هيف لوقت رارق نع ةيسنرفلا ةسايسلا تضخمت
 نكمتا تاوطخلا عيمج ذختت نأ ةموكحلا نوررقملا دشانو اهيضارأ رامثتسال نيينفلا الو ىفاكلا لاملا كلتمت
 نولوقي ام نوكردي ال موقلا نأك ءاقرخلا ةسايسلا هللا حبق ..لالقتسالا ىف مهتبغر نع ريبعتلا نم نازف ناكس
 ىف اهدحو نازفو نيينفلا نم ةيلاخو ةريقف اهنأل لالقتسالا عيطتست ال ةدحوم ايبيل : نوررقي ام نوفرعي الو
 ؟ مايألا تاكحضم نمو ردقلا لزاهم نم اذه سيلأ : لقتست نأ اهتعاطتسا

 اهؤاليو اهمه اهافك امأ ؟ انوع اهيدجتسي ايبيل نم دحأ اهعاج لهف ةريقف ايبيا نأ مويلا لوقت اسنرف
 ىفصتو ةيعامتجالاو ةيلامعلاو ةيداصتقالا اهتمزأ لحت نأ اسنرفب ردجألا سيلأ ؟ سانلل ضرعتت ىثح ىلخادلا
 ؟ مهب هقصلت نأ ديرت امب سانلا مهتت مث هريغ ىأ (لاشرام عورشم) لخاد اهرومأ

 مهيلع تبرض ىتلا ىهو مهتابغر نع ريبعتلا نم نازف ناكس نيكمت ىلع لمعت نأ اسنرفل ناك ىتم مث
 لاجرو ةيعايرلا ةنجللا ىتح ؟ ىديدحلا نازف روس ىلا لخدي نأ دحأل ام اموي حمست ملو ديدحلا نم اروس
 مهتبغر نع ريبعتلا نم ناكسلا نكمتل ةمزاللا تاوطخلا لك لمعت اهنإ لوقت مويلاو نازف نم مهتعنم ةفاحصلا
 . لالقتسالا ىف

 امل اهنكلو ايبيل قرفت نأ اريثك تلواح ىتلا ايناطيرب ىربكلا اهتقيقش ىذح ىذحت نأ اسنرفب ردجألا ناك
 نحشت لازتال اهنأ ىلو هللا رمأل ةرغاص تنعذأ نأ الإ اهنم ناك امف عمجأ ملاعلا مامأ ةمزهنم اهسفن تدجو
 نل اهنإف بعشلا اذه تارايت اوضراعيال نأ اهتساسو اسنرف حصنأ ىننأ لك ىلع . راتسلا ءارو نم اهنيكاكس
 ىلع ايلاطيإ اهتليمز اهتقلت ىتلا سوردلا عون نم اسورد ىقلتت نأ دعب ألإ نازف مهتلت نأ ءىش لك لبق عيطتست
 اهحلاصم عيضتس اهلالقتساو ايبيل ةدحو اهتضراعميو ىبرعلا ملاعلا ىف حلاصم اهل نأ ملعتل مث نييبيللا ىديأ
 , اهابقع دمحتال ةقامح ىلع اومدقي نأ لبق نويسنرفلا ةساسلا رمألا ربدتيلف

 اهناوأ تاف دق قرطلا هذه نكلو نوديري الام لوق ىلع سانلا مغرت ىتلا ةيرامعتسالا قرطلا فرعن اننإ

 تاك



 مل سطل

 مقر ةقيثولا

 ةقرب ىف مئاقلا مكحلا بولسأ عم ةرمتسملا ةهجاوملاو (نطولا)
 نم بوعشلا فقوم نع (نطولا) تثدحت ةقرب ىف مئاقلا مكحلا بولسأ ةهيجاوم ىف 7

 ثيدح) ناونع تحت اهرودص ىلع تاونس ثالث رورم ةيسانمب اهتيحاتتفا ىف ةيروتاتكدلا

 .95١ه.ر/كار/ا١٠ خيراتب ؟٠ ددعلا ىف (بعشلا ىلإ نطولا

 ةيلوئسملا زيلجنإلا ةلمحم مئاقلا مكحلا بولسأ عم اهتهجاوم (نطولا) تلصاو امك

 ددعلا ىف كلذو (ةلوئسملا ىه ايناطيرب) ناونع تحت اهتيهاتتفا ىف كلذو ثدحيام لك ىف

 ا١وؤه./ ١١7 “١ خيراتب 51

 بعشلا ىلإ نطولا ثيدح
 تناك ذإ كرابملا مسالا اذه لمحت ىهو ةثلاثلا ةنسلا (نطولا) ةديرج تلمكأ رهشلا اذه نم عباسلا ىف

 نيذلا ءازعألا انينطاوم ىلإ اهيف ثدحتتل انل ةحاتم ةبسانم هذهو (ةيضايرلا ةقرب) ىمست مولعم وه امك كلذ لبق
 (نطولا) فقاوم نع ثدحتن نأ ديرن ال . مهتاجلخو مهتاساسحإ نع ريعملا مهناسل امئاد ةفيحصلا هذه تناك

 امنإ ... اهعم ركذيل الو هيلع ركشتل ال هل ضهنتو تضهن بجاو كلذف ةمألا حلاصمو دالبلا قوقح نع عافدلا ىف

 ىلودلا ءاضقلاو ىهلالا لدعلا هيلع مكح ىذلا رامعتسالا هيف لواحي تقو ىق هسفن نع بعشلا ثدحن نأ ديرن

 اعاعش بولقلا ىفو ابارطضا سوفنلا ىف دجوي ىتح رودصلا ىف سوسوي نأ .. انضرأ نم ايئاهن لوزي نأب

 . مزعلا طابحاو ةمهلا طيبثت نم هنكميام ةناهملاو ةناكتسالا مومس نم اهلالخ ثفنيل

 ثادحألا عيطتستال ةدلاخ ةيهلإ ةوق ىه امنا اهلمحي ىتلا سفنلا هذه نأ ملعيل هسفن نع بعشلا ثدحن
 ةياغلا ىلإ ةيجتم نعبشلا سفن نإ ٠ ليوهتلاو قشطبلا بيلاسأ ىف تنقت اعهم دويعملا ةوقلاب اهيلغ يلفت نأ
 ديكاتو دوضقملا فدهلا اذه فيرعت ىف ةقلطملا ةحارصلا ريغ .كلمتال ىهو ةماركلاو ةؤغلا ةايحن ىف ةدوشنملا

 نأ ديرث ةينانأو ةيوق ةرح شيفت نأ ديرت مآ نيب ةيدرفلاو عامجإلا نيب ةمئاضملا عقت انهو... هقولب ىلع مزغلا
 دارقألا ةيئانأو عورلا سمطنو تاذلا ىلغ ىتايو قحلا بلسي ىذلا مشاقلا رامعتسالا ةيئانأ ... نطيستو مكحتت

 , اهلا ذيج دارقنالا ةذلوةرطيسلا ءاج ميل لفكي امي ناضتسالا نومتانصي نيذلا
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 اهيف بلغت خيراتلا نم لصاوف بوعشلا ةايح ىفو ... ريغتتال ةقيقحو لوزيال رهظمو رهقتال ةوق بعشلا

 ةروصيب ليجستلا ىلإ دوعي نأ خيراتلا ثبليال مث .. ةدلاخلا قئاقحلا كلت ىف ناميإلا عزعزتي ىتح اهرمأ ىلع

 نيب اعزوم هسفن هيف ىري لصاف .. قيقد ىخيرات لصاف ىف ايحي مويلا انبعشو 00 لمعلل بعشلا ةدارإ

 ةلجترم تافرصت اهيف ةيلخادو .. ةديعب لايجأ ىلإ ىئاهنلا هريصم فقوتي ريطخ ناحتما هيف ةيجراخ ؛ نيتهبج

 بعشلا ةدارا هيف تبلس قيقد ىخيرات لصاف .. ةيعاطقإلا ىلإ ةيعجرلا قيرط ىف انب ريست ةرتتسم سئاسدو
 لوصحلل نويردم ةذمالت اهيدؤيو رامعتسالا ةذئاسأ اهيلع فرشي (..,ةيصاخ) ةدام ىف ناحتمالا ىرجي ىتح

 . تاداهشلا ىلع

 نع انثدحي ديعبلا ال بيرقلا خيراتلا اذهو .. ريغتتال ةقيقحو لوزيال رهظمو رهقتال ةوق بعشلا ... نكلو

 ىف بعشلا ىلع دمتعي بزح هنأل ىرصملا دقولا بزح رصتنا دقل ةميركلا ةراجلا رصم ىق بعشلا ةدارإ راصتنا

 !! .... ديبأتلا

 نم ءاضغإلا ةناهإ لبقتال بعشلا ةيسفن نأل اليوط مودت نأ نكمي الف اهعون ناك ايأ ةيروتاتكدلا امأ

 , ةمكاحلا ةيروتاتكدلا عم فدهلا ىف ةقفتم ةبغرلا هذه تناك ىلو اهتبغر لهاجتب اهتميق نم طحلاو اهردق

 لمع ىذلا روتاتكدلا ىهو ىئيلوسوم هميعز ىلاطيإلا بعشلا ساد نيح ايلاطيإ ىف ناك مهضعب لعلو

 ةيرحلا ترصتناف حالصإلا ةجحب بعشلا ةيرح سمط هنكلو نايلطلا ةداعس لجأ نم ىلاطيإ مكاح هلمعي ملام

 ... لمعلا ىلإ وعديو لمألا ثعبي ثيدح هسفن نع بعشلا ىلإ انثيدح اذه حالصإلا ىلع ىتح

 هنوكل ءاقبلا ةفصب عتمتي ال تقؤم حالصإ «هنأل ةحلصم تناك ىلو ةيروتاتكدلاب ىضريال بعشلا نإ

 اهلامعأ عبطت ىتح ةهازنو ةيرح ىف اهراتخيو اهبختني ةيطارقوميد ةموكح ديري بعشلا نإ . ةيدرفلا نع ارداص

 , عامجإلا نع ةرداص اهنأل دولخلا عباطب

 ةمألاو ةوقلا قوف قحلا نأل اليوط مودي نل ىخيرات لصاف ىف مويلا شيعي ىذلا ىبيللا بعشلا ةدارإ هذه

 . ةموكحلا قوف

 ةلوئسملا ىه ايناطيرب

 ةيسنجلاو ةفاشكلاو تايعمجلاو ةفاحصلاب قلعتت ةعونتم نيناوق ةقرب ةموكح ردصتس ةلبقملا مايألا ىف

 , كلذ ريغو ةيواقربلا

 ىلع ناونع كلذ قوق ىهو لامعألا مظنتو صاصتخالا ددحت ىهف ممألا ةايح ىف ةيرورض نيناوقلاو

 . ةايحلا ىف بعشلا ةميق

 ليكشتو ناملربلا ىف ةقدب اهتشقانم دعب الإ ردصتال ةيروتسدلا تاموكحلا ىف نيئاوقلا نأ ىرن كلذل

 . فورظلا تايضتقم عم ايشمت اهرييغت ىأ اهليدعت زاوج عم اهل ةصتخملا ناجللا
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 قدي ىذلا نمآلا لاغلا ىف اهي:لمعلاو امر ادصإو ةلطعم نيتاوقلا نست ىف ةرضاحلا ةزاؤولا تزشام دقو

 اذه ىلع مكحت ةموكح انل نأو كلذب ايناطيرب فارتعا بجومب (ايتاذ) الالقتسا نولقتسم اننإ لوقن

 لوألاف ىلعفو ىمسا : نامسق مكحلا نإ ... الك ... لوقي (1417 مقر ىناطيربلا دمتعملا روشنم) نكلو ساسالا

 روكذملا روشنملاف !!.. نويناطيربلا نوراشتسملاو دمتعملا هيدؤي ىناثلاو هجو ريخ ىلع نويلحملا ءارزولا هب موقي
 .ىتاذ لالقتسال رثأ الو هعم ةينطو ةموكحل ةطلس ال وهو امئاق لازال

 ءىراوطلل اهب طاتحتو ثداوحلا اهب قبست نأ تدارأ ةيناطيرب ةروانم « هتقيقح ىلع عضولا ىه اذه
 , ايبيل ريصمب اهرارق ةدحتملا ةئيهلا ذختت نا لبق ىلخادلا لالقتسالاب ةقربل تفرتعا اهنأ تنلعأف

 مكحب تلازال اهنإ ؟ ... لعفت نأ ايناطيربل ىقب اذامف ماتلا ايبيل لالقتساب اهرارق ةئيهلا تذختا دقو
 !... ةرطيسملا ةرادإلاو ةمكاخلا ةطلسلا تاذ ىه ىناطيربلا دمتعملا روشنم

 دالبلا دحوتتل ةريصق ةرتف الا قبت ملو نوناق نودب دالبلا هذه مكحت ىهو فاجع نينس عبس تضم

 نا اهل دب الف لالقتسالا اذهو ةدحولا هذهل ةحاترم ريغ ايناطيرب نكلو .. ممألا ةئيه نوعو هللا لضفب لقتستو
 ! ,... لعفت

 معن .. عيطي نأ بعشلا ىلعو ءارزولا اهرقيو نوراشتسملا اهجبدي ةعرس لكب نيناوقلا ... نيناوقلا

 بودنملا ىتأي امدنه كلذو هوظمم اهرقيو هوعرشم اهعضي ىتلا نيناوقلل نكلو ... عاوطم بعشلا نإ ةداساي
 مهدالب ىف رارحأ مهنأب نورعشيو نييبيللا ىلإ تاطلسلا ملست امدنعو ةيلودلا فارشإلا ةنجاو ممألا ةئيهل ىماسلا
 نيناوقلا نست كلذ دنعو ةرادجيو قحب (ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود) ايبيل نوكت كلذ دنع ... مهيلع ىبنجأل ةطلس ال

 , قبطتو

 تدجوأو تافالخلا اهلهأ نيب ترثنو عطق ثالث ىلإ ايبيل تقزم ىتلا ايناطيربل اهلوقن ةحيرص ةملك هذه
 نم اهنكمت ال ةنعط فلخلا نم ةدحتملا ممألا ةئيه نعطت نأ ديرت اهنأل برطضملا ملظملا عضولا اذه ةقرب ىف

 مهفل اهريدقت ىف ةئطخم اهنأ ملعت نأ ايناطيرب ىلع بجي . اهتدحوو ايبيل لالقتساب ىخيراتلا اهرارق ذيفنت

 نوعراصتي نطولا ءانبأ هيف حبصأ ىذلا برهكملا قئاخلا ىجلا اذه قلخ ىف رشابملا ببسلا اهنإ .. بعشلا

 نيذلا كثلوأ اهيدؤي ةكرح لك عفاد ىه ايناطيرب نأ كردي بعشلاف مهل اهكيرحتو مهضعب بايث اهصمقت ببسب

 ورع" نيرا لقيط نا نفسا اني نورك افاظيرب نأ كو ضيقلاو ليلو اقمب ةينظرلا ةلع يتملاللا اواي
 لك ىف عئاصيس كلذل ىهو اذه لك كردي بعشلا . اعم ىرمع ىلعو ديز ىلع ءادضقلل ةيمنهجلا اهتلطخ ذفنت ىتح

 لطابلا جرهبب نيعودخملا ءالؤه ىدل دجي نأ ىسع ةقاطلا قوفام لمحتيسو عاطتسملا نم رثكأب ىراديسو رمأ
 ردق الو) ىقشي نأ نطولا اذهل هللا ردق اذإ امأ ... باوصلل مهعجريو قحلاب مهركذي ىنطولا ساسحإلا نم ةيقب
 بحاص نإ) : ملعت نأ ايناطيرب ىلع نإف ... ىدصتلاو ىدحتلا ىف هترسامسو رامعتسالا بانذأ'ىدامتب ( هللا

 , ( ىادسلاب بلاطملا وهو داسف نم هثدحت امع لوئسم ةبادلا
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 ديهشلا مس ١ نع لزانتت راتخملا رمع ةيعمج

 (ةينطولا ةيعمجلا) اهمسا حبصيو ريبكلا

 / ؟4 خيراتب ؟١5؟ اهددع ىف (نطولا) هنع تربع قئاخ ىج ىف شيعت ةقرزب تئاكو |

 اهنايب ىفو (رضاحلا فقوملا ىف ةحيرص ةملك ) ناونع تحت اهتيحاتتفاي ١ ١50٠١

 ٠ ارظن هنأ راتخملا رمع ةيعمج نلعت - ىبيللا بعشلا ىلإ) هصنو نينطاوملا ىلإ بضتقملا
 ةيعمجلا - ةسسؤملا هذه مسا حبصأ دقف نآلا نطولا اهيف شعي ىتلا ةذاشلا فورظلل

 ناونع تحت ةملكب نايبلا ىلع تبقع مث (راتخملا رمع محرو نطولا هللا ظفح -- ةينطولا

 . ( ةيعمجلا مسا رييغت ةبسانمب)

 باطخ) ناونع تحت ةنردب راتخملا رمع ةيعمج سيئر رمع ىطسأ ميهاربإ ناتسألا ىنطولا

 (حوتفم ىرعش

 نم نيتحيفصو تاعقرفم اوعضوو ةنيدملا جراخ ىلإ (بيج) ةرايس ىف هولقنو اهسراح اوفطتخاو (ةيموكحل
 , رجفنت مل هّللا فطل نم اهنكلو ةعبطملا لخاد نيزنبلا

 نهر مهنم اريثك فقوأف ةيعمجلا بابش ىلإ ةهبشلاب روفلا ىلع هجتاو قيقحتلا ىف سيلوبلا ذخأ دقو
 تداعو كاذو اذهب صيرتلاو ىرمعو ديز ةعباتم ىف ددشف (ديدجلا ىرسلا سيلوبلا) ناديملا ىلإ زريو قيقحتلا
 ىذلا ماعلا نمألا ىه اذه نذإ بيهرلا (ىنايسارغ) مكح نم ىج ىف شيعتل ءارولا ىلإ اماع نيرشع ىزاغني
 !روذعم .. روصنم اشاب رمع.نكأو ؟ ... هناينب دييشتو هناكرأ ديطوت ىلع روصنم اشاب رمع ءارزولا سيئر مسقأ

 دوصقم .. دوصقم رمأ اذه نأو ىعجر ىدادبتسا مكح ىف شيعت دالبلا نإ ةحارص ىف لوقت ذإ فسأن اننا

 نأ زيزعلا اننطوب يرن اننا نوملعي زيلجنإلا نا ... لعفلاب داليلا ىلع نورطيسيو نومكحي نيذلا زيلجنإلا نم
 مهانمصاخ انتأ نوكرديو ءاقشلاو بارخلا ةجيتن ريغب ىتأت ال ىتلا ةيباهرإلا فسافسلا هذه لثمل احرسم نوكي

 تاج



 مهفي .. هاجتالا اذه ريغ ىف نطولا ةحلصم نأب نمؤن لازنال اننال بيلاسالا هذه ىلإ اهيف أجلن مل نينس

 لمعلل حلاصلا ىجلا اودجوي ىتح زازفتسالاو ةراثإلل هب اوعفديل انضعيب ءارو نم اوفقو كلذلو اذه لك انع زيلجنإلا

 اندض ةجحو انيلع اليلد نوكيل ةدحتملا ممألا ةئيه بودنم هب نولباقي ىضوفلاو نتفلا نم وج قلخ نوديري مهنإ .٠

 قلخت ببسلا !ذهلو ناودعلاو ىفشتلاو ءاضغبلل ارذب نوكي ىتح انلع لمعي ىذلا ىرسلا سيلوبلا ءىشنأ اذهل .٠

 ابيرغ ننيلف تاسنؤلا ليطعتو كاعامجلا ةدراظمو دارفألا لاقتعاو لزاتملا نةيتفتل بابسألا كاهتو تايسانملا
 هيداعلا اذه ارا يردألا يلا وتمالا نريوو يفولا هني نأ هناك نفاع لمت ىلإ رامكتالاا راسنا هيفي نأ
 نوكتس هيداحلا اذه خإف لاح لك ىلطو . الامتشا ةنتفلا راخ اهب ديؤيل اهم نم اهلح ةلؤهم يرو. «ىدج نعد
 فلكتلا/ ادم نك لمت هيف :اننؤلبقا ب اةغرش لكي ةلاحلا ةساس ةمكش. .كرادق هل 14[ نيطكسم نش ةنادب

 امنإ مهنأ اوكردي نأ فلخلا نم مهنطو اونعطيل زيلجنإلا مهرخس نيذلا ءالؤه ىلعو .... توربجلاو ةسرطغلا ىف

 ! ,.... نورعشيال مهو مهسفنأ نونعطي

 ىبيللا بعشلا ىلإ

 ىتلا ةذاشلا فورظلل ارظن هنأ راتخملا رمع ةيعمج نلعت

 : ةسسؤملا هذه مسا حبصأ دقف نآلا نطولا اهيف شيعي

 « ةينطولا ةيعمجلا »
 نطولا هللا ظفح

 ناثخملا © ل مسح رو

 ةيعمجلا مسا رييغت ةبسانمب

 رخآ مسا هلحم لحيل ايئاهن راتخملا رمع ديهشلا مسا نع لوألا سمأ ذنم راتخملا رمع ةيعمج تلزانت

 , ةسسؤملا هذهل اراعش نوكي

 مهي سيلو ءارزولا سلجم هيلع مهقفاو ىذلا هلهأ بلط ىلع ءانب ديهشلا مسا نع ةيعمجلا تلزانت دقلو

 أدبملابو ضرعلابال رهوجلاب ةريعلا امنإ ذإ « اهئدبمب ةكسمتم تمادام مسالا اذه علخت نأ اليلق ىأ اريثك ةيعمجلا

 ىتلا فيحلاو ملظلا ىناعم نم فرصتلا اذه ىف ام ىلا ريشن نأ انمهي ىذلا نكلو باقلألاو ءامسألاب ال لمعلاو

 دوعي حبر ىأ همئغن مثفمل اراعش مسالا اذه ذختن مل اننإ معن , ةسسؤملا هذه قحلت نا لبق ديهشلا مسا قحلت

 دالبلا مظتنت ىدملا ةعساو ةينطو ةكرحل املع نوكيو ديدج نم ديهشلا مسا ثعبيل هانذختا نكلو انيويج ىلع
 . اهاصقأ ىلإ اهاصقأ نم ةيبيللا
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 نكلو اهدحو ايبيل ىف ال تاونس عبس ةليط قافآلا ىف اقافخ راتخملا رمع ديهشلا مسا لظ دقف العفو

 , اكيرمأ فحصو اكيرمأ اهيف امب ةرومعملا ع اقب بلغأ ىق

 وهو راتخملا رمع ديهشلا مسا سافنأ تفخت نأ الإ دياكملاو ضارغألا ىبأت ديدشلا فسألا عم مويلاو

 بنذ ىأب تلكس ةدوعوملا اذاو : ىلاعت هلوق انعم نوددري مهو سانلاب ىنأكو ايح ةدئتو اراشتناو ةوق هدشأ ىلع

 . تلتق

 كلذ دعب قرطتنل مث همسجو هحورل لبق نم تبتك امك همسال ةداهشلا تبتك دقف ءادهشلا خيش هللا محر

 فلتخمب اهديكو اهل سدلاو راتخملا رمع ةيعمج نم لينلل نيضرفملا ضعي تلمح ىتلا عفاودلا نع ثيدحلاب

 فرعت ال ىتلا ةثيدحلا ةينطولا ةيموقلا تاكرحلا عباط لمحي افرص اينطو ايموق أدبم ناك دقف معن . بيلاسألا

 دقتعت اهنأل كلذ . راهنلا حضو ىف اهثدبمل لمعتو ةحارصب اهفده ىلإ امدق ريست امنإو , سدلا الو شغلا

 هل بتكو ةيمالسإلا بوعشلا عيمج هتديأ ىذلا قحلا أدبملا وه اهؤدبمو ةمألا فده وه اهفده نأ امزاج اداقتعا

 ءالؤه تلأس ىلو ؛ميظعلا سيردإ اهلهاع جات تحت اهلالقتساو دالبلا ةدحو وهو الإ ؛ ممألا ةئيه ةحاس ىف رصنلا

 مهسفنأ ىلإ اولخي نأ ام نكلو اضرلا كل اورهظ الو هفش تنبب اوسيني نأ اوعاطتسا امل كلذ نع اهجو ضعبلا

 مهل لوست امب مهتايصخشو مهزكارم ىلع صرحلاو راكفألا هذه ةاراجم نع زجعلاب روعشلا مهل سوسوي ىتح

 , تارماؤملاو سدلا عاونأ نم مهسفنأ

 اهرارسأ حضف نع انينغي ام لاعفألا كلت ةقيقحل هكاردإو هيعوو ميركلا بعشلا اذه ةظقي ىف نكلو

 ةاكاحم ىف ةينطولا تسيلو تارماؤملاو دئاكملا ريبدت ىف ءالؤه اي ةينطولا تسيل . هب نودصقي امو اهردصمو

 ىلع ءاضقلا ىف مهاس ىذلا بعشلا اذه سوفن ىف بعرلا ثيو ىنطولا روعشلا تبكل ىباتسجلا بيلاسأ
 , باهرإلاو فوخلا لماوع لك نم نامأ ىف شيعيل ىباتسجلا

 هجو ىف فقت نأل راتخملا رمع ةيعمجي تعفد ىتلا ىه ةينطولا نإ  رفنلا ءالؤهل لوقن  نكلو

 ةيعمجلا نم اهتوذج تثعبنا ىتلا ىه ةقداصلا ةينطولا نأو ىسونسلا شيجلا لح ىلع اومدقأ موي نييناطيربلا
 ىتلا ىه هذه ةيعمجلاو ؛ ةرامإلا ظفل نودب ريمألا ومس مسا مهركذل نييناطيربلا دض ةرركتملا تارهاظملا كلت ىف

 ىهو اهلاجرو ةيعمجلا ريغ مالكلا ىلع وقي مل موي قيقحتلا ةنجل ىلإ ةفورعملا اهتركذم ىف ةرادإلا لامعأ تحضف

 ىتلا اهدحو ىه ةيعمجلاف ريخألايو . ناك ام اهرمأ نم ناكو تازايتمالا ضرف ةلواحم هجو ىف تفقو ىتلا اضيأ

 ءىش كلذ . بعشلا قوقح ىلع ءادتعاو روج نم هنمضتي ام تحضفو ىناطيربلا دمتعملا روشنم هجو ىف تفقو

 ةينطولا ىعدم نم ضعبلا ءالؤه كاذ دعب لأسنل رصحلا ال ليثمتلا ليبس ىلع هقوسن ةيعمجلا فقاوم نم ريسي

 ءالؤهب ىلوأف دعب امأ . فقاوملا هذه لثم ىف ةمهاسملا نع اوعئتمأو ميسوفن اوفخأ نيأو ذكتقو اوناك نيأ

 ديوستو مهتعمس ءوس ىلإ الإ مهب ىدؤي نل فوس هنأ اذإ هيلإ اوقاسنا ىذلا ليبسلا اذه نع اولدعي نأ ضعبلا

 اونوكي نأ ىلع نيينطولا فوفص ىف ادونج اونوكي نأ مهب قيلخل هناو « مهنطو ىنبب مهتالص عطقو مهفحص
 بعشلا نإف كلت مأ ةطخلا هذه اوراتخا ءاوسو . هيمارم ىلإ اهب لصيو هضارغأ اهتطساوب ذفني ىبنجألل ةادأ

 عيطتست ناو ميظعلا سيردإلا جات تحت هلالقتساو هتدحو لجأ نم هداهج الصاوم هليبس ىف ريسلا ىلع ممصم

 , باهرإ ىلإ ءاوهلا اوطاحأو وباتسجلا ريباوطب ضرألا تئلم ىلو ةجيتنلا هذه نيبو هنيب لوحت نإ ةوق

-154- 



 ممألا ةئيهل ىماسلا بودنملا ىلإ
 ايبيلي ةدحتملا

 امال سلاوة- صتلا كلفزأ
 بسسس جالا سو ةمأةيحت

 ايصاخيسل ىدمح وودي لتحل قربتم
 « ىملاع عسمج »لوس سر كاري

 مين فلا ناسكملا كالدحل
 حا حت مك_كهت ئيه رارقنإو
 ٍ متخا الإ« هذ حمم

 اردق لسجأ وهو « بودسستملا » ىلإ

 يروم ودجمس دعما نيل
 ةندجت رحل فاق يبس يتيم
 ًارسسق«لتحملا هربا غ نأ ىلإ

 انام ماس ا ةوعسشلا 1 نا جسممل

 مسسلظ لك ض حدي قسسحلا ءاسجيو
 ةحتساف بج تاكا [يستتمت

 هع ا تيجس اا يححسسما وا

 اهيفف« هتاسحو »بع لشلا ديري
 انسيستورك تاروت ممل نهع متل ووو

 ازسسز» سسيردإلا »هك يلم ديري

 اهحيحص« ال يثمت »بعسشلا ديري

 اه يف شفال,ة قالع »ديري

 ريخلكب غري زا طسيبإلايو

 ينعت ىهو« بئاغرلا ١» ضعب ىذل فق

 تتمىنف ىئ سحلابه تلان نإف

 ا 0

 اهارتميماو اذ دس قاسبستنمألا نك

 امارسسسكلا ىتأ مير لكلا كيف ىرسي

 تمل 1 شلل 00
 اماسطظنلاو ةسموكحلا ىيشني ىتأ

 اهاسقملاوةييبحلا ىرسكالا هب

 انين ناد جيستلا ةلاهتوجتف [حوويحبت

 ! الامه السخي نكسستلف ؛ كمرزحل 2

 ئى

 انانحسملا نيدقلو ل قييسملا لؤدويت#

 نعسان ذر يبصم اروصحللا

 اهاازهتا ىلودقو هيضارأ

 افاامهق امه امهفشك ب قاري

 اماللا ىوسلطي هروت لسريو

 ىسماتيلا ىمحي ىذسلا نصحلا ىو سس يب

 اع
 اما متهاو اهاسبتتا ىسلطعي نأب

 اهاسقتا ىلضريالو هس _كمارك

 اما سمت نأ نم هقوقح نوصي

 اماركلا موقلا همم كدي ااميرك

 اماولق ا مكح ةسسفت م كحيل

 امالسلا ىعرت ىنتلا«(مسمصسألا»عم

 اماقتس سا نئيلطولاة هقر ىف نأ

 امارسم تدسصق ةسمأ اسسنأب

 امارس سه أسس م فعبتس تس عتم ناز

 اسم اؤؤ هسس _لبقت توسملاامإو

 تاع



 ىتسش ىأرلا ىفاننأ عم ستس اماسسقنا فاتسفخت تياافلاىفو

 اسماق« رارحألا امله ةق غري اناسس- ميك« ةقطنم »لكل نأو

 «اما لا » تققحو بعتالب « تلقتسا هموسيلاة قرب ىذ هو

 اماظتنا اهب روسمألا مس غتتنتف رودس حف انساتا نواز تايض سس

 « امارح ةقانم »ناك ًامدقو القتسسم حسبمصي نازسسفلا اذك

 انتوا تك ىوردسجا مضل علو الوق « نيسلا هلهألعمع ستالف

 ! اماتتكا ىدبأ ناو .. ىفختالو اه يلا ىمىري«هةياغ »لكل

 ؟ اماجسنا اودبأل يهف؟ ميهفقاوم عارتقا ىف ةسيضقلاو , يسكذتأ

 !اماهسلا اسنل نودد سمي فيكو ىأر لكل نو سه هراهعيفيكو

 ؟ اهارملا غلب له .... تيوسصتلا نع اماتتما ىدبأ ىذبللا,ل يخكام »و

 ؟ امادصلا ىوني نم ديدهت ىوس 00 ايهوأ »ىف« نونسلش »حيرصصتامو

 ولع وع
 امامتها دبتال ... لتسحملا يعد ام ىلاو عدي« انسضعب :عم ستس

 اماعسطل انتا موه سلا نودسسي هويتتيسو# اتسم نيرمعت ني هتتسلاف

 اماسخفلا بتر لاو بااقاآألا اهب او ضاعتساو رئاسمضلا اوسعاب د قا

 امال اوقلخ دقف ... اوس قلخ امل 5 ممهعدو مسسسهتلاقم عع ستالف

 انجيلا بسلا امش يدع سبت" اسلاك
 ؟امالكألإ ير تله!لمأت تلقت سا نولوو سقي اقرب ىذف

 أ مالي نإو د ير يام ذفني مسسيقم تعم » سمألا و لاوف
 اتاسشلا يعبي م رويسسللا»نكأ الكس ش هروتسسدلاب هوب ىعنماهو
 اماسقأ دق« رينشم » مهنم هب م سس سس سسق لك لب. ةرازو لكو

 ! امارحلا اس هوب لحتسافهد لت رس معصم ضرب « ىسمطافلا لثمك
 ىماسسعت قأ لفاسسلجت نم دمعت ( لقع ريسفب رومألا نو سو سسي)
 اماسستبالاريثت«ةمظنم » يسوق نعسشلا معا نا ب. سيسس اذهب
 امانألا ويس عدخ وأ لسمعفلا ذهب مهانثم اوسقلبمه هنأ ونظو
 اماقكللا م هع ادسخ نه تسطامأ 0 تدسيت ْذإ ة_قيقحلا رب كلاو

 5 ا ل نإ ةهاييئايالا
 اماود اهي« رار قلا هذ يفنتل اس ههتم دبال ايييل ةدس حوف
 اماسستقلا تددس ب سمسشلاك تتأ تامووقمب ا _ئبعش ةدصحوو

 ب االء د



 اعيمج انقطتم « اداسضلا »قلمنف

 انيمي دست هان اديكسلاو ةيرانسفلا ذب

 « اسعفيمج »هاديأ ا نضرأةنهقرو

 « برسح فور مه ع“ضتقا ام امأو

 و

 ىتإلو لقلا تاطأ نإ ارذ عو

 ى مارست ها مث ىستيهمت كيلإ
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 مقر ةقيقولا

 زكرملاب عمتجي ةدصتملا ممألا بودنم

 اهئاضعأ عم ةينطولا ةيعمجلل ماعلا

 ىسم ارت مال سإ بع نشلا نيدو
 اسماسمت اس غعمجت باسسنألا ىذو

 اماصفقتا اهتدحول فرسمنولف

 !امازل ىقبيال «ميسقتلا »نم

* ْ 
 اها لفن مكر ضحا همدقأ

 اماقتسسا امق رراسسصتخالا تدرأ

 اماتخ ىتثرل سس. عىمو ىرس سي دس سقتو

 " رمع ىطسأ ميهاربإ ل

 ةينطولا ةيعمجلا ءاضعأب بودنملا عممتجا امك سيردإ ديسلا ريمألا اولياقو ىزاقنب

 ربخلا 1100/1/91 خيراتب 5١١ اهددع ىف (نطولا) ترشنو (اقباس راتخملا رمع ةيعمج)

 ايناس دم :ةساسو ةسكولا ةكدحلا نوزي: ابريل نحن صاسألا يودكلا) : قاوكيطتت
 . ( اليوط

 : ىلاتلا ربخلا رشن دقف (نطولا) نم 55١./؟/ا خيراتب ١١4 ددعلا ىف امأ

 مظعملا ريمألا ىمسلا بحاص ةرضح ةلباقمب فرشت  ةيريمألا ةرضحاا نم )

 ب رماع نب ىفطصم : ةداسلا نم نوكم ةينطولا ةيعمجلا نم دفو ىضاملا دحألا حابص

 دقو ريمألا ىمس لمش دقو ىبريغملا ريشب دمحم  ىرباصلا دمحم ب فولخم دومحم

 ىلإ ةيعمجلا اهتمدق ىتلا ةركذملا صن هومس ىلإ دفولا عفر امك ىماسلا هفطعب ةيعمجلا

 ءاضعأ نيب رادام ىلع ريمألا عالطإل تناك ةلباقملا نأ حضاوو ( ةدحتملا ممألا بودنم

 ' تلب نايردأ رتثسملا ةدهتملا ممألا بودنمو ةيعمجلا

 -ك1الك د



 نع ريعتل (نييبيللا نحن) ناونع تحت (نطولا) ةيحاتتفا تناك ددعلا سقن ىفو

 ٠ ىدودحو ىسايس طاشن نم ىرجي امل اهحايترا

 ةيعمجلا روزي ايبيل ىف يماسلا بودنملا
 اليوسط اهئاضعأ عم ثحابتيو ةينطولا

 ا ىف ةدحتملا ممألا ةئيهل ىماسلا بودنملا تلب نايردأ رتسملا ةداعس ىضاملا ةعمجلا ةيشع راز |

 تراد ةعاس فصنو نيتعاس ةرايزلا تقرغتسا دقو (اقباس راتخملا رمع ةيعمج) ةينطولا ةيعمجلل ماعلا نكرملا

 بودنملا ةداعسو ةيعمجلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نيب ةيمهألا نم ميظع بناج ىلع ثاحبأو ثيداحأ اهلالخ
 ْ :ىماحبلا

 ينسق سنان ةواباق ثيذلا ةيمسنلا ناش نيا ينك همس ةيورق صو سماقالا يول لايقتما ف ناك
 ىف ىهتناو بودنملا ةيشاح نم ةثالثو ةيعمجلا ءاضعأ نم ةعبس هرضح دقو سيئرلا بتكم ىف عامتجالا دقع دقو

 ا

 يقلل ! يحس نييببللا نحت
 يي حتتتححتعل

 0 خ19

 50 دالبلا خ خيرات ىف ةديدج ةحفص تحتتفاو

 رياغ دهع ىهتناو .. دحاو فده ىلإو .. دحاو ريمأ ةدايقو دحاو ملع تحت دحاو ديعص ىف عمتجا بعش

 تلحو (تنأو انأ) اتملك تشالتو تاظحالملاو تاظفحتلا عمسن دعن ملو .. قيثاوملاو تاضوافملاو تاعيبلا دهع ..
 اهنوكت ىتح ةيسايس ةدحو تسيل نييبيللا ةدحو نإف بجع الو .. نييبيللا نحن (نحن) ىه ةدحاو ةملك امهلحم
 لصاوفلا دوجو مغر ةروص ةيأ ىلعو نيح لك ىف ةمئاق ةيعيبط ةدحو ىه لب حلاصملا اهضرفتو تابشانملا
 ,نامعتسالا اهضرف نذلا ةنقؤل
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 ىف دالبلا رمأ نإ) هلوق ىف ةيودم ىوادعسلا ميعزلا اهلسرأ ىتلا ىه دهعو دهع نيب لصفلا ةملك تناكو
 ىف ةموكح فيلات نع لاؤس ىلع ادر ( ديري اميف هومسل ناوعأو راصنأ آلإ نحنامو مظعملا ريمألا ومس دي
 ةدحاو ادي نويبيللا نوكي نأ ىف مظعملا ريمألا ةدارإ هيف تققحت ديدج دهع أدب كلذيو ةقرب رارغ ىلع سلبارط

 ةلقتسم ةلود ايبيل نوكت نأ ىف ةدحتملا ممألا ةئيه رارقو ةدحتم ةمأ اونوكي نأ ىف ةيمالسإلاو ةيبرعلا ممألا ةبغرو
 ,... ةدايس تاذ

 دغلاو مويلا نيب نكلو ةدحوم ةلود ًادغو ةدحتم ةمأ مويلا نحنف حارشنالاو حايترالاب رعشن انأدب دقف دعيو

 .. نوصيرتمو نويزاهتنا كانهو نوفرشمو دوهش كانهو رابتخا هيفو ناحتما هيف هزاتجن نأ بجي ايتقو الصاف

 ... نودحتم نحنو رهقتال ةوق داحتالا نأ نمؤن اننإ ريغ

 نأ ةمألا ىلعو صوصرملا ناينبلاك فقاولا هشيجب كاقلا مدقتيلو صلخملا ىفولا هبعشب ريمألا ًانهيلف
 سيل تيمملا رامعتسالا نم نينسلا تارشع دعن ةلودلا ءانبف ةيحضتو اداهج اهنم بلطتت ةلحرم مامأ اهنأ كردت

 نيينواعت نوكن نأ بجي ىقرلا ملسو ةضهنلا دامع داصتقالاف ءىيش لك ىف نييداصتقا نوكن نأ بجي

 ىلإ انقيرط قشنل ةفطاعلا ىف مكحتن لقعلا مكحن نأ بجي حاجنلل رصعلا بولسأ وه نواعتلا نأل ةكرح لك ىف

 قحلا ىلع ةظفاحملل دادعتسا نم هيدبن امب هل انقاقحتساو هب انترادج رهظن نأ الإ انمامأ سيلف بيرقلا فدهلا

 , هيلع انصرحو

 ظفحيو همعن نييبيللا ىلع ممتي نأ ىلاعت هوجرنو ىربكلا هتمعن ىلع هلالجل اندمحو هلل انركش رركن نحنو

 , ءاعدلا عيمس هنإ مهريمأ مهل
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 م فصلت

 01 | مقر ةقيثولا

 ةيعمجلاو زيلجنإلا ليومتب شيج ءاشنإ ىف ةلجعلا ضراعت (نطولا)

 . ةيفاقثلاو

 رمتؤملا ىلع هتدايس ضرع امنيح ةقرب ءارزو سيئرو ( نطولا ) نيب ةهجاوملا تداع

 شيج مأ انشيج ) ناونع تحت اهتيحاتتفا تردصف ىواقرب شيج سيسأت عورشم ىنئطولا

 . 115١ /؟/5١1 خيراتب 5١5 ددعلا ىف ( زيلجنإلا

 هيلع بترت ىذلا تايعمجلا نوناق رودص نع ( نطولا ) تثدحت ددعلا سفن ىفو

 ةعبات تناك ىتلا ةفاشكلاو ةفاقثلاو ةضايرلا ماسقأ مضيل ىلهألا ىدانلا سيسأت

 ةيعمجلل ماعلا ريتركسلا بصنم نع ىبريفملا ريشب دمحم ذاتسألا ىلختو ةينطولا ةيعمجلل

 ٠ ىلهألا ىدانلل اسيئرو اهترادإ سلجمب اوضع ىقيو

 حبصأو ةيسايس ةئيهك تاطلسلا ىلإ ىساسألا اهنوناق ةينطولا ةيعمجلا تمدق دقو

 ءاج امك ةينطولا ةيعمجلل ماعلا ريتركسلا ةرادإلا سلجم ىضع فولخم دومحم ناتسألا

 اهتوناق مدقت ةينطولا ةيعمجلا ) و ( ىلهألا ىدانلا سيسأت ) ناونع تحت ( نطولا ) ىف

 زي عنإلا دج مأ انشيج

 امك هماوق ىنطو شيج ءاشنإ عورشم ىنطولا رمتؤملا ىلع ىضاملا عوبسألا ىف ءارزولا سيئر ضرع

 الو ةريبكلا ةينطولا ةئيهلا هذه ىلع ثحبلل ضرعي اذهك اعورشم نأ فسفؤملا نمو . ىدنج فالآ ةسمخ ليق

 ىف ةعرسلا هذه تناك نإ ىردن انساو . هيلع قيدصتلا اهيف متي ةعاس فصن نم رثكأ هتشقانمو هثحب قرغتسي '

 رخآ الماع كانه نأ مأ هترورضو عورشملا ةيحالصب ءاضعألا نم ع انتقاو عوضوملل باعيتسا ةجيتن ىه تبلا

 . اهملعن ال ةيافل ةعرسلا هذهب هيف تبلا ضرف

 تا



 ىلع بجي ناك اذهك اعورشم نأ ىه ةقحلا ةينطولا ةحلصملا هضرفت ىذلاو نحن هيردن ىذلا نأ ريغ

 بجاولا ناك امنإو . نيتسلج ىف الو ةلماك ةسلج ىف الو ةعاس فصنب هثحب ىف اوفتكي الأ رمتؤملا ءاضعأ

 هيلع ىوطني ام مهل رهظيو هتقيقح مهل نيبتت ىتح اقيمع اثحب هثحبو . اقيقد اسرد هسرد ءاضعألا نم ىضتقي

 , تاياغ نم

 نم هيلع ىوطني ام مهل حضتأل عوضوملا ىف رظنلا ىنطولا رتؤملا ءاضعأ تارضح ققد ولف معن

 . ةميسج راطخأو ةغيلب راضم

 هيذج نويلم نع لقي ال اغلبم كش نودب نولبلا "فلكي يونج قالا ينسف نم قؤكم ققيح ءاسنإ قال

 ٠ اقلطم هب ضهنت نأ اهنكمي ال ةليئمهلا دالبلا تاداريإ ىلإ ةبسنلاب مخمه دج غلبم ىهو . ةنسلا ىف

 عوضوملا اذه ىف لادجلا ضرعم ىف ثدحتت ةزرابلا تايصخشلا ىدحإ عمسن نأ نزحيو فسؤي اممو

 . دالبلا ةحنمك ةيناطيربلا ةموكحلا اهدستس شيجلا اذه تاقفن نأب

 ولو دالبلل احبرو امنغم كلذ ىف نأ نظت ىتح لوقعلا ضعب ىلع ميخت ىتلا ةطاسبلا هذهل بجعن نحنو

 ةحنملا هذه نم ريبك رطخو ريطتسم ىسايس رش نم دالبلا ىلع دوعي ام ىدم هلاثمأو مرتحملا ديسلا اذه كردأ
 نإف ال مأ لوقلا اذه اقح ناكأ ءاوسو ديعب دمأ ىلإ اهتاليو ىناعت دالبلا لظت فوس ىربك ةنحم الإ اهربتعا ام

 ةيناطيربلا ةموكحلا ىلإ ءاجتلالا ىلإ دالبلا رطضيس اذلك ملعن امك فعضلا نم دالبلا تاداريإو شيج. ءاشنإ

 ىأ ىلوألا ةفصلاب ناكأ ءاوسو ةحنم ةفصب ىأ دالبلا ىلع نيد ةفصب امإ « هتاقفن ىلع بترتملا زجعلا ديدستل

 دالبلا اهينجت نأ نكمي ىتلا ةدئافلا ىلإ نآلا رظننل مث . همدو همحلو هفرش نم ايلاغ بعشلا هعفدي فوسف ةيناثلا

 ناودع دالبلا نع دري نأ ريغصلا شيجلا اذه ةعاطتسا ىف هنأ ىرتأ ؛ ىدنج فالآ ةسمخ نم شيج نيوكت نم

 حيلستلا تاروطت ىراجن نأ اننكمي لهف الثم افلا نيسمخ ىلإ هددع عفرن نأ اننكمي اننأ ضرفنإو لودلا نم ةلود
 . ةيخوراصلا تارئاطلاو ةيرذلا تاراغلا مامأ دالبلا عفني نلف اذه عمو ةثيدحلا

 هذه قفنت نأ ىلوألا نم سيلأ نآلا ىتح انلالقتسا متي مل نحنو شيجلا نيوكت ىف ةلجعلا هذه اذامل مث

 ةرتفلا هذه ىف ةحلملا دالبلا ةجاح هبلطتت امم كلذ ريغو ةحصلاو ةعارزلاو ميلعتلاك ةديفملا عيراشملا ىف لاومألا

 شيجلا نيوكت ىف لجعتسي اذامل مث اهتدحوو اهلالقتسا ىلإ اهيف دالبلا ءىيهت نأ ةدحتملا ممألا ةئيه تررق ىتلا

 رظتنن ال اذاملو مث . انب لحي نأ ىشخن ام لك نم ممألا ةئيه ةنامض ىف ربتعن 1107 لوأ خيرات ةياغ ىلإ نحنو

 . شيجلا نم دبالو ناك نإ انتجاحل اقبط ايبيأ اشيج انل ءىشننو اهلالقتساو دالبلا ةدحو متت ىتح

 سيلوبلا ةوق ميعدت ىلإ اهتجاح رادقمب رضاحلا تقولا ىف شيجلا ىلإ ةجاح ىف تسيل دالبلا نإ

 لئاسو نيسحت ىلع لمعلا ىه ةحلملا دالبلا ةجاح نإو لخادلا ىف نمألا ىلع.ةظفاحملل هتادعمو هددع ةدايزو

 ضارمألا ةلئاغ نيكسملا بعشلا اذه نع اوعفدي ىتح ءابطألا نم دالبلا ةجاح دسو لبقتسملا لاجرل ميلعتلا

 ةيعارزو ةيداصتقا عيراشم قلخ ىف دالبلا ةداساي دالبلا ةجاح نإو نيجلاعم الو اجالع دجيالو هب كتقت ىتلا

 ريمعت عورشم ءايحإب دالبلا لخاود ىف لحرلا لئابقلا رارقتسالا لئاسو رسيتو بعشلا دارفأل ةوقلا نمضت
 . رضخألا لبجلا

 ( راتخملا رمع ةبعمج قئاثو) |! سم د آزال



 دالبلا لهاك لاقثإل ةيرامعتسا ةعدخ تقولا اذه ىف شيج ءاشنا نأب دالبلا ىف نيلوئسملل لوقن انثإ
 نإ اننضيا نيلوكسلا:ءالؤيل نوقم' اذف اون اضايسح ىلع" ديالي يفد ايلا قناولا ةججا اين اطيب: لصق قه كوودلاب

 غيراتلاو هللا مآَمأ اهتع نولوتسملا مهو اهبابسا مهل نونوكي ةَبيضَع ىف كالبلا' مقوي اذه لثم عورشم نيفنت
 نإ لفل لذ ينفر هلا نا دعب معتقلا ابل و ذكور ةيراعلا ركل طيش امم و اك ةراوطملاااويأ ياكم يققلاو
 . مدخلا كعقني ال نيح نكلو كدحو تنأ مدنتسف تخضرو تكس

 ىلهألا ىدانلا سيسأآت

 ىسايسلا اهطاشن نع الضف مضت تناك ( اقباس راتخملا رمع ةيعمج ىأ ) ةيعمجلا نأ مولعملا نم [17
 . ماسقألا هذه هنم نوكتت ىذلا رصنعلا وه بابشلا ناك دقو ةفاشكلاو ةفاقثلاو ةضايرلل نا

 اهب اصاخ ًايدان نوكتو ةيعمجلا نع ةثالثلا ماسقألا لقتست نأ ىؤر دقف تايعمجلا نوناق رودصل ارظنو
 ةفاقثلاو ةضايرلا رامضم ىف ةيضوهنلا هتلاسر ىدؤي نأ بابشلل نكمي كلذيو ( ىلهألا ىداذلا ) مسا هيلع قلطي
 , يولطملا جلا ىف ةفاشكلاو

 تبسلا موي هنوناق مدق دقو ( ىلهألا ىدانلا ) سيسأت ١16٠ رياربف ٠١ ىضاملا ةعمجلا موي ىرج دقو

 , هليجستل ةيلخادلا ةرازو ىلإ

 ةينطولا ةيعمجلل ماعلا ريتركسلا ىبريغملا ريشب دمحم ذاتسألا ىلهألا ىدانلل اسيئر بايشلا راتخا دقو

 . ىدانلا ىف هبجاوب مايقلا هل ىنستيل ةيعمجلا ىف هبصنم نع ىلختلا ىلإ رطضا ىلا
 8 ل ل |

 2 سس سس ل تت ةيسايس ةئيهك اهنوناق مدقت ةينطولا ةيعمجلا

 دق ةيعمجلا نأو ةينطولا ةيعمجلا ةيراتركس ىف ىيريغملا ذاتسألا فلخ دق فولخم ذاتسألا نأ انملع دقو

 ةيلمع ءارجإل ةيلخادلا ةرازو ىلإ ةضحم ةيسايس ةئيبك ىساسألا اهنوناقب مويلا سفن ىف ىرخألا ىه تمدقت
 : ةيلاتلا فادهألا نوناقلا نمضت دقو ليجستلا

 ١ - ىسونسلا جاتلا تحت ماتلا اهلالقتساو ايبيل ةدحو قيقحت ,

 , نطولا نايك ىلع ةظفاحملاو بعشلا قوقح نع عافدلا - ؟

 , ىنطولا ماعلا ىأرلا ريونتو ىموقلا ىعولا ةيذغت - ؟

 : مالسإلا ءىدابم ديطوتو ةيورعلا ةدحو ميعدتل ةيمالسإلاو ةييرعلا ممألا عم ماتلا نواعتلا -ه

 ااا



 مهد طم

 0" | مقر ةقيثولا
 ةقرب ىف ةماه تاروطتو ( نطولا )

 ىلإ تدأ ىواقربلا ىنطولا رمثؤملا لخاد ىف ةضراعم ةقرم ءارزو سيئر هجاو

 ءارزولا سيئر ىف ةقثلا مدعب ىواقربلا ىنطولا رمتؤملا لبق نم ريمألا ىلإ ةضيرع ميدقت

 نيعب رظنيس هنأ رمتؤملا ءاضعأو سيئر غلبأ ةضيرعلل ريمألا ملستل ىلاتلا مويلا ىفو

 ةيباينلا ةئيهلا دقعل اديهمت رمتؤملا لحب مويلا سفت ىف رمأو مهتابغر ىف مامتهالا
 . ةيواقربلا

 قوف ةمألا ) ناونع تحت اهتيحاتتفا ىف تاروطتلا هذه ىلع ( نطولا ) تقلع دقو

 .ا966١ه8٠ر/ " // ا خيراتب ١8 ددعلا يف ( ةموكحلا

 ىدبي دق ثداوح ٠ دالبلا ليقتسم ىف رثأ اهل نوكيس ةريطخ ثداوح هيف ترج اعويسأ ةقري تدهش

 لبق ام ىلإ ىأ ءارو ام ىلإ ةرظنب نكلو . نطولا ريصمب سعي ام اهجئاتن ىلع بترتي ال ةيلحم اهنأ رظنلا ريصقل
 ةرازو طوقس اهجئاتن درجم نوكي نأ نم رطخأ لب ةريطخ تناك اهل ةعفادلا بابسألا نأ ىرن ثداوحلا هذه

 , ىرخأ مايقو

 براحو رامعتسالا دهاج ىذلا نطولا ريصم ... دالبلا لبقتسمو نطولا ريصمب قلعتي عوضهملا نإ '

 ... ةدحتملا ممألا ةئيه كلذ تررق امك ةدايس تاذ ةلقتسم

 نوكتل تمسر ىتلا ةيرامعتسالا ططخلا داسفإل ةيرورض ةوطخك ةقحاللاو ةقباسلا ثداوحلا تءاج دقو
 1 ليقتسملاو ريصملا هجو ىف اقناع

 تناك دقو .. ةيسايسلا مهتاوطخ ىف براجتلا ىلع نودمتعي زيلجنإلاو ... ةيزيلجنإ ططخلا تناك دقل
 . ةقرب ىف ندرألا قرش ةمزأو سليارط ىف نيطسلف ةاسأم راركت ىلإ ايبيل ىف ىمرت مهططخ

 ملا



 ... ةموسرملا ةطخلا ىه تلاز الو دالبلا هذه مهلالتحال لوألا مويلا ذنم اهومسر ىتلا زيلجنالا ةطخ هذه
 مهمدصق 1 ةقريل ىتاذلا لالقتس الا راتس تحت اهتيرجت اودارأف 5 ازروفس ا نفيب عورشم مسا تحت تلشف

 اهنم نودمتسسي ( 1 رامعتسالا ةكرت ) ىلإ اوئجلف ٠ ماتلا اهلالقتساو ايبيل ةدحوي ةدحتملا ممألا ةئيه رارق

 , ريخألا مهلمع اهب اولمعيل ( ةبرجملا ةلآلا )

 لاقثأو تاعامجلا باهرإو تاضهنلا ةلقرعو تايرحلا دييقت اهمه لك ةرازو ... لامعألا عئالط تأدبو

 شيجلا ءاشنإ ةركف ترب بسانملا ىجلا اذه ىفو .. ناوعألاو راصنألا راثكإل ريذبتلاو فارسإلاب ةينازيملا لهاك

 1, يناثلا ( نيرألا قربشت) ةقرب تحبصا رنصبلا عل ىف: ئديلعتإلا ةينجلاب ىنطولا

 قاف قالا نسخ نأ ةراعسلا هرفي اتم ورمل( ةيويلعتالا ةلقلا ىف يلزألا ةرلظحلا نم وذنو

 نيلطاع اوحبصيل ةفلتخملا ةينارمعلا مهعيراشمو مهتعانصو مهتراجتو مهيعارمو مهعرازم نع نولختيس ىنطو

 0 ند دزركز---
 نيتلاحلا ىفو قفارملا هذه لطعتت وأ ةعانصلاو ةراجتلاو ةعارزلا يش محازم نود لغتشي نأ ىبنجأ ىأ رودقم

 !.. مالسلا نيينطولاو نطولا ىلع

 ىقرش نأ عوبسألا اذه لالخ ةيمسرلا ءابنألا ىف ءاج. دقف ندرألا قرش ىف نهارلا عضولا ىه اذهو

 اهتداراو تغلب ىذلا تقولا ىف هينج ىنويلملا زواجتت مل اهتارداص نأ ثيح ةريطخ ةيداصتقا ةمزأ ىناعت ندرألا

 كلت تمالتسا دقو انويلع شع دحا ىلإ لصو ةينازيملا ىف'اهع كاده نأ ىأ تاييتعلا نم اقويلم رشع ةثالث
 تاهيهو ةنهارلا ةلاحلا جالعل ةعانصلاو ةعارزلاب ةيانعلا ىرورضضلا نم هنأ اوررق جراخلا نم ءاربخ ةموكحلا
 0 تاف ام كرادت

 لالقتسالا مت ىناطيربلا بادتنالا تحت اماع نيثالث نم رثكأ دعب مويلا ندرألا قرش ىف لاحلا وه اذه
 ىرداملا طاطحنالاو رخأتلاو سؤبلاو رقفلا ىه ةجيتنلاو ىزياجنإلا شيجلاو ةيناطيربلا ةدهاعملاب ) 0 لماعلا (

 1 ىبدأل او

 ىذلا شيجلا عورشمبو بعشلا "ةقثب عتمتت ال ةرازو دي ىلع ةقرب ىف هقيبطت زيلجنإلا ديري ام ىه اذهو
 .. بعشلا نايتف نم ةبخن ىلع هب ىضقي

 تقولا ىف اهنع اولختيسو نايلطلل ةمقل زيلجنإلا اههدقي .. سابرط ىف نوكتسف ةيناثلا ةلعرملا امأ
 يانا

 ىمرزأ اهنكلو ىرخأ مايقو ةرازولا هذه طوقس درجم ىلإ ىمرت ل اهتقيس ىثااو ةريخشألا ثداوحلاف نذإ

 2: انتماركو انتيتاذ ىلع ءاضقلل عفدذملا ىرامعتسالا رايتلا فاقيا ىلإ

 ريصم ىف ريبك رثأ تاذ ةكرح ىواقربلا ىنطولا رمتؤملا تزه ىتلا يدوقلا ىعولا ةكرح نإف نذإو
 ءادو نم فدهلا اونيبتو مهدالبب قدحملا رطخلا ىلإ نارصألا دذابلا ءامعز هيتنا لدلقف هليقتدسمو نطولا

 ةوقلا قوف قحلا نأل بعشلا توص مالعإو قحلا ةملك عفر ةروردضب اورعشو ( 7 ىروتاتكدلا لاجترالا ( اذه

 : ةموكحلا قوف ةمألاو

 دام.



 ىقرش لثم مهل نوكت نل ةقرب نأب زيلجنإلا بانذأل ىلمع راذنإ ةباثمب ( لقألا ىلع ) ةكرحلا هذه تناكو
 , ةقرب ىف ارركتي نل ىنايسارغو ىنيترميد ىدهع نأب ايلاطيإ تافلخمل ىلمع راذنإو ندرألا

 هئامعز ةظقي لضفب مده دقو .. ربكألا هداهج نم ىلوألا ةلحرملا ىف بعشلا رصتنا دقف .. دعبو

 ىلإ .٠ مامألا ىلإ هقيرط ىف بعشلا مدقتيلف .. رخأتلا دويق نم اديق مطحو ةيعجرلا راكفألا نم ةركف مهتعاجشو

 ةدايس تاذ ةلقتسم ةدحوم ةلود ايبيل حبصت نأ ىف ىمسألا هفده ققحي ىتح هللا نذإي اهزاتجيس ىرخأ لحارم

 . ةيروتاتكدل عضخت الو باهرإب مكحت الو شيجب لبكت الو ةدهاعمب عدمت ال
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 دمتعملل ىرخأو ريمألل ةركذم هجوت ةينطولا ةيعمجلا

 . شيجلا سيسأت لوح ىناطيربلا

 هتلاقتسا ءارزولا سلجم سيئر ايخيكلا روصنتم اشاب رمع ديسلا مدق 0

 ليكشتل هتارواشم أدبو ةلاقتسالا ريمألا لبقو ١55٠ /ارا/ موي ريمألا ىلإ

 . ىريمألا ناويدلا نع ىمسر غالب ىف ءاج امك ةديدج ةراذزو

 رارقلا مسحي مل ةيسيئر ةيضق لازام شيجلا سيسأت عوضوم نكل

 امك ؛ صوصخلاب ريمألا ىلإ ةركذم عفرب ةينطولا ةيعمجلا ترداب دقو اهيف

 (نطولا) ترشن دقو عوضوملا اذه لوح ةركذم ىناطيربلا دمتعملا ىلإ تهجو
 ناتركذم ) ناوثنع تحت 1500/7/١4 خيراتب 9١5 اهددع ىف نيتركذملا صن

 . ( شيجلا سيسأت لوح ةينطولا ةيعمجلا نم

 هاما



 : شيحلا سيسأت لوح ةينطولا ةيعمجلا نم ناتركذم
 مظعملا ريمألا ومس ىلإ

 ءاقروهللا هطقنم ملظقملا ويخألا انالومومسلا ناش ةرتمأ

 . هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 :ةينطولا ةيعمجلا مسام ةيلاكلا ةركذملا كومس ىلإ عفرآ نآب فونشلا

 تقولا ىف شيجلا سيسأت عوضوم لوح ىماسلا ماقملا ىلإ هرظن ةهجو عفرب ماعلا زكرملا ردابي ١-
 ' دالبلل ىداصتقالاو يسايسلا عضولا ءوض ىلع رضاحلا

 تاذ ةلقتسم ةلود ايبيل نوكت نأب ةدحتملا ممألا ةئيه لبق نم ررقم دالبلل يسايسلا عضولا نإ - ؟
 ةيلمع نم رثكأ لمتحت ال نآلا دالبلا اهيف شيعت ىتلا لاقتنالا ةرتف تحبصأ كلذبو 1907 علطم لبق ةدايس
 رهظت نأ وه هبلطتت ام لوأو نأشلا ةريطخ ةيلمع ىهو نيينطولا ىديأ ىلإ بناجألا ىديأ نم تاطلسلا لاقتنا
 مزاللا نزاوتلا دوجوب ىداملا ءافتكالاو اهتموكح ةفد ةرادإ ىلع اهلاجر ةردقب ةيونعملا ةءافكلا نم ةلاح ىف دالبلا

 ءافتكالاو ةيرادإلا ةءافكلا رهظمب ةرتفلا هذه ىف روهظلل مهتادوهجم اوسرك ىتم نييبيللا نإ - ؟
 لودلا عم لماعتلا مهل لوخي ةدحتملا ممألا ةئيه سلجم ىف دعقم مهل حبصأو مهتلود اوققح دقف ىداصتقالا

 نوكي نأ اهتيوضعل طرتشت ال ممألا ةئيه نأ كش الو . مارتحالاو ةيرحلا نم وج ىف اهريغصو اهريبك ىرخألا
 . ةلود لك ىف ىداصتقالاو ىسايسلا رارقتسالا ىلع اهصرح ردقب حاسم شيج ىضعلا ةلودلل

 ةئيه ةنامض ىف انحبصأ اننأ ثيح هل ةرورض ال رضاحلا تقولا ىف شيجلا سيسأت نإف كلذل - 4
 , ةدحتملا ممألا

 ىذلا رمألا ةيناطيربلا ةموكحلا اهديدستب موقتس شيجلا اذه فيلاكت نأ دكؤي ام كانه نأ الإ - 5 وى
 اذه ءارو نم ةيافلا نأل ىرامعتسا ناديم ىلإ نطولاب لقتني لب ىنطو ريغ ناديم ىلإ شيجلا عوضومب لقتني
 ةدحتملا ممألا ةئيه رارق ذيفنت ةلقرعو دالبلا لالتحا رارمتسا ىلإ ىمرت اهنأ ىف ةحضاو ىزيلجنإلا عربتلا
 شيجلا راتس تحت ةقرب ىلع ةيئاطيربلا ةياصولاب ىضقي ىذلا ( ازروفسا - نفيب ) عورشم ةيقافتا قيبطتو
 . نيينطولا نيلوئسملا ةكراشمب فسأ لك عمو  ىنطولا

 نكتقو نوكنس اننإف ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود انحبصأو حاجنب لاقتنالا ةلحرم انزتجا ىتم انئأ ىلع -
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 اذإ هتميق نم ضغي ال اينطو اشيج سسؤن نأ - ىموقلا عقادلل ةباجتسا - هعم اننكمي ةيرحلا نم عضو ىف
 ةيأو انتاود نيب ةلادعلاو ةاواسملا نم ساسأ ىلع نواعتلاو عفانملا لدابت بجوعب نييبتجأ داتعو ةربخ نم اندفتسا
 . ةميلسلا اهفادهأو ةنسحلا اهاياون نم دكأتن ىرخأ ةلود

 نيتهجولا نم ىهف ىناطيربلا ذوفنلا تحت تلازال دالبلاو رضاحلا تقولا ىف شيجلا-سيسفت امأ - ١

 لسالسل اعوط خوضرلاو ىئطولا داهجلا ةعاضإو ةيموقلا ةماركلا سمط ىوحت هاجتا ةيبدألا ةهجولا نم

 '؛ اهميطحتل نرق ثلث انيراح ىتلا رامعتسالا

 وهف ريطخلا عوضوملا اذه ىف ىماسلا ماقملا ىلإ هرظن ةهجو عفرب فرشتي ذإ ماعلا زكرملا نإ - /
 اقيقحتو ايلعلا نطولا ةحلصحل اظفحو ةيطارقميدلا حورلا عم ايشمت ةميرك ةيانع عضوم نوكتس اهنأب نمؤم
 ْ , ىمسألا بعشلا فدهل

 , ىدفملا ىسونسلا جاتلا تحت ماتلا اهلالقتساو ةلماكلا اهتيرح مكومس ىدي ىلع ةيبيللا داليلل هللا ققح

 هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 2 كطخذو.ر/كر/ا" ىزاغنب

 ؛ :ضاطيربلا دنكعملا ةداعس ىلا

 ىزافنب ىناطيربلا دمتعملا ةداعسلا بحاص ةرضح

 ىف ةلثمملا ةدحتملا ةكلمملا ةموكح ىلإ ةركذملا هذه ميدقتب ةينطولا ةيعمجلا مساب فرشتأ  ةيحتلا دعب
 ْ ظ ا

 نع الئاستم مكيلإ هجوتي نأ ىنطولا هبجاو نم ىري ةقرب ىف ةينطولا ةيعمجلل ماعلا زكرملا نإ - ١

 /؟/ه خيراتب « ةديدجلا ةقرب » ةديرج ىف درو امك ) ىواقرب شيج سيسأت ىلإ مكتموكحب ىدح ىذلا ببسلا
 خيرات ىف لاقتنا ةرتف ربتعي تقو ىف ( هفيلأت ىرجي ىذلا ىواقربلا شيجلل ىزيلجنإلا دئاقلا مدقم لوح

 : ماتلا لالقتسالا ىلإ ىبنجألا لالتحالا نم دالبلا

 ةبغرلا درجمل اهلمحتل ةدعتسم اهنأ دقتعن ال ةميسج تاقفن مكتموكح فلكيس شيجلا اذه نأ كشال - ؟

 رارق دعي ءادتعا ىأ نم دالبلا ىلع فواخمل هيف رثأ ال ىذلا تقولا ىف ةيركسملا ةيحانلا هذه يف انتدعاسم ىف
 . اهلالقتساب ىضاقلا ةدحتملا ممألا ةئيه

 انلعجي ضماغ ىج ىف ةأجف تزري ىتلا ةئجافملا ةكرحلا هذه نم انتشهدو انبايترا ىفخن ال اننإ - "

 افده ىواقريلا شيجلا ىلع ايونس هينج ىنويلملا نع لقي الام قافنا ىلع مكتموكح مادقأ ءارو نأب مزجن
 , ةدحتملا ممألا ةئيه رارق ذيفنت ةلقرعو دالبلا هذهل مكتموكح لالتحا مدق تيبثت كش نودب ىه ادوشنم

 ةلماكلا تاطلسلا ميلست قاطن ىف ةدودحم تحبصأ ةدحتملا ممألا ةئيه رارق دعب مكتموكح ةمهم نإ - 4

 ماع



 اهكيطييس يحن ىف اجيت دخلا أ كنون ىقناو قوونإف هللزن سدحشوو و 110 لطب لبق دوال انقل نقل
 ةلودلا ناوسأ طخ ةمآلا تايصوصخ ضخا ىف لخدتلا ىف عوشت نأ ال دالبلا ةراذإو قفارم ىلغ اهفارشإو

 .. ىنطولا شيجلا ىهو

 ىأ نإف كلذلو ةتقؤملا ةيسنرفلاو ةيناطيربلا تارادالل ةخضار ايعقاوو ايلود ربتعت ةيبيللا دالبلا نأ - ه

 لالغتساو ذوفنلا لامعتسا قيرط نع ارداص ربتعيس ليبقلا اذه نم ءارجإ ىأ نأل شيجلا سيسأت لثم ةدحتملا

 وسرلا لك سالب انجيلا مما ظيلا
 ممألا ةئيه نارق ذيفنتي كسمتلا ىلع ممصم ىبيللا بعشلا نأ ىلإ مكتموكح رظن تافلإب ردابن كلذل -

 ةقادص ىلع ظفاحت نأ مكتموكحل صلخملا هءاجر ارركم رارقلا اذه عم ىفانتي ءارجإ ىأب ديقتي نل وهو ةدحتملا

 ةمأ اهمضهت ال ىتلا بيلاسألا اذه لثمب هلالقتساو هتيرح هجو ىف اهفوقو مدعب ىبيللاو ىناطيربلا نيبعشلا

 . مارتحالا قئاف لوبقب مكتداعس اولضفتو . اهتمارك ىلع ظفاحتو اهتيتاذ ىلع صرحت
 مظعملا ريمألا ومس ماقم ىلإ ةخسن

 ةدحتملا ممألا ةئيه بودنم «م» »

 سيئرلا ْ

 ها
 مقر ةقينولا

 دعما .ليصتو ةنتاطيري ”تاططحتم .نلع لمح نقشت ( تطولا)
 ةينرتسلاا يناظيربلا

 ىف ىلزقاسلا دمحم ديسلا ةسائرب ةقرب ىف ةديدج ةرازو تءاجو

 ةقرب ىف عاضوألا ىلع طخسلا لماوعي انوحشم وجلا ناكو « اوه. //6

 خيراتب ؟؟١ اهددع ىف عاضوألا هذه ىلع ةلمح ) نطولا ( تنشف

 - ىئاطيربلا رامعتسالاو ىموقلا ىعولا نيم ) ناونع تحت ١/0

 . ( لوئسملا ىه لودنك ىد ) د ( توم وأ ةأيح ةكرعم

 : ىلي ام ددعلا سفن ىف ( نطولا ) تلاق ( شيجلا ) ناونع تحتو

 ارثأ عوضمملا ىف ةقباسلا تالاقملا ضعبو ناتركذملا تثدهحأ دقو ىواقريلا
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 3 شيحلا سيسات ةكرح نأ ملع ىلع اننأ ىلو ... ةينطولا طاسوألا ىف اريبك

 دونجلا بيردت ىف ءىدبو شيجلا اذهل ىزيلجنإلا دئاقلا لصو دقو ةمئاق تلاز
 ىلإ ءاجتلالا نوكتس ةيلاتلا ةوطخلا نأ كش الو كلذب ردصي مل غالب ىأ نكلو
 اهدح مازتلاو اهققوم ديدحتب ايناطيرب عراست مل اذإ ةدحتملا ممألا ةئيه

 ذيفنتل ةعيرسلا تاوطخلا ذاختا ىلع ةمغرم ةتقؤم ةرادإ ةبحاص اهفصوب
 اهتكزجت ال ايبيل لالقتسا ىلع صني ىذلا ةدحتملا ممألا ةئيه رارق

 ش .( اهرامعتساو

 ىناطيربلا رامعتسالاو ىموقلا ىعولا نيب

 توم وأ ةايح ةكرعم

 تدارأ اذكهو .. ةبرطصضم اسوفنو ةبراضتم ءارآ الإ دجي الف نطولا نم ىقرشلا ءزجلا ىف ىبيللا تفتلي
 ىلإ لصتو اهضرغ ققحتل لمعت نأ اهنكمي ىجلا اذه ىفف .. ةقرب ىف لاحلا نوكي نأ ةيناطيربلا ةسيسلا
 .. اهفده

 ةناضوو لاسفل ادنإو+ مالسإ الو ةيورطالو لدلقتسا لو 1 كيو اف يق وردس هكورشو وداع نهر

 .٠ نيملسملاو برعلا ىلع برحو

 ىه ىبرعلا قرشملا ةضهن ةلقرعل ةدعاق ندرألا قرش نم تلعجو دوهيلا نيطسلف تعاب ىتلا ايناطيرب

 ٠ ىيرعلا برغملا ريرحت ةلقرعل ةدعاق ةقرب نم لعجتو نايلطلل سلبارط عيبتس ىتلا اهسفن

 ىف ىموقلا ىعولا اهل زربو نيروجأملا اهبانذأو ةقيتعلا اهبيلاسأ ايناطيرب اهل تدنج ةرفاس ةرماؤم هذه

 رامعتسالاو ىموقلا ىعولا نيب اهدشأ ىلع مويلا ةكرعملاف .. دالجلا بابشو داهجلا لاطبأ نم ةيبلغأ

 !!..ىئاطيربلا

 .. اريخأو .. لطابلاو قحلا نيب .. راعلاو فرشلا نيب .. دابعتسالاو ةيرحلا نيب .. توم ىأ ةايح ةكرعم
 !!.. ةينثولاو ديحوتلا نيب

 هدرفمب هجاويل فقي هسفن نم اقثاو هللا ىلع ادمتعم حافكلا ناديم ىف هدحو بعشلا فقي مويلا

 !!.. ةميزهلا تاوعدو لكوتلا تاربعو ءاذختسالا تاحيصل تفتلم ريغ ةيزاغلا ايناطيرب
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 لضانيل ةيلوئسملا ءبعب بعشلا مدقتيس ... نطولل لمعلا قيرط ىف لوحت ةطقن ىلإ انلصو دقل

 سوفنلا ريغ ىلع ةبعصو ةيوقلا ةعومجملا ريغ ىلع ةليقث ةينطولا ةيلوئسملاو .. هفرش نع عفاديو هقوقح نع
 .. ةبلصلا

 سوفنل ةيوق ةعومجم نع ةرابع ىه بابشلا ةيويح هتدهعتو بِتشلا لوقع هتسرغ ئىذلا ىموقلا ىعولاو

 الو ناك ىذلا قحلا اذه نطولا حلاص ىلإ هرومأ هيجوت ىف هقح سراميل هتبهأ بعشلا ذخأ دقف نذإ .. ةبلص

 , نطولاب رارضإلل لمعي الطاب ةيرامعتسالا ىديألا ىف لازي

 رصبت نود همامأ ام افراج فحزي ذخأ رامعتسالا رايت نكلو اليوط لفاغتو اريثك بعشلا ربص دقل
 , ةالايم ىأ

 ملع نودو زيلجنإلا ةقفن ىلع ىنطو شيج سيسأتف .. ملظم ريصمو ةلؤم ةاسأم ددصب اننا لجأ

 ىف ةينازيملا رجع اهعم فعاضتي ةجرذ ىلإ فارسإلا ىف ناعمإلاو .. مهتدراطمو ةءافكلا ىوذ داعبأو .. بعشلا
 ةسايس ىف ىدامتلاو ممألا ةئيه رارق لهاجتو .. ةرادإلا ىحاون لك ىف ةدئاسلا ىضوفلاو .. ةريصق ةدم

 : ,, نورطيسملا هقح ىسانت ىذلا بعشلا فنأ مغرب اذه لك .. لاصقنإلا

 مأ .. ةدحتملا ممألا ةئيه رارق ذفني اذكهأ .. ةفلاحملاو ةقثلا ةجيتن هذهأ .؛ نرق ثلث داهج ةياهن هذهأ

 !؟..ازروفسا  نفيب عورشم قيبطت قيرط ىف نحن

 ىتلا ايئاطيرب مامأ هجول اهجو ناديملا ىف مويلا هنإ .. هسفنب هريصم هجاوي نأ نم نذإ بعشلل دبال
 لالقتسالا ةلزهمب ماتلا لالقتسالا ةضرف هيلع توفتو ( روتسدلاب ) هرمعتستو ( روشنملاب ) هدبعتست نأ ديرت

 !!.. ةرظتنملا ( ةدهاعملا ) دقعب ةدوشنملا ( ةدحولا ) قيقحت ىف هلمأ عطقتو ىتاذلا 7

 هتدحو قيقحت ىف بعشلا رصتني نأ أماق .. توملا ىأ ةايحلا ةكرعم اهلجأ نم رودت .. ةرفاس ةرماؤم

 نطولا قيزمت ىف ايناطيرب رصتنت ىأ .. هتماركو هفرش ةمالسو همالسإو هتيورعب ظافتحالاو هلالقتساو
 تعاطتسا دقل .. ةيداملاو ةيحورلا هتاموقم ىلع ءاضقلاو قرشلا ديدهتل انيفسإ هذاختاو هيلع ةياصولا ضرفو
 ايروسو نانبلو قارعلا نم نوكتملا ةيورعلا مسج نم نميألا حانجلا ىف ةيبرعلا ةضهنلا ىلع ىضقت نأ ايناطيرب
 سدوتو ايبيل نم نوكتملا رسيألا حانجلا ىف ةكرابم ةضهن رداوب دهاشت موسيلا ىهو نيطسلفو ندرألا قرشو
 قرش ةسيسدو سلبارط ىف نيطسلف ةاسأم قيبطتب ةضهنلا هذه ىلع ءاضقلا تررق دقو شكارمو رئازجلاو
 دبأ ىلإ نيملسملاو برعلا ىلع مالسو ضبنلا نع ( رصم ) مالسإلاو ةيورعلا بلق فقوتي كلذبو . ةقرب ىف ندرألا
 .. نيديآلا

 ةيورعلل ةبسنلاب توم ىأ ةايح ةكرعم ىه ةقرب ىف ىناطيربلا رامعتسالاو ىموقلا ىعولا نيب ةكرعملاف نذإ
 , هلبقتسمو هرضاح ىف مالسإللو برغملاو قرشملا ىف

 نيدلا ىف مكولتاق نيذلا نع هللا مكاهني امنإ ) ةكرعملل ايهتي نأ ضرألا هذه ىف ملسم ىبرع لك ىلعف
 مكؤابآ ناك نإ لق ) ( نوملاظلا مه كتلوأف مهلوتي نمو مهولوت نأ مكجارخإ ىلع اورهالظو مكرايد نم مكوجرخأو
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 بحأ اهنوضرت نكاسمو اهداسك نوشخت ةراجتو اهومتفرتقا لاومأو مكتريشعو مكجاوزأو مكناوخإو مكقانبأو
 . ( نيقسافلا موقلا ىدهي ال هللاو هرمأب هللا ىتأي ىتح اوصبرتف هليبس ىف داهجو هلوسرو هللا نم مكيلإ

 : لوئسملا وه لودناك- ىد

 لوألا لوئسملا وه لجرلا اذه .. ةقرب ىف ةيناطيربلا ةلالجلا بحاص ةموكح دمتعم لودناك ىد رتسملا

 . اريخأ ايبيل نم ىقرشلا ءزجلا اذه ىف ثادحأ نم ثدح امع

 : ةيتآلا جئاتنلا ىلإ موهفملاو قوطنملاب ريشت اهتامدقم ثادحأ

 ..ضاداصتقالا ةادقلا ىف نانيتاو ئموقلا عمتجملا ىف لالمتا ت١

 . نطولا مسج نع لاصفناو ةيبرعلا ممألا عم ةعيطق - ؟

 (ندرألا قرش) اهب ترم تلا ناودألا سفنب نمت نآ ىلع ةيناطيرب ( ةيمحم حبصتس ةقرب) ازيخآو <15.
 ١410 مقر روهشملا روشنملا وه ىساسألا اهرجح ناكو ٠ ىناطيربلا دمتعملا اهتمدقم عضو دق جئاتنلا هذه ..

 بناج نم ىمسر رارق ةباثمب ناك ىذلا روشنملا كلذ ىتاذلا ةقرب لالقتساب ايناطيرب هاضتقمب تفرتعا ىذلا
 ىلع ةلماعلا ةيموقلاو ةيبرعلا ةسايسلل دحتو نازفتسا ةباثميو سلبارط ريصم نع ةقرب ريصم لصفب ايناطيرب
 نذإب الإ نوفرصتي ال نيموكحم اماكح دالبلا لهأ نم لعج ىذلا روشنملا كلذ ماتلا اهلالقتساو ايبيل. ةدحو
 , ةيداصتقالا ةثراكلاو ةيرادإلا ىضوفلا وحن تافرصتلا هيجوت ىف هتعارب رهظأ ىذلا دمتعملا ةقفاومو راشتسملا

 رمأب ىأ نيلجنإلا ىحوب اهب اوماق لامعأ ىلع ماكحلا ءالؤه بساحي بعشلا لعج ىذلا روشنملا كلذ ٠
 . اهدوقو نيينطولا لعجو نطولا ضرأ ىف ةنتفلا ران لاعشإ نم دمتعملا نكمت كلذبو زيلجنإلا ءارغإب ىأ زيلجنإلا

 !!.. لوئسملا وه لودنك ىد

 ىذلا ىهو ىلحملا هروشنمبو ةيلودلا هتفصل مكاحلا ىه هنإ .. ءادتعا الو مجهت الو اهيف ةالاغم ال قح ةملك

 زجعلا فعاضيؤ دالبلا ةينازيم عسضي ىذلا ىهو ملق ةرجب ندنل ىف عنص ىذلا ةقرب روتسد ىغلي نأ هرودقم

 ,. ءارغإلا وأ رمألا وأ ىحولاب ءاشي نم لزعيو ءاشي نم نيعي ىذلا ىهو ( ةئملا ىف ةئم )

 اهنم ثفنيو رامعتسالا اهيلإ نكسي ندرألا قرش لثم ةيناطيرب ةدعاق ةقرب عبصت نأ ليبس ىف اذه لكو
 , مالسإلاو ةبورعلا مسج ىف لالحنالاو ةقرفتلا مومس

 , ةدوشنملا هجئاتن ىلإ لوصولا ىف ىئدبملا هقيفوت ىلع لودناك ىد رتسملا ئنهن نأ انل له نكلو

 ناك ىذلا نيوقلا ميقحلا نفل الذلحتا هيأ ديحي ىلرالا ةلخزملا ىف دلحللا بانج قف ةققا و روعت

 لئازلا ضرعلا ىلإ مهتيضق رهوج نع نيينطولا فرص ىتح ىسايسلا هلوعمب هيف لمعف صوصرملا ناينبلاك
 هينج نويلم فصت ىلإ ةينازيملا زجع فعاض ثيحب ىداصتقالا نايكلا ىف ارايهنا دجوأو .. فئازلا مكحلا ىف

 .. شيجلا نم دونجلا فالآ ىلع قفنت تاهينجلا نييالمب زجعلا اذه ميعدت قيرط ىف وهو ىلوألا رهشأ ةتسلا ىف
 مهرجاتم نع نطولا بابش نم فالآلا ليطعت نيتيضاق نيتبكنب دالبلا باصت كلذبو هسيسأت ىرجي ىذلا

 . ةيرامعتسالا اهضارغأو ايناطيرب حلاصم ةمدخل زجعلا نم نييالملاب ةينازيملا لهاك لاقثإو مهعناصمو مهعرازمو
 ا 1مل



 لايح ةيموقو ةينيد تابجاو نم انيلع ام ىدؤن نأ دعب الإ ايئاهن قفوي نل هنكلو .. ايئدبم دمتعملا قفو دقل

 رودقم ىف دعي ملو .. ةسيسدلا تحضفناو عانقلا فشكنا دقف اهرمأ كرادتت نأ ايناطيرب ىلعو . انطوو انفرش

 هجو ىف هفوقوو هتابس نم بعشلا اذه ظاقيا اهب دارأ هللا نم ةمعن الإ ىه ام اذه ىثدبملا هقيفوت نإو

 , « نوبلقني بلقنم ىأ اوملظ نيذلا ملعيسو 0

 هن حي

 تاباختنا ىف كراشت ةينطولا ةيعمجلا

 ةنردو ىزاغنب نع ةقري باون سلجم

 نيماي 0/0/1 غيراقن نه ثلا 1-79 ذعلا دلي ( نطولا ) كلطع
 ةلطعم ( نطولا ) ترمتساو ماعلا نمألاب ةلفملا تالاقملا ةجحب ةقرب ةموكح
 . ىواقربلا باونلا سلجمل ةقرب ىف تاباختنالا اهلالخ ترج رهشأ ةثالث ةدم

 ةيقب نع ابئان 5" ىو نابئان ةنرد نعو باون ةتس ىزاغنب ةنيدم نع ناكو

 ىطعي بخانلا نأ ألإ ةدحاو ةرئاد ربتعت ىزاغنب ةنيدم نأ مغرو ةقرب قطانم

 , ىلبقلا ءامتنالا سيركتل ةقيرط ىهو نيحشرملا نم دحاو صخشل هتوص

 الإ مهنم زفي مل هنأ الإ ايمسر اهئاضعأ نم ةثالث تحشر ةيعمجلا نأ مغرو

 ديسلاو هواوز ىلع ديسلا هعم زافو ةيعمجلا سيئر رماع نب ىفطصم ناتسألا

 زاف دقف ةنرد ىف امأ . اهيديؤمو ةيعمجلا راصنأ نم ىريكسب مالسلا دبع

 ةيعمجلا سيئر رمع ىطسأ ميهاربإ ذاتسألا نابئانلا سفانم نود ةيكزتلاب

 . اهبابش ةطبار نع ةيعمجلا ىضع فولقش قزارلا دبع ديسلاو
 ىف اهكارتشا تارريمب بعشلا ىلإ انايب ةينطولا ةيعمجلا تردصأ دقو

 تارشن ثالثب نايبلا تلئتو ضراعملا اهفقوم مغر ةيواقربلا تاباختنالا
 (انجماربو انفادهأ) ناونع تحت “هر خيراتب ١ مقر تحت ةيباختنا
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 ١ مقر تحئو “هر” خيراتب ) اوركذاو اوركذت ( 5؟ مقر تحدذو

 15600/5/١. خيراتب ( ةداهش تاباختنالا)

 امم ثلا ةينظولا ةنعمملل ةيموقلا فادفألا ىف ئينوتشلا جاقلا 'تحت'ماثلا اهلالقتساو ايبيل ةذحو نإ: 8
 فادهألا كلت ىلإ هجوتت نأ هللا نذأ ىتح ةيجراخلا تارايتلاو ةيلخادلا عباوزلا مغر اهل لمعتو اهب ىدانت تحرب

 . ةبطاق ملاعلا لود قوقحلا كلتب فرتعتو اهعيمج بعشلا بولق

 ةنير اممو اهتلوي نيك" نا) هةعلطضم سنرانلا ةددقملا هبألا فيم نارق هذين ةيزيللا ةنألا عسب[ نقل

 ةنعمم لزت مل ىتلا ةيبنجألا عماطملا مغرب ةيروتسد ةقيرط لضفأو ةيطارقميدلا نم ساسأ ريخ ىلع اهتدايس

 لك نم لعجت ىتلا ةيلاصفنالا ةسايسلا قيبطتو ةدحتملا ممألا ةئيه رارق ةلقرع ىلإ ىمرت ىتلا اهططخ ذيفنت ىف
 ةيذيفنتلاو ةيئاضقلاو ةيعيرشتلا هتاطلسب دالبلا ةيقب نع ازيمتم هتاذب امئاق ارطق ةثالثلا ايبيل ءازجأ نم ءزج

 ريصم نع نيلوئسملا ىلإ اهحصن ءادبإ نع فقوتت مل ةيبيل ةيسايس ةئيهك ةينطولا ةيعمجلا نكلو هب ةصاخلا

 كاذو اهيودنمو ممألا ةئيه سلجم ةدهاسمب هذيفنتب اوردابيو ةدحتملا ممألا ةئيه رارقب اوكسمتي ىكل نطولا

 دحازب تفر ىف: نتسلل ا ند [هتاكتمأ يركب حفلا :ةنييللا" ةسينناتلا ةكوملا ليتل : نينألا ميهونتةردابلاب

 لماك ملستت ىتلا ةينطولا ةموكحلا لكشتو دالبلا روتسد ررقي ذئدنعو نازفو ةقريو سلبارط ىف دحاو نوناقبو

 ةئيه رارقل اقبط ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود ايبيل كلذب حبصتف ةيسنرفلاو ةيناطيربلا تارادإلا ىديأ نم تاطلسلا

 , ةدحتملا ممألا

 ةينطولا ةيعمجلا نإف ايبيل نم ىقرشلا ءزجلا ةقرب لثمي باون سلجمل باختنا ءارجإ نع نلعأ دقو امأ

 مغر اهنإف ةيبيللا دالبلل ىروتسدلا ىوطتلا ةقيرط ىف اهيأر تلجسو ةيساسألا اهئدابمب اهكسمت تدكأ نأ دعب

 ىف نولثمم اهل نوكي نأ ىف اهقح ىلع ةظفاحم كلذو ةيواقربلا تاباختنالا ىف كارتشالا نم اعنام ىرت ال كلذ

 قحلا ةملك هالعإو ناديم لك: ف اهتلاسو ءاذأ نم ةيعمجلا نكمتت كل نمشلا نم اهؤج نأ بعشلا لثمي سلجم#لأ

 , ناكم لك ىف

 ام اهدضع ىف تفي الو تاباختنالا هذه ىف كرتشت نأ تررق دق ةينطولا ةيعمجلاف مدقت ام ىلع ءانب

 دايحلاب نوعتمتي ال رمألاب نيمئاقلا نأ اهتميزع نم طحي الو ةيرهوج ءاطخأ نم تاباختنالا نوناق هاوتحا
 ةيهانلا
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 رصتقتس ةينطولا ةيعمجلا نإف ةيسايسلا ءىدابملا ىلع حيشرتلا نود لوحي ىلبقلا حاظنلا نأ ثيحو

 نوقنتعي نمم اهيلثمم رايتخا نم لئابقلا نكميس ىموقلا ىعولا نأ ةرعاش اهنأ آلإ ندملا ىلع اهتاحيشرت

 , ةيموقلا ءىدابملاو ةيمدقتلا راكفألا نوديؤيو

 ةراثإ نع داعتبالاو ءودهلاو ماظنلا بادهأب كسمتلا ىلإ ةراح ةوعد ةيعمجلا هجوت نينطاوملا ىلإو

 زعاو ىلإ اوهبتني نأو فطاوعلا ىف مكحتلاو لوقعلا ميكصت مهراعش نوكي نأو سوفنلا زازفتساو رطاوخلا

 . دامتعالا هدحو هللا ىلعو حلصألل ءاقبلاو . خيراتلا ةداهشو ريمضلا

 ةينطولا ةيعمجلا ماعلا زكرملا

 ةينطولا ةبعمجلا
 هذ ديب ٠

 1 بس ملا وا سس ص عم بس دهس يدب سب عجب هييبس يب حاسس جب

 ١( )مقر ةيباختنا ةرشن

 : انجم اربو انفادهأ

 :ىسوتسلا جاتلا نفح ةلفتسسم ةلون اينيل وكت نآخا)

 . ةيورعلا ةدحو ديطوتو مالسإلا ءىدابم ةرصنل ةيبرعلاو ةيمالسإلا ممألا عم ماتلا نواعتلا - ؟

 ىلعو مولعلاب مامتهالاو جراخلا ىلإ ةيملعلا تاثعبلا لاسرإو نطولا نم ةعقب لك ىف ميلعتلا سشن -

 : ةيعارزلاو ةيعانضلاو ةينيدلا صوصقلا
 بلجو تايفشتسملا ميظنتو ةيودألا راثكاب ضارمألا نم بعشلا ةياقوو ةماعلا ةحضلاب ءانتعالا - .

 . ةيبرعلا راطقألا ْنم نييصاصتخالا ءابطألا

 ةيجراخلا قاوسألا داجيإو ديروتلاو ريدصتلا ةكرح قيسنتب ةراجتلا عيجشتو دالبلا تاجتنم ةيامح - ه
 .راجتلاو بعشلا حلاصم نيب قيفوتلاو ةينطولا تالوصحملل

 صاخ نوناق لعجو مهلاوحأ ىلإ رابتمالا نيعب رظنلاو مهروجأ نيسحتو نيلطاعلا لامعلا ليغشت - *
 . مهنس ربك أ مهضرم ىأ مهتباصإ ةلاح ىف مهقوقح ظفحيو مهحلاصم ىمحي مهب

 عيراشملا باحصأ ىضرقو ةيراجتلا لامعألا ليهستو عانصلاو نيعرازملا ةدعاسمل ىنطو كنب ءاشنإ -
 : ةديفملا

 تاداشرإلاو تادعاسملا لك مدقت ثيحب ةلماش ةضهنل جمانرب عضوب ةعارزلاو ىشاوملاب مامتهالا -

 . ثيدح ىملع هجو ريخ. ىلع عرازملاو ىشاوملا باحصأ ىلإ

 سيلوبلا ةيوقتو ةلداعلا نيناوقلا نسو مكاحملا ميظنتو ةماعلا قالخألاو ماعلا نمألا ىلع ةظفاحملا - 9

 , ايونعمو ايدام



 تاقيط نيب ةوخألاو ةاواسملاو لدعلا عم ةينطولاو نيدلا دودح ىف مالكلا ةيرحو ىأرلا ةيرح -_- ٠٠

 ةيهشلا

 : نوينطولا اهيأ

 كرتو مكقوقح نع تعفادو مكتداعس لجأ نم تحفاك ىتلا ىهو ةينطولا ةيعمجلا جماريو فادهأ ىه هذه
 . هتحلصمل اولمعيو هروعشب اورعشيو بعشلا فوفص ىف اوفقي ىكل بصانملاو زكارملا مكليبس ىف اهلاجر

 : نوينطولا اهي

 : ةينطولا ةيعمجلا لاجر اوبختنا

 معنو هللا انبسح اولاقو اناميا مهدازف مهوشخاف مكل اوعمج دق سانلا نإ سانلا مهل لاق نيذلا )
 . (ليكولا

 ةينطولا ةيعمجلا
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 ةينطولا ةيعمجلا
 دي ه١ ٠

 فس ب سب

 ( ؟) مقر ةيباختنا ةرشن

 اوركذاو اوركذت

 . مويلا ىلإ 1187 ةنس تسسئت نأ ذنم ةينطولا ةيعمجلل ةدلاخلا فقاوملا : اوركذت

 , ةرامإلا بقلب ريمألا ومسل فرتعت نأ تضفر نيح ةيناطيربلا تاطلسلا دض ةيعمجلا تابث : اوركذأو

 هؤازج ناك مث ءافلحلا فوفص ىف دهاج ىذلا ىسونسلا شيجلا لح دض ةيعمجلا ةرهاظم : اوركذت
 , لحلا مهنم

 : ,بعشلا قوقحب تبلاطو ةرادإلا بيلاسأ تحضف فيكو ةيناطيربلا ثحبلا ةنجل ىلإ ةيعمجلا ةركذم : اوركذاو

 ىف اببس كلذ ناك فيكو ىسونسلا جاتلا تحت ماتلا اهلالقتساو ايبيل ةدحو نع ةيعمجلا عافد : اوركذت
 , ةدحتملا ممألا ةئيه ىف ةيبيللا ةيضقلا راصتناو هفادهأ داحتاو هتدايق ديحوتو ةيبيللا بعشلا ةملك عمج

 نيفظوملاو لامعلا حلاصم نع عاقدلا ىف ةيعمجلا لاح ناسل ( نطولا ) ةديرج تالاقم : اوركذاو

 . ةيسايسلاو ةيداصتقالا دالبلا قوقحو ةريقفلا بعشلا تاقبطو
 ةضهنلاو ةيضايرلاو ةماعلا ةفاقثلاو ميلعتلا رامضم ىف ةيحالصإ تامدخ نم ةيعمجلا هتمدق ام : اوركذت

 , ةيعامتجالا



 تالفحو ةيضايرلا ةقرب ةديرجو راتخملا رمع ةلجمو ةيمألا ةحفاكم ىف ةيعمجلا سرادم : اوركذاو

 . ةيفشكلا تاركسعملاو فاشكلا ةكرحو نييضايرلا تالحرو ةضايرلا

 حورلا ثعبت ىتلا ةيسايسلا تانايبلاو تاركذملاو ةينطولا تارهاظملاو ةيموقلا تاناجرهملا : اوركذت
 , ماعلا ىأرلا رينتو ىموقلا ىعولا ىيجتو ةيمدقتلا

 ةمصو دالبلا نع عفد ىذلا فقوملا كلذ ةيبنجألا تازايتمالا ةكرح نم داخلا ةيعمجلا فقوم : اوركذاو

 , نطولا ةميقو بعشلا فرش ذقنأو ىعرشلا هقح سيلوبلا ىلإ داعأو رخأتلا

 .”ةيدطولا ةيعمجلا لاخر اويحتناو ةينظولا ةيعمجلا ءىدابمب اوكستو ةينطزلا ةيحيجلا لامعأ : اوركذت
 ةينطولا ةيعمجلا .١10 /هرثالا ىزافنب ةيلهألا ةعبطملا

 : ةيئظولا ةيعمجلا

 ١) مقر ةيباختنا ةرشن

 ةداهش تاياختنالا

 نوينطولا اهيأ
 1اس هيوم ننام لكش ةع امنت راوقكا هادم ناودلا سلم ءاقما نافقكا قإ

 نأب دهشي . خيراتلاو نطولاو هللا مامأ بخانملا اهيدؤي ةداهش ربتعي باختنالاف . دالبلا

 بعشلا ةحلصم مدقيو هدالب مدخيو ىنطولا هبجاوب موقي نأ عيطتسي كاذ وأ حشرملا اذه
 هاك همنا ىلع

 ةردقملا هيف رفوتت ال اصخش بخانلا راتخا اذإف نيدلا ميمص نم ةداهشلا هذه
 ةداهشلا متكو هنطو ناخو هسفن عدخ دقف ةيفاكلا

 . ( هبلق مثآ هنإف اهمتكي نمو )

 : نوينطولا اهيأ
 قحلا ءاول اوعفر نيذلا هيزنلا ىضاملاو ةءافكلا باحصأ اوبغتناو ةداهشلا اودأ

 الا ليس ف اوهكاكو

 , رارحألا ةينطولا ةيعمجلا لاجر مه ءالؤه

 مهورصانو مهويخدنا

 . ةينطولا ةيعمجلا لاجر ىف قحلاب اودهشاف ةداهش باختنالا

 ةينطولا ةيعمجلا 5١؟6./كر/١  ىزاغتب ةيلهألا ةعبطملا
1940- 
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 مقر ةقينولا

 ىراشتسالا هسلجمو ةدحتملا ممألا بودنم ىلإ

 بودنم ىلإ ةينطولا ةيعمجلا تمدق ( نطولا ) ليطعت ةرتف ءانثأ ىف اك
 ةلماش ةركذم ىراشتسالا هسلجم ءاضع أ ىلإو ايبيل ىف ةدحتل | ممألا ةئيه

 تعبط دقو ١٠55١/ة/4١ خيراتب كلذو ( ةقرب ىف رضاحلا فقوملا ) نع

 . اهيلع نينطاوملا عالطإل اهعيزوت مت تاروشنم ىف ةركذملا

 : ةسينطولا ةيعمجلا
 (اقباس راتخملا رمع ةيعمج)

 ىزاغنب - ماعلا زكرملا

 ةقرب ىف رضاحلا فقوملا : عوضوملا

 ىراشتسالا سلجملا ىف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىضع
 2 0( ىمظعلا ايناطيرب )" 20

 0, 0 اسنئرف « و

 0 0 نلصم ا« 9

 0 ناتسكايلا « د»

 0 0 ايلاطيإ «© هو

 0 0 سليارط لثمم 9

 0 0 ةقري « 9

 ل 0 نارق 4 0

 0 0 ايبيلب تايلقألا « 0

 ( راتخملا رمع ةبعمج قئاثو) |" ص -5١1؟-



 هتركذم ىف رظنلاب مكتارضح مركتي نأ ىجرأو ةينطولا ةيعمجلل ماعلا زكرملا تايحت مكغالبإب فرشتأ

 , ةيلاتلا

 ةرايز لوأ ىف ةدحتملا ممألا ةئيه بودنم ةداعس ىلإ ةينطولا ةيعمجلل ماعلا زكرملا مدق نأ قبس دقل - ١

 ىأ ةاون نوكي نأ نكمي ال ةقرب ىف ىلاحلا عضولا نإ ) اهيف ءاج ةركذم ىضاملا رياربف ىف ايبيلل ةيعالطتسا

 هتدعاق دطوي عضولا اذه ذخأ دقو اميس ةيبنجأ ةدارإبو ةيلاصفنا ةدعاق ىلع ماق هنأل ةبقترملا ةيبيللا ةلودلل ةودق

 . ( ةيطارقميدلا لودلاو تاموكحلا نيوكت ىف ةعبتملا ةيعرشلا سسألا ريغ ىلع

 هتركذم ىف الامجإ فلس امل احرش مكل مدقي نأ ماعلا زكرملا ىري مكسلجم عامتجا ةبسانميو - ؟

 نع ةحيحص ةركف نيوكت ىه ةدحتملا ممألا ةئيه رارق ذيفنتا هب عارسإلا بجي لمع لوأ نأ هنم اداقتعا ةقباسلا

 ةجلاعمل ىفاكلا نامضلا اهيف كلاسملا ةحضاو ةطخ مسرو ةيراجلا لامعألا نع ةقداص ةروص خو ةتيبملا ةينلا

 اذه ىف مكتدعاسمل ءارآلاو تامولعملا نم ةعومجم مكسلجم ىدي نيب عيضي كلذل ىهو عضولا فييكتو فقوملا

 . صوصخلا

 مكنأ كش الف ةدحتملا ممألا ةئيه رارق ذيفنت ىلع فارشإلا ىف رصحنت تماد ام مكسلجم ةمهم نإ - "

 اذإ ةلوهسب اهقيبطت نكمي ال دق ططخلا هذه نأ دقتعن اننأ الإ ةمهملا هذهل ةمزاللا ططخلا عمضو ىلع نورصتقتس

 ةيناطيربلا ةموكحلا اهقبطتو اهعضت ىتلا ةيرامعتسالا ططخلا ءارج نم ةمئاقلا لكاشملا ةجلاعمي اوردابت مل

 هجو ىف فوقولاو ىسايسلا اهنايك ميطحتو ىداصتقالا اهزجع راهظإو ايبيل ةئزجت ىلإ حوضو ىف ىمرت ىتلاو

 ممألا ةئيه مغر دالبلا هذه ىلع ةيسايسلاو ةيركسعلا ةرطيسلا ىلإ ىلاتلابو ىعامتجالا اهمدقتو ةيموقلا اهتضهن

 , ةدحتملا

 ىف ايناطيرب ضارغأ نع عانقلا فشك ليبس ىف لصاوتملا لمعلا نع فقوتي مل ماعلا زكرملا نإ -

 صاصتخا نكلو « دالبلا هذه ىف ايناطيرب دوجو ىلع ترم تاونس عبس ةليط ةرتسثتملا اهبيلاسأ نايبو ايبيل

 فقومب قلعتي ام ىلإ ةراشإلاب ايفتكم ةلجسملا فقاوملا فلتخم دادعت ابناج حرطي ماعلا زكرملا لعجي مكسلجم

 نيلوئسملا تاحيرصت ةيواز نم هيلإ رظني نأ بجي ال ىذلا فقوملا كلذ ةدحتملا ممألا ةئيه رارق نم ايناطيرب

 ذيفنتل لصوي ىذلا قيرطلا سكع ىلإ هجتتو تاحيرصتلا كلت ضقانت ىتلا مهلامعأ ةهجاو نم نكل ؛ نييناطيربلا
 . ةدحتملا ممألا ةئيه رارق

 ىف ةزجعمب لشف ىذلا ( ازروفسا - نفيب ) عورشم ىف ةيناطيربلا ططخلا ىلوأ تلثمت دقل - ه

 ىلإ لوصولا عيطتست نل اهنأب ايناطيربل راعشإ ةباثمب لشفلا اذه ناك دقو ةدحتملا ممألا ةئيهل ةيمومعلا ةيعمجلا

 ىلع اهتطخ تمسر ةيلخاد ةروانمب مايقلا ىلإ تدمعف ةدحتملا ممألا ةئيه ىف اهتروانم قيرط نع اهضارغأ

 ( ١1149 ىينوي ١ ) ىتاذ لالقتساب ةقربل تفرتعاف ىموقلا ىعولا ةعداخمو ىنطولا ماعلا ىأرلاب ريرغتلا ساسأ

 اذه ىف هيأر نالعإ ىف ماعلا زكرملا ددرتي ملو ءايتسا رهاظمو راكنتسا ةرهاظمب لبوق ىذلا لالقتسالا كلذ

 لالقتسالا ىه دالبلا فده نإ ) 9١ةذر/كر/" .٠ خيراتب ىناطيربلا دمتعملا ىلإ اهمدق ةركذم ىف دكأف عضولا

 ارظن نكلو ىعيبطلا قحلا اذهو قفتي ال ريصم ىأ ضفر ررقي ىبيللا بعشلا نأو ةيعيبطلا اهدودحب ايبيلل ماتلا
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 ةموكحلا ماعلا زكرملا بلاط دقق لجألا ةددحملا ةرتفلا هذه ىفو ةدحتملا ممألا ةئيه نم ريصملا ريرقت برقل

 تاطلسلا ةسرامم نم نيينطولا نكمت ال تاظفحت نمضتي ىذلا 1417 مقر اهدمتعم روشنم ىغلت نأ ةيناطيربلا

 مل ماعلا زكرملا نأ مدقت امم حضتيو ايلمع اهب تظفتحاو ايمسا مهل اهميلستب ايئاطيرب تفرتعا ىتلا ةيلخادلا
 ملو . رارق نم ةدحتملا ممألا ةئيه هذختت امب ريغتلل الباق هنوكو ةتقؤملا هتفص ساسأ ىلع الإ عضولا اذه رياسي

 ال نأ ىلع ةقباسلا ةيلاطيإلا تارمعتسملا ريصم ريرقت ىف ةدحتملا ممألا ةئيه قح تبثي نأ ماعلا زكرملا لفغي

 , ةيموقلا هبلاطمل ققحم ريغ ءاج اذإ ةئيهلا لبق نم ررقملا ريصملاب بعشلا ديقتي

 ةدحولا نم ةينطولا فادهألل اققحم ( 1185 ربمفون ؟١ ) ةدحتملا ممألا ةئيه رارق ءاج نإ امو - ١"

 كسمتلا ناضرفي اعم ىسايسلاو ىنطولا بجاولا نأ ىبيل لكك نمؤي ماعلا زكرملا حبصأ ىتح ماتلا لالقتسالاو

 ةدعاق ىلع ماق ىذلا ذاشلا عضولا كلذ ةرياسم نع فقوتلاو هقيبطتل ىوقلا فتاكتو رارقلا اذه بادهأب

 الداقتسا ةقرب ىطعأ هنأل ةيبنجأ ةدارإب ماق امك ٠ نازفو سلبارط ريصمو ةقرب ريصم لصف هنأل ةيلاصفنا

 مدق ثئطو نإ ام كلذلو ةدحوملا ايبيلل ماتلا لالقتنمالاب ةبلاطملا ىلع نويبيللا هيف عمجأ ىذلا تقولا ىف. ايلخاد
 عسضولا اذه نم هفقوم اهيف ددح ىذلا هتركذمب ماعلا زكرملا هل مدقت ىتح ضرألا هذه ةدحتملا ممألا ةئيه بودنم

 ش , ةدحتملا ممألا ةئيه رارق ذيفنت ىلع بعشلا ميمصت دكأو

 ةثيه رارق نومرتحيس مهنأب نييناطيربلا نيلوئسملا تادهعتو تاحيرصت مغرب هنأ هيف كش ال اممو -
 ةموكحلا نأ امزاج اداقتعا دقتعن انلعج ام مهتاقرصت نم انسمل دقف هذيفنت ىلع نولمعيو ةدحتملا ممألا

 ةموكحلا مسا نم ةذختم دالبلا هذهل ىركسعلاو ىسايسلا اهلالتحا رارمتسا ىلع ةممصم تلاز ال ةيئاطيربلا

 اقبط اهفده قيقحت ىلإ نييناطيربلا نيفظوملاو نيراشتسملاو دمتعملا ةطلسب هئارو نم لمعت اراتس ةيواقربلا
 ْ : ةيلاتلا طقنلا ىلإ اهقيبطت ىف نآلا ىتح تلصو ةموسرم ةطخل

 ةيدلبلا سلاجملا ليكشتو ( ةيواقربلا ةيسنجلا ) نوناق اهتمدقم ىفو ةلجترملا نيناوقلا رادصإ ( 1)

 وأ تناك ةلقتسم ةيطارقميدلا بوعشلا عيمج ىف تاباختنالاب فلؤت ىتلا سلاجملا ىهو نييعتلاب ةيراجتلا فرغلاو

 اذه حبصأ ةدحاولا ةنسلا ىف نويلم فصن غلبي ناك نأ دعبف ةماعلا ةينازيملا زجع ةفعاضم ( ب )

 تاقفن ىأ ةديدج تاحالصإل راثآ زربت نأ نود ةيواقربلا ةموكحلا دوجو نم رهشأ ةتس رورم دعب ازجع غلبملا

 ىديؤم نم ددع ربكأ عمج ىوس اهل رربم ال ةيرادإلا فئاظولا ىف تانييعتو تالقنت ةكرح انينثتسا اذإ الإ ةئراط
 فارتعالا ضفر نأ تارم ةدع هل قبس دق ماعلا زكرملا نأ ملعلا عم ةينازيملا لهاك لاقثإو نهارلا عضولا اذه

 اقبط دوصقملا ةيناطيربلا ةرادإلا ءوسل ةجيتن كش نودب وهف هدوجوب الدج انملس اذإو ةيئازيملا ىف نجع دوجوب
 . ةموسرملا ةطخلل

 ءارزولا سيئر كاذب حرص امك ) ةيناطيربلا ةموكحلا ةقفن ىلع ىواقرب شيج ءاشنإ ةركف روهظ ( ج )
 بالقنا مث شيجلا اذهل ىزيلجنإلا دئاقلا مودقو ( لحنملا ىنطولا رمتؤملا ىف روصنم اشاب رمع قباسلا

 فيلات ةركفل هتضراعم ماعلا زكرملا نلعأ نأ دعي . دالبلا ةينازيم نم شيجلا سيسأت ىلإ ههاجتاو ريكفتلا
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 بودنم ىلإ ةيمولعمللو ىناطيربلا دمتعملا ىلإ ماعلا زكرملا ةركذم عجار ) لاقتنالا ةرتف ىف شيجلا اذه

 , ( ممألا ةئيه

 ىناطيربلا دمتعملا روشنم رثأ فيفخت ةجحب نيماع ةدمل ةيناطيرب - ةيواقري ةدهاعم دقعب عيولتلا ( د )
 , ةيلخادلا ةيواقربلا ةموكحلا ةطلس نم دحي ىذلا

 ةيسيسأتلا ةئيهلا نيوكتل سسألا عضو ىلإ راظتنالا نود باون سلجم سيسأت ىف عارسإلا ( ه )
 ش . ةدحتملا ممألا ةئيه رارقل اقبط ةيبيللا

 ايبيل ىف ةديحؤلا ةرخلا ةفيحضلا ( نطولا ) ةديرج قالغإب ةفاحضلاو ىأرلا ةيره ىلع ءادتعالا (ى)
 ٠ ىرخأ فحص رادصإب نهارلا عضولا نوعناصي ال نيذلا نيينطولل حامسلا مدعو ىنوناق رربم نودب

 عم مهافتلا ىلإ ردابي ىكل مرتحملا مكسلجمب دجنتسي نأ آلإ ماعلا زكرملا عسي ال مدقت ام ءازإ - 4

 رارقل ةفوشكم ةضراعمو ةلقرع ىلإ روطتيو رمألا لحفتسي نأ لبق رضاحلا فقوملا ةجلاعمل ةيئاطيربلا ةموكحلا
 : ىلي اميف رضاحلا فقوملا ىف هءارآ مكسلجمل صخلي نأ ماعلا زكرملا توفي الو ةدحتملا ممألا ةئيه

 شضرف ىلعو 141 مقر روشنملا دوجو عم ايلمع قبطي مل هنأ نم الضف ىلخادلا ةقرب لالقتسا نإ - ١

 ربتعت لازت ال ةقرب نأل نيتموكحك تادهاعملا نم عون ىأ دقع قح ةقربو ايناطيربل لوخي نأ نكمي ال ىهف هقيبطت
 نا ىلخادلا لالقتسالا اذه نأب ايمسر تحرص .دق اهسفن ايناطيرب نألو ةتقؤم ةيناطيرب ةرادإل ةخضار ايلود

 , ريصملا اذه لكش ىفو ايبيل ريصم ريرقت ىف ةدحتملا ممألا ةئيه قح ىف رؤي

 ةيناطيربلا تاطلسلاب ةموكحم ( عقاولا ىفو ) ةدحتملا ممألا ةئيه رظن ىف لازت ال'ةقرب نإ ثيحو - ؟
 , (و- ه- ج - ب -1) تارقف ىف اهيلإ راشملا تافرصتلا لك نع اهدحو ةلوئسم ربتعت تاطلسلا هذه ناف

 ىلع نيينطولا بيردتل ةيرادإ ةكرح ساسألا اذه ىلع اهرابتعا نكمي ةيواقربلا ةموكحلا نأ ىلع - ٠؟

 نأ ماتلا اهلالقتساو دالبلا ةدحو ىلع رطخلا نم هنأ ىلع مكحلا نع ةبترتملا ةيلوئسملا ىف ةكراشملا نود ةرادإلا

 ةيبيللا دالبلا ةيقب نع ةلزعنم ةقرب حبصت ىتح هناكرأ ديطوتو ةقربب صاخ نايك عضو ىلإ ةكرحلا هذه روطتت
 نربتو تابوعصلا أشنتف ةرادإلا هذه رييغتو ةمظنألا هذه ليدعت لبقتسملا ىف رذعتي ثيحب اهترادإو اهتمظنأ ىف
 , ممألا ةئيه رارق ذيفنت قوعت ىتلا لكاشملا

 ةمزاللا تاوطخلا نكمي ام عرسأب مكسلجم ذختي نأ ادج ىرورضلا نم هنأ ماعلا زكرملا ىري كلذل - 4

 عضو مكسلجمل ىنستي ىتح ةفورعملا ضارغألا ىلإ ىمارلاو ةقرب ىف عفدنملا ةيناطيربلا ةسايسلا رايت فاقيإل
 , ةثالثلا ايبيل ءازجأ ىف دحاو لكشو دحاو نأ ىف قيطت ىتلا ططخلا

 , مارتحالا قئاف لوبقب اولضفتو

 ةفكزلا 190٠ ليربأ
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 مال سس

 مقر ةقيثولا

 : اهليطعت نم رهشأ ةثالث دعب ( نطولا ) ةدوع

 نأ مغر رهشأ ةثالث دعب ىأ ١90٠ /ار/؟17 ىف رودصلل ( نطولا) تداع ]
 (نطولا) ترمتسا ىتلا رهشلا ةرتف نأ كلذ نيرهش ةدمل ناك ايمسر ليطعتلا
 عيقوتلا بولطملا تادهعتلا لوح ةيلخادلا عم فالخلا ببسب ناك ةلطعم اهيف

 دصلل ( نطولا ) تداعو عوضوملا ىوس دقو ةديرجلا رادصإ لبق اهيلع
 ْ . ١*5 ددعلاب ٠0 /ار/؟ا خيراتب

 نم ) ناونع تحت ةملك ىف اهليطعت ببس نع ( نطولا ) تثدحت دقو
 رشانلا مزلي ام ىه هيلع عيقوتلا بولطملا دهعتلا ناكو ( نيينطولا ىلإ نطولا
 متي الو ةيلخادلا ةرازو ىلا عبطلا دعب ةديرجلا نم نيتخسن ميلست نم
 نأب رمألا ىوس دقو : نيتخسنلل ةيلخلادلا ملست نم نيتعاس دعب لإ اهعيزوت
 ديسلا ةيلخادلا ريزو لخدت دعب نيتعاس لدب ةدحاو ةعاس دعب عيزوتلا ىرجي

 سفن ىف ةروشنملا رماع نب ىفطصم ذاتسألا ىلإ هتلاسرب قزام نيسح
 . ( ريخألا باطخلا ) ناونع تحت ددعلا

 ميركلا بعشلا فقول جييرشت ماكو انك لورج لجن نأ اذه اتوصم « تيه ىف نؤتطازملا نلف ملظا رمالاب

 . ندملا ىف قاوسألا بارضإ ةكرحب ةروص عورأ ىلع ه ءايتسا رهظأ ىذلا

 رخف الو ربتعت ىتلا ةفيحصلا هذهب ةمألا قلعت ىلع ةحضاو ةلالد لدي ىذلا عئارلا بارضإلا كلذ

 . ايبيل ىف ةديحولا ةرحلا ةفيحصلا

 اذإو ةرم تناك ىلو قئاقحلا ركذ دعتن مل اننأ نوملعي مهف هانبتك امب ءارقلا ريكذت ىلإ ةجاح ىف انساو

 بلغتل ةمألا ةيتاذ سمط ىلإ امتح ىدؤيس هنأل هل فسؤي امم كلذف رطيسملا قيرفلا بضغي قحلا ركذ ناك

-151/- 



 تحت هانرشن ام وه ( نطولا ) ليطعت بيس نأ ةيموكحلا تاءارجإلا ضعب نم اهضاو ناك دقو ةيدرفلا تابغرلا

 . ءاضقلاب اهدر وأ ةجحلاب اهماحفا ىلإ ليبس ال قئاقح نم ( لوئسملا وه لودنك ىد ) ناونع
 هذهب نويئاطيربلا عمطي له .. ىرت .. انكلم ساسأ هيلع ينبن نأ ديرن ىذلا لدعلا ىه اذه له .. ىرت

 ىناطيربلا رامعتسالاو ىموقلا ىعولا نيب ةكرعمل اهنإ .٠ هللاو ال .. انقح سودنو مهلطاب ديؤن نأ ىف تافرصتلا

 . ( نوبلقني بلقنم ىأ اوملظ نيذلا ملعيسو )

 : ريخألا باطخلا

 ىنرسي سمألا حابص انتثداحم ىلإو تاعوبطملا ريدم عم لبق نم ةلدابتملا لئاسرلا ىلإ ةراشإلاب
 نوناق نم ٠١ ةداملل اذيفنت ٠ متحتي هنكل ؛ نطولا ةديرج رادصإ فانئتسا نم عئام كلانه سيل هنأب مكمالعإ
 , لقألا ىلع ةدحاو ةعاس ةدمي هعيزوت لبق ةرازولا هذه ىلإ ددع لك نم نيتخسن ميلست تاعوبطملا

 سيل كلذ نم ضرغلا نأ ىلع نوقفاوت مكلعلو هديدحت نكمي ام لقأ ىهو ةلوقعم ةدملا هذه نأ دقتعأ ىنإ
 ةبسنلاب هب لومعم وه امك اهعيب لبق اهيلع عالطالل ةرازولا هذهل ةصرف ءاطعإ هنكلو ةفيحصلا ىلع ةباقر ضرف
 , ةيلحملا فحصلا عيمجا

 ىلع ىنإف ةيقبتملا اهينج نيعبسو ةسمخلا عفدب نيماتك بولطملا غلبملا لامكتساب قلعتي اميف امأ
 , هنع لزانتلاب مكتدعاسمل دادعتسا

 , مارتحالا قئاف لوبقب اولضفتو

 ةيلخادلا ريزو
 مابإ طصصصسسألا

 0/6 | مقر ةقيثولا
 هلنع ب :اينيل "ىف" ةدعتلا 'عمألا نلف

 ةيروتس د ةلكشم ىف ةيعمجلا فقومو

 وحن ىروتسدلا روطتلا ةجااعم ىف ايبيل ىف ةدحتملا ممألا سلجم عرش
 نيبودنم ةعبس نم ( نيرشعلاو دهاولا ةنجل ) ليكشت ررقتو دالبلا لالقتسا

 ىتلا ةقيرطلا نييعت ىه ةنجللا ةمهمو , نازفو ةقربو سلبارط نم لك نع
 . ةلودلا روتسد عضت ىتلا ( ةيبيللا ةيسيسأتلا ةئيهلا ) اهب نوكتت

 ديسللو ةنجللا هذه ىف ةقرب ىبودنم ةيمست ىسونسلا ريمألل لكوأ دقو
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 ممألا بودتمل لكوأ امك , نازف ىبودنم ةيمست نازف ميعز رصنلا فيس دمحأ
 ةيسايسلا بازحألا عم رواشتلا دعب سلبارط ىبودنم ءامسأ حارتفا ةدحتملا
 نم سلبارط نع ةعبسلا نيبودنملا دحأ نوكي نأ ةركف تزرب انهو ةيسلبارطلا
 . نويلاطيإلا وه بناجألا ءالؤه ةيبلاغ نأ مولعمو بناجألا ناكسلا

 نم نايبب 05١0/17/4 خيراتب ١١" اهددع ىف ( نطولا ) تردص دقو
 96١./كر/""“ خيراتب سيئرلا هردصأ عوضوملا لوح ةينطولا ةيعمجلا
 . ( ءيطاخ داهتجا ) ناونع تحث ةيحاتتفابو

 تايلاجلا نع ىلاطيا بودنم ةيمست ىلع ةقفاوملاب لكشملا ىوس دقو

 ليثمت نأب ةدحتملا ممألا سلجم نم دهعت دعب سلبرط ىبودنم نمض ةيبنجألا
 عضولا ميظنت ىف ةقباس دعي نل نيرشعلاو دحاولا ةنجل ىف بناجألا
 ىأ دوجو مدع كلذ ىنعيو « ايبيل لالقتسا دنع ةيلاطيإلا ةيلاجلل ىنوناقلا
 ىف وأ سلبرط ىف ةيبنجألا تايلاجلا نم مهريغل ىأ نييلاطياإلل ءاعدإ وأ قح
 . ةيموكح تاليكشت ىأ ةيسيسأت ةئيه ةيأ ىف ىسايسلا مهليثمت بلطب اهريغ

 ءيطاخ ... ناهتجا

 هذهل ىروتسدلا روطتلا عوضوم ةيضاملا ةليلقلا عيباسألا ىف ايبيلل ةدحتملا ممألا ةئيه سلجم جلاع

 , داليلا

 , ناتسكابلا بودنمل اعورشم هلدي لبقو ةيبلغألاب سلجملا هضفر عورشمب تلب رتسملا مدقت دقو

 ىف ىلاتلابو نيرشعلاو دحاولا ةنجل ىف ةيبنجألا تايلاجلا ليثمت ةكرح تزرب دعوم ريغ ىلعو ... مث

 . ةرازولا ىفو ناملربلا ىف كلذ دعب امبرو ... ةيسيسأتلا ةئيهلا

 ةركفلا ةجضان ةيصخشلا ةلمتكم اهب اذإف ةأجف تدلو ىتح مالظلا ىف عرعرتتو شيعت تناك ةكرح

 .٠ ع افدلاو موجهلل ةئيهتم

 ىف نيجردملا ةينطولا ةيعمجلا ناييو ىريمألا ناويدلا غالب ىف نإف ةكرحلا هذهل ىلمعلا رثألا ىه ام امأ

 . كلذ نع ةحضاو ةركف مرتحملا ءىراقلا ىطعي ام ددعلا اذه

 , ةملكلا هذه ىف هحيضوت دوصقملا وهف ىونعملا رثألا امأو

 ةسايسلا هجو ىف ةضراعملا ءاول عفر نم لوأ تناك ةديرجلا هذه نأ ءىش لك لبق لجسنف ردابنو
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 ةدتملا ممألا ةثيه رارق ةيفق مدعو اهرامستسأو كابل نجل لدعم اهنا ايناطيرب ةمهقم اينبأ ىف ةيناطيرإلا
 ليسا اذه ىفالدم نم ندكتل ةىفكسن لهو ليقتفلاو لوظعتلا ةةيرجلا هذه تيكرعت بسلا اذيلو لئاسؤلا لكب

 ةدحاو ةمأ نييبيللا ريتعت نأ ةينطولا ةيعمجلا لاح ناسسل ىهو ةديرجلا هذه ةسايس نأ ررقن نأ ديرن مث

 تابجاولا سفن مهيلعو قوقحلا سفن مهل دحاو نطو ءانبأ اعيمج مهف ينازفو ىسلبارطو ىواقرب نيب قرف ال

 ىلع عافدلل ةمئاق اهنإ لب ايبيل نم ءزجلا اذه ىلع اهتلاسر رصتقت ال ةقرب ىف ةديرجلا هذه رودص نإف كلذلو
 . نازف وأ ةقرب وأ سلبارط ىف شيعي ىذلا مهنم ءاوس مهتابجاوب مهريكذتو نييبيللا قوقح

 اوس ةرللا هده [واطخلا ميتا قدلب رط قاكس نم نييبيللا انناؤخإ شعب ةحيربص ةنلك اهدخايلف لحب انآ
0 : 

 دحاولا ةنجل ىف ةيبنجألا تايلاجلا ليثمت ةكرح هيف زربتو سلبارط ىف ةدحتملا ممألا ةئيه سلجم دقعني

 دحأ نواجتي مل رمألا نأ ىلع ةلالد ةيسايسلا بازحألاو ةينطولا تائيهلا تمصتف ةيسيسأتلا ةئيهلا ىفو نيرشعلاو

 رمأل اهنكلو هب تئجوف اهنأ ىأ هيلع اهتقفاوم تقبس دقو افلس رمألاب ةملاع بازحألاو تائيهلا نأ امإ : نيتقيقح
 نوشلاو اهرلا ليو دعبصلا فرك

 حيرصلا اهيأر نع حصفت نأ اهيلع متحي ىنطولا بجاولا نإف ةيناثلا وأ ىلوألا ةقيقحلا تناكأ ءاوسو

 , اهفقوم ةقيقحب املع ماعلا ىأرلا طيحتو ةعاجش ىف اهرظن ةهجوب ىلدتو

 ” نيوياال وا كاذ دعت هيوم لان ءاعل ازال يقلل ليقدتر ال ىلا نتطولا بعاولا قه اذه

 نكميو رودصلل سواسولا بلجيو رطاوخلا قلقيو راكفألا لبلبي ىذلا وهف بيرملا بيجعلا تمصلا اذه امأ
 . فوفصلا قيرفتو قاقشلا ثب نم داسفلا بالطو ةنتفلا ةاعد

 ميلستلا ةرورض ىلإ هداهتجا هلصوأ نم نيينطولا نم كانه نأ ةجرد ىلإ رمألا لصو له لاح لك ىلعو
 ( ايبيل ناكس ) ةرابع حبصت نأ نم ايدافت ةيسيسأتلا ةئيهلاو نيرشعلاو دحاولا ةنجا ىف تايلاجلا ليثمت لوبقب
 ركسعم ىلإ نويلاطيإلا مضني نأ نم افوخ ىأ ةدحتملا ممألا ةئيه ىلإ انتيضق هدعب داعت شاقن عمضوم
 ىري نم نيينطولا نم كانه نإ ديدشلا فسألا عم معن .. رارقلا ذيفنت ةلقرعل ممألا ةئيه سلجم ىف نييناطيربلا
 , ةيموقلاو ةيسايسلا نيتيحانلا نم ءىطاخ داهتجا هنإ ةحارصب هل لوقن نحنو كلذ

 نوفنلا تحت ةعقاولا ىهو ايلاطيإ ةعاطتسا ىف نأ اندقتعا اذإ اجذس نوكنس اننأل ايسايس ءىطاخ
 لهو نييبيللا حلاصل اصوصخ نيتلودلا نيتاه ىدحإ ةسايسل اسكاعم افقوم ذختت نأ ايناطيريو اكيرمأل قلطملا
 نم ةوجرملا ةدئافلا تفلب امهم هنأل ايموق ءىطاخو . ازروفسا - نفيب عورشم اوسانت ىأ نوينطولا ىسن

 نيوكت ىف انقوقح سدقأ نع مهل لزانتلاب ةميسجلا انتيحضت عم بسانتت ال ىهف انبناج ىلإ ايلاطيإ ةلامتسا
 : ةداينسلا ةسواعمو ةلؤنلا

 ديحولا ليبسلا نأ هباحصأ ريكذتب اريخأ ىفتكن اننكلو هليلحت ىف ليطن نأ ديرن ال ءىطاخ داهتجا
 ايبيل لالقتسا ىارق ذيفنت ةلقرعل نولمعي نيذلا ممألا ةئيه سلجم ءاضعأ نم اهريغ ىأ ايناطيرب هب هجاون ىذلا
 , داحتالا نيغ مىش الوالمغو الوق ةييببللا داصتا ىه اهتدحوز

 تا



 رارقلا ذيقنتو عقاولا رمألا مامأ سلجملا عضوب هدحو ليفك سلجملا جراخو سلجملا ىف نييبيللا داحتا

 . ايلاطيإو ايناطيرب فنأ مغر

 نم الو ةسايسلا نم تسيل ىهف ةديازملاو ةصقانملاو نارودلاو فللاو لالغتسالاو ةمواسملا قرط امأ

 ماج نكلو ةيوتلملا قرطلا كلتل انكولس ةجيتن تأي مل انلالقتساو انتدحوب ممألا ةئيه رارق نأ ملعن نحنو ةينطولا
 , ريظنلا عطقنم رنيصو ةلماك انقوقحب كسمتو هللا نم لضف ةجيتن

 ةدعاسملا ميدقتب فلكم ايبيلل ممألا ةئيه سلجم نأ نويبيللا ملعي نأ ىه عوضوملا ىف لصفلا ةملك نإ
 ان نكن نأ هسبو امهارلا اذه ف ءازشم اقدح هءاضعأ نيت قا تقم سال 35: :نلعو كلود عاذنلا خل

 ايبيل ىلثمم نيب ةدحولا حورو ةهج نم سلجملا ءاضعأ نيب ماجسنالا حور نأو انبلاطمو انتبغر نع ريبعتلا اندحو

 اذه ىف ةهيردصب ادكملك هذه ب نكاسولا َلكو اهيل امقخو انزيلع نورس نا نوم قاكللا انتم رخأ ةيحاؤم
 نأ انبجاوو ةقيقد لاقتنالا ةرتفف هدح رمألا زواجت اذإ ةحارص دشأ ىرخأ انل تناك اميرو ريطخلا عوضوملا

 ٠ ( لييسلا ىدهي ىهو قحلا لوقي هللاو ) ركذنو رذحن

 ةينطولا ةيعمجلا نم نايب

 نيرشملاو دحاولا ةنجل ىف ةيبنجألا تايلاجلا ليثمت ةركف روهظ رثأ ىلعو ىضاملا ىينوي ؟" خيراتب |[ |

 سيئر ىلإ ىرخأو مظعملا ريمألا ىمس ماقم ىلإ هنم ةخسن تعفر دقو نايبلا اذه ةينطولا ةيعمجلا تردصأ

 , عوضوملا اذه ىف ةيعمجلا رظن ةهجو نع ربعي وهو سلبارط ىف ممألا ةئيه سلجم

 ايبيلل ةدحتملا ممألا ةئيه سلجم ىف اهاجتا كانه نأب ملع امنيح ةينطولا ةيعمجلل ماعلا زكرملا شهد دقا

 دحاولا ةنجلل سلبارط نع مهرايتخا ىرجي نيذلا ةعبسلا نمض ةيبنجألا تايلاجلا نع لثمم رايتخا ىلإ ىمري

 نم ءاوس هرربي ام دجوي الو نوناقلا وأ قطاملا نم ساسأ ىأ ىلع دنتسي ال هاجتالا اذه نأل كلذ نيرشملاو
 . ناشلا هاجتالا اذه وحن اعفاد نوكت نأ نكمي ةرورض ةيأ وأ ةيراجلا عئاقولا وأ ةيضاملا قياوسلا

 ةاوذ هريتعي ىنطو سلجم ىف ةيبنجألا تايلاجلا نع لثمم دوجو عوضوم نأ دقتعي ماعلا زكرملاف

 نمو « انوناقو اقطنم لطاب هنأ هب فصوي ام لقأ عوضوم اهسقن ةيسيسأتلا ةئيهلا ىف ىأ ةيسيسأتلا ةئيهلل

 نمو ممألا ةئيه رارق داوم ضعبل ةيظفل تاريسفت نم رثكأ ىلإ دنتسي ال ثحب عضوم حبصي نأ ًادج فسفؤملا

 حور ىلع ىضقتس اهنأ ىف كشن ال تاليوثت لحم رارقلا كلذ ىف تدرو ىتلا ( ناكسلا ) ةظفل نوكت نأ بيجعلا
 حيضوتب ماعلا زكرملا ردابي كلذلو ةدايسلا تاذ ةيبيللا ةلودلا نيوكت فده طخلا لوط ىلع سكاعتو رارقلا

 : ةيلاتلا طقنلا

 ةرابع نإف كلذلو نيينطولا اهئانبأ ريغ نم ةمأ ةيأ ىف ةيليثمت ةئيه نوكتت نأ لوقعملا نم سيل - ١
 , نييبيللا نيينطولا ىلإ الإ انه فرصنت ال (ناكسلا)

 نوكت نأ نكمي ال ايبيلل ةدحتملا ممألا ةئيه ىارق اهب ردص ىتلا ةدايسلا تاذ ةلودلا نإ - ؟
 تايسنج نم اهولقعمو ةمألا ناوذ وكي نأ ءئش ىف ةندايسللا خم سيلو ةيبسللا نيغ نم تذوكتا اذإ ةغئااؤ ةقيح

 تتقون



 , ةموكحلا

 نيترم باختنالا ىف هقح لمعتسي ىأ نيتما لثمي وأ نيتيسنج لمحي نأ ملاعلا ىف درف ىأل سيل - ؟'

 , مهدالب ىف قحلا سفن تايلاجلا كلت دارفأل ماد ام سلاجملا كلت ىف اهنع لثمم راتخي نأ الو ةيعيرشتلا
 ىهو ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود ايبيل نوكت نأ ىف حيرص ةدحتملا ممألا ةئيه رارق نإف لاح ىأ ىلعو اذه

 طظافلألا ضعي لولدمل سوكعم ريسفت ىأل نيمأتلا ةدايسلاو لالقتسالاب لماكلا فارتعالا اذه دعي الاجم ىطعي ال

 هذه نكسي ىبنجأ رصنع لكل ىطعي امنيب ( ايبيل ناكس ) ةظفل رسفت نأ لثم رارقلا صن اهنم بكرتي ىتلا
 . لالقتسالاب عتمتلاو ةدايسلا ةسرامم ىف نييبيللا قوقح سفن دالبلا

 ىف ةياعرلاب ةطاحمو ماركإلاب ةفوفحم ةيبيللا ةلودلا فنك ىف شيعت نأ ىف اهقح ةيبنجألا تايلاجلل نإ
 ١ ةيسايسلارهاظملا ىف ةكراشملا نود ةيندملا ةايحلا

 اذهب ىبيللا بعشلا ىلإ هجوتي نأ ىنطولا هبجاو نم ىأر دق ةينطولا ةيعمجلل ماعلا زكرملا نإف كلذل
 سلجملا ءاضعأ ضعب ةلواحم اركنتسم نيرشعلاو دحاولا ةنجل ىف ةيبنجألا تايلاجلا نع لثمم دوجوب فرتعي نأ ضفري هنأ ةوق لكب انلعم ايبيلل ةدحتملا ممألا ةئيه سلجم ىف ًاريخأ زرب ىذلا هاجتالا رطخ ىلإ اهبنم نايبلا
 ةفلاخمو نييبيللا نوئش ىف الخدتو سلجملا تاصاصتخا نع اجورخ ةلواحملا هذه ربتعي وهو صوصخلا اذه ىف
 لكاشملا ةراثإ ىلإ داشرإلا ميدقت نم هدودح ىدعت دق سلجملا نأ نع الضف ةدحتملا ممألا ةئيه رارق حورو صنل

 ادارفأ ىبيللا بعشلا ىلعو هدحو سلجملا اهلمحتي امنإ ممألا ةئيه رارق ذيقنت ىف ءطبلا ةيلوئسم نإف كلذلو
 هسفنب هتقذو هللاب هناميإو ىموقلا هروعش ريغب رثأتلا نود هقحب كسمتلاو هتملك نالعإب هثيتاذ تبثي نأ تائيهو

 كلك ذو كرف لإ ليضي كلف

 سيئرلا , 1/.150ر/77 ىف ىزاغنب
 ميدسقت

 04 | مقر ةقيثولا
 ءادتباو نيرشعلاو دحاولا ةنجل ليكشت

 : لمعلاو ةدحولل وعدت ( نطولا ) و اهلمع
 ةملك هيجوتب (نطولا) ترداب اهنيوكت ىرجي نيرشعلاو دحاولا ةنجلو

 عيراتب "١ ددعلا ىف اهلايح بعشلا بجاوو ةنجللا بجإو لوح
 , ( نابجاو ناذه ) ناونع تحت 0١
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 ١515١6 ةلود نوكنل ىلوألا ةوطخلا ) ناونع تحت اهتيحاتتفاب ( .

 تحت نيرشعلاو دحاولا ةنجا هذختت رارق لوأ نع ربخ ددعلا سفن ىفو

 ةيسيسأتلا ةئيهلا ىلع قافتالا - نيرشعلاو دحاولا ةنجا ىف ) ناونع ( .

 نابجاو ناذه

 انعةنجنلا ةيييتروشلا اذهوف قيرشملاو الا ىلاوع نيرشفلاو دج اولا ةنفل عطعت نأ نلتنللا نم

 , رايقخالا ةقيرط نع ىأ باغتنالا ةقيرط نع امإف ةيسيسأتلا ةئيهلا نيوكت ةقيرط ررقت نأ مولعموم
 ةيهم نأ كلذ شعم يار ىبللا نوتسدلا عضو ىلوتس ىلا م ةيسيسقتلا ةثيهلانأ اشيا مولعتو

 :ياشعالا نأ ةدضيولا.نماسألا قر نم اًنيبلع قوتي اموت ةيضنلاو ةدحلا ىلإ

 يقفل كفل اذ اةيتمالا نيف راق بلجن نا ةفين قو, نمر نورشتلاو هحاولا حجل يمرس هلك
 : نيلاؤسلا نيذهب

 +. ةنعللا لايح نميكلا نجاوأوق مؤ ثعتشلا عاما ةنجللا بعاؤزماام

 ىأ ريصقت لك ءارو نم عبقي رطخلا نإف ةلماك ةيدأت ايدؤيو امهردق قح اردقي مل اذإ نابحاو ٠ بيجتو

 جورلا هذهبو هئازجأ نم ءزجا ال هرسأب ىبيللا بعشلل لثمم هنأ مهنم درف لك ربتعي نأ ةنجللا بجاو

 . تفقوملا صال !: نوير ةكيدلا يفاةوقلا ةزبقو سلمنا نط ماجستلالا طردت
 نا انفاق هاج نار اةيط عقيق, اع نام نكي نا ميلاف سف نار نكس ق1 ةنجتلا عاقيس عونا[ ةةزوو

 قحي الف مدقت ىلإ رخأت نمو ةيرح ىلإ رامعتسا نمو ةدايس ىلإ دابعتسا نم لاقتنا ةرتف اهنإ « ههوجو ضعب

 لاجملا حسفن نأ بجي الف اندالب ىف ةلماكلا ةطلسلا ملستن نأ انتياغ نإ ةقيقحلا لهاجتنو ةصرفلا عيضن نأ

 :ةياعلا لع ىلإ لوتضولا نع ةلكحل انلفزفم لامغ را ريعتت نال

 وضع ىأ داح اذإ ىتح رومألا ىرجمل اعبتتم نوكي نأ هيلع مث دييأتلاب ةنجللا عجشي نأ بعشلا بجاوو
 ناكأ ءاوس ادحاو ابعش هرابتعاب هيجوتلاو هيبنتلل هعيمج بعشلا به قحلا ةداج نع ءاضعألا نم ةعومجم ةيأ وأ

 ءالؤه ناك ءازجألا ىأ نم ةيواستم نوكت نأ بجي هيلثممل بعشلا ةرظن نإ نازف يأ سليارط ىأ ةقرب ىف ذاشلا

 ناو قا



 بهعشلا حور ىفو ةنجللا سفن ىفو ةنجللاو بعشلا نيب كرتشملا روعشلا ىف ىلجتت نأ دبال ةدحولا نأل نولتمملا

 رغاشم لدابت نم نثكأ نابلطتي ال امهنإ هجر ريخ ىلع امهتيدأتب موقت نأ ىجرت ناريطخ ناينطو تابجاو اذه
 عيمجلا تاوطخ هللا ددس نطولا ةيتاذ ىفو ةمألا ةيصخش ىف ةنماك ةيعيبط كش الو ىه تاساسحإ بواجت يأ

 , حاجنلا ىلإ

 ةلود نوكنل ىلوألا ةوطخلا

 ةيفحصلا اهتانئايب تلد دقو سلبارط ىف مايأ ةدع ذنم اهتاسلح دقع ( نيرشعلاو دحاولا ةنجل ) ترشاب

 . ماظن ىف ريست اهنأ مويلا ىتح اهنع تردص ىتلا

 مهركذن بعشلا تائيه ىلاو ةنجللا ءاضعأ ىلإ ةملك اهيف انهجو ىتلا انتيحاتتفا اوسني مل ءارقلا لعلو

 ندي نأ ةكمنلا ثحاووا "نلف ةيولساو هلام نك لك قدزو نأ بس قالا نيطقلا يتطولا بع ذأ
 ل من عقلا بحات قويت اقر يواقرلو ىسلب اوظ نيب قرفاأل ةنيبللا دذلبلا نوكتي مهنا اهوانضعا

 نازف ىأ ةقرب أ سلبارط ىف ناك ءاوس اهيف ءىطخملا هجويو دييأتلاب

 هيلع ىرجي لمع لكب كرت ىتلا ىف ةقرانقلا ةينطولا نأ نه: نكآ ًاثيس كلذ ىلع ديزت نأ مولا انيرث
 ةيأب ةنجللا طاشن لقرعي المع رقت ال ىتلا ىه ةقداصلا ةينطولا نأو  اصقان ىأ الماك ناكأ ءاوس ةنجللا قافتا

 . ةينطولا ةيضقلا لاجم ىف ءىطخملا نع زواجتن ملو ءىسملا محرن مل نيذلا نحنو انيأر اذه . تناك ةجح

 ىف ( قيرفتلا ) ةسايسو ةقرب ىف ( زيجعتلا ) ةسايس اومسر دق زيلجنإلاف ةقيقد ةرتفلاو جرح فقوملا
 ىف مهو ىداصتقالاو ىرادإلا دالبلا زجع راهظإل ةليسو ةينطولا ةموكحلا عانق نم اوذختا ةقرب ىف مهف سلبارط
 . عامتجالا قيزمتو ةملكلا قيرفتل اليبس ىرادإلا سلجملا ىف اولعج دق سلبارط

 ردصت نأ نكمي ال لامعألا لك نإف اننايك ىف عبصأ ماد ام ةيبنجألا ديلا نأ دقتعن انك كلذلو .. معن
 نوكت نل كش الو ىهف ةيبنجألا ةرادإلا نم ررحتت مل انلامعأ تماد امو .. عبصألا كلذ نم طغض وأ ةراشإب الإ

 ( قيرفتلاو نجعلا ) رهاظم نم ارهظم الا (ىرادإلا سلجملا وأ ةينطولا ةموكحلا ىف) ىنطولا بناجلا صلخأ امهم
 عمتجت ةينطو ةئيه لوأ ىه ( نيرشعلاو دحاولا ةنجا ) نأ ىرن ةحيرصلا ةميمصلا تايثيحلا هذه ىلع ءانب ..
 سيل ظافلأ ةثالث ىف اهتمهم صخلن نأ عيطتسنو ةيبنجأ ةطلسب ةعوفدم الو ةيجراخ ةدارإب ةرثأتم ريغ لمعتل
 , ةلود نوكن فيك .. ريغ

 ( ريسلا طخ ) هل مسرت نأ نيرشعلاو دحاولا ةنجا ىلع بجي ام اذه انتاود نوكن فيك ىأ ةلود نوكن فيك
 . ةييبيللا ةيسيسأتلا ةئيهلا ليكشتل اهيلع قفاوت ىتلا ةقيرطلاب

 نأ بجي ىذلا وه اذه .. ممألا ةئيه سلجم ىف ملاعلا لود نيب دعقم اهل ةلود نوكن نأ ديرن

 بناج .. نيبناج نم دحاو نآ ىف زربي نأ بجي مويلا داحتالاو نييبيللا داحتاب الإ كلذ نوكي نلو .. نوكي
 هوجولا ضعب نم اصقان هيلع قفتملا لمعلا ءاج ولو لمع ىلع اوقفتي نأ نم اهئاضعأل دب ال ىتلا ةنجللا

 بال. حاس



 ' ةلود انم

 ,::لمألا ةيبخ انف لمع ىلع ئيرشعلاو حاولا ةنهل ءانضعا قفتي مل (ذ] ع اهلل يقول جام
 ل ل ل ا ا

 ! هللا ىلع اولكوتف .. ةلود نوكنل ىلوألا ةوطخلا

 نيرشعلاو دحاولا ةنجل ىف

 ةيسيسأتلا ةئيهلا ىلع قافتإلا
 ىرجتس ىتلا تاعوضوملا هيف تردص ىفحص نايب لوأ نيرشعلاو دحاولا ةنجل تردصأ - سلبارط 3

 : ىهو اعابت ةنجللا تاسلج ىف اهتجلاعم

 , ( ةيسيسأتلا ةئيهلا ىأ ) ةينطولا ةيعمجلا ءاضعأ ددع ديدحت - ١

 . ةيددعلا ةبسنلا ىعارت وأ ةاواسملا مدق ىلع ةينطولا ةيعمجلا ىف ةثالثلا ميلاقألا ليثمت نوكي له -

 , رايتخالاب وأ باختنالا قيرط نع ليثمتلا نوكي له - "

 . أدبملا اذه ىلع قفوو اذإ نييعتلا وأ رايتخالا قح هل نوكي نم - ؛

 ١ , اهعامتجا ناكمو ةينطولا ةيعمجلا داقعنا دعوم ديدحت - ه

 اهلالخ تذختا ةصاخ ةسلج نيرشعلاو دحاولا ةنجل تدقع ىراجلا سطسغأ 97 نينثإلا حابص ىفو

 : ىلاتلا لوألا رارقلا

 نع نورشع ىأ ) ةاواسملا مدق ىلع ةثالثلا ايبيل ميلاقأ نولئمي وضع نيتس نم ةينطولا ةيعمجلا فلأتت

 ٠ ( نازفو ةقريو سلبارط نم لك
ٍِ 16 

 ٠ | مق ةقشولا

 ةنجل ىف تافالخ نم رذحت ) نطولا (

 ىسئنرف كرسصحت ىمو نيرشعلاو دحاولا

 نيرا هةجازلا ةنحلا لشاد تافالخو كارواتم نه «ءابنألا ةلقاتك
 ناونع تحت 155١/97/5 خيراتب 6 اهددع ىف كلذل ( نطولا ) تقرطتف

 . ( ناهريلا راظتنا ىف )

 وحن ايبيل ىف ىروتسدلا روطتلا ةريسم كابرإل ىسنرف كرحت لوحو
 م ا ماب



 ١10٠ /6ر/١١؟ خيراتب ١١" اهددع ىف ( نطولا ) ةيحاتتفأ تناك لالقتسالا

 ٠ ( ىلاغت ال اسنرفاي ) ناونع تحت

 ( ١ - ملكتت ماقرألا ) ناونع تحت ( نطولا ) ترشن ددعلا سفن ىفو

 , ىزاغنب ىف بناجألاو نيينطولا نيفظوملا بتاورب ةمئاق

 ناهربلا راظتنا ىف

 ءزهلا نسليارط ىف اناره ىلإ :هاتيحوو ىنهاملا ددعلا ىف ءانيتع ام اذه 1 قامربلا ناظتنا: ىف

 , ايبيل نم ىبرغلا

 نرقت ام اذإ ىدح تاذلا نازكن وه ةبلطف ىذلا ناهزبلاو ٠ بعشلا نهال ءامعألا نم: ناقربلا ناظتنا ىف

 + عرج وديو ةمرسم ناعذللا اذه قتمت يسوساتلا يهنأ نينرارلم قع الذمم نوردعلانابتفا
 نأ انب ريدجف ( رانلا نم رحأ راظتنالاو ) راظتنالا ةرتف ىف انمد امو .. ناهربلا راظتنا ىف انلز الو

 !! .. نييبيللا عومجم نم ةثملا نم ةسمخلا ىلإ نازف ىف انناوخإ ىلإ اهب تفتلن ةملكب انسفنأ ىلع حورن

 لامشلاب هقحلت نأ تلواح هتاذب امئاق ارطق اسنرف مهنم تلعج نيذلا نيبيطلا ةوخإلا ءالؤه ىلإ

 ْ , داهطضالاو

 كولس ةرورضب اوكسمت ثيح نيرشعلاو دحاولا ةنجل ىف ريخألا مهفقوم ةبسانمب ةملكلا هجون مهيلإ

 رايتخالا ةقيرط ىلع نييواقربلاو نييسلبارطلا مهناوخإ قافتا مغر ةيسيسأتلا ةئيهلا نيوكتل باختنالا ةقيرط
 , ىضاملا ددعلا ىف اهانركذ ىتلا بابسألل

 , هنع اولدع مأ قباسلا مهيأر ىلع عبسلا نازف ىيودنم لازام له ةعاسلا هذه ىلإ ىردن الو

 (.. قح) هنأ الإ هلوقن ام انل سيلف تاباختنالا ءارجإ ةرورضب مهكسمت ىف نيينازفلا رارمتسا ةلاح ىفف

 . نوينازفلا ال نويسنرفلا مه انه ةيقيقحلا ةدارإلا بحاصو لطاب هب ديرأ قح هنكلو
 ىلع قافتالا ىف ةقريو سلبارط ىيودنم مهشالمزو مهناوخإ ىلإ نازف ىيودنم مامضنا ةلاح ىف امأو

 . نيلماكلا مهلالقتساو مهتدحو وحن مهتاوطخ ىف نييبيللا حاجنب ةراشب كلتف رايتخالا ةقيرط قيبطت
 وهو تاباختنالا ىف ( ةيكزتلا ) ةلزنمب وهف مت اذإ ( قافتالا ) نكلو رايتخالا نم ريخ باختنالا نإ معن

 , نعط هيف ىتأتي الو فالخ هعْم ىتأي ال ىذلا ( عامجإلا ) ىنعمب
 تا



 مهل انررك مكو نيرشعلاو دحاولا ةنجل ءاضعأ ارارم هيلإ انوعد ىذلا وه عامجإلا اذه ىأ قافتالا اذهو
 . ( هوجولا ضعب نم اصقان هيلع ققتملا لمعلا ءاج ىلو اقافتا ديرن اننإ ) لوقلا

 ثالث مهنم لعجيو نيرشعلاو دحاولا ةنجل ءاضعأ ىلع رطيسي روعش كانه ماد ام نوكي نل قافتالا نكلو
 ال ادحاو اذطو لثمت ةدحاو ةلتك عقاولا ةعيبطو رمألا ةقيقح ىف مه امنيب ةقرفتم راطقأ ةثالث نولثمي مهنأك لتك

 , ةيرامعتسالا ةئزجتلا هتضرف ىذلا ىتقولا لاصفنالاب فرتعي نأ بجي

 دحاولا ةنجل ءاضعأ نأ ىلإ نئمطن انلعجي ال رايتخالاو باختنالا عوضوم نم نيينازفلا فقوم نإ
 , ةفلتخم ايوعش مهتمأ نمو ةقرفتم ميلاقأ مهدالب نم لعجي ىذلا روعشلا كلذ ةرطيس نم !وررحت دق نيرشعلاو

 ةنجل ءاضعأل انلق نأ موي ةيعاو ايولق الو ةيغاص اناذآ دجن مل اننأ دقتعن انلعجيس فقوملا اذه لعل لب
 الثمم هسفن مهنم درف لك ربتعي نأ مهيلع متحي سدقملا ىنطولا بجاولا نإ مهلمع لهتس م ىف نيرشعلاو دحاولا

 , حاجنلل ديحولا ليبسلا ىه اذه إو اهئازجأ نم ءزجل ال ايبيلل

 , عوضوملا اذه ىف ارارم هانددر ام رركن نأ مويلأ ديرن ال لاح لك ىلع

 . ( ديهش ىهو عمسلا ىقلأ نمل ) دشرم ريخ نوكي نأل ىفكي ام هاندعأو هانلق اميفف

 مامتهالاو ةيانعلا نم ريثكلا بلطتي مويلا وهو اليلق الإ هيلإ قرطتن انك ام رخآ ابناج عوضوملل نأ ريغ
 سلبارط ىف نايلطلا تازفحت بناجبو ةقرب ىف زيلجنإلا تاريرغت بناجبف .. ررشلا رغصتسم نم راثلا مظعمف
 !!.. نازف ىف نييسنرفلا تاروانم ةروص ىوقأ ىلع مويلا تزرب

 دحاولا ةنجل ىف نيينازفلا هاجتا ىلع رثؤتل اسنرف اهب موقت ديعولاو ديدهتلا اهماوق ةريطخ تاروانم

 !!. ةرظتنملا ةيبيللا ةلودلا امهساسأ ىلع نوكتت ناتللا ناتئيهلا امهو ةيسيسأتلا ةئيهلا ىف ىلاتلابو نيرشعلاو

 باختنالا عوضوم نم نازف ىبودنم فقوم ىف ليبقلا كلذ نم ةيسنرف ةرهاظ لوأ تلجت دقلو
 . رايتخالاو

 .... ايميلقا التكت كانه نأ رهظ دقل

 ,.... فيوستلل ةلواحم كانه نأ رهظ دقو

 ,... نازف ءارو نم لمعت اسنرف نأ رهظ دقو

 ددعلا ةلق نكلو نيتم صالخإو ةميمص ةينطو نازف لهألف نيينازفلا ةينطو ىف نعط اذه ىف سيلو .. معن

 !!.. ةميق قوقحلل الو ىنعم ةمحرلل فرعت ال ىتلا اسنرفل ةيحض مهنم.لعج دق ءارحصلا نجس 1

 عم اونوكف .. تقد دق ةلذملاو ةنكسملا نم صالخلا ةعاس نإ اوعجشت !! .. نازف ىف انناوخإ اي

 . اعيمج مكعم هللا نوكيل مهعم اونوك

 . ( نينمؤم متنك نإ هوشخت نأ قحأ هللاف مهنوشختأ ) نايلطلاو زيلجنإلاو نييسنرفلا نم ربكأ هّللاف

 دا الات



 : ىلاغت ال اسنرف ابي

 دا سلبارط ىف ةرادإلا ىلوتل ايلاطيإ بادتناب ىضقي ايوروأ سلجم ىدل حارتقاب نويسنرفلا مدقت )
 , نازف ىف اسنرفو ةقرب يفايناطيربو

 ىدل حارتقالا اذه ذيفنتب ىصوي نأ ابوروأ سلجم ىلإ بلطو ىدراب كاج ىيسملا حارتقالا اذهب مدقت دقو

 ىف ثحبتس ىتلا ممألا ةئيه ىف مهيودنم ىلإ تاميلعتلا رادصإب مهرودب ءارزولا موقي ذئنيحو ايوروأ ءارزو ةنجل

 , ةقياسلا ةيلاطيالا تارمعتسملا ةلأسم ةمداقلا اهترود

 , لاملا سأرو لمعلا ةيحان نم ايورقأ ةدعاسم

 ةيفارغجلا تافالتخالا مغرب اعنطصم اطبر تطبر دق ةثالثلا قطانملا هذه نأ ىسنرفلا بودنملا ركذ دقو

 ( .٠ اهلهأ تابغر مغرو اهنيب

 تاروانم ةجيتنل اراظتنا مويلا ىلإ هتشقانم انأجرأو عيباسأ ةثالث ذنم انعمس قرط ىذلا ربخلا ىه اذه

 اهتزاتجا دق نيرشعلاو دحاولا ةنجل قيرط ىف اسنرف اهتعضو ىتلا ىلوألا ةبقعلا نأ انملع دقو امأ

 كرتن نأ انيأر دقف .. ةيسيسأتلا ةئيهلا نيوكتا ( رايتخالا ) ةقيرط ىلع نوينازفلا نويودنملا قفاو نأ دعب ةنجللا

 ديدج نم نويسنرفلا اهلواحي ىتلا ةلواحملا كلت ةشقانم ىلإ هجتنو اهلامعأ لودج ةيقب ىلإ نيرشعلاو دحاولا ةنجا

 , ديدج نم اذدالي ىلع رامعتسالا ضرفل

 ةطسفسلا هذه مامأ قطنملا بلغو نايبلا مزه دقل هللاو ؟.. ربعن بولسأ ىليو ملكتن ناسل ىأب ىرت
 ! . لبانقلا راجفناو تارئاطلا ىود ريغ قطنملا نم الو نايبلا نم اهمحفي ال ىتلا ةيظفللا

 ذختت نأ لبق انلالقتسا ىف ضراعتو انيلع ةياصولا حرتقت تناك نأ تقو رذعلا ضعب اسنرفا ناك امبر

 رارقلا ردص دقو مويلا اهرذع ىه ام نكلو .. ةلقتسم ةدحوم ةلود ايبيل نوكت نأب ىخيراتلا اهرارق ممألا ةئيه

 , رارقلا كلذ قيبطتل ممألا ةئيه نم سلجمو بودنم ايبيل ىفو ةقحاسلا ةيبلغألاب

 ىتح اهقرافي مل ىذلا ضرملا اذه.. ( ةيراعمتسالا ايريتسهلا ) ضرم ريغ دعب الو لبق ال رذع اهل سيل

 تافالتخا كانه نأو عنطصم ةيبيللا ةدحولا طابر نأ قحأ ؟ .. ربعن بولسأ ىأبو ملكتن ناسل ىأب نكاو

 ؟.. ةدحولا عم قفتت ال اهلهأ تابغر نأو ايبيل ءازجأ نيب ةيفارغج

 لصفي رحب دجوي ال هنأل ةيعيبط رئازجلا عم اسنرف اهل لمعت ىتلا ةيسنرفلا ةدحولا نا اضيأ قحأ مث

 ؟.. نييرئازجلاو نييسنرفلا نيب ةغللاو نيدلاو سنجلا ىف فالتخا دجوي الو نيدلبلا نيذه نيب

 .. اهدض فقي لطاب لك بناج ىف نوكنسو لطاب ىلع اننأ ملعتلف اسنرف دنع قحلا ىه اذه ناك اذإ

 ماا ل



 اسقرف لعلو .. نحن نم تفرع اهنأل ايلاطيإ ةيلصألا انتودع هفقت مل ايداعم افقوم انتيضق نم اسنرف تفقو ٠

 .٠ انيلإ فرعتت نأ ىلإ ةجاح

 ىأ عم هيف ىقالتن ال ناديم وهف بادتنالاو ةياصولاو رامعتسالا ناديم ىف انفراعت نوكي نأ ديرن ال اننإ

 !!!.. نوبراحتم ءادعا نحنو الا ن

 كلذ نوفلاحتم ءاقدصأ نحنو ىقالتنس كانهف ةاواسملاو ءاخإلاو ةيرحلا ناديم ىف فراعتلا لضفن اننا

 ىلإ ال اهنوفلاحي ءاقدصأ ىلإ ةجاح ىف ىهف لوألا نع ىناثلا راتخت نأ اسنرف ردجأ امو .. ناديم اذهو نا.

 ىودع ىلإ بلقنيو ضرملا اسنرفب دتشي لهف .. ريطخ ( ةيرامعتسالا ايريتسهلا ) ضرم نكلو اهنوبراحي ءا»
 .( لوب نوج ) ىو ( ماس معلا ) نأ دقتعن ال .. رابتعالا نيعب ىسنرفلا حارتقالا ىلإ هذه رظنتف ممألا ةئيه لم

 !!!... باوبألا ىلع ةيملاعلا برحلاو ( انايرم ) امهتفيلح ةجلاعم نع ناعنتم

 ىهو ةيطارقميدلا انرصانو نرق ثلث ايلاطيإ انبراح انتدحوو انلالقتسا ليبس ىق اننأ ناملعي امهنإ
 .٠ ةرشحلاك سادنو ةاشلاك أزجن نأ اذه دعب ىضرن لهف .. تاونس عبس ةيركسعلا تارادإلل انكضرو ةموز

 !! ,. اهرهظ نم انل ريخ ضرألا نطب

 ١ - ملكتت ماقرأ

 : قيلعت نو

 , ىزاغنبي بناجألاو نيينطولا نيفظوملا بتاور

 , ايئاطيرب افظوم ١60 ىلاوح تايترم ايونس هينج فلأ 1

 . ًايبنجأ ًافظوم 715 ىلاوح تابترم ايونس هينج فلأ

 ٠ ىلاوح تابترم ايونس هينج فلأ ١٠١١١ ىنطو فظوم ,

 ةصالخلا

 , ةنسلا ىف هينج فلأ 75١1 نوضاقتي ايبنجأ

 ةنسلا ىف هينج فلأ ٠٠١ نوضاقتي ىنطو ٠

 ؟ ... ىبنجأ فظوم 4٠٠ ةبارق ىلإ ةجاح ىف نحن له .. دعيو

 ؟.. ةمخضلا تابترملا هذه لباقم هنودؤي ىذلا لمعلا ىه ام مث ؟.. نوينف ءالؤه لك لهو
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 مج هه وو

 "[1] مر ةقيثولا
 وس نار لافقسك مانو نفك

 رشع ةعساتلا ىركذلاب (اقباس راتخملا رمع ةيعمج) ةينطولا ةيعمجلا تلفتحا |! ا

 ىف ةيسانملا هذهب لافتحالا عئاقو (نطولا) ترشن دقو :راتخملا رمع ميعزلا داهشتسإل

 فولخم دومحم فناتسألا اهاقلأ ىتلا ةملكلا صئو 6 خيراتب ١ ددعلا

 + (ةيفظولا ةيقيسلا ماع نيكركس نايب ) ناونه تفك ةيلطولا ةيميجلل عاملا نشرك

 ةينطولا ةيعمجلا ماع ريتركس نايب
 نينسلا كلت ىدص اهتايط ىف لمحت ىموقلا ءادهشلا لطب ىركذ ماع لك نم خيراتلا اذه عم اندواعت |

 هذه ىف ءىش لك ةميق همامأ لاضتي ىذلا ىنطولا بجاولا ليبس ىف ةيحضتلاو ةلوطبلا ىناعمب تلفح ىتلا
 ' اهسفن ةايحلا كلذ ىف امي ةايحلا هذه ىف ءىش لك ىلغ ىمسيو ةايحلا

 كلذ ىلع دقحلاو لغلا نوعش بعشلا اذه سوفن ىف نامزلا رم ىلع ظقوت ةلؤم ةنزحم ىركذل اهنإو
 فالآلا حاورأ هحافكو هتمواقم ليبس ىف تبهذو ضيفبلا ىلاطيإلا مكحلا نابإ دالبلا هذه حاتجا ىذلا نايفطلا
 رمع ديسلا كاخلا ءادهشلا ميعز ىركذ ةدلاخلا مهتايحضتو ةيلاعلا مهتلوطب ىلإ زمرت نيذلا بعشلا اذه ءانبأ نم
 اومدق نيذلا اعيمج ءادهشلا ءالؤه حاورأ لجنو لفتحن ةقيقحلا ىف امنإ ىركذلا هذهب لفتحن ذإ اننإو .راتخملا

 ممألا هب رخافن نأ انل قحنو هب زتعن ىذلا ىموقلا انداهج خيراتل انمثو ةيرحلا حبذم ىلع ةيحض ةرماعلا مهحاورأ

 بهاوم نم هيف نمكي ام ةقيقحو هتيرحب بعشلا اذه ثبشت ىدم ىلع ردقيف ركذي الثم ملاعلا ءاجرأ ىف هرشننو
 . ةايحلا ىف اهترادجو بوعشلا ةميقل ىقيقحلا سايقلا عقاولا ىف ىه ىتلا ةمواقملا ىف ةوقو ةيلاع

 اهضرأ نم لعجيو اهتيرح ىف اهقح اهبلسيو ةمألا هذه هناودعب لمشي نأ نايلطلا ملظ ءاش دقف معن
 هل صلختو ةمألا هذه دوجولا ةحفص نم اهب ديبيل ةيمنهجلا هلئاسوو هتاوق ةياغلا هذهل درجو ايحيسم ايلاطيإ انطو
 نيب لاضنلا رمتساو نيدهاجملا نيينطولا لفاحج دوقت ةدهاجملا ةيسونسلا هل تريناف اهلهأ نم دالبلا هذه
 ىتلا حورلا ةوقو ةميزعلا قدصو ناميإلا ةوقب كلذو رارجلا شيجلاو رانلاو ديدحلا ةوقب اذه نرق ثلث نيبناجلا
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 باحصأ خيرات اوديعي نأ راربألا نيدهاجملا نم ةئفلا كلت تعاطتسا دقو :نطولاو هللا ليبس ىف توملا بذعتست

 هلفاحج اومزهو حاورألاو داتعلا ىف ةحدافلا رئاسخلا ىدعلاب اولزناف داهجلا ةوق ىف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 املظ همكح هيف ذفتيو ودعلا دي ىف احيرج نيدهاجملا خيش عقي نأ ىه اهملعي ةمكحل هللا ءاش ىتح ناديم لك ىف
 حورلا تلظ لمعلا كلذل ةجيتنكو . ةيبلسلا ةمواقملا ةلحرم أدبتل حالسلاب داهجلا ةحفص كلذب ىوطنتو اناودعو

 ىذلا ءادنلا ةيبلت ىف اهرثأ رهظ ىتح ةينطوو اسامح ةججأتم ةيوق ةيباهرإلا هبيلاسأو ىدعلا لئاسو مغر ةيموقلا
 ةقيلحلا ةيناطيربلا تاوقلا بناج ىف حافكلل ةمألا ىوق دينجت بوجوب رصم نم بعشلل مظغملا ريمألا ومس ههجو
 تاوق تناك ثيح ةميسج راطخأ نم اهددهتي امب هثرتكم ريغ ةياغلا هذهب لمعت اهرسأب ةمألا تضهن دق ثيح

 . اهيف ريش لك ىلع رطيستو اهضرعو دالبلا لوط ىف طبارت ةكرتشملا ىدعلا

 ىف لمأو ريصن نود اهدرقمب ناديملا ىف ايناطيرب فوقوو اسنرف طوقسب ملعلا مغرو كلذ لك مغر لوقن
 ايل افيصو نقع ةيفادسم ماعلا ةذه نفاع اسوةتقيلي بتاج نلإ كفوو هيما ءاذن نوتشلا اذ بل وقتا ردعل
 . هتاوق فلخ ىف ةمصاقلا ةنعطلا ةباثمب تناك اهنإب ودعلا اهتعني نإ

 فلا لودلا كل نشعي تطرق ام عم اهذعل ةسننلاب ةيبرهت تادووهم نم ةمألا هذه ةتمدقام سيق ول هلغلو
 نوبلا رهظو هيلع ةحضاو ةروصب ىبرأل ةعورشملا انقوقح هجو ىف فقتو هب رخافتو اهدوهجمب مويلا حجيتت

 .«تادبملا) اذه ف هيكسر انليب يبانإلا

 اهترادإ رقتست تداكام ىتلا ايناطيرب انتفيلح ىهأ . اهراهظا ىلوتي ىأ ةقيقحلا هذهب فرتعي نم نكلو

 نيب دالبلا تلاحأو ملق ةرجب اهرسأب ةمأ ةيلام تعيض ذإ رامنس ءازج اهيدي ىلع انيقل ىتح اندالب عوبر ىف
 . مدعلا ىلإ رسيلا ةلاح نم اهاحصضو ةيشع

 نع فلتخت ةرادإو رخآلا رطشلا نع هلصفت ادودح امهنم لكل تلعجو دالبلا ىرطش نيب زجاوحلا تماقأو
 نم تقلخ ىتلا ةسايسلا كات ميسقتلاو قيرفتلا ةسايس هيلإ ىمرت ىذلا فدهلا ىف قفتتو لكشلا ىف ةيناثلا
 . نيتلمعو نينونأق دحاولا دلبلا ىف تأشنأو نيبعش دحاولا بعشلا

 دالبلا ةضهن ريخأت ىف اهرثأ اهل ناك ىتلا تافرصتلا كلت ىصحن نأ اندرأ ىل ثيدحلا اني لوطيل هنإو
 ادح عضيل ريمألا ىمس ىلإ عزفيو ةريرملا ىوكشلاب جضي نأ ىلإ بعشلاب ادح امم ةيمدقتلا تادوهجملا ةلقرعو
 . اهلمحت بعشلا ناكمإ ىف دعي مل ىتلا ةلاحلا كلتل

 ءاهنإ ىلع لمعي نأ لقالقو تابارطضا نم كلذ نع مجني نأ نكمي امل اءرد ذئتقو مظعملا هومس ىأر دقو
 ليبس ىف ىلوأ ةوطخك الماك الالقتسا دالبلا نم ىقرشلا رطقلا لالقتسا نلعأف ىناطيربلا ىرادإلا مكحلا
 . ةدحوملا ايبيل لالقتسا

 ىلإ فقو ىذلا بعشلا اذه قوقحب فارتعالاو ةيحان نم ايناطيرب فرط نم ليمجلا در ليبق نم ناكو
 فارتعالل لودلا ةيقب لمح ىلع دعاستو اهقارتعا نالعاب ايناطيرب ردابت نأ ةيناث ةيحان نم اهتنحم ىف اهيناج
 دالبلل ىتاذلا لالقتسالاب اهفارتعا هتموكح مساب نلعي اهدمتعم فقو ثيح انل ركنتت نأ الإ تبأ اهنكلو . هب

 + رو نا يدع ردم ادكب و يوكسالا | نف ماها لك كدب اللا ىرشتلا يرده ويب ىنانآلا القل اك فناكو
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 لخاد ىف اهفقوم نع ليمجلل اراكذإو اذوذش لقيال ىلودلا طيحملا ىف انتيضق نم ايناطيرب فقوم لعلو
 , دليلا

 ءانثأ سامو تافرصت نم ثدح اميف مهضعب رذع لبقن نأ زاج نئلو
 درجم هنإب ةيناطيربلا ةرادإلا مكح

 انل تبثي امل انتيضق نم ةدحتملا ممألا ةئيه ىف ىمسرلا ايناطيرب بودنم فقوم نإف ةدوصقم ريغ تاطلغ

 نوكتل ةموسرم ةطخ قفو ذفنت تناك دالبلا لخاد ىف لامعالا كلت نأو امهضعبب ةقالع نيفقوملل نأ ةيلج ةروصب

 تارماؤمو تاروانم نم ناك امو ةياصولا تاحارتقاو ( ازروفسا  نفيب) عورشم ىف ايناطيرب هيلع دنتست اساسأ

 , مهقوقحو دالبلا لامآ ىلع ىضقت هللا فطل الول تداك ليبقلا اذه نم

 تقولا ىف ؛ فطعلا تارابع نم هيدبتام مهيرغيو اهلاوقأ ىفو اهيف قثت اموق ىرن لازن الف هلك اذه عمو

 ادحأ بعشلا رذعي نلو هبننو رذحت نأ نحن انبجاو نمو . اندالبلو انل اهاياوت ءوس نع ثداوحلا تنهرب ىذلا

 اهيف بعشلا امنإو رخآلا نم رثكأ اهيف قح دحأل سيلو ىرخأ نود ةفئاطل اكلم دالبلا تسيل نإ هقوقح ىف طرفي

 كلذ دعبو نآلا جرعنلو مث هحلاص ىف لامعالا نم هئانبأو نطولا تاذل مدقنام رادقمب الإ اننيب قرف ال ةيساوس

 . ةينطولا انتموكح نع ثيدحلاب
 نالعإ بقعأ ىذلا ماعلا اذه رحب ىف ةينطولا ةموكحلا ريس ةفطاخ ةرظن ىف ولو انها نك اذإو

 لك سفن ىف زحي ىذلا قيمعلا ملألاو ىسألا روعش ىلع بلغتلا كلمنال , ةدحتملا ممالا ةئيه رارقو لالقتسالا

 سشضورفملا ناك ىتلا هذه لاقتنالا ةرتف ىف اميسال ىدس دالبلا رمع نم ةليوطلا ةدملا هذه عايضل صلخم ىنطو

 ةيحانلا هذه ىف ثيدحلاب ضوخلا لبق لجسن نأ دونو , دادعتساو دادعإو جاتنإو لمع ةرتف اهلك نوكت نأ اهيف

 هيجوت نع رخأتن ال اننكأو مهدالب ىحن ءوسلا اياون نع مكحلا بصانم اولوت نمم نيينطولا نم درف لك لجن اننإ

 , كش نودب اهتحلصمو دالبلاب قحلت رارضا نم اذه ىبلسلا مهفقوم ىلع بترتي امل مهل ديدشلا موللا تارابع

 يحاونلا لوانتت ةلماش ةضهن دالبلاب ضوهنلا نع ءىش لك لبقو الوأ نولوئسم نيينطو ءارزوك مهف

 حضاو ليبس ىف هفادهأ وحن هديب ذخأت ةقح ةيموق ةهجو بعشلا هيجوتو . ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 طاشن لقأ نآلا ىتح ةموكحلا لذبت مل امنيب ةجرحلا ةقيقدلا ةلحرملا هذه ىف للزلاو فسعتلا رش هيقي ملاعملا

 ىف اهتلاحو ةيناطيربلا ةرادإلا دهع ىف دالبلا ةلاح نيبام قرف دوجوب رعشنال انلعجي امم رامضملا اذه ىف ركذي
 رادصإ ىدعتتال ىتلا ةيرادإلا مظنلا ىف تايلكشلا ضعب ىف وهف قرف كانه ناك نإو ؛ةينطولا ةموكحلا دهع

 اهلجأ نم ةموكحلا هذه تئشنإ ىتلا ةيموقلا فادهألا قيقحتو هقحلا بعشلاو داليلا ةحلصم امأ ؛ةيحطس تارارق

 ءاضعأ فرط نم ريصقت ىف ةبغر وأ رظن رصق ىلإ عجريال كلذ لعلو , ةموكحلا مامتهإ نع ةديعب لازت الف

 ةموكحلا هذه نم تلعج ىتلا ىه روتسدلا ىلع روشنملاب رطيست ىتلا ةيبنجألا ديلا ةدش نكلو ةينطولا ةموكحلا

 ةموكحلل انمول هيجوت ىتأي ةيحانلا هذه نمو منغلا مهلو مرغلا اذيلعو مكحلا زيلجناللو مسالا اهل ةروص درجم

 . . اهئاضعأ ىلع بعشلا بيرثت دتشيو

 بضغتو ىضرتو لمعتو ربهست ةقح ةينطو ةموكح ءاضعأ اونوكي نأ مهنم ديرت امنإ ةمألا نأ كلذو

 كلذ قيقحت مهيلع لاحتساام اذاف رابج ةبضغ الو راشتسم ةمول كاذ ىف اهذختت الو اهدحو ةينطولا ةحلصملل
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 مامأ سيلو بعشلا ةحلصمو دالبلا همارك نم هنمث نوعفدي ىذلا فيزملا هاجلا كلذ نع مهفرشو مهتينطوب اومسيلف

 , نيجهثملا دحأ كولس الإ هتيضفو بعشلا طخس نم مهمصعتالو نيتطخلا نيتاه ىدحإ ريغ ةموكحلا لاجر

 اذا ايناطيرب ىلعو .البلا هد ف انت اطيرت اقوم قام اينو سلا نقم "نتن قف سفيرا
 ىتلا ةقيتعلا ةسنايسلا كلق بنجفتَو' اعنم اهنقاودص ىلف قادت نأ اهنيبو انين ةفادطلا هتاف ديطوت نق: كيفزام
 ةطخلا هذه رييفتب سابت نأ نيل يي نإ قرح ةركلاولا ميكن انتيك ان ليحتل اذه ءاخبا ئلك ىلاطتق اكتمل

 ىلإ بعشلا عم ريستف ابلاقو ابلق ةينطو ةموكحك اهتايلوئسمب مايقلا ىلع لمعت نأو اهيلع ريست ىتلا ةدماجلا
 ةيكن هتاطلس قم اههنميال ىذلا فشلا طفلا اهسقن نهردتس كش نودي اهتاف الإو ١ هتاياغو بعشلا فادسأ

 مهنطو قوقحب نينمؤمللو هلوسرو هلل ةزعلا نأو الأ . لوقن امل نونئمطم نحنذو اذه لوقن رابج ةبضغ الو راشتسم

 , مهتمأو

 الطاب لطابلا انيريو هعابتإ ىلع اننيعيو اقح قحلا انيريو اعيمج انقفوي نأ هللا ىعدن اريخأو اذه

 , هبانتجإ ىلع اننيعيو

 , هللا ريغل هداهج ىف نادالو هاج هتينطو قح ىف هريفي مل ىذلا دهاجملا راتخملا رمع محريلو مث

0 
 نأ وه ةيضقلا رهوج نإ لوقت (نطولا)
 اسنرفو ايناطيرب نم ةطلسلا نويبيللا ملستي

 ةقيرطي ةيسيساعلا ةعيلا نوكم نا تررقو ةبقعلا نيرعلاو ذحآولا لجل تذاتجا
 نيرشع عقاوب اوضع نيتس ةئيملا ءاضعأ ددع نوكي نأ تررق تناك نأ دعب رايتخالا

 ٠ نازفو ةقربو سلبارط نم لك نع اوضع

 (رسهوجلا نع ضرعلا مكلغشيال) ناونع تحت اهتيحاتتفا ىف كلذ (نطولا) تلوانتو
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 رهوجلا نع ضرعلا مكلغشيال
 مث ةيبيللا ةيسيسأتلا ةئيهلا نيوكت ةقيرط ثحب ىف تعرشو عامتجالا ىلإ نيرشعلاو دحاولا ةنجل تداع

 ةنجللا تزاتجا كلذيو باختنالا لدب رايتخالاب ةئيهلا نوكت نأ ىلع ع امجالاب قافتالا ىلإ - هلل دمحلاو . تقفو

 .... اليوط لمعلا نع اهبيسب فقوتت تداك ةبقع

 بودنملا مدق نأ دعب ةدحتملا ممألا ةئيه ىف ثحبلا لاجم ىلإ ةيبيللا ةيضقلا تداع تقولا سفن ىفو

 .٠.٠ مهتاحارتقاو مهتاعورشمب نولديو رارقلا اذه نوشقاني لودلا ىلثمم ذخأو هريرقت ايبيلل ىلودلا

 7" فصنو ءارآلا ضرعتسن نأ انتين ىف سيلو ةشقانملا كلت ىف ىرج امب ملع ىلع انعارق نأ كشال

 .... مؤاشتلا نم رثكأ لؤافتلا ىلع لمحت مومعلا ىلع ةلاحلاو ريطخ تقولاو قيض لاجملاف ةفلتخملا تاهاجتالا

 ةئيهل ةيسايسلا ةنجللا ىف ثحب نم ةيبيللا ةيضقلا لوح رادام مامتهإ عبتت ىسايس ىبيل لك عسيال نكل
 تددنو نطولا اذه نع عافدلل تدصت ىتلا لودلا كلت ىلإ هريدقت قمعأو هركش صلخأ هجوي نأ الإ هعسيال ممألا

 .... هيلع ةرطيسلاو هقوقح سمط نولواحي نيذلا نيرمعتسملاب

 عفتنم لا ىضاملا براجت نم ديفتسملا رهظمب هروهظ ىلع صرحلا لك صيرح ىبيللا ىسايسلا نا ريغ
 ىف تقولا ةعاضإ ببسيو ةصرفلا زناهتنا مدع ةجيتن اهريغ باصأ ام هدالب بنجي ىتح عقاولا :قئاقحب

 ... ضرعلاب رهوجلا نع لاغشنالا

 ىف ىهف كلذ ادعام امأ .. نيينطولا ىديأ ىلإ بناجألا ىديأ نم ةطلسلا لاقتنا ىه انتيضق رهوج نإ
 .. ةصرفلل توفم تقولل عيضم وهف لاقي مالك لكو .. ضرع انرظن

 نيترادإلاو ىلودلا سلجملاو ممألا ةئيه بودنم فارشإو فارتعاب نيرشعلاو دحاولا ةنجا تلكشت دقل
 1 ةبطاق ىبيللا بعشلاو نيتمئاقلا

 نوينطو ةنجللا ءاضعأو , ةيبيللا ةيسيسأتلا ةئيهلا نيوكتل ةيساسا تارارق ةنجللا هذه تذختا دقلو

 .. (اهباعشب ىردأ ةكم لهاف) هب رضي امو مهنطول حاصيام نوفرعي
 دحاولا ةنجل تاررقمل اقبط ةيسيسئتلا ةئيهلا فيلأتب عارسإلا ىف مامتهالا رصحني نأ بجي كلذل

 ... نيرشعلاو

 ةطلسلا ميلستب اسنرفو ايناطيرب فيلكتب ارارق ممألا ةئيه ذختت نأ انتيضقل عفنألا نم نأ دقتعن نحنف
 ةئيهلا هارت ىذلا ىحنلا ىلع اهتموكح فلؤتو دالبلا روتسد عضتو لكشت نأ دعب ةيسيسأتلا ةئيهلا ىلإ ةلماكلا
 .... بعشلا ةحلصمل اقفاوم

 سالما



 ةيلخادلا عانشوالا ةيضتقتاب:يردح فيكي سرع كاذق ةكوذلا لكتشو مكحلا مالت ىف تسيل ةلكتشملا نإ

 ... ىموقلا ىعولا هب ىحويامو

 ... نيينطولا ىلإ ةطلسلا ميلست نع ةيسنرفلاو ةيناطيربلا ىديألا ضابقإ ىف ىه ةلكشملا نكلو

 فيوستلا ىلع الإ نكترت ال ىهو ةفورعم اهططخو ةفوشكم نيتيرامعتسالا نيتلودلا نيتاه تاروانم نإ

 . رهوجلا نع ضرعلاب ناهذألا لاغشاو ليجأتلاو

 . نامعتسالا ءادغأو ةيرحلا راصتا نأ انع عفادي ممألا ةئيه ىف فقوم نم لك هيلإ هبنن نأ ديرئام اذهو

 ا :رومأ ةثالث ىف صخلتي كلذو انتيضق حاجن ليبس ىف هلمع نكميام نسحأ ىلإ مهرظن تفلن اننإ

 «ةيروتسالا ةلودلا قايكءاكل ةنشنللا ةيسيسافلا ةهئيبلا فش نموت ءاظن ىااويناق ت3

 مكحلا ماظن ةيسيسأتلا ةثيهلا ررقت املاح نييبيللا ىلإ نييسنرفلاو نييناطيربلا نم ةطلسلا لماك لقن - ؟

 ةدايس تاذ ةلقتسم ةلودك ايبيلل ةيداملاو ةينفلا ةدعاسملا نم نكميام ميدقت - "٠

 .... لئازلا ضرعلاب هنع اولغشنت الف انتيضق رهوج ىه انيأر ىف اذه

1 
 ظ مقر ةقيثولا
 : ةلماك ةيلوئسملا لمحتل نطولا ءانبأ وعدت (نطولا)

 تاوطخلا نع ةيممألا ةئيهلا ىلإ لوألا هريرقت ايبيل ىف ةدحتملا ممألا بودنم مدق

 ريرقت ىلع ةدحتملا ممألا تقدصو . ايبيل لالقتساب ةدحتملا ممألا رارق ذيفنتل تذختا ىتلا

 رارقل اقبط اهتدحوو ايبيل لالقتسا قيقحت ةرورض ىلع ةدكؤم ليوط شاقن دعب بودنملا
 . ىروتسدلا روطتلل ةيوق ةعفد تطعأ كلذبو ١549/١١/9١ ىف رداصلا ةماعلا ةيعمجلا

 ىف (نولوئسملا نحن) ناونع تحت ةيحاتتفاب كلذ ىلع ةبقعم (نطولا) تجرخ دقو

 96١ةهءر/ك١٠ ال١ خيراتب ؟١/ ددعلا

 كل 0-7



 ... نول وئسملا نحن

 .. ةايحلا قفارم ىف اندالب هيناعت رخأت وأ صقن لك نع ةلوئسملا ىه ايئاطيرب نأ انددرام اريثك

 ىحاونلا عيمج ىف أوسأ ىلإ ءىيس نم اهب ريسست يهو دالبلا هذه ةرادإ ايناطيرب تاوت نأ ذنمف

 ... ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا

 ىلع تلوتساو... ةلمعلا ىلع رئاجلا اهئاضقب ميمصلا ىف ةيبعشلا ةورثلا تياصأ ... داصتقالا ىف

 ةينطولا تاكرشلا ءاشنإ ىف تعنامو .. نيطسلف ىف دوهيلا ىلإ اهتعايو ةفلتخملا عناصملاو ةيعارزلا تالآلا عيمج

 مدعناف ريدصتلاو ديروتلا ىف ىراجتلا نازيم لا بارطضا ىلع تلمعو .. ةيداصتقالا عيراشملا سيسأت تلقرعو

 ,.. كالهتسالاو جاتنالا نيب نزاوتلا

 ىلع ةياصولاب تبلاطف بصاغ لتحمو دقاح ىدع ةفقو ةيموقلا بلاطملا هجو ىف تفقو ... ةسايسلا ىفو

 نيب تثفنو عطق ثالث ىلإ انضرأ تقزم نأ دعب ايلاطيإ ىلإ اءزجو اسنرف ىلإ !ءزج تحنمو اندالب نم ءزج
 , (... مهوتملا) فالخلا مومس اهناكس

 ةكرحلا ةمواقل تدصتو ةيعجرلا راكفألا تعجشو ةدئابلا تاداعلاو تاريبعتلا تيحأ ... عمتجملا ىفو

 ... ماعلا نمألاو ةحصلاو ميلعتلاك ةيعامتجالا ةوقلا رهاظم مهأ فاعضأب هذه اهتطخ ةمعدم ةيضوهنلا

 ةيندم ةبترم طحأ ىف اننطو نوكي ىكل (صالخإ لكب) ايناطيرب تلمع عمتجملاو ةسايسلاو داصتقالا ىف

 ... ىموقلا فرشلا ةبضغ ىأ ةينطولا ةماركلا ةروث اهيلع فاختال ةيبرح ةدعاق هعوبر ىف اهسفنل نمضتل

 للم الو للك نود ةديدع ارارم هاتددرو هانرركام كلذو دالبلا هذه ىف ايناطيرب لامآو لامعأ تناك كلت

 ,... ريكذتلا ةعفنم نكلو ريهشتلا دصقيال

 درلا (ةلوئسملا ىه ايناطيرب) ةملك تحبصأ ىتح اندض فرتقت ام ةيلوئسم ايناطيرب لمحن انك كلذلو

 , (... ةئيربلا) ةينطولا مسايو نيينطولا ضعب ةطساوب لمعلا اذه ءاج لو اندالبب رضي لمع لك ىلع ىعيبطلا

 تررق نأ دعبو ماتلا ايبيل لالقتساب قباسلا اهرارق ةدحتملا ممألا ةئيه تدكأ نأ دعب مويلا امأ

 ةئيه تاررقم ذيفنت ىف ةداج اهنأ حيصف حيرص ناسلب اهسفقن ايناطيرب تنلعأ نأ دعبو اينفو ايلام اهتدعاسم

 ٠ (نوالوئسملا نحن) ددرت ىأ مثعلت نود نلعن نأ بجي اذه لك دعب مويلا ... ممألا

 تلازام نيذلا نييناطيربلا تافرصت نع ىتح لب بسحف نحن انتاقرصت نع ال مويلا ذنم نولوئسملا نحن

 .. مهرمأي نومكاحلا مه اولازامو ةطلسلا مهدي ىف

 ا



 نم مكحلا نوردصتملا اهعارو رتستي ناك ىتلا راذعألا نأل نآلا ذنم ىرجيام لك نع نولوئسملا نحن معن

 ... تلاز دق نيينطولا

 نأو انتيضق ىف دقعلاو لحلا ةبحاص ىه ايناطيرب نأ دكؤيو رودصلا ىف سوسوي ناك ىذلا مهولا لاذ

 ىف قلطملا ناطلسلا تاذ ايناطيرب انل لثمي ناك ىذلا لايخلا لازو هريصقت وأ انرمع ةلاطا اهتعاطتسا ىف

 نيمئاقلا مامأ سيلف (هلل كلملا حبصأو انحبصأو) لايخلا لازو مهولا لاز ... ءاشت نم لذتو ءاشت نم زعت ايندلا

 ةلود حبصيل نطولل مهبجاوب اوموقي نأ مهيلع مث ءىش لك لبق نوينطو مهنأب اونمؤي نأ الإ نيينطولا نم رمألاب
 ا ةدايس تاذ ةلقتسم

 انقوقح ىف انملس اذإ نولوئسملا نحن ,. ىنطو سعاقت أ فاخ وأ نواهت اذإ مويلا دعب نولوئسملا نحن

 ءاهتطخ ىف ايناطيرب انرياس اذإ نولوئسملا نحن ... طغضلل انشمكناو ةلذملل اناطاطو ديدهتلا مامأ انعجارتو

 اهمكحو ةيرامعتسالا اهتسايس ىف ايناطيرب ترمتسا اذإ نولوئسملا نحن ؛اهتلوص انيشاحتو اهتبضغ انيشخو

 لالخ هانلقام ىفكو انتمأ ليقتسمو اندالب مكحو اننطو ريصم نع نولوئسملا نحت ةيوضوفلا اهترادإو رثاجلا

 ىلع الماحتو ءافعضلا ىلع الواطت ىفك .. ةناهتسإو ةناهإ.نم ايناطيرب ىدي ىلع فاجع تاوئس عبس

 ..ءايربألا

 تحت الإ لمعلا نوعيطتسيال نيذلا ديداعرلا نيلذاختملل رذع الف ! .. نوينطولا اهيأ نولوئسملا نحن

 نيذلا نيينانألا نييسايسلل ةجح الو ... هوشم تاتف نم هب دوجي ام الإ مهقح نم نوطقتلي الو ىبنجالا ةيامح

 نحن ( هذاقنإ نكميام ذاقنإو بلاطو ذخو نارودلاو فللا ) ةسايس قيبطت الإ مهل ليبس الو مالظلا ىف الإ نولمعيال

 انرهظأ اذإ نولوتسملا نحن ... صلخملا طحنأو قفانملا عفتراو ملاعلا انم رخاتو لهاجلا انيف مدقت اذإ نواوئسملا

 3 انتردقم انيفخأو انزجع

 ىف ناك نم قيرطلا نم حنتيل نذإ .. ةيلوئسملا هذهل نوردقم متنأ لهف .. نوينطولا اهيأ نولوئسملا نحت

 ,.. لهجلا ءاد هلقع ىفو فوخلا صضرم هبلق

 هسليخب دنع لاملاو هئابج د نع فيسلا نوكي نطو ىف ريخال
 هسليخد دنع مكحلاو هييرق دس بذع ملعلاو هديرط دنع ىأرلاو

 ةسستلفا ريك نانو اهللف» ٠ . ولمس يا مالو نق تسل نكو
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 مل سمسا

 مقر ةقيثولا

 بحرتو اهليطعت دعب رودصلل دوعت (نطولا)
 ايبيل ىلع اكلم سيردإلا بيصنتب ىروتسدلا روطتلاب

 رارق ردص ١١ه./ا١٠ء/”"ا١ خيراتب (نطولا) نم ؟"8 ددع رودص دعب |

 ةححب 906١./ا١١ار//١ نم ءادتبا نيرهش ةدمل اهليطعتب ةقرب ءارزو سلجم نم

 ىلع ضيرحتلاو بعشلا ةراثإ اهئارو نم دصقي ةيقيقح ريغ ءابنأ ' اهرشن)
 ليطعتلا رارق ىف ءاج امك ( دالبلا ىف ماعلا نمألاب لالخالا

 ةيسيسأتلا ةئيهلا نيوكت ةقيرط ترقأ دق نيرشعلاو دحاولا ةنجا تناكو
 راتخيو ,ةقرب ىلثمم ةقرب ريمأ سيردإ ديسلا راتخي نأ ىلع رايتخالاب

 ىيأ دمحم خيشلا راتخي نازف ىلثمم نازف ميعز رصنلا فيس دمحأ ديسلا
 سلبارط ىلثمم سلبارط ىتفم ملاعلا ناعسألا

 ةيعمجلا اهيمسي نم كانهو) ةيبيللا ةيسيسأتلا ةئيهلا تدقع دقو
 اهتسلج ىفو 60١./اارىعه ىف سلبارط ىف اهتاسلج ىلوأ (ةيبيللا ةينطولا
 ريمأ ىسونسلا سيردإ ديسلا بيصنتب اهرارق تذختا 6.0/6“ خيراتب

 ايداحتإ ةلودلا لكش نوكي نأ تررق نأ دعب ايبيل ىلع اكلم ةقرب
 ةيبيللا ةلودلا) شرع ءاقترال هدادعتسا انلعم ةئيهلا ىلع ريمألا در دقو

 نالعإلا انفرط نم نآلا ءىجرن نأ نسحتسملا نم) لاق هنأ ريغ (ةدحتملا

 ةيسايسلا تاوطخلا لصت امثير نوميملا ةكلملا شرع انئالتعاب ايمسر
 ( ةيكلملا انتاطلس ةسرامم اهعم اننكمي ةلحرم ىلإ ةيروتسدلاو ةيرادإلاو

 ديسلا رمأب ؟45 ددعلاب 1560./١؟/ ىف رودصلل ( نطولا ) تداعو
 (كلملا شاع) ناونع تحت اهتيحاتتفا تناكو اكلم هب ةادانملا دعب سيردإ

 ىتيقرب صخنو ( كلملا رمأب دوعت نطولا) ناونذع تحت رودصلل اهتدوع ربخو
 ةيسيسأتلا ةئيهلا ىلإو كلملا ىلإ ةيعمجلا سيئر نم ةئنهت

 سم 51/خ--



 ةدلاتلا داابلا هذه ةحفص ىف اميظع اًئدح لجسيل رابكالاو لالجالا ةفقو ىرخأ ةرم خيراتلا فقو
 ش .... ةدلاخلا

 رضاحلا دادعتساو ىضاملا ةزه نيب تطبر اهنأل ثداوحلا مظعأو ثادحألا رطخأ لجسي ةرملا هذه هنكأو
 .. لبقتسملا لمأو

 ةيعيبطلا اهدودحب ايبيل ىلع ايعرش اكلم ىسونسلا ىدهملا سيردإ دمحم ميظعلا لهاعلا حبصأ دقل
 ::ينطرلا سلخ ناطرلا ىف ةداينسلا دحض وة دامك اةةلودلا تعيضاو ةلود ابدل ةمحتما كلذ

 ثداوحلا قبسنو نمزلا ىلع لواطتن نأ ىشخن اننأ .. رورسلا ةوشن ىفو حرفلا ةرمغ ىف مويلا نحن

 .. قيرطلا ىف طشنو

 فلص ريغ ىف زتعيو بلصت ريغ ىف فقي هنإ ريبكلا نطولا دئار وه سيردإلاو هلهأ بذكيال دئارلا نكلو

 متأ ىلع انأ مكب روخف انأ مكذم قثاو انأ مكركشأ مهل لوقيل ءاليخ الو رتخبت ريغ ىف هبعش ىلإ مدقتي مث

 ةدايسب عتمتتو ةيطارقميد ةلود نوكن نأ ديرن اننأ اوركذت .. نكأو مكبلق تأوبت دقف مكشرع :أوبتأل دادعتسا

 ةليسو ىه ةحارصلا نأو مدقتلا ساسأ ىه ماظنلا نأ اوركذتو ... ةيمالسإ ةعيرش ىده ىلع ريسنو ةيروتسد

 ني نيحلا لحس نب نكمل عار عامنا

 . ءادعس اوشيعتل تلمعو ءايوقأ اورمتستل تربصو ءازعأ اونوكتا تدهاج ىننإ اوركذاو

 ” موي ايبيل ىلع اكلم سيردإلاب تدان ىتلا ةيسيسأتلا ةئيهلا ىلع ىماسلا درلا موهفمو قوطنم وه اذه

 ىطختيال ىتح ةانأو ةريصيو تبثت ىف قرطلا موقأ عم ىشمتلا هبعشل دارأ ! ... ميظع ىروتسد كلم
 ... مامزلا هدي ىف برطضي الو رومألا لجتريالو دعاوقلا

 ربصو دهاج ىذلا بعشلا ةايح ىف ديدج دهع ةيادب نطولا ةحفص ىف خيراتلا لجس دقق .. دعب امأ

 امك جاتنإلا بيطو ةرادإلا نسحب اهتاقحال ألمن نأ بجي ةديدج ةحفص . رباصو طبار ىذلا دئاقلا ةايح ىفو

 ,. ةيحضتلا لالجو حافكلا رخافمب اهتاقباس انألم

 س19

 ا
 ا



 كلملا رمأب دوعت - ( نطولا )
 سلجم هذختا رارق ىلع ءانب نيرهش ةدمل ىضاملا ريمفوت لوأ ذنم رودصلا نع ( نطولا ) ةديرج تفقوت

 . ءارزولا

 نع ىفعلاب ىلاعلا هرمأ ردصأو مظعملا كلملا ةلالجلا بحاص ةرضح فطعت ىراجلا ربمسيد ه خيراتيو
 . اهرودص فاتكتساو ةديرجلا هذه

 عسي ال ايبيل ىلع اكلم لوألا سيردإلا ةلالجب ةادانملا ةبسانمل تارسملاو حارفألاب لفاحلا جلا اذه ىفو
 ةمدخل ضيهنت ىهو ةكرابملا ةبسانملل امارتحإ رئاجلا ىرازولا ءارجإلا كلذ ىلع درلا نع كسمت نأ الإ (نطولا)
 قدصأو ميركلا فطعلا ىلع ركشلاو صالخإلاو ءالولا تارابع ىمسأ ىلاعلا ماقملا ىلإ ةعفار اهاوق لكب اهنطو
 , ىدفملا سيردإلا جات تحت هتدحوب هيئامأ ىلغأ ىبيللا بعشلا غولبل ةيبلقلا ىناهتلا

 كلملا ةلالج ءىنهت ةينطولا ةيعمجلا

 ىزاغتب - ايبيل كلم لوألا سيردإ مظعملا كلملا ةلالجلا بحاص

 زعأ ىبيللا بعشلل هللا ققح دقل يناهتلا صلخأ رغألا مويلا اذه ىف ةينطولا ةيعمجلا عفرت مكتلالج ىلإ

 , نيزعلا نطولل حلاصلا لمعلا ىق هللا مكديأ ىدفملا مكجات تحت هداحتاب هينامأ

 ةيسيسأتل اةئيهلاو

 سلبارط - ةيبيللا ةيسيسأتلا ةيعمجلا سيئر ةحامس

 ةينطولا اهفادهأ نم تلعج ةيبيل ةئيه لوأ تناك ىتلا (اقباس راتخملا رمع ةيعمج) ةينطولا ةيعمجلا نإ
 نأب ىخيراتلا مويلا اذه ىف فرشتت ةلقتسملا ةدحوملا ايبيل ىلع اكلم ىسونسلا سيردإ ريمألا ومس بيصنت
 اساسأو اهتدايسل انصح ئوكيس افده دالبلل تققحف ميظعلا رارقلا كلذ تذختا ىتلا ةرقوملا مكتئيه ءىنهت
 . ةيتفلا ةيبيللا ةكلمملا ايحت 000 0 0 ٠ لوألا سيردإ كلملا شاع . اهتضهنل

 رماع نب ىفطصم

 ت9 اج
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 مقر ةقيثولا

 ىداحتإلا ةلودلا لكش لوح فالتخالا هجاوت (نطولا)

 ةيسيسأتلا ةئيهلا لبق نم ىداصتإلا ةلودلا لكش نع نالعإلا نإف سلبارط ىف امأ
 ةقريو سلبارط لكبح هذه ىواست ببسي نافتكا يقوم تناك 'اهناذ نه“ نثلا) :ةينبنلا

 ةيسلبارطلا بازحألا ىدل رعاشملا راثأ دق (ناكسلا ددع ةبسن ىلإ رظنلا نود نازفو

 . مادصلاو ةهجاوملا رداوب تأدبو

 تحت اهتيحاتتفا ىف اهيأر نع (نطولا) تربع فالتخالاب رذنملا ىجلا اذه ىف

 نف نيبفتلا تلساو مث:1406: 1571+ عيراقي «44+- ىدعلا نك: (ةجيتتو ةمدقت) قاوتك

 ةئيهلا ىلإ حوتفم باطخ ) ناونع تحت 1100/١١/١9 خيراتب 54١ ددعلا ىف اهئارأ

 , ( ةيبيللا ةيسيسأتلا

 تحت اهتيحاتتفا ىف ىداحتإلا ةلودلا لكش ةيضق ةشقانم ىف (نطولا) ترمتساو

 ىف مث ١100/١١/96 خيراتب ؟4؟ ددعلا ىف ( ىمسملا نيأو مسالا اذه) ناونع

 ١ / ١951 / " خيراتب 54٠ ددعلا ىف (ةداسلا ءالؤه ىلإ ) ناونع تحت اهتيحاتتفا

 ماد (عنقم) رامعتسا دعبو ... ربصلاو حالسلاب ةمألا هتمواق اماع نيثالثلا ماد (رفاس) رامعتسا دعب
 ... لامتحالاو قطنملاب بعشلا ةمواق ماوعأ ةينامث

 , 1107 ةرغ لبق ةدايس تاذ ةلود نوكت نأ ىف ةيبيللا دالبلا قحب لودلا عيمج نم لماك فارتعإ دعب مث

 رو ةيقفلا ةلونلا نوتسد: سكت سلب ارا نتا ريفا ةسيستافلا ةفربلا ةمستجا كا ذو 138 ل

 ةيعرش ةئيهلاف كلذ مغرو تاباختنالا ال رايتخالا ساسأ ىلع تنوكت ىتلا ةيسيسأتلا ةئيهلا تعمتجا

 ....:ةيفتلا ةيجاو ثارارقلاو عيصتم عامتجالاو
 ب ؟؟١



 ةئيهلا قيرط ىف فوقولا نأ رمألا همهي نم كرديلو ىنادلاو ىصاقلا هعمسيل عيرصلا مالكلا اذه لوقن
 .... لالقتسالاو ةدحولا وحن اثيثح مدقتت ىهو ةيضقلا ريس ةلقرع ريغ هل ىنعم ال ةيسيسئتلا

 نيذلا مه مويلا قيرطلا ىف نيفقاولا نم مهينعت نيذلا نآل رايتخالا ةقيرطب تنوكت ةيسيسئتلا ةثيهلا
 نم ةديدعلا دادعألا ىلإ عوجرلابو كاذ ذإ ةلوقعم بابسأل هل نيعادلا لوأ اوناكو (رايتخالا) اذهب اوكسمت
 نم ىسلبارطلا بئاجلا ىف هانسمل امل ارظن رايتخالا اذه ىلع عقادن انك فيك ىري نيحلا كلذ ىف (نطولا)
 امف ... ةمئاقلا ةيسيساتلا ةئيهلا هذه اهتجيتن تءاج ةمدقم رايتخالا .... ةلوبقم انلق امك تارربمل هيلع رارصإ
 ةجيتنلاب ىضريال ةمدقملا عضاو لاب

 ةيلقالا دنع وأ ةيرثكألا دنع حايترإلاب اهيلإ رظنيال ةئيهلا ىف رصانع دوجو رايتخالا ةجيتن تناك اذإ امأ
 . رايتخالا ىف نعطلل اببس لعجي ال كلذف

 نايبل فقوملا ميمص ىف لغوتلاب جمسيال ىفحصلا لاجملاف عوضوملا اذه ىق عسوتن نأ ديرنال
 .... ةغمادلا ةرملا ةقيقحلا

 مهركذن ... ىبيللا نطولا نم ىبرغلا ءزجلا ىف نييسلبارطلا انناوخإ ىلا ىرخأ ةرم هجوتن نأ ديرن امنإ
 اذه ىف (تاذلا ناركن) نأب مهركذن رهشأ ةعبرأ ذنم (ناوخإلا اهيإ مكيلإ) ناونع تحت مهل هانلق نأ قبس امي
 وأ ةايح ةكرعم ىف انثأب مهركذنو هتمأ دعسيو هدالب ىنطولا هب مدخي ىذلا ميمصلا ىنطولا فقوملا ىه تقولا

 (تائفاكملاو تايقرتلاب) انسفنأ لغشنو انتوق نم ةرذ نع الو انتقو نم ةقيقد نع ىنغتسن نأ نكمي الف توم
 ... مدقتتو فحزت (تقولا لكاشمو تقولا باحصأو تقولا ) نم ةنوكتملا ءادعألا شويجو

 اهتاكرح مشيت اهتاوطخ كرابيو ةيسيسئتلا ةئيهلل ماتلا هدييأت نلعي نأ بجي مويلا ىنطو لك نإ
 ... ممألا ةئيه سلجم ىف دعقم اهل ةيبيل ةلود نيوكت ىلإ انلصوت تمادام

 هبنن نأ انيلع بجوت ةينطولا ةحلصملا نإف ةيرهوج مأ ةيلكش صقاون وأ ءاطخأ كانه تناك اذا امأ
 امنإو فده ىلإ لصوت الو ةياغ ققحت نأ نكميال ءانبلا مساب مده ةلواحم ىأ نأل ميدهت الو ةعيطق ريغ ىف ركذنو
 .... نايك الو ساسأ ال ةرفانتم ةرحانتم ةمأ انم لعجت

 قفاوي نأ اضيإ ىنطولا حلاصلا نم نأ ىهو رخآ ايأر هيلا فيضنو ةحارص لكب هنلعن انيأر ىه اذه
 .. ةيسيسأتلا ةئيهلا هيلع قفتت ءىش ىأ ىلع ًادارفأو تائيه بعشلا

 ءاضعأ فلتخي موي كلذف ةضراعملاو رييغتلا ىليدبتلل دارفاو تائيه بعشلا ضهني نأ بجي ىتم امأ
 تقولا ىف ةراسخ فقوملا اذه انفلك نإو ذقنملا ةفقو قيرطلا ىف فقن نأ بجي طقف كانه ... ةيسيسأتلا ةئيهلا

 دقف فقوت نود لمعتلو ... ةمألا ةقثبو كلملا ةياعر ىفو هللا ةكرب ىلع اهقيرط ىف ةئيهلا رستلف .. ةوقلا ىفو
 . عوضوملا ىلإ ةدوع انلو هللا ردقال ... لشفلاب (انعطق) لمعلاب هعطقن مل نإ فيسلاك تقولا حبصأ

 ك0



 ةيبيللا ةيسيسأتلا ةئيهلا ىلإ حوتفم .. باطخ

 ةيعرشلا ةيبيللا ةيسيسأتلا ةئيهلا مكنإ بيرال : ةحارصب مكبطاخنو صالخاب مكييحن - ةداسلا اهيأ
 ايبيلل ممألا ةئيه سلجم ىف انولثمم اهنع ربع ىتلا ةبغرلا كلت .. هئامعزو بعشلل ةداق ةبغر ةديلو تءاج ىتلا
 نيرشعلاو دحاولا ةنجل فيلأت ةقيرط ىف (ناخ ميحرلا دبع) عورشم اوديأو (تلب نايردإ) عورشم اوضراع امنيح

 ... ةيبيللا ةلودلل روئسدلا عضو ىلوتت ىتلا ةيسيسأتلا ةئيهلا نيوكت ةمهم اهب طينأ ىتلا

 بعشلا نم ةقحاسلا ةيبلاغلا هيلع تقفاو وأ هتراتخإ ساسأ ىلع تنوكت ىتلا ةيعرشلا ةئيهلا مكنإ بير ال

 : نيمهاد نيرطخ نم ( ممألا ةئيه رارقب) ةاجنلل عيمجلا رظن ىف ديحولا ليبسلا ناك ىذلا ساسألا كلذ ىبيللا
 ةدم نم اهل ديال تاباختنإ ءارجال عستي نأ نم قيضأ حبصأ ىذلا تقولا .. ( رامعتسالا سئاسدو تقولا قيض)

 ةيناطيربلا نيترادإلا راتس تحت صيرتي لازام ىذلا رامعتسالاو .... باختنالا لدب رايتخالا ةركف تجرخف ةيفاك

 ... رايتخالا اولضفف هلمع لمعيل باختنالا ةصرف زهتني نأ ءامعزلا فاخف ةيسنرفلاو

 .... ساسألا اذه ىلع ةيعرش ةئيه مكنإ بيرال
 رايتخالا عقو امدعب ةرادجلاو ةردقملا ةيواز نم مكصاخشأ ىف رظنلا ديعن نأ ىف قح انل دعي مل كلذل

 .... انمساب اولمعتو اندالب اولمتل مكيلع

 .... (نايتخالا) ةجيتنل تاهجلا ضعب نم لمأ ةبيخو حايترإ مدع كانه نأ لوقن نأ ةحارصلا نم لعل

 ردقب رايتخالا ىف هلمع لمعي.نأ عاطتسا دق راتسلا ءارو نم صيرتملا نأ ركذن نأ ةحارصلا نم لحلو

 .٠ (باختنالا) ىف عقوقم ريغ
 نمأم ىف مكئالعجت ةوقو ةناصح ىهو (ىعرشلا ليثمتلا) ةفص مكنع عزني نأ عيطتسيال كلذ لك نكلو

 ٠ اهريصاعأ تدتشا امهم عباوزلا نم

 ... اولعفتو اولمعت نأ مكنكمي ةوقلا هذه ىفو ةناصحلا هذهيو

 ... انيولق ألمت ةقثلا نإ لب .... نيمئاشتم ريغ اننا ... مكديؤن نحنف اولعفأو مكعم نحنف اولمعأ

 نلف مكحلا لكشل عاضوأ نم متذختإ امهمو ... ةيبيللا دالبلل ماتلا لالقتسالا قاطن ىف ةروصحم مكتمهمف

 ... ةدحاولا ةيبيللا ةلودلا ملاعم نع هب جورخلا اوعيطتست

 نورعشت نوينطو مكلكف جاتلا ىلعو ةدحولا ىلعو لالقتسالا ىلع مكبناج نم انرواست فواخم الق نذإ

 عيجشتلاب طاحمو عامجالاب معدم فدهلا حضاو ةليسولا ديعم ممألا ةئيه رارقو ... هلامآو نطولا مالآب نوسحتو

 ىف مكعجشنو اهومتوطخ ىتلا مكتاوطخ لك ىف مكديؤنو ةحارصب مكبطاخنو صالخاب مكييحن كلذل
 5 اهنوذختتس ىثلا مكتارارق

 .. نيعمجمو نيقفتم اولمعت نأ ىهو دحاو طرشب مكعجشنو مكديؤن
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 اذه .. هقح بلطيو هتقيقح فرعي بعشك نكلو بصانمو زكارم ىلإ نوعسي صاخشأك ال انبجاو وه اذه

 ةرات دييأتلل عفدنيف ةيصخشلا ضارغألاو ةيدرفلا تاعزنلا ةلآ نوكي نأ هتحلصم نم سيل ىذلا بعشلا
 .... لامتحالا لمتحيال اهيف فقوملا نوكي ةصاخ تالاح ىف الإ مهللا ةرات ةضراعمللو

 ساس رطخو قولا قيسع طخ ىنالدت نأ ىلوالا ةوطخلا ةنم اننيدغأ بصن انعتضي: دق انمدانمو
 .... انك ثيح ىلإ ديدج نم دوعنل فقن نأ قيرطلا فصتنم انغلب دقو نكمي الف (رامعتسالا

 ىلع وقت ال ىلا امهناوق لكي انتفهاذش نم (رامعتسالاو تقولا) نكمك كلذبو ,. ارقي زبكعَي كلذ نإ

 5000 اللا رقهقتلا ةلاح ىف نحنو اهمامأ دومصلا

 .٠ برطضن نأ لدب تبثنلو رقهقتن نأ لدب مدقتنلف صبرتي رامعتسالاو فحزي تقولا

 لور يخل هيف ىلا هل يمسه كو نرخ ةيشيساتل | ةكيبل اها [|ين كرمت نوع يه اذه
 0 ةدحتملا ممألا ةئيه سلجم ىف دعقم اهل ةلودذ نوكن نأ ىلإ ةياغلا ىلإ هب مكبحصنس روعش ... ةيبزحلل

 ناكم لك ىف ةبلقتملا ةعيبطلا اهنإ .... ءاونألاب اورثاتت الف ... ةلود نوكنل نولمعت مكنأ بيرال اريخأو
 .. مامزلا مظعالا اهنابر ةلالج دي ىفو مويلا اهتراحب متئأف ةلودلا ءىطاش وحن نطولا ةنيفس ضمتلو ... نامزو
 ٠ (نطولا) .... مامألا ىلإف ... ءىطاشلا برتقا دقف ةنيفسلا ىلع فوخ الف

 1 ةدحاو ٌةلود لخاد مكحلا لاكشأ نم لكشل مسا ةيداحتإلا

 قبطت ىتلا بوعشلاو نادلبلا عئابطو فورظ همتحت ىأ هيضتقتام بسح فيكيو عضوي ىمسمل مسا ىهو
 نا ا اا مكحلا نم عونلا اذه

 نأ لبق (مسالا) قلطأ .. ةديذجلا ةيبيللا ةلودلا ىف ةموكحلا عونل ساسثك ةيداحتإلا مسا زرب ايبيل ىفو
 رود ءاجو (ةيداحتالا) هذه ىف ماهفالا تبرطضاو ءارآلا تبراضت ؟ .... ىرج اذامف ... (ىمسملا) عضوي 1

 ىبيللا بعشلاف ... ابيجع الو ابيرغ كلذ نكي ملو ... ليلضتلاو ليوهتلل لاجملا عستاف تاليوأتلاو تاريسفتلا
 .... لصاف اهنيب لصفيال (ةدحاو ةلود) كلذب نوكي نأ ديريو قرفم اهنيب قرفيال (ةدحاو ةمأ) هنأب رعشي

 تاذ ةلود ايبيل نوكت نأب ىضاقلا ةدحتملا ممألا ةئيه رارق عم ىشمتيام وهو بعشلا روعش وه اذه

 6-5 لود ةعومجم ال ةدايس

 ةيبيللا ةلودلا ىف ةموكحلا لكش نوكي نأ تعتح لب تضتقإ (عئابط) لوقن الو (فورظ) كانه نكلو
 5 (ايداحتإ)

 تاذ ةدحاو ةلود نوكن نأ ىف ممألا ةئيه رارقو بعشلا ةيغر فلاختس له .٠ (ةيداحتالا) هذه ىه أامف

 ١ ةدايس

 ا



 ممألا ةئيه ىف دحاو دعقم اهنم لكلو ملاعلا ىف ةريثك (ةيداحتا) الود كانه نأ لوقي ىعقاولا قطنملا نإ

 !!... ةدحاولا ةلودلا عم ضراعتتال ةيداهتالاف نذإ ... ةدحاو ةلود اهرابتعاب

 نكتمأ انه نمو سمسم ريق ىلط امتمإ تلازال ةيبيللا ةيدامتالاف ىوقأ نام ىلإ ةجاح ىف بعشلا نكلو
 ك1 هيو لامي نأ لوول ار ومشعل

 بعشلل ىطعت ىتلا ةيساسألا دانيألا نالعإب ةيبيللا ةيسيسأتلا ةئيهلا ردابت نأ ةمكحلا نم نأ دقتعن كلذل

 ع ةيداحتالا هذه نع ةحضاو ةروص

 تباشلا اهمكح ماظن ةلودلل تدطو كلذيو كلملا تنيعو ىكلملا ةلودلا ماظن نالعإب ةّئيهلا تعرسأ دقل

 .. تاليختلاو ماهوألا نم بعشلا ذقنت كلذيو ةيساسألا اهدعاوق نييعتب ىداحتالا ةلودلا لكش نالعاب عراستلف

 عايضو ماسقناو لاصفنا اهنإ ىلع ةيداحتالا روصي نم ءارو قاسنا امه اذإ بحشلا مولن نأ عيطتسنال

 .... ىلمعلا حيضوتلاو ىمسرلا ديدحتلا نم ايلاخ ىجلا مادام ةدحولاو لالقتسالل

 جورخلا عيطتست نلف ةنيعم قرط عابتإ ىلع (فورظلا) اهتمغرأ امهم ةيسيسأتلا ةئيهلا نأب نمؤن نحن
 . اهلالقتساو دالبلا ةدحوب ممألا ةئيه رارق ىلع

 دشأ نأ دقتعن اننكلو لكشلا ىف هيوشتو ءانبلا ىف صقن كانه نوكي نأ عقوتملا نم نأب فرتعن اننإ

 سمطيو حالصإلا ةجحب ءانبلا مدهي نأ مويلا ةينطولا ةحلصملا هل حمستال ةيموقلا قوقحلا ىف افرطت نيينطولا

 ::«ليمعتلا نيمقب لكشلا
 فقوملا ةروطخ ردقيو تقولا ةميق فرعي ىنطو لك ىلعو قيقد فقوملاو قيصض تقولا نإ .... ةصالخلا

 ةدايقلا) ىةرئاد ةكرعملاف درلاو ذخألل لاجم الف (ةعاجشلاو ةعاطلا ) اهانعم ةيدنجلاو ,.. هنطول هسفن دنجي نأ

 .... ةجيتنلا نع ةلوئسملا ىه (ةماعلا

 لكش ىأ نأ ءىش لك لبق كردت نأ بجيف ديف ةمدقملا داسفل ةجيتنل | ءوس نم فواخملل انملستسا اذإ امأ

 اهحالصاو ىنسحلاب اهلح نكمي (ةيلخاد ةلكشم) هنوك ىدعتيال هناف ادساف ىأ اًئيس ناك امهم مكحلا لاكشأ نم

 ىلإ بناجألا ىديأ نم ةطلسلا لقتنت نأ ىلع لمعلا ىف اصخلتم مويلا نيينطولا فده نوكي نأ بجي
 نود ةطلسلاب اهضعب زوفيل (ةيلهأ ةكرعم) ىف كباشتتو ةينطولا ىديألا محازتتال نأ بجي مث نيينطولا ىديأ
 , ضعبلا

 00 تاذلا ناركن ىه مويلا ةحيحصلا ةينطولا

 ىأ ىلعو لكش ىأ ىلع ةلودلا نيوكتل اوقفتيلو ... نول ىأ نمو بزح ىأ نم نوينطولا ةطلسلا ملستيلف

 ... ةياهنلا ىف نكمم حالصالاف ةيادبلا ىف اوعاسأ امهمف ... عضو

 تامداصمو تانحاشم هءانبأ بنجن نأ اندشاني نطولل حيحصلا صالخالا نأل نوكي نأ بجيام ىه كلذ

 يسرالو ايكيا ةنعملا اركسم وكس
 ( راتخملا رمع ةيعمج قئاث 0 شا ل اع



 برح موقت نأ لبق ةلود انثأب لودلا فارتعا ىلع لصحتنا ةعرسب انتاود نايك ىنبن نأ ديرن ةحارصب

 207 ةيقب مالكللو قيرطلا فصتنم ىف نحنو ( هللا ردقال ) ةيملاع

 ) ةداسلا ءالؤه) ىلإ

 ١ - ةطلسلا مالتساو ةموكحلا ءاشنإو روتسدلا عضوب انتلود هلالخ سسؤنل دحاو ماع ىوس قبي مل ,

 ,ماعلا اذه لالخ سورض ةيملاع برح موقت نأ ةميسجلا ةيلودلا ثادحألا ىلع ءانب ادج لمتحملا نم - ؟

 ردابيس هنأ ىف كش الف امهيف هراكفأ زكرو نيتطقنلا نيتاه هينيع بصن صلخم ىنطو لك عضو اذإ

 , نيتيتآلا نيتطقنلاب امهيلع بيقعتلاب
 ١ - روتسدلا عضو نم ىتح ىهتنت نأ نود ممألا ةئيه رارق ىلع لماك ماع رورمل ديدشلا فسألا ,

 روتسالا ىلع لوصحلل عارسالاو ؛ ىرخأ ءاطخب ةيضاملا ءاطخألا حالصال فقوتلا مدع بجي -

 ٠ . ةطلسلاب ةموكحلاو

 : لوقنف ماعلا فقوملا نع حضوأ ةروص ءارقلل ىطعنل عوضوملا اذه ىف اليلق عسوتن نأ انيلع نآلاو

 ناك ىروتسدلا روطتلل عورشمب ايبيل ىف ةدحتملا ممألا سلجم ىلإ تلب رتسملا مدقت 156٠١ ليربأ ىف

 هذه نم فلأتتل 116١ ىيلوي لبق ةيليثمت سلاجم ءاشنال نازفو ةقريو سلبارط ىف تاباختنا ءارجإ ىلإ ىمري

 عضو ةنجللا هذه ىلوتت نأ ىلع (نيرشعلاو دحاولا ةنجل دعب اميف تحبصأ ىتلا) رشع ةسمخلا ةنجل سلاجملا

 ةئيهلا هشقانتل روتسدلا عورشم عضوب كلذ بناجب موقتو 110١ رخاوأ ىف ةيسيسأتلا ةئيهلا تاباختنال نوناق

 ةموكح 110١ لوأ ىف ةيسيسأتلا ةئيهلا فلؤت نأ ىلع تلب رتسملا عورشم صن امك اهباختنا دعب ةسيسأتلا

 وه رخآ عورشمب ىناتسكابلا بودنملا هضراعو رسصم بودنم همجاهف عورشملا اذهب تلب رتسملا مدقت

 لب سلبارط ىف ناوخألا ضعب نم ةضراعم مويلا فداصي ىذلا نهارلا عضولا اذه هتجيتن نم ناكو زاف ىذلا
 . هعورشمب مدقت امنيح مهيأر ىلع ىناتسكابلا دمتعا نيذلا (ةداعسلاو ةماعزلا باحصأ) ةدانسلا نم

 باختنالاب ال رايتخالا قيرطب ةيسيسئتلا ةئيهلا ليكشت ىلإ ةجتم ( ةداسلا ءالؤه) رظن ةهجو تناك دقل

 (العف ترج دق تناك ةقرب ىف تاباختتالا نأ ذإ) نازفو سلبارطل ةبسنلاب اهتهاجول اضيأ نحن اهانديأ بابسأل

 روطتلا قيرط ىف ىلوألا ةوطخلا ذنم ةملكلا ةدحوو ىأرلا ديحوت ىلع لمعن انك ىرخأ ةهج نمو ةهج نم اذه

 , ةيبيللا ةلودلا نيوكتل ىروتسدلا

 دحاولا ةنجل تفلأت نأ (ةداسلا ءالؤه) اهب عتمتي ىتلا ةيسايسلا ةناكملا ببسيو كلذ ةجيتن نم ناكو

 مهنإ ( مويلا نيضراعملا) نم دحأ لقي مل صاخشأ نم مهتابغر عم ًايشمتو مهتاحارتقال اقبط . نيرشعلاو

 اوضع نيتس نم ةيسيسأتلا ةئيهلا نيوكت نم هوررقام عيمجلا نسحتسأ لب مهتارارقل ةميق الو بعشلا نولثميال
 ةطخلا) ةميكت تمض ىف نورظتني (مويلا وضراعملا ةداسلا ءالؤم) ناك اذه ىلإ رايدخالا ةقيراظنو ىراتستلاب

 ب ؟؟1-



 مهيلع عقو نيذلا نييسلبارطلا ءاضعألا نأل كلذ بارطضالا ىلإ ءودهلا نم نوبلقني ةأجف مهب اذاو (ةعوضوملا

 , (ةداسلا ءالؤه) اضر اوزوحي مل رايتخالا

 ءالؤه) ردقي ملف (قئال ريغ) هنأ هب فصويام لقأ وج ىف سلبارط ىف ةيسيسأتلا ةئيهلا تعمتجاو
 روهمجلا نيب اوقلخو (ةعوضوملا مهتطخل) ةيعيبطلا ةجيتنلا ىه ةئيهلا هذه نأ اوسنو ةينطولا ةحلصملا (ةداسلا

 ... ةبيرلاو سجوتلا نم ادس سلبارط ىف ةئيهلاو

 دعب) ديدج نم دوعنو اهتارارق قزمنو ةيسيسأتلا ةئيهلا ىلع ىضقنأ ؟ ... ةداسلا ءالؤه ديري اذام نآلاو

 ةداعاب بلاطن مأ ىرخأ عيراشم ةشقانمو ميدقت هسلجمو تلب رتسملا نم بلطنل (ركذت ةدئاف نود ىضم ماع

 ىذلا تلب رتسملا عورشم دييأتل بلقننو عجارتن انارت مأ نيرخآ صاخشاب نكلو ىناتسكابلا عورشملا قيبطت

 . ةيملاع برح موقت نأ ًادج لمتحملا نم ماعلا اذه ىقو (ةداسلا ءالؤه) اي دحاو ماع ىوس قبي مل

 .... ىجراخلاو ىلخادلا فقوملا اذه اوردقت نأ مكتينطوب مكدشانن اننإ

 ريغ ةموكحلا تناك ىلو هدانبأ ىف ًاصقان روتسدلا ءاج ىلو انتلود نيوكتب عراسن نأ انل لضفألا نم نإ
 ... نيينطولا نم ةرادجلا ىوذ ريغل ةطلسلا تملس ولو اهعضو ىف ةلماك

 ةموكحلا لوحو روتسدلا عضي نمو روتسدلا لوح نحاشتنو نحاطتن نأ نم « كلذ انل لضفألا نم نإ

 ... ةطلسلا ملتسي نمو ةطلسلا لوحو ةموكحلا فلؤي نمو

 ىلع انتلود ءانب ءارج نم لبقتسملاو رضاحلا ىف انبيصي ىذلا ررضلا لهاجتتال اننإ ارارم انلق دقل

 .... ةميلس ريغ ديأبو ةيوق ريغ سسأ

 نأ اذل ريخف هنم دبال ىذلا رشلا ىهو كلذ نم ةحودنم ال نكلو هل فسأنو هب فرتعنو اذه ردقن نحن

 (مىشال) ىقبن نأ نم (ًاصقان ائيش) حبصن
 لمع نود ثقولا اذه فصن نم رثكأ انعضأ دقو تقولا اذل ددح دقو مدعلا نم اًئيش دجون نأ ديرن نحن

 ىلع انالف مدقن نأ اهفادهأ لك دوهج ىف رخآلا تقولا فصن عيضن نأ (ةداسلا ءالؤه) ديري لهف ... رمثم

 ىديأ ىف ةطلسلا ىه ةدايسلا رهظمو ةدايس تاذ ةلود نوكن نأ انفده ..... لكش ىلع الكش لصضفنو نالع

 بجي نميف نوركفت متلزال متنأو بناجألا ىديأ ىف لازتال اهنإ ... ( ةداسلا ءالؤه) اي ةطلسلا ىه نيأف نيينطولا

 ... اهمالتسال مدقتي عضو ىأ ىفو ةطلسلا ملتسي نأ

 ... ةدحتملا ممألا نيب دعقم انل حبصيو انتاود نوكنل ةطلسلا ملتسيلو ةروص ةيأ ىلع مدقتي نم مدقتيلف

 نعذنو مل ستسنف نأ انل ردق اذإو اندالب قوقح ىف طرفن مل اننأ .... اذه ديدرت نم انتوص حب دقل

 نطولا ىف قوقح مهل نوينطو اهيكترإ ءاطخأ اهنإ مث ةيرهوجال ةيلكش ءاطخأ لاح لك ىلع ىهف ةريثك ءاطخأل

 ,... روطتلابو ىنسحلاب انلق امك اهحالصإ نكمي ءاطخأ .. اذل ىه امك

 عم نطولا ةحلصمل اونواعتتو بولقلا اوفلؤتو فوفصلا اودحوت نأ ءاجرلا مكل رركن ( ةداسلا ءالؤه) اي

 , نيينطولا عيمج

 ... مكتياهن ىف مكلامعأ ريخ اولعجاف مكتيادب ىف متنسحأ دق مكنإ ركننال نحن

 هيام
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 مز سس

 مقر ةقيثولا

 ةطلسلا لاقتنإ نع ثدحتت (نطولا)

 ةكضاقلا ةكرشلا :افراتكعات

 ةيناطيربلا ةرادإلا نم ةطلسلا لاقتنا ةلاسم ثحبل زيلجنإلا عم تلب رتسملا
 اذه تحتو ( ةطلسلا لاقتنا ةكرعم ) مايق نع ( نطولا ) تنلعأ نييبيللا ىلإ
 ١ / ١90١ /  خيراتب ؟84 ددعلا ىف اهتيحاتتفإ تناك ناونعلا

 ايلاطيإ ىف هيف ثدحت ةيبرعلا لودلا ةعماج ماع نيمأ اشاب مازع نمحرلادبع

 ايلاطيإ ىف ثدحتي اشاب مازع ) ناونع تحت ايبيل ىف ىروتسدلا روطتلا نع

 (ايبيل نع

 1 مقر وه

 ةطلسلا لاقتنا ةكرعم

 ةرادإلا نع نولثممو ةقربب ىناطيربلا دمتعملا هرضح رمتؤم ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو ىف دقع
 . ايبيل ىف ةدحتملا ممألا بودنم تلب رتسملاو سلبارطب ةيناطيربلا

 . نييبيللا ىديأ ىلإ نييناطيربلا ىديأ نم ةطلسلا لاقتنا ةلأسم ثحب ىه رمتؤملا اذه نم ضرغلاو
 , ةيسئرفلا تاطلسلا عم ضرغلا سفنل سيراب يف ىرجت ىرخأ تاثحابم تلب رتسملا رضحيسو
 . ايبيل نع مرصنملا عوبسألا لالخ تاعاذإلا هتلقانت ربخ مهأ اذه

 ااا ىلا



 لاقتنا ) ةلاسم نأل تاثحابملا هذه ءارو نم ةبقترملا ةجيتنلا ىلإ علطتت نييبيللا قانعأ تبأرشأ دقو

 . ماتلا ايبيل لالقتساب ةدحتملا ممألا رارق رهوج ىه ( ةطلسلا

 ؟.. هعم ىلودلا سلجملا ىف ايبيل ىلثمم باحطصاب تلي رتسملا مركتي مل اذامل لءاستن انارت كلذل

 نأ ديالو تاطلسلا هذه نوملتسيس نيذلا مه مهنأل تاثخابملا هذه ىق ىناثلا فرطلا نولثمي نييبيللا نإ

 قيرط لضفأب ىردأ نويبيللاو ,ةطلسلا اهساسأ ىلع نوملسي بيلاسأو اقرط نوحرتقيس نييسفرفلاو نييناطيربلا
 , نيتمئاقلا نيترادإلا ىمارمو ضارغأب فرعأ مهف ةطلسلا مالتسال بولسأ نسحأو

 حمسن ال كلذلو ةدحتملا ممألا رارق ذيفنت ىلع مزع نم تلب رتسملا نم رهظ ام ( نآلا ىلإ ) ركنن ال اننإ
 عفادنو اهي نمؤن ىتلا ةقيقحلا ركذ نم انعنمي ال كلذ نكلو تلب رتسملا ةين نسح ىف انسوفن ىلإ قرطتي نأ كشلل

 , اهنع

 , ... نانئمطايو نامأ ىف تاثحابملا جئاتن بقرتن انلعجت تلب رتسملا ةيصخش ىف انتقث نإ لاح لك ىلع

 نطوو صلخم بعش نم ةدئاخ ةدالقو عيفر ماسو اهنإ ةقثلا هذه ديطوتو ديكأت ىلع تلب رتسملا لمعيلف

 ٠ فيرش

 ةدحتملا ممألا رارق رهوج اهنإ انلق اذإو نأشلا ةريطخ ةلاسم ةطلسلا لاقتنا ةلأسم نإف .. دعب امأ

 لهاستن نأ نكميال ىذلا رهوجلا ىه اذه مامتهالا نم اهقح ةلأسملا هذه ىطعن نأ بجاولا نم نأ كلذ ىنعمف

 ... هيف صقنب ملسن نأو هنأش ىف

 ىه هذهو ... دويقل خضرن الو ... ةمواسم كلذ ىف لبقن ال .,. نطولا لهأل ةلماك ملست نأ بجي ةطلسلا

 ناك ايبنجأ - نئاك ىأ هجو ىف فقلسو ءىداه لك اهليبس ىف ريثنو نكاس لك اهلجأ نم كرحنسم ىتلا ةلاسملا
 ... ةدايسلا ىف بعشلا قح نم فعضيو ةلودلا ىف دالبلا قح نم صقني نأ لواحي - اينطو مأ

 ىلعو سلبارطب ىرادإلا سلجملا ىلعو ةقريب ةينطولا ةموكحلا ىلعو ةيبيللا ةيسيسأتلا ةئيهلا ىلعف

 اننأ اوملعي نأ ,.. اعيمج ءالؤه ىلع ... ةلودلا بصانمو مكحلا ىساركل مهسفنأ نوئيهي نيذلا نيمعزتملاو ءامعزلا

 نودبو ةرادج ريغب كاذ رخأتيو اذه مدقتي نأ انلبق دقو عاضوألاو لاكشألا ىف طالغألاو ءاطخالا نع انزواجت دق

 وأ فوخلا زعاوب نكي ملو قوقحلا نع لزانتلاو قئاقحلا نع لفاغتلا ليبق نم نكي مل كلذ نأ اوكردي نأو ... قح

 لاقتنا ةلاسم ىف حماستيو لهاستي اريبك رقون نلو اريغص محرن نا فوس اننأ اودكاتي نأو ... قلعتلا عفاد

 ... نيينطولا ىديأ ىلإ بناجألا ىديأ نم ( ةلماشلا ةلماكلا ) ةطلسلا

 كلذ لك ... انعجشو انديأ لب كلذب فتكن ملو رخأت نم رخئتو مدقت نم مدقت ىتح انحماستو انلهاست دقل

 ( شرعلا ) نع دلاخلا ( رهوجلاب ) مامتهالاو ( تاذلا ناركن ) انيلع تمتح ىتلا ( ةينطولا ةحلصملا ) لجأ نم

 سوال

 نليرلا ف ايح نهرو اهنلا نف'اقعقاوه ردات دل اننا: لب نقلا لول ىلع ملشن مل اق[نراوهبكتا كلي

 ٠.١ بعشلا ةيرحو

 ا



 ,.. ( ةرخؤملا ) ىف مكريغ نوكي نأ ةلاحلا تضتقا امك ( ةمدقملا ) ىف اونوكت نأ فورظلا ت ءاش دقو
 رخأتو لزعألا فيعصضلا مدقت نأ فداص اذإ ةلصافلا كراعملا ءانثأ ةميزهلا ىف ابيس ريخأتلاو ميدقتلا نوكي دقو
 ... حلبسملا لطبلا

 نم مكحالس اولعجاو مادقألاو ةيحضتلاب مكتلوطب اورهظأ ... نوحلسم لاطبأ مكنأ اوتبثت نأ ىجرن كلذل
 .. ةءافكلاو صالخإلا

 ... ( ةلصافلا ةكرعملا ) اهنأ ( ةطلسلا مالتسا ) ةكرعمل اومدقتو

 ... ادحاو اريش اورقهقتت ال نأو الماك قحلاب اوزوفت نأ مكيجأو نأ

 0 مكعزاننو مكمحازن ال نأو ًاددمو ًادنس مكعارو نوكن نأ انبجاو نأ .

 ... مكلجرأ تبثو مكيولق رهطو قحلا ىف هّللا مكرصن

 ايبيل نع ايلاطيإ ىف ثدحتي اشاب مازع

 ىبمتلا ةديرج لسارمل حيرصتب ةيبرعلا ةعماجلل ماعلا نيمألا اشاب مازع نمحرلادبع ةداعس ىضفأ ل
 لبق ةيبرعلا ةعماجلا ةيوضع ىف اهلوبق نكمي ال ةديدجلا ايبيل ةلود نأ : لاقف ايبيل ىلإ اريشم امور ىف ةيلاطيإلا
 مازع نأ لسارملا لوقيو « ةيبنجألا لودلل ةعياشم ةلود درجم سيلو ؛ ةيقيقح ةدايس تاذو ةلقتسم ةلود حبصت نأ
 تارارق ةيعرشب فارتعإلا عيطتسنال اننإ : لاقو ةيبيللا ةيسيسئتلا ةيعمجلا اهب تلكش ىتلا ةقيرطلا دقتنا اشاب
 تماق دقو ةيعرش ريغ ةيعمجلا هذه نأ الئاق اشاب مازع فاضأو ىبيللا بعشلا مساب قطنت اهنأ وأ ةيعمجلا هذه

 ةفيزم ةيبيل ةلود مايق عنم لجأ نم اهاوق عيمجب دهاجتس ةيبرعلا ةعماجلا نأ لاقو ةعورشم ريغ سسأ ىلع
 , هفادهأ ققحتو ىبيللا بعشلا ةبغر راصتنا نامض لجأ نمو

 ىف نوبغري نيذلا نييلاطيألا ءالؤه نإ لاقف ايبيل ىف نآلا نيدوجوملا نييلاطيالا ىلإ اشاب مازع راشأو
 ىلع نونوكيس امك نييندملا نم مهريغ اهب عتمتي ىتلا قوقحلا لماكي نوعتمتيس ةيبيللا ةيوعرلا ىلع لوصحلا
 نوبغري نيذلا امأ ايلعلا بصانملا اهنمو ةلودلا بصانم لغش قح مهل نوكيسو مهناوخإ عم امامت ةاواسملا مدق
 , مهلاصم ةياعرل مهطاشن نورشابيسو ةلداع ةلماعم لك نوقليسف ةيلاطيإلا مهتيسنج ءاقبإ ىف

 اذا اهتعماج نيمأ نع ردصي نأ ةيبرعلا لودلا ةحاصم نم سيل ريثم مالكو ريطخ حيرصت ( نطولا )
 ا اهمساي ملكتي هنأ ترقأ

 عم نماضتلاب ىناتسكابلا بودنملا رارق عورشم ةديلو اهنأ ملعي اشاب مازعو ةيعرش ةيسيسأتلا ةئيهلا نإ
 ىلإ مامضنألاو ... نوملسم برعو نوينطو نويبيل ةئيهلا ءاضعأ نأل ةيعرش ةئيهلا تارارقو ... رصم بودنم
 ايبيل اهنكلو ةيبرعلا ةعماجلا ىف اوضع ايبيل نوكتسف كلذاو ةيبرع ةلود لكل ىعيبط قح ةيبرعلا لودلا ةعماج
 , نوسنجتم نويلاطيإ اهمكحي ىتلا ةفيزملا ايبيل تسيلو نوينطو برع اهمكحي ىتلا ةلودلا

 ا



 مهل طلال

 مقر ةقيثولا
 لوح فالتخالا ةهجاوم لصاوت ( نطولا )

 لكشلاو ةيسيساتلا ةئيهلا دصضض تدتشإ سلبارط ىف ةضراعملا نك قلل

 كب ريشب ىلإ حوتفم باطخ ) ىف اهرظن ةهجوب (نطولا) تهجوتف ,ىداحتالا
  ةحيرص ةملك ) ىف مث ١ / ١10١ ر ١١ خيراتب 545 ددعلا ىف (ىوادعسلا

 ا١ك١0 / ١ رك ؟“ خيراتب ؟46 ددعلا ىف ( سلبارط ىف نييبيللا ىلإ

 ىواذتعسلا كلي رهشت ىف

 ىف اهتيضق امايأ كل ردقنو ريطخ ىسايس كنأب دهشنو ريبك ميعز كنأب فرتعن  مارتحالاو ةيحتلا دعب
 ... دالبلل اهتيدأ الامعأو داهجلا

 ىده ىلع بتكيو بعشلا اهيف أرقي ةديدج ةحفص هب حتفنل حوتفملا باطخلا اذهب كبطاخن نأ اندرأ كلذل

 ,. ىموقلا هيعوو ماعلا هيأر نم

 ا ل اهرارق ١65 -- نم 00 0 ل دقل

 ا و 5 ها ادغ

 تع



 راهظإ ىلإ انبلط اهيف باجي ةرتفو ةادإلابو لاجملاب انل حمسي نآ نود لمعن نأ ديرن اهيف انك ةرتف نيب ... نيلمع

 راص لمعو تابثلاو مادقألا نم رثكأل ناجاتحي ال اعافدو ةمواقم سمألاب ناك لمع نيبو ... انتميق نايبتو انتردق
 لوقن ميكحلا ىمالسإلا بولسألايو ... انتقو نم ةقيقد نع الو انتوق نم ةرذ نع ناينغتسي ال اجاتنإو ةرادإ مويلا

 انلتاق امم رثكأ جتننو لمعن نأ انيلع نوكيس ةحرابلا ذنمف ربكألا داهجلا ىلإ رغصألا داهجلا نم انلقتنا

 , ( ... ءامد نم هانقرهأو عومد نم هانفرذ ام قرع نم هبصن ام قوفي ىتح دجنو دكن نأ انيلع نوكيسو اذحفاكو

 فقن نأ انل قدي الفأ ( ةيرظنلا لاوقألا ) هذه ىلع - ىسايسلا ميعزلا اهيأ - ماع نم رثكأ ىضم

 ؟... ةدحتملا ممألا رارق ذيفنتل ماع نم لقأ ىقب دقو ( ةيقيبطتلا لامعألا ) ىف اذلصو دح ىأ ىلإ ىرنل اليلق

 سمأ ةيلوئسم تلمحتو ايلاطيإ دض نيدهاجملا ةمدقم ىف تنك نأ موي ديعبلا سمأ ةيلوئسم تلمحت دقل

 ركني دنحأ الو ( ةرامإلاو ةدحولاو لالقتسالا ) ىلإ هتدقو ىسلبارطلا بعشلا كتماعز تحت تعمج نأ موي بيرقلا

 ... نيلمعلا ىفو نيترتفلا ىف كحاجنو نيتيلوئسملا ىف كمالب

 ضرعتسنل اليوط فقن نأ انب ردجي انهف جاتنالاو لمعلا ةيلوئسم مويلا ةيلوئسم تهجاو فيك امأ
 ... لبقتسملل طاتحنو رضاحلا صحمنو ىنضاملا

 ظفاحت نأ كناكماب ناك دقو ريبكلا ىنطولا اهرمتؤم سيئر ثنأو سلبارط ىف ةيبعشلا ةيبلغألا ميعز كنأ

 ىقب ام كيلاوح عمجت نأ كبجاو نم ناك لب جتنتو اهب لمعتل هاجلاو ركفلا رصانع نم هيف ةبكرتملا ةعومجملا ىلع
 ... بيلاسألا نم بولسأ ىأب بابسألا نم ببس ىأل عامجالا نع ةجراخ رصانع نم

 ةكرعم تضخ مث ... ةزهو ةمدص تفداصف ةيناطيربلا ةرادإلا عم ( ىرادإلا سلجملا ) ةكرعم تضخ

 . ًاراصتناو ًاراث تكردأف ايناطيرب دض ( ةدحتملا ممألا سلجم ) .

 نم ةسمخ ترتخاو باختنالا لدب رايتخالا ررقت دقف ... ديرت امك ( نيرشعلاو دحاولا ةنجل ) تلكشت
 ,...فسسلا ةيسلب رطل [ءابععألا

 ايننم نيقا نورها علا دولا طع قولا نادل :لش نفع تقام طلال عاش لإ كرفاطتو
 الو ةيعرش ريغ ةيسيسأتلا ةئيهلا نأ لوقت كنأ دقتعن الو تيتأ اريخأو لمعت تأدبو ( ةيسيسأتلا ةئيهلا ) تفلأتو

 ىذلا تنأو عسضو ساسأو ررقت أدبم هنكاو قفوم ريغ رايتخالا نأب ملسنلو ىرخأ ةئيهب روهظلا لواحت كنأ ىرن

 ٠ تعضوو تررق

 ةقيثو كلملا ةلالج ىلإ ةيسيسأتلا ةئيهلا تمدق فيك كىصخشب ترضحو ىسايسلا ميعزلا اهيأ تيتأ
 ام كلملا ةلالج رقأ فيكو ( ايداحتإ ) الكش اهتموكح ذختت ةيطارقميد ةلود ىلع ايروتسد اكلم هتلالجب ةادانملا

 كتكلو ( جاتنالاو لمعلا ) ادبت نأ لمأ انلكو سابارط ىلإ تبهذو ..: ةئيهلا ةيعرش ىقأ امدعب ةقيثولا ىف ءاج
 . ( عافدلاو ةمواقملا ) ىلإ تعجر

 يب عا



 كلملا ىلإ ءالولا ضورف ميدقتل ةقرب ىلإ ةيسلبارط ةيصخش ةكام مدقم ءارو نم ( ... ةياغ ) ةيأ ىردناال

 فيك ىردن ال . ةيعرش ةئيه نم ررقت هنأل لكشلا اذه كلملا رقأ امدعب ىداحتالا ةموكحلا لكش ىلع ضارتعإللو
 نأ دعيو اهب تيدان لب اهيلع ثنأ تقفاو نأ قبس ىتلا ةيداحتإلا ىلع ضروتعتل صخش ةئام سأر ىلع ىتأت
 ىلع لمعت نأ كناكمإ ىفو كبجاو نه ناك دقل ... ةيداحتالا هذه تنلعأ ىتح ةيسيسأتلا ةئيهلل ناديملا تكرت
 نم لمحي ال ةموكحلا ماظن نم لكش كلذ نع جتني ىتح ةيسيسأتلا ةئيهلا عم نواعتلاب ةيداحتإلا هذه ( فيطلت )
 ضرغلا قيقحت ىلإ ىندأو برقأ كلذ ناو رهاظتلاو رفانتلا اذه نم ىدجأو ريخ كلذ نا . مسالا الإ ةيداحتإلا
 نأ انملس اذإو ( ةلودلا رهوج ) رضت ال لاح لك ىلع ىهو ةيلخاد ةلأسم ( ةموكحلا لكش ) نإ ... دصقلا غولبو

 ( ايجراخ ) ارطخ نكي مل هنأ . روطتلاو ىنسحلاب هجالع نكمملا نمف ( ايلخاد ) اررض ببسي دق لكشلا اذه

 . ميطحتلاو ميدهتلاب ههجاون ىتح

 ةيلوئسم نأ ىرخأ ةرم كركذن نأ انبسحو ( ... نوجش وذ ) هنأ ثيدحلا اذه ىف عسوتن نأ ديرن ال
 عفدأ : ىسايسلا ميعزلا اهيأ . ربكألا داهجلا ىلإ رغصألا داهجلا نم انلقتنا اننأو سمألا'ةيلوئسم ريغ مهيلا

 ... نسحأ ىه ىثلاب
 ( نطولا )

 تيرا كلك

 سلبارط ىف. نييبيللا ىلإ

 : اهيحص اينوناق اليثمت ىبيللا بعشلا لثمت ىتلا ةيسيسأتلا ةئيهلا مكينارهظ نيي عمتجت

 ةئثيهلا نأ مغر هراكنا عيطتسي لقاع دجوي ال ةثيهلا هذه هب عتمتت ىذلا حيحسملا ىتوناقلا ليثمتلاو
 , ىبسنلا ليثمتلا ال ليثمتلا ىف ىواستلا ساسأ ىلع تماق ةئيهلا نأ مغرو باختنالا ال رايتخالا ةقيرطب تفلأت

 مشو ايبيلل ةدستملا رمألا ةثيه سلجم نه انيلإ ننانلا برقا نأ كلذ ىله ليئدلاو هتمزغ رقم مدخلا اذنه

 ةقيرطب ةيسيسأتلا ةئيهلا فاؤت نأب اوررقو اوأر نيذلا مه ءالؤه نإ ةقريو سلبارطو رصمو ناتسكابلا ىبودنم

 كب ويش عاملا سلب اراعلا نسل سيكر نم زتاملاو حارعقإة يلع هاذي اذه مهرارتف ناكو ««ىداتستلاو نايتفألا
 ةئيهلا نا لوقي نأ رستؤملا سيئر عيطتسيال امك ةعيرألا نييودنملا ءالؤه نم دحاو عيطتسي نل نذإ ' ىوادعسلا

 لوح قداعلا قئافلا جلا اذه: |ذ احلف ةقيقعلا ذيب اكلسااذإ اا: انظم دوحرلا نساةعو جاي مرش رش

 ؟... سلبارط ىف ةيبميسلتلا ةئيهلا
 نايتهالاب تاج اراب ةثيبلا ةيفوش ىف وملبلا تي سرقلا سبل وكلا دهرا مدقتام لمعاني ةفال

 اذه نم ضرغلا نكلو ىناتسكابلاو ىرصملا نيقيدصلا ةدعاسمب نويبيللا هررقو هآر انلق امك ءىش اذهف ىواستلاو

 ... ريغ سيلو رايتخالا مهي عقو نيذلا صاخشألا كئلوأ ةءافك ىف نعطلا ىه ىجلا

 - ؟؟ه-



 رايتخالا اذه ةجيتنل (ضعبلا دنع ةءافكلا دوجو مغر) نينئمطم اذسل ةقباس دادعأ ىف انررك امك نحن
 .. تجرخ ىتلا ةحيتنلاب ىضرن نأ بجيف تعضو ىتلا ةمدقملاب انيضر نأ قبس دق انئأب فرتعن كلذ عم اننكا
 ةكرعم ضوخنس اننأ كش الف فنعلاو ةدشلاب ليدبتلاو رييغتلا انلواح اذإ اننأل هنع صيحمالو هنم دبال فقوم هنإ
 لصي دقف اعيمج اندضض تقولاو انضعب دض انبلقنا اذإ اننأ بيرالو ةصاخ اوملظ نيذلا نبيصتال ةنتف ىهو ةيلهأ
 .. لالقتسا الو ةدايس الو ةلود نود كاذ رخأتو اذه مدقت لوح نحاطتن نحتو ١505 ماع

 فقاوملا نمض نم هيرغتسأ امير فقوم وهو انداهتجا نم عفادبو انرئامض نم ىحوب هانفقو فقوم اذه
 ... حلاصملا كلتو قوقحلا هذه ىحن انواهت هربتعا امبر لب بعشلا حلاصمو نطولا قوقح نع عافدلا ىف ةفينعلا

 ةملكلا هذهب ىنادلاو ىصاقلا حراصن نأ مويلا ديرت سلبارط ىف دئاسلا ىجلا كلذ لجأ نمو ببسلا اذهل
 ىف رمت بوعشلا تاضهن نإ ... نطولا نم ىبرغلا ءزجلا ىف انناوخإ ىلإ صاخ عونب اههجون ىتلا ةحيرصلا
 نومسري نيذلا مه بعشلا ريصم نع نولوئسملا لاجرلاو .... داهجلا عاونأ اهيف فلتخت لحارم ىلع بلغألا
 . مهتناكمب وأ مهصاخشأب ةيحضت اهضعب ىف ناكولو ددرت نود اهنوقبطيو ةلحرم لكل ططخلا

 رينلا تحت شيعلا نأل توملاب الإ بشلل اهيف ةايح ال ةلحرم كلتو حالسلاب ايلاطيإ دهاجن انك دقل
 ,.. طاطحنالاو ةلذملا ىف ءانفلا وه ىلاطيإلا

 ىلخاد فالخ ةراثإ ىلإ انايحأ اهيف رطضن انك ةلحرم هذهو ةسايسلاب ايناطيرب دهاجن انحبصأ مث
 اذهب ةبلاطملا ىف عامجالا دقعنا ىتح ماتلا ايبيل لالقتسا أدبم ديطوت ةيغب ةسايسلا بيلاسأ نم بولسأ لوح
 ىلإ انلقتتا دقف هيلع ىلخادلا عامجالا دعب لالقتسالا ىف انقحب ىجراخلا فارتعالا مت دقو مويلا امأ . فدهلا
 ىف براجتلا انثدحت ةداساي انه ... لمعلا داهجو قيبطتلا ةلحرم ىنطولا داهجلا لحارم رطخأ ىه ةلحرم
 راطقألا هذه ريصم نع نيلوئسملا لاجرلا فرصت ءوس نع تببست سآم نم اهاسقأامو سآم نع ىندألا قرشلا
 نم كاذ طاقساو ىسركلا ىلإ اذه عافترإ ةيفيك ىف صخلتت اهفادهأو اهجمارب لك بازحأ .. ةيمالسالا ةيبرعلا
 ,, بصنملا

 مئاقلا نسحأ نأ فداص ولو توصلا عفرو مسالا راهظإ درجمل طخلا لوط ىلع ضراعتل فقت تائيهو
 ... نوئشلا نم نأش ىف اعنص رمألاب

 لواحي انم ضعبلا ىهاهو ... انرذنت لب انركذت براجتلاو ىنطولا انداهج نم ةريخألا ةلحرملا ىف اننإ
 ... ةينيطسلفلا ةيضقلا دعب ةيبيللا ةيضقلا ىف ةاسأملا رركي نأ

 ةحلصم نم ؟... اذه دعب اذامف .٠ كلذب هل ممألا ةئيه تفرتعاو لالقتسالا ىلع عمجأ دق بعشلا نإ
 ةطلسلا مالتسال مدقتي نم مدقتيلف نذإ .. كلذ نم عنام كانه سيلو اعيرس لالقتسالا اذه ققحتي نا بعشلا
 ىلع مسقنيو بعشلا قرفتي نأ نطولا ةحلصم نم سيل تقولا اذه ىفو .. لالقتسالل ىقيقحلا رهظملا ىه ىتلا
 مويلا بعشلا رظن ىف عيمجلا نإ .. كأذ نود اذه زوفي ىكل معزتم ىلع معزتمو بزح ىلع بزح ةرصانمل هسفن
 هدوجوب انمؤم بعشلا مادامو ةهج ىأ نمو بزح ىأ نم هئانبأ دي ىف ةطلسلا ىري نأ ديري بعشلاف نوينطو

 ا



 ممألا ةئيه ىف اندعقم لتحنو ةلود اثئاب لودلا فارتعإ متي نأ موي ... ةريخألا ةملكلا هل نوكتسف هسفن نم اقثاو

 ىف هتملك بعشلا لوقي ذئموي .. اندالب ىف رارحأ اننإ ىلإ نئمطنو انتيضق ىف رظنلا ةداعإ رطخ لوزيو
 تيدأ دقل ...رخآ كلغتسيالو بناج كليمتسيال بعشلا اهيأ اتباث فق . لطابلا طقسيو قحلا عفتريل ةرح تاباختنا
 ليخدلا دض كلذ لك ناكو تربصو تيحضو تارهاظملاب ةسايسلا ناديم ىفو حالسلاب حافكلا ناديم ىف كبجاو
 ةبسنلاب امهالكو ورمع ةسائرو ديز ةماعز لييس ىف مأتلإ نأ دعب كلمش قرفتي ىتح كوعفدي نأ امأ ..ىبنجألاو
 ..ةصرفلا توفتو قحلا دقفتو تقولا عيضت كلذب كنإ ..رطخلا اذه رذحاف قوقح نم رخآلل ام هل ىنطو كل

 كعم هللا نإ سئيتالو .. بعشلا اهيأ رذحا
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 لولا هيلا و انيدتو ةيفسولا ةيعنملا

 لكش لوح اهرظن ةهجو حرشل ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ ادفو ةيسيسأتلا ةئيهلا تلسرأ َّنل
 لوح فالخ) ناونع تحت اهتيحاتتفا ىف كلذ ىلع (نطولا) تقلعف ةيبيللا ةلودلل داحتالا

 ذاتسألا ةيقرب ددعلا سفن ىف ترشن امك 115١/١/٠١ خيراتب "41 ددعلا ىف (لكشلا

 ةعماجلا ىلإ (اقباس راتخملا رمع ةيعمج) ةينطولا ةيعمجلا سيئر رماع نب ىفطصم
 ٠ ٠ عوضوملا لوح اهرظن ةهجوب ةيبرعلا

 ناونع تحت اهتيحاتتفا ىف (نطولا) تثدحت ١15١/5/7 خيراتب 558 ددعلا ىفو

 تابجاولا نعو ةيبرعلا ةعماجلا ىدل ةيسيسأتلا ةئيهلا كرحت ةلصحم نع (ةجيتنو ةدئاف)

 . ةلحرملا هذه ىف ةيبرعلاو ةينطولا

 ته 7/



 ةحجيتتو ةدئاف

 الاصتا ةيبرعلا ةعماجلا لودب لصتا نأ دعب ةيبيللا ةيسيسأتلا ةئيهلا دفو ةرهاقلا نم لصي مويلا
 ةعباتم رصم لصاوت نأب ارارق ةعماجلا سلجم ذختا نأ ناكو درلاو ذخألا ىف امايأ اهعسم ىضقو ارشابم

 ... ددحملا تقولا ىف اهلالقتساو ايبيل ةدحوب ةدحتملا ممألا رارق ذيفنت ىتح ةيبيللا ةيضقلا

 ديفم امئاد لاصتالاف .. ةرهاقلا ىلإ اهنم ادفو تلسرأ نإ اعنص تنسحأ ةيسيستلا ةئيهلا نإ ىضاملا ددعلا

 علم لاش نك ىلع ةليقلاو

 ... ةجيتنلا ىه امو ةدئافلا ىه امف ةعماجلاب ةكيهلا تلصتا دقو 2

 رهوجلا نأل صاخشألاو لاكشألا لوح فالتخإ هئكلو رظنلا تاهجو ىف افالتخإ لففن مل اننإ ... معن
 نكمملا ) نيب ةقشلا داعتبا ببسب جلاعي ملو وسي مل فالتخالا اذه نأ لهجن مل نحنو ٠٠ دحاو فدهلاو ميلس

 ... ةجيتن كانه نأو ةدئاف كانه نأ اذه عم .دقتعن اننكاو ( عقوتملا لمألا ) و ( عقاولا

 حيحصتلاو حيضوتلا ىف ارصصقي مل نيفرطلا نأ دقتعنو تامولعملاو ءارآلا لدابت ىف لثمتت ةعقاو ةدئاف

 نأ تعاطتسا دق تايرظنلاو راكفألاو تامولعملاو ءارآلا نأ كش الو تايرظنو اراكفأ اعبش دق امهيلك نأ دبالو
 رذعت دق لمعلا مادام رئامضلا ناديم ىف لقألا ىلع بيرقتلاو ريوحتلاو هيجوتلاو عانقإلا ةلواحم ىف اهلمعب موقت

 ... نهاظملا ىف

 لمأ ىلع ةفقوتم ةجيتن لاصتألا اذه نع ضخمتت نأ ىجرنو لمألا اهيلع قلعن ىتلا ىه ةعقوتم ةجيتنو
 ذثمويو ةمكحلا ىخوتتو لقعلا مكحتو سفنلا تازازحو ةفطاعلا تاعزن نم درجتتف ام اموي رئامسضلا كوحتت نأ
 نيصقل ئزيي ىذلا لادهتالا اذه ىف 'ةجتف كلذ ىف ليغفلا يحاص ىلإ: عجرتو ةليسولا دحوتتو نهظملا حتي
 الا ةدئافب كش نودب ةرمث هل نوكتس ىباجيإ لمع لاصتالا اذه نإ ... ةجيتنب تأي ملو ةدئافب تأي مل هنأ رظنلا

 :نلي امرد نييسبللا باه نم نصحطت ؟ناقعلاوةياعزلا هذهو انقياهرو انتيانت مل ةيكاع ىف وكن اهنا
 مث هروعش ةردقم.بعشلا ةحلصم ةيحوتسم اهلامعأ ةلصاومب ردابت نأ ةيسيسأتلا ةئيهلا ىلع بجي - ١

 ةجيتن اهيلع تلصحت ىتلا ءارآلاو تامولعملا نم ديفتستو ةفلتخملا رظنلا تاهجو سردت نأ كلذ دعب اهيلع
 ' تبثت ناو نطولا حلاصل لمع نم همدقت امب ىنطولا اهدوجو تبثت نأ اهنكمي كلذبو ؛ةرهاقلاب اهدفو تالاصتا

 ... لاحوألا ىف رثعتت نأ فصاوعلاب

 دما ع



 هتحلصم نم سيل ذا ربصلاو تابثلا فقوم هذه لاقتنالا ةرتف ىف فقي نأ ىبيللا بعشلا بجاو نإ - ؟

 ةلودلا نالعإو ةطلسلا مالتسا دعوم ىتأي الو كلذ ببسب هسقن ىلع مسقني ىتح ضارغألا هكرحت ةلآ نوكي نأ

 لوصولا ىأ نايك ءانب نم نكمتنس اننأ دقتعنال ةلاحلا هذه ىفو لمشلا قزمم راكفألا تتشم وهوالإ ايمسر
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 نأ بهشلا ىلعو ةطلسلا ىوس ةلوتلا هييلو ةلودلا نفيسأت اهتياغتةدحاو ةلثك نوكي نأ بعشلا تحاو نإ

 ... ةلودلا نالعإو ةطلسلا مالتسال مدقتي ىنطو لك (لالقتسالا) ىلإ (رامعتسالا) نم لاقتنالا ةدم ىف ديؤي

 مهلهاوك ىلع عقت نيذلا مهف اهمهأو تابجاولا رطخأ وهف نيممزتملاو ءامعزلا ةيقب بجاو امأ - "

 (لاكشألا) ىلع مهفالتخا ببسي بارطضالا ىلإ ىعديو قاقشلا ىلع عجشي اوج دالبلا ىف اوقلخ اذإ ةيلوئسملا

 . (نضاختشالا] سه مهباشياد
 ناركن ىنعم سيلو (تاذلا ناركن) ىه مويلا ةقداصلا ةيموقلاو ةحيحصلا ةينطولا نأ ارارم انلق دقل

 ىه ىتلاب عفدلاو ةظعوملاو ةمكحلاب حالصإلا هنكلو ,نطولا ةحلصمل لمعلا نع ىنطولا رخأتي نأ انه تاذلا

 .... اندض ليلدو انيلع ةجح ىه اننيب بارطضا ىأ قاقش ىأ نأل كلذ .. نسحأ

 ليثمتلا (عاسأ اذاف نوينطو هطم لحو حرسملا نم ىفتخا دق هعراصنو همجاهن انك ىذلا ىبنجألا نإ

 ءارو نمو نيلثمملا) ءارو نم صبرتي ىه لب ابيرق لازال ىبنجألا نأل مه عراصنو مهصسجاسهن نأ بجي الف

 ...(نيجرفتملا)
 35 لاح ىأ ىلع ( ةيليثمتلا) جنت نأ دبالو
 اذا هلسارلا ىلإق ءانستلاو نعسلا,ةفيبلاا غاشا و وه

 لكشلا لوح فالخ

 ةيبرعلا ةعماجلا سلجم عالطال ةرهاقلا ىلإ ادفو تاسرأ اذإ اعنص ةيبيللا ةيسيستلا ةئيهلا تنسحأ

 . ايبيل ىف ىروتسدلا روطتلا ةقيقح ىلع

 ةئيهلا طوقسب فتهت تارهاظم ىلإ روهمجلا عفدب سلبارط ىف ىوادعسلا كب ريشب ماق كلذ لباقمو
 نم ضيوفتب ةيبيللا ةيضقلا سرد ةيرصملا ةموكحلا هيف لصاوت ىذلا تقولا ىفو ىداحتالا ماظنلا و ةيسيسنتلا

 . ةرهاقلا ىلإ هقيرط ىف ىوادعسلا كب ريشب انب رمي ةيبرعلا ةعماجلا سلجم

 ةهج ىأ ىلإ نويبيللا فرعيسو ءىش لك حضتيس مداقلا عوبسألا لالخ ىفف ثداوحلا قبسن نأ ديرنال

 ٠ مهريصم هجتي

 : ىلي اميف صخلتت ىهو اهل ضرعتلا نم سأب ال ًارومأ كانه نكلو

 لطب وه ىوادعسلا كب ريشيو اهتيعرش ىف نعطلا لحم وه رايتخالاب ةئيهلا نيوكت حبصأ - ١
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 كب ريشيو ةيبيللا ةموكحلا لكشل لوبقم ريغ اساسأ ىداحتالا ماظنلا عبصأو (باختنالا) ىدعو (رايتخالا)

 1 رييك سامحب هديبأو هل اعدو ماظنلا اذهب ىدان ىذلا وه ىوادعسلا

 نم اروهمج ىوادعسلا كب ريشب دوقي فيكف دوهشلاو قئاثولاب معدملا سومللا عقاولا ىه اذه ناك اذإو

 5 ىداحتالا ماظنلا اذهو ةيسيس : اتلا ةئيهلا دض نيرهاظتملا

 40 هريمض فلاخيو هسفن ضقاني ىهو هل عمتسيو ىيوادعسلا كب ريشبل روهمجلا كلذ داقني فيك لب

 ةيلاجلا ليثمت ىلع لمعي ىوادعسلا كب ريشب ناك نأ موي ادوجوم نكي ملأ روهمجلا كلذ لأسمن نأ ديرن

 ةثيهلا ىف ىتح ةيلاجلا كلت ليثمت هتطخ نم ناك نأ مويلا كلذ ىف حجن ىتح نيرشعلاو دحاولا ةنجا ىف ةيلاطيإلا
 ؟... فقوملا كلملا ةلالج ذقني مل ىل ةيسيسأتلا

 ءانب ىف قح نايلطلل نوكي نأ دارأ امنيه ىوادعسلل نعذأو تكس اذامل روهمجلا كلذ لأسن نأ ديرن

 ؟ .... ةطلسلا مالتسا ىف ىلاتلابو روتسدلا عضو ىف نوكراشيو ةيعيرشتلا انتئيه ىف نولثمي ثيحب ةيبيللا ةلودلا

 ماظنلا ضراعيو ةئيهلا ىف نيينطولا ضعب دوجو ىلع ضرتعيل ماق موي ىوادعسلل داقنأو راث اذاملو

 ا ماظنلا كلذو ةئيهلا كلت ساسأ عضو ىذلا هسفن ىهو ىداحتالا

 ناديم ىف (هتماعزو هتسايس) لفغتسيس ىوادعسلا كب ريشب نأ دقتعن انك ًادج بيرق ثقو ىلإ اننإ

 تبثأ دقف (ةيصخشلا) ةهجولا نم امأ ... (ةينطولا) ةهجولا نم نظلا بيخ. فسألا عم هنكلو ( جاتنإلاو ةرادإلا)

 مويلا مهب ردغي وهو سمأ مهب ررغ هنأ نوملعي سانلا نم اروهمج دوقي نأ عاطتسا هنأل ( ميعزو ىسايس) هنأ
 !!!!..... ىيوادعسلا وه هيبسمو هببس ناك ىوادعسلا ةدايق تحت ءىش ىلع نوضرتعي مهنأ نوكرديو

 ... اهيدي نيب نيطسلف ةيضق سمألاب تناك امك ةيبرعلا ةعماجلا ىدي نيب ةيبيللا ةيضقلا تحبصأ - ؟

 نيب ةيلخادلا لكاشملا ةجلاعم ىف سوململا فرصتلا ءوس كلذ ىلإ فاضي نكمملاو عقاولا ءوسض ىلع روصألل

 ... ةعماجلا ىف ةيبرعلا لودلا نييو مهدالب ىف نيينيطسلفلا
 نيحلا نيب اهددري ىتلا ةحيرصلا تاميرسصتلاب اذه انداقتعإ ديؤن اننكاو اطابتعإ كلذ دقتعنال اننإ

 ,. نيطسلف انرسخ نأ دعب ةيلوئسملا ديدحتل برعلا ءامعز رخآلاو

 نم ريبك ءىشب ةلبقملا ةيبيللا ةلودلا ىف ةموكحلا ماظن ةلكشم اوجلاعي نأ ةعماجلا لاجر نم ديرن كلذل
 , ندصلا ةعسو نيللاب رومألا اوذخأي نأو ةمكحلاو ةنورملا

 ةعماجلا فيكت نأ بجيو ةيضاملا براجتلا ءوض ىلع سردت نأ بجي ةيبيللا ةيضقلا نإ لاح لك ىلعو
 ؟ ... دلاخلا نيطسلف سرد دعب اهتسايس ةيبرعلا

 ثيحو ..ةلماك ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود ايبيل حبصت نأ ىه هليبس ىف اندهاج ىذلا ىلعألا لثملا نإ - "
 ةموكحلا ماظن لوح ىلخادلا فالخلا نأ ثيحو ماع نم لقأ ىوس اهنم قبي مل ةلودلا ءاشنإل ةدودحملا ةدملا نأ
 مادام فقوتت الو ةلفاقلا ريست نأ ايلعلا نطولا ةحلصم نم نأ ىرن اننإف لكشو لكش نيب ةلضافم هنوك ىدعتيال

 ا



 ىلإ عجارتلا ةحلصملا نم سيل ذإ ةيبيللا ةيسيسأتلا ةئيهلا تاوطخ ديؤن كلذل .. ةدحاولا ةلودلا ىه فدهلا رهوج

 . ةيناث اندرأ ةقرب نمو ىرخأ نيطسلف سلبارط نم لعجيل ةصرفلا زهتنيس هنإ داصرملاب رامعتسالاف ... ءارولا

 ةعماجلا سلجم ىلإ ةينطولا ةيعمجلا ةيقرب
 (صاخشألاو لاكشألا نيب ةلضافملل عستيال تقولا نإ)

 : ةيلاتلا ةيقربلاب ةيبرعلا ةعماجلل ةيسايسلا ةنجللا سيئر ىلإ ىزاغنبب ةينطولا ةيعمجلل ماعلا زكرملا قربأ

 كب نيدلا حالص دمحم ىلاعم

 ةرهاقلا  دربش ليتوه  بينش كب رمع ةعماجلل ةيسايسلا ةنجللا سيئر

 حلاصملا تافتلإلا نود نواعتلاو نماضتلا نم ًاوج بلطتت ةيبيللا ةلودلا ءاشنإل ةيقابلا ةريصقلا ةرتفلا نإ

 ةيسيسأتلا ةئيهلا اهتذختا ىتلا تاوطخلل ًاديؤم الماع ةيبرعلا ةعماجلا نوكت نأ بلطن كلذل ةيبزحلاو ةيصخشلا

 , ةيبيللا

 ىذلا ديحولا ليبسلا ىهو ةينوناق ةئيهلا تارارقف صاخشألاو لاكشألا نيب ةلضافملل عستيال تقولا نإ

 . ددحملا تقولا ىف اهفادهأل دالبلا لوصو نمضي

 اذإ انع بودنم لاسرإب انل عمسي نأ ىجرن كلذل مكسلجم مامأ انرظن ةهجو حرشل دادعتسا ىلع اننإ

 , نمألا مزل

 ةينطولا ةيعمجلا سيئر

 ىزاخنب اأ5١ؤها١ / ١ك ١"

 مج وج وه
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 ىف تقولا ةعاضا نم رذمحت (نطولا)
 ةيبيللا ةطلسلا لاقتنا لقرعت تاشقانم

 ىف ةدحتملا ممألا سلجم ةدوع رثأ ىلع ةطلسلا لاقتنا عوضوم ىلإ (نطولا) تداع ذل
 ةطلسلا لاقتنال ططخلا عضول قيسنت ةنجل ليكشت نع نالعإلاو هلامعأ فانئتسال ايبيل

 خيراتمب ؟45 ددعلا ىف ١( مقر ىدعلا) ناونع تحت اهتيحاتتفا تناكف نييبيللا ىلإ

 ؟٠65 ددعلا ىف (برهكملا ىجلا اذه ىف) ناونع تحت اهتيحاتتفا ىف كلذكوو

 1161/5/٠١ خيراتب

 ( راتخملا رمع ةبعمج قئاثو ١1) ص -541-



 سلبارط ىف هلامعأ فانئتساو هطاشن ةعباتم ىلإ ةريصق ةدم ذنم ايبيل ىف ةدحتملا ممألا سلجم داع

 .. ددحملا دعوملا ىف مهتلود نيوكتل نييبيلل ةدعاسملا ميدقتب ةبدودحم سلجملا ةمهمو

 تقولا ىف هيلع ةباجإلا نع عنتمن لاؤس اذه ةمهملا هذهب مايقلا ىف سلجملا لصو دح ىأ ىلإف

 ... حيقنتو حيضوت ىلإ ةجاح ىف لازتال ةريثك (تايثيح) كانه نأل رضاحلا

 ... ةيلاحلا هترود لالخ هيف روديام ءوض ىلع سلجملا لوح ثيدحلا نم انعنمي ال اذه نكلو

 عوضوملا اذه ثحبي مل نآلا ىتح هنأ الا (ةطلسلا لاقتنا) عوضوم ىلع سلجملا لامعأ لودج لمتشي

 ١( مقر ىدعلا) حبصأ ىذلا تقولا ةميق نوردقي نيذلا رظن ىف اهل ةيمهأ ال ىرخأ عيضاومب هنع هلاغشنا ببسب

 لب (ةيلكشو ةيحطس) تالداجمو تاشقانم ىف عاض ىذلا تقولا ١507 علطم لبق ةدحتملا ممألا رارق ذيفنت دض

 ! ... جاتنالاو ماجسنالا ىف ةودقو الاثم (ىسايسلا ءاهدلا) ىةيسامولبدلا

 دقف ةقدبو ةعرسب ةلاعف ةصلخم ةجلاعم عوضوملا اذه ةجلاعمب سلجملا ردابي مل !ذإ (ةطلسلا لاقتنا)

 ٠.١ هتمهم نع ىحنتو هبجاو نع سعاقت

 اذه نوكي نأ ديرن الو ةحاصفلا لاطبأو ةفالبلا ناسرف هيقتري اربنم سلجملا اذه نوكي نأ ديرنال

 ..ناك ام ىفك دقف (ةيلودلا ةمكالملل) اعبرمو (ةسايسلا ةركل) اناديم سلجملا

 اذه نأ ةجحب .مهقشارتو مهذبانت ىف ال مهنواعتو سلجملا ءاضعأ ماجسنإ ىف ىه ايبيل ةحلصم نإ

 ... رخآلا نم اهيلإ برقأ

 فذقلا ىف ال فيطلتلاو قيفوتلا ىف رصحنيو زكرتي نأ بجي هنع نوثدحتي ىذلا ىسايسلا ءاهدلا نإ

 0 فينئعتلاو

 , ةدحتملا ممألا ةئيه سلجم ىف ايبيلل نوصلخملا ءاضعألا اهيأ !!... تقولا.. تقولا

 ءاطخا كرادتل عستيال تقولا ءاهنم ىودجال تاليصفتو تايئزج ىف درلاو ذخألا اذه لكل عستيال تقولا

 .. ةيسايسلا براجتلل (القح) اندالب تسيلق ادمع وأ اوفع تبكترا

 دا



 .. ةدايسلاو ةلودلل ىقيقحلا رهظملا ىلإ ةيبيللا ةيضقلا (رهوج) ىلإ (ةطلسلا لاقتنا) عوضوم ىلإف نذإ

 ةيقيقحلا ةيرعلا لجأ نم ةكزغملا نفوختس نادنللا اذه فو نيضلحملا ةذغاسم كرت نادبملا اذه ىف
 .... قحلا لالقتس الاو

 اوروثي نأ ءابرقألاو ءاقدصألاب ردجي كلانه نيينطولل تاطلسلا ميلست نع ةيبنجألا ىديألا تضبقنا اذإ
 ,: نامعتسالا باتنآو نامعتنسالا ىلع ءاوعتش ايرح اهوثلعي نأ ءازبكلاو ءامهؤلاب ردجي كلافمو بصاقلا هجو ىف
 !!! ..,. ةطلسلا لاقتنال لمعلا قيسنتو ةطخلا مسر ىلإ ايه

 ةقيقح ةلودلاو ٠ ةلماك ةطلسلا ديرن ةنوزوم تاوطخو اقيقد اثحب ديرن امظنم المعو ةعوضوم ةطخ ديرن

 .. ديدج بولسأو ةديدج حورب لمعلل ضهنيف رعاشملا هذه ةدحتملا ممألا سلجم ردقي له ... ىرت... ةظام

 !!! ,... سلجملا ىف لمألا ىه اذهو سلجملا بجاو ىه اذه نإ

 برهكملا :ئحلا اذهب ىف

 نم ةنوكتم ةنجللاو ايبيل ىف ةدحتملا ممألا بودنم ةسائرو ةفرعمب (قيسنت ةنجل) سلبارط ىف تفلات 5”

 .. ( ةطلسلا لاقتنال) ةينفلاو ةيرادإلا ططخلا عضو اهتمهمو .. ةلضق ردو انسلو ناطور فدك نيس قارس

 درو سلجملا ىف ءىيسلا هرثأ كلذل ناكف ةدحتملا ممألا سلجم ريشتسي نأ لبق ةنجللا بودنملا فلآ

 ىلع اهضرع دعب الإ اهتارارق ذفنت ال نأ ىلع ةنجللا ليكشت ىلإ عراسي هلعج ىذلا ىه تقولا قيض نأب بودنملا

 ٠ اهنيوكت قيرط ثحب ىف تقولا ةعاضإ لدب سلجملا

 ىف ةيلكشلا ءاطخألا نم ريثك نع زواجتن نأ انتحلصم نم نأ ىرنو (تقولا ةميق) ردقن امئاد انك دقل

 تافرصتلا لك ىف ةعيرذ كلذ نم ذختن نأ اذه ىنعم سيل نكلو ةعرسب ةيرهوجلا فادهألا ىلإ لوصولا ليبس

 , ءاطخالا اهيف ىشاحتن نأ نكمي ىتلا

 انفسا نع انربعو ةطلسلا لاقتنا عوضوم اهيف انلوانت ىتلا انتيحاتتفا ركذتي لازال ءارقلا نم اريثك لعل

 ىلإ ةطلسلا ميلست لوح كانه نيلوئسملا عم رواشتلل سيرابو ندنل ىف ةلوجب ماق دق ةدحتملا ممألا بودنم نأل

 نونوكي نييبيللا نأ عم ةدحتملا ممألا سلجم ىف ايبيل ىلثمم نم رثكأ وأ ادحاو هعم بحصي نأ نود نييبيللا

 ملع ةدحتملا ممألا سلجمل نوكي نأ نودب قيسنتلا ةنجل بودنملا فلؤي مويلاو . ثاثحابملا هذه ىف ىناثلا فرطلا

 أطخلا اذه ىشاحت بودنملا نأ ىل اهنع انانغأ ناك ام تاشقانم ىرجتو سلجملا ءاضعأ ضعب روثيف كلذب قباس

 , قيسنتلا ةنجل لكشي نأ لبق مهتقفاوم لان ىتح سلجملا ءاضعأ عم ةيدرف ىلو تارواشمب ماقو ىلكشلا

 سلجم اهرقي نأ دعب الإ قيبطتلل ةحلاص نوكت ال ةنجللا تارارق نأ ىه رمألا ىف مهملا نإ لاح لك ىلع

 هئاراب دنسي نأ ادج انمهي ىذلا سلجملا رظن ةهجو نم لقألا ىلع ايفاك اناممض اذه ىف نأ دقتعنو ةدحتملا ممألا

 . ىروتسدلا روطتلا ةكرح هتاهيجوتو

3 



 نطق تاهجو ففولتخاب مهتاهاجتا فلتخت ءاضعأ عدضي سلطملا نا انهتاوج ةامي شالو لوقت اننآ ]|

 اهمدقي ىتلا ةحيصنلا نأ ثيح نم انتحلصمب رضم رمأ هسفن ىلع سلجملا ماسقناو .. انتيضق ىحن مهلود

 ىلع رثؤيس رامضملا اذه ىف فالخلا نأ كشالو ءارآلا عامجاب ىتأت نل مهتلود نيوكت قيرط ىف نييبيلل سلجملا
 . ةمدقملا حئاصنلل ىلمعلا قيبطتلا ىف ىتح رثأتلا ىلإ كلذ ىدعت امير لب مدقت ةحيصن لكب ىونعملا رثألا

 سلجملا ىف نييبيللا نيلثمملا نأ كلذ ىلع اندز اذإ امأ ,,, فسألا دشأ هل فسؤي رمأ كلذ نأ كشال

 تايصخشلاو تايبزملا ةيذغت نييبيللا نيب رخآ افالتخا كانه نأ اذه ىلإ انفضأ اذإ و مهسفنأ ىلع نومسقنم
 اذه بلقنف معاشتن نأ ديرن الو اريثك فعاضتيس فسألا نأ بير الف ةموكحلا لكشو ةيسيسأتلا ةئيهلا لوح

 , سأي ىلإ فسألا

 ئذلاو هاشحت اذك ىذلا ءىشلا قه اذهو ايبناؤجب لك نم ةمكحتسم ةئزألاو ةريطخ ةلاعلا "نإ قعلا لوقت
 حماستلا ىلإو تاذلا ناركن ىلإو طالغألا نع زواجتلا ىلإ ارارم نييبيللا انوعد كلذل هيق ىدرتت ال نأ لواحن انك

 ةئيهلا ىف مث نيرشعلاو دحاولا ةنجا ىف انعمتجا دق انمدامو انيديأ ىلإ لقتني ذخأ دق رمألا مادام نواعتلاو

 .. عضو ىأ ىلعو لكش ىأ ىلع انتلود ءانبو انلالقتسا نالعإل ةيسيسأتلا

 نوطعس اوذحا دق نيسفرفلاو نيناطيربلا نإ: لاكشالاو :نمامشألا ىلع الخلا ةميدن نه اذه
 ةضللات اهنوعلسوس وا اهميلست ىف نولطا كيس مهيدي كلازال ةللسلاو (فقؤملا نآس ويلا مهف ةضرفلا

 ... اهلكش ىف نوركفي مهنكلو ةطلسلا رهوج ىف نوركفيال نويبيللاو ةهوشمو

 مسج هب قزميل ةدمغ نم هفيس جرخأو داع دق رامعتسالاو ةمكحتسم ةمزألاو ةريطخ ةلاحلا نإ ... معن
 . داحتالا وأ ةدحولا ىف لمأ لك دعبيل دحتي وأ دحاوتي نذخأ ىذلا نطولا

 ... ىلود نايك انل نوكي نأ ىف لمألا ةوق فعضنس برهكملا ىجلا اذه ىف

 ... انرامعتسا بيلاسألا لكب نالواحت ناتيرامعتسا ناتلود اسنرفو ايئاطيرب

 عقاو تلب رتسملاو ةيلخادلا انلكاشم ةجلاعم ىف اقفوت مل امهنكلو انلالقتسال ناتصلخم ناتسكايو رصمو

 . اهعيمج مصاخي نأ الو اهعيمجا صلخي نأ عيطتسيال تاهبج ةدع نيب

 رامعتسالا رطخو تقولا ريذنل هبتنن ملو ةفسؤملا عئاقولا انيسانتو ةرملا قئاقحلا انلهاجت نييبيللا نحنو

 ... ةيملاع برح ةفصاع بهت نأ لبق ءىطاشلا ىلإ ةنيفسلا لصت له ىرتق .٠٠

 ىلإ ةنيفسلا لصت نأ ىلإ هنأش لق امهم هبجاو ءادأب لك موقيف فقوملا ةنيفسلا ةراحب ردقي له ىرت
 : اديشو انرسا نه اسنل ةىبه مسيللا :ءمرنطاشلا

 معهد



 ا/ ١+ مقر ةقيثولا 0

 1 ىتلا تالواحملا دض ةكرعم تضاخ ( نطولا ) نم ةيلاتلا دادعألا ىف ْإَنلأ

 اننبلا هادم نق. ةلفيشلا :تابركملا يفز. :ىداكمالا» :لكتشلاا نظفت نأ ديت
 ىف اسنرفو ايناطيرب رودو ىمسم ريغ ىلع امسإ داحتالا نم لعجتو ةثالثلا
 ةيلاتلا ( نطولا ) تايحاتتفا تناكف كلذ

 ١50١ رك ا” ر/ "ال خيراتب ؟ه١ ددعلا ىف ( بيجعلا بيرغلا ربخلا )

 ١40١ ري " ل 5 خيراتب "07 ددعلا ىف ( ىناطيربلا ساوسولا )

 اؤه١ رك " رك ١١ خيراتب ؟0"ددعلا ىف ( ىناطيرب مغل راجفنإ (

 , ١560١ رك "“ يك ٠١ خيراتب "54 ددعلا ىف ( سيراب ندنل روحم | روحم )

 «بيرغلا بيجعلا ربخلا
 ةفللاب نيتيزيلجنالا ندنلو ىندألا قرشلا اتطحم تعاذأ امدنع ىضاملا ةعمجلا موي رطاوخلا تبرطسضا ُإَدقلل
 سليارط نم لك ىف ( ةلقتسمو ةرحو ةلصفنم ) تاموكح ثالث ءاشنإ تررق ةيبيللا ةيسيسأتلا ةئيهلا نأ ةيبرعلا

 , ةدحتملا ةيبيللا ةلودلا دعب اميف تاموكحلا هذه نم نوكتتل نازفو ةقريو

 لاصفنا ) لشفلل ايعادو لامآلل ابيخم ءاج ىذلا ربخلا ةحص نع راسفتسالل نيلوئسملاب اروف اذلصتاو

 ؟؟.. ةلودلا نوكتت ساسأ ىأ ىلعو داحتالا متي ءىش ىأ ىف نذإ .. ءازجألا هذه نم ءزج لكل ( لالقتسا ةيرح

 داق اولا نا فقل يدار ١ نان اش هك“ رزغلا عم [قاوتممملا ندي قا سيلللا نم ناقو

 ةعبوز تماقف ( ايداحتا ) نوكيس ةديدجلا ةيبيللا ةلودلا ىف ةموكحلا ماظن نأ ةيسيسأتلا ةئيهلا تنلعأ

 , ةدحولا فلاخي داحتالا نأو ةبختنم ريغ ةئيهلا نأ ةجحب داحتالاو ةئيهلا دض

 -؟عوا



 سئاسدو تقولا قيض ببسب ةينطولا ةحلصملا نأل اهتارارقو ةئيهلا هجو ىف فوقولا مدع ىه انيأر ناكو
 ةلضافملا قاطن نع جرخت مل ةلاسملا نأ دقتعن اننأل روطتلاب اهحالصاو ىنسحلاب رومألا ذخأب ىضقت رامعتسالا

 : ا

 ةيلكش اهنكلو رارضالاو ءاطخألا نم ريثك ىلع نالمتشي حرتقملا نايكلاو مئاقلا عضولا نأ ىرن انك لب

 , ريست نمزلا ةلفاقو فقوتلا نطولا حلاص ىف سيلو لاح لك ىلع

 لهأ دي ىف ةلماشلا ةلماكلا ةطلسلا ىه ةلودلا رهوج نأب نمؤن  ارارم انددر امك  اننأل ( ةيلكش ) انلق

 وه لب ررضلا لك رضم بناجألا نم ةطلسلا مالتسال نوينطولا هب مدقتي ىذلا عضولا ىلع فالتخالاو .. نطولا

 , ةحناسلا ةيخيراتلا ةصرفلل توفم

 ةموكح ) ةماقاب كلذو ةدحولا رهوج نع جرخي ال ىداحتا ساسأ ىلع ةيبيللا ةلودلا مايق نأ انيأر كلذل

 ىف زكرتت اهتيجراخو اهتراجتو اهتاصاومو اهعافدو اهلدعو اهفراعمو اهتيلام ىف دالبلا نوئش ريدت ( ةدحاو

 اهل ةلص ال ىتلا ةفرصلا ةيلحملا نوئشلاب ةيانعلا ةثالثلا ءازجألا ىف ةيلحم تارادإ لكشت نأ ىلع (ةدحاو ةرازو)

 . ةيجراخ ةهج ىأب

 رارضألاو ءاطخألا نع ىضاغتلا ىلإ ةوعدلاو عقاولا رمألاب اضرلا ىف اجرح دجن مل ساسألا اذه ىلع

 ٠ ايمسر هب فرتعم ىلود نايك اذل نوكي نأ دعيو ايلخاد دعب اميف اهجالع نكمي ىتلا

 ةيضاملا ةيعمجلا ةيشع هنع حزجزتن اندك دحاو نأ ىف نيرطضمو نيراتخم هائفقو ىذلا فقوملا اذه

 . بيجعلا بيرغلا ريخلا كلذ ةيناطيربلا ةعاذإلا نم اتعمس امنيح

 ةلود قاطن ىف لود ثالث مايقب اضرلا ىلع ىلودلا لاجملا ىف انتيضقب ىرخأ ةرم رماقن نأ لضفن اننإ

 . اهتعاذإ ناسل نع ةيناطيربلا ةسايسلا اهب تحوأ ىتلاك ةيمسا

 . ىداحتا لكش ىلع موقيس ةموكحلا ماظن نأ مغرو .. رايتخالا ةقيرط ىلع تءاج ةيسيسأتلا

 ىذلاو هنم دبال ىذلا رشلا ديؤن اننأ ملعنو فقوملا كلذ فقن امنيح نيررضلا فخأ بكترن انذإ ملعن اننإ

 ْ . ارطخ دشأو ًارثأ ىوقأ ارورش انع عفدي

 !!.. دضلا ىلإ بلقنإ هزواجت ام اذإ دح ءىش لكل نكلو

 !!.. كلذ ىلع فورصلاو فورظلا انمغرت ال نأ ىجرن

 ةينطولا نأب مهركذن اننكلو مهتينطو ىف كشن ال اننإ تاملكلا هذه هجون نيينطولا نم نيلوئسملا ىلإف

 ا . ةيحضتو صالخإ

 , ديعوو ديدهت ىأل ةيضقلا تضرعت اذإ ةيحضتو اهلالقتساو دالبلا ةدحول صالخإ

 ةداوه ال ايرح اهونلعيلف ىبنجأ قئاع مهضرتعا اذإو اومدقتيلف نيينطولا نيلوئسملا ءالؤه ءارو نحن

 ديا



 ىناطيربلا ساوسولا

 (برغلا سلبارط) هتفيحص قوف رشني سلبارط ىف ىناطيربلا تامالعتسالا بتكم ذخأ ةريصق ةدم ذنم
 , نالبلا هذه ىف ىداصتقالا عضولاو مكحلا ماظنب قلعتت ةديدجلا ةيبيللا ةلودلا لوح اثوحب

 ايناطيري اهيلإ أجلت ام اريثك ةيرامعتسا ةجهل عيضاوملا هذه ىناطيربلا بتكملا اهب جلاعي ىتلا ةجهللا نإ
 . رطاوخلاو راكفألا لبلبتو نتفلا ثبتو مومسلا اهب ثفنتل ةمساحلا فورظلا ىف

 ىلع اهررضب ىوتكن نأ نيلضفم رضاحلا تقولا ىف اهنع فرطلا ضفن نا انيأر ةريثك ارومأ ةمث نإ
 , ربكألا فدهلا ىلع ةظفاحمو ايلعلا دالبلا ةحلصمل ةاعارم اهتمواقمل اندي دمنو اهنم ىوكشلاب انتوص عفرن نأ
 عونلا اذه نأ .. ةقيرطلا كلت ىلعو بولسألا كلذب ةيلاردفلا ىأ ةيداحتالا نع ثيدحلاب انزفتست نأ ايناطيرب ديرتأ
 نأ ديري بعش هرقي نأ نكمي ال ( ةدحولا ) مسا هيلع قلطأ ولو ىتح تامالعتسالا ةديرج هحرشت امك مكحلا نم
 ثالث دوجو هانعم ةيلارديفلا ىأ ةيداحتالا نأ ىناطيربلا تامالعتسالا بتكمل لاق نم . ءاخرو ةيرح ىق شيعي
 , ىرخأ ةرازو اهقوف تادازو

 موقتس ةيبيللا ةلودلا نأ ةرهاقلا ىف ةيبرعلا ةلودلا دوفو مامأ ةيسيسأتلا ةئيهلا دفو نلعأ دقف : العفو

 ةيلحم تارادإ ثالث كانه نوكت نأ ىلع ةدحاو ةيبيل ةرازو نم اذوكم ةموكحلا ماظن نوكيسو ىداحتإ ساسأ ىلع
 . ىجراخ نأش ىئب اهل ةلصال

 نازفو سلبارط نم لك ىف نيتتقؤم نيتيلحم نيتموكح سيسأتب ارارق.ةيسيسأتلا ةئيهلا تردصأ اريخأو
 رارقلا اذهو . ةيواسنرفلاو ةيناطيربلا نيترادإلا نم تاطلسلا ملست ضرفغل ةقرب ىف ةمئاقلا ةموكحلا رارغ ىلع

 , هعفاوبو هتارربم بحر ردصب لبقنو ضومغو ءاوتلا نم هيفام لهاجتن نأ اننكمي ةكيهلا هتدختا ىذلا

 سلبارط ىف تاطلسلا لاقتنا متيل نيتتقؤملا نيتموكحلا نيتاه ةماقإل ةهجتم ةينلا نأ نيح ذنم انملع دقل
 تاموكحلا ىديأ ىف ام صاصتماب موقت ةيزكرم ةيبيل ةموكح فيلأت كلذ ىلتي نأ ىلع ةقرب ىف ىرج امك نازفو
 تعاذا نأ ام نكلو . ةفرص ةيلحم تارادإ ىلإ كلذ دعب بلقنتو تاموكحلا هذه شمكنت ىتح تاطلس نم ثالثلا
 ةيناطيربلا ةياعدلا ترداب ىتح تاطلسلا ملست ضرغل نيتيلحملا نيتموكحلا ءاشنإب اهرارق ةيسيسأتلا ةئيهلا
 ةرح ) تاموكح ثالث ءاشنإ هنأب هفصوو رارقلا هيوشتب اهتالاكو ىلسارمو ىندألا قرشلاو ندنل ىتعاذإ ةطساوب
 ( برغلا سلبارط ) ةديرج قوف ىناطيربلا تامالعتسالا بتكم نم ةيفحص ةلمحب كلذ بقعأ مث ( ةلصفنم ةلقتسم
 ةيناطيربلا ةيرامعتسالا بيلاسألا ىلإ ىبيللا بعشلا هبنن اننإ .. ةيزيلجنالا ةقيرطلا ىلع ةيبيللا ةيلاردفلا ريسفتل
 نأ بجي . ليصافتلاو تايئزجلا لوح ىلخادلا عارصلا ران لاعشإو ةملكلا قيرفتو ءارآلا تيتشت ىلإ ةيمارلا
 اذإ انتياغ ىلإ لصن نل اننإ .. ةدايس تاذ ةدحاو ةلود انم لعجي لكش ىأ ىلع عمجنو قفتنو نواعتنو نداهتن
 لماك ) ملتسن نأ مهملا .. ءاطخأ كانه نكتلو صئاققن كانه نكتلف . ةيناطيربلا ةياعدلا سواسو ىلإ انيغصأ
 رهوجلا نع اذه انلغشي نأ بجي ال .. رخآ مسق ىلع بعشلا نم مسق زفيلو . نييسنرفلاو زيلجنالا نم ( ةطلسلا
 .. كلملا ايحيلو ءاوللا عفتريلو ةلودلا سسؤتلف
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 مدقتيلف .. ةيبنجألا تايليفطلا نع اديعب ةيلخادلا اهتالكشم جلاعت فيك فرعت ةرح ةمأ نوكنس اننإ

 ,. نولماعلا

 : ىناطيرب مغل راجفنا

 ةئيهلا رارق ىلع ءانب ةيناطيربلا ةرادإلا نم تاطلسلا ملستتل ةتقؤملا ةيلحملا ةموكحلا سلبرط ىف تفلأت
 ىف ىداحتالا ماظنلا نأ هانعم سيل رارقلا اذه نأ لقاع لك ىدل ًاموهفمو ًاحضاو ناك دقو . ةيبيللا ةيسيسأتلا
 مامأ ىبيللا دفولا هب حرص امك موهفملا حضاولاف . ةعبار ةموكح اهقوف تاموكح ثالث نم نوكتي ةيبيللا ةلودلا

 ةيزكرم ةموكح نيوكتب كلذو داحتالا ىلإ هنم ةدحولا ىلإ برقأ وه ىداحتإ ماظن ةماقإ ) : ىه ةييرعلا ةعماجلا
 ةيلحم تارادإ ةماقاو ءاضقلا نوئشو دقنلاو فراعملاو تالصاوملاو عافدلاو ةيلاملاو ةيجراخلا تارازو اهيف زكرتت

 , ( ةضحم ةيلحم رومأ ىف نت

 ريربت انل زاج اذإ ) ذختا امنإ نازف ىف ىرخأو سلبارط ىف ةموكح ةماقإ رارق نأ حضتي اذه نم
 ىأر كلذلو ( اهمهأ لوقن الو ) تاطلسلا بلغأ لاقتنا اهيف مت دق ةقرب نأ ةجحب ( ضماوغلا ريسفتو ءاطخألا
 ةموكحلا ليكشت كلذ دعب متي نأ ىلإ اهعونو تاطلسلا ملست ةقيرط ىف ةثالثلا راطقالا ىواستت نأ نولوئسملا

 ىتح روتسدلا اهيلع صني ىتلا تاطلسلا نم ةيلحملا تاموكحلا ىديأ ىف ام صتمتس ىتلا ةيزكرملا ةيبيللا
 انلمحت كلذ لجأ نمو . ىضاملا انددع ىف انركذ امك ةمضحم ةيلحم تارادإ ىلإ بلقنتو تاموكحلا هذه شمكنت
 ال نيذلا ةيسيسأتلا ةئيهلا لاجر ةينطو ىلع لمألا نيدقاع عقاولا رمألاب اضرلاو ةقفاوملا ةيلوئسم ىرخأ ةرم
 دق ةلوئسم ةهج كانه نكلو .. مئاعدلا ةعزعزم لاصوألا ةككفم ةلود ةماقإ ىلإ مهرجي امل نوخضري مهنأ دقتعن
 كلت .. تارازو عبرأ اهلو تاموكح عبرأ نم نوكتتس ةيبيللا ةلودلا نأ بيلاسألا فلتخمب دكؤت عيباسأ ذنم تذخأ

 . ايناطيرب ىه ةهجلا

 ءاشنا هثأب ةيسيسأتلا ةئيهلا رارق ربخ رشنت اهئابنأ تالاكوو اهتعاذإ تاطحم تكرح اهنأ اهفكي مل

 ريسفتب موقتل سلبارطب اهتامالعتسا بتكم ةديرج تكرح اهنأ اهفكي ملو ةلقتسم ةلصفنم ةرح تاموكح ثالث
 ةيسلبارطلا ةموكحلا ىلإ تاطلسلا لاقتنا روشنمب انيلع تعلط ىتح اذه اهفكي مل .. سايقلا كلذ ىلع ةيداحتالا
 . 150١ سرام ه موي

 : تاطلسلا لاقتنا ايناطيرب اهيلع تنب ىتلا تايثيحلا ضعب ىلإ اورظنأ

 ماقت نأ هانعمب نمضتي ةيسيسأتلا ةينطولا ةيعمجلا هتذختا ىذلا ىداحتالا رارقلا نأ ثيحو ) .٠
 داحتالا اهنمضتيس ىتلا ةثالثلا ةيبيللا راطقألا نم لك ىف تاموكح ةيزكرملا ةيداحتالا ةموكحلا ىلإ ةفاضإلاب

 ةتباث ةيباين ةيطارقميد ةموكح ليكشت هالعأ ةروكذملا بابسألا ىلإ رظنلاب ىرورضلا نم هنأ ثيحو « ىلارديفلا
 نيتاه ىلإ اورظنأ : ( .. ايبيلل ذختي ىداحتا روتسد ىأ هيلع صني دق امل ةعضاخ نوكتو برغلا سلبارط ىف
 كل ؟ .. ةيبرعلا ةعماجلا سلجم مامأ ةيسيسأتلا ةئيهلا دفو ناسل ىلع ءاج ام عم اذه قفتي له .. اورتل نيتيثيحلا

 رامعتسالا نيب قرفلاك تارادإلاو تاموكحلا نيب عساش عساو قرفلاف ليوأتلا لمتحي ال ضقانت ضقانت هنأ
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 زاربإل لمعي أدب دق ( يناطيريلا ساوسولا ) نأ دبال .. لدعلاو ملظلاو قحلاو لطابلا نيب قرفلاكو لالقتسالاو
 ةككفم ةلود تاموكح عيرأ تاذ ةلود ايبيل نوكتل لمعت ىهف اهتقرو نع ايناطيرب تفشك دقل « ! .. ىلمعلا هرثأ

 ! .. نايكلا ةعزعزم لاصوألا

 لبق نم !! .. ءاخترإلا اذه امو تمصلا اذه امف .. ضومغلاو ءاوتلالا نم ائيش كانه نإ ؟ .. ىردنال

 , ةيسيسأتلا ةئيهلا

 لوقلا نم جرخت ملف ةيبيللا ةيسيسأتلا ةئيهلا امأ ةعاجشو ةحارصص ىف لمعتو لوقت ايناطيرب نإ
 !.. ىوتلملا لمعلا ىلإ الإ ضماقلا

 , ةكرعملا انرسخ دقف نذإ ؟ ... هتمواقم نع ةئيهلا تزجع ىناطيرب طغسض كانهأ

 ( لزعألا فيعضلا ) مدقت نأو ةلصافلا ةكرعملا ىه ( ةطلسلا لاقتنا ) ةكرعم نأ ةرم انلق اننأ ركذن

 , ةلصافلا كراعملا ىف مئازهلا ببس ام ًاريثك ( حلسملا لطبلا ) رخأتو

 !.. نوحلسم لاطبأ مهنأ ىلع ةيسيسأتلا ةئيهلا لاجر نهربي نأ انوجر اننأ ركذنو

 نأ قبس ام ديكاتب ًاروف ردابت نأ اهنم بلطن اننإ ؟.. رظتنت اذامو ناهربلا ةيسيسأتلا ةئيهلا تمدق لهف

 الاح هذه أدبت نأو «مداقلا ليربإ ىف ةيبيللا ةموكحلا ليكشتب عرست نأ اهيلع مث 0 ةرهاقلا ىف اهدفو هب دهعت

 . ةماه تاطلس نم نييسنرفلاو نييناطيربلا ىديأ ىف ىقب امو ةمئاقلا ةيلحملا تاموكحلا نم تاطلسلا ملستب

 نإ ةيسيسأتلا ةئيهلا اهتيأ ىرذحا « ,. رجفنا دق ىناطيربلا رامعتسالا سئاسد نم ًاريطخ امغل نإ

 . ةصاخ كئاضعأ نم اوملظ نيذلا نييصت ال ةزه كل بيسيس رخآ اراجفنا

 ( سيراب - ندنل ) روحم

 ( تاذلا ناركن ) انبجاو نإ انلقو ( ةيسيسأتلا ةئيهلا ) انديأو ( نيرشعلاو دحاولا ةنجل ) انعجش
 فالخلا نأ ىرن نحن .. معن !.. ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود ايبيل نوكت نأ انفده نأل ( نواعتلاو نداهتلا ) انتقيرطو

 دق رمألا نأل ايناثو ددحملا تقولا قيضل الوأ .. دسفم ( ءاطخألا ) جالعل فقوتلاو .. رضم ( تايلكشلا ) لوح

 مدقت ببسب ىأ اهضعب هبكترا أطخ ببسب ( ةيلهأ ةكرعم ) ىف ىديألا هذه كباشتت نأ بجي الو انيديأب حبصأ
 !.. ىرخألا ىلع ةدحاو

 ىلع مويلا نحنو .. انتلود نيوكت نم اهلالخ انل دبال ىتلا ةنسلا نم ثلاثلا رهشلا مويلا نحن .. نكلو

 ملستت ةيبيل ةموكح ايبيل ىف نوكتا ةدحتملا ممألا لبق نم بورضملا لجألا نم عوبسأ فصنو عوبسأ ةفاسم
 ىف رمألا نأل ةيسيسأتلا ةئيهلا نم لمعلا راظتنا ىف مويلا نحن .. ةيسئرفلاو ةيناطيربلا نيترادإلا نم تاطلسلا

 , ةلودلا نوكتو ةموكحلا لكشتو روتسدلا عضت نأ اهقح نم نأو ةيعرش ةئيهلا نأ ساسأ ىلع اهئاضعأ ىديأ

 ؟.. ببسلا ىهامو .. لمعلا نع ةزجاع ىه مأ .. هلمع ةيسيسأتلا ةئيهلا ىونت اذامف
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 ةئيهلا ةسكاعمل فقأو ( ايسنرق ايناطيرب ) اروحم كانه نأب لوقلاب تودصلا عفرن نأ مويلا عيطتست
 ىلع ديدج نم برحلا نلعي ىزانلا ىتسشافلا ىروتاتكدلا ( سيراب ندنل ) روحم .. اهتكرح لشو ةيسيسأتلا
 تاموكح ثالث ةماقال اليبس ( ىداحتالا ماظنلا ) نم لعجي نأ ديري ( سيراب ندتل ) روحم . ةيبيلل اةيضقلا

 ليربأ لوأ لبق ىأ ) ددحملا اهدعوم ىف ةيزكرملا ةيبيللا ةموكحلا موقت ال نأ ديري ( سيراب ندنل ) روحم
 عايضو ةملكلا قيرفتو لمشلا تيتشتل اهي لمعي ىتح هدي ىف تاطلسلا ءاقب ةدم ةلاطإ ديري هنأل ( مداقلا

 . ةدحولاو لالقتسالا

 . ةروص ةيأ ىلع ةلقتسم ةلود ايبيل نوكت نأ ةوقلاب عنميف ىبيللا

 اهنع عافدلاو اهذاقنأل عراسن نأ انبجاو نإو .. رطخ ىفو ةنحم ىف مويلا ىهف ةيسيسأتلا ةئيهلا امأ
 نأ ةئيهلا ىلعو .. مالستسالاو عونخلا ةيلوئسم اهلمحن انك نإو نيرمعتسملا عم ةئطاوتم اهنأب ملسن ال نحنف

 تبرطضا اذإ امأ سيراب ديعويو ندنل ديدهتب ةلفاح ريغ اهبجاو ىدؤت تفقو اذإ ( فقوملا ةديس ) اهنأ كردت
 لوق ةئيهلا ىف قدصي ذئمويو ىبنجألا رامعتسالا مامأ ةينطولا ةيضقلا ةميزه ىف اببس نوكتس اهناف تكبتراو
 , مهتلاب اهنومري نيذلا

 اذإ امأ مهتضراعمو مهتمهحازم لواحت دي لك دض نحنو ةيسيسأتلا ةئيهلا لاجر ىديأ ىف رمألا نإ

 , لسالسلا كيكفتب نكلو ىديالا عطقب ال اهريرحت لواحنس اننإف رامعتسالا لسالسب ةلبكم ىديألا كلت تحبصأ

 ميلستب اموقتل اسنرفو ايناطيرب وعدتو اروف ةيبيللا ةموكحلا ليكشت نع نلعت نأ ةئيهلا بجاو ناف نذإ
 , ةموكحلا هذه ىلإ تاطلسلا

 نوكتيس ةيبيللا ةلودلا ىف ىداحتالا ماظنلا نأ دكؤي انايب ردصت نأ ةئيهلا بجاو نم تقولا سفن ىفو
 . ةرهاقلا ىف ةيبرعلا لودلا دوفو مامأ اهدفو هلاق امل اقبط ةدحاو ةيبيل ةموكح نم

 كوكشلا نم ريثك ىلإ ىعدي فقوم ىف نوكتس اهناف امهب مايقلاب ةئيهلا عراست مل اذإ نابجاو ناذه
 رقت ىلإ بلقنت دق تاماهتا ىلإ روطتتس ىتلا

 لع.
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 هل لسسقسمدل

 مقرةقيثولا

 ةيلحملا تارادإلاو ةطلسلا لاقتناو ةيداحتالا ةموكحلا ليكشتو (نطولا)

 ترمتسا ةيداحتالا ةموكحلا ىأ ىلوألا ةيبيللا ةرازولا ليكشت يىدلو

 ىف كلذو ةطلسلا لاقتنا ةيضقو ةدحاولا ةموكحلا نع ثيدحلا ىف (نطولا)
 ددعلا ىف ( ةدحاولا ةلودلل ةدحاولا ةموكحلا ) ناونع تحت اهتيحاتتفا

 ا١ؤه١ / "” رك ؟ال خيراتب «”هم

 ءامسأو ( ةيبيللا ةموكحلا فيلأت) ربخ ( نطولا ) ترشن ددعلا اذه ىفو

 ايمسر اهنع نالعالا لبق اهئاضعأ

 اهتيحاتتفا ىف ( نطولا ) تزكر ١55١ رك 5 رك ا" خيراتب "ه5 ددعلا ىفو

 تدكأو ةيداحتالا ةموكحلا ليكشت تايثيح ىف ةيسيسأتلا ةئيهلا ارق ىلع

 ( تاموكح ال تارادإ ) ناونع تحت اهرظن ةهجو

 ةدحاولا ةلودلل ةدحاولا ةموكحلا

 عساتلا لبق ةدحتملا ممألا رارقل اقبط ةيزكرملا ةيبيللا ةموكحلا لكشتس ةيسيسأتلا ةئيهلا نأ انملع

 ةموكحلا ليكشت رخأتي نأ اهلؤي ؛ ةريثك بولق ىلإ ةنيئامطلا عجرتس كلذبو . رهشلا اذه نم نيرشعلاو
 ىف حبصأ دقو امأ ... حيرصلا ةدحتملا ممألا رارقل ةحيرص ةفلاخم كلذ ىف نأل ليربأ ةرغ دعب ام ىلإ ةيبيللا

 نم نإ مث ثدحلا اذهب بحرن نأ انبجاو نم نإف ةينطو ةموكح مداقلا ليربأ لبق ايبيلل نوكي نأ ررقملا مكح

 : نيمهم نيرمأ ىلإ نيلوئسملا رظن تفلث نأ اضيأ انبجاو

 نييبتو عيضوت ىلإ ةجاح ىف دعت مل ( سيراب .ندنل ) روحم اهيلإ ىمري ىتلا ةيرامعتسالا ضارغألا نإ ١
 ىرامعتسا ضرغ مهأ نأ هيف كش ال اممو . اسئرف ىأ ايناطيرب نع ردصي لمعو لوق لك ىف ةرهاظ ةزراب ىهف

 ةدايسلا ةقيقحو لالقتسالا رهوج ىه ىتلا ةطلسلا نم ريبك طسقب ظافتحالا ىه نيتبصاغلا نيتلودلا نيتاهل

 ... ةلودلا رهظمو ةيرحلا ساسأو

 اع



 تاطلسب هياحصأل ظافتحالا نم رامعتسالا نيكمتل ةيناطيربلا ةسايسلا عنص نم اهيلغأ ةريثك بيلاسأ كانهو

 ال انك نإو نحنو ... ىداصتقالا لاجملا ىف ءاربخلاو ىرادإلا زاهجلا ىف نيراشتسملا دوجو كلذ لثم ... ةعساو
 نم نوكي نأ بجي ال ضعبلا اذه نأ ىفخن ال اننأ الإ ءاربخلاو نيراشتسملا ضعب ىلإ ةجاح ىف اننأ ركنن
 ايناطيرب نم تاونس ىنامث ةدم ( ةربخلاو ةروشملا ) ىف ايفاك اسرد انذخأ دقل . نييسنرفلاو نييناطيربلا
 نمو: اندالب تمسقو انلمش تقرف ىتلا ةروشملا عون نم ةدازتسالا ىلإ ةجاح ىف انسل اننأ دقتعنو اسنرفو

 ... اعامد تصتماو انعاتم تبلس ىتلا ةربخلا عون

 ديق نودب ةيبيللا ةموكحلا ىلإ ةلماشلا ةلماكلا ةطلسلا ةدحتملا ممألا رمأب اسنرفو ايناطيرب ملستلف
 مقر اهنالعابو ةقرب ىف 147 مقر اهروشنمب ايناطيرب اهتلثم ىتلا ةيلزهلا ةيليثمتلا تهتنا دقل !! ...طرش الو
 ... نازف ىف ( ىابلا ) رودب اسنرف اهيف تكرتشا ىتلاو سلبارط ىف 5

 ممألا رارق ذيفنت ىلع انم اصرح ةيصخشلا مهتميق تناك امهمو ةيلكش ءاطخأ نم اوبكترا امهم ةسيسأتلا ةّئيهلا

 تقولا عايض ىف اببس ليصافتلاو تايئزجلا لوح لدجلا ةلاطإ نوكت ال ىكلو ددحملا هدعوم ىف ةدحتملا
 , لئاط نود ةصرفلاو

 دوجوب حمسن نأ نكمي ال ىتلا انتيضق رهوج ىه ( ةطلسلا مالتسا ) ةلاسم نأ ىلإ ناهذألا انهبن ام ًاريثكو
 ىلع ةيبيللا ةموكحلا ىه اه مويلاو ؛ ىلودلا لاجملا ىف ديدج نم ةيضقلاب ةرماقملا ىلإ رمألا ىدأ ىلو هيف صقن

 ةئيبلا نم حيحص رارقل ةدياوو ممألا ةئيه نم حيرص رمأل اقبط تاج ىتلا ةيمرشلا ةموكحلا ىهو مايقلا كشو
 ةيلوئسملا ءبعب ضهنت ىتح ةينطولاو ةءافكلاو ةلوجرلا رصانعب ةيوق نوكت نأ بجي ةموكحلا هذه . ةيسيسنتلا
 ,.. رقهقت الو اهدعب فوقو ال تاوطخ ىف لمحلاب مدقتتو ةريبكلا

 تاءارجإلا لك نكمي ام عرسأب اهدي ىلع متت ىتح دجتو دكت نأ بجي راهن ليل لمعت نأ بجي ةموكحلا هذه
 ةموكحلا هذه  ةيكلملا هتطلس ةسرامم نم ( لوألا سيردإ ) كلملا ةلالج نكمت ىتلا ةيسايسلاو ةيروتسدلاو ةيرادإلا

 , ىداصتقالا وأ ىسايسلا وأ ىرادإلا لاجملا

 ةيبيللا ةموكحلا ليكشت متي امدنعو ... ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود نوكن نأب ةدحتملا ممألا رارق قيبطت ديرن اننإ
 نم ةطلسلا لاقتنا الإ ةموكحلا هذه مايق دعب سيلف ةلودلا نيوكت لحارم نم ةلحرم رخآ ىلإ انلصو دق نوكذ
 ,.. ءاتكتسا الو اهيف ظفحت ال ىتلا ةقلطملا ةطلسلا ... نييبيللا ىديأ ىلإ نييسنرفلاو نييناطيربلا ىديأ

 ىجرن نحنو ... ةيتفلا ةيبيللا ةموكحلاب امدقم بيحرتلل اندعاوس انحتفو انرذحو انهبن دق نحن اهف دعب امأ
 , نيينطولا ءافكألا لاجرلا نم اهؤاضعأ نوكي نأ

 .. ىبنجألا لخدتلا اومواقو ىموقلا مهبجاوب اوماق ام اذإ صلخملا دييأتلاب مهدعن اننإ
 نأب انمآ دق نوكن ذئمويف أدبملاب ةناهتساو لمعلا ىف سعاقتو ةميزعلا ىف فعض مهنم حال اذإ امأ

 و5



 رامعتسالا دض عارصلاو عافدلا ناديم ىلإ ديدج نم ةيضقلاب دوعنس ذئمويو هتاروانم ىف حجن دق رامعتسالا
 ... حاجنلا عقوتنو ىنسحلاب لداجنو ريخلا لمؤن انلز ال انثإ « .... رامعتسالا بانذأو

 . هدنع نم حورب نييبيللا دميو نيلوئسملا ىدهيو نيلماعلا قفوي نأ ىجرملا ىلاعت هّللاو

 ةينبلل ١ ةيوكحلا "كيلاك
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 ةلود سذو مهنيب ءارزؤو ةتسو تاراذو عيس

 ناتسألا اهسيئر ةحامس ةسائر تحت ةيبيللا ةيسيسأتلا ةئيهلا نم دفو سمأ حابص ةرضاحلا لصو

 فيلات لوح هتلالج عم رواشتلاو مظعملا كلملا ةلالج ةلباقمب فرشتللا داعسألا ىبأ دمحم

 . ةيزكرملا ةيبيللا ةموكحلا
 رهظلا دعب اعجار لفق مث ةيكلملا ةدئاملا ىلع ءادغلا ماعط لوانتو كلملا ةلالج ةلباقمب دفولا فرشت دقو

 . اهيف ءاج ىتلا ةرئاطلا سفنب

 فيلات نع ( دغ دعب ىأ ادغ ) نواجي ال دعوم ىف ةيسيسأتلا ةئيهلا نلعت نأ عقوتملا نم نإ انبودنم لوقيو
 ىلع ةيبيللا ةرازولا فلأتت نأ ادجح حجرمملا نم حيصأ-دق هنإ الئاق فيضيو ةيزكرملا ةينطولا ةموكحلا

 , لدعلاو فراعملاو ةسائرلل رصتنملا دومحم ديسلا

 0 ةحصلاو ةيجراخلل ىيرجلا ىلع 0

 . ةراجتلاو ةيلاملل ةرادق نب روصنم )

 , عافدلل بيئش رمع )

 ٠ تالصاوملل نابعش نب ميهاربإ 2

 ' ةلود ريذو نامثع نب دمحم )»

 نيو ةرادق نيو رصتنملا مهو نييسلبارطلا نم ةثالث مضتس ىصنلا اذه ىلع ةرازولا نأ ظحالملا نمو اذه

 , نامثع نب ىهو نيينازفلا نم دحاوو ىيرجلاو بينش امهو نييواقربلا نم نينثاو نابعش

 تاموكح ال تارادإ

 ددعلا ىف كلذ ىلإ انرشأ امك ىضاملا رهشلا نم نيرشعلاو عساتلا ىف ةيبيللا ةموكحلا تفلأت اذكهو ...

 مهنم تنوكت نيذلا ءارزولا ةداسلا ءامسأ نالعإب ىفحصلا قبسلا فرش ةديرجلا هذهل ناك دقو قباسلا

 ... نيمويب ًايمسر اهفيلأت لبق ةموكحلا

 يا



مسألا تءاج دقف ةينطولاو ةءافكلاو ةلوجرلا رصانع ءارزولا ىف رفوتت نأ نم هانوجر ام امأ
 لمألل ةعجشم ءا

) وأ ( ةطلسلا مالتسا ) ةكرعم لاطبأ اهلاجر نوكي نأ ىف ةرازولا هذه ىلع دوقعملا
 ناديم ىف ( ةلصافلا ةكرعملا 

 .. ةيبيللا ةلودلا سيسأت

 ىلوألا تايحالصلا نم نأ ةيزكرملا ةيبيللا ةموكحلا نيوكتب ةيسيسأتلا ةئيهلا رارق ىف ءاج دقل

 : ةموكحلا هذهل

ق ىف هيلع صوصنملا جمانربلا دادعإ نأشب ةدحتملا ممألا بودنمب لاصتالا-1)
 ةئيهل ةماعلا ةيعمجلا رار

 ىف ةرادإلاب نيتمئاقلا نيتلودلا نم اهيلإ تاطلسلا لقن صوصخب 196٠ ريمفون خيراتب رداصلا ةدحتملا ممألا

 هما 0

قن نمضت ةقيرطب ايجيردت ايبيل ىف ةرادإلا لامعأب نيتمئاقلا نيتلودلا نم تاطلسلا ملست ب
 عيمج ل

 ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا رارقل اقبط 1107 ةنس رياني لوأ لبق نيتيلاحلا نيترادإلا ىديأ نم تاطلسلا

ا هذه لبق نم ىأ ) اهلبق نم تاطلسلا كلت ةسرامم نوكت نأ ىلع 110٠ ربمفون 1١ غيراتب رداصلا
 ( تاموكحل

 ةيلحملا تاموكحلاو ةيداحتالا ةموكحلا نيب تاطلسلا عيزوتب قلعتي اميف ةصاخ ةروصيو روتسدلا صوصنل اقفو

 ( ةيسيسأتلا ةئيهلا ىأ ةينطولا ةيعمجلا لبق نم كلذ ريرقت دنع

 : ىلي ام ىف هصخلن نأ اننكمي عساو قيلعت ىلإ جاتحي مالك اذه

 سلبارط ىف ايناطيرب ادمتعم اهب ظفتحا ىتلا تاطلسلا ملستب اروف ةردابملا وه انرظن ىف مهملا نأ - الوأ

 ءاغلإ عم ةيلاملاو ةيجراخلا نوئشلاب قلسعتت ىتلا ةماهلا تاطلسلا ىهو نازف ىف ىسنرفلا ميقملاو ةقربو

 . ةيلحملا تاموكحلا ىلإ ةيلخادلا تاطلسلا لاقتناب تنرتقا ىتلا ىرخألا ( تاظفحتلا )

 نأ بجي ال ةلأسم ةيلحملا ( تاموكحلا ال ) تارادإلاو ةيزكرملا ةموكحلا نيب تاطلسلا عيزوت ةلاسم نإ  ايناث

 عيزوت ررقي ىذلا روتسدلا عضو ىف ةيسيسأتلا ةئيهلا ترخأت ام اذإ ( ةطلسلا لاقتنا ) ةكرح اهببسب فقوتت

 ةموكحلا ىلإ تاطلس نم امهيديأب ام اسنرفو ايناطيرب ملست نأ ىف حيرص ربمفون ١٠ رارق نأل تاطلسلا كلت

 ٠ ىراجلا ليربأ لوأ لبق لكشت ىتلا ةيبيللا

 الو ةطلسلا عيزوت ىف اكابترا ببسيس روتسدلا عضو ىف ةيسيسأتلا ةئيهلا رخأت نأ ىرن اننأ ىلع الات

 ىف عارسإلا بجي كلذل تاطلسلا ميلست ىف ئطابتلا ةعيرذ كلذ نم نوذختيس نييسنرفلاو نييناطيربلا نأ كش

 اهب امهل نأش ال ةيلخاد ةلاسم ةطلسلا عيزوت نأ اسنرفو ايناطيرب ماهفإ بجي تقولا سفن ىفو روتسدلا نالعإ

 . ةدحتملا ممألا رارقل اقبط ةيبيللا ةموكحلا ىلإ ةطلسلا ميلست امهبجاو نأو

 فرتعن نأ نكمي الو اقباس مهفن مل اذنأ رمألا همهي نم لكلو ةيسيسأتلا ةئيهلل لوقنل ىرخأ ةرم دوعن  اعبار

 هانلبق ىذلا نأو ةعبار ةموكح اهقوف ةيلحم تاموكح ثالث ةماقإ هانعم ةيبيللا ةلودلل ىداحتالا ماظنلا نأب ًاقحال

 ةماقإب كلذو ناحتالا ىلإ هنم ةدحولا ىلإ برق ىه ىذلا ىداحتالا ماظنلا ىه ( ةنتفلل ًاءردو تقولا قيضل )

 هالو



 ماعلا ىارلا عاما هاجتالا اذه اهسفن ىلع ةكيهلا كلجس دقو ةضخم ةيلحم تازادإ ثالكو ةدحاو ةيبيل ةموكح

 . ىقرشلاو ىنطولا

 نع زواجتنو ةيسيسأتلا ةئيهلا ديؤن انلعج ىذلا ببسلا نأ ارارم هانددر امم نوملعي عيمجلا لعل اريخأو

 ةلاح ىف ( رامعتسالا سئاسد ) نم فوخلاو ( تقولا قيض ) نم قافشإلا ىه طالغألا نع ىضافتنو ءاطخألا
 . تاليصفتلا ببسب انمداصتو تايئزجلا ةشقانمل انفقوت

 هسّئاسدب لمعي أدب دق رامعتسالا نأو ةجيتن ىلإ لوصولا نود عيضي حبصأ دق ( تقولا ) نأ انيأر اذإ امأ

 ىلإ انلصوي هارن ىذلا فقوملا انفقو ام اذإ خيراتلاو نطولاو هّللا مامأ نيمولم نوكن ال فوس كلانهف فدهلا ىف

 ةدحو ىلع اوظفاحيف هردق قح فقوملا اوردقي نأ رمألاب نيمئاقلا ىف لمأن انلؤ امف كلذ عمو ىنطولا انقده

 ةرتتسم تاين كانه نأب داقتعالا انل ببسي داك ىتح انعماسم ىلع هراركت رثك ىذلا قيزمتلا نم اهنوصب دالبلا
 ...٠ ةريدم أططخو

 7 مهل طسسفاسسسصأ

 7 مقرةقيثولا

 ىداصتقالا عضولا نع ثدحتت (نطولا)

 ركذتو رذدحتو ةينفلا . تادسعاسملاو

 ةيجراخلا تادعاسملاو ةئشانلا ةلودل ىداصتقالا عضولا رود ءاجو (88

 تاهيبنت ) ناونع تحت اهتيحاتتفا ىف كلذ نع (نطولا) تثدحتف ةحرتقملا

 تحت اهتيحاتتفا ىف كلذكو ١50١ / 4 م ٠١ خيراتب "ف ددعلا ىف ( ةثالث

 اكو را رت ايران هدا وسسلا نلت ١ نايس ظاسنما) ناونم

 ةرضاحلا ةلحرملا رطاخم نم ريذحتلل ديدج نم تداع ( نطولا ) نكلو
 كلذو انبعش لثم بوعش نم انريغل ىرج امم ةربعلا ذخأ ةرورضب ريكذتللو

 خيراتب 504 دلدعلا ىف ( بعشلا اهيأ رذحا ) ناونع تحت اهتيحاتتفا ىف

 اكم١ / عر *غ

 اعود



 : ىلي اه ايبيل ىف ةدحتملا ممألا ةثعبل ةرشن ىف ءاج

 بعشلا نأ ضومغ ىأل الاجم كرتي الامب ىونسلا هريرقت ىف حضوأ دق تلب نايردأ رتسملا بودنملا نإ )

 ماظنب ضوهنلاو ىرادإلا ةلودلا زاهج مئاعد ديطوتب لصتت ةمداقلا تاونسلا لالخ ةريطخ لكاشم هجاويس

 نذإو ... اهيف ءاضعألا لودلاو ةصصختلملا اهتالاكوو ةدحتملا ممألا نم ةيلاملاو ةينفلا ةدعاسملا ىلإ رقتفي بودنملا

 ةدحتملا ممألا تبل دقو ةدعاسملا كلت لثمب ايبيل ديوزت سلجملا ةرزاؤم عم بودنملا يلط دقف
 اهودحي بودنملا بلط

 نم فاك ددع ءىجمب معدت نأ ايبيل ىف بودنملا بتكم ثبل امو ىبيللا بعشلا هاجت ةصاخلا اهتيلوئسمب روعش

 ءاصقتسالاو ةساردلا نولصاوي نآلا مهو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا لوقحلا ىتش ىف ءاربخلا
 ريراقت عضول

 كلذيو ذيفنتلا عضوم اهعضوو اهرارقإو اهيف رظنلل ةصتخملا عجارملا ىلإ عفرت دالبلا ةجاح نع ةلماش ةلصفم

 وه امك وحن ىلع ناكرألا ةتباث مئاعدلا ةدطوم ةدايسلا تاذ ةدحوملا ةيبيللا ةلودلا دهشت ىتح تقولا لوطي نا

 ( مالسلل ةبحملا ملاعلا ممأ ةدارإ عامجإب ديدج نم دوجولا ىلإ ثعبت خيراتلا ىف ةلود لوأب قيلخ

 انثأ ريغ ةمعنلاب رفكي وأ ليمجلا ركذي نمم انسلف لاح لك ىلع ركشلاب هلباقن نأ الإ انعسي ال ليمج مالك

 : رابتعالا نيعب اهل رظنلا ةحلصملا نم طاقن ةدع ىلإ صاصتخالا باحصأ رظظن تفل نم ادب ىرن ال كلذ لك ع

 ىتلا ةيبيللا ةلمعلل ىساسألا رجحلا عضو لبق ققحتي نأ نكمي ال ىنطولا داصتقالا مئاعد ديطوت نإ ١

 بعاتملاو بئاصملا ىتشل ةضرع اهلعجت ةصاخ ةهج ةمحر تحت نوكت ال ثيحب ةتباث ةدعاق ىلع نكترت نأ بجي

 .. بيعالألاو بلاقملا لكل اناديمو

 ىلع ( ةيلام ةيصو ) اهسفن نم لعجت نأ ىلع لمعلاو فرلظلا لالفتسا ايناطيرب لواحت نأ ىشخن اننإ

 خيرات ىف زراب باوجلا نإف ببسلا نع اومهفتسي نأ اودارأ اذإو ةعقاولا عقت نأ لبق نيصتخملا رذحن اننإ

 , دالبلا هذه ىف ةيناطيربلا ةرادإلا مسا تحت رامعتسالا ىسآمب ةلفاح تاوتس ىئامث

 ةعساو دالبل ةفطاخ ةرايز ةجيتن عضوت ىتلا ريراقتلا كلت لثمب اريثك نمؤن ال انتادج براجتلا نإ

 نأ ىغبني دالبلا هذه ىف ىداصتقاو ىعامتجا حالصإ لك نأ ىلإ ريشن نأ دون اننإف كلذلو اندالبك ءاجرألا

 قيسنت نوكيو مهملا ىلع مهألا مدقي ثيحب ةبولطملا تاحالصإلا عومجمل ةبسنلاب ةيواوألاو ةيقبسألا هيف ىعارت

 دك



 . همالآل نوعلطتيو همالاب نورعشي نيذلا نطولا لهأ عم مات نواعت ساسأ ىلع هبيترتو كلذ
 اصلخم ناك ولو كلذ لك ىف لاجترالا امأ ريمضلا اهل حاتريو لقعلا اهل نئمطي ةبيط جئاتن نمضي ىذلا ليبسلا وه ذيفنتلاو قيبطتلا ىف لثامملا دهجلا لذب مث تاساردلاو تامولعملا ميظنت ىف صلخملا دهجلا لذب نإ
 هنوك ىدعتي ال كلذ نإ لب ةيلاملاو ةينفلا ةدعاسملا كلت ءارو نم ةدوشنملا ضارغألا نم اضرغ ققحي نأ نكمي ال

 .. نيعباتلا عباتو نيعباتلاو

 ةعباتلا تائيهلا وأ اهتيراتركس قيرط نعو ةدحتملا ممألا مساب ةيتآ تماد ام ةيلاملاو ةينفلا ةدعاسملا نإ -
 كلت هيجوتل ةيرامعتسالا لودلا ضعب نم زربت دق ىتلا ةيدرفلا ضارغألا نع ةهزنم كلذك نوكت نأ بجي اهل

 راج وه امر 0 7 0

 ل اهضارغأ ققحي امب دالبلا نوئش ىف اهاضتقمب

 ل ل ا ا اندرأ ةثالث تاهيبنت هذه

 نبني عاشت
 ةرايز ةقرب راز ... ةنيدملا هذه ىف ىسايسلا طاشنلاب ةلفاحلا عيباسألا نم ىضاملا عوبسألا ناك لل

 عضوموةمكلا واق عسر كلا الج فيض ناك كيرلا ةدحستلا كيلوا وماي

 هتلالج نم اوقلتو كلملل ءالولا اومدقف ةيبيللا ةموكحلا ءاضعأو سيئر هعمو ةيسيسئتلا ةئيهلا سيئر ءاجو
 , سليارطل ةيكلم ةرايز برق نع كلذ دعب نلعأو هيجوتلا

 رابتعالا لك قوف ىه ىتلا ةينطولا ةحلصملا الواو رهاظملا هذه ءارو عبقت كش الب رارسألا نم اريثك نإ
 ام لوح نينطاوملا ىلإ ثدحتلا نع عنتمن ال هتاذ تقولا ىف اننكل اهتشقانمو ىفاوخلا نم ريثكلا طسب انعطتسال
 .. ماعلا ىئرلا ديفت ىتلا وجدل نم ةينولا ةيضقلاب قات

 5 ( ةيلاماو ةينفلا 00 امأ

 . لالقتسالا ديطوتو ةلودلا ءانبل ةيساسألا رصانعلا امهنم نوكتت ناريطخ ناعوضوم
 ىف ماعلا روعشلاو 5 قفتت ىتلا ةصاخلا انء ارأ انتيحاتتفا نم ريثك ىف باهساب انحرش نأ انل قيس دقلو

 ةرايزلا برقو ىزاغنبل ةيبيللا ةموكحلا ةرايز هب تحوأ ام ريغ نآلا هديزن ام انيدا سيلو ةطلسلا لاقتنا عوضوم
 ىف نيتيبنجألا نيترادإلا لبق نم ةلطامم كانه نأ اهتصالخ تاجاتنتسا نم اهيلع بترتي امو سلبارطا ةيكلملا
 مهيولسأب ةيموقلا فادهألا غولب ىلع نيينطولا نيلوئسملا فرط نم امزع كلذ لباقم كانه نأو ةطلسلا ميلست

 ( راتخملا رمع ةيعمج قئاثو)|١ا١ل صه موب



 صاصتخالا ىوذ انهبن دقو ىضاملا ددعلاب انتيحاتتفا ىف هيلإ انضرعت دقف ىناثلا عومضوملا امأ ... صاخلا

 بودنملا اهيلإ راشأ دق ممألا ةئيه نم ةرظتنملا ةيلاملاو ةينفلا ةدعاسملاف ... ناكمب ةيمهألا نم ىه ةثالث طاقن ىلإ

 ءىش ىف ىكيرمألا بودنمملا هرضح رظن تفلن نا ردجي مث ةفلاسلا انتاهيبنت ىف هانلجس نأ ءىش ىف ىكيرمألا

 ةفلاسلا انتاهيبنت ىف هانلجس نأ قبس ام ديكأت الإ ءىش لك لبق انعسي ال نحنو ... سامحلاو عسوتلا نم ريثك

 نأ دقتعن الف ةطلسلاب ةديطو ةقالع اهل ةدعاسملا هذه نأ ىلإ قيدصلا بودنملا هرضح رظن تفلن نأ ردجي مث

 ةينطولا ىديألا ىلإ ةلماشلا ةلماكلا ةطلسلا لاقتنا ققحتي مل اذإ جتنت وأ ققحتت نأ نكمي ةيلام وأ ةينف ةدهاسم

 . جاتنالا نم نكمتت ىتح

 بلطن ال انناف دالبلا هذه هاجت ةيكيرمألا ةسايسلا ىأر نع ربعت ةيصخشلا بودنملا رعاشم تناك اذإو

 أدبملا اكيرمأ اهب مدخت ىتلا ةسايسلا هذه ىلع ةيلج ةروصب اسنرفو ايناطيرب عالطا نم رثكأ كلذ ديكاتل

 ةسايس ضقانت نإ ... ليقتسم هلو ضام هل بعش ىفو طسوتملا ضيبألا رحبلا نم ةماه ةعقب ىف ىطارقميدلا

 , ءادلأ ءادعأ نيب عقي مداصت ىأ نم رطخأ ام ناكم ىف ءافلحلا

 نم ةبراضتملا ةسايسلا كلت باحصأ ىلع توفي ام ردقب ةفعضتسملا بوعشلا رضي ال ضقانتلا كلذ نإ

 , ماع موجهب برحلا هيف رذنت ىذلا فرظلا اذه ىف اميس ةرحلا بوعشلا نيب ةدوملاو ةقثلا لدابت اهمهأ صرف

 تادعاسمو تادييأتو تاينمت نم مرتحملا اهيودنم هنع ربع ام قيقحتل اكيرمأ مامأ ةحناس ةصرفلا نإ

 , انرظن ىف ءىش لك ساسأ ىه ةطلسلا لاقتنا نأ انه ددرن نأ انبجاو نمو دالبلا هذهل ةدحتملا ممألا ةئيه ةطساوب

 ةبيرقلا ةلبقملا مايألاو ةحيحصلا ةجيتالا وه مهملاف لاح لك ىلعو انيلع مدقت وأ اهيلع مدقن ةبرجت اهنإ

 . ةجيتنلا هذهل ىلوألا راثآلا زاربأب ةليفك

 بعشلا' اهيأ نذحا

 طيحت لالقتسالا ةلاح ىلإ رامعتسالا ةلاح نم اصوصخ ىرخأ ىلإ ةلاح نم بوعشلا لاقتنا تارتف ىف

 ىلإ ةرئاس اهنأ بسحت يهو رقهقتت ام اريثكو حالصإلا ديرت ثيح نم دسفت ام اريثك رزجلاو دملا نم لماوع اهب

 , مامألا

 ىلإ عضو نم بعشلا لاقتناو نيضقانتم نيدهع نيب ىخيرات لصاف ةيبيللا دالبلاب رمت ىتلا لاقتنالا ةرتفو

 ٠ ةداتعملا ءابعألا كلت قوف ىرخأ ءابعأ ةدايقلا ىلع ضرفي عضو

 رارق ذيفنت ليبس ىف تايحضت نم هبلطتي امو رضاحلا فقوملا ىلإ ىرخأ ةرم راظنألا هيجوت ديرن اذهب انذإ

 انيدان كلذل صئاقنلا ةهجاوم نم رفم الو ءاطخألا دوجو نم ةحودنم ال نأ ةظحل لوأ ذنم نينمؤملا نم انك دقل

 . ناصقن نمو أطخ نم انفداصي امع رظنلا ضغب ةلودلا اهيلع موقت ىتلا عاضوألا دييأت ةرورضب

 مههيجوتو نيلماعلا عيجشتيو زبانتلاو نحاشتلا نم ىقنلا ىجلا داجيإ ةرورضب اضيأ نينمؤملا نم انك دقلو

 امرا

 ا ا 1 ا

0 

 ا أ
 ا



 .ةءافكو صمالخإب هدالب مدخ ىنطو ىأ هتاذ ركني نأ كلذ ىسضتقا ولو ىنسحلاب

 ريق ةقيرطب نطولا هب براصي ىدعلا دي ىف حالس رطخأ انايحأ نوكي دق ءفكلا صلخملا ىنطولا اذه نإ

 ةجحب ىلهأ نحاطت ىف هنطو ءانبأ عم كبتشيل ةتقؤملا ةهفاتلا صقاونلاو ءاطخألا كلتب هزفتسي نأب ةرشابم

 . لامكلا قيقحتو داسفلا حالصإ

 ءانبلا ميدهتل ايعاد كلت هتجحب فقو ام اذإ اولق ىأ اورثك اراصنأ مدعيال ءفكلا صلخملا ىنطولا كلذ نإ

 لدجلاب بعشلا لاغشإل هلمع لمعي نأ رامعتسالل تحنس دق ةصرفلا نوكت ذئنيحو موقأ ءانبب ىه ضهنيل مئاقلا

 ةرحانتم ةرفانتم ةمأ دجيل هب لصي ىتح ددحملا داعيملاب تاوطخلا عرسي تقولا امنيب دانعلا ىف ةدايقلا طيروتو

 , تايلكشلا لبس ىف

 اهنع دعتبن الو داقتعالاو سنجلا ىف اهعم كرتشن ةيقرش بوعش ىلع ترم ثداوح ءارآلا هذه ىلإ انتلد دقل

 , ساسحإلاو ةفطاعلا ىف

 انرسخ دقل ... ةيمالسإلاو ةيبرعلا قرشلا نادلب ضعب ىف هرود بعلي نأ رامعتسالا عاطتسا فيك انيأر دقل

 ىف ةداقلاو ىنطو كاذو نئاخ اذه لوح لدج ىف بعشلا , نالع ةنايخ سهظنو نالف ةينطو تبثن ىكل الماك انطو
 هتانايبو هبطخ ىف مهنم لك رمتسا دقف ةداقلا امأ ؛نطو الو بعش ال اريخأو ... ىرمع رخآتيلو ديز مدقتيل دانع

 , نئاخ ريغ هنأ دكؤيلو ىنطو هنأ تبثيل

 فئاتسن نا ةحلصملا نما سوفنلا نوريثيو رطاوخلا نوزفتسي نيذلا ايبيل ىف ةداقلا ضعب ديري اذام نآلاو

 ,, ؛ئش ال ىف تقولا عابرأ ةثالث عيضيف ديدج نم لمعلا

 نئاخ نطولا باسح ىلع هتينطو تبثي نأ ديري ىذلا ىنطولا نإ ... مدقتي نامزلاو عجارت نأ ةحلصملا نمأ
 . اراهج رامعتسالا مدخي ىذلا كلذ نم ةنايخ دشأ

 قشعو رهاظملاب قلعتلاو ةرهشلا بح نأ رهظي نكلو نواعتلاو نداهتلا ىلإ انوعدو تاذلا ناركن ىلإ انوعد دقل
 ال ءايشأ ءاخإلا روعشو ةيحضتلا حورو حماستلا ينعم نأ ىدبيو ةداقلا نم ريثك سوفن ىف ةيوق زئارغ ةلوطبلا

 , مهيولق ىف اهل دوجو

 اهنإ ... ةلود نوكت نأب ليوط رامعتسا دعب كل تحنس ةيخيرات ةصرف اهنإ ... تبثاو بعشلا اهيأ ظقيتسا
 , رهوجلا نع لكشلاب كلاقشناب تلفت اهكرتت الف ... رركتت نأ بعصلا نمف تعاض اذإ ةنصرف

 نمب ةطلسلا لاقتنا ةرتف ىف متهت نأ بجي الو نطولا ءانبأ دي ىف ةطلسلا نوكت نأ كتيضق رهوج نأ ملعا
 الو رهوجلا ىف كمه لعجاف قرفتلاو بزحتلا ىلإ كعفدي مامتهالا كلذ نإ ... رخأت نمو نطولا ءانبأ نم مدقت

 ٠ ... ضرعلا ىلإ فرصنت

 رسختس ةيلهأ ةكرعم كلذب ضوختس كنإ ... نالف طاقسإو نالف عفر ليبس ىف عفدنت نأ بعشلا اهيأ رذحإ
 ,.. نيرمعتسملاو رامعتسالا تاليو ىناعت ناديملا ىف كدحو تنأ ىقبتسو كدحو تنأ اهيف

 - 5م



 1/7 | مقر ةقينولا

 ةقري ةموكح اهتنلعأ ىتلا ةيريدقتلا ةينازيملا دقتنت (نطولا)

 تزقتتاح 1344 قو هدفك ةيزييقكلا . ايقيئاؤرع.- ةقري ”ةيؤكحا كرشت
 مأ ةموكح ةينازيم) ناونع تحت اهتيحاتتفا ىف ةدشب ةينازيملا هذه (نطولا)
 ١؟هار/مر/ا خيراتب ؟٠5 ددعلا ىف (بعش ةثراك

 .١150/هر/4 خيراتب 5١11١ ددعلا ىف (ةينازيملا ةاسأم) ناونع تحت اهتيحاتتفا ىفو

 ىف ٠4

 بعش ةثراك مأ ةموكح ةينازيم

 ةديرج قوف ةموكحلا اهترشن ىتلا 146٠ 190١ ةنسل ةماعلا ةيريدقتلا ةينازيملا ىلع انرظن عقو امدنع

 : ناثداح انتركاذب فاط ام ناعرس .... مرصنملا عوبسألا لالخ (ةديدجلا ةقري)

 نع انطاست ىتلاو ةبيرق روهش ذنم ندنل ىلإ لاغشألاو ةيلاملا اريزو اهب ماق ىتلا ةلحرلا انركذت : لوألا

 ىتح بعشلا ىلع اموتكم ارس ضارغألاو بابسألا تيقبو باوجلاب رفظن ملف اهنيح ىف اهيابسأو اهضارغأ
 ايناطيرب ىف اهتطخ مسرت ىتلا ةيرامعتسالا تارماؤملا كلت نم ةرماؤم هب اذإو رسلا اذه نع ةينازيملا تفشك

 ,ىلاملا ةمألا نايك ميدهتو ىداصتقالا دالبلا ناينب ميطحتل اييبل ىف قبطتو

 ىلوتي ىذلا مهبزح ةسايسل مهيدحتو ةليلق مايأ ذنم نييناطيربلا ءارزولا ضعب ةلاقتسا انركذ :ىناثلا
 ذيفنتل ءاقبلا ىلع ةلاقتسالا اورثآ دقف ةينازيملا دانبأ ضعب ءارج نم مهدالب حلاصب اراض هوأر ام ببسب مكحلا

 ... مهنطوب ةرضم اهنأ نودقتعي ةيلام ةسايس
 صاخشألاو سوفنلا نيب قرفت ال ىتلا ةنونجملا انتركاذ نم نيرخاس نيكحاض انرجفنا اننكلو كلذ انركذ

 ... اهتايمسم ىلع امئاد قلطت ءامسألا نأو ةدحاو ةنيط نم سانلا نأ دقتعتو نكامألاو
 نع فشكن نأ انم بلطتي تقو هنكلو جاتنتساو ةئراقم تقو تقولا سيلف ابناج نيثداحلا كرتنل نآلاو

 ف جالعلاب عرسنو ءادلا
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 انيعم ءاود مزلتسي نيعم ضرم كانه سيلف ةروطخلا نم روصت لك قوف ةقيقحلا ىف رمألا نإ لب ... ال

 .ماكحلا نم ( ذيفنتلا فاقيإ ) بجوتسي بعشلا ىلع (مادعإلاب مكح) كانه نكلو

 غلبت ىتلا ةينازيملا فصن ةبارق ىأ هينج فلأ ةئامتسو انويلم ةيريدقتلا ةينازيم لا ىف زجعلا غلب دقل

 , هينج فلأ ةئامعيسو نييالم ةثالثلا

 نلعن انكو هينج نويلم فصنلا لوح رودي ةيناطيربلا ةرادإلا دهع ءانثأ تاينازيم لا ىف زجعلا ناك دقلو

 ةينطولا ىديألا ىلإ تملس ل رومألا نأ دكؤن انكو دوصقملا ةرادإلا ءوس نع جتانلا زجعلا اذهب فرتعن ال اننأي

 ,.. ةينازيملا نم زجعلا ىفتخال

 اذه ىلإ ةنسلا هذه ىف لصو ىتح هدوعص ىلاوي راصو ةينطولا ةموكحلا دهع ىف فعاضت زجعلا نكلو

 راهظإ اهب ديرت ةيناطيرب ةكرح ىوس نكي مل كلذ نأ بعشلا دارفأ طسبأ ىلع فاخي سيلو .. ىلايخلا مقرلا

 ةماهلا دالبلا نوئش نأل كلذ ىداملا اهحاجن مغر ايونعم ةلشاف ةكرح ىهو مهنطو ةرادإ نع نيينطولا زجع

 بيصن امو نيراشتسملا دوجو لضفيو 141 مقر روشنملا مكحب نييناطيربلا دي ىف لارت ال اهنم ةيلاملا اصوصخو

 نأ عيطتسن كلذل سوسحملا سوململا عقاولا ىه اذهو ... قيبطتلاو ذيفنتلا الإ مهنم ءارزولا اصوصخو نيينطولا

 مهربتعن نأ نكمي الف نوينطولا انؤارزو امأ ءنجعلا اذه نع امئاد نولوئسملا مه زيلجنإلا نأ ىرخأ ةرم دكؤن

 . اًئيش رمألا نم نوكلمي ال مهنأ ملعن اننأل نيلوئسم

 ةينطوو رظن دعيو ةمكح كلذ ىفف ةسلفملا ةينازيملا هذه قيبطتو ذيفنت ىف اورمتسي نأ بيرغلا نم سيلو

 راجتو نيسئاب نيفظومو نيلطاع لامع نم نوكتت ىتلا ةيبغلا ريهامجلا لوقم اهكاردإ نع رصقت ةسايسو

 ... الو.امور الو سفوت الو سيراب الو ندنل مهنم دحاو رزي مل نيلمهم ع ارزو نيدساك |

 اورشني مل ذإ افيطل ارود زيلجنإلا بعل دقو ءاهتنالا ىلع تكشوأ دق ةيلاملا ةنسلا نإ لاح لك ىلع
 ةينازيملا رشنتس ليلق دعبف درلاو ذخألل لاجم كانه نوكي ال ىكل ةيلاملا ةنسلا رخآ ىف الإ ةيريدقتلا ةينازيملا

 ةينازيملا رشنب ىضقي ناك باوصلا نأ كش الو ةيريدقتلا ةينازيملا نع دعتبت نأ عقوتملا نم سيلو ةيقيقحلا

 لفقت نأ ةموكحلا هيف كشوت ىذلا تقولا اذه ىف ال 155١ فصتنم ىف ىأ ةيلاملا ةنسلا ءادتبا ذنم ةيريدقتلا

 هنأ زجعلا ركذ دنع لقت ملف ةرملا هذه ايناطيرب تعضاوت فيك ىردن الو ... ةيقيقحلا ةينازيملا نالعإو اهتاباسح

 عامسألا ىلع ةليقث ةملك تحبصأ دق ةحنملا هذه نأ مأ ةيناطيربلا ةلالجلا بحاص ةموكح ةحنم نم ددسي فوس

 ....(ةنحملا) تقو ىف (ةحنملا) ركذا نوضرعتي ال ... قوذ باحصأو ةفخ لهأ زيلجنإلاو قاوذألا ىف ةجوجمم

 نيبج ىف ةحيضف اهنأب مكحي نأ درف ىأ ةعاطتسا ىفو ةيريدقتلا ةينازيملا هذه نآلا انمامأف دعب امأ

 ,.. بعشلا حلاصم ىلع ةثراكو ةموكحلا

 ال اهتاداريإ نإ ... ةعارزلا ةرازو هذه ... ةينازيملا باوبأ ضعب ىف ةعيرس ةلوجب انعم ءارقلا لضفتيلو

 ١١5 غلب دق ةرازولا هذه ىف زّجعلا نأ ىأ افلأ ؟١٠ ىلإ لصت تافورصملا نأ نيح ىف هينج فلأ 14 زواجتت

 ١., هينج فلأ

 ىرخأ لامعأ اهيدل سيلف هب موقت دوهجم مظعأ ىهو حمقلاب جرملا لهس ةعارزب ةمتهم ةعارزلا ةرازو نإ
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 فارسإلاو لالغتسالا نع ةيضاملا اهدادعأ دحأ ىف انتديرج تفشك دقف ايونس هينج فلأ نيرشعو ةئام قحتست

 هذه نأو (ريزانخلا ةيبرت) ىوس نكت مل براجتلا هذه نأ ءارقلا ىأرو «تاهيوفلاب براجتلا ةطحم هنومسي اميف .
 سيل وأ . ةعارزلا ةرازو لامعأ ةيقب ساقت اذه ىلعو ايونس هينج فالآ ةعيرأ ةراسخ ةموكحلا فلكت ةطحملا

 ةرازولا رصتقتو ىرخألا عرازملا لالغتساو جرملا لهس ةعارز نم نوينطولا نكمي نأ ةلاحلا هذهو ردجألا نم
 تالآ ءارش ىف لغتست نأ نكمي هينج فلأ ةئام نم رثكأ اهتموكحل رفوت كلذبو ىنفلا داشرإلاو فارشإلا ىلع
 , ئيس لوصحمب رذنت ىتلا ةنسلا هذه لثم ىف لوكأملا نم دالبلا ةجاح دسل بوبحلا نم تايمك ىأ ةيعارز

 نع اريثك اهتافورصم دعتبتال ىتلا ةرازولا تالصاوملاو لاغشألا ةرازو ( ةدحتملا ممألا ) ةرازو هذهو

 هينج فلأ )٠٠١( نم رثكأ اهيف امب هينج نويلم فصن ىلإ اهتاداريإ لصت ال ىتلاو تاهينجلا نم نينويلملا

 تدجو ذنم ةبكنلا ساسأ ىه ةرازولا هذه . قرطلا حالصإ ىف هنم ةمهاسم ىناطيربلا شيجلا اهمدقي

 ... نضاحلا اهدهع ىف اصوصخو

 ةقلعتم ةماعلا حلاصملا بلغأف ةرازولا هذه اهلوازت ىتلا لامعألا دوجو مدع ركنن ىتح ءاهلب اذسل نحنو

 ... هناركن وأ هتيطغت ىلإ ليبس ال احوضفم افارسإو افوشكم الالغتسا كانه نإ ةحيرص اهلوقن اننكلو اهب
 ,.. ةيرح لكبو هاجتا لك ىف اهنولمعتسي (ةليوط ديأ) و ةعساو ةطلس باحصأ ممألا لك نم بناجأ نوفظوم

 اديحو بابلا اذه نم (هجاوخلا) لخديف لبانلاب لباحلا اهيف طلتخي جراخلاو لخادلا ىف ىضوفو

 نم مه تاجاوخلا ءالؤه بلغأ نأ اميو ... ءايربكو ديصرو ةرايسو ةرسأ بحاص رخآلا بابلا نم جرخيل انيكتسم
 تدارأ دق ايئاطيرب نإف مهيوعشو مهناطوأ باسح ىلع ةليلج تامدخ ايناطيرب اومدخ نيذلا سانلا ككلوأ

 , بعشلا اذهو نطولا اذه باسح ىلع مهتافاكم

 مهتابترم ببسب ءاوس ... ةينازيملا ىف عيظفلا زجعلا دوجو ىف رشابملا ببسلا مه بناجألا ءالؤه نإ
 , ىصخشلا مهلالغتسا ببسب مأ مهتارادإ ءوس ببسب مأ ةمخضلا

 نود ةيبنجألا نيكاكسلا هذهب نعطي نطولا مسج دهاشن نحنو اوتكسا انل لوقي نأ دحأ عيطتسي ىأ

 ْ , ةمحر الو ةقفش

 بناجألا ءالؤهو قنتخت ةمألا سافنأو قهزت بعشلا سوفنو مالكلا مدعب انرمأي نأ دحأ عيطتسي ىأ

 ... اهتمارك نوسوديو اهتاورث نورذبيو دالبلا نوسلفي

 . تارازولا ةيقب ىلع اضيأ قدصي لاغشألاو ةعارزلا ىترازو نع قدصي امو
 ماقرألا نأ نيقي ىلع نحنف ةادألا سفنو حورلا سفنب ناديم لك ىف لمعي ىبنجألا رصنعلا نإ

 .صضعبل اسوملم ارثأ انيأرل كلذك تفرص ىلو اهلحم ىف فرصت ال تارازولا هذه نم ةرازو لكل ةصصخملا

 !! ... دوقفملاو ... دوشنملا حالصإلا

 نم ةرازو كانه تسيل نأ نونقيتم نحنو ةدح ىلع ليصفتلاب اهتينازيم ةرازو لك رشنت نأب بلاطت نحن
 تناك ةيرادإ ئواسمل اراهظإ نوكتس كلذ ةجيتن نأل اذهك لمعب مايقلل ةيفاكلا ةعاجشلا اهل ةروكذملا تارازولا

 ... شيوهتلاو سيلدتلا نم ةعادخ رئاتسب ةاطغم تناك ةريثك تاوجف نايعلل زربتسيو هيومتلاب ةروتسم

 نإ رامعتسالا اهيأ ىفكو ... لاوزلا قيرط ىف مكيمحي ىذلا رامعتسالا نإ ... نويلالغتسالا اهيأ ىفك
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 . ةدودعم : ملاعلا نم ةعقب لك ىف لب نطولا اذه ىف ال : كمايأ

 1 ... نايسنلاو ةلفغلا نم طقف رذحاو راع نمو

 هذه دعب ةظحل هبصنم ىف دحاو مهنم ىقب امل بعشلا هب رعشي امب نورعشي ءارزولا نأ ىل ...اريخأو

 ةوسق الو لوح الو ...هللا الإ هنم مصاع ال ىداصتقا رايهنا ىف اببس نوكتس ىتلا ةحضافلا ةحيضفلا

 ةديفادنل ا ةاحدتتم

 غالب نادصإب كلملا ةلالج ناويد رداب ه١ ه٠ ةنسل ةماعلا ةيريدقتلا اهتينازيمل ةموكحلا رشن رثأ ىلع

 4ه نم لقأ ىوس اهنم قفني مل هينج فلأ /8 غلبمب ةماعلا ةينازيملا نمض ةردقملا هتينازيم نأ هيف نلعأ ىمسر
 ... ةيلاملا ةنسلا هذه لالخ ناويدلل ةيقيقحلا ةينازيملا ىهو هينج فلأ

 ماعلا ىأرلا مامأ رسشنتو هوذح ىذحتل ةموكحلا تارازو ىلإ هب ىحويف ىكلملا ناويدلا هبرضي عئار لثم

 ىف بعشلا اهب بيمصأ ىتلا ةمدصلا ةجيتن ةيرطضملا رطاوخلل ةئدهت ةمزاللا ةعرسلاب ةيقيقحلا اهتينازيم
 ... ةسلفملا ةيريدقتلا هتموكح ةيئازيم

 نأ ىف كشن انك نإو ةيقيقحلا ةيليصفتلا اهتينازيم رشنب تارازولا كلت ىضاملا ددعلا ىف انبلاط دقلو
 ىلع ةصيرح لوحلاو لوطلا تاذ ةيبنجألا ىديألا نأل نيتبولطملا ةقدلاو ةعرسلاب كلذب مايقلا عيطتست تارازولا

 ءاذعلا اذهو انل ام نكلو ٠٠ روشقلا رهاظ ىلإ بابللا ميمص نع راكفألا فرصتو هاوفألا مكتو ناذآلا مصت نأ

 هيف فرعن ىذلا تقولا ىف اذك هردق اغلبم اذك ةيحان ىف تفرص دق اذك ةرازو نأ فرعن نأ ائيش ىدجي لهف

 ىلإ الإ فرصي مل غلبملا اذه نأو غلبملا اذه بلطتت ال ةيحانلا هذه نأو ةرازو مسا قحتست ال ةحلصملا هذه نأ

 ْ ... ةيدنجألا|يويجلا
 دبال كلذ نايبلو ( تالصاوملاو لافشألا ةرازو ) ىمسي امب كلذ ىلع قباطملا قداصلا لثملا برضن اننإ

 الو هل ريظن ال اطاشن تالصاوملاو لافشألا هيف تطشن ىذلا دهعلا ىهو ىلاطيإلا دهعلا ىلإ عوجرلا نم اذل
 ىرخأ ةريغص ةحلصمو ةيفرصتملل نيعبات نيفظوم ةعضب نم نوكتت لاغشألل ةحلصم ؟ ىرن اذامف ,,, هيبش

 , لقنلل

 تائم مضتو دالبلا ةينازيم فصن نم شكأ كلهتست ةرازو تالصاوملاو لاغشأللف دهعلا اذه ىف امأ

 هيف امل لمعلاو تابترملا ىضاقتو ىساركلا لافشإ الإ مهيف ةحلصم الو مهل موزا ال لحنلاو للملا لك نم نيفظوملا
 ةضهنلاو ىنطولا حالصإلا ةلقرعل فدهت ىتلا ةيناطيربلا ةيرامعتسالا ططخلا ذيفتتب ىونعملا مهلبقتسم نامض
 ,.. ةكربلاو ريخلاب مهيويج ىلع دوعتل ةكرح لك لالغتساب ىداملا مهلبقتسم نامضو ةيبعشلا

 الثم ( تالصاوملاو لاغشالا ةرازو ) ىف ىبنجأ فظوم لكل ةزاجأ اوطعي نأ ىهو اهعون نم ىلوألا اهلعل ةيرجت
 ..نهشأ ةةالك دل ةيرجتلا نكتلو مهضانم ىف نولعي اوناك نلاامك ميتانتزم ميل فربصت نأ ىلغ

 اد



 ... ةررقملا اهباويأ ىف غلابملا كلت لك فرصت

 نيأو تماق ىتلا عيراشملا نيأو دالبلا ىلع أرط ىذلا حالصإلا نيف ...الك ...اهلوقن ةوق لكب ! ... الك

 ؟ ... تالصاوملاو لاغشألا ةحلصم اي تاهينجلا نم ( نينويلم ) غلبم فرص نيأو ...نيأو تديش ىتلا تاسسؤملا

 نباسألاو ادبللاب قلعت ة اسنان اهنإ تايقركلاوكاسيمرالا اهذم كفحك 9 ةيئاؤيملا ةاساع خاف ند
 تاثملاب نيفلظخوملا داحأ لدبتسنو ةريبك ةرازو ىلإ ةريغص ةحلصم بلقن نأل ىنعم الف . ميمصلاو رهوجلاب لصتتو

 حبصت نأ ديرت ةمأ نحذف دعبو . ريذبتلاو ىضوفلاو لالغتسالا مدعو ماظنلاو ةهازنلاو داصتقالاب بلاطن مث مهنم

 ىف ةثالثلا ايبيل ءازجأ عمجي ديدج ىلام عضو دالبلل حبصي ىتح تقو ىضمي ناو ةدايس تاذ ةلود بيرق نع

 تفلخو كفلخب ةقريو لب ارط نم لكل ةجضاملا تاونسلا لولخ ةبناطيربلا ةزادإلا نإ  دجاو ئداصقت ا نايك
 + انضيأ ةييسقنو ةيراوإو ةيفامتجاو يواصل لك [كيددوابلا هيل يضر يحن مشع انيق امانرا

 اهل امهفلخ نيذللا ىرادإلا اهنيتورو ىموكحلا اهزاهج نم ىوكشلا رم وكشت تلاز ال ةزيزعلا رصصم نإ

 نم ريثكلا ىناعت ةلئاهلا ةيعيبطلا اهتورث مغرو اهلالقتسا ىلع نرق عبر رورم مغر ىه اهف ىناطيربلا لالتحالا
 , ةيسفنلاو ةيرادإلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا لالغألا هدعب فلخ ىذلا لالتحالا كلذ راثآ

 ان ءلسن نأ نكي كك 1 ةرصلاهيارملا ةفوويكصلا عشا ذه+ ةفساولا نهَزألا هدهد, نعتو
 ؟ رامعتسالا تتش ام عمجنو لالتحالا مده ام ىتيذو زيلجنإلا لسفأ

 زيلجنإلا تاملكف ؛انتملك تدحوتو انفوفص تدحتا ام اذإ ىنبنو حلصن نأ انتعاطتسا ىف !! ... معن

 نأب اراح ءادن ىبيللا بعشلا ىلإ هجون كلذل ... بوعشلا بهرت الو ناطوألا بعرت دعت مل لالتحالاو رامعتسالاو

 , ديدجلا فقوملا ةهجاومل هرمأ مزحيو ةقيقحلا هذه هينيع بصن عضي

 ةطلسلا هنكلو طقف قرطلا نم ةقيرطبو لاكشألا نم لكش ىلع ةلودلا مايق وه سيل ىقيقحلا لالقتسالاف
 ... ةلماك ةيرحب مهدالب ةرادإل نيينطولا دي ىف ةقحل

 ,... سنج ىأ نم ىبنجألا رخأتيلو بزح ىأ نم ىنطولا مدقتيلف

 مقر ةقيثولا 5
 تاموكح ال تايالو ثالثو ةدحاو ةرازو دكؤي كلملا

 ناونع تحت ( نطولا ) تلوانت 9١ها/هر/١١ خيراتب "65 ددعلا ىف'
 ةيبيللا ةلمعلا - سلبارطل ةيكلملا ةرايزلا : عيضاوم ةثالث (ءاثالثلا ثيدح)
 ىراجتلا نازيملاو ةينازيملا - فينج ىف
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 ايمسر الابقتسا لبقتسيل سلبارط ىلإ ررقم ىه امك كلملا رفاس دقو

 باصي نأ نود هبكوم نم ةدراي نيعبرأ دعب ىلع ترجفنا ةلبنق نكل اريبك
 ريدم ةيقرب 9١ها/هر/؟9 خيراتب "64 ددعلا ىف ( نطولا ) ترشن دقو ىذأب

 نأب .هملعي ةقرب ءارزو سيئر ىلإ هللا همحر ىحلشلا ميهاربإ ديسلا ةصاخلا
 نأ ىف بغري ال ) هنإف ةقرب ىلإ هتدوع نيحو سلبارط ىف هتماقإ دم دق كلملا

 دنع تالافتحا ةماقإ ىف بغري الو اهريغ ىف الو ترس ىف دحأ هلبقتسي

 , ( دحاو رطق لخاد القنتم هسفن ريبتعي هنأل همودق

 دحاو رطق ) ناونع تحت ددعلا اذه ىف كلذ ىلع ( نطولا ) تقلع دقو
 ْ ( دحاو رطق لخاد القنتم هسفن ربتعي كلملا

 ةيحاتتفالا تناكف ١40١ ىينوي ه خيراتب 510 ( نطولا ) ددع ىف امأ
 ةدحاو ةرازوو  تايالو ثالث تاذ ةدحاو ةلود  باطخلا لصف ) ناونع تحت

 حوضوب كلذ ىلإ كلملا راشأ امك ( تاموكح ثالث ال

 .رهشلا اذه رخآ ىف ىهتنتو ىراجلا ١1 موي ئدتبت ةريصق ةدمل سلبارطل ةميرك ةرايزب

 تاوطخلا اهيف نوكت ىرخأ ةرتف ىف ةرايزلا هذه ىرجت نأ لضفت ىتلا انرظن ةهجو ىفخن ال اننإ

 ةرايز نوكتو ةيكلملا هتطلس ةسرامم كلملا ةلالجل ىنستي ثيحب العف ثمت دق ةيرادإلاو ةيسايسلاو ةيروتسدلا

 ...روتسدلا ذيفنتا ايمسر اكلم هكلم ةمصاع لخدي نإ ىمظع ةيخيرات ةبسانم تاذ نيحلا كلذ ىف سلبارطل هتلالج

 هعوبر ىف بوبحملا كلملا دوجول ىبيللا نطولا نم ىبرغلا قشلا علطت الإ ةرايزلا هذهل رربم الف نآلا امأ
 كلملا ةلالج لضفتي نأ رظتنملا نم ذإ ةرايزلا هذه نم ايصخش ديفتستس اهنأ ةيزكرملا ةموكحلا ىأر نم ناك امبرو
 .. دحاولا فدهلا غولب ىف لمألا ىوقيو سوفنلا ىف ةنينأمطلا عيشيف اهباصن ىف رومألا عضي ماس نايب رادصإب

 الو ههوجو عيمج نم فقوملا سلبارط ىف ةدوجوملا ةضراعملا ردقت نأ ىوس مويلا انمهي ال لاح لك ىلع

 راضلا نيب نييمتلا ىلع ردقأ مهف ةضراعملا ىف نييسايسلا رابكل فقوملا حرش ىف انسفنأ بعدن نأ ديرن
 , ةماعلا ةحلصملاو نكمملا ريغو نكمملاو عفانلاو
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 نع نييودنم نم فلؤملا سلجملا دوعيس ىراجلا ىدامج ١” موي ىفو فينج ىف ةيبيللا ةلمعلا

 فانئتسال ايبيل ىف ةدحتملا ممألا بودنم ةسائر تحت عامتجالل ايبيلو ايلاطيإو اسنرفو ايناطيربو اكيرمأو رصم

 . ةئشانلا انتلودل ىداصتقالاو ىلاملا عضولا نع ثحبلا

 رطخ نم صاصتخالا باحصأ انرذح امنيح ةرم , نيترم عوضوملا اذهل انضرعت نأ انل قيس دقو
 سلجملل مدقملا ىناطيربلا عورشملا هل فدهي ام كلذو ةيبيللا ةلمعلا نامض ىلع ( ةدرغفم ةنيعم ) ةهج ةرطيس
 تاينمت انركذ امنيح ةرمو ... ىزيلجنإلا ىنيلرتسالا ةمحر تحت ةيبيللا ةلمعلا لعج ىلإ ىمري ىذلاو روكذملا

 لاجملا نأ ذإ ةيبيللا ةلودلل ةمزاللا تادعاسملا ميدقتل اهدادعتسا نع اهنالعإو ىبيللا بعشلل ةيكيرمالا ةموكحلا

 لالقتسالا ةدعاق ىه ىتلا ةيبيللا ةلمعلا لاجم ىه تاينمتلا كلت قدص نم هيف ققحتن نأ اننكمي ىذلا ديحولا

 تاينمتلاب ةياعدلاو هيومتلل ىنعم الف لاجملا اذه نع اديعب ىكيرمألا (ر الودلا ) مادامو ايبيلل ىداصتقالا

 ١, تادعاسملاو

 قيقحت نود ىدملا ةديعب تاليجأتو تاعامتجا ىف رمتسا ام اذإ هيلإ راشملا سلجملا نإ لوقن مويلاو
 نيب قيثو طابترا كانهف ةلودلا ءانب ىف رطخلا ديدش رثأ ( ةيئافحلسلا ) هذهل نوكيسف ةجيتن ىلإ لوصولاو ضرغ
 ... ىرخأ ةهج نم ةيزكرملا ةموكحلاو ةيسيسأتلا ةئيهلا لامعأو ةهج نم قيسنتلا ةنجاو سلجملا اذه تارارق

 ةريبكو ةريغص لك ىف ةسكاعم نم ىناطيربلا بناجلا نم هانسمل امل ارظن نيلئافتم ريغ ةحارصب اننإ
 نيقي ىلع اننكل ةيضاقلا اهتبرض برضت نأ ايناطيرب ديرت لاجملا اذه ىفو ناديم لك ىف ىبيللا بعشلا حلاصمل
 ريزو عمج ىل اذبحو ةيلاملا نوئشلاب ةبيط ةيارد اهل ةينطو ةيصخش ىف سلجملا كلذ يف لثمم ىبيللا بناجلا نأ
 ... ةريطخلا هتمهم ىف هتدئاسمل ىأرلا ىوذ نم اضعب تاثحابملا كلت ءانثأ هيلاوح ةيبيللا ةيلاملا

 ةقربل ةماعلا ةينازيملا عوضومب انركذي ةيبيللا ةلمعلا نع ثيدحلاو ىراجتلا نازيملاو ةينازيملا
 لوح ثيدحلا ةداعإ ىلع انمغريو انركذي لب نييضاملا نيددعلا ىف اهيلع انقلعو ةموكحلا اهترشن نأ قبس ىتلاو
 مث ىعارزلا ماعلا فافجو بناجألا طلستو لامعلا ةلاطيو ةشيمملا ءالغ ةهج نم دالبلا اهيناعت ىتلا ةنهارلا ةلاحلا

 ْ . دالبلل ىراجتلا نازيملاب كلذ لك ةقالع

 ىف ةرارحلا سايقم ىه ىذلا ىراجتلا نازيملا هيلع ام امئاد اهعضو ىف ىعاري ةينازيملا نأ فورعملا نإ
 نازيملا نع نيلوئسملا لبق نم ثيدح ىأ اموي عمسن مل اذتأ الإ ىمنلا وأ لالحمضالا ىحن هريصمو بعشلا ةايح
 .ديعب نم الو بيرق نم ال ىراجتلا

 هينج نويلم ١١ ىلع ىوتحي ناك ىراجتلا اهنازيم نأ ندرألا ىقرش ىف نلعأ ىضاملا ماعلا ىفو
 ءاربخ كلذ رثأ ىلع ندرألا ىقرش تعدتسا دقو هينج نويلم ١١ غلب دق زجعلا نأ ىأ تارداص نويلم ؟و تادراو

 . هنيح ىف ةديرجلا هذه قيلعت لحم كلذ ناكو جالعلاو ثحبلل
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 لهف اضيأ ىراجتلا نازيملا رشنب ةموكحلا فطعتتو مركتت نأ ةماعلا ةينازيملا رشن ةيسانمب ديرن اننإ
 لخادلل نزو الف ةموكحلا ىدل ةدوقفم ىراجتلا نازيملا اصع نأ ىه ةرملا ةقيقحلا نأ مأ كلذل ةعاجنشلا ةموكحلل

 , كالهتسالاو جاتنإلل طباض الو جراخلاو

 اهنظن امو .... ىراجتلا' نازيملا ترشن اذإ ... الك لوقتل ةموكحلا فقت نأ ىجرنو . معن لوقت نحن

 آه اهنيزاوم تفخو اهتاياسح تلقث دقف ةلعاف

 هغمديف لطابلا هجاوي قحلا ىه اذهو . ءاعدا لك ىلع درلا ىه اذهو ... لاؤس لك ىلع باوجلا وه اذه |

 0 هعرصبو

 ىلع تءاج ةعيبطلا قطنمو . عقاولا ةقيقحو . خيراتلا ةملك هذه . دحاو رطق ايبيل . معن . دحاو نطق

 ... ميظعلا ىعرشلا ىنطولا كلملا ناسا

 هذه ضأتت نأ ىرن انك دقو سلبارطل ةيكلملا ةرايزلا ىف انيأر نع انربع نأ انل قبس دقف , دعب امأ

 ةيكلملا هتطلس ةسرامم نم كلملا ةلالج نكمت ىتلا ةيسايسلاو ةيرادإلاو ةيروتسدلا تاوطخلا متت ىتح ةرايزلا

 ىف جوتيو هتطلس ىروتسدلا-كلملا ملتسي نأ موي ةيبيللا دالبلا خيرات ىف ةبسانم مظعأل ذئنيح ةرايزلا نوكتف

 نأ هللا ءاشو ءاضفلا ىف مطحتف شئاطلا اهمهسب ةلولشملا ديلا تمرو . لاح لك ىلع ترج ةرايزلا نكلو

 ... هتياهن رشلا ةيادب ىف نوكي

 ىف ةيلخادلا ثادحألل نيهجوملاو ةيلوئسملا مامز ىلع نيضباقلا انناوخإ ىلإ تفتلث نأ نآلا ديرن انتكلو

 : لوقنف ءاوسلا ىلع مهبو انب ام ففخت اهاسع ةملكب مهيلإ تفتلن . ديدجلا عضولا

 نوكي ىكل دبالف ,ءامعزلاو كلملاو ةمألا ىه ةلودلا ناينب اهساسأ ىلع عفتري ىتلا ةثالثلا رصانعلا نإ

 ةيلمعل ىلوألا لحارملا ىف كلذ دكاتيو ةثالثلا رصانعلا هذه نيب بحلاو ةقثلاو طابترالا دوجو نم ايوق ناينبلا

 ,,ىانيلا

 نيب مويلا اهنم ىوقأ مايألا نم موي ىف نكت مل بحلاو ةقثلا طباور نأب رخفنو زتعن نأ انل قحي مويلاو

 ... ىرخأ ةهج نم ةمألاو ةهج.نم كلملا

 ىتلا طباورلا نأب ةقطانلا ةعصانلا ةلدألا ةمتاخ هنطو نم ىبرغلا ءزجلل كلملا ةرايز نوكت نأ هللا دارأ دقو

 , مصقني الو مدعتي ال ىذلا ىوقلا عونلا نم يه بعشلاب كلملا طبرت

 هسفنب ةقثلا دقفو بعشلاب طابترالا دقف ىذلا لاكشألاو لكشلا رصنع وهف ءامعزلا ثلاثلا رصنعلا امأ

 . هسفنل بحي ام هيخأل بحي امدنع نمؤملا اهب رعشي ىتلا ةذللا دقفو
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 نومكحيو ماقتنالاو ىفشتلاب نومكحتي نيذلا ءامعزلاو . ةيصخش ةبخر عابشأل نوضراعي نيذلا ءامعزلا
 نحن انك امير « ءانبلا عفتري ىتمو بعشلا عنصي اذامو كلملا لمعي فيك ءالؤهو ءالؤه نيب ... مالظلا ىفو ملظلاب

 عقاولابو رهوجلاب مامتهالاو لاكشألا نع ىضاغتلاو ءاطخألا نع زواجتلا ةرورضب ىدان نم اهلك ايبيل ىف اندحو

 نوكن نأ مهألاو فقوتت الو ةلفاقلا ريست نأ مهملاف رخآتي نم رخأتياو مدقتي نم مدقتيلو نواعتلاو نداهتلا بوجويو

 .. بولسأ ىأبو عضو ىأ ىلع ١5607 علطم ليق انتلود

 ىرج لهو نداهتلا مت له نكلو , اصقان لكشلا ءاجو ءاطخأ تعقوو ٠ نورخآ رخأتو سانأ مدقت دقلو

 ؟ ... عقاولل ريدقتو رهوجلاب مامتها كانه لهو نواعتلا

 ةيلوصألا لاكشألابو ةيهقفلا بيلاسألاب نونغتي نولازي ال نيذلا نييبزحلا نيضراعملا دنع باوجلا

 ةطلسلاو دودحملا دعوملاو بورضملا لجألا ىلإ ريسي تقولا امنيي قئاللاو لضفألاو مزاللايو ةيعرشلا عاضوألابو

 نيلوئسملا دنع باوجلاو ... سيسنرفلاو زيلجنإلا مه ( عقاولا ) ىف ماكحلاو ىبثجألا دي ىف ( رهوجلا ) ىه
 ريغصلا اهلقح ىف نولمعي هفاوتلاو رئاغصلا ىلإ اوتفتلاو رهاظملاب اوعدخناو روشقلاب اورتغا نيذلا نييموكحلا
 عنم كلذ لبقو ) ءاغلإلاو عنملل تاعامتجاو ليطعتلاو ةرداصملا فحصو ىفنلاو نجسلل بابش . ريقحلا
 نوديريأ ... عقاولا ردق كاذ الو رهوجلاب متها اذه ال لوئسملاو ضراعملا دنع باوجلا ( بعللا نم نويتضايزلا
 ؟؟ ... بعشلا بحب عتمتلاو كلملا ةقثب زوفلا كلذ دعب

 .٠ نيضيقتلا نيب عمجنو نيفرطلا نيب طبرنل ءالؤهو ءالؤه نيب فقن نيذلا نحن اندنع باوجلا اريخأو
 كلملا ةملك نولوئسملا ددريلو ضرعلا نع مهضارعإو رهوجلاب مهكسمت نوضراعملا نلعيل : ىه حيرصلا باوجلا
 : هنإ هنع كلملا لاق ىذلا نطولا اذه . ( هداعسإ ىلع لمعلا عيمجلا قح نمو عيمجلل كلم نطولا نإ ) ةدلاخلا
 !!1::.: دحاو فده هل دحناو بعش.: انثإ نولوئسملاو نوضراعملا لقيلف دحاو نظن
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 . تايالو ثالث تاذ ةدحاو ةلود

 و ةو ا'ردق !! ....ت ثالث ال ةدحاو ةراز

 هل خوضرلا ىف اجرح دجن مل ( لكش ) ىهو ... ةيبيللا ةلودلا هيلع موقتس ىذلا ىداحتالا ماظنلا ىه اذه
 نأل هتالع ىلع عسضولا لوبقب ىضقت ةينطولا ةحلمصملا نأ نيحلا كلذ ذنم انيأرو ةيسيسأتلا ةئيهلا هتنلعأ نأ ذنم

 امدنع ةيسيسأتلا ةئيهلا تاوطخ لوح دبلتت تكفنا ام تاهبشلا نكلو ... ميلس لاح لك ىلع ةلودلا ( رهوج )

 ٠ ,... ةعبار ةموكح اهقوف تاموكح ثالث دوجو ىلع ضرتعتو

 نم اريثك نإف روتسدلا نالعإ رثأ ىلع ةيلحملا تاموكحلا هذه لاوزب رشبت تناك ةريثك دوعو مغرو

 دقف نآلا امأ ... سوفنلا كلت ىلع سوململا عقاولا ريثأتل ارظن دوعولا كلتا مالستسالا اشت مل ةككشتملا سوفنلا

 !! ... تاموكح ثالث ال ةدحاو ةرازوو ... تايالو ثالث تاذ ةدحاو ةلود باطخلا لصفب ( كلملا ) قطن

 ا



 نمؤملا كلملا اهودحي ىتلا نطولا ةلقاق نأب ناميإلا الإ ىنطو لك عسي ال ( ىماسلا ديدحتلا ) اذه ءازإ
 نيذلا وأ ةضراعملا نولثمي نيذلا ىلع متحتي ًاينطو ًابجاو كانه نكل ... بيرقلا ىف ديعبلا اهفده ىلإ ةلصاو دبال
 تايصخشلا ىأ بازجألا نلعت نأ ىه بجاولا كلذ ... ةوقو ةعرس ىف هب اوضهني نأ ةيبزحلا ىلإ نومتني

 ةموكحلا ىلإ تاطلسلا لماك ميلستب اسنرفو ايناطيرب موقت نأ ةوقبو ةعرسب بلاطتف ىلمع هاجتا نع ةضراعملا

 ... اهتدحو قيزمتو اهتملك قيرفت ىلإ ليبس ال دحاو لجر ةفقو ايبيل فقت كلذب ... ةيبيللا
 .... صخش لك اهددري نأ بجي ىتلا ةملكلا ىه هذه .... نيينطولا ىلإ العف ملست نأ بجي ةطلسلا

 ابجاو انه نإ مث ... ماتلا لالقتسالاو ةدحولا ىف اهفادهأ قيقحتو اندالب ةمدخ هب عيطتسن ىذلا لمعلا ىه اذهو

 ... ءاطبإ وأ ددرت نود هودؤي نأ نيينطولا نم رمألاب نيمئاقلل دبال رخآ اينطو

 ىتلا ةطلسلا نإ ... هيلع عقرتلاو هنع داعتبالا مدع ىف ىلجتي اريدقت بعشلا روعشا مهريدقت وه كلذ

 كلت نم اهلاقتنا لاح داسقلاو ع ادخلاو ةسرطغلا سند نم رهطت نأ ىغبني ىنطولا دي ىلإ ىبنجألا دي نم لقتنت
 ْ ... ديلا هذه ىلإ ديلا

 بعشلا ناميإ نإف ةيسنرفلاو ةيناطيربلا نيترادإلا دهع تبحاص ىتلا ىستملا كلت اهعمو تلقتنا اذإ امأ
 ... ديدجلا ىنطولا دهعلا ىف لمألا ةبيخب ادج نارثأتيس هتيونعمو

 حبصأ دقلو ... ررقملا ماظنلل ةيبزح ةضراعم ىأ نم ىوقأ هللا ردق ال  نوكتس ذئموي لمألا ةبيخ نإ

 ةلثامملا نادلبلا ىف ىرجيو ىرج امب اوظعتي ىك نيضراعملاو نيلوئسملا عماسم ىلع مالكلا ديدرت الإ انل مالك ال
 ةريسع ةريطخ ةلكشم نوكي ال رضاحلا فقوملا نإ ... حاجنلا لئاسوب اودتقيو لشفلا بابسأ اوبنجتيو اندالبل

 داعتبالا ... فدهلا ىلإ لصوتو ةياغلا ىلع فرشت ةلزنم ىلإ لصن نأ نكمي نيبناجلا نم ةليئض ةيحضتبف لحلا
 ... ةطلسلا نم ءزج ىأ هدي ىف مادام ىبنجألل امئاد ةيلوئسملا ليمحت ... تامهملاب ةيانعلا ... تايئزجلا نع
 .... ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب حالصإلا ىلا ةوعدلا

 ةلحرملا ىف دالبلا روهظ كلذ ىلع بترتيسو رظنلا ىتهجو نيب بيرقتلا ىف لوعفم هل نوكيس اذه لك
 ... ( ىلعفلا لالقتسالا ) لينل ( ةيلمعلا ةدحولا ) رهظمب ةمساحلا

 راع راع راع راج الج
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 نس

 مقرةقيثولا

 ةيكيرمألاةعبارلاةطقنلاو( نطولا)
 ةيلاطيإلا كالمألاو ةييرحلا تاضيوعتلا ةلأسمو

 ناونع تحت ١١ / ١ / ١550١ خيراتب 5١1١ ددعلا ىف ( نطولا ) تلوانت

 ىف نييناطيربلا نيلوئسملا فقاوم ضعب ( ضرملاو رقفلاو لهجلا لسر )

 ْ . ةقرب ةموكح

 ةيكيرمألا ةعبارلا ةطقنلا ةدعاسم صوصخب ةيقافتا نع عيذأ ام لوحو
 ١901/5/١9 خيراتب ؟60 ددعلا ىف ( نطولا ) ةيحاتتفا تناك ايبيل ىلإ

 تدلوف اكيرمأ تضخمت  ةعبارلا ةطقنلا ىف زيلجنإلا نع شتف) ناونع تحت
 . ( ارا

 در ( تاقيلعتو دودر ) ناونع تحت ( نطولا ) ترشن ددعلا سفن ىفو
 ددعلاب ( ضرملاو رقفلاو لهجلا لسر ) لاقم ىف درو ام ىلع ةيلخادلا ةرازو
 . هيلع ةفيحصلا قيلعتو قباسلا

 ةموكحلا ىلإ ) ناونع تحت ةملك ددعلا سفن ىف ( نطولا ) تهجو امك
 . ةيبرحلا تاضيوعتلاو ايبيل ىف ةيلاطيإلا كالمألا لوح ( ةيبيللا

 ضرملاو رقفلاو لهجلا لسر

 بديلا: قدنستصملا نويت مكينإف مهوستك ه سلتا ةابثقو ( كتييلفللا) ليست

 ع

 تلاكا# اس



 ةدملا هذه لالخ مهل تناك بوكنملا نطولا ىف زيلجنإلا دوجو ىلع ىضقنت نأ كشوت تاونس عست 18

 ىلإ ةيئاثلا ىمرتو ةدابإلاو دابعتسالاو رامعتسالا مكح ديكأت ىلإ ىلوألا ىمرت ( ةيلخادو ةيجراخ ) ناتسايس

 ... ضرملاو رقفلاو لهجلا مئاعد ديطوت

 امم ةرماؤمو ةسيسد لك حضفو ةريبكو ةريغص لك ليجست نع دوسلا اهمايأ ةليط لفغن مل تاونس عست

 ال مويلاو «راهنلا ىفو ليللا ىف هلجأ نم نولمعيو ,ءافخلا ىف هل نوتيبيو رودصلا ىف هب نوسوسوي زيلجنإلا ناك

 مل اننأ امهيف ريكفتلاو امهيلع عالطالا دعب ءارقلا عم انقفتا امبر نيتديدج نيتريغص نيتسيسد ليجست ريغ ديرت

 ... بعشلا ةايحو نطولا لبقتسمل ةبسنلاب نيتريطخ نيتريبك نيترماؤم ىوس لجسن

 ىف (ىسايسلا) راشتسملا ءاج ريدملا بانج ملع ريغيو ريزولا ةرضح نذإ نودب : ىلوألا ةرماؤملا

 لوقيل ابلاط (نورشعو ةتس) مهو ةيوناثلا ةعبارلا ةنسلا ةبلط ىلإ همدقو هسنج ىنب نم ىزيلجنإ طباضب فراعملا
 نأ بجي ىذلا ىكلملا سرحلا وه شيجلا اذه ةاون نآو شيج اهل نوكي نأ دالبلا ةحلصم نم نإ طباضلا اذه مهل
 . كلذا ةياعدلا مهنم ىجريو سرحلا اذه ىف طارخنالل مهوعدي كاذل هنإو ةفقثم رصانع مضي

 عجري نا ىعيبطلا نم ناكو عوضوملا اذه لوح طباضلاو ةبلطلا نيب شاقن ىرجي نأ يعيبطلا نم ناكو

 اهاضق تاونس عست ةراصع مه ةيوناثلا ةعبارلا ةنسلا ةبلط ( ... ةيوهوملا ) هتمهم ىف نينح ىفخب طباضلا
 ةنسلاب اوقحتلا دقو لبقملا ماعلا ىف مهتيؤرل دالبلا علطتت نيذلا مهو داهتجاو لابقإ لكب ميلعتلا ىف بعشلا مانبأ
 وأ دهانشنل ىرخا نينس سوا عنوأ نظتنت نأ كلذ: دب انل كبير ةفظخلاا تاننماجلا لوخدل اديهمت ةيبيجيتلا
 ةعارزلاو ةسزقولاو: يطل ىف ةؤصصتختم للملا ةالؤس نم انل عرفتي امتيح دليلا ىف ةيقيقحتا ةكيتلا مكؤلط
 ةمألا هيلع ىنبت ىذلا ليلقلا ددعلا اذه ... نورشعلاو ةتسلا ةبلطلا ءالؤه ... مولعلاو نونفلا فلتخمو اكيناكيملاو

 مهوعدي كلذل ةعرس لكيو ةليسو لكب هيلع ءاضقلا بجي ىذلا رطخلا زيلجنإلا رظن ىف مهنإ ... اهينامأو اهلامآ

 ( ةينطولا ) ةموكحلا اهلسرت ةثعب لوأ اونوكيل نودعتسي نيذلا مهو ... ىكلملا سرحلا ىف طارخنالا ىلإ زيلجنإلا

 اهنأو نيصلخملا اهعابتأو ايلعلا ةهجلا نيب هيف دايطصالل ءاملا ريكعت اهنم ضرغلا ةطخ اهنإ ... تاعماجلا ىلإ
 نم ةيلإ اوسو امي اوهتقي نأ بجي مهنآو نلاعلا ميطعلا ىف مهل“ لمأ ل نأ نطولا ءانبأ راعشإ اهفده ةسايس

 رصانع دوجو ىف اقح نوبغري زيلجنإلا نأ ىلو ... زيلجنإلا ةداسلا ةءورملاو لضفلا باحصأ دي ىلع ىوناث ميلعت
 رمأي فيك مث ةبلطلا ريغ نم غارفلا اذه دست نأ اهنكمي ةريثك رصانه دالبلا ىف نإف ىكلملا سرحلا ىف ةفقثم

 نيذللا ( دوعس نبو مجن ) نيينطولا نيطباضلا اودرط نأ قبس دقف ... مهسفنأ نوسنيو ربلاب سانلا زيلجنإلا
 ... امهدالب ةمدخل اءاجو ىكرتلا شيجلا اكرت

 ةسارح ىف كلملا نإ ... بناجألا اهيأ ىكلملا سرحلاب مكل نأش ال زيلجنإلل لوقنل انعفدت ةحارصلا نإ

 نع اديعب ىكلملا سرحلا نيوكت نوعيطتسي نيصلخم ادونجو نيريدق اطابض انيدل نإو اعيمج بعشلاو هللا
 ةيوناثلا ةعبارلا ةنسلا ةبلط رظتني ىذلا ريصملا وه امف دعيو ... ءالخدلا سواسو نم ايقنو رامعتسالا سئاسد
 ةصصخم ةينازيم كانه له ... الك ... ةيهيجوتلا ةنسلاي مهقاحتلا ةيفيك لوح فراعملا ىف ريكفت كانه له ...
 ةعبرأ وأ ةثالث نم رثكأل ىفكتال ىهو طقف هينج. فالآ ةينامث اهنكلو ... معن ... جراخلا ىف سردت ىتلا تاثعبلل

 .٠, ةنس لك ةبلطلا نم

 اال



 (نيرشعلاو ةتسلا) ةبلطلا ءالؤه لمش تيتشت ىلع زيلجنإلا صرحي اذامل كردن نأ اننكمي انه نم ... نذإ

  ريزانخلا معن ( ريزانخلا ) نأ نقيتنو لب اضيأ ملعن انه نمو ... ةيفاك ةينازيم الو ... ةررقم ةيهيجوت ال...

 ...نيموكحملا بعشلا ءانبأ نم ةموكحلا ةينازيمب قحأو انم لضفأو عفنأ زيلجنإلا رظن ىف ىه  تاناويحلا رقحأ

 هينج فلأ اهيلع نوقفني اللدم اريزنخ نوعبرأ دجوي ىناطيرب ريبخ اهريدي ىتلا تاهيوفلاب ةموكحلا ةعرزم ىف

 غلبي ةعرزملا كلت زجع نأ ةدم ذنم انلجس نأ قبس دقو ةيلخادلا سرادملا ةبلط هدجي ال اه ةيانعلا نم دجتو ايوئس

 عيضت اذكهو ... بيجملا هدحو وه بيرملا تمصلا ناك ةيحضتلا هذه اذامل الاس اذإو ةنسلا ىف هينج فالآ ةعيرأ

 ىلع ءافلحو ءاقدصأ اهل ىقبنس انتأب ارتلجنإ نئمطتلف كلذيو .... ءاوسلا ىلع ةمألا ءانبأ عيضيو ةمألا لومأ

 ٠ ... ديألا ىلإو ماودلا

 وهو ىديألا ىفوتكم فقنس انذأ فراعملا راشتسم دقتعيأ ؟ ... ةبلطلا ءالؤه ريصم ىه ام لوقنل دوعن

 ؟ ... انئانبأ نم ةبخن زعأ ريصمب ثبعي

 مهتسارد ةلصاومل فراعملا ةقفن ىلع اوثعبي نأ بجي ةبلطلا ككئاوأ نأ راشتسملا هنقيتي نأ بجي ىذلا نإ

 نحن ... تاعماجلا فلثخمب قاحتلالا نم مهنيكمتل مهريغلو مهل ةيفاكلا ةينازيلا صصخت نأ بجي مث ةيهيجوتلا

 ةرتف ىف نحنو نيملعتملا نيينطولا ىلع الإ موقي ال ةلودلا ءانب نإف .. الدعو اقح بلطن امنإو للدتن الو ىدجتسن ال
 ... هانل ىذلا لالقتسالا ىلع ةظفاحملا عيطتسن ىكل ميلعتلاو ةيبرتلل انتايناكمإ لك اهيف دنجن نأ بجي ةيلاقتنا

 نأ ىلع نومزاع اننأو هتاهيجوتو هئارآ ىلإ ةجاح ىف انسل انئأب ملعيلف كلذب انعم راشتسملا نمؤي مل اذإ امأ

 ... لمعلابو لوقلاب ةدوع عوضوملا ىلإ انلو ... روهدتنو بلقنن نأ ال اثيثح مدقتن

 نأ نودب تاونس عبرأ ىقب دق ايبيل نم ءزجلا اذه نأ قدصيال ؛ةقري جراخ دحأ لك نإ : ةيناثلا ةرماؤملا
 ىذلا بعشلا ةحصل مهتياعرو زيلجنإلا ةيانع لبضفب عقاولا وه اذه نكلو ... دحاو ( نويع بيبط ) هيف دجوي

 .. ةتقؤملا مهتدارإب ىلتبا

 ىف زيلجنإلا نكلو ىناطيرب نويع بيبط رهشأ ةثالث ذنم مدق امنيح ءادعصلا بعشلا سفنت دقلو

 فظوم ىأك دجيل بيبطلا ءاج ... صاخ فده ىلإ لوصولا ليبس ىف مهنم ةيصخش ةيأب ةيحبضتاا مهتعاطتسا

 ىناطيربلا نيفظوملا ملق سيئر هاطعأ دق هل دعملا لزنملا نأب ئجوف هنكلو هترسأ ىوأي الزنم ىلوألا ةجردلا ىف

 دحأ لخدت الول هدالب ىلإ ةدوعلا بيبطلا ررقف ... ةعبارلا ةجردلا ىفظوم نم لاغشألا ةرازو ىف رخآ فظوم ىلإ

 ةيلخادلا ريزو ىلإو ةحصلا ريزو ىلإ رمألا غليو رفسلا نع بيبطلا لدعف روهمجلا مساب ةينطولا تايصخشلا

 ىفو دعولا ققحتي نأ نود رهشلا ىضمو رهش لخاد لزنملا هل ملسي نأب ادعو بيبطلا ذخأو عوضوملاب امتهاف
 ضارمأ جلاعي بيبط نودب تاونس عيرأ ذنم تناك امك دالبلا تداعو ىتأ ثيح نم بيبطلا داع ىضاملا عوبسألا

 .... ةرشتنملا نويعلا

 ريغ هنكلو ةرايسلا ىف وأ بتكملا ىف امئاد ءارزولا ةيقبك دوجوم وهف ةحصلا ريزو نيأ لأسن نأ ديرن ال

 ... ذيفنتلاو ريرقتلا ىف امتح دوجووم

 يالا



 .. ءاشي نم لذيو ءاشي نم زعي ىذلا صخشلا اذه وه نم نكاسملا ةنجل سيئر ىأ نيفظوملا ملق سيئر

 ملق سيئر مهتمدقم ىفو بناجألا نيفظوملا تائم نم ةدئاف لجأو ةميق نسحأ انرظن ىف ادحاو ابيبط نإ

 رتبلاب الإ جلاعي ال ىذلا ءادلا ... ءادلا نورشني ءالؤهو ضرملا جلاعي بيبطلا نإ ... ىناطيربلا نيفظوملا
 ١, دابعتسالاو رامعتسالا ءاد هنإ ..؛ لاصئتسالاو

 ءالؤه ةهباجم ديرن امنإو ... ةطلسلا كلمي ال هنأل لوئسم ريغ وهف ةحصلا ريزو نيأ لأسن نأ ديرن ال

 نم ريغي ال زيلجنإلل ةيلوئسملا ليمحت نأ نوريثكلا نظ امبراو.. هوفرتقا اميف ةيلوئسملاب مهتهجاومو زيلجنإلا

 ام هللا ريغي ىتح نيريثكلا سوفنب ام رييغت كلذب لواحن اننكل ... نظلا اذه ىف مهعم نحذو ... ائيش رمألا عقاو

 ررحتتل ةكرحلاو هابتنالا اهل ديرن ىتلا ىه ءادلل تملستسا ىتلا ةضيرملا ةينطولا سوفنلا .. زيلجنإلا نم انب

 .. ةيوق ةميلس شيعتلو روطتتو

 ثداوحلا ليبق نم تسيل ةلأسملا نكلو ءابطألا دحأ دالبلا رداغي نأ نطولا ريصم ريضي امم سيل

 شيعي نأل فدهت ةيزيلجنإ سئاسدو تارماؤم ةلسلس نم ةقلح اهنإ ... ةيداعلا فورظلا ىف عقت ىتلا ةيدرفلا
 ىلع نيلجنإلا رهظت ىتلا لاثمألا رخآب كلذ ىلع لثملا برضن نأ اندرأ امئإو .. اضيرم اريقف الهاج بعشلا اذه

 ... ةيناسنإلا ىناعم نم مهدرجتو راعلا بوث مهسبلتو ةيشحولا مهتقيقح

 بعشلا ةايح ىلع ءادتعالا ةمهتب ةرحلا رئامضلا ةمكحم ىلإ مهمدقن زيلجنإلا مه ءالؤه ... اريخأو

 عافدلا يف هبجاوب هركذنل بعشلا اذه ىلإ تفتلن مث ... ضرملاو رقفلاو لهجلا ةحلسأب هلتق ىف عورشلاو ىبيللا
 ... هلبقتسمل طايتحالاو هتماركل بضغلاو هسفن نع

 ام نولمعت مكنأ نآلا مكبسحو مكرارسأ انحضوو مكاياون نع انفشك اننأ مويلا انبسح زيلجنإلا اهيأ

 .باتك لجأ لكلف باسحلا دعوم ىلإ كلذ مكبسحو انبسح «نولمعتام نولهاجتتو ؛نوهتشت

 ةعبارلا ةطقنلا ىف زيلجنإلا نع شتف

 راف تدلوف اكيرمأ تضخسمت

 ريزو عم ةيقافتا ندنل ىف اسنرفو اكيرمأ اريفس ىراجلا ١١5 موي عقو ) : ميظعلا بنلا اذه اوأرقا

 ْ ٠ ايبيلا ةعبارلا ةطقنلا ةدعاسم نأشب ةيناطيرب ةيجراخ

 ىميلقا نوئش ايلاح ريدت ارتلجنإ نأل اسنرفو ايناطيربو اكيرمأ تاموكح نيب ام ةيقافتالا تعقو دقو

 ٠ نازف ىف نوئشلا نع ةلوئسم اسنرف امنيب ةقريو سلبارط

 اتموكح تكرتشا دقف 1107 رياني نم لوألا مويلا زواجتي ال داعيم ىف ةلقتسم ةلود ايبيل حبصت نأ ىلإو

 . ايبيل ىف سشابتس ىتلا ةعبارلا ةطقنلل ةينواعتلا ةينفلا جماربلا ةلافك ىف ةدحتملا تايالولا عم اسنرفو ايناطيرب

 ةموكحلا عم ةرشابم ةعبارلا ةطقنلا صوصخب ةديدج تاقافتال تاضوافم ىرجت نأ لالقتسالا دعب رظتنملا نمو

 , ةديدجلا ةيبيللا
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 نأ ةتقؤملا ةيبيللا ةموكحلاو ةيرادإلا تاطلسلا عم نواعتلاب ةدحتملا تايالولا لمأت ةدعاسملا هذه ميدقتيو 0 8 تيم

 بتكم نيوكتب حمست ايبيلل ةعبارلا ةطقنلا ةيقافتاو ةديدجلا ةيبيللا ةلودلا نايك ىف تباث ىداصتقا مدقت جتني
 ... خلإ حالصإلاو ميلعتلاو ةحصلاو ةعارزلا لوقح ىف عيراشمب مايقلل ةينفلا ةدعاسملا ةمدخ بتكمي فرعي

 ةمدخ. بتكمل ىراشتسالا سلجملا ىف نوكيسو ىداصتقالا ايبيل مدقت ىف ةدعاسملا وه عيراشملا هذه نم ضرغلاو

 تايالولا تمهاس دقو . ةتقؤملا ةيبيللا ةموكحلاو ةدحتملا تايالولاو ةيرادإلا تاطلسلا نع نولمم ةينفلا ةدعاسملا

 ٠١ ىف ىهتنت ىتلا ةدحتملا تايالولل ةيلاملا ةخسلا ىقابل عيراشملا هذه فيلاكت نم رالود فلأ ١٠١ غلبمب ةدحتملا

 .( ... ىراجلا ىينوي

 اليوط انمز ضاخملا اهب لاطو ةيكيرمألا ةياعدلا هتعاذإ لبق تضخمت ىذلا ميظعلا ابنلا اذه اوأرقا

 اجيدخ ءاج هنكلو ةيلاملا ةوقلاو ىطارقميدلا لامكلاو ةيسايسلا ةمظعلا ليلس هتدلاوك ديلولا ئجي نأ سانلا مقوتف

 ٠.١ عوج نم ىنغي الو نمسي ال افيعض ... شاع ىلو هنم ةدئاف ال اليزه ... شيعي نأ ىف لمأ ال

 ! ... اراف تدلوف اكيرمأ تضخمت راصتخالابو

 غلبم ىهو سلاجملا تاقفنو نيفظوملا بتاور نيب هثلث وأ هعير نم رثكأ رخبتي فوس ديهزلا غلبملا اذه نإ

 ةلودلا نايك ىف انباكايمابسفا انهت ميس )اك | هن لاقي نأ ىوكملاو لمخملا نم اللف نميز كلذ لفاح

 ... ( اهريغو حالصإلاو ميلعتلاو ةحصلاو ةعارزلا لوقح ىف عيراشمب مايقلل ) صصخيس هنإ وأ ( ةيبيللا
 انم هب عزتنتل انحرسم ىلع هليثمت اكيرمأ ديرت ( ... لصف ) نع ةرابغ ةلأسملا نأ كلذ نم حضاولا

 امأ ... تطعأ دق اهنأو انذخأ دق اننأ ىف اهل اليلدو ائيلع ةجح كلذ نوكي ىتح. اضرلا قيفصتو لوبقلا ةماس“

 انيديأ عنميسو ماستبالا نع انهاقش لغشيس ئذلا ( ىنثملا ) لاؤسلا ىه اذهف انتطعأ ( مك ) ى انذخأ ( فيك
 ... قيفصتلا ل

 ىلع ىوس دق اكيرمأو ايناطيرب نيب فالخلا نأ ىهو حيحص ةيسورلا فحصلا هتلاق ىذلا نأ رهظي

 ىف ايناطيرب ةسايس ىلع اكيرمأ ةقفاومو ىصقألا قرشلا ىف اكيرمأ ةسايس ىلع ايناطيرب ةقفاوم ساسأ
 ... ىندألا قرشلا

 قون هي ثدبألا يلو: دقأ كح: ءلاعملا ةخيضاو طواطخلا ةموسرم قرشلا اذه ىف ةيناظيربلا ةينايسلاو

 كلت ىف اهعم اكيرمأ تطروت اذإ بجع الو ... مدقتلاو ضوهنلل ةيمالسإ ىأ ةييرع ةلواحم لك طابحإ ىف ةصخلم

 , قافتالا كلذ ةجيثن ةسايسلا

 نييالم ةعيرأب ردقي ازجع ةيبيللا دالبلا ةينازيم ىف تقلخ ىتلا ايناطيرب نأ اندنع هيف كش ال اممف

 فلأ نيسمخ غلبم ةعبارلا ةطقنلا بجومب ايبيلا اهتدعاسم ىدعتت ال ىك اكيرمأ ىلإ تحوأ ىتلا ىه تاهينجلا نم

 اذنه يلفو ةنيفيشلا ةشاثسلا هوقو نيكل قدعلا كلذ نيب ظيرو كيك فرعي ىرامعتسالا قاتلا نإ
 دقل ... مهألا ةئيه نم ايئاطيرب قيرط نع انيتأتس ىتلا تادعاسملا ةيقب لابقتسال دادعتسالا اذنكمي ساساألا
 تيأر املك ( ةأرملا نع شتف ) عئاشلا لثملا لدب ( زيلجنإلا نع شتف ) لوقي ىذلا ( ىناشاقلا هللا ةيآ ) قدص

 اال



 ىف بيسلا مهنأ ىرتس ... ةعيارلا ةطقنلا ىف زيلجنإلا نع شتف .. روض كباصأ وأ القرعم تفداص ىأ ةنتف

 ,.. كاسمإلا اذهو ريتقتلا اذه

 تناك اهنأل ايتاطيرب ةمجاهم الو لاملا نم ريبك غلبمب اندعاست مل اهنأل اكيرمأ مول دصقن ال اننإف دعبو
 اهيف نوكي فوس ذوفن قطانم ىلع ةمسقملا امهتسايس نأ نيتريبكلا نيتلودلا راعشإ اندرأ اننكل كلذ ىف بيسلا

 ... ةقيعضلا بوعشلا تاذ ةفعضتسملا قطانملا ىف اصوصخ ةريثك فعض طقل

 5 ةعراقلا لحتو ةعقاولا عقت موي ىوق رثأ هل نوكيس فعضلا اذه نإ

 هذه لبقتسم ددهت ىتلا اهتاروانم فقوت ثيحب ايبيل هاجت اهتسايس ليدعتب ايناطيرب تعنقأ ىه اذإ انل ةدعاسم

 : ... اعم ىداصتقالاو ىسايسلا دالبلا

 فوس ةليلج ةيخيرات ةمدخ نييبيلا تمدق دق اهنأ ىلإ نثمطت نأ كلذ ىلا تقفو ىه اذإ اكيرمأل نكميو
 , ةيدام ةدعاسم ةيأ نع مهينغت

 دالبلا هذه ةرادإ ىف ثبعي ىناطيرب عبصأ كانه مادام أدبي نل ايبيل ىف تباثلا ىداصتقالا مدقتلا نإ

 ٠.١ ناريإ ىف لورتبلا عبانمك عبانم اهيف ترجفت ىلو

 ةيبيللا ةموكحلا ىلإ
 كلذ . ةدحتملا ممألا رارق بجوعب ةيلاطيالا كالمألا ةيفصتل ةيلاطيا ةثعب مدقت نأ رظتنملا نم حبصأ

 ارتلجناو ايلاطيا نم لك اهنم تلصنت دق تاضيوعتلا نأ فورعملاو ... ةيموكحلا هبش كالمألا ةلأسمو ةيبرحلا

 كالمألا امأو ايبيلل ( ... ةعقوتملا ) اهتادعاسم نمض اهجردت ( ... فوس ) ىتلا ممألا ةئيه لهاك ىلع تعضوو

 . لحتس اهنأ مأ تلح له فرعن مل ىتلا ةلكشملا ىهف ةيموكحلا هبش

 ... مالكلاب نآلا هافالتن نأ نكمي ال انلامهإو انفعض ةجيتن عقو ىذلا نا

 .. رامضملا اذه ىف لمعلا نع ةلوئسملا ىه نآلا ةيبيللا ةموكحلاو لمعي نم ىلا ةجاح ىف اننكلو

 نيرمعملا عرازمو ةيموكحلا هبش كالمألاو تاضيوعتلا ةلأسم ةساردل ةصاخ ةنجل ليكشتب اهبلاطن اننإ

 ةدحتملا ممألا رارق نم اهفقوم ددحت نأ ةيبيللا ةموكحلا نكمي تاسارد نم ةنجللا هذه همدقت ام ءوض ىلعو

 ... ةيمومعلا ةيعمجلل ةلبقملا ةرودلا ىف ىرخأ ةرم ةلأسملا ةراثإب ولو قياسلا

 مسق ةايحل ةبسنلاب ىويح عوضوم ىهف ةيدرفلا راكفالاب ىأ ةيلاجترالا قرطلاب جلاعي ال رمألا اذه نإ
 اهيلعو مزلي امو ىفكي ام مامتهالا نم هيطعت نأ بجي ىتلا ةيبيللا ةموكحلا ىلإ رمألا ليحن كلذلو بعشلا نم ريبك
 نيابتتو ءارآلا براضتت ال ىتح عوضوملا نع ةلماشلا تامولعملاب ماعلا ىأرلا رينت نأ تقولا سفن ىف
 .تاسفاجتالا

 م ؟أ/ع



 مهل لحس

 هع هياوع

 مقرةقيتولا

 ىروتسدلا روطتلا نع ثدحتت ( نطولا)
 ةينازيملا ىف عنطصملا زجعلاو ةلمعلا رييغتو

 تاليكشتلا ١151/5/51 خيراتب 518 ددعلا ىف ( نطولا ) تضرعتسا
 ىف اهرظن ةهجو نع تثدحتو ىروتسدلا روطتلل لمعت ىتلا دالبلا ىف ةمئاقلا
 . ( تاليكشت ةعبرأ ) ناونع تحت كلذو تاسسؤملا هذه طاشن

 ناونع تحت اهتيحاتتفا تناكف “١10١/0 خيراتب 519 ىدعلا ىف امأ

 . عنطصملا ةينازيملا ىف

 .... تال سكشت ةعبرا سي 6 َ

 لبق ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود دالبلا هذه نوكتل لمعت اهنأ اهيف ضورفملا تاليكشت عيرأ دجوت ايبيل ىف

 ..؛ 1565 ةنس علطم

 ةيموكحلا  قيسنتلا ةنجل .. ةيسيسأتلا ةئيهلا  ةدحتملا ممألا سلجم : ىه تاليكشتلا كلت

 ... ةستقؤسملا ةيييللا

 رئامضلا ىضرت جئاتنب انجرخ امل  ريصقلاو اهنم ليوطلا  تاليكشتلا هذه خيرات انضرعتسا ولو

 ٠١ لوقعلا نئمطتو

 ىلوألا تاوطخلا ذنم هسفن ىلع مسقناف مهتلود نيوكت ىف نييبيلل انوع نوكيل فلأ ةدحتملا ممألا سلجم

 ةدحاو ةلتك اوناك سلجملا اذه ىف نييبيللا ءاضعألا نأ ول ىونعم وأ ىدام رثأ ىأ ماسقنالا اذهل نوكي ال دقو

 ... مسق ىلا ىه تزاحنا أ مسق ىأ اهل زاحنا

 ةيموقلا ةكرحلا احالسو ةينطولا ةيصضقلل ةوق كلذ ناكل ساسالا اذه ىلع ىرج ىل رمألا نأ ىرن اننأ لب

 ,..عاضوألا عيمج ىلعو تقو ىأ ىفو هاجتا لك ىف امهلمعتست نأ دالبلل نكمي
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 تاروانم ىلإ لاحلا روطتو انسفنأ نييو اننييو براقألاو بناجألا نيب سلجملا ىف عقو ماسقنالا نكلو
 ... لبقتسملا ىفو ريصملا ىف اهررش رثؤي نأ ىشخن

 نم ريثك يش ىف ةموكحلا عونو ةلودلا لكش نالعاب تردابف روتسدلا عضتل تلكش ةيسيسأتلا ةئيهلاو

 نود ةيسيسأتلا ةئيهلا دوجو ىلع ىصضمت رهشأ ةعبس ىه اهو... ةين نسحب ىأ دصق ءوسب ءاوس حرجيو نعطي

 روتسدلا ةنجل نأ ىلع لدي ام رهظي نأ نود ةتقؤملا ةيبيللا ةموكحلا ليكشتب اهمايق ريغ ىلمع رثأ اهل نوكي نأ

 برتقا نأ دعب ؛ تقو نم تاف ام ىفالت نم نكمت ةبيرق ةرتف ىف روتسدلا اذه عضو نم ىهتنتس ةئيهلل ةعباتلا

 لمعي نآلا ىلا اموقي مل امهنأ لوقن نأ عيطتسنو اريخأ اتنوكت دقف ةتقؤملا ةموكحلاو قيسنتلا ةنجل امأ

 ... لاب ىذ ئش ىأ

 نأل ( ... ةفقوتم ) ةتقؤملا ةيبيللا ةموكحلاو ... روتسدلا ةنجل لامعأ ةجيتن ىلع ةفقوتم قيسنتلا ةنجل

 ,. ةتقؤملا ةيبنجألا ةرادإلا دي ىف تلاز ال ةطلسلا

 ... فقوتم ئش لك ناو تقؤم ئش لك نأ ىه نآلا ةلصاحلا ةجيتنلاو

 نم هب سأب ال ددع مهيفف مهقح مهطمغن ال نييبيللا نم ريبك ددم اهيف عمتجا تاليكشت ةعبرأ
 ةرادالا ناديم ىف ىفكي ال كلذ نكلو .. ىموقلا ىعولاو ماعلا ىئرلا نم ةفلتخم بناوج لثمت ىتلا تايصخشلا
 ... ةميرك ةيموقو ةميكح ةسايس امهكرحت نيتللا ةردقملاو ةءافكلا الإ دمتعي ال ىذلا جاتنالاو

 ىف لك رمتسيلف عاضوألاو فورظلل ةبسنلاب حالصإلا ليبس ىف بالقنالا ةاعد نم انسل كلذ عم اننكلو

 ... ( نواعتو نداهت ) نم بلطتي امب عقاولا ةهجاومل زربي نأ بجي ةعاجشلا نم ائيش نكلو هتئيه ىلعو هتلزنم

 نم رثكا ذنم ىأ ةدحتملا ممألا ةئيه رارق رودص ذنم هل انوعد ىذلا هاجتالا اذه ىلإ ةوعدلا ددجن اننإ

 ... ماع فصنو ماع

 كلت صمقتو أدبملا كلذ قانتعاب الإ للخلا حالصإو ءادلا جالع ىلإ ليبس ال نأ دكؤت ثداوحلا تلاوت دقلو

 ,؛ ةيصخشلا

 ىلا ةميلس نطولا ةنيفسب لوصولل دوهجلا هيف رزآتتو بولقلا هيف فلآتت ىذلا ناوألا نأ له ... ىرت

 .. بيرقلا ئطاشلا

 .. بير كلذ ىف ام ةنيفسلا هاجتا سكاعت رامعتسالا حاير نا

 ىذلا تقولا ناح لف .. ىرت . فالتخالا اذه ببسب مهزجعو ةراحبلا فالتخا ىه كلذ نم رطخألا نكلو

 بيرقلا ىف ءاوس سمألا ةيلوئسم ريغ يه ادغ اهلمحتنسو مويلا اههجاون ىتلا ةيلوئسملا نأ ) عيمجلا هيف كردي

 نود لمعن نأ ديرن اهيف اذك ةرتف نيب .. نيلمع نيبو نيترتف نيب قرافلا ىه نيتيلوئسملا نيب قرافلاو ... ديعبلا ىأ
 ناك لمع نيبو ... انتميق نايبتو انتردق راهظا ىلا انبلط اهيف باجي ةرتفو « ةادألابو لاجملاب انل حمسي نأ

 ب ااا/ا/#
 تا و ا ا ا ا



 نع ناينغتسي ال اجاتنإو ةرادإ مويلا راص لمعو ؛ تابثلاو مادقإلا نم رثكأل ناجاتحي ال اعافدو ةمواقم سمألاب
 ,( ... انتقو نم ةقيقد نع الو انتوق نم ةرذ

 ةموكح الو قيسنت ةنجل الو ةيسيسأت ةئيه الو ةدحتملا ممألل سلجم ايبيل ىف دجوي نأ لبق هانلق مالك اذه
 هللا قفو ... تآ وه امل اوطاتحيو تاف دق امب اوربتعي نأ ( ةعبرألا تاليكشتلا ) هذه ىف نييبيلت لهف دعبو « ةتقؤم
 3 عسسيمجلا

 , ةديدجلا ةيبيللا ةلمعلا عوضوم ىه مايألا هذه نيينطولا ناهذأ لغشي ىذلا عوضوملا

 اذا امهالك ( ةطلسلا لاقتنا ) لثم ( ةلمعلا رييغت ) نا .٠٠ ةيانعو مامتها لكب ريدجلا ريطخلا/عوضوملا
 قوطنم بسح ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود ايبيل نوكت نلف ةتباثلا ةدعاقلا ىلع مقي ملو ةميلسلا ةقيرطلا ىلع رسي مل

 .. دحوملا ىبيللا بعشلا ةدارال اقبطو ةدحتملا ممألا ةئيه رارق

 ةيئاهن تارارق ذختي مل هنأ نآلا ىلا مولعملاو عوضوملا كلذ ةجلاعمب صتخملا سلجملا تاسلج تلاوت دقل
 نوكيسو ىزيلجنالا ىنيلرتسالاب ىطغتسو هينجلا ةرسأ نم نوكتس ةيبيللا ةلمعلا نأ موهفملا نكلو ؛ ذيفنتلل ةلباق
 ... لماكلا ءاطغلا عبر لداعي ةيلاطيالاو ةيسنرفلاو ةيرصملا ةلمعلا نم ىطايتحا ءاطغ اهل

 نم اهب نرتقا امل ةبسنلاب ةيناثلا ةجردلا ىف تحبصأ دق اهتيمهأ نأل ؛تارارقلا كلت ةشقانم نآلا ديرن ال
 دالبلا ةينازيم ىف نجع دوجو ضرتفت اهنأ اهنع ليق ام ىه تارارقلا هذه ... ىمظع ةيمهأ تاذ ىرخأ تارارق
 رنصم ددستو نجعلا اذه فصنت ةرشابم ايناطيرب ددست نأب ىضقيو ةيئازيملا نم ةئاملا ىف نيثالثلا غلبي ةيبيللا
 ... ةدحتملا ممألا ةئيه قيرط نع رخآلا فصنلا ايلاطياو اسنرفو

 ةدحتملا ممألا ءاربخ مه اوردق نيذلا نأو ىراجتلا نازيملا ساسأ ىلع ردق دق زجعلا اذه نأ انل ليق
 , ةيلاملا ةلاحلاو ىداصتقالا عضولا ىلع اهيف اوعلطاو اريخأ دالبلا اوراز نيذلا

 دسل لاملاب اندادماب ةدحتملا ممألا ( قيدانص ) موقت نأ دعبتسملا نم حبصأ دق هنأ ؛ مهضعب انل لاقو
 ... اسنرفو ايلاطياو رصم نم لكل ىرسيلا انديو ايناطيربل ىنميلا اندي دم نم ادب دجن مل كاذلو انتينازيم زجع

 ىلإ ةجاح ىف اننأ مأ تافارخلاو تاليختلا هذه عفدل لوقلا درجم ىفكي له ىردن ال ... ( لاقو ليق )
 ةديلو اهنكلو مويلا تنب تسيل ةينازيملا زجع ةلأسم .... لطابلا اهب خسمنو قحلا اهب تبثنل ةديدج ظافلأو ةنسلا
 مئاعد ديطوتل ةصرفلا تزهتناف « ةتقؤملا ةرادالا قح دالبلا هذه ىف ايناطيربل حبصأ نأ ذنم ةيناطيربلا ةسايسلا
 ... بعشلا سوفن ىف اهراكفأ مومس ثبو نطولا نايك ىف اهرامعتسا

 ىف نييبيللا ىلع تعاضأ دق ايناطيرب نأب ملع ىلع اريخأ انوراز نيذلا ةدحتملا ممألا ءاربخ لك له
 ةريخألا ةيملاعلا برحلا دعب ايندلا ماطح نم هب اوجرخ ام لك ىه ةيدقن ةورث نم مهيديأ ىف ام عيمج ةقرب
 ةيوثم ةبسنبو ةدودحم ةرتف ىف لإ هب فرتعت نأ تبأو ديدج دقنب كاذ ذإ لوادتملا دقنلا لدبتست نأ تضفرف
 ىف نييبيللا ىديأ ىف ام تادبتسا دق ايناطيرب نأ ملع ىلع اوناك لهو . ةيئاذغلا نيومتلا داوم نمث نمض ةليثض
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 سيئر رطضا ىتح ةحدافلا بئارضلا ةطساوب اهفشترتو اهصتمت تكفنا ام ةيركسع ةلمعب ةلمع نم سلب ارط
 بئارضلا هذه نأ هلوقب نييلهالا ىواكش ىلع ادر حيرصتلا ىلا ايبيل نم ىبرغلا ءزجلا ىف ةيناطيربلا ةرادالا

 . ىبرغلا ءافلحلا دوهجم ىف ىسلبارطلا بعشلا نم ةكراشم ربتعت
 اهريدصت تلقرعو ةليوط ةدم دالبلا تالصاح تركتحا دق ايناطيرب نأ ةدحتملا ممألا ءاربخ ملع له مث

 مخضتب ىرادالا زاهجلا تكبرأو تايلامكلا داريتسا تعجشو ةينطولا تاكرشلا ءاشنإ ىف تعنامو ىرخأ ةدم

 ... ةيعانص ةكرحو ةيعارز ةضهن لك تطبحأو نيفظوملا

 ةيتقو تافرصتل ةتقؤم ةجيتن ىوس اسيل كلذ لك دعب ةيلاملا ةلاحلاو ىداصتقالا عضولا نأ اوملع لهو
 ةينازيملا ىف نوكي نلو ةيناطيربلا زيجعتلا ةسايس الول زجع ةينازيملا ىف دجوي ال هنأ ىه ةقحلا ةقيقحلا نأو ...

 ,.. انتيلامو انياضتقا ىف ةكباعلا ةيئاطيربلا عباصالا قم دلبلا نملختت امثيحب وج

 لجسملا ماقرألاب معدملا عقاولا هنكلو انتردق ىف سيل امب احجبت الو ايناطيرب ىلع اينجت ال اذه لوقن

 .٠ نيهاربلاب

 هذهب ةبلاطملا ىف ددشنل اننإ لب هركنن ال اذه ... ةينفو ةيلام ةناعإ ىلإ ةجاح ىف ايبيل نا ... معن
 ىتم نذإ ةينازيملا نجع دسل ىه ةناعإلا هذه نأ ملسن نأ ىبأن اننكلو ةرشابم ةدحتملا ممألا ةئيه نم ةناعإلا

 شيعت نأ اهنكمي ايبيا نأ ررقن اننإ ... مات لالقتسإ ةبحاصو ةدايس تاذ ةلود نوكن فيكو مدقتن ىتمو ضهنن

 ... زجعب اهتموكح ةينازيم الو للخب ىراجتلا اهنازيم باصي نأ نود ءافتكالا ةشيع
 انتلاسر ءادأ نم اهب نكمتن ةيسضوهن ةكرحب موقن ىكل نف ىلاو لام ىلا ةجاح ىف كلذ عم انثأ دكؤن مث

 نييو زجعلا ديدستل ( ةثاغإلا ) بلط نيب احضاو اقرف كانه نإ ... ةراضحلاو مالسلاو ةيرحلا ةمدخ ىف ةلودك

 ... ةضهنلا ديدجتل (ةناعإلا) بلط

220 

 مقرةقينولا

 ايئاهن ( نطولا ) ليطعتو ( ةيعمجلا )
 راتخملا رمع ةيعمج لاح ناسل ( نطولا ) نم ردص ددع رخآ اذهو [57

 هيفو ١905١/ا/١١ خيراتب ا. ددعلا ىهو ( دعب اميف ةينطولا ةيعمجلا)
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 تدع دقو( ناش لفتت يمشلا نوامك ةيوكحلا ون نكح تاما ياسا
 كم ان انهالت .ةروكتو يوالوطلا ةلاهج .تكلعا م[ ودعا ]ذه زوم دعب
 ةيعمجلا سيئر رماع نب ىفطصم ناتسالا لقتعاو لؤجتلا عنمو تابارطضالا

 ىسيرجملا رهاط ديسلاو هواوز ىلع ديسلاو ىورنيتلا قيفر دمحأ ناتسالاو

 ةيعمجلا لح تاطلسلا تنلعأو اهراصنأو ةيعمجلا بابش نم ةئام ةبارقو
 (نطولا) ةديرج ليطعتو ةيفاقثلاو ةيضايرلا تاداحتالاو ىلهألا ىدانلاو

 هيون تقلغاو اديتكتو انهن اقلمو  اهتالجس تردوضو ةيدعملا نقم مهشقأو
 :يضايرلا اهيعلقو

 ىف بهشألا رمع ديسلا اهبحاصل ىزاغنبب ( جاتلا ) ةديرج ترشن دقو ٠
 باهرالا ةجوم ) ناونع تحت اربخ ١9 / 7 / ١1601 خيراتب ١" مقر اهددع
 قكرم سيلوبلا مجاف سمألا حابض ىف ) هصن ام هيف ثلاق ( ةيفاع لازت ال

 زكزللا ليظعت نلعب ندوتكت 9: ىو هقايوقمم لقد ىز اهقيم ةينلكولا ةيحتتللا
 كبعلا هه انكيسي ىذلا قكلو كلذ ىئرش تاطلسلا تيفاذ“ ام ةطانشق“فاقمأا نأ
 تنك فلتكمو ةييزكلا فحاتملا نم ازيقو اذده مفك نقلا ةيعجملا ةشكس
 بتكلا هذه ىلاهألا دهاش دقف ,خيراتلاو بدألاو ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا

 نأ .قفوألا يم سيلا + .كاراينلا يف:انهدقتل ضرالا ىتلإ اةقاودلا نم ىمزت
 هده لكم ىف ةناعلا تره امك هعيشتو تءاش:اذإ زكرللا لققي تاطلسلا سا
 : ةيوهتانو نمكلا ةيشدقت [ظفح ةناحلا

 نب ىفطصم داتسالا نم لك ىلع سضيبقلا ىقلا ركابلا مويلا حابص ىو
 مهريغو ىودهملا قيفر ديسلاو باونلا سلجم ىوضع هووز ىلع ديسلاو رماع
 تيح ةيزاج لازك“0 :نيلفشتلا ةيكاشمو ةانكيرم نم ندعلا اذه ناد قو
 . (حابصلا اذه تأآدب

 تحت ةملك ىزاغني تالاجر نم ويز فسوي ديسلا بتك ددعلا سفن ىفو

 ثداح لجأ نم ةيبعش تارهاظم تماق) اهيف لاق (لقعتلا بجي) ناونع
 هاطعأ ىذلا ةيمهألا ثداحلا اذهل ناكأ ءاوسو روهمجلا ةفطاع راثأ ىناسنإ

 بحرأ نولوئسملا نوكي نأ ضورفملا نإف نكي مل وأ نيرهاظتملا روهمج هل

 ا ع



 اوجاهو مهباصعأ اوكلامتي مل نيلوئسملا نأ رهظي نكلو القعت رثكأو اردص
 ةلمحب اوماقف افاعضأ ليكلا هل اودرو نورهاظتملا جاه امك اضيأ مه

 ىتلا دوسلا مايألا كلت ىركذ ناهذألا ىلإ تداعأ اهل رربم ال تالاقتعا

 امتيب) لاق مث ( نيعللا ىشافلا ) مكحلا سوباك تحت بعشلا رارحأ اهاضق

 ةموكحلا نأ هداقم اديدج اربخ عمسن انب اذا ةزيجولا ةملكلا هذه بتكن انك

 رمألا ةينطولا ةيعمجلا لحب ىضقي هرادصا قيرط ىف ىه وأ ارارق تردصأ

 ىق اننا نولوئسملا اهيأ اليلق اوركف . عيمجلا ريحو عيمجلا شهدأ ىذلا

 ةراثا ىه تافرصتلا هذهل ةيمتحلا ةجيتنلا نا . تافرصتلا هذه نع ىنغ

 . رارقلا اذه ذيفنت ىلع مادقإلا لبق اوركف . لقالقلاو نتفلا

 .(رظنلا دعبو لقعتلاو ةمكحلا نم اًئيش نولوئسملا اهيأ

 دومحمو ىبريغملا ريشب دمحم ئراوطلا ةلاح لظ ىف مدق دقو اذه

 ىضاقلا ناكو ةمكاحملا ىلا بابشلا ةيقبو ىرباصلا دمحمو فولخم

 نيماحملاو نيمهتملا تاعفارم ىلا عامتسالا ىف ردصلا عساو ىزيلجنالا

 ىلع ةيلام ةمارغو نيتنس ةدمل ذيفنتلا فاقيإ عم نجس ىتنسب همكح ردصأو

 ىلع ةيلام ةمارغو نيتنس ةدمل ذيفنتلا فاقيإ عم نجس فصنو ةنسو ىبريغملا

 دقو بابشلا ةيقب ىلع ةءاربلا ىأ ةيلاملا ةمارغلابو ىرباصلا ةءاربو فولخم

 . نجسلا نم عيمجلا جرخو ةمارغلا تعفد

 تمدقو رخآ ىزيلجنإ ضاقب تتأو ىضاقلا لزعب تعراس تاطلسلا نكل

 ذاتسألا ىلع مكحف ىسيرجملاو هواوزو ىودهملاو رماع نب نيذاتسألا ةمكاحملل

 نجس نيتنسب هواوز ىلع ديسلا ىلعو نجس تاونس ثالثب رماع نب ىفطصم

 قيفر دمحأ ذاتسألا ةءارببو نجس ةنسب ىسيرجملا رهاط ديسلا ىلعو

 . ىودهملا

 ىف ىبريغملا ريشب دمحمو فولخم دومحم ةماقإ كلذ دعب تددحو

 ١١907 ربمسيد ىفو ماع ةدمل حابصلا ىتح سمشلا بورغ نم امهيلزنم

 مهتماقإ تددحو بوهوملا باهولا دبع باشلا امعمو ىبريغملاو فولخم لقتعا

 .روهش ةدعل ةيبونجلا ةقرب ءارحص ىف ةدارم ةحاو ىف
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 ' ىف نابش ةثالث داعبإ ) ناونع تحت ( عافدلا ) ةديرج ترشن امك
 .155؟/ا١؟/ اال خيراتب 6 ددعلا ىف ( ةمكاحم نودب هدارم ىلإ ىزاغنب

 مهبجاو ءادأ نع اوققوتي مل ةيعمجلا لاجر نكل هعوبر ىف ةنس ءاضق

 . مهنطو ءانبأ نم مهريغ

 : باتكلا اذه نم عبارلاو ثلاثلا مسقلا عوضوم ىه اذهو

 ا

| 

| 
ْ 
 ا

 ا ْ
 أ

 مسن قروسو

 هبابش لقتعتو بعشلا براحت ةموكحلاو

 اهروصش رسهظتو اهخيرات مايأ بعص أب رمت ىزاغنب

 ظ ىموسكحلا زاهجلا اهب رسمي ىتلا ةنزحملا ةلاحلل

 ةموكحلا نجع بيسب دالبلا ناكرأ ىلع اهبانطأ تبرض ىتلا ىضوفلا نم ىوكشلاب راجي بعشلا حرب ام [ز)
 هيف عاشأو « هكبرأو ةرادالا زاهج فقوأ ىذلا رمألا سانلا نم ةزجعل رومألا ميلستو مكحلا ةفد ةرادإ نع

 ديس ىلإ مدقي كفنا امو « هبابشو هباونو هفحص ةطساوب نيح لك ىف هاوكش ددجي بعشلا حرب امو. لالحنالا
 لالحنالا هيلإ لصو ىذلا نزحملا ميلألا رظنملا روصلا حضوأب رهظي ام ىرخألاو ةنيفلا نيب اهيماحو دالبلا
 نأ رظتني ةدملا هذه لاوط بعشلا ناكو لاغشألاو ةحصلاو فراعملاو ماعلا نمألا ىف ىمسرلا زجعلاو ؛ ىموكحلا
 مهيلع بعشلا اذهل نأ اوكرديو مهسفتأ ىلإ تقولا ضعب ىلو نوأوئسملا قيفي نأ ىأ « حالصإلا حير هيلع بهت
 نع نيهزنم ةكئالم اوسيل مهنأو « هباهرإ ال بعشلا ةمدخ دصق دالبلا نومكحي امنإ مهنأو « هئادأ نم دبال ابجاو

 ْ اوكرتي نأ بجيف دصق نع نوئطخي نيحو ؛ اوحلصي نأ بجيف دصق ريغ نع نوئطخي نيح مهنأو « ءاطخألا
 ىذلا بعشلا اذه بعشلا نوئش ةفد ةرادإ ةيلوئسم مهلهاوك ىلع ىقلت نأ نكمي ال ذئنيح مهف ؛ مهريغل بصانملا
 , هريغل هللا دعب ةمئادلا ةعاطلاب رقي ال ىذلاو هكيلمل ءالولاب نيدي

 كراج



 نويراقي اوداك امو تازانجلا ىدحإ ىف نوريسي ةنيدملا نايعأ نم قيرف ناك نأ ىضاملا دحألا موي ثدح
 ىتوملا ةبرع اودهاشو ؛ اعيمج مهيلإ تيرست ىتلا ةيذؤملا ةهيركلا ةحئارلل اعيمج اوعله ىتح ىمالسإلا نقدملا
 ىفشتسم ىف تام ملسم هنأ نأشلا باحصأ نم اوملعأ عوضوملا نع اورسفتسا نيحو ؛ نفدملا مامأ فقت

 تثدح دق ةهباشم تالاح سمخ نأو ؛ رارمتساب رركتت ثداوح هذه نأو « نفد نود مايأ ةعبرأ ىضق هنأو ىزاغنب
 ٠ ىضاملا بيرقلا ناضمر رهش ءانثأ

 تومي حبصأ ىتح ىزاغنب ىفشتسم اهيلإ لصو ىتلا ةميلألا ةلاحلل نايعألاو نيعيشملا روهمج ءاتساو

 تحل ىلع ةقحب دقو الو: ةفيناستإ مرتحتا الو ةقمرش نعارث ال: نقاناخون مايا ةعيرألات لمويف ملبملا ةيل
 ٠ بارتلا ىراوي نأ ىف هقح ؛ ليئضلا ريخألا هقح

 . هرو 3-3

 لوثسملا هرابتعاب ىسوم دمحم عراشب ءارزولا سيئر لزنم ىلا مهتارايس نولقتسي عيمجلا دصقو

  قحلا قحي نأ هبصنم مكحي عيطتسي ىذلا لوالا ريدقلا هرابتعابو ةموكحلا مسج ىف ميسجلا للخلا نع لوألا

 دعتسي هنا ررق مث مئان هنأب مهباجأ ىذلا سراحلا مهلبقتسا كانهو اهقحتسي نمل ةيلوئسملا لمحي نأو .ءاش اذا

 ءارزولا سيئر نم بلطيلو هاوكش عفريل ةلباقملا رظتني روهمجلا ناك ءانثألا هذه ىفو هسبالم ءادترا دعب مهتلباقمل

 ىفاني ام نيعلا ىأر ثداحلل هتيؤر دعب نوكي ال ىتحو نزحملا ميلألا فقوملا هسفنب دهاشي ىتح هقفاري نأ
 نوكتي روهمجلا ناكو «دعب نفدي ملو هربق ةفاح ىلع رظتني ناك ىفوتملا ناو اميس راكنإلا بجوتسي ام الو عقاولا

 «بدألاو ماظنلا نم قلطم ىفو ماتلا تمصلا نومزتلي اوناكو ةنيدملا نايعأو نيمرتحملا باونلا تارضح ضعب نم

 نم ةراشإ ىقلت دق سيلوبلا نم قيرف ناك ىرخأو ةظحل نيبو نازحألا مهفنتكتو ؛بيهرلا فقوملا لالج مهب فحي
 بللد ذئنيحو هنكامأب ظفتحاو تمصلا مزلف مهب مداصتلل اببس دجي مل هنكلو ؛روهمجلا رصاحف ةموكحلا سيئر

 مث ؛ىطيطشلا ديزوب ديسلاو ؛هواوز ىلع مرتحملا بئانلا ضوفف عومجلا نع ةباين نانثا هلباقي نأ ءارزولا سيئر

 ابسك ةبغرلل روهمجلا باجتساو «هتارايس روهمجلا ىلتعا اذإ الإ نيضوافملا لباقي الإ بلطو ءارزولا سيئر عجر

 ةلباقملا ضفرف داع ةرازولا سيئر نكلو ؛ اهبحاصل ةيلوئسملا ليمحت ىلع المعو ؛عيرس لح داجيال ابحو تقولل
 ثداحلا نع هربخأو ةكربلاب هلزنم ىف ىقنا فسوي ديسلا ةيدليلا ديمع ىلإ دصقو هتارايس روهمجلا بكر انهو

 , نفدلاب نذإلا مث هنيعب ةعقاولا ةدهاشمو بعشلا ةقفارم الا هنم ناك امف

 ميرك ديقف ىركذ

 ميركلا ا ايحإ 0 ا ١

 كيلملا ناويد ىف

 دجتس ىوكشلا يا اولا ليكم نرخ كلملا ةلالجلا بحاص ىلإ ةلجاع ةركذم تمدقو ةبسانملا تاملكلا ضعب

 . ىماسلا ماقملا ىلإ عيرسلا اهقيرط

 - ا 545-



 مهطخس نع نيربعم ءارزولا سيئر لزنم ىلإ مث , ىناطيربلا دمتعملا راد ىلإ نورهاظتملا دصق كانهو

 تاوقلا عزانتو « نامرحلاو ةقافلا روصع دشأ ىف اهدهشت مل ىضوف نم دالبلا هيلإ تلآ امل غلابلا

 ثد اوسسعح

 , دمتعملا راد ىلع عوفرملا ىناطيربلا ملعلا قزمف ةعورشم ريغ ثداوح ضعب ةرهاظملا بحاص دقو |
 نزلا يق وتو, نلماقلا ىلؤ يقشلا سارا نقلا نقر ارح اهو فيلم ىوببلا دكا هذاك ةراجك تامأو
 ريغ لاعفألا ىلع ضارتعالا لماك هيف رهظن ىذلا تقولا ىفو هلئاسو الو ٠ فنعلا رهاظم هيف رقن ال ىذلا

 ريبعتلاب نمؤت ىتلا بوعشلا قح نم ترهاظملاف ؛ هل متهن نأ الو رمألا ىف لوهن نأ بجاولا نم ىرن ال ةعورشملا

 اندهش دقف ملاعلا ىف اهعون نم ىلوألا ىه ةرهاظملا هذه نكت مل . سيلوبلا ناش نم نمألا ظفحو « اهيأر نع
 ابيس تناك امف ؛ فنعلا اهبحاص ةريثك تارهاظم اندهشو , ةسدقم دياعم اهيف تقرح ىتلا ايناطيرب تارهالذم

 لعافلا نيدي نوناقلا نإ ؛ نيرهاظتملا ىلع ةيبيدأت ةلمح نالعإل ةاعدم الو , بعشلا صقنل ارهظم الو ليوهتلل

 روعشلا راهظإ راصنأ نم ماودلا ىلع نحنو « ةعورشملا لئاسولاب هيأر نع ريبعتلا ىف درفلا قح مرتحيو ليصألا

 . نيموكحملا ىلع ماكحلا فنع كلذكو ؛ نيمكاحلا ىدل بعشلا فنع هروص ىتش ىف فنعلا ةبراحمو ؛ ىبعشلا

 اوبلاط مث ؛ داليلا 7 اوعاشأو و انيلع 5 ىذلا نييئاطيربلا ىلإ ةيوضوفلا

 . ةنيكسلاو ءودهلا مازتلاو قرفتلاب عومجلا

 رو بقلا تم ص

 نم سانثلا دلجتو افوخو ابعر اهألمتف ةنيدملا عراوش بوجت سيلوبلا تارايس تناك رصبلا حمل ىفه |[

 ريهذفلاتالاقتعا

 ايل قار دا 5 لاح لقم يع ا راع امل خلا نق مقر قالا سكر

 , نورخأ اهعبت مث نآلا ةعيلطلا ىهو دياف دمحمو رماع نب نيسحو صيقيعقوب دعسبو

 ل هعثفلادر

 عيمج اهيف تلفقو ديدج نم اهبارضإ ىلإ تداعف ةديدجلا ءابنألا ىلع حابصلا ىزاغنب تلبقتساو
 ةسائر مث ىدفملا كيلملا ناويد ةدصاق رارحألا حارس قالطإو ةرازولا طوقسب فتهت تارهاظملا تجرخو رجاتملا
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 ىلإ لخدف , قطنلا دقاف طقس ىتح روهمجلا دحأ ىلع برضلاب سيلوبلا ىدتعا دقو « ناملربلا راد مث ةموكحلا
 , كانه زجح ثيح ىفشتسملا ىلإ ذخأ مث باونلا سلجم راد

 اينوفيلت فقوملا ليصافت غلبأ ىذلا ناويدلا سيئر ىلإ باونلا ضعبو ةينطولا ةيعمجلا سيئر دصقو
 , مظعملا كلملاب لاصتالا اهدعب اوررق ةسلج ىزاغنب ىف ايلاح نودوجوملا باونلا دقع مث كيلملا ةلالج
 نلنج تفيعمسعلاا

 ءارزولا سيئرب لاصتالا ررقت مث ءاضيبلاب نميلا راد ىف كيلملا ةلالجب باونلا سلجم سيئر لصتا دقو مّن
 ىلع ؛ىقنل ضوع ؛ ايخيكلا ديشر ةداسلا نم دفو نوكت لاحلا ىفو . حابصلا ذنم كيلملا دصق دق ناك ىذلا
 ريزوب اوعمتجاو حيحب نارمع :ءميحر دعس ,ىركيسب مالسلا دبع ؛رماع ىفطصم ءريصي ىب. حلاص هياوز
 ةلاحلا هيلإ ىدؤت نأ نكمي امو ةيفسعتلا ةيسيلوبلا مهتلمح ىلع بترت ىذلا ديدشلا نايلخلا هل اوحضوأو ةيلخادلا
 جتنت ةيلوئسم لك ةموكحلا اولمحو ةموكحلاو بعشلا نيب عبصأ ىذلا ريطخلا فقوملاو دالبلا ىف نآلا ةبرطضملا
 ْ , اهلامعأو اهعرست نع

 هل اوحضوأو نيلقتعملا حارس قالطإ هيلإ اوبلطو ءاضيبلا نم هعوجر ةعاس ءارزولا سيئرب اوعمتجا مث
 قيرطلا كلس دق نوكي نا هذه هتاءارجإب هنأ هل اودكأو ؛ قيرطلا هذه ريغ نع هارجم ذخئي نأ نوناقلا ناكمإب نأ
 , بعشلا عم بجاولا

 الو , ةلبلبم رطاوخلا لازت الو مات بارضإ ىف ةنيدملا لازت الو نينثإلا برغم ىف ةلاسرلا هذه بتكن نحنو
 عمست نأ عطتست ملو اهباصعأ طبضت نأ لواحت مل ىتلا ةرادإلا تاكرح هريثت « ىلغي ىبعشلا لجرملا لازي
 انعفد دقو ؛ هاضوفب اعرذ انقض دقف ىرادإلا كزاهج ىحلصأ بعشلا اهل لوقي نأ اهيضري الو « اهلامعأل دقتلا
 , هلالحنا نم ايلاغ

 كنج سيال ىلإ
 دمضي نأ عيطتسي ىذلا هدحو وشو هديسو بعشلا نمر مظعملا كيلملا ةلالج ىلع اذه ضرعن نحذو ِ

 , رئاجلا ىموكحلا باهرإلا نم ليسلا اذه فقوي نأو هياصن ىلإ نمألا ا

 6 ا م ا
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 ةيواقربلا ةينطولا ةيعمجلا نع ةركذم
 (اقباس راتخملا رمع ةيعمج)

 ةقاقثلاو ةيسضايولا تاطاشللا ةيهشت نضوفي راخخلا رده متنا تهت قبس اميف ةينطولا ةيعمجلا ةنوكت

 ,هقرب ىف ةكسامتملاو ةمظنملا ةديهولا ةيسايسلا ةعامجلا ىه ةيفاقثلاو

 : ىدانت ةيعمجلا تناك

 , ةيبيللا دالبلل نيمأتلاو لالقتسالاو ةدحولاب ١-
 يوغا بسلة مهدو ةنيرغلا| قم اجلال ءامتقنألا باف

 ,ىسنرفلاو ىناطيربلا ذوفنلا ةصاخو ءايبيلب ىبنجألا نوفنلا ىلع ءاضقلا  ج
 ةيسؤم هر اتعاوو تفادفألا ذهن ةيشسقلا تاياعدل اوكا داقتنالا نكتب طانشتو ةموب ةيمسجلا تاق

 ىلع ةقرب ىف ةيناطيربلا ةراداللو مومعلا هجو ىلع ةيناطيربلا ةسايسلل ةضهانم ماودلا ىلع تناك ةفرطتم ةينطر
 ,نيداطيربلا هم نواعتلا ىف مهديغر (نيلعأ نيذلا نيدواقزبلا ىلإ دما دق تقوملا اذه نإ :نموصخلا هجر

 ىرسأ ركسعمب (نييلاطيإلا دصض ةيواقربلا ةمواقملا لطب مسا) راتخملا رمع ىدان م٠158 ماع ىف نوكت
 ركسعملا ىفظوم عم نواعتلاب هيفرتلاو لدابتملا نوعلا ميدقتب موقي عمج هنأ ساسأ ىلع رصعب نييبيللا برحلا
 ْ ,ىزيلجنإلا

 قرشإ) ةيبرغلا ءارحصلاب ةيركسعلا تالمحلا ىف ةكراشملل نييبيللا برعلا ةوق تنوكت م١15١ ماع ىفو
 ءاضعألا كلذ ىف امي نيقباسلا برحلا ىرسأو نييبيللا نيئجاللا نم ديدعلا ةوقلا هذه تبعوتساو .(ايبيل

 .ناتفملا ندع اكل ينس
 .ةقرب ىف ءافلحلا ةيركسعلا تاطاشنلا ةرتف لالخ راتخملا رمع ىدان نع ئش عمسي مل م1167 ماع ىفو

 ىدان ىلإ نيمتنملا نم اريبك اددع نأو ,ةقرب عافد ةوق اهلهم تلخو نبيل ةيبرعلا ةوقلا تعيرس 15417 ماع ىف
 نم ةتس هميعدتب مأه ىذلا راتخملا رمع ىدان ءايحإ ىف ةقربب اوكرتسشاو مهحيرست مت دق راتخملا رمع
 :ميهنم نييواقربلا
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 لوصفلا ءاشنإو :ةيضايرلا تابسانملاو ةيضايرلا قرفلا ميظنتب ديدج نم شعتنا ىذلا ىدانلا أدب
 نيب ةبيطلا تاقالعلا ةيوقت اهنم دصقلا ةماع تالواحمب مايقلاو ةيزيلجنإلا ةغلل ىرخأو ةيبرعلا تاساردلل

 .مهنطوب زازتعالاب مهروعش خيسرتو (مهنم ةباشلا رصانعلا ةصاخو) نييواقربلا
 نأ تحرب ام ىتلا "ةيضايرلا ةقرب" مسا تحت ةيضايرلا ثادحألا لوانتت ةرشن رادصإ ىف عرشو

 نوكيل ىزاغنب ةنيدمب هل رقم ىلع ىدانلا لصحو 'نطولا" مسا تحت ىدانلل ةيساسأ ةادأ نوكتل دعب اميف تروطت
 ىف ةيعمجلل دييأتلا نأ ريغ اهريغو جرملاو ؛هنرد نم لك ىف عورف تميقأو ؛ةيعمجلل ىسيئرلا زكرملا دعب اميف
 ىزافنب ىلع دعب اميف رصتقيل شمكناو لءاضت نأ ثبلي مل ةيورقلا رصانعلل ناك بلاغلا نوفنلا ثيح ؛ةريخألا
 .اذه انماع ىتح نيطشن اهاعرف لظ ثيح طقف هئردو

 ءدقنلل ةيناطيربلا ةرادإلا تضرعت امدنع ىسايسلا طاشنلل ةددحم ةلالد لوأ ترهظ ؛م1144١ ماع ىفو

 رصم نم ىتأ دق اذهل رشابملا ريثأتلا نوكي دقو ,ةياعدلا دصقب "بناجألا لبق نم رامعتسالا" ةركف لالغتساو
 نم امر بستكا دق ىسايسلا طاشنلا نوكي دقو كانه ىنطولا لمامتلا ضارعأ برحلا بقع تزرب ثيح
 ىتلا راكفألا نمو ءرصسم ىلإو نم نورفاسي اوناك نيذلا نييواقربلا نمو ةقرب ىف ةرادإلاب نيلماعلا نييرصملا
 ,ميلقإلاب رشتنت تأدب ىتلا ةيرصملا ةفاحصلا اهريثت

 ةقوعملا دويقلا ببسب ةيلحملا طاسوألا ىف ظوحلم لكشبو ىمانتي طابحإلاب روعشلا أدب م1150 ىفو
 ةيناطيربلا ةيركسعلا ةرادإلا اهتجهتنا ىتلا ةيبعش ريغلاو ةيرورضلا ةسايسلا نع تمجن ىتلاو ماعلا مدقتلل
 ةداضملا ةياعدلاب مايقلل ةصرفلا راتخملا رمع ةيعمج ةدايق تمنتغا دقو ؛"ةلاعإلاو ةياعرلا" ىف ةلثمتملاو
 .ىسايسلا طاشتلا ةدايزل ارربم اهتمدختساو

 ةيركسعلا ةرادإلاب ىوبرت شتفمك هبصنم نم رماع نب ىفطصم ذاتسألا لاقتسا م1945 ىفو

 رمع ةيعمجل اسيئر هباختنا مت ليلقب كلذ دعبو ؛"رثكأ ةيرحب ةرادإلا ىلإ دقنلا هيجوتب موقيل كلذو" ةيناطيربلا
 .اقاطن عسوأو ةمغن دحأ ةيعمجلا نم ةهجوملا تاداقتنالا تحضأ ثدحلا كلذ رثأ ىلعو ,راتخملا

 ةيسايس ةادأو ةيعوبسأ ةديرج تلعج ىتلا نطولا ةديرج ءاشنا ىف لثمت رخآ روطت ثدح ؛دعب نمو
 امومع تربتعا دق راتخملا رمع ةيعمج نإف رييغتلا اذهيو "ةيضايرلا ةقرب' ةيضايرلا ةديرجلا لحم تلحو ؛ةيعمجلل
 .ةيسايس ةمظنم اهسفن تنلعأ دق ةيئاهن ةروصبو

 مهنأ ولو ةيعمجلا عم نوفطاعتم مهنأ ىلع مهسفنأ نع ؛مهركذ ىتآلا ءاهجولا فشك تقولا اذه ىفو
 :نييلعف ءاضعأ مهفينصت اوشاحت
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 ىزاغنب ةاضق ىضاق :ىنابيدلا ديمحلادبع خيشلا

 .ىزاغني ةاضق دحأ :ىسسفاكلا دبع لسيلخ

 ىس- بمبريغملا يسشب

 ىودتتهملا قبل بشر دمفحجأد

 ىرس يا تملا يسمحمد

 ةواقز رب

 :بيصن نم تناك ةرادصلا زكارم نإف ةنرد ىف امأ

 .ةيناملا مكاحملا سيئر (هللا ةمحر ىلإ لقتنا) رمع ىطسألا ميهاربإ

 ,لبجلا ةقطنمل بساحم دعاسم نآلاو ؛ةنرد ةيفرصمب ةيلاملا ةرادإلا :سايل ميركلادبع -

 وضع نآلاو ؛كالمألا سراح دعاسمو «هثرد بايش ةطبار سيئر :فولقش قزارلادبع

 .ىواقربلا باونلا سلجم ىف

 .رجات :ميلح نب ديمجل | ديع

 اهنع تيرعأ ىتلا كلت سفن ىه ساسألا ىف تناك كاذنآ اهنع نلعأ امبسح ةيسايسلا فادهألا نإ

 ,ةيلاتلا تاونسلا لالخ ةرمتسم ةروصب ةينطولا ةيعمجلا

 زازفتسالا نم ةجرد ىلإ نطولا ةديرج ةمفن تلصو تاذلاب ةنسلا هذه فصتنم ىفو ؛1944 ماع ىفو

 ىدؤت ىتلا تالاقملا نأب ديفي امب (ىينوي )١١ ةيناطيربلا ةيركسعلا ةرادإلا لبق نم رذحت نأل ةضرع اهتلعج

 نل ةرادإلا ءاضعأ ىلع ايصخش اموجه نمضتتو ماظنلاو نمألاب لالخإلا ىلإ ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب
 .حماستلاب لباقت

 ةيركسعلا ةرادإلا ةديرجب درو غالب ىلع ايمكهت اقيلعت نطولا ةديرج ترشن ربمتبس رهش ىفو
 طاشنلا ىف ضوخي نأ صخش ىأل سيل نأب رمأي ريمالا لعج ىذلا دحلا ىلا (ةديدجلا ةقرب) ةيناطيربلا

 نطولا ةديرج تأدب دقو ؛ةينطولا ةهبجلاب دعب نم تيمس ىتلا ةيمسرلا ةيواقربلا ةيعمجلا ءاضعأ ادع ىسايسلا

 ىقلأ اهسيست ماعب الافتحا ةيعمجلا تماقأ رهشلا تاذبو ءريمألا نع ردص دق رمألا اذه نوكي نأ ىف اهكش

 ,ةيئاطيربلا ةيركسعلا ةرادإلل ةلوئسم ريغ تاداقتنا تنمضت ةملك اهريتركس هيف

 مت سبمتبس 51١ ىف يىناطيربلا دمتعملا نم رمأبو ةرادإلا ريذحت ةلهاجتم ةيعمجلا تريتعا كلذا ةجيتنو

 ْ .دحاو رهشل نطولا ةديرج رودص فاقيإ
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 ىنطولا رمتؤملا ءاشنإ مامأ لاجملا حسفيل ةقرب ىف ةيسايسلا بازحألا لح ريمألا نلعأ ربمسيد ٠ ىفو
 ,ةيفخلا ةضراعملا سرامت تقفطو رمألا اذهل ايرهاظ الويق ةيعمجلا ترهظأو :ىواقريلا

 نم اهميظنت مت ؛ىفشكلا بابشلا نم ايرهاظ نوكتت ةفاشك ةقرف ءاشنإب ةيعمجلا تماق ماعلا اذه ىفو
 بايشلل ىملاعلا داحتالا ىلإ ءامتنالا ىلع لصح هنأ ىعدا ىذلا ىبريفملا ريشب ةدايقب اوناكو مألا ةيعمجلا
 ىلاوحو ءاماع ؟؟يو 1؟ نيب مهرامعأ حوارتت اباش نيعيرأو ةسمخ ىلاوح نم ءزجلا اذه نوكت دقو ىفشكلا

 ىذلا ىزلا مهل مدقو ؛ةيعمجلا عورف نم عرف لخاد اولكشو تاونس " ىلاوح مهرامعأ غليت الفط نيرشعو ةسمخ

 ةمجنلاو لالهلاب ةنيزم تاعبقو دوسأو ضيبأ ليدنمو ىكاكلا شامقلا نم ةريصق ليوارسو ناصمق نم نوكت
 ناعوت فاتك [ ىلع ةةيقت ةقداغم انين اقالك طاسعلا ئظريوراهطقتسا ةئاوخ ندتعت فلا اهاراتقلا قم اهررعو
 ,هيفوكلا ىلإ تالحر ىف بهذتو ءايعوبسأ ضرعتست نأ ىلع اهلك تداتعاو ءبرقلا ىقيسومل ةريغص ةقرف كانه

 ىلإ برقأ ةروصب مظنت تناك ثالحرلا هذه نأ ىف كشلل بابسأ كانه تناكو ءسنيمقو اكيت ىناوسو اركوتو

 .ةيفشكلا ةطشنألل ةداتعملا ئدابملا ىلإ اهنم ؛ةيركسعلا تابيردتلا رارغ ىلع نيرمتلا

 ةيقبل اهسفن ةضراعملا تحبكو رياني ٠١ ىف ىواقربلا ىنطولا رمتؤملا ايمسر ريمألا اشنأ م

 ,ميلقإلا ةرايزب (ةدحتملا ممألاب لود عبرأ نم ةنوكملا) ةيعابرلا قئاقحلا ىصقت ةنجل تماق ىيام رهش ىفو :ةنسلا

 ةركذم ميدقتب ماق ةنرد عرف نكلو ؛ةنجللا هذهب ىمسر لاصتا ىأب ىزاغنبب راتخملا رمع ةيعمج عرف مقي ملو

 :ةداجلا ىلع اكلم وألا تيسعتتو ءاكلا لالسحتسالاو ةينببللا كالزبلا حو ةيؤيو هنلذن ةييجو نع انهيف ترحم
 ,ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ مامضنالاو

 ىرقلاب مهزكرم ةيوقت ثحب ىف اوعرشو «ةماع ةعيبط ىذ ديازتم طاشنب موقت ةيععجلا تأدب ,.,
 :ريخألا هامثالا ىف اليت اهات (وزرخا دقو: ةيقيزلا قطانملاب انكنس ناك ام يح ىدؤقت لشن انوه لاو
 ىلع ةيملاعلا ةياصولا تاحرتقم نالعإل مهراكنتسا اهب اودبأ ىتلا ةرهاظملا تناك ماعلل ةيسيئرلا ةثداحلا نأو

 ,(ىيام )١١5 هترادإ ىلوتت ىتلا ةلودلا ىه ايلاطيإ رابتعايو سلبارط ميلقإ

 تازايتمالاب زيلجنإلا لخدت ةجحب ىناطيربلا دمتعملا لزنم جراخ نييناطيربلل ةئوانم ةرهاظتب اوماق دقل

 ىبريغملا ريشب اهداقو رماع نب ىفطصم لبق نم ةرهاظتلا هذه ميظنت مت دقو ةقرب عافد ةوق اهب عتمتت ىتلا
 .فاشكلاو

 ءارجإ زجنأ دق (م١155١ سرام ىلإ م1549 ربمقون نم ةقرب ةموكح سيئر) ايخيكلا اشاب رمع نإ
 ةروصبو مضنم فاشكلا نأب لئاقلا هئاعدا ميعدت يف قفخأ ىبريغملا ريشب نأل ءارجإلا اذه ذختا ءارثؤم
 .هيلإ دنتسي ىمسر عمضو فاشكلا نوكي الأ جتنتسي اذهو ؛ةيفشكلا ةبيبشلل ىملاعلا داحتالا ىلإ ةحبيحص

 ,"نييمدقتلا نيفقثملاو' نيمقانلاو ,نيقشنملاو ,ةضراعملل زكرمك ةيعمجلا عضو معدت د.
 تناكو :نيديؤملا نم ةديازتملا دادعألا نيب نم اوناك ءالؤه لك ؛ةنيدملا بابش نيب نم انأش لقألا نيضرصملاو

 .ةيعمجلا ءاضعأ نم هب سأب ال اددع مضت (ىريلا لقنلا عرفو ةينوناقلا ةبعشلا لثم) ةيموكحلا تارادإلا ضعب

 ةينطولا ةيعمجلا مسا راتخملا رمع ةيعمج مساب لدبتسا تايعمجلا نوناق نس دعيو رياني 15 ىف

 ,ىسايس ميظنت ىأل امسا هذاختا زوجيال اتيم ىأ ناك ايح صخش ىأ مسا نأ ىلع نوناقلا صن دقو «ةيواقربلا

 ( راتخملا رمع ةيعمج قئاثو ١9) م مرو



 . ةموكحلا ىلإ ىوكشب نييقيقح نيصلخم نييسونس اوحرب ام نيذلا راتخملا رمع ءايرقأ مدقت ناو قبس دقو
 .قشنم ميظنت ىأ لبق نم ريهشلا ىنطولا مهفلس مسا مادختسا ىلع اهيف نوضرتعي

 دقنلا لالخ نم تزرب ىتلا ةفرطتملا ةينطولا ئدابملا جهن ىلع تابثب ةينطولا ةيعمجلا تراس .1
 غلو «ذيدج نه نامملا ريغ جوهظلا ىف ىيريفملا ريشي ةدايقي فاشكلا !ذبو :ةيبتاطيربلل اعوانلا جيرضلا ياو
 لبق نم ةيكارجإ ةوقف ىلإ سس ةيناو ةميرإ هدفهم ىداوب 6 فراقي ةكحامم ةرماظتب هور ةيعشجلا طاشن
 اي ةيعيمحلا نام قم + ىل وه دلال وع :ىقوتنع اسس نددت ةنض اخ تدلل تقتاسنلا غاطللو

 ةيقخلا زعلك يشكمولا وسبلا ناك نكيبهلا نفرعلا اذه هلام ندو ةموكعلا ملدلا عت زادت
 .تاظيولا

 نم رشا ندع هه رهادكلا وةك لع يسوملا قف ةنموكملا ةدهق [قذلا عساحلا لهل ةقنحو
 :ةيلاتلا ماكحألا مهتأاشب تردص ثيح ءاضقلل مهميدقتو مهلاقتعا مت اهيف نيكرتشملا

 : نويدايق ءاضعأ

 .سبح ناتئس (؟) : هواوز ىلع
 سيح ةرصباو نس( ) :ىشيرجملا نهاط

 .نيتنسل ذيفنتلا فاقيإ عم ارهش ١6 سبحلابو اهينج (0) نيسمخب ةمارغ : ىبريغملا ريشب

 ىتلا تابارطمضالاو ةرهاظملاب ةقالع مهل نيذلا اهيديؤمو ةيعمجلا ءاضعأ نم رشع ةينامث نإ

 :ىضقت ةدارإ ءارزولا سيئر عقو ىيلوي 1١ ىفو

 ,ةينطولا ةيعمجلا لحب )١(

 ىلهألا يدان ىمست ىتلا ةيضايرلا ةسسؤملاو فاشكلا لثم) ةيعمجلاب ةقلعتملا تاميظنتلا لك لحب (؟)

 .(ىضايرلا
 ,نوناقلا ةيامح نم ةينطولا ةيعمجلا لاح ناسل "نطولا" نامرح (؟)

 : مي ظ تلا

 لمعو ةلرد ةنيدم هرقم ىناثلاو «ىزاغنب ةنيدم هرقم امهدحأ ,نيعرف ىلإ ةينطولا ةيعمجلا ميسقت مث

 ,ةيعمجلل ىسيئرلا زكرملا ىه ىزافنب نأب رسلا ىف فرتعي لوألا نأ ولو ؛ىزافنب عرف نع القتسم ةنرد عرف
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 ريشب ىلوتو ءايضايرو ايفاقث ناك امهيناثو فرص يسايس امهدحأ نيمسق ىلإ ىزاغنب عرف مسقو

 .ةيضايرلاو ةيفاقثلا ةطشنألا ةيلوئسم ىزاغنب عرف قودنص نيمأ ىبريغملا

 نم نورك فلا ةرشنلاةزجلا سفك وكرم نر نزف هينلظولا:ةيعقملا/اةتاويبم ةفرعتلا رونألا ناز
 ةسايسلا طوطخ نيرقتل ءاضمالا نعي تؤيبب ارش ةطعنلا ةذها عاشت تيودهئردو رافت كاعامج نع نلامم
 .ةيعمجلا ىلإ ةيمتنملا ةعامجلا مومع نع لزعمب لمعلاو

 مه ةرنشلا ةدحلااءانسظعأ
 ا سيئر رس م أع نب ىفقطصم ب

 ارسسيتركس فوس لخم ودمجم د

 قودسنصلل انيصمأ ىسسسيريسسفمللا رييسشي

 قالس سس  لفق ىلع د

 ىودنهملاقي فر لععمحأ د

 ىر باس ماد محمد

 ةميوادنفسلا 4 محم

 ْ مس يلح نب كيمحلا دبع ب
 ةئرد ءاسضعأ ةهرارس سس غو سب جحا تقم

 ىسجاو هقلا جرس قف
 :نيرخآلا نيذفنتملا نييدايقلا ءاضعألا نيب نمو

 (ةنرد عرف ميعز هرابتعا نكمي ىذلا) فوس سلاقش قزارلا دبع -

 يدرسمطملا ىدهملا جاسحلا -

 ني فقغ كيربا جاسملا

 ريبكلا مارتحالا نإو ءاهيف وضعب سيل هنأ ىلو ةيعمجلا وحن فوشكم فطاعت هلف ريصيوب حلاص امأ

 نم سس نق (ةكففللا نارهألا ةفوسجم ىف ىدايف نيته وهر) ىسوتسلا متساقلا ىبا نيسلا هاجت ودبي ئذلا
 .ةيعمجلا عم ىفخلا هفطاعت ىلع ةلالد هنأ ىلع رئاودلا ضعب لبق

 كسمت ىلإ ىدأ ىذلا كرتشملا فدهلا اهدجوأ ةميمحو ةتباث ةيحور ةطبار ةيعمجلا ةداق نيب تنوكت دقو

 لثم مهعمجت نيذلا لاجرلا نم ةليلق ةئف ىف تزكرت ىتلا ةرطيسلاو ؛مهتاوقل اردصم لكشو اهتمرب ةيعمجلا

 مل ىلاثملا مغانتلا اذه نأ دجن تقولا تاذ ىف نكلو «رظنلا ةهجو ىف ائابثو ابلصت ةيعمجلا ىطعت دق تامامتهاو

 ماودلا ىلع ىه بولطملا ميظنتلاو ليصافتلاب ىنعت ىتلا ةرادإلا ثيح ىلمعلا ىذيفنتلا ىوتسملا ىلع رثأ اذ نكي

 كانه دجوي طقف ؛هي دتعي قيثوت كانه نكي ملو مئالم ليجست كانه نكي ملف ؛ظوحلم لكشب ىندتملا ىوتسملا نم

 ,ةيلاملا رومألا ىلع قبطي مئاغو ىوفع ماظن

 :ةيوضعلا

 دق ددعلا اذه لاثمأ ةرشع نأ ولو )٠٠٠١( فلالا زواجتي ال امب نيلجسملا ءاضعألا ةعومجم ردق دقل

 .ىزاغنيو ةنرد ىتيدلب ناكس نيب نم اهتلمج ىف تناك ةيوضعلا هذهو ءارارم هنع حصقأ
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 نكي مل هنأ الإ لجسم ىضع لك لبق نم عفديو رهشلا ىف شورق ٠١ ةيوضعلا موسر ةميق غلبت ايرظن
 نوكت امدنعو .قالطإلا ىلع كارتشا ةمث كانه ناك اذإ اذه .ةمظتنم ةروصب عفدي كارتشالا نأ ىلع ليلد كانه

 انفواشدر اهقعاب فولكس هرمجت ةلكز لوومت لكم): ههحت: ىدرف فل اك يح ول نلاهتتإ ةلنم ل جامي كاثمإ
 نييدايقلا ءاضعألا ىلإ هجوت ةوعدلا نإف (م١150 رباربف رهش ىف ةرهاقلاب ةيبرعلا ةعماجلا عامتجا روضحل

 تاعيبمو ؛ةلكاشلا هذه ىلع عمج دق هينج ٠٠١ هردق اغلبم نإو ,بولطملا غلبملا ميدقتل راجتلا نم نيفطاعتملاو
 ه ىلاوح) مدقلا ةرك تايرابم عيرو (دحاولا رهشلا ىف ايفاص احبر اهينج ١١6 ىلاوح) نطولا ةديرج دادعأ
 ,لخدلل ىرخألا رداصملا نم اهرابتعا نكمي (ىضايرلا مسوملا لالخ رهشلا ىف تاهينج

 نأ عمو ةيبرعلا ةعماجلا نم ةيلام غلابم ىلع لصحي ةيعمجلا سيئر رماع نب ىفطصم نأ ارارم معز دقو

 هللذ ىلع ىفؤت .دقانشابهو.دناسم ليلد كاتفي سيل نإف«باسحلا نم اهظاقسإ ديكاتلاب بعضي ةيناكمإلا هذه لكم

 ناكلمي امهنأ ىلع هب دتعي اعابطنا اوطعي امل ةئيهك ةينطولا ةيعمجلاو صخشك رماع نب ىفطصم نم الك ناو« ادبأ
 .رهشلاب اهينج ٠١ ةموح ىف عقي لخدلا ىلامجإ نإف ةفورعم رداصم نم ةاقتسملا تامولعملاو ,نأش تاذ ةيلام رداصم

 تملست ةيعمجلا نأ ىلع اعطاق اليلد هيدل نأب تابسانم ةدع ىف ىناطيربلا دمتعملا ربخأ دق ىيمألا نإ
 تدمتعا دق ىرخأ غلابم نإو :نييسيئرلا اهئامعز ىلإ عفدت تاصصخ.ه لكش ىف رصم نم ةيلام تادعاسم
 .ىرخألا ةيضيوقتلا تاطاشنللو فاشكلل

 ٠ : ريئاتلا ىدسم

 ددع نم جتنتسي نأ نكمي امم ريثكب ربكأ مومعلا هجو ىلع دع دق ةيعمجلا هب عتمتت ىذلا ذوفنلا نإ
 لوقلا نإف ةقرب ىف ةقشنملاو ةمظنملا ةديحولا ةيسايسلا ةعامجلا اهرابتعابو :مهديق مت نيذلا ءاضعألا

 الوق هرابتها نكمي ةينعمو ةذدضم اياضق لوه دالبلا لك ىف. قاطنلا ساو هنيباث ىلإ نوكزلا اهقفاظتساب
 مهريغو لئابقلا لاجر نيب مهيف ةلصأتم ةمقنلا دعت نم ىلع ريثأتلل ادج ريبك دهج ىلإ رمألا ىعدي الف ءاحيحص
 اليم اورهظأ دق تاديبعلا ةليبق تويب نم اضعب نإو ؛ةيزيلجنإلا ىأ ةيواقربلا ةموكحلا ةقياضم وحن ةعزن مهل نمم
 ةيأ ىف ريمألا ىدحت هب عيطتست ىذلا ىفاكلا ريثأتلا ةينطولا ةيعمجلل ادبأ نكي مل كش نودبو ؛عونلا اذه نم
 "ةصلخملا ةضراعملا" نم عونك اهطاشن سرامت نأ تلواح دقف اذإو «ةمولعمو ةعطاق رظن تاهجو اهيف هل ةلأاسم
 تاطلسلا" ءاهذختت ىتلا تاءارجإلاو ةطلسلا لامعتسا ءوسو ؛ةرادإلا موس ىلع زيلجنإلاو ةموكحلا مجاهتو دقتنت
 لامتحالا هجو ىلع ىدعتي ال رهاظتلا ضارغأل مهترخس دق نيذلا نيرصانملا نم ددع ريكأ نإ "ةيرامعتسالا

 ىلإ لصي ام رخست نأ اهناكمإب ناك ةمئالم دادعأ ةصرف اهئاطعإ عمو ةيعمجلا لحت نأ ليبقو ؛كراشم ٠
 .ىزاغتب ةئيدم ىف (ءامهدلاو ةيبصلا نم نيبغاشملا نيزوعملا كلذ ىف امي) رهاظتم ", ٠٠

 ٠ يسانسلا لستمكلا

 : مهو ىواقربلا باونلا سلجم ىف باون ةثالث اهسفنل نمؤت نأ ةينطولا ةيعمجلا تعاطتسا



 نم مهنأ ىلع ةيباختنالا مهتاياعد ةثالثلا رادأو ؛هنرد ةنيدمب عرتقالا قيدانص احستكا دق نيريخألا نإ

 هواوز ىلع نإف كلذ ىلإ ةفاضإ ,ةديج ةفرعم ةفورعملا اهئدابم ىلع ىنبم جمانربل اوجورو ةينطولا ةيعمجلا ءاضعأ

 ملو «ريقاوعلا ةليبقو ىزاغنب ةنيدم نع نابئان امهنأ ىلع ابختنا دق ةينطولا ةيعمجلا نم امهو مجن ديمحلا دبعو

 ةناكملا باحصأ نم نانثالاو ؛ةينطولا ةيعمجلا ىف ءاضعأ ضحم امهنأ ساسأ ىلع ةيباختنالا ةكرعملا اضوخي
 ,ةيسايسلا تاعانقلا نم الدب ىلبقلا ءالولا ىلع ءاكذب امهالك دمتعا دييأتلا ىلع مهلوصحلو :ىزاغنب لئابق ىف

 بنجتي ثيحب ناكمب ءاهدلا نم نكي مل ىذلا ىودهملا قيفر دمحأ ىهو ةينطولا ةيعمجلا ىف زراب ىضع كانهو
 رصانعلا قلقأ ىذلا رمألا ؛طقف ةينطولا ةيعمجلاب هتقالع نم دمتسملا هديصر ىلع ةيباختنالا هتياعد زيكرت

 ةجيتن نم ناكو ؛هتدناسم ىلإ ليمت نأ نكمملا نم ناك ىتلا (تاخيوشلا ةليبق) ىهو تاذلاب هتليبق ىف ةظفاحملا
 ريصيوب دوعس حلاصو ىركيسب مالسلا دبع امه نابئان تاباختنالا كلت ىف زافو ؛:حيشرتلا ىف قفخأ نأ كلذ

 اهنكلو ىواقربلا ناملربلا ىف دعاقم ةثالث ةيعمجلل رفوت دق نوكي كلذب ؛ةيعمجلل ارهاظ اقطاعت نايدبي اناك ناذللا
 .لقألا ىلع دماقم ةعبس ىلع دمتعت نأ عيطتست

 : ةينطولا ةيعمجلا لاح ناسل

 ىفطصمل ةكولمم رهاظلا ىف ىهو «ةينطولا ةيعمجلا لاح ناسل ىه تناك ةيعوبسألا نطولا ةديرج نإ

 ىف ةفيحصلا هذه نأو ؛ىودهملا قيفر دمحأ اهكلمتي ىتلاو ؛ىزاغنب ىف ىشيحملا ةعبطمب اهتعابط متتو رماع نب

 ىف ةخسن 6٠١ ةموح ىف اهعيزوت ناكو ؛ةينطولا ةيعمجلا اهردصتو اهلومتو اهيلع رطيست تناك ةقيقحلا

 نم ىأ كلذب موقي وأ اهيلع ةرشابملا ةبقارملاب ةرشعلا ةنجل موقتو ءدحاو شرق ةدحاولا ةخسنلا نمث ؛عوبسألا

 ءامسأ تحت ةفيحصلا تالاقم نكت ملو ؛عبطلا ىف عورشلا ليبق هدجاوت فداص ىنذلا نييدايقلا ءاضعاألا

 لوادتلا دعب ةفيحصلا ررحتو ,مهنيعب نيرصانملوأ ءاضعأل تالاقم .صصخت نأ داتعملا نم نأ ىلو صاخشأ
 ايلجو احضاو اليثمت ةظمم اهفئاحص ىلع ةروشنم ةلاقم لك نوكت ىتح نييدايقلا ءاضعألا ةرئاد لخاد رواشتلاو

 .ىزافنبب اهعرف رظن ةهجول لقألا ىلع وأ ةيعمجلا رظن ةهجول

 يباكيل نياك يبا وأ اوتارارقو ةنيبللا ةيسيسانلا ةيدحجلا يضرك ةلاسل دمتم ةنانإ يفد كا
 اذه ناك دقلو :ىزاغنب عرف رظن تاهجوو ىأر نع ددصلا اذه ىف نطولا ةفيحص تريبعو «هنردو ىزاغنب عرف

 ,ةنحب ةيلخاد ةلاسم فالخلا

 : ةنئرد

 ريفو ةماثلا ايبيل ةدحوب قلعتي اميف ةيعمجلل ةيلصألا رظنلا ةهجوب رثكأ ةبالصب ةنرد عرف كسمت
 ةيلارديفلا نأو ةينوناق ريغ ةيسيسأتلا ةيعمجلا نأب لئاقلا ىوادعسلا كب ريشيو رصم ىأر تديأو ةطورشملا

 اا



 .اهلهأ لبق نم راحلا بيحرتلاب ىوادعسلا لباقي ارب اهنم اعجار وأ رصم ادصاق هقيرط ىف ىهو ةنرد راز املكف
 :ىزاقكني
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 وأ ديق نودب ةيبيللا ةدحولا أدبمب اكسمتم ىزاغنبب ةينطولا ةيعمجلا عرف ناك م٠150 ماع فيرخ ىتح

 ةيركسعلا ةرادإلا نم ةطلسلا لقن نامض ىهو ةيمهألا نم ردقلا سفن ىلع رخآ فدهب انورقم ناك اذو طرش

 تاهجو ىف فالتخالا نأ نم فوخلا مهرواسي ناك دقلف ,ليجأتلا نم نكمم ردق لقب ةيبيل ديأ ىلإ ةيناطيربلا
 ىلإ كلذ ىدؤي امبرو «ةيبيل ديأ ىلإ تاطلسلا لاقتنا ةيلمع ددهي دق ةيبيللا ةيسيسأتلا ةيعمجلا ةيعرش لوح رظنلا
 ةيسيسأتلا ةيعمجلا دييأت ىف اوددرتي مل مهف كلذل ءايبيل لالقتساب اهرارق ىف رظنلا ةدحتملا ممألا ديعت نأ

 ماظنلاب اولبق دقل ؛ةينطو ةموكح ةماقإو ةيبيللا ةدحولا قيقحتل اطسو ةوطخ امهرابتعاب ىلارديفلا ماظنلاو
 لباقم ةيلارديفلا ءىموكحلا لكشلا ةلاسم نأب اولاقو «ةيرامعتسالا بيعالألل ابسحتو تقولا قيضل» ىلارديفلا
 ةلودلا ىف دسجتي ىذلا رشابملا دصقملا ققحت املاط لح ىلإ اهيف ءاهتنالا نكمي ةتحب ةيلخاد ةلاسم ىه .ةدحولا

 ىتلا تاوطخلا ىف ءطبلا ىلإ ىروتسدلا روطتلل اهلوانت نم كلذل ةجيتن نطولا ةيفحص تاداقتنا تلوحتو :ةدحاولا

 ةموكحلا نيب اميف تاطلسلا عيزوت فنتكي ىذلا ضومغلا ىلإو ,ةيسيئر ةروصب ةيسيسأتلا ةيعمجلا اهب ريست
 ةمولعم تحضأ ىتتلا تارارقلا نم ىأ رهوج نم الدب (ثالثلا تاموكحلا سيلو) :ةثالثلا تارادإلاو ةيداحتالا

 دالبل فيلاكتلا ظهايو دقعم ةلودلل ىلارديفلا لكشلا نأ اوربتعا دق ىزاغنب عرف رصانع نم ريثكو ؛ماع لكشب
 ةيلك موقت ةموكح داجيإ ىه لبقتسملا ىف ىسايسلا رصوطتلا لجأ نم هب نورهاجب ىذلا مهاغتبم نأو ءايبيل لثم

 اهاضر ةيدايقلا رصانعلا ضعب ترهظأ ريصق تقوب ةينطولا ةيعمجلا لحت نأ لبقو «ةيودحولا سسألا ىلع
 دي نوكي الأ ىلع ,ةتباث مئاعد ىلع ةزكترم ةلودلا حبصت نأ ىلإ لكش ىئبو ةيبيل ديأ ةيأ ىلإ ةطلسلا لقن لوبقب
 ىسئرفلاو ىئاطيربلا ذوفنلا صيلقتو ةطلسلا لقنب عارسإلل نوعسي اوناك دقل ؛لهاجتلل ًايضرعم ةدحولا أدبم
 نم اسنرفو ايناطيرب ربتعت نيذللا رامعتسالاو طلستلا ةضهانمب لصأتملاو نيكملا روعشلا نإ ةثيثح ىطخب

 ىناطيربلا ذوفنلا ىف عسوت ىأ بنجتل نييملاعلا نوعلاو ةرطيسلا نم ردق ربكأ ذيبحت ىلإ مهاعد امهزومر
 . ايبيل ىف ىسنرفلاو

 (تلب رتسملا) ايبيل ىف ةدحتملا ممألا بودنم عم تاعامتجالا نم ديدعلا ةيعمجلا ءامعز ىرجأ ١965٠ ىفف

 ةلماكلا ةيبيللا ةدحولا نوذبحي نييواقربلا نأب هعانقإ اهءانثأ اولواحو «نايحالا رثكأ ىف ؛ةيرصملا ةيلصنقلاب
 .ايبيلب ىسنرفلاو ىناطيربلا نوفنلا ىلع ءاضقلاو

 ةيئاطيربلا ةدعاسملاو حصنلا نأو «فافختساو ءادع فقوم ناك ايناطيرب نم ةينطولا ةيعمجلا فقوم نإ

 روطتب ررضلا قاحلإو ءايناطيرب ىلع ةرصتقملا ةعفنملا اهنم دصقي ةديكم امهنأ ىلع ماودلا ىلع نارسفت اتناك
 «ةلاعإلاو ةياعرلا» فشقتلا ةسايس ىلإ ايئزج ادتتسم نوكي نأ نكمي فقوملا اذه نإ ءايسايس ايداصتقا دالبلا
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 ةرتف هب تمستا ىذلا ىداصتقالا ءاخرلا همدقي ىذلا ضيقنلا ىلإو :ةيركسعلا ةرادإلا ةرتف لالخ اهينبت مت ىتلا

 لوح دهعلا بيرقلا ىلاطيإلا ىزيلجنإلا قافتالا نع ةمجانلا لعفلا دودر نأو «ةرشابم قباسلا ىلاطيإلا مكحلا
 ,صوصخلا اذه ىف لدي ام تمدقو ؛فقوملا اذه ذختت نأ ءىيشلا ضعب ةلياق ىرخأ رسشاود نأ ترهظأ دق كالمألا

 .ةينطولا ةيعمجلا اهب موقت ىتلا ةلصاوتملا ةياعدلا ىلع

 نم ةقثبنملا ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيموقلا عم ماجسنالا ىلع حوضوب للدت ةدئاسلا ةينطولا ةيعمجلا ةمغن نإ
 ,نيسردملا ةثعب ءاضعأ عم تاقالعلا ىف ةينلع ةروصبو نارهظي مارتحالاو سامحلا نأو ؛ةيبرعلا ةعماجلاو رصم

 نال مئاد دادعتسا ىلع نطولا ةفيحصو «ميلقإلل رئاز ىأ ميقم ىرصم ىأو «نييرصملا نم ةموكحلا ىمدختسمو
 ليلد كانه سيل هنأ الإ ةحيرص تالالدتسا دوجو عمو «ةيبرعلا ةعماجلا نع ردصي ام لكل ازراب اتاكم ىطعت

 ددحم ناهرب قالطالا ىلع كانه سيل لثملايو ءرشابم ىرصم ذوفن دوجوب داقتعالا ىلع لمحي دكؤمو عطاق

 عمو «ةيبرعلا ةعماجلا وأ رصم نم ىلام نوع ىلع تلصح دق نطولا ةديرج كلذكو ةيعمجلا نأب ضارتفالا دناسي

 , رصمب ةيبرعلا ةعماجللو ىزاغنبب ةيرصملا ةيلصنقلل نيمئاد اراوز اوناك ةيعمجلا ءامعز نإف كلذ

 تاروطتلا نم اهالت امو ةيسيسأتلا ةيعمجلا ةيعرش ةلأسم ىلع ةيرصملا تامجهتلا باقعأ ىفو

 بودنم) ميلس كب لماك ىلإ مهداقتنا اوهجوو ةيسيسأتلا ةيعمجلا دييأتل ىزاغنبب ةيعمجلا عرف لتكت ؛ةيروتسدلا

 تاداقتنالا نأ ظحوا هنأ ريغ ىوادعسلا كب ريشب ىلإو (ةدحتملا ممالا ةئيهل عباتلا ىراشتسالا سلجملا ىف رصم

 .اهنأشب ظفحتلا مث دق رصمل

 نم ريثكلا ايبيلو رصم ىدل نإ' لاق هنأ ةينطولا ةيعمجلا ىف نيزرابلا ءاضعألا دحأ نع ىور دقو
 ةدايس ىلع رثؤي نل فوس اذه نأو قيثولا نواعتلا لظ ىف ايوس لمعن نأ ىلع انقفتا اننإو ؛ةكرتشملا ءايشألا

 دحأ ىأ نم ةدايسلا هذه تدده ام اذإ انب صاخلا انقيرط ىف ريسلا قحب ظفتحن اذنأ الإ ةدحوملا ةلقتسملا ايبيل

 ."رصم كلذ ىف امب

 ةرطيسلا تحت ةرشابم نوعقاو مهنأ ىلع هنم لدتسي نأ نكمي رثأ ىأ ءافخإ ىف نيرهام اوناك مهنأ عمو
 امم ىف نييناطيربلل ةئوانملا مهتدايس نأو نييرصملا عم قيثو لاصتا ىلع مهنأ ىف كش كانه سيل هنإف ةيرصملا

 .ةيرصملا تاميلعتلا ةرشابم هيلمت

 ءايروس ىف ةقباس ثداوحب ةنورقم سنوتو «رئازجلاو ءشكارم ىف اهحلاصمو اسنرف فقوم نإ

 اهنأ ىهو ايناطيرب اهل تضرعت ىتلا ةنادإلا سفن اهيلع تبلج دق طسوألا قرشلا ىف ةرصاعملا ةماعلا تاقالعلاو

 .ةوارض رثكأ تناك اسنرف ىلإ هجوت ىتلا دقنلا تارابع نأ الإ «ةرمعتسم "ةيلايربمإ" ةوق
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 ىف اهتيلصنق ةماقإ تقبس ىتلا ةرتفلا ىف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم ةينطولا ةيعمجلا فقوم نإ

 نيح ىلإ رهظي مامتهالا أدب ,م1150 سطسغأ رهش ىف ةيلصنقلا هذه حاتتفايو :ةيبلسلاب مستا ,ىزاغنب
 نم ىنجت نأ نكمي ةدئاف كانه ةمث ناب اورعش نيذلا ةيعمجلا ةداق لبق نم بيحرتلا ةثداحلا هذه تيقلو دوجولا

 ةيخسلا تادعاسملا ىف نولمؤي اوناك ةيداصتقالا ةيحانلا نمف ,ميلقإلاب ةدحتملا تايالولا تامامتها ءارو

 تايالولا طبرت ىتلا ةيجيتارتسالا حلاصملا نوكردي مهنا نم مغرلابف ىسايسلا لاجملا ىفو .ةيكيرمألا تارالودلاب
 اهذوفن لامعتسا ىف ةدحتملا تايالولا ىلإ نوكرلا نكمي هنأب اورعش مهنإف ,ةلالجلا ةبحاص ةموكحب ةدحتملا

 (روعشلا اذه ىلع اوضرح ىأ) نويكيرمألا رعش ةسايس هذه تنبت ام اذإ ةلالجلا ةبحاص ةموكح ىلع جباكلا

 عم ةبيط تاقالعب ظافحلا ىلع ةيمهألا ضعب ةيعمجلا ةداق قلع دقو «نييبيللا ةيبلاغ نم ةلوبقم ريغ اهنأب

 ْ 0 يي

 اذه ىلعو ءاهتلود ةماقإو ةيبيللا دالبلا ةدحول ةيسايس ةرورض هرابتعاب ةيعمجلا لوبق ةقرب ريمأ زاح
 ال مهنأ ولو طاشنلاو ةوقلاب عتمتي ريئتسم دئاق هنأ ىلع ريمألا ىلإ رظنت ال ةيعمجلاو ؛مهدييأتب ىظح ساسألا

 ةيوقت عبتتسي امم كلذ لعفيل ريغلا ريثأت تحت عقيو ايعجر ايسايس اماظن ميقي نأ نوشخي اوناكو هءاهد نوركني

 ظ 0

 نايحألا ضعب ىفو ءبطخلاو رشنلاب'«ةقرب ةموكحو نييناطيربلل ةفينعلا تاداقتنالاو تانادإلا ادع ام

 تاطاشنلا ىلإ ءوجللا ىف ةين ةيأ دوجو ىلع لئالدلا ضعب الإ ديت مل ةيعمجلا نإف ؛:نيرهاظتملا تافاته ىودب

 ,مهتفايق ىف ةيركسعلا ةعزنلا ىلع ديكوتلا نإو ءافرطت رشكأ رصانع نم نوكتي ناك فاشكلاف ,ةيباهرالا

 نأو دبال نيعم ىضيوقت لمعب مايقلل ةمزاللا رصانعلا رايتخا نأو «ةلالد ريغ نم نكت مل مهتانيرمتو مهتابيردتو

 ادبأ كانه نكي ملو فاشكلا ميظنت لح امدنع ةريبك نكت مل لعفلا ةدر نأ الإ ,ةعومجملا هذه رصانع نيب نم متي

 ءاضعأ نأب داقتعالل انيتم اساسأ كانه نإف ىرخأ ةهج نمو ؛حالسلا نم ارخذ نوكلتمي اوناك مهنأ ىلع لدي ام

 ءوجللا نإ :ةيصوصخ نزاخم ىف ةيانع لكب اهؤافخا مت ةيكيتاموتأ ةحلسأ ةيدرف ةفصب نوكلتمي اوناك نيينيعم

 امنإو ةينطولا ةيعمجلا ةردقم ىدعتي كلذ نأ ساسأ ىلع هداعبتسا نكمي ال ةيضيوقتلاو ةيباهرإلا لئاسولا ىلإ

 تاياقلا قيقحت ىف قافخإلا باقعأ ىف الإ هيلإ نوكرلا نكمي ال ليبقلا اذه نم اروطت نب داقتعالا ساسأ ىلع

 تناك ىلو ىتح قيبطتلا ةنكممو ةلوقعم ىرخأ لئاسو رفوت دنع جهتني نأ نكمي الو ؛:ةيروتسدلا قرطلاب ةدوشنملا

 .فرطتلاب مستت
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 : ةينطولا ةيعمجلل ماع مييقت
 ردجي امو ؛هنردو ىزاغنب ىتنّيدم ناكس بابش نيب نم ةيخنلا رصانع اساسأ ةينطولا ةيعمجلا ىوهتست

 اعابطنا ثدحأ ام اريثك "مومعلا هجو ىلع نييواقربلا تايوتسمب" ؛:عاطقلا اذهل طسوتملا قوف ميلعتلا نأ هركذ

 اوكتحا نيذلا «(كلذ ريغو ةدحتملا ممألا ىفظومو بناجألا نييفحصلا الثم) دالبلا جراخ نم نيرئازلا ىدل ابيط

 لخدت ةنيابتم ةيسايس تايفلخ لظ ىف لكشت دق ءالؤه مظعم دنع ةقهارملا ىنس روطت نأ « مهلامعأ مكحب مهب

 ْ :ةيلاتلا لحارملا اهيف

 تناك كلتو :ةءافك تاذ اهنكلو ةفرسم ةرادإ ترياس دق ةوسقلا ةسايس ثيح :ىلاطيإلا رامعتسالا 1

 .ةيداصتقالا ةيمنتلل عيراشم ثادحأب ةنورقم

 قلعتي اميف ؛لباقت مل ناكسلا اهل ضرعت ىتلا دئادشلاو رامدلا ةليصح نإ : ةيبرحلا تالمحلا ب

 ,نيئجالك نادوسلاو ايلاطيإو ءرصعب ةقرب لهأ نم رييك ددع ناك ثيح :جراخلاب نوميقملا ج

 ,ملع بالطو ؛نيدنجمو

 لثمتي اقاش المع هجاوتل ةلصحم ةيلمع سسأ ىلع ةرادإلا هذه تميقأ :ةيئاطيربلا ةيركسعلا ةرادإلا د

 ىفو «ءانبلا ةداعإو حالصإلل ةيلوألا ةيساسألا تابلطتملاب هلامعأ أدبي تقؤم ىموكح ماظن قلخ ىف

 ,ريمألا ةدايق تحت لالقتسالاب دهعتلاو نييلاطيإلا درط لوح ةجاتهملا برعلا تاوزن حبك

 ةيموقلا روذب تدجو ةيلات لخارم ىف اراثآ كرت دق لحارملا هذه ريثأت نوكي نأ ىعيبطلا ريغ نم نكي ملو

 نوكت ىتلا لئابقلا ىلإ ةينطولا ةيعمجلا ترظنو «تابنإلل ةحلاص اضرأ ءامدقت رثكألا مهناريج اهرذب ىتلا

 نأو ىفلس مهريكفت نأو مهحلاصمو مهتابغر نع حاصفإلا ىلع نيرداق ريغ مهنأ ىلع دالبلا ناكس نم ةيبلاغلا

 ءاروطت رثكأ مه نيذلا رضحلا ةطساوب هجو لضفأ ىلع ناصت نأ نكمي ؛ددرت نودب اونظ امبسح ؛مهحلاصم

 :ىلع اوزكر دقف كلذل ؛ةيمدقتو ةربخو

 ,ىسونسلا .نوفنلا نم ليلقتلا أ

 .هنم ةدافتسالاو ظفاحملا مهذوفن زيزعت ىف اوبغر نيذلا "بناجألا" لكو نييناطيربلا ةمجاهم ب
 .ةيلبقلا قطانملا ىف انكمم ناك ام ثيحو ةيرضحلا قطانملا يف مهذوفن عيسوت  ج

 اهيدحت نكمي ال ةلحرم هنردو ىزاغنب امهو ةقرب ىف نيتيسيئرلا نيتنيدملا ىف ةينطولا ةيعمجلا تلصو دقل

 نم ٠١/ نم براقي ام دييأتب ةيعمجلا تيظحو ؛ةمسن ١5,0٠٠ براقي ام اهناكس ددع غلبي ىتلا هنرد ةئيدم ىف

 ةددحم ةنيعم ةيسايس اياضقب قلعتي اميف ربكأ افطاعت لانتو ءاهحرطت ىتلا اياضقلا لك ىف ىزاغنب ناكس

 نإ ؛(١٠٠١٠ مهددع غلابلا ةنيدملا ناكس نم) ١/ ىتحو ٠١/: براقي ام ىلإ عفتري اهيديؤم ددع لعجت ىتلاو

 .هعمجأب ميلقإلا ناكس نم ٠١/ نم براقي ام ىلإ ىقرت ماقرألا هذه

 رثكأ ساسأ اذه نأ داقتعاي نكمملا ىصقألا دحلا اهنأ ىلع تمدق دق هيلاع ةروكذملا تاريدقتلا نإ»

 .«اهتاريدقتو ةيساسألا تاباسحلا ضارغأل ةدئافو ةئاتم

 ل 81/



 لخاد ةيمانتملا ةقثلا ىلع ةحضاو ةلالد تناك :م١50١ ىيلوي رهش ىف ثدح ىذلا بغشلاو ةرهاظتلا نإ

 ىهو ىلمعلا ميظنتلا بايغو شيطلاو ,ةيلوئسملا مدع ةمات ةروصب تنابأ دقف ةيسايس ةكرحكو «ةينطولا ةيعمجلا

 اموئشم اهباك ثدحلا اذه ناك دقو «صوصخلا هجو ىلع اهتدايقو لكك ةينطولا ةيعمجلا اهي تزيمت تافص

 :ىه ةيسيئ بترا بابسألا نأو ءمهرواست تناك ىتلا عماطملل

 ةيعمجلا جراح نم نيفطاعتملا نم كيشودييات كانه نيل د1
 ,عساو قاطن ىلع راكنتسا لحم تناك اهيلع تيترت ىتلا عشارذلاو اهينبت مت ىتلا لئاسولا نإ -ب

 ةقامح حوضوب تنايأ دق نيرخآ دض ةيبيدأت تاءارجإ ناختاو نجسلاب نييدايق ءاضعأ ع اديإ نإ -ج

 ,ةموكحلا دض ةيلاجترالا ةضراعملا

 اهتمري ةسسؤملاب تقلأ ىرخأ تاطاشن ىأ نم دحلل ةموكحلا اهتذختا ىتلا تاءارجالاو ةيعمجلا لح نإ

 ىفو ؛ىرخأب ةمطللا در ىف ةبغر اودبي ملو مهتراجت تدسكو اهئاضعأ معه تطبث دقل ,كابترإلا نم ةلاح ىف
 باحصأ لمشي ىذلا ماعلا ىأرلا نم هب ناهتسيال اءزج نأو ماتلا ككفتلا رهاظم نم ًارهظم اودبأ دق رهاظلا

 ةيعمجلا جاعزإ" نم ةنيدملا صيلخت لايح مهحايترا نع اوربع دق نييداعلا سانلا نم مههباش امو رجاتملا
 اوذختا مهنأب ناقتعالل الوقعم ايبس كانه نأو قاسو مدق ىلع تدب دق ةديدج تاروطت نإف ؛ايلخاد امأ ."ةينطولا

 :ىلاتلا هاجتالا

 ,ةموكحلا هاجت رذحلا ناختاب تصوأ ةيلخادلا رئاودلا نإ -أ

 تاعامج ىأ ىدارف مهرجي نأ هنأش نم طاشن ىأ بنجت صخيشلتت ةبلاغلاو ةيلوألا ةسايسلا نإ ب

 عم مهيلع مكح نيذلا كئاوأ ىف صاخ هجوب رثؤي فوس كلذ نأل ,ةئوانملا تاطلسلا مهب ملعت نأ ىلإ

 .ىيلوي رهش تايارطضا ىف مهكارتشال ذيفنتلا فاقيا

 ءاضعأ ةسمخ ىلإ ةعبرأ نم امهدعاسي ةيودعسلا دمحمو قالف ىلع قتاع ىلع ةساكئرلا ءبع عقو - ج

 ,نيقياس

 لك ىف ةرزاؤملاو فطاعتلا ىدم ردقيو رعشتسي نم ناسيئرلا ناذه لسرأ دق نوكي نأ لمتحملا نم د
 نوكت نأ نكمملا نم سيل هنأب ةيبرعلا ةعماجلا اودافأ دق هنرد ةداق نوكي نأو ءرصمو سلبارط نم
 ,ةياعدلا ضارغأ ىف مدختست ةكيشو ةيلام دراوم كانه نكي مل ام ةلاعف ةضراعم كانه

 دق نيديؤملا نأو تصلقت دق تاعامتجالا نأو «ةيانعب هؤافخإ مت دق طاشنلا نإف تقولا تاذ ىفو  ه

 .سضاحلا تقولا ىف ةعدلا ىلإ اونكري نأب اوربخأ

 ضعب نأو ء:نجسلا نم رماع نب ىفطصم «قباسلا سيئرلا حارس قالطإ ناممضل ةصرف ةيأ مئتغتلو

 ةوطخ ىلع مدقت نأ ةموكحلا ىلع ىغبني هنأ ديفي امب مدقتلا ىلوتيل بساني نمع ثحبلا ىف تعرش دق رصانعلا

 ةلودلا مايق دنع ىأ ةيبيللا ةموكحلا ليكشت ةيسانمب امأ اوفع اهرادصإب كلذو ةماهشلا ىلع لدي أم اهنم فشتسي

 .ةدحتملا ممألا رارق ىف ةدراولا طورشلا بجومب فاطملا ةياهن ىف ةيبيللا
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 :ىلي ام ىلع ةرشابم ةروصب فقوتي لبقتسملا ىف ةينطولا ةيعمجلا ثاعبنا نإف مومعلا ىلعو

 ١ ,رصم نم ةصاخو جراخلا نم ىتآلا دييأتلا ةجرد -أ

 0 ةيسلبارطلا ةموكحلا نم اهيلع نولصحي ىتلا ليثمتلا ةجردو سلبارطب ةينطولا رصانعلا مدقت ب

 .ىطملا فقوملا ىف ةيواقربلا ةموكحلا مكحت  ج

 عرف نكي مل ىتلا ةيروتسسالا تاروطتلا رظتنت نأ ىف بغرت ةيدايقلا رصانعلا نإق تقولا تاذ ىقو
 سيلو ؛(هيلاع.4 رقفلا ىلإ رظنأ) ءارشابم اضارتعا ماعلا اهلكش ىلع ضرتعي ؛نآلا ىه امك قبس اميف ؛ىزاغنب
 ةينطولا ةيعمجلا حور نأ لالقتسالا باقعأ ىف ةيجيردت ةروصب ةيعمجلا تاطاشن ددجتت نأ دعبتسملا نم

 ةدمل ةوقب اهب نوثبشتي اولظ ىتلا ئدابملا نع ةلوهسب ىلختلا مهنم رظتني الو اهتداق قامعأ ىف اهروذجب برضت
 ,نينس رشع نم برقي ام

 ءايعامج ائايك اهرابتعاب :لئابقلا ةدناسم نوكت نأ دكؤملا نم هنإف ةايحلا ديق ىلع ريمألا لظ املاطو
 ١ ةيعمجلا اهريثت ىتلا ةضراعملا ناف اهيف ربدتلاو اهحرطل ايحي هنأو ةقورعم هراكفأ تلظ املاطو ءدودح نودب
 ْ .ةقرب ىف ةيلاعفي اهقيرط قشت نأ ىأ هذوفن ىلع ةيلك ىفطت نأ لمتحي ال ةينطولا

 م١155 ريوتكأ

 - ؟998-



 ةينطولا ةيعمجلا ءاضعأ ءامسأب ةمئاق

 ةقرب ىف نيفطاعتملاو نييسيئرلا

 ميلح نب ديمحلا دبع

 مجن ديمحلا ديع

 سايل ميركلا دبع

 فولقش قئارلا دبع

 هستكس هللا دبع

 ىودهملا قيفر دمحأ

 ةواوزو لع

 ىانغلا ضوع

 ىيريغملا ريسسشب

 ىسيرجملا ريسشب

 لهلهم سورع نب

 ىجاوهقلا جرف

 حالقلا ميهاربإ جرف
 نيورلاب ىلع جاحلا

 ريقغ كيربا جاحلا

 ةنرد ةنيدمب رجات

 سلجم ىضعو ىزاغنب ةنئيدمب رجات -
 :ىواقربلا باوقلا

 ليما : ةنفوصتو, ةنساطس قاسم ك
 .(جرملا) رضخألا
 :يراقرتلا تاوثلا نيلجم وضفم

 نفعل كراج ةياذإبت قيانش سياحه

 نيب نين بالرد

1133201018 

 .ىزافنب ةنيدمب رجات

 راكتحال لوأ ليكو ؛ىزافنب ةنيدمب رجات
 *. ,غبتلا

 .نيجات هت

 نزخم بحاصو قودنص نيمأ -

 رو ولا: يقم يعاسضت

 ,ىزاغنب ةنيدمب رجات

 ىزاغتب ةنيدمب رجات



 ىبالصلا ناميلس جاحلا

 نيف اجزفلا هيفا
 رسم اع نب ىريخ

 نوبل ع

 اهلب فيرشلا حاتفم

 ديزوب ىلع دمحم
 ويوح ملاعلا دمحم

 ىمح جرف دمحم
 حالفلا ميهاربا دمحم

 لسهلهم كسمحم دمحم

 ةيوادعسلاد محم

 يري اصلا سحت

 هرارغاوب حاتفم

 قسيوح لشعهس

 ةراوززيحلاصلا

 قالمفوقورزلا

 .ةماعلا لاغشألا ةرادإب قياس ىتاقيم

 .ىزاغنب ةنيدمب رجات

 .ىزاغنب ةنيدمب رجات

 .ىزافنب ةنيدمب رجات

 1 .ىزاغنب ةئيدمب رجأت -
 .ةيواقربلا تاعورشملا ةكرشي فظوم -

 .ةطايخل لحم بحاص ,ةيعمجلا ريتركس

 .ىزاقنب ةنيدمب رجات

 .ىزاغنب ةنيدمب رجات

 .ىزاغنب ةنيدمب ىماحم
 ةفرب ةموكح يطق ةزاذإبد اقباشد

 ش .ىزاغنب ةنيدمب رجات
 نوب وكت هلع هز نإ: ءاياشام
 .ةقري ةموكح ميلعت ةرادإ -

 ريتركسو ىفحصو ىزاغنب ةيدمب رجأت

 ,اقباس ةيراجتلا ةفرغلا
 .هسسئرل ةيدمب رجأت

 ةرادإلاب ميلعتلا ةرادإب اقباسو سيئر -

 .ةيناطيربلا ةيركسعلا

 .ىزاغنب ةنيدمب رجات -

 (ابلاط لازيال ناك)

 ةيدليي بساحم ؛فاشكلا ريتركس -

 .ىزافنب

 0 ا



 ىنابيدلا ديمحلا دبع

 ىركيسب مالسلا دبع

 ,ىزاغنب ؛:ةاضق ىضاق

 نع ىواقربلا باونلا سلجمب بئات

 ين اهني نيف
 .ةكرشب فلظوم ا رو 3 د يقع

 .ىزاخنب ةنيدمب رجات ليلج نب جرف

 تايصخش نم ىديبعلا اشاب ىلع نبا ىدستملا داك
 ْ ,ةنئرد

 ىئوهرتلا دمحأ ,ةقرب ةموكح ةماعلا لاغشألا ةرادإ :

 ةباقت ةكرح ىلوتم ىزاغنب ةنيدمب رجات لماع نب علالس ةققارفا
 ,ةقريب لاسمعلا

 ىفاكلا دبع ليلخ

 ىناييدلا ليلخ

 ,ىزاغنب ةنيدمب ىضاق
 .ةقرب ةموكح تآشنملا عرف

 ةيسيسأتلا ةيعمجلاب ةقرب بودنم
 ,ةسسسيبيللا

 ,ةقرب ةموكح «ةيلاملا ةرادإلا

 .ةيسيسأتلا ةيعمجلاب ةقرب بودنم

 .جرملا ةنيدمب رجات

 .ىفحص بتاكو ىزاغنبب رجات

 يىطامقلا نيحلاصلا

 ريصيوب حلاص
 ىسونسلا مساقلاوبأ ديسلا

 ,نيمألل رئكاد

 هقئاثو لسلست ىفو (باتكلا ةمدقم) ىف هانركذ اميف

 (باتكلا ةمئاخ) ىف هانلق اميف اريخأو ةغمادلا

 .تازواجتو ءاطخأ نم ريرقتلا اذه ىف ام حيحصتل ىفكي ام
 .عالطإلل ىزيلجنالا صنلا نم تاحفصلا ضعب فيضنو
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 8211151812 28810626 37و
 001111 11171 د 8
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 1 طقاتم ةطق طوضمات» 50 726267 انه الات. 8
 1من مدرع مم 2ةصعصعع 280. 315.101 9ر/ااب هر 205ط 2اتصقةو 1951,

 مووم مةالصع طق 1ع116681 486801811052 ( 20 مداقاع1/ 008
 الادلعط قد 010ط) كو نزتعطه1جق, 8528 60 88610 21 8

 088 مقملم عه ممانلل هظ ةطقأن هدظعق 118 هاك ج267826 طاع
 الط. 2.2 .اإ/. هرمونات, هذ ةطخق 268106معإلر كظ ه0118طو دق
 1مم م15 1286 ءانمدع 781216ن ه2 ةطق 5عماتت1 1 مدوصعاط ه5

 ذاق 0نعوصق 1 ممن 2011م6. 215 18 126260 اناطقأن انط18 862-<
 مقاله 111 طه 17381201 1200 2617626266 ال2205 8٠

 2 2 1 مروان معمقاتمم ندرت1معق ه2 ةط0لق 2ةهموقانمط اه
 5 .0.فمعف لل, ونص !ئ8غ368ةخئ) 1 مسط 8888007 كلت 08126, 6

 1 تخش 11 5ط 55من مضت ةذص مة 51غ1 هم ق٠

 ل طقالم انز6 طمضصماتا» اه ط8, 81و

 ال1 انطق طاقطققا# 26826288

 المان 00815 55801665 , 1513015186 85 تاقال 8 انو

 د ماع 2011

 م2121 511251

 1115 118 16ق1 خ28 طرت تع1مم1ا قلم 8عاممطإل ه2 855858
 21ه 11ه عا عن ق1 2م 1728
 1ر61 عطل 01716

 ةسضلملر 8ءالاءل1ع

 اولا عا



 1 ليت تنل :ذ كالا نش ©؟كددأ ! رتل

 0011171151178 1طتب

 م طانةدجلل_ انطق هوم ةةدتعطاوسمم _ن0ة1يط 1/7
7 

 اتفق اناا 011 11713 240101011475 4185002800101 0153 070 3 ام

 ١١ ٠0
 1١ ' ةهلادعو_هزرع انطف فمع هوت مم خو 0

 15م ه1 هدقهل 48561 م5103 3755 هدا متسما 2هنهمم هق انطم

 0سم !انلعطتةسط 011طر 0 ةطممانتهمم ة70:انالصع ةندق تان 826011168

 تاتماحع 0م هه همنح ن'هاحانا 8+ كلا رنهق دفان 1 ةهصعر ط0الة*ةدجر طق نرجو

 كا 5881018604 5 5013.51681 دهان اندتو مطل 6 26 انقة صاع ادت 6768 ان

 كص ةد0هطا ةطصق هدتتانانطت6 كان ةهتعوص ان3].83.1 طوومقاو ناو هيلز هدمعمتتت 0

 ةضصل 0 هل ةطودات 20-٠ 8220113 كاد 0 مق

 20 2و1 راب ف قنا ا ا ا

 156 ه1. هدهد قف ق6ههذق 1 تح همت 06 ت1: نب:

 (1) 0هسمامانع نصا ةصسغ ةصقوم وصدق هدا هع 11

 (1.3) 11تئط ةطقاطتت هذه انطه ةيجوط ةقهقهدنو ةطغ ةانجرج هدجان
 2 مدت معمل دف تدلل كن قناع

 (111) اكتم طم مل هن هت ممجهذؤدح ةاطقةنتمممو لح ةاطرو

 مدمس الهانم 1م انهت هذ ةماان متر ةصق 18دتمنم وم

 26ه ةقق هه هانل هد همصقل مان ةصانةز' مصق 61مم هان 1.ه ت17 0

 مضغ ةهردتوم0م هماات1ملمادق مص جلتمزدف عمم همضزج هان طا غ6م انلانطل

 هلالق١ ' قف هج ةزءاندت نهتم مما ن1 هدخوب ميحد, ه ه1. هالو كات

 ةالمإزنو طومص دص هدجمود 10ج انه ظل ان ماد 201101 12 عقمجق»7ةلء هت

 الم دتانتمط مقتطف 061ه 0 دمهم هن هن زجهنطان بهات نت ك8

 هن انا انتو ةهرعان همتمف اه 01 هطف  تقتتق اطع طصتنو ةاجهتاتح "ناذ ةخق 018

 اتم انو همسمو ةرحدتنو نان 13ج ملط ١

 5 111ه مدت هك ةذام_ هانا ممضت_ فقق هعا متن هرج

 1وابق ءءء انام هوهسص 1!كلعاانمم 01ددط (صمسمل قعتمرع لق طممو هع

 لزر طهر مهن هونك 10831.86 هن066 6 اطو 1 نال مطق) دوق 7هدانهق ذح ه

 21م هصفدت هن المرج ةوميج 1ههمقمل اه دامو جانو لان ال58 0جعمضتق

 هك انام انققاألق 01 م 0011181 0:10 نتتق 270668 انة. ةهق 86م: انو

 كن هم-مدوصمتن ه0 ابلاناد رجهددم هصصم1 هك اطعم 53مل 0 ةلازج
 8 نة

 19اب] ءءء انطم_ةيتطامتبب ثلوط 1هدعق انجق هدموهاتمل انو لماس .ةص

 اناحق النو ان هدحح 26م هدان ةممموت حمر ةطصل انطتق 1مهدحوو هطومرتطون

 نمضي هز انطم مملكاتع عوق ةنا 2 هزمان عدت 28مم هم مزجو ند“ !ةنح ةصس

 هام لصق انطق 2هادحق عت معالط ةدجق هم انطق هوم ا!ادلعط قم 01م.

 19142 هم, مماطتسم الهه طعوطل هم انطق ةصمم تتعمد ن0تدمط
 لييصلتصقع  ةطق :تهعتمأ هاذ + اما 11 هجرت مهمات هز خص

 0م ه6

 19ابق ءءم ناو ةاطز_ندسب مجولد هدوم بدق ةلقطدمقمل ةصق نطو
 لن طةدصقتعال ههلوطمم اتمزدوق ةهم)؟ 8 21206٠ 1ترا دمام هع

 اناحههق هقومو5ماوق. ك2 انط انطمص هوسات مدح هرم ةطدلعط ا ةنج كانط

 1 هده ةعوصما 16 هن ةهص0 لودصمأل ةضص اه جو01هلي نزع طم 031نط

 ناطتعا هه مجمد قهزموه طرح مذدع 0 طصهصمت. همتحقر طعنة 1
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 0ك ليتل تعا :ذ كالا نش ©كددأ !! رتل

 ةاوطسمانق !ةلع1 هددت د نيصدودت 1هدفلسو همهطة»)
 ضل 8 يل 1 1 ل

 طاماطقخ1 ادت ا م70 (عمدوورت !نتدقتسصم 060طوتخم 201
 هدانز دن ند 3.5 8هه121 804 1

 ناتطل هيدا 00 1ن1.1.5168 )

 نم ممم نط هود امنا طول هنتممضت ةانضع هانا مانع 8
 هل ةومداتطسم هممصق مر ةمعوط منصقتسم هةناقسن نسر طضعا شمات 6188868و

 هق عمم 701 لانا نانازتانو انو 1:دمانعزج عمون ته ان 1شه285 0ا1نال/ تمض
 0زط هطق 1 مدقق ( نهرتوعأ1 م11“ اع نعودتتم ه2 هد.ءالتلل1) ةطق 0 0

 8 802236 ه2 ج10 كط 103.12 هما انو 11 ةاندطان نق مجانط11 21ه
 هن 5 ةممطأو مهلملمتت مصصمم ١ 8دصوم "ه1 212013 ' دطخعا لة هن» مس
 7017600 ذصخقم انطع جه12151083. هدعمند ها“ انانع 010 انضمام نطلع 6
 امك ادانة ٠ طول قمتم ندحم همنا نأ ان نصا 6251 110 26

 اناحو 11ههق واق صان هدتح هز“ انط0 هرمنا تاحان ل هدحم مصنعا و نودت6و 05 56ط-
 1155001 كد 5هتكامر 102560 0114 نانا نا” ةانزرجماطان اد 0

 ,1 صان ات ودخر طمال تان نذكر بط جرمم ناو جنة وستتم ان صقل علل60 الله8 طه 0
 هوو نخدم 11/ دحسسأل ه1 نامنطتورم 500:1 7011 هنتلزت هس ه2هدد مه همدان
 نوممع ةنطم 0ةدط همصت مومان نا 10 ظعتمضهتالل هينا 8تصصق 616526, اللط دن

 كان . ةالم ططمصهطلعمم مال م1131 هنا مدخفت هتان خ0

 1 وابلل همم انطع ضانعنتت ةملاتمت خد ةارصن ه1 مد1111هصت هعهانال هك انال
 رنمددو املمم1120ه 100 01 الملز ناا نال طم انعالعتسال اقتضت. ق انا)6 ن1 0

 تدق ماظهرجمعمتحخم نعرجا هز انة اند ةتاتملم هل ' همام ةهان1 022 طنا
 1201701820728 ' متت" نمأ هطلت هتان 1077 طحالل تمالو 1220901 مز ان

 نطمدصم مك ةنطقص ةتردس مزمادزج ان هلام 01” ردهم انهم دمانك هصم1خ1 مان 208101.008-
 م6058 هاه طهمتدصصاتلتا عم انو د كد اناناتم ممتن: هخ 2115160

 هما انزل همز المنعم ةمصا+ن نأ طاجن انام دكهم طم مانعا هدنق هال
 كمر ماتم هطيجامزرومق رح ةنم نقضه 1 صخم ةدمهان 1 هز 172051 0 022:1

 تاتم ةدمتح م1103 انو هيدق 2طموان 18موررتانو  هنتل 610 1005م تان
 انزع ةطم ظوزم ةذمنح مودمج1 001 همت طقم ةطقنت طوعمت> ائو هديصءانا ت10

 انام ان 02221

 1 وابق ءءماو عمون ةلااو هلم د ه1“ 0*1 نطو ن1 01 200 تلاه 69
 1121 10681 601526186 اكاطذنف هن هطصعنن 0 هنن طوع نانو 2608 ن1 110228 هدد

 عمد هاممدل مجم عموممنو م2141: 211 انام 1111م1 11111 مدرب مئضختسصال 8 انا
 ةدمدطاق >0هعوق قمطإ* طاتان انتا همان) 217 2011631 ه2 'همدحو مق 3011 هطم260'

 اللطف هودزمم ادد انزع هدم مقلع مرجق و تهمه ممتتخلم انثهه انولعوت طز طم نه
 الاجلعطانوط ةللنط 15020625, هتخ 012101560 58 0185111160 1:3.011 0*7

 دذطدم 2005008 50111101 1طن

 19اب6 ءءم اةنقانمع طمص قضم هج اةتدتعمان1 هحمأل 1252660101 1/1
 ةطم ةماقتمال ةلخ11هاتزل 2023 طخم ان 2تان1 0, 2051.م 22203 518 2081

 ااذح هدننم» انو همة معتصم انطعم مقصتصخ ق ان تفان1 هناك ناهدنو 220 دمل ٠"
 ةامطانلإا ه1 هدتاتردجخو طع ؟زئمم هاجماما1 21:0نم3 كة هتان هزل انطو نامهع الادلة
 ةاحاط , متتق 2011011386 10115 هتمندتانو هدا ان 1 مام 2011 ن0 01 2 6

 مالم "مودع مص اندم م10 طتووشما“ لح همضان 0:خانو

 رى ظانصانط ندد كمحن ن١. هز ننضخ نق اطعم هصنمانذمنح هك 4231 اماما طله
 نمسص 1طقأت 1 اناناننك هم هك دل منلعلول منت مط نوتاو هند مما 51 همنا ةهدجوصتت هك

 0 كان 0 هلع انطعم مالكم هزك ذه ةرجمجانو 5011.01: !' ةمصوف ه1
 ٠١ 1 تفنزم' ٠ للتقط ةطخم هطخصمم انتم متت 1/ادلعاط ةىنط 0 ماح الهه 8616761.

 موود 20ه 71011.17 150 طوتعم كمعت ننال 1 انة ن1 هه هن م01111ملم
 ندمت 01131.8511.03٠

 ( راتخملا ومع ةيعمج قئاثو ٠١) ما 1.5 -



 قات ةطقق ةكنو انطم 2 هنل هدم 22 ه1:03198 . قاد هالته انا و1858 8
 انه 59ه هم 1156 'قزئاتتزجة ةاناح18 ةدنق دجذتانات انو 01جلت , هتةانطمانعات ةطهإل

 متن م1.6 6 ه10653,131.625302 58 011151 01111 3208 :-

 .ةطمالعط ةمطقما ة1هسلف ه2 2هدطدصت - مقل 0هةملث هم“ ةودعطققأ

 زخطمتنل1ل مطل ه1 ودمت - ومها تال ا 0 أت ص23

 طم هذي م1101 ظددئطمعتل >نط1لم 20هانودحإل (ةلن مرموق ةصقن
 ه0 هتاناد هرج هزه انطم 01 ةهظم 5+ ممتت 261.6عم»»

 انا هدح انو انطه ةبتطو_نمنط 1511022
 0هصق انة انانسحان قلقه نألط2.2)و ٠

 دئطم مم11. هام 3مم انطو ممصتعو هن“ ل1 همخاطصسم هدمه هصاق كد
 82ه عاط ه2. 14- ٠

 مقومطخت ه1 المعطممطإل

 قفطتمف مقلع هل ةاع ملح

 احا همم هد 8م

 115م 1[انط هلله 1م

 قلب م

 كص طم ههدجمم ططصصقات ذم 2011هذسصو الوزو انه انطو 8هدعو6ةطمطلا

 كاططوطتنل 'ةمانم. هوم (ةهعومون4) - ممهما قمصان هال انو 031
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 اتعللا ن1 قدح“ تا تفحتو كادت

 هلوحو ةقربيب رضخألا لبجلاب ةكرعم ىف اريسأ طقس نأ دعي راتخملا رمع ديهشلا

 اللا .فحصملا نع هترتس بيج ىف ثحبي وهو ىزافنب نجس ىف لسالسلاب هيلجر نوديقب ايلاطيإ ركسع

 هد الل بس



 يىوادعسلا ريسثشي ميعزلا

 رعاشو فولخم لومحم ناتسألا

 ,.1904١ةلنتس فلؤلملاو

 اسيبيل لالقتساب حرفلا تارهاظم
0 

 .راتخملا رمع ةيعمج بكاوم ىدسحإو

 كك



 نمور عامل طرب 1114 تمصاطتمع - (مم داهمرتد ةنع ةردرداذمل طب هعوزوأعرعل ايععتوم

 ىناثلا

 ىضايرلا طاسنلا ئئانو



 ظانقنلل قكون: مسقلا اذه ىف
 ئفاقكلا' . ظطاشنللو:- :يضايزلا
 راتخملا رمع ةيعمجل ىفشكلاو
 فميسلا يف سنام ىلع انامل

 يفزو ومب طاشقلا اذه نه هياكل
 ,ةنرد وأ ىزاغنب

 نع الصف كلذ ىلإ فيضنو ©

 ىوتحي ةنردب راتخملا رمع ةيعمج

 . نيماه نيريرقت ىلع
 داريإب لصفلا اذه متخنو

 ةيعمجل ىساسألا نوناقلا صن

 ملعلا ديشنو راتخملا رمع
 . ةيعمجلا قئاثو نم امهرابتعاب

 ا



 راتخملا رمع ةيعمجل ىض ايرلا طاشنلا قئاثو

 فحصلا ىف هرشن ىرج ام ضعبب راتخملا رمع ةيعمجل ىضايرلا طاشنلا قثون نأ لبق
 تلازام نيذلا نييضايرلا انلاطبأ ءامسأ ليجستب الوأ موقن نأ دبال طاشنلا اذه لوح ةيلحملا
 ىقالخألا ىضايرلا ءادألا ىلع اناونع اولازامو مهورصاع نيذلا بولق ىف ةشوقنم مهؤامسأ
 ناك هنكلو افارتحا نكي مل ىضايرلا مهطاشن نأ رابتعاب ةفرشملا ةينطولا فقاوملاو لب زاتمملا
 ةيرحل امعد ىرخأ نيدايم ىف تقولا سفن ىف هوتبثأ امك ناديملا اذه ىف ةينطولا ةءافكلل اتابثإ
 ٠ .همدقتون طولا

 ب دوعس نب تاكرب نمحرلا دبع  ىدرطملا ىدهملا جاحلا :ماكحو نويرادإ
 ناميلس  هزيردأ دايع ب رماع نب دمحم ىريخ  ىوجيبلا سونسلا دمحم
 هللادبع ب ىرياصلا دمحم  نامصع ىدركلا دمحم ب نارمع نب ىفطصم

 «ىجارولا عاقفم تب عاتخلا نكوهدح سكارفم ةيلحتب نافكع

 55 ةرارغوب داليم ىتويسبلا كوربم  ناوتش لاعثملادبع :مدقلا ةرك

 س هزيردأ دمحم هسمش ناضمر ب ساقعلا ميه اربإ  ضيعرلا ىلع دمحم

 دمحم  ىتاولعلا دمحم  لبرت نسح ىوطاك نب روصنم ب همود ىلع
 ىلاعلادبع  ىتغربلا ملاس  ىلازغلا جرف  بيطلاب ملاس  هدوعج ىسوم
 ل ىنايرقلا ةليجع ىب  ميعق دادحلا دمحم  ىكملا ىفطصم  ىليقعلا
 ىدهملا هجاجح دوب ديمح ب (ىوكوك) دوعسم دمحم  ىنازفلا ميهاربإ
 نيسح  ىكرتلا ىبنلادبع  نيهاش جرف ب ىتويسبلا كرابما  ىريوك
 س ىطيطشلا ديزوب حلاص  ةدوعج مالسلادبع ناوتش دمحم  فيرشلا

  (ودتويبلا) طارضلا دمحأ  هنيذوب حالقلا رمع  ىتبكلا ىفطصم فسوي
 عبمل ىانغلا راتخم  ةتسوب دومحم  رفصألا حاتفم  ىبرجلا ىسيع نب
 . نماع نب

 ىلع لوصحلا نم اننكمت مدعل فسنو ىناثلاو لوألا ىزافنبلا بختنملا ىف رصانع اوناك نيذلا مه ءالؤهو
 ىف مهئامسأ ضعب تدرو دقو مهئالمزب ةوسأ انه مهليجستل ةيناثلاو ىلوألا ةجردلا قرف ىف نيبعاللا ءامسأ

 .ةضايرلا رابخأ

 دمحم ب ةموحرأ مالسلادبع  ىلابجلا سيئو  نامثع هللادبع :ةمكالم

 سنوي شادركلا رصان  شيمرد ىلع  ىرعاشلا دمحأ دمحم  ىوانربلا
 نيسح  ىوارسلا ملاس  نيرقوب باهولادبع جاحلا ىفطصم  ىكيداكلا
 دبع  ىقفلا ديمحلادبع  ىشورجلا دمحم  ىنازفلا ميهاربإ  ىرعاشلا

 ها



 0 ديعلس ضيعرلا دمحم دياز دمحم  فالشك بجر  ساروب ظيفحلا

 ىدهملا  ىوارسلا بويحم  ىلقرولا ناضمر  ىواداولا ملاس  ىوارسلا
 رهسدي ىلرامزتلا ىستعبح يدهفلا حلا اه دوتسما يله ىشيحلا
 لاربع

 انك راتقملا نضع ةيعمجل مياتلا ئضايرلا طاشتلا نابخأ نم ةيلحملا ةحفصلا ئف نش ام قيثوتب نآلا ادبتو

 , انم قيلعت نودو هصنب ءاج

 ىرسألا تاركسعم كلذكو ةقرب ىف ىناطيربلا شيجلا ةريثك تاركسعم دوجو نأ ىلإ ريشن نأ انتوفي الو اذه

 ام نقلا اهارتسم لقب ل تانرابم ىنطولا انيختتم اهم نهاخ ا عدقلا هك ىف ةزاتمم افرق خرقا دق نانآلا
 .ةيملاعلا ىلوألا ةجردلا قرف نم نآلا هدهاشن
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 ا 1 اسنو
 2 كا ا ا 5

 ةينآلا ةارابملاب ةكربلاب ىركسعلا ىضايرلا بعلملاب ادغ مدقلا ةركل ىبيللا داحتالا موقي : مدقلا ةرك
 بختتملا 18,١ ةعاسلا دنع  ىشيحملا قيرف دسض لحكملا قيرف .","١1 ةعاسلا كغ 020202020202000

 ناتسب ىف داحتالا نكرمب مويلا نم عابت ركاذتلا  ىنيطتطسقلا بختنملا دض ىنافنبلا
 .ةئاملا ىف ه٠ ضيفخت راتخملا رمع ةيعمجب نيكرتشملا عيمجل ةيرملا

 ةنردب راتخملا رمع ةيعمجل عباتلا ةضايرلا مسق ماق  ةيعفدملا قيرف  ىوانردلا بختنملا : مدقلا ةرك

 نطير ىلع ةيمشنلا قورقو ىراعرتلا فشلا نب اه ممقلا زك ىف يربك # ارابع ناك
 ةارابم تناك دقو ؛ئش ال دض ةباصإب ىيانردلا بختنملا نوفب تهتنا دقو ىدلبلا بعلملا

 ,نييضايرلاو نايعألا نم ريبك فيفل اهرضح دقو ةليمج

 نم ليلكإ عضوو راتخملا رمع ربق ةرايز ٠١ ةعاسلا ليربأ ؛  لافتحالا جمانرب : بابشلا ديع

  ةفاقثلا مسق سيئر رماع نب يفطصم ناتسألا ةبطخ  ةيعمجلا ئداث ىف لفحلا ءادتبا ١١ ةعاسلا .روفزلا
 ,ملعلا ديشن

 ةمكالم ةلفح ؟١ ةعاسلا -(؟)ىزافنبلا بختنملاو )١( ىزاغنبلا بختنملا نيب ام مدقلا ةرك ةارابم ١7 ةعاسلا

 .اقباس ريفوتلا ةلاصب ىربك

 5/١ /١544( خيراتب ١19 ددعلا (ةيضايرلا ةقرب)

 كاما



 ىراجلا ؟١ ءاسم راتخملا رمع ةيعمجا عباتلا بابشلا ىدان لفتحا  :رصنلا سأك ميلست

 ةليضف مهمدقتي نيكرتشملاب اصاغ ىدانلا ناكو .ةنيدملا لوح ىدعلا قابس ىف لوألا زئافلل رصنلا سأك ميلستب
 اميتعو,ةيشايرلا: تاذاحت] ءاسؤرو اهيداوثو ةيفتجلا منسقا ىريتركسو ماعلا قكرملا ءانضعأ ىضفيو سئرلا لان

 تأدتبا انهو ءنيسلاجلا لوح ةرئاد تنوكو صاخلا اهسابلب نييضايرلا ةليصف تمدقت مهتنكمأ عيمجلا ذخأ
 اهيف داشأ ةنيتم ةملك ىقلأو ىركيسب ىدنفأ ةفيلخ بيدألا ىدانلا ريتركس مدقت مث ملعلا ديشنب ةلفحلا

 خيشلا) سيئرلا بئان ةليضف ملس مث ليمج بولسأب لافتحالا ىزغم نع نابأو راتخملا رمع ةيعمج تادوهجمب
 نورضاحلا دهاش انهو ءانثلاو عيجشتلا تارابع هل اهجوم سأكلا ىنازغلا ميهاربإ طيشنلا زئافلل (ىفاوكلا ليلخ

 لصفلا ةعاق اولخدف ىدانلا ىفاقثلا طاشنلا ىدم ةدهاشمل عيمجلا اعد مث .ةمكالملا ىف ةعتمم تايرابم ثالث
 لفحلا متتخاو ةعئارلا ةجيتنلاب عيمجلا بجعأ دقو نييضايرلا نم هيلإ نيبستنملا ضعب اوشقان ثيح يساردلا

 .ىضايرلا بابشل او راتخملا رمع ةيعمجلو نطولاو ريمألا ومسل فاتهلابو ملعلا ديشنب

 5١غهركذ//؟5# خيراتب 6١١ ددعلا (ىزاغنب ةديرج)

 ىلع ىناطيربلا شيجلاب ةضايرلا مسقو راتخملا رمع ةيعمجل عباتلا مدقلا ةرك داحتا.نيب قافتا ىرج +

 رمع ديسلا عربت دقو ىلهألا بعلملا ضرأ ىلع ىناطيربلا بختنملاو ىزاغنبلا بختنملا نيب نيتريبك نيترابم ةماقإ
 ؟؟ مداقلا دحألا موي ىلوألا ةارابمل ددح دقو نيترابملا ىف زئافلا بيصن نم نوكيس ليمج سأكب نوتاك

 يرام

 ةيضايرلا ةنسلل ىزافنب ةلوطبل ةيماتخلا ةارابملا ىضاملا دحألا ةيشع ىلهألا بعلملا ضرأ ىلع ترج 4#
 .ةدحاو لباقم تاباصإ عبرأب همصخ ىلع لامعلا قوفتب تهتناو دامتعالاو لامعلا ىقيرف نيب 4 ل 45

 تدعأ دقو ...لامعلا قيرف اريخأ اهعيمج ىلع ناف ةيلحم قرف نامث ةلوطبلا هذه ىف تكرتشا دقو

 .مداقلا ءاثالثلا ءاسم لامعلا قيرف ىلإ ماعلا زكرملاب ةصاخ ةلفح ىف مدقيس (اموليو) زئافلا قيرفلل ةيعمجلا

 ,19 4/9 /١1/(نطولا)

 نيب نوتاك كب رمعم ساك لينل ىلوألا ىربكلا ةارابما ىضاملا دحألا ةيشع ىلهألا بعلملا ىف ترج

 .ةعئارو ةيوق ةارابم تناكو قيرف لكل تاباصإ ثالثب امهلداعتب تهتنا دقو ىناطيربلاو ىزافنبلا نيبختنملا

 "/5؟5 ةيشع كلذو ةرضاحلا ةاوه لاطبأ ةريخ عبرملا ىلع ديدج نم ةيعمجلل عباتلا ةمكالملا داحتا موقي

 ٠ بابشلا ىدانب

 دحألا موي ةيشع ىربك ةلفح ةماقإب ىناطيربلا سنتلا ىدان عم راتخملا رمع ةيعمجل عباتلا سنتلا ىدان قفتا

 .سنتلا ناديم ىبيللا بابشلا اهيف لزني ىتلا ىلوألا ةرملا ىهو ةيعمجلل عباتلا سنتلا بعلم ىلع

 .19 17/7 /؟ه(نطولا)

 ةاوهب رصنلا عراش ئطاش صغ اهب زوفي لالدوب ميركلا دبع : 2 ةنسل ةحابسلا ةلوطب

 موي ةيشع راتخملا رمع ةيعمج اهيلع فارشإلاو اهسيسأتب تماق ىتلا ىربكلا ةيونسلا ةلفحلا ةدهاشمل ةحايسلا
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 رمع ةيعمجل عباتلا ةيرحبلا ىدان ىضاير نم ريبك ددع لافتحالا اذه ىف كرتشا دقو ...ىضاملا تبسلا

 : جئاتنلا مكيلإو ....راتخملا

 لوألا لافطألل ةدراي ٠٠١ ةفاسمل قابس  ةيلاعشلا ىلع ىناثلا دوعسم نسح لوألا لافطألل ةدراي .٠ قابس

 ىناثلا ةيناث 4. ةقيقد ىف لبرت نسح لوألا لاجرلل رتم ٠٠١ ةفاسمل قابس  ديز وب حلاص ىناثلاو حالفلا رمع
 لوألا ةدراي 6٠١ ةفاسمل قابس  نويح ىروتافلس عبارلا رافلا ىلامش ثلاثلا ةيناث 57و ةقيقد ىف رودق بجر

 ةقيقد ١6 ليلخ نسح ثلاثلا ةيناث هدو ةقيقد 1١ لبرت نسح ىناثلا ةيناث 0و ةقيقد ١ لالدوب ميركلا دبع ما

 ,ةيناث 0٠و ةقيقد ١١ هويدج ىبنلادبع سماخلا ةيناث ه.ى ةقيقد ١١ خماشلا سينو عبارلا ةيناث 40و

 .158417 ربمتبس ؟ (نطولا)
 ىدان ىف ديعلا موي ةيشع ىزافنبلا روهمجلا دهاش :ةرسضاحلاب ىربكلا ةمكالملا ةلفح

 اجاهتبا اهسيسأتب ةمكالملل ىبيللا داحتالا ماق دقو ةمكالملا ىف ىربك ةلفح راتخملا رمع ةيعمجل عباتلا بابشلا

 :تايرابملا جئاتن ىه هذهو كرابملا ديعلاب

 دمحم ةاوه  ةيناثلا ةلوجلا ىف ىناثلا باحسناب جاحلا حاتفم ىلع زاف دوعسم ىلع :نيّن دتبم

 ىلع ساروب ظيفحلا دبع  ىقفلا ديمحلا دبع ىلع ىنازفلا ميهاربإ  طقنلاب ىوارسلا ملاس ىلع زاف ىرعاشلا

 ,ىشورجلا دمحم

 31 ىف ةيدو ةارابم ةياهنلا ىفو لداعت هموحرا مالسلادبعو ىلابجلا سيئنو تالوج 6 :نوشرتحم

 امك اهتالافتحا تناكو كرابملا رطفلا ديعب اعئار الاقتحا راتخملا رمع ةيعمج تلفتحا :ةئنرد ةلاسر

 :ىلي

 ةلفحلا ىف ةيعمجلا ةملك ىقلأ دقو ؛نيكرتشملاو تاطلسلاو نايعألا اهيلإ تعد ةلفح تماقأ  ديعلا مايأ لوأ
 ةيعمجل ماعلا زكرملل نوغباتلا نويضايرلا مدق  ديعلا مايأ ىتاث  ةفاقثلا مسق سيئر ةيوادعسلا دمحم ذاتسالا

 ريثكو ىدرطملا ىدهملا جاحلا نييضايرلا ةقفرب ناكو هنردو ىزاغنب ىبختنم نيب ةيدو ةارابم ةماقإل راتخملا رمع

 :ىلي امك تناكو ةحابسلا تايرابم تأدب فصنلاو ةعبارلا ةعاسلا دنعو  ىزاغنبلا بابشلا نم
 ةيناثلابو راصن مالسلادبع ىلوألا ةزئاجلاب اف ارتم 5. ةفاسمل رهظلا ىلع موعلا ةقباسم 1١

 .هتاهش هللا حتف
 ,ىداهلادبع هظيفحا رمع ةيناثلابو راصن مالسلا دبع ىلوألا ةزئاجلاب زاف ةعرسب ىداعلا موعلا ةقباسم  ؟

 ,رهاط نب مالسلادبع ةيناثلايو ريصق مالسلادبع ىلوألا ةزئاجلاب زاف ةدراي 6٠١ ىلانقلا زايتجا ةقباسم '" 
 ىف ةيدولا ةارابملا تميقأ ؛ذيعلا مايآ ثلاث تهتاحش هللا متف ةزئاجلاج ناق مكشملا نوماغلا ىلع ىيشملا ت#

 ,ىش ال دض ةباصإب ىزاغنب ىلع هنرد قيرف زوف نع ترفسأ دقو مدقلا ةرك

 .1940 سطسغأ ؟1 (نطولا)
 ١غ



 لامعلا ىدات لابشأ نم مهو نييبيللا نيمكالملا ةريخ نم قيرف فلات :ةيبيللا ةمكالملا ةثعب

 ةماقإ دصقب ىسنوتلا رطقلا ىلإ رفسلل ةدعلا دعي ذخأ قيرفلا اذهو (ىزافنبب) راتخملا رمع ةيعمجو (سلبارطب)
 قيرفلا دارفأو قيقشلا رطقلاب ةيلعلا ةرضحلا فارشإ تحت ةيضايرلا (ةيرصانلا ةيعمج دارفأ) دض تالفح
 نم ىواثربلا دمحمو نامثع هللادبعو لامعلا ىدان نم ىفاذقلا سنويو دومحم نب دومحمو ىحتف ىلع :مه (ىبيللا)

 ىدان نم لوألا تاكرب نمحرلادبعو تاويرج هللادبع نم لك رفسلا ىف نيمكالملا قفاريسو راتخملا رمع ةيعمج

 : ,راتخملا رمع ةيعمج نم ىناثلاو لامعلا
 .19541 ربمفون ١5 (نطولا)

 اهنأ ىلع راتخملا رمع ةيعمجل ماعلا زكرملل ةعباتلا ماكحلا ةنجل نلعت  ةيضايرلا باعلألا ماكحل سورد *#
 بسح ةنجللا هذه ىلإ باستنالا ىف بغري نمل ةيلمعلاو ةيقيبطتلا سوردلا ءاطعإ ىف ةرود ميظنتب موقتس
 ةعاسلا نم :مدقلا ةرك  سيمخلاو ءاعبرالا ءاسم ةعساتلا ىلإ ةنماثلا ةعاسلا نم : ةمكالملا :ىلاتلا جمانربلا

 .ماعلا زكرملاب ةضايرلا مسق ىدل ةعجارملا  ةعمجلاو ءاثالثلا ةنماثلا ةعاسلا ىلإ ةعباسلا

 ١1941. ربمسيد ؟ (نطولا)

 ىضاملا ماعلا ىف اروكشم ادوهجم لذب دق ىضايرلا مسقلل عباتلا سنتلا ىدان ناك : سنثلا ىدان

 ةيعمجلا سيئر ركف كلذلو ىريمألا رصقلا نمض نم حبصأ هبعلم نأل مسوملا اذه هبجاو ءادأ نم نكمتي مل نكلو
 ءاش نإ ابيرق متيو بعلملا اذه ءاشنإ ىف لامعألا تأدب العفو ىلهألا بغلملا ىف سنتلاب صاخ بعلم ءاشنإ ىف

 ,هللا

 بختنملاو 48 ناملألا ةارابم ةداعإ تررقو مدقلا ةركل ىبيللا داحتالل ةعباتلا ةلوطبلا ةنجا تعمتجا

 ,ةينوناق بابسأل ىلهألا ضرأ ىلع ىضاملا ءاعبرألا ةيشع تميقأ ىتلا ىزاغنبلا

 تررقو ةيناثلا ةجردلا نم ةيناملألا قرفلا ءاسؤر عم 58 47 ىضايرلا مسوملل ةلوطبلا ةنجل تعمتجا د#
 ىلهألا بعلملا ضرأ ىلع 1944/95/١5 تبسلا موي ةيناثلا ةجردلا نم داحتالا اذهل ةعباتلا قرفلل ةرود ةماقإ
 ىجرتلا ةمجنلا  داحتالا  ىلهألا بابشلا  ةعيلطلا . فاشكلا :ىهو ١١ ةبستنملا قرفلا ددع غلب نآلا ىتحو

 .ةيناث ةجرد ةيناملأ قرف /و  نطولا  ىليئارسإلا
 (نطولا) ٠١ رياربف ١19448.

 لازغلا ديصل ىزاغنب بونج ىف ةلحرب راتخملا رمع ةيعمجل عباتلا ديصلا ىدان موقي : ديصلا ىدان

 ىدانلا دارقأل ةلحر مظنتس رسمسيد رهش لئاوأ ىف :ىلاتلا جمانربلا ىدانلا ةيراتركس تررق دقو شحولا رقيو

 ىدنفا دمحم ديسلا اهعضو دروف زارط نم ةريغص تارايس نم ةنوكم ديصلا ةلفاق نوكتسو ىزاغنب بونج ىلإ
 ويدار ناهجيو نيقاوسلابو ةيرورضلا رايغلا عطقب ةدوزم نوكتسو اناجم ةثعبلا فرصت تحت ىدانلا سيئر ليوغلا

 .ةلحرلا طورش رخآ ىلإ ...ةلحرلا هذهل مزليام لكو ةيطغأو ةرسأو
 ةيضاير ةلحر ميظنتو سيسأتب راتخملا رمع ةيعمجل ةعباتلا تالحرلا ةنجل موقت  جرملا ىلإ ةيضاير ةلحر

 قافتالاب ةنجللا هذه تررق دقو 48/١١/58 دحألا موي كلذو ةيعمجلا ماسقأ بابش اهيف كرتشي جرملا ةقطنم ىلإ
 ,جمانربلا ذيفنت ىلع ةفاقثلاو ةضايرلا مسقو ةلاوجلا ةرادا عم

 .154/8 ريمفون ؟1 (نطولا)

#886 - 



 ةضايرلا مسق راتخملا رمع ةيعمج

 4 مت: 2197 ماخل همسوم نيني ةركلا دامتا

 :وه اهو روكذملا ىضايرلا ماعلا لالخ هب ماق امع اريرقت ءاضعألل مدقيو

 :ةداسلا تارسصضح

 :هيلع ةقفاوملا مكنم ايجار مدقلا ةركل ىبيللا داحتالا طاشن ىلع ىونسلا انريرقت مكيلإ مدقأ نأ فرشلا ىل

 نم تاداهطضا ةجوم هجاو دقو ضارغألاب عبشم ىج ىف ةنسلا هذه هلامعأ أدب دق داحتالا اذه نأ نوملعت

 مهطاشن ىف دازو امئاد ةوق مهداز لب هيلإ نيبستنملا الو هيلع نيمئاقلا ةميزع نثي مل اذه نكلو ىحاونلا ةفاك

 .فاعضألا فاعضأ

 ةءادرل ةراسخلاب انقيرف مدص دقو رطقلا اذه بابش نيب ةدوملا ىرع طبرل هنرد قيرفل ةرايزب مسوملا حتتفا

 ةيئالأ قرف سمخو انبختنم نيب "راتخملا رمع سأك" ىلع بعللا أدتباو ىمسرلا مسوملا حتتفا مث .هرفغصو بعلملا

 اهل سمحت ىلهألا بعلملا ىف تميقأ ىتلا تايرابملا لمجأ نم نهنم ةارابم ١١ تناك اقيرف ١١ نم ةراتخم

 ةيلاع ةيضاير حورب تايرابملا لك عبتت دق روهمجلا نأ ركذلاب ريدج ىه اممو ريظتلا عطقنم اسمحت روهمجلا

 زاف دقو قيفصتلاو فاتهلاب هلاطبأب هباجعإ راهظإ ىف ةدحاو ةرم لخبي ملو نيقيرفلا ىف ةيضايرلا ةردقملا اردقم

 ةطقن ١١ ىلع لصحت دق نام ألا قيرف نإ ثيح ةيناثلا ةجردلاب انبختنم زافو ساكلاب - 54  ناملألا قيرف

 فعضأ هنينب قيرف عم همزال ىذلا ظحلا ءوس الول كش ريغ نم سكلاب زوفي انقيرف داكو ةطقن ١5 ىلع انقيرفو

 ةرم هعم ىواستو هرفس نم ادج ابعتم قيرفلا ناكو سلبارط نم هعوجر دعب ةرم هعم رسخ ىذلا ةيناملألا قرفلا

 بعللا ةرادإ ىلع ارداق نكي مل ىذلا ىناملألا مكحلا تاطلغو دارفألا ضعب بيغت ةرملا هذه ىف بيسلا ناكو ىرخأ

 مدل انك

 مدق ىذلا 5 قيرفلا اهيلع فضأ ركذلا ةفلاسلا ةيناملألا قرفلا عم ةيدو تايرابم رشع قيرفلا ىرابت دقو

 مث ؛اهيف زاف شيجلا بختنم عم نانثا اهنم تايرابم 8 ىناطيربلا شيجلا قرف عم ىرابت مث .رصم نم اريخأ

 , اهيف ناف ىزاغنبب ناملألا بختنم عم ىرخأ مث اهرسخ قربطب ناملألا بختنم عم ةارابم

 ىرخألا ىف لداعتو ةدحاو حبرو ةدحاو رسخ تايرابم ثالث اهلالخ بعل سلبارط ىلا ةلحرب بختنملا ماقو

 ىتلا تاباصإلا تناكو ةعست رسخو ةسمخ ىف لداعتو :نيرشعب اهيف زاف ةارابم "0 بعل دق بختنملا نوكي اذهب

 :ىلي امك ىهف تاباصإلا ليجست ىف نيبعاللا ةجرد امأ 1“ هيلع تلجس ىتلاو /9 اهلجس

 ١ ناوتش لاعتملا دبع ١" ةباصإ ,
 هشام 17 نفيسرلا نلف يعد
 ياسا 7 يكس يحس
 , تاباصإ ” ساقعلا ميهاربا - 4
 فايا فسعلا كورلا فو
 :تاتئاسما 1 اوت نفسك بأ
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 .تاسياصإ ه هرارغوي دايم

 .تاسباصإ ” لبرت نسح -4

 , ةدحاو ةباصإ بيصطلاب ملاس 4

 ٠ ةدحاو ةباصإ هسمش ناس فمر ,

 :مهف بختنملا ىف مسوملا اذه ىف اوكرتشا نيذلا نوبعاللاامأ

  هسمش ناضمر  ىلازغلا جرف  هدوعج دمحم  ىنازفلا ميهاربإ  ةجاجدوب ديمح - ىريوك ىدهملا
 كوربملا - ضيعرلا ىلع دمحم  ناوتش لاعتملادبع  هرارغوب داليم  ىنايرغلا هليجعوب  بيطلاب ملاس

 , ىليقعلا لاعلادبع  فيرشلا نيسح  ىكرتلا ىبنلادبع

 تاياصإلا ددع نم حضاو ىه امك اهب نيزئافلا ددع ىف ىأ تايرابملا ددع ىف ءاوس حضاو انه طاشنلا نإ

 .مهسفنأ نييعاللا طاشن ىلع لدي امك

 :ىلي امك وهف ىرخألا قرفلا صخي ام امأ بختنملاب صتخي اميف اذه

 لامعلا نطولا  ىليئارسإلا  ىجرتلا  داحتالا  ىلهألا  بابشلا ب ةعيلطلا  فاشكلا :قرفلا
 ,ةضهنلا

 عبسو ةيزيلجنإ قرف عم هو ةيناثلا ةجردلا نم ةيناملأ قرف عم 4 اهنم ةارابم ٠ بعلب قرفلا هذه تماق دقف
 ىتلا بابسألل باتتكالا نع قرفلا ضعب رخأتل ةيناثلا ةجردلا ساك لعج نم داحتالا اذه نكمتي ملو اهنيب اميف
 قرف نيب تميقأ ىتلا تايرابملا فالخ ةارابم 05 ىلهألا بعلملا ىف ميقأ دق نوكي اذهبو اذه لوأ ىف اهانحرش
 دوهجم اذهو غ8 ه ١1 ىلإ 2/7/ 5- ١5 نم ىه ةريصق ةرتف ىف اذهو اهضعبو ,ناملألاو سيلوبلاو شيجلا

 ةخسلا هذه ىف داحتالا ماق دقف ةرادإلا ةيحان نم امأ ىضايرلا دوهجملا ةيحان نم اذه .لبق نم هل قفون مل رابج
 ىملاعلا داحتالا ىف اهليجست بلط ىه ماعلا اذه داحتالا اذه ةرادإ هب تماق ام مهأو'. اهريرحتو هترادإ ميظنتب
 داحتالا اذه طير دقو .داحتالل ةيلخاد ةحئالو ىساسأ نوناق عضوو هيلع ةيملاعلا ةئيهلا هذه ةقفاومو مدقلا ةركل
 ديدشلا فسألا عم نكلو ةرايزلا لدابت ىف ابلط ريخألا نم ىقلت دقو .ىروسلاو ىرصملا داحتالا عم هيدو تاقالع
 رصم نيتقيقشلا ةرايزب هللا ءاش نإ لبقملا مسوملا حتفيسو .ءاهتنالا كشو ىلع مسوملاو الإ بلطلا اذه قلتن مل

 :رداصو دراو داحتالا ةيلام نع نايب مكيلإو ةيروسو

 . اشرق 719755 :ىلي امك 154/6 ىيام ١ ىتح ٌءا/ ريمتبس ١6 نم دراولا

 .اشرق ١8٠0 وهف فرصنملا امأ

 طقف ةركلت داحتالا هب ماق ىذلا ميظعلا دوهجملا بناجب ليلق ىهو اشرق 0154 غلب مسوملا اذه ىف زجعلاو
 ,ةفاقثلا مسق رسداصو دراو ال ةمكالملا مسق رداصو دراو كلذ ىف لخدي الو

 : ىتأي امك ىهف فرصملا ليصفت امأ
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 «هنعللا ءانكا لامه هرمنا و حللت اهيرق# ول
 .برسمعلا نيسعالل شرق
 ,نالألا نيبعالل اسشرق ٠٠

 . اهلسغ ةرجأو تاليناف نمث اشرق <”

 .(ىضاملا ماعلا نم ىقبتملا ادع) ةرك ةرشع عبرأ نمثك

 2221 ماع قع علل ا ناجبإ مم
 .ةركلاةيذحأنصقث 85

 .بعلملا نيد نم مهيولطم ةيقب ةدوعج ةثرواأ ٠

 ,سلبارط نم هعوجرو بختنملا رفس ةرجأ ٠

 لير خا سسوس زد تملا اير اح فاش جب

 , اشرف ورشمو ةكسو اهدنع وقير اعيسو ةئاستاةامهلا ل8

 نوكي نأ ىجرنو ةيفاقثلاو ةيضايرلا ماسقألاب قيلي لحم رايتخا ىف هللا ءاش نإ عرسنف مدقت ام ىلع ةدايز

 ,لمعلا اذه ىف كراشي مل نم مهوتي امك اطيسب سيل المع ريدن انثأ اولمعي ىتح عيمجلل ةدئاف انركذ اميف

 .5"/15148/؟5(نطولا)

 ىزاغنبلا بختنملا نيب ةيدو ةارابم ىضاملا دحألا ةيشع تميقأ '" نايسروملا بختنم ؛ ىزافنبلا بختنملا د#

 بختنملا لجسو نيتلوجلا ىف بعللا راودأ تقاعف ةياغلل ةديدش حايرلاو عباوزلا تناكو نايسروملا بختنمو

 - ىنازفلا . فيرشلا  هزيردا :بيترتلا بسح بختنملا لززو دوعسم دمحمو ناوتشو كوربم نم لك ىزاقنبلا

 .داليم ناوتش  ىنويسبلا -ىكوك  سافعلا  رماع نب عب  طارضلا  ىلازغلا
 نيمكالملا نم ريبك ددعب ةريخألا مايألا هذه ىف ةمكالملل ىبيللا داحتالا ةلاص تصغ :نيمكالملا طاشن

 موقيس ىربك ةمكالم ةلفحل دادعتسا نيرامتلا هذهو ىلابجلا سينو فرتحملا مكالملا ةرادإ تحت ةاوهلاو نيئدتبملا

 .هللا ءاش نإ ابيرق داحتالا اهسيستب
 , ١15 :ة؟/هرل؟(نطولا)

 ةضهنلا قيرفل تاباصإلا لجس دقو دحألا موي ةضهنلا قيرف عم فاشكلا قيرف لداعت :ةلوطبلا تايرابم

 .دياز ليربجو ىداب ىفطصمو نيسح عجارم فاشكلاو ١ هيقفلا ميهارباو ؟ ىنوهلا دعس

 لك ناقيرفلا ًاينف دبا عضوا تايرابم لمجاو يوما نم ةمجحلاو ةعيلطلا ىقيزف نيب ةيناثلا ءازابملا تفاكو
 قيرفل طارضلا دمحأ هعبت مث ىانغلا ةمجنلل ىلوألا ةباصإلا لجس دقو بعللا لامجو نفلا بورض نم مهيدلام

 ,ةمجنلل ناتباصإ دوعسم دمحمو ءازج ةبرض رثأ ةعيلطلا
 .١1١1545/1/؟1نطولا)

 مسوملا لالخ هنرد اهتدهش مدقلا ةرك ىف تايرابم عتمأو ىوقأ دحألا موي ترج :ةضايرلا  هنرد ةلاسر

 .ىرخألا قطانملا ضعبو هنردو جرملاو هسوس قرف نم نييضاير نم ىناطيربلا شيجلا قيرف نوكت دقق ىلاحلا

 تارا



 كرابما  فسوي  ريمع  ريسألا  ليبيرغ  ىناوزيفلا  نيهاش :نم نوكم ىهو ناديملا ةيعمجلا بختنم لخد
 حاذجلا عاطتسا ةدع تاروانمو ديدش ءانع دعبو ةارابملا تأدتباو .ىرجأملا  زاركم  ىداصحلا  لايخ نب

 ةريخألاو ةيناثلا ةبامصإلا ىواصحلا هيف لجس دقف ىناثلا طوشلا امأ ىلوألا ةباصإلا لجسي نأ رونأ نميألا

 مل هنأك ناكف نيهاش امأ ىناطيربلا بختنملا سراح ةصاخو ةقئاف ةراهم ناقيرفلا ىدبأ دقلو .ةيعمجلا قيرفل

 . اليوط اتقو ىمرملا نع بجتحي

 ثالثي لوألا قيرفلا اهيق زاف لامعلاو ةعيلطلا ىقيرف نيب ةعمجلا موي ةارابم تناك  ةلوطبلا تايرابم
 .تاجردلا ىف نايواستم نيقيرفلا نأ ثيح سيطولا ةيماحو ادج ةكرحتم ةارابم تناكو .نيتنثا لباقم تاباصإ
 .ةعيلطلل زوفلا ةباصإ لجس عرشلا ىلعو نيتباصا لجس ضيبألا ناضمر امه ةعيلطلا قيرفل نولجسملا ناكو
 .هزيرد ىدنفا دايع مكحلا ناكو ىواسيلاو ىبصقملا دمحم نم لك لجس لامعللو

 لباقم تاباصإ رشعب لوألا زوفب تهتناو ىزاغنب ءاول سيلوبلاو ةمجنلا ىقيرف نيب تناكف دحألا ةارابم امأو
 ١ ىتاهجلا دمحم ؟ ىئاذعلا ه تاباصإلا لجس .موجهلل دارفأ ىلإ سيلوبلا راقتفالو ةمجنلا ةوقل الوأ .ئش

 .ىجاردلا ىدنفا حاتفم مكحلا ناكو .ىبيرعلا حلاص ؟ ىنويسيبلا كرابما

 .15١ةةر//كا١؟/؟٠(نطولا)
 بختاملا نيب ىرخأ تايرابم ثالث ةماقإ ىلع ابيرق قافتالا متي نأ لمتحملا نم هنأ انملع  بختنملا ريدقت

 (ىزاقنب ساكب) ىزافنبلا بختنملا ناف نأ دعب شيجلا همدقي رخآ سأك ىلع ىناطيربلا شيجلا بختنمو ىزاغنبلا
 دئاق كئالدوأ ريداجيربلا ةداعس نم تدرو دقو اذه .ىراجلا ٠ ىف ةريخألا ةارابملا ىف ةيعمجلا هتمدق ىذلا

 .بختنملل اريدقت ةيلاتلا ةلاسرلا ةقرب ىف ةيناطيربلا تاوقلا

 موي ىناطيربلا شيجلا دض مهتارابم ىف زاتمملا مهكولس ىلع مدقلا ةركل مكقيرف ئنهأ نأ فرشلا ىل
 نيب ةبعل يف نوكت نأ بجي امك ةودق تناك ىتلا ةيوخألا ةقيرطلا نم ارورسم ةقيقحلا ىف تنك دقلو 0

 عيطتسي اقيرف فلؤن نأ نم نكمتن امدنع نيقيرفلا نيب ىرخأ تابعل متت نأ ىنمتأ .نيفلتخم نيسنج نم نيقيرف

 .(ادج ايوق ةقيقحلا ىف نوكي نأ بجي قيرفلا اذه لثمو مكقيرف ىلع بلغتلا نم نكمتيل ايوق نوكي نأ
 ١56٠. رياربف ١4 (نطولا)

 ميسقت ررق اميف مدقلا ةركل ىبيللا داحتالا ررق .١16 190١ ىزاغنب ةلوطب مدقل ةركل ىبيللا داحتالا

 نم عيرأ قرف ىنامث ةلوطبلا هذه ىف تكرتشا دقو ...ةيناثو.ىلوأ نيتجرد ىلإ ةيلحم لا ىزاغنب ةلوطب تاجرد

 ,ةضهنلا -فاشكلا  دامتعالا .بابشلا ىه ةيناثلا نم عبرأو  ةعيلطلا  ةمجنلا -لامعلا  ىلهألا ىه ىلوألا

 1965٠. ربوتكأ ١؟ (نطولا)

 نييندملاو شيجلا تادحوب ىناطيربلا ةضايرلا مسقب مدقلا ةركل ىبيللا داحتالا بودنم لصتا  تاقافتا

 بختنمو ىزاغنبلا بختتملا نيب ىسونسلا سأكلا سيسأت  الوأ :اهذم تايقافتا ةدع امهنيبو هنيب ترج دقو

 شيجلا تادحو بختنمو ىزافنبلا بختنملا كارتشاب سأك سيسأت  ايناث .تايرابم ثالث ىلع شيجلا تادحو

 نيب ةيرود تايرابم  اثلاك .نيينانويلاو نييطلاملاو ناملألا نم نوكملا طلتخملا بختنملاو نييناطيربلا نييندملا بختنمو

 .نييناطيربلا ةضايرلا ىمسقل ةعباتلا قرفلا نيبو داحتالا اذهل ةعباتلا ةيلحملا قرفلا ضعب

 ١196٠, ربوتكأ "8 (نطولا)
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 تميقا فصنلاو ةثلاثلا ةعاسلا 1؟ه١///١7 تبسلا موي ىف :رمع ىطسأ ميهاربإ سأك

 قواترنلا بشتنملا نيب (رمع ىطسأ ميهاربإ موهررملا) ساك لينل ةيئاهنلا ةارابملا :هئردب ىدلبلا بعلملا نزآ ىلع
 -شيرملا  ريمغا جرف  ىنقرقلا  ىوالكسلا :بيترتلا اذه ىلع بختنملا لزن دقو )١1(. ىناطيربلا بختنملاو
 :كرابما دب وهزم وجارما ايوقلاف وسألت قيقنا

 داصرملاب افقاو ناك ىذلا ىناطيربلا عافدلا ةظقي الول برعلا نم حجات قفوم موجهي ةارابملا تأدتبا
 الجسم ةعئار ةبرضب ىزيلجنإلا ىمرملا مجاهو اهلفتسا ىذلا (شطاقل) ىجلا الخ كلذبو (عجارما) موجهلا بلقل
 نم ءازج ةيرض رثأ ةيناث ةرم زيلجنإلا ىمرم بيصأ لوألا طوشلا نم ةعاس فصن دعيو .ىلوألا ةباصإلا

 ٠ .(عجارما)

 .ةمجاد ةيثكر ةيرضب بهتنملا ىمرم ةباصإ نم اونكمتف ذيلجتإلا بناج نم طاشنب يناثلا طوشلا ادتبا #
 نم ناك ةعئار ةينف تاريرمتو تامجهي هدارفأ ماقف سأكلا عايض بختنملا ىشخو ةميزهلا رداوب ترهظ ذئدنعو

 علاصل تاباصإ ثالثب ةارابملا تهتنا كلذبو .هقيرفل ةثلاثلا ةباصإلا ليجست نم (عجارما) نكمت نأ اهتجيتن
 .زيلجنإلل ةدحاو ةباصإ لباقم بِختنملا

 .حاجنو قيفوت لك هل ىنمتنو سأكلاب هرفظو هزوف ىلع بختنملا ئنهنف ةصرفلا هذه زهتنن نحنو

 )الوطن(7؟/4/1901١.

 نب «نميقيشف ىز» لع موحرملا ىناك ليتل ةيئاهثلا-ةاوابللا ةلاك ب :نمينيسرب ىلط موحزملا نساكا
 ىلازغلا هدوعج  فيرشلا  ىلاعلا دبع :اذكه نييزافنبلا بيترت ناك ...(شيجلا تادحوو ىزاغنبلا) نيبختنملا

 دباع هللا دبع ديسلا سأكلا ملس دقو  سافعلا  رفصألا  ىنويسبلا  ناوتش  ىكملا . هسمش  طارضلا

 .ناوتش لاعتملا دبع بختنملا سيئر ىلإ ىسونسلا
 امك ةرودلا هذه نم ىلوألا ةعومجملا قرف نم فاشكلا ىلع ةضهنلا قيرف ناف  ىشورجلا دهاجم سأك

 ةضهنلا اقيرف ىرابتيس كلذيو ةيئاهنلا لبق تايرابملا ىف ةيناثلا ةعومجملا ىف بابشلا ىلع دامتعالا ناف
 .اهنم زئافلل سأكلا ملسي ةيئاهن تايرابم ثالث دامتعالاو

 نودب لامعلا تاجرد ٠ ةمجنلا تاجرد 8 ةعيلطلا تاجرد ؟ ىلهألا  ىلوأ ةجرد ىزاغنب ةلوطب جئاتن
 هيلي مث ه1 عومجم نم افده ١4 لجس ذإ ىلهألا نم ميعق دمحم ناكف لوألا تاباصإلا لطب امأ .تاجرد
 دبع ؟  كلذك ىبيرعلا حابصم 4 قيرفلا سفن نم ىنويسبلا كوربم مث فادهأ / ةعيلطلا نم دوسألا ناضمر
 .ىكملا ىفطصم ؟  نامغد ىلوملا

 (نطولا) ١7 ليربأ ١1560١.,

 تان دع



 راتخملا رمع ةيعمجل ىفشكلاو ىفاقثلا طاشنلا قئاثو

 ةوخألا ضعي نكلو ليلق ناديملا اذه ىف ةيعمجلا طاشن قئاثو نم انديب ام نإ انلق امك _ةمدقم |[

 هجوملا هنيذس ىب دمحأ ىلع نيديسلا صخأو لاجملا اذه ىق روصلاو ءامسألاو تانايبلا ضعبب انودوز

 : ىزاغنب ىف ىفرصملا فظوملا ىروقرقلا ميهاربإ ديسلاو ىوبرتلا

 :ىلي ام ريراقت ةثالث ىف هنينس ىب ىلع ذاتسالا لاق

 بابش فيقثتل ىزافنب ةنيدم ىف ةيفيص ةسردم حتفب راتخملا رمع ةيعمج تماق لوألا ريرقتلا ىف ءاج
 فيص ىف ةسردملا تحتف .ىلاطيإلا رامعتسالاو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا بيسب ميلعتلا نم اومرح نيذلا دالبلا

 ةذتاسألا نم ةبخن اهيلإ مضنا مه ددعلا ىلوألا ةنسلا (ىزاغنب ةديرج) ىف نينطاوملا لوبق ناحتما رشنو 135

 ,موقرف ناهمر خيشلاو نات نحر عيشلاو ىلقاملا فيرشلا ذاتسألاو ةلاباقدابملا ةاقنالاب

 (5) رزوب رهاط دمحأ (4) ىسنوتلا جرف دمحم (؟) هنينسوب دمحأ ىلع () رزوب ديجملادبع

 :مهو ةيحابصلا سرادملا نم مهؤامسأ ةيتآلا بالطلا ةسردملا هذه ىلإ بستنا مث

 ندع 4 | نقلل نطو ىلول ا: نبع 51: علقت قضي نديكلا 5 كقيرتتلا كر انه وعطف

 اشتفم ناكو راتخملا رمع ةيعمج سيئر رماع نب ىفطصم ذاتسألاب الصتا فيرشلا كرابم دومحم ديسلاو ويوح

 حمسف ميلعتلا نم اومرح نيذلاو ةفاظنلا مسق ىف نيلماعلا لافطألل ةيليل ةسردم حتف نأشب فراعملا ةراظن ىف

 مك دقو ةئلبللا لامعلا نيرتم ىيشتو ةؤراللا نحكلاب مهدوؤو ةيئاملا ةرتفلا ىف نسراذللا ىدجإإ ىف نيورتلا ومها
 نيديسلا بئاجب اهيف سيردتلاب ماقو نوفظومو نونطاوم اضيأ اهب قحتلاو ١944 ةنس ىف ةسردملا هذه حتف

 .لهلهم سورع نب  ىمح دمحم  ىهقفلا ركب بأ  ىسنوتلا

 اهدوجو ةليط اهمعدتو ةسردملا هذه ىعرت راتخملا رمع ةيعمج تناكو .فئاظولا فلتخم

 ( راتخملا رمع ةبعمج قئاثور!! سه معو



 1 ا
 ةيعوتل داون حتفب تماق دق راتخملا رمع ةيعمج نأ :ةنينس ىب ىلع ناتسألل ثلاثلا ريرقتلا ىف ءاج امك

 :ىه ىداونلا هذهو ةيفاقثلاو ةيضايرلا تالاجملا ىتش ىف بابشلا

 ٠ بابشلا ىدانب ىمسو ىركيسب ةفيلخ ذاتسألا هريتركسو ةنيدم اب لامعلا ىدان ل

 .ىضترملا دمحم ذاتسألا هريتركسو ةكربلاب لامعلا ىدان (؟)

 .هنينس ىب ىلع ذاتسألا هريتركسو ىرياصلاب لاماعلا ىدان (؟)

 .ىلحاسلا ىلع ذاتسألا هريتركسو نيسح ىديسب لامعلا ىدان (4)

 .ىمح دمحم ذاتسألا هريتركسو ديمح نيكاكدي لامعلا ىدان (5)
 ١

 تناكو .نارمع نب ىفطصم ناميلس ذاتسألا ىضايرلا اهطاشن ىف ىداونلا هذه ىلع ماعلا فرشملا ناكو

 قلعتي اميف امأ ةيعمجلا ماسقأ عيمج ىف لاحلا ىه امك ىعوطتلا لمعلا ساسأ ىلع موقت ىيداونلا تاطاشن لك

 رمع ةيعمجل عباتلا ىبيللا فاشكلا ىلإ نيبستنملا ءامسأب ىروقرقلا ميهاربإ ديسلا اندوز دقق ىفشكلا طاشنلاب

 ىف مهلكش روصتأ نيرخآ كانه نأ ىلع نآلا ىتح ىتحيرق هب تداج ام اذه) هتلاسر ىف ءاج امكو راتخملا

 نم انتعاج امك مهبترو نيفاشكلا ةوخألا ءامسمب ةمئاق هذهو (الماك مسالا ركذأ الوأ مهءامسأ ركذأ الو ىتليخم

 : :ىروقرقلا خألا

 جرف دمحم (؟) .دئاق  ىنايزلا ملاس ىفطصم (؟) .ماع دئاق  هواوز دمحأ نيحلاصلا 60

 حلاص ظيفحلادبع (1) .ريتركس صيقيعق ىب ىلع (5) .دئاق - فيرشلا رمع (4) .دئاق  ىمح

 - (اهلب) فيرشلا جرف حاتفم (4) .دئاق دعاسم  هنيئس ىب دمحأ ىلع (1) .ريتركس - فيرشلا

 )١١( .فيرع - ىبالصلا ناميلس ىحتف )٠١( . فيرع -لالقلا ليلخ دمحم (9) .دئاق دعاسم

 فيرع  نارمع دمحم )١12( .فيرع  ىفاوكلا جرف دمحم (1١؟) .فيرع - هحيش ىب رمع

 - فيرع دعاسم  ىروقرقلا دمحم ميهاربإ (١١).فيرع  ىلابجلا سينو )١54(  ىقيسهملا

 دمجم (14) .لاوج  ةدراشلا دمحم )١7( .فيرع دعاسم  ىجاردلا ذمحأ (17) .ةدهعلا نيمأ

 ىناجرفلا ةعمج (؟١) .لاوج  ىوارسلا ملاس (؟١) .لاوج دياز عفار (15) .لاوج -هزينروب

 دومحم نيسح (4) .لاوج  نيرقوب باهولادبع (5') .لاوج  ىطاس ضوع (؟؟) .لاوج

 .لاوج  حالقلا ملاس ىلع (؟1) .فيرع م  ىسنلدلا دمحم فسوي (؟5) .لاوج - ىرعاشلا

 .لاوج  حالقلا لغش رمع (؟/) .لاوج ىقاوهزلا حاتفم ديبع (71)

 دبع (؟١) .لاوج  ىنويسبلا ميهاربإ ىلع )٠٠١( .لاوج - ىنويسبلا باكش فيطللادبع (59)

 (؟4) .لاوج  ىهانربلا دمحم (71) .لاوج  رزوب دمحم (؟؟7) .لاوج  نابكش نب نمحرلا

 ل



 .لاوج دياز ليربج (؟1) .لاوج  نيورلاب دمحم ("0) .لاوج  ريداق سينو ظيفحلادبع

 .لاوج  ىبرجلا ىيحي (؟9) .لاوج  هواوز دمحأ بجر (؟) .لاوج  نارمع نب ناميلس (؟0)

 دامح جرف ميهاربإ (45) .لاوج  ةيزاجوب جرف )5١( .لاوج  ةيبغز ىلع رداقلا دبع (50)

 حاتفم (45) .لاوج  صيور ميهاربإ رونلاب (45) .لاوج  هتيتفا ىجان (43) .لاوج  حالفلا
 ودضا# (4) لاو د اكلرفع نهر (408 لاوج تافيرتفلا :عيهاوبإ (41)لاوجم جاعلا

 نسح )5١( لاوج  ىداب ىسونسلا نيسح (50) .لاوج  ىكرتلا هعمج (45).لاوج  شادرك

 .لاوج  ىداب نيدلا زع ىفطصم (51) .لاوج  داشر مركأ ىلع (05) .لاوج  ديزوب ىلع
 تنيليقولا نيودملا هلو لاو ولحم ةولس ( ]لاح حج لاع اف ةللا قف لله( 61
 نيحم(65)لاوهت هقيردشلا كرام ةمحم فوت (54) :لازهدج ىليقذلا لذاح 61/1: :لاوح
 50 ل وكس ةقيلخ 111 ل ودك نظاما هلام( 3-1 [وهبت قاشمع انكم

 (18) :لاوجتات ىذتاف طعس [12) .لاؤجد ةنيتفلا نانيلست (49)'.لاوجت ب ئركسللا' ندمت
 ىيز ركب ىبأ ىفطصم (11) .لاوج  هويرداق رداقلا دبع روصنم (11) .لاوج ركوب بوجحم

 )2١( .لاوج  ىبرد ىدهملا نيمألا (11) .لاوج  ىناهجلا ظيفحلا دبع ضوع (14) .لاوج

 - سكارفم ىتاجن (77) .تالحرلا لوئسمو لاوج  نيورلاب جرف )١"( .لاوج - قورزلا دمحم

 .لاوج

 :ىه عئالط ىلإ امسقم ةفاشكلا قيرف ناكو

 محاور ياهلا هيف ةحئلط تك نيلولا”نيدلاخ ةعيلظ» كت كاطع ىلا نب: نقتل ةحيل كدي .نينةماشإ ةحبلات
 .ىقيسوملا ةعيلط ئفاطملا ةعيلط  فاعسإلا ةعيلط

 ةذتاسأ مهنم ةصاخلا مهتايح ىف نآلا مه نوقابلاو هللا ةمحر ىلإ لقتنا دق ةوخألا ءالؤه ضعب نأو اذه

 .نوقظومو نوسردمو لامعأ لاجرو نوقباس طابضو ةعماجلاب

 همحر هواوز دمحأ نيحلاصلا ديسلا فاشكلا ماع دئاق موحرملل لصاوتملا ىدايقلا رودلاب ةداشإلا نم دبالو

  ءاقبلاو ءازجلا راد ىلإ هوقبس نيذلا هقافر محرو هللا

 ةيلحم لا فحصلا ىف رشن امك راتخملا رمع ةيعمجل ىفشكلاو ىفاقثلا طاشنلا نم ضعب قيثوتب أدبن نآلاو

 0 .قيلعت نودو هصنب

 ا



 : قئاسنو

 ةقيش تالاقمب الفاح راتخملا رمع ةلجم نم لوألا ددعلا ردص .:راتخملا شسحك ةلجم

 انتلجمب بحرن امنيب نحنو .نوئشلاو نونفلا فلتخم ىف نيهبانلا انباتك نم ةفئاط مالقأ اهثحبيو ةميق ثوحبو

 ةدافتسالاو اهتدضاعم ىلع اولبقي نأ ماركلا انينطاوم ىلإ بلطنو اهرمأب نيمئاقلا ةمه ىلع ىنثنو هذه ةينطولا

 ,ةيقرشلا ةفاحصلا ملاع ىف حاجنلاو نوفلا اهل ىجرن امك اهنم
 ةيعمجل تارضاحملا ةعاقب ىضاملا سيمخلا موي لوبقلا ناحتما ةنجل تماق . لوبقلا ناحتما ةجيتن

 ةبلطلا ءامسأ رشنن ىلي اميفو ابلاط ”5 مهددع ناكو ناحتمالل اومدقت نيذلا ةبلطلا ناحتماب راتخملا رمع

 :ةيوناثلا سرادملل ىريضحتلا لصفلل نيحجانلا

 - ىبرد نيمألا دمحم  رادهلا دمحم جرف  ىسنوتلا جرف دمحم  رونوب ديجملا دبع دمحم

 .رزوب رهاط دمحأ هنيئس ىب ىلع  ىبالصلا ناميلس ىحتف
 ,.80 ددعلا ١5857 سطسغأ / (ىزاغنب ةديرج)

 ىدانلا ىراجلا ؟؟ ءاسم راتخملا رمع ةيعمج تحتتفا :(ةكربلا) لامعلا ىدان حاتتفا

 فرشلا فيض ناكو ةيعمجلا ءاضعأو نيكرتشملاو لامعلا تاقبط حيسفلا هناكم مأ دقو اهيداون ىف سماخلا

 ريتركس مدقت فطصملا ةضايرلا بابش نم ملعلا ديشن ليترت دعيو ىسونسلا نيدلا ىفص ىلع ديسلا ةدايس

 ىذلا رماع نب ىدنفا ميهاربإ ديسلا ىدانلا سيئر اهدعب مدق ةزجوم ةملك لاقف ىضترملا دمحم ديسلا ىدانلا

 شضهن مث داحتالاو طابترالا هيف ام ىلا لامعلاب باهأو ةيحالصإلا اهلامعأو ةيعمجلا نع هيق ثدحت اباطخ ىقلأ

 ىدسأو اهتادوهجمو راتخملا رمع ةيعمج ىلع اهيف ىنثأ ةميكح ةضايف ةملك لجتراو نيدلا ىفص ىلع ديسلا
 ةلفحلا تمتتخاو داحلا قيفصتلا نم تاجومب تاملكلا تعطوق دقو بابشلاو لامعلل ةيلاغلا حئاصنلا نم ريثكلا

 .ةفلتخملا تافاتهلاو ديشنلاب

 .545/8/5١؟6# خيراتب ١١؟ ددعلا (ىزاغنب ةديرج)

 ةيتآلا سوردلا ءاقلإب راتخملا رمع ةيعمجل ةفاقثلا مسق موقي :ةيعصحلل ىفاقثلا طاشنلا

 ةعباسلا نم ةيعمجلا ريتركس ةعجارم سوردلا هذه ىلإ باستنالا بغري نم ىلعو ةررقملا ديعاوملا بسح ركذلا
 . ماعلا نكرملاب ةنماثلا ىلإ ءامسم

 ىدنفا ناميلس سردملا ىلإ دنسأ دقو ىليئارسإلا بابشلل ةييرعلا ةغللا ميلعتل لصف سسأت  ةييرعلا ةغللا
 .ءاسم ةنماثلا ةعاسلا ىلإ ةعباسلا ةعاسلا نم سيمخلاو نينثإلا ىموي ىف سوردلا هذه ىطعتو نارمع نب

 عطيوق ىماربإ باشلا عوطت دقو مداقلا دحألا موي نم ةيزيلجنإلا ةغللا ميلعت ءىدتبيس  ةيزيلجنإلا ةغللا
 ,ةعساتلا ىلإ ةنماثلا نم دحألا مويو ةنماثلا ىلإ ةعباسلا نم ءاثالثلا موي ىف سوردلا هذه ءاطعإل

 نم دحألاو ءاعبرألا ىموي ىف ةيسنرفلا ةفللا ميلعتل ىسيع ىدنفا دمحم ديسلا عوطت : ةيسفرفلا ةغللا

 ,ءاسم ةنماثلا ىلإ ةعباسلا ةعاسلا
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 نأ ةرضاحلا سرادمب ةيندبلاو ةيضايرلا باعلألا ىبردم تارضح ىلع :ىسسردملا ناجرهملا

 ماظن ىف رظنلل راتخملا رمع ةيعمجب ةماعلا ةيراتركسلاب ةنماثلا ةعاسلا دنع سرام 7" ءاعيرألا ءاسم اورضحي

 .ليربأ ٠١ موي ىلهألا بعلملا ىف ماقيس ىذلا ىسردملا ناجرهملا

 رمع ةيعمجل ماعلا زكرملا ىأر :ىبيللا فاشكلا سسؤت راتخملا رمع ةيعمج
 سيسأت ةركف ىلإ دوعي نأ حصألاب وأ ىبيللا فاشكلا سيسأتب موقي نأ نابشلا نم ريثك ةبغرل ةباجا راتخملا
 اريثك ماعلا ريتركسلا اعد دقو كلذ نود تلاح ةصاخ افورظ نكلو 1144 فصتنم ىف كلذ لواح نأ دعب فاشكلا

 لوبق لك ةركفلا تقالف فاشكلا ةركف مهل حرش ثيح ماعلا زكرملا ةعاق ىف هب عامتجالا ىلإ بابشلا نم
 تقلتو ةيركسعلا ةرادإلا راعشاب تثعبف دوجولا زيح ىلإ ةركفلا جارخال ميظنتلاو دادعإلا ىف ةيعمجلا فارشإيو

 فاشكلل ماعلا نكرملا ىلإ راتخملا رمع ةيعمج تلسرأ دقو اهتدعاسم ميدقتل اهدادعتساو ةركفلا ذبحت اهنم ادر

 اباختنا اورجأو نوبستاملا عمتجا دقو .ابيرق درلا لصي نأ رظتنيو هيلإ اهفاشك باستنا بلطب ندنل ىف ىملاعلا

 ىدنفأ دومحم .صيقيعقوب ىدنفا ىلع :ةداسلا باختنا نع رفسأ فاشكلا ةرادإ سلجمل

 .ةواوز ىدتفأ نيحلاصلا .فولخم ىدنفأ ملاس . ىمح ىدنفأ دمحم .فيرشلا

 , ةرادإلا سلجم ىف نيوضعو سيئرلا ماعلا زكرملا نيعي نأ ررقملا نمو . ىركيسب ىدنف ا ةفيلخ

 دحأ تبس موي لك ءاسم ىقلي نأ ررقث دق هنأ ىبيللا فاشكلا ةرادإ سلجم نلعي .فاشكلل عوبسألا ثيدح

 روضحل مداقلا تبسلا ءاسم نووعدم بابشلا عيمج نأو فاشكلل نيبستنملا ىلع اثيدح ماعلا زكرملا ءاضعأ

 ,راتخملا رمع ةيعمج ريتركس هيقليس ىذلا لوالا ثيدحلا

 ,195541 ربوتكأ "١ (نطولا)

 ةمدخ ىبيللا فاشكلا اهب موقي ىتلا ةيناسنإلا لامعألا نم نأ انملع : ىبيلتلا فاشكلا طاشن

 قرفلا هذهب ةيقيبطتلا تانيرمتلاو سوردلا ىدتيتسو ةيلوألا تافاعسإلاو ئفاطملل قرف ميظنت وه ماعلا حلاصلل

 دالبلا تالحم عيمج نم مهراتختو بابشلا نم ئفاطملا قرف ليكشت ىلع ايلعلا ةيذيفنتلا ةنجللا لمعتسو ابيرق
 موقيف فاعسإلا مسق كلذك اهنونكسي ىتلا ةقطنملا ىف قيرح ىأ ثودح ةلاح ىف سانلا داشرإ مهنكمي ثيحب

 هذهل ىلوألا جماربلا ىه هذهو ضهانلا انبابش نم ليلق ريغ ددع عورشملا اذهب عوطتيو ءابطألا دحأ هبيردتب
 .ىربكلا ةيناسنإلا ةمظنملا

 اناجم ةيبرع سورد ءاقلاب ماعلا زكرملل عباتلا ةفاقثلا مسق موقي :ةيمألا ةحفاكم لوصف

 :ىلاتلا جمانربلا بسح مداقلا ءاعبرألا موي نم ءادتبا ماعلا زكرملاب تارضاحملا ةعاق ىف ةيمألا ةحفاكمل

 سوردلا هذه ىلإ باستنالا بغري نم ىلعف ءاسم 1-8 تبسلا ءاسم 1-8 سيمخلا ءاسم 1-8/ ءاعيرألا

 .موي لك ءاسم ةفاقثلا مسق ةيراتركس ةعجارم

 تا



 ةعباتلا ةيفاقثلا ةنجللا اهب موقتس ىتلا ةيزيلجنإلا سوردلا نع انرشن نأ قبس  ةيزيلجنإلا سوردلا
 هذهو عيمجلل احوتفم باتتكالا لازيالو ىضاملا تيسلا ءاسم العف سوردلا هذه تأدتبا دقو ىبيللا فاشكلا ةرادإل

 / ةعاسلا ىلإ ٠ ةعاسلا نينثإلا  ءاسم 4 ةعاسلا ىلإ  ةعاسلا دحألا  لوأ ىزيلجنا :ةساردلا ديعاوم ىه

 ىلإ 8 ةعاسلا نم تبسلاو سيمخلاو ءاعيرألا  ىناث ىزيلجنا .ءاسم 4 ةعاسلا ىلإ / ةعاسلا ءاثالثلا  ءاسم

 .ىراجلا رهشلا رخآ ىتح مومحلل احوتفم باتتكالا باب لازيالو اذه ءاسم 9

 .1541 ربمفون ١8 (نطولا)

 ةرضاحلا ىسردم نم فيفل ىراجلا 16 ءاسم عمتجا : ىفاقثلا ىبيللا فاشكلا طاشن

 اذهل اريتركس ىنابيدلا.دومحم ذاتسألا بختنا دقو فاشكلل عباتلا ةفاقثلا مسق فيلأتل ىبيللا فاشكلل نيبسقنملا

 ىفو .ةيمومعلا ةبتكملا ةنجل  تارضاحملا ةنجا  ةيمألا ةحفاكم ةنجل :ىه ناجل ثالث هنع تعرفت ىذلا مسقلا

 فاشكلا نم ريفغ مج اهرضح (ةيناسنإلاو فاشكلا) اهعوضوم ةرضاحم ىمح دمحم ذاتسألا ىقلأ 19 ءاسم

 امك لبقملا ةعمجلا ءاسم كلذو (فاشكلا ةايح ىف ماظنلا) اهناونع ةرضاحم ىنابيدلا دومحم ذاتسألا ىقليسو

 مهنم بستنا دقو ةئيهلا هذهب قاحتلالل ىضاملا تبسلا ءاسم سرادملا ذيمالت نم !اددع فاشكلا ةرادإ سلجم اعد

 ,ةكرحلا هذه دئاوف ىلع مهعالطأ دعب ريثك ددع

 فاشكلا ةرادإو ةضايرلا مسق قفتا عيبرلا مسوم لولح ةبسانمب  جرملا ىلإ ةيضاير ةيفاشك ةلحر
 سرام ؟8 دحألا موي مدقلا ةرك داحتا دارفأو فاشكلا دارفأل ةلحر ميظنت ىلع راتخملا رمع ةيعمجا ىبيللا

 ةثعبلا دارفأ دجيو اناجم هتارايس ىدحإ ىف ةثعبلا هذه لقنل ىنطامقلا ىدنفأ ىلع ديسلا عوطت دقو 4

 .(تالحرلا ةنجل) ىدل وأ داحتالا ةيراتركسو فاشكلا ةيراتركس ىدل ةلحرلا هذه جمانرب

 .195/8 سرام ؟٠ (نطولا)

 ةثعبل اميركت الافتحا راتخملا رمع ةيعمج تماقأ :ةيرصصملا ةثعبلاب لفتحت ةيعمجلا
 ريتركسو ماعلا ىرصملا لصنقلا بئان بانج هيلإ تعدو مهددع لماكت نأ دعب ةقرب سرادم ىف نييرصملا نيملعملا

 ديجملا ئرقملا نم ميكحلا ركذلا ىأ ليترتب لفحلا حتتفا دقو اهيملعمو سرادملا راظنو فراعملا لاجرو ةيلصنقلا

 ناتسألا هالت ةملك ىقلأو ةيعمجلا ماع ريتركس ىبريفملا ريشب دمحم نذاتسألا مدقت مث شيميهد دومحم ديسلا

 ةرضح فقو مث مداقلا ددعلا ىف اهرشننس ىرخأ ةملكي ةيعمجلل ةفاقثلا مسق نع ايودنم ىئناييدلا دومحم

 ٍلجزب جرف دومحم ناتسألا هبقعأو ةذف ةعئار ةبطخ ةثعبلا نع ةباينلاب ىقلأو ىترحسلا دمحم نسح ذاتسألا

 نويع نم ءامصع ةديصق ىقلأو ىوامشعلا ىودب دمحم لضافلا ذاتسألا مدقت مث ريثأتو نسح عقو هل ناك غيلب

 .مداقلا انددع اهي ىلحنس رعشلا

 ةلحر ىضاملا دحألا موي راتخملا رمع ةيعمجل ةعباتلا تالحرلا ةنجا تماقأ  ةفاشكلاو ةضايرلا ةلحر *#

 ةفلتخم جاوفأ ىلع جرملا .ةنيدم ىلإ دفاوت ىذلا ةيعمجلا بابش نم ريبك ددع اهيف كرتشا دقو ةيفشك ةيضاير

 لقنب فيرشلا ىدنفأ رمع فاشكلا باشلاو ىطامقلا ىلع ديسلا نم لك عربت دقو تالكيسوتوملاو تارايسلا نم

 كاان



 كرتشاو ىواجرملا بابشلا ةوافحب ةطاحم تناكو راهنلا فصتنم لبق ةثعبلا تلصو .اناجم ةثعبلا ءاضعأ

 بابشو فاشكلا دارفأ فاطو .نيطسلفل ةقرب ىعؤطتم نم لوألا جوفلا عيدوتل فرش روباط ىف ىبيللا فاشكلا

 لداعتب تهتنا ىتلاو جرملا ناملأو ىزاغنيلا بختنملا نيب تميقأ ىتلا ةارابملا برق ىتح جرملا عراوشب ةيعمجلا

 .قيرف لكل تاباصإ عبرأب نيقيرفلا

 اهنأ ىبيللا فاشكلا ةرادإ نم اناج  تاعربتلل ىلوألا ةمئاقلا :ىبيللا فاشكلا عيجشت

 ىلوألا ةمئاقلا رشنت ىهو ةيدقن غلابمب اهل اوعربت ثيح اريبك اعيجشت لضافألا نيينطولا نم ريثك نم تقلت

 ؛ءانثلاو ركشلا ليزج مهؤامسأ ةيلاتلا ةداسلل مدقت نأ اهرسي تاعربتلل

 دمحم ب لالقلا ليلخ ليوغلا دمحم  ىنابيشلا دمحم  قالق ىلع  نوئاك كب رمع

 - ىقنل ىلع  بهشألا ىسونسلا  رباج دمحم  ملاس نب رهاط ىداب حلاص  شايطلا

 دبع كب نيسح  رابللا هللا دبع  ةينارمعلا نارمع  ىتبكلا ليربج - ىواوزلا ىدهملا ىسيع

 راجنلا فسوي  ةليخنوب ليلخ  ىنويسبلا دمحم  ىفاوكلا ةفيلخ -ىيز جرف  ىفاوكلا هللا

 .ىيرد ىدهم  ىواوزلا هللا دبع  هسمش ظيفحلا دبع  رابللا ىفطصم  بوقعي نب ةموحر

 ةمزاللا تادعملا نم ريثكب فاشكلل هعربت ىلع كالسلا ىدنفأ ىلع فاشكلا ةرادإ ركشت

 .ع اونألا ةفاك نم مسقلا اذهل

 )الوطن(١؟/1558/9.

 ةعباتمب ةرضاحلا ىف انيودنم متها . رضخألا لبجلاو ةنرد ةلحرل دادعتسالا  ىبيللا فاشكلا طاشن #

 رقم ثيح سماعلا نب ىرمع عراش ىف ةفاشكلا ةرادإ زكرمل ةيلاتتم تارايز ةدعب ماقف ىبيللا فاشكلا طاشن

 ةفاشكلا ةراذإ هلذبت ام نأ قحلاو ةيفاقثلاو ةيضايرلا راتخملا رمع ةيعمج ماسقأو ةيضايرلا ةيبيللا تاداحتالا

 ةوق انيودنم ظحال دقو ءانثو ريدقت لكب ريدجل لامكلا قيرط ىف ةكرحلا هذهب ريسلل لصاوتم دوهجم نم اهدارفأو

 ىرت ءاسم لك ىقو .ريخلا لمعل عفديو ريخلا بحب ضيفي ىذلا ىناسنإلا مهروعشو نابشلا نيب ةيفشكلا حورلا

 ىرتو ةيفاعسإلا ةيودألا لكب تدعتسا دقو فاعسإلا ةعيلط هذهف ٠ قرفو عئالط ىلإ نيمسقم ةفاشكلا عومج

 ىبيللا فاشكللو .عئالطلا ةيقيو طابضلاو ىقيسوملاو ئفاطملا ةعيلط اهلثمو سوردلا قيبطت ىف نيكمهنم اهدارفأ

 ىفو ىمامهلا رمع خيشلا ةليضف نم ةنايدلا ىف ةيلاتلا سوردلا نوفاشكلا ىقلتي ثيح لفاح ىعوبسأ جمانرب

 ىف ىرخأ سورد كانهو رماع نب ميهاربإ ناتسألا نم اكيناكيملا ىفو سكاتنافيل روتكدلا نم ةيلوألا تافاعسإلا

 مايألا هذه ةفاشكلا طاشن دادزيو .ةلاوجلا ةداق نم دارفأ اهئاقلإب موقي ةيفشكلا تابيردتلاو ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا

 تاا/



 ضرفلا اذهل تدعأ دقو رضخألا لبجلاو هنرد ىلإ كرابملا ىحضألا ديع ىف اهب نوموقيس ىتلا ةلحرلل ادادعتسا

 .ماركلا نونطاوملا اهب ءاج ىتلا تاعربتلا نم مزاللا ثاثألاو تاميخملا

 ١1954. ربوتكأ © (نطولا)

 لضافأ نم تاعربت نم هتقلت امل ةيلاتلا ةمئاقلا ىبيللا فاشكلا ةرادإ نم انعاج  فاشكلا عيجشت

 ميغد ضوع جاحلا ديسلا : ةليبنلا مهتيحرأ ىلع اهئانث صلاخو ركشلا ليزج مهل مدقت ىهو نينطاوملا

 ب سيورح .ضوع ديسلا ب ليوح مالسلا ديع ديسلا  ىلدبعلا حلاص ديسلا ب

 .ىفاوكلا دمحم جاحلا ديسلا  هيثرب ىلع ديسلا  موهبنلا ىطاعلا دبع ديسلا

 ةنرد ىلإ اهتلحر ةدم ةفاشكلا فرصت تحت هترايس ليوغلا دمحم ديسلا عضو دقو

 ةبسانمب ةميق ةيئاذغ داومب مهؤامسأ ةيلاتلا ةداسلا عربت دقو اذه رضخألا لبجلاو

 سيله دمحأ  ىنابيشلا ةفيلخ دمحأ  ىطلاملا نيسح :ماركلا ةداسلا مهو ةلحرلا

 سب يئتيلزلا مالسلا دبع  ةبولط دمحأ ل هفيلوب ىلعو دمحأ  هسمش صيخر

 نب هموحر شينح ىلع  رابعلا بئاشلا ب ىدئازلا ةعمج  ىنانربلا رداقلا دبع

 دمصلا دبع رمع  هنينس وب نارمع ىتيرص نب دمحم  عيبضلا يعرف  بوقعي

 حاتفلا دبع  ىضيعرلا ىلع دمحم  حالفلا ميهاربإ حلاص  ىنابيشلا ضوع ب

 ١55/8, ربوتكأ ؟5 (نئطولا)

 زكرملا ميقيس ةيرجهلا ةنسلا سأر لولحو ةيوبنلا ةرجهلا ىركذ ةبسانمب :ةرجهلاب لافتحالا

 ىدانلا ىف مويلا اذه ءاسم امامت ةسداسلا ةعاسلا دنع كلذو ةداتعملا ةيونسلا هتلفح راتخملا رمع ةيعمجل ماعل

 نينطاوملا عيمج لافتحالا اذه ىلإ ىعدت اهنأ راتخملا رمع ةيعمج نم انعاج دقو صاعلا نب رمع عراشب ديدجلا

 ٠ .ماركلا

 ىلإ نيبستنملا راتخملا رمع لابشأو ةلاوج نم عئالط ضعب تماق : ىبيللا فاشكلا طاشن

 اوماق رهظلا دعيو ةعراب ةيفشك باعلأب اهلالخ اوماق يضاملا دحألا راهن سنويراق ىلإ ةلحرب ىبيللا فاشكلا

 فاعسإلا ةعيلط تررق دقو تايولحلاو هكاوفلاو ةيودألاو نوباصلا نم ةميق اياده نيمدقم ءارقفلا اجلم ةرايزب

 رورسلا تلخدف أجلملا لخاد ةلاوجلا ىقيسوم تفزع دقو اذه .ىناسنإلا اهبجاو ءادأل أجلملل ةيعوبسأ ةرايز

 .ءارقفلا ىلع

 .1948 ربمفوت ؟ ( نطولا) |

 ديعلل لوألا مويلا ةيشع تدصق صاخلا انيوسضم لاق :ٌلبجل او ةنرد ىلإ فاشكلا ةلحر

 ىننكلو نابشلاب ةصاخ ةرامعلا تناك دقو صاعلا نب ىرمع عراشب ىبيللا فاشكلاو ةيضايرلا تاداحتالا رقم ىلا

 ىف نوكرتشيس نيذلا ددع نأ ملعأ تنك ذإ تبجعتف ىقشكلا مهسابلب نيدعتسم اباش نيعبرأ ريغ مهنم دجأ مل
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 ىوس كرتشي الأب اهرمأ تردصأ دق ةيناطيربلا ةيركسعلا ةرادإلا نأ تملع امنيح تشهد مث ةئاملا زواجتي ةلحرلا

 ٠ .ريغ سيل افاشك نيعيرأ

 ىسألا مغرو (لواب نداب) ءابرقأو ذيمالت نم اهعقوتت نكت مل ةفاشكلل ةفينع ةمدص ناك ثداحلا اذه نأ مغرو
 نع مهنم نيفلختملا اميس ةفاشكلا دارفأ هوجو ىلع دهاشأ مل ىننأ الإ رئاجلا ءارجإلا اذهل سوفنلا لمش ىذلا

 دن روبص فاشكلا) رشعلا اهدانبأ دحأ ىف لوقت فاشكلا ةعيرش نإف بجع الو رخفلاو رشبلا ةمالع الإ ةلحرلا

 .(مستبيو اهل رفصي دئادشلا

 رصق ىلإ ةنيدملا عراوش تقرتخاو ىقيسوملا ةعيلط اهمدقتت ةلحرلا تادعم لماكب ةلاوجلا عئالط تكرحت

 اهرقم ىلإ تداع مث تافيرشتلا لجس ىف مهعامسأ اهتداق ديق ثيح ةرخازلا بعشلا جاومأ نيب رماعلا رانملا

 ةلاوجلا دارفأ لقتسا عيدوتلل ترضح ىتلا ريهامجلا عومج نم لئاه دشح نيب فصنلاو ةسداسلا دنع كاتهو

 .هنرد ىلإ قيرطلا ىف ةدهعلاو ةدايقلل ناترايس اهبحصت (نالويوثوالا) ةرايس

 ١5 سيمخلا حابص نم فصنلاو ةسماخلا ىلاوحو جرملا ىف قئاقد الإ تارايسلا انب فقوتت مل  ةنرد ىف

 ىلع ركسعملاو الإ ةعاس ضمت ملو مهركسعمل اذاكم نوفشكتسي ةلاوجلا حار دقو هنرد باوبأ مامأ انك ىراجلا
 ,ةنيدملا نم نيرتم ىليك دعب ىلعو ماظن متأ

 حرص سيلوبلا نأ الإ هنرد ةنيدم ىف مويلا اذه ةشيع ىف ضارعتساب ةلاوجلا موقت نأ ررقملا نم ناك دقو

 فرصتملا بئانب ةلاوجلا طابض لصتاف «فرصتملا نذإ نودب ةلاوجلا اهب موقت ةكرح ىأ ةمواقمب ارمأ هيدل نأب

 مقر ىركسعلا روشنملل اقبط) ةعاس نيرشعو عبرأ دعب الإ دري مل نذإلاب درلا نكلو ضرغلا اذهل ابلط هل اومدقو
 بئان بانج حمس مث بابشلا نم ريثك اهركسعم رازو ةيفشك تابيردت ىف اهموي ةلاوجلا تضمأ دقو (15
 .ةرايزلا هذه ل سيشل بورغ لبق نيتعاسلا ةبارق مهنم ددع ىضمأف ادارفأ ةنيدملا ةرايزب ةلاوجلل فرصتملا

 ىتلا عراوشلا ةلاوجلا طابض عم قافئالاب اددحم نذإلا درو ةعمجلا حابص نم فصنلاو ةرشاعلا دنعو

 ريثتو بولقلا زهت ىتلا اهاقيسوم اهمدقتت ةلاوجلا ةقرف تكرحتف هقرغتسي ىذلا تقولاو ضارعتسالا اهيف ىرجي
 ةلصاوتملا تافاتهلا كلتف تارثؤملاب لفاح وج ىف ةنيدملا عراوشب تفاطو اهلوبط ىودو اهريفن ناحلاب رعاشملا

 اذه نم رثكأو اذه لك نكاسملا لالخ نم ثعينت ديراغزلا كلتو ةسمحتملا ريهامجلا نم راحلا قيفصتلا اذهو '

 نع اديعب انتلياقم مهتارايسو ةيرانلا مهتاجاردب نودعتسي اوثاك بابشلا لضافأ نم ةبخن نأ نيموي ةدم هتدهاش

 .تالوكأملاو هايشلا نم ةيده ماركإلا نم اومدق اميف

 امدقم ةكرحلا هذه اهيف ىيحي ةلاوجلا ةدايق ىلإ ةقيقر ةلاسرب نيدلا ىفص ديسلا ةدايسلا بحاص ثعب دقو

 ركسعملا ىلإ اوعجر مث ةعمجلا ةالصل ريبكلا دجسملا ىلإ نولاوجلا دصق ضارعتسالا ءاهتنا دعبو اذه

 مهل ماقأو باحرت لكب مهلباق ىذلا نيدلا ىفص ديسلا ةدايس لزنم اهلالخ اوراز تاعاس ثالث ةدمل ةنيدملا ةرايزب
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 تابطرملا مهل نومدقيو ريدقتلاو مارتحالاب بعشلا دارفأ نم نولباقي مهتالوجت لالخ اوناك دقو ةليمج ىاش ةلفح

 . لالهلا سأر ىلإ ةلاوجلا ترفاس تبسلا رجف ىفو تادربملاو

 ءادأ ىف طاشن نم ةلاوجلل ةعباتلا فاعسإلا ةعيلط هب تماق امب ديشأ نأ ىنتوفي الو . فاعسإلا ةعيلط +
 كتماقو ةوبانصلاو تايولحلاو ةيودآلاب ةلمحم ةنيدملا ءانحأ ىف لرجتف تناك نقف:نيمويلا لالخ ةيحاسنإلا اهتلاسو
 :سرفنلا ىف نثألا نيسحا هل ناك امم ةزهعلاو لافطالا ىلع اهتم زينك تايمك عيؤرتت

 ةعراب ةيفشك لامعأب اهلالخ !وماق ةدودعم تاعاس لالهلا سأر ىف نولاوجلا ركسع  لالهلا سأر ىف
 ةلخادتملا تاردحنملاو راجشالاو تابضهلا نيبو نايدولا كلت لالخ فاشكلا تاراشو زومر نم ريثك قيبطت مهنكمأو
 هلق او ايطحلا قر هدلطلاىسبتسو هحرلا لليعت الإ ميدم نا لك ةيحيدح سوق نق ةدلاخ عاعاس ككاو
 ةعيبطلا رهاظم لمجأ هللا هابح ىذلا ناكملا اذه ةقرفلا ترداخ مث هباعلاو فاشكتسالا لامعأ ءارج نم ءانعلاو

 (عفار ىديس) ءاضيبلا ةنيدملا ىبرغ تارتموليك ةسمخ دعب ىلع عقيو الامجو ةعور هنع لقيال ىذلا (جنلبلا) ىلإ

 .تبسلا ةيشع ىف كلذو هليمجتو هقيسفت ىف اوننفتو ةقراخ ةعرس ىف ديدج نم مهركسعم نولاوجلا ماقأ كانهو

 سيلوبلا دعوف ءاضيبلاو تاحش ةرايز ىف ناذئتسالل سيلوبلاب ةلاوجلا ةدايق تلصتا ءاضيبلا ةنيدملا ىفو

 تاعلالا و لادقالا اهدي قل مهتران# ءيتليار ميكيشع نيلارخلا ىسضمار «جرخاب لكلا فرست لاصتألاب
 ذاقنإلل مهدقارم نم مهعيمج عرسأف ىجلا قزمي ىهو (قيرحلا) ريفنب ليللا نم ةرخأتم ةعاس ىف اوئجوف مهنكلو

 ,ةقئاف ةعرسب بيردتلل عنطصملا قيرحلا ئفطأو ةمدقملا ىف ئفاطملا ةعيلط تناكو

 نم ناذئتسالا دعب نكلو ءاضيبلاو تاحش ةرايز ةيناكماب لبجلا فرصتم نم درلا ءاج دحألا حايصص ىفو
 ةعاس ةدم نذالا نورظتني اوفقو اهنم دعب ىلعو تاحش ىلإ مهترايس ةلاوجلا دارفا لقتساف تاحش فوصتم
 دقو (ريغال طقف) ءاضيبلا ىف (قئاقد رشع)و تاحش ىف (ةعاس عير) ةدمل نذإلا لمحي تاحش نم مهيودنم داعو

 ةبقاع نم ىلاهالا اورذح نيلوئسملا ضعب نأ ىتايرحت نم تملعو « بيرم رتاف ىج ىف اهضارعتسا ةقرفلا ترجأ

 اوماق ثيح ءاضيبلا ىلإ اوعجر راثآلا نولاوجلا ناز نأ دعيو .مهل قيفصتلا ىتح ىأ ةفاشكلاب لاصتالا

 مهركسعم ىلإ اوداع مث (هنع هللا ىضر) ىراصنالا تباث نب عفيور ليلجلا ىباحصلا حيرض اورازو ضارعتساب
 .ىزافنب ىلإ ةدوعلل دادعتسالا ىف اوذخأ مث ءادغلا ماعط اولوانت ثيح

 ةلاوجلا بودنم هيلإ انقبس دق ناكو (دحالا) مويلا اذه نم سمشلا بورغ دعب جرملا انلصو  جرملا ىف

 ضارعتسا ءارجإب ةلاوجلل حمس ام ناعرسو « ميدق فاشك ىهو نوسكاج رتسملا فرصتملا بانجب لصتأ ىذلا

 تلعو ةلاوجلا ةيحتل ىلاهالا عمجت ام ناعرسو رورسو ريدقت لكب هبانح نم فرصتلا اذه ليوق دقو ةئيدملا ىف

 كلذ رذعت نكلو ىناثلا مويلا ىلا ةلاوجلا ةماقا بوجو ىلع جرملا بابش نم ريثك رصأو قيفصتلا دتشاو تافاتهلا 1

 كقرتخاو ريك نوومحت اذل اهتسلا نفاذ عوق ىزافت ىلإ انده فضخا و ةعينافلا ةغاسلا فهو عنان قمفل 0

 نإ نيضهانلا هئانبأب هباجعاو بعشلا فاته نيب ةنيدملا عراوش اهاقيسوم نحل ىلعو ةلاحرلا سابلب ةلاوجلا ئ
 ىف نييسلا وش ام ير الو ييرمنكماع فقوت اكل ىف ةقشانلا فاشكلا ةكرج نم ةيوكتسلا ادا تقوم

 ...دالبلا ىف ةيضوهن ةكرح لك ةلقرع ىف ةبغرلا الإ مهللا اذه

 .195/ ربوتكا ؟" (نطولا)
 تا



 ىضاملا تبسلا ةيشع ذنم ةيبادجأ ىلإ ةلحرب راتفملا رمع ةلاوج تماق :ةيبادجأ ىف ةلاوجلا

 نلاهأ لبق نم ضايق مكار لاقسام: ةولاوعلا هاقال امو ةلعبرلا ةيمال اظن نشأ :ةينكالا هس نتك

 .ددعلا اذه ىف ةلحرلل لماكلا فصولا رشن نم نكمتن ملف ماركلا ةيبادجا

 ةبسانمب ىرج ىذلا داخلا ىبعشلا ناجرهملا اهيف روص ةيفاض ةلاسرب ةظحا رخآ ىف انلسارم انافاو دقو

 .ةرم لوأل ةيبادجال راتخملا رمع ةلاوج ةرايز
 .تامهملاو تامركملا لهأ مهف عيفرلا لبنلاو قداصلا روعشلا اذه لثم نييبادجألا نم برغتسن ال نحنو

 . صلخم دييأت لك نييبادجالا نم ىقالت ىتلا ةديرجلا مساب مهل انتيحت ليجست لإ انمهي الو

 .9١/1955/5(نطولا)

 ذاتسالا ةرضح سنوت نم ةرئاطلاب داع : ىشاقثلا رمتؤملا ىلإ ةيعمجلا بودنم

 دقعنا ىذلا ةيمالسإلا ةفاقثلا رمتؤم ىلإ راتخملا رمع ةيعمجي ىفاقثلا مسقلا بودنم رماع نب دمحم يماحملا

 فحسملا كلذب انتفاو امك زربف هجو ريخ ىلع راتخملا رمع ةيعمج ليثمتب هبانج ماق دقو سنوت ىف اريخأ

 ةطحم ىف ةبسانم ةملك ىقلأو رمتؤملل ةماعلا تاسلجلا ىدحا سأرتو عامتجالاو ةفاقثلا ىحاون ىف ةيسفوتلا

 ناكو ؛ ىقيرفالا لامشلا ىف مالسالاو ةبورعلا ءانبأ ىلإ راتخملا رمع ةيعمج تايحت اهيف لمح ةيسنوتلا ةعاذالا
 ةلثمم ةقرب تناك دقو .عيمجلا نم ريدقتو ةوافح لحم هترضح ناكو روكشمو بيط رثأ رمتؤملا ىف هتاحارتقال

 ىنطولا رمتؤملا مساب ملكت ىذلا ىنابيدلا ديمحلا دبع خيشلا ةاضقلا ىضاق ةليضفلا بحاص ىف اضيأ
 مظعملا سنوت ىاب ةلالج ةلباقمب فرشتو مارتحالا نم ديزمب ليوقو رمتؤملا تاسلج ىدحإ سأرتو ىواقربلا

 .سنوت ىف هتليضف لازيالو

 ةيعمج ةلزنم انل فصوو هلالخ اهمدق ىتلا هثاحبأب اندوزو رمتؤملا حاجن نع رماع نب ناتسألا انثدح دقو

 ئنهن نحنو رابتعالا ىف ماقم نسحأ ىف اهنأب ةينطولاو ةيعامتجالاو ةيملعلا طاسوالا ةفاك ىدل راتخملا رمع
 .رابج دوهجم نم هب ماق ام ىلع هركشنو هحاجنب لضافلا ذاتسالا

 .1949/9/؟1 خيراتب ١55 ددعلا (نطولا)

 ةثالثلا ةذمالتلا لوبق رصم فراعم ةرازو ىلإ تبلط دق راتخملا رمع ةيعمج تناك :ةنرد ةلاسر

 ىف مهتلبقف ةيعمجلا هذه ةبغرل فراعملا ةرازو تباجتسا دقو هنرد ةقطنم نم ةيئادتبالا ةداهشلا ىف لئاوألا

 ,ناجملاب ةيلخادلا ةيوناثلا اهسرادم

 راتخملا رمع ميعزلا ةافو ىركذ موي ىف ءادن ةيعمجلا تردصأ دقف ئدتبي نأ كشوي ىساردلا ماعلا نأ اميو

 ىهو .ةيعمجلا ىلع تاعربتلا تلاهنا دقو راتخملا رمع ةثعب دادعا ىف ةمهاسملل عربتلا ىلإ بعشللا هيف وعدت

 ,نيعربتملا تارضح عيمجل ركشلا ليزج مدقت

 ١1555/١٠١/١, خيراتب ”١9 ددعلا (نطولا)

 اا



 ةنرد زكرم - راتخملا رمع ةيعمج

 هل ىعست ىتلا ىودحولا فدهلل نيضراعملا ددع ناك تقو ىف هنأ ىتح ةدماص ةيودحو ةعلق ةنرد تناك

 اهوضعو رمع ىطسأ ميهاربإ ذاتسألا ةيعمجلا سيئر نأ ىفكيو اصخش رشع ةعبرألا نوزواجتيال ةيعمجلا

 ءاصحإ عيطتسن الو سفانم نود ةقرب باون ساجم ةيوضعل ةيكزتلاب ازاف دق فولقش قزارلا دبع ديسلا

 .ةيضايرو ةيفاقثو ةيسايس ةنرد ىف تميقأ ىتلا تاناجرهملاو ةيبعشلا تارهاظملا
 ا

 رفظلا لبق ريثكلا انيئاعو تتتشت اضيأ ىه هنرد زكرم قكئاثو نإف يزافنبب ماعلا زكرملا قئاثول لصح امكو

 جرملاو ةيبادجأ ىف ىرخألا راتخم ا رمع ةيعمج عورف طاشن نع ةقيثو ىأب رفظن مل فسألا عمو اهضعبب

 ىف ةنرد زكرمو ماعلا زكرملا لح لبق تانيعبرألا ىف ركبم تقو ىف اهلح ىرج ىتلاو ةيواقربلا ندملا نم امهريغو

 دقف 1941 لوأ ذنم (نطولا) ةفيحص ىف قثوملا ىضايرلاو ىفاقثلاو ىسايسلا ةنرد زكرم طاشت امأ

 انيأر ةيمهألل نكل .ىنمزلا بيترتلا بسح ماعلا زكرملا قئاثو عم باتكلا نم ىناثلاو لوالا نيمسقلا ىف هانضرع

 :ةئردب ناتخملا رمع ةيعمج د نع ةيلاتلا قئاثولاب مسقلا اذه متخن نأ

 ١ - ىلإ 1914 4/هر/18 نم ةيعمجلا طاشن نع ريرقت ١8/ره/19547.

 .ديدج ةرادا سلجم ليكشتو ريرقتلا اذه ةشقانم نع ريرقت ب "

 .اهبابشو ةيعمجلا لاجرل ةنرد ىف ضارعتساو ةرهاظملا روص

 .ميلح نب ديمحلا دبع ديسلا زكرملل ةماعلا ةيراتركسلا

000 



 ةيبيللا راتخملا رمع ةيعمج

 ةسسنرد زكرم

 ةثالث لالخ ةنردب ( راتخملا رمع ) ةيعمج لامعأ حضوي
 3 دقو 27 / ه ر// ١8 ىف ىهتنتو :1544 /5 / ١8 نه ًادبت ماوعأ
 3 / ه ر// ١م ىف اينوناق ةدقعنملا ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا ىف ىقلأ
 0 ةيوضع ةدم تهتنا نأ دعب ,ديدجلا ةرادإلا سلجم باختنال ؛
 قباسلا ةرادإلا سلجم

 ,م 19520-فه ١١15 ةنس ىف ةيعمجلا ةقفن ىلع تعبل

 تا



 ةرادالا سلجم ريرقت

 ةئردب : راتخملا رمع ةيعمجل

 : ةمدقم

 :نيمرتحملا ءاضعألا تارضح

 ىه كلت ,ةكرابملا مكتيعمج ةاون ىه ةضايرلاو ةفاقثلل ةيعمج ةنردب تسسأت ١1447 ةنس هينوي لئاوأ ىف

 ,راتخملا رمع ةيعمج

 اهل لفكت ال ةلاحب  هتأشن لوأ ىف ئش لكك  ًافيعض اهسيسأت لوأ ىف ةيعمجلا هذه نيوكت ناك دقلو

 ,مسج الب امسا ةيعمجلا هذه تراص ىتح 1944 ةنس ىيام ١١ موي ءاج ام العفو اهتلاسر ءادأ ىلع رارمتسالا

 ةجاح ىف مويلا اننأ دقتعأ الو اهب نولمعي ءاضعأ الو ؛اهماسقأل طاشن الو اهتنيزخب لام الف .ىنعم الب اظفلو

 ,ةهج نم ةماعلا فورظلا ىلإ بلاغلا ىف عجرت اهنأل ةئيسلا ةلاحلا هذه ىلإ ةيعمجلاب تدأ ىتلا لماوعلا ركذل

 هلوط ازجاح فورظلا كلت نيبو اننيب نمزلا لعج دقف لك ىلعو ةيناث ةهج نم تقولا كلذ ىف ىرادإلا اهرثعت ىلإو

 .هيق ضوخلا مدعو ىضاملا كلذ ىلع راتس لادسا اذيلع ضرفي تاونس ثالث

 موي ىف ةيعمجلا سلجم ءاضعأ نم ةيقابلا ةيقبلا تعمجأ ,دحلا اذه ىلإ ةيعمجلاب ةلاحلا تلصو الو

 :ىتآلا هجولا ىلع ةلوئسم ةلماع ةرادإ نيوكت تررقو ؛ هر

 :ةداسلا نم نوكتتو .ةلماعلا ةئيهلا : الوأ

 السيكر ىديبعلا اشاب ىلع

 سيئرلل ًابئان - هويقرس دمحم

 ًاريتركس سايل ميركلا دبع

 قودنصلا ًانيما مينغ ناضمر

 8غ



 :ةداشسلا نه قوكتيو:ةزادإلا سلجم: انفاك

 اوسع هرارغوب ظيفحلا دبع جاحلا

 اوضاع مامإلا حاتفم

 ًاوضع لايخ نب ملاس جاحلا

 اودِنَشَع هيزاجوب رداقلا دبع

 ًاوضع هعارد نب دمحم

 ًاوضع ىناوزيغلا حاتفم

 وضع ىتاشطلا روصنم

 اوسع ىتاثبلا دمحم

 ًاوضع ىجاوهقلا جرف

 ًاوسضع ديزوب زيزعلا دبع

 اوسخ : ىداصحلا داوجلا دبع

 ًاوحيشع ىبرد ىداهلا

 ًاويلف# رمع ىطسأ ميهاريإ

 ًاوضع 1 نويح سومخ

 : ةداسلا نم نوكتيو . ةفاقثلا مسق : اثلاث

 اسيئر ليربج ميركلا دبع ناتسالا

 اراشتسم ىداصحلا دمحم خيشلا

 ًاريتركس ىبرجلا روصنم ذاتسالا

 اودع ىنابيجلا نيزعلا دبع ذاتسالا

 ًاوسضع بينش داؤف ناتسالا

 رت ىثلثلا ديسلا اعلا

 : ةداسلا نم نوكتي ليثمتلل عرف مسقلا اذه عبتيو

 ًاسسيئر ىسلبارطلا روثأ

 "و



 ًاينف ًاراشتسم ىئنابيجلا زيزعلا دبع

 ايتف اراشتسم رمع ىطسا ميهاربا

 مينغ دمحأ

 : ةداسلا نم نوكتيو ةضايرلا مسق :اعبار

 ريمعا داوجلا دبع

 ًاريترك س نوسعلاب ةليقع

 اراسشتسم ناطلس ىلوملا دبع جاحلا

 او ضع ىنانبلا ليلخ

 00 دوعس نب نيحلاصلا

 ًابردم اوضع لايخ نب ىفطصم

 ًابردم ًاوصضع ىبرذ لومحم

 ًابردم ًاوضع بينش داؤق

 :نيمرتحملا ءاضعألا تارضح

 سيئرلا بئان ىهو ةلماعلا ةئيهلا ءاضعأ دحأ نأ ريغ تركذ ىذلا هجولا ىلع هماسقأب ةيعمجلا نكرم نوكت

 ةرثكب ًارذتعم نييعتلا ةلاسرل همالتسا درجمب بصنملا اذه نم ةيعمجلل هتلاقتسا مدق هويقرس دمحم ديسلا

 ,ةيزاجوب رداقلا دبع ديسلا ناوضعلا امأ .ةسسؤملا هذهل هناكما ىف ةدعاسم لك ميدقتل هدادعتسا ايدبم ,هلاغشا

 مقر ةداملا ةاعارم ىلإ امهرظن تفلت ىتلا سيئرلا ةلاسر ىلع ادر امهيتلاقتسا امدق دقف ىيرد يداهلا ديسلاو

 مدعو هلاغشا ةرثكب هرذع امهنم لك ايدبم تاسلج ةدع روضح نع ابيغت ثيح ىساسألا ةيعمجلا نوناق نم )١1١(

 .ءاضعأ ةثالث سلجملا ءاضعأ نم صقن اذهيو ؛تاسلجلا روضح هتعاطتسا

 ,ةيعمجلا لامعأ ليصفت ىف ءدبلا لبق ؛مكتارضحل ركذأ نأ ىب ردجي ةيعمجلا ماسقأ نيوكت ددصب انمد امو
 هل نوكت نأ دارأ :ىوانردلا بابشلا نأ كلذ ١1955. ربمسيد رهش فصتنم ىف ةرادالا ماظن ىلع أرط اليدعت

 ةيضايرلا نيدايملا ىف لمع نم هيلع بجي امب هدلبل موقي نأ عيطتسي ىتح هتملك دحوتو هتاتش عمجت ةطبار

 تهتنا ةيعمجلا هذه ةرادا سلجم عم تاضوافم ىف لوخدلا بابشلا ىلثممل كلذ حاتأف ةيسايسلاو ةيفاقثلاو

 مسق نوكي ثيحب (ىوانردلا بابشلا ةطبار مسق) ىمسي ديدج مسق سيسأت ىلع روكذملا سلجملا ةققاومب

 سلجم مامأ الوئسمو ةيعمجلا نوناقل اعضاخ مسقلا اذه نوكي نأ ىلع .هل نيعبات نيعرف ليثمتلا عرفو ةضايرلا

 :ةداسلا نم مسقلا اذه نوكتيو ءاهترادإ

 تم



 ًا سيئر فولقش قزارلا دبع
 سيئرلل ًابئان مل
 ًاريتركس بينش ذاؤف
 اودع ْ يضل العلا نردقأ
 ًاوضع : ْ ىداهلا دبع ىلع

 ًاوضع ريفغ كيربا

 ًاوضعب ةوطخوب حاتفم

 ًاوضع ىسلبارطلا رسمع

 , وضع ردسب ىوانق ناضمر
 ًاوضع ْ ش خي شلا لسمحم

 اريح دوعس . نب نيحلاصلا
 ."اوضع رقشألا هللا حتف

 ارضع 0000 قيدزلا ميسن
 ًاوضع لى ريمعأ داوجلا دبع

 أاوضع زاركم جرف
 اوس 0 طارضلا ديمحلا دبع
 ىف ءاضعأ ريمعا داوجلا دبع ,هرارغوب حاتفم «فولقش قزارلا دبع : ةداسلا مسقلا اذه نم نيه دقو

 0 1 ٠ ٠ ْ ,ةيعمجلا ةرادا سلجم

 .عيمج اهركذي ةزاتمم تامدخ ةيعمجلل ىدأ ىذلا ةيعامتجالا نوئشلا عرف سيسأت لضف مسقلا اذهلو
 1 .باجعإلاو ءانثلاب ءاضعألا

 ىلإ بستنا ىتح ةزيجو ةدم ضمت ملو ةسسؤملا هذه ىلع بابشلا لبقأ ىتح ةطبارلا هذه سيسأت مت نإ امو

 عرف ةسائر دنسأف ىحاونلا عيمج ىف هطاشن ثبي مسقلا اذه ذخأ .اباش 55١ نم برقي ام ةيعمجلا هذه
 اعرف سسأ امك ليثمتلا عرف ىلع ىسلبارطلا رونأ ديسلا ةسائر نقأو رقشألا هللا حتف ديسلا ىلإ ةضايرلا
 امب مهنم باصملاو جاتحملا دمتو مهرومأ مظنتو لامعلا تاتش عمجت ةباقن هبش نيوكت هنم ةياغلا لامعلل ًاديدج

 لوأ ىف نيميظع اهيجشتو الابقإ ةركفلا هذه تيقلو ةيرهشلا مهتاكرتشا نم عمجتي ىذلا لاما نم مهدعاسي
 طوقسو لامعلا ءاسؤر ضعب حاجنو ,ةباقنلا هذه سلجمل تيرجأ ىتلا ةرحلا تاباختنالا ةجيتن نأ ريغ ,رمألا
 ىف اوحجني مل نيذلا ءاسؤرلا ريثأت تحت لامعلا نم ريبك مسق باحسنا ىلإ ىدأ باختئالا ىف رخآلا ضعبلا
 ىف عيمجلا فقوت نأ ىلإ عفدلا نع ةعامج فقوتي رهش لكو ةيرهشلا هتاكارتشا عفدي ىقابلا لظو باختنالا

 : لازتال ميلم ةثامعبسو اهينج نوعيرأو ةسمخ هردق غلبم تاكارتشالا هذه نم عمجت ثيح 1147 ربوتكأ رهش رخآ
 ةنامأ ديدجلا سلجملا نيوكت متي نأ دعب غلبملا اذه عدويس ىذلا رمع ىطسا ميهاربا ىضعلا دنغ ةدوجوم ةنامأ
 .ًارضاح ًاديصر اهل دجتف ديدج نم ةركفلا ثعبتو فورظلا ىتاؤت ىتح لامعلا باسحل ةيعمجلا ةنيزخ ىف

 ( ءاتخملا رمع ةيعمج قئاثو ١1) ص 0-5570 -



 ىف لاعفلا هرثأ ةيبعشلا تارهاظملاو تالافتحالا ميظنت ىف ةطبارلا مسق هادبأ ىذلا نرابلا طاشنلل ناك دقو

 بابشلا اهذقنو اهجمارب ةطبارلا تعضو ىتلا تارهاظملا تناك دقل ىتح ءروهمجلا دنع ةيعمجلا هذه ةناكم ميعدت

 ةظفاحملا عم هيناعم حصضوأ ىف ىنطولا روعشلا اهراهظإل تاطلسلا ريدقتو روهمجلا باجعإ عضوم ةقد لكب

 .ماعلا ماظنلاب لالخإلا مدعو نمألا ىلع

 ةروصب هنع مكثدحأسف ةيسايسلاو ةيفاقثلاو ةيضايرلا ىحاونلا ىف بابشلا ةطبار هتمدق ىذلا طاشنلا امأ

 ,ةروكذملا ىحاونلا ركذل قرطتا امدنع ةيلامجإ

 ةينطولا اهتلاسز ىدؤت نأ نكمي ال ةسسؤملا هذه نأ" ةيضاملا ثالثلا تاونسلا ىف براجتلا انتملع دقو اذه

 ءبع أدبملاو ئدابم ىلع موقت ةسسؤم اهنأل كلذ "بابشلا فاتكا ىلع اهمئاعد تماق اذإ الإ لمكألا هجولا ىلع

 .هريس ىف نزتملا هئدبم ىلع تباثلا هنطول صلخملا بابشلا الإ هلمح ىلع ىوقيال ليقث

 : نيمرتحملا ءاضعألا تارضح

 ةعاقبن: ىف ءاططسلا هندريو ةنيسيؤلا هؤف ىلع نوقتملا هريثس رخل نواس ةحسلالا ىلغ ودرع ان ايلك
 قئاقحلا نيلهاجتملا لوق وه لؤاستلا اذه .باوج نودب تاوئس ثالث لظ هنكلو ةءاربو

 لاؤسلا اذه ىلع درلا ءانع اثبع اهسفن فلكت نأل ةجاح ىف ةيعمجلا تناك امو «؟ةيعمجلا تلعف اذام»
 ىف قدصلا اهادئار مادام اهسفن نع نلعت نأل ةجاح ىف تناك امو ماعلا حلاصلل طاشنو دج ىف لمعت تمادام
 هذهل ريتركسك ىنرسي ةيعمجلا هذه ةرادإ سلجمل ةينوناقلا ةدملا تهتنا دقو نآلا امأ.لمعلا ىف صالخالاو لوقلا
 ةليلج لامعأ نم ةسسفؤملا هذه نع نولوئسملا هب ماق ام مكتارضحل حرشأف لاؤسلا اذه ىلع بيجأ نأ ةسسؤملا
 هيمن هزي دان ا ما ايفاو حرشلا نوكي ئكلو .زاجيإلاو لامجإلا نم ئش ىف ثالثلا تاونسلا ةليلع

 ش ؛ ىه عاونأ ةسمخ ىلإ اهلامعأو

 : لوقأف  ةسايسلا «ةيعامتجالا نوئشلا :ةضايرلا ,ةفاقثلا ,ةيلاملا .

  ةيلاملا_( ىلوألا.ةيحانلا )

 تاعابجلاو دارقألا ةايح ىف" بصع مهأ لاملا نأل انيابإؤملا هذه ىحاوت مهأ ةيحانلا هذه نوكت داكت

 ًامئأد ةسسوملا هذه نع نولوئسملا ىعار اذهلو ءاهنودب ميقتست * ةأيحلا داكت ال ىتلا ةلاعفلا ةادألا وهف بوعشلاو

 رار ةيلسا كلو ل الا ةلرشلا قلاب اهدراوم ةيمنت ىلع لمعلاو اهفيراضُم ىف ريذبتلاو فارسإلا مدع

 : ىثآلا وحنلا ىلع اهلضفأ نأ ىب ردجي ةيعمجلا نع ةيلج ةحضاو

 . ٠ مينغ ناْضمر ديسلا قودنصلا نيمأ نم ةئيزخلا باسح ١-

0 



51 

7. 

/45 

34. 

 1م

5 

 غر“ ه ر/ ١ا/ نم تادراولا عومجم

 ةايروسلفلا ميسا 47 هيلا
 ١941 ليريأ رهش كارتشا لوصحم
 .دسعب هسبحس ىف عرشيمل
 64 / ه / /١1 نم تارداصلا عومجم

 ىلا 27/4/8١

 ةنيزخلاب دوجوملا ىقاب

 م

2 

8 

 اكو

 كك

 هسثج

0 

0 

6/4 

14 

 7 ياس ةيموقلا

0-1 1 

 1144 / ه ر/ ١ا/ ةيعمجلا ةنيزخل ميدق ديصر

 تاسعربت

 ١551 سرام رخآ ىلإ ؛ة/ا/ ١/ نم كارتشالا لوصحم

 ةرهاسلا تالفحلاو ليصحتلا لوصحم

 ةضايرلا لوصحم

 ةيعمجلا ىهقم لامعتسا قح لوصحم

 ةيصخشلا ركاذتلا نمث لوصحم

 تارداصلا باوبأ ْ

 1141 ليربا رخآ ىلإ ؛غ/// ١/ نم نيفظوملا تابترم
 ::ليسششلا يلق َفَيَراَنُم

 , ةضايرلا ىلع فيراصم

 , ةيفوقلاو طفلا ادلة قمل ىلع فير انعم

 ديدجلا ةيعمجلا زكرم ميمرتل ةيلوأ فيراصم

 , ةيباتك لامعأل فيراصم

 دما طفوا

 محو مج



 . ةيعمجلل ثاثأ ةميق .7.0 ١

 ةفلتخم تاراجيا 44 5

 ةيريخ لامعأ 14 0

 ةعوتتم فوات م م

 ىقابلا ف 01

 ةرادإلا سلجم رارق ىلع ءانب رمع ىطسأ ميهاربا ىضعلا هب ماق ىذلا ةيعمجلا ىهقم عورشم باسح - ب
 1354ه / ؟ / ١١ خيراتب

 هينج 0 ويلم
 ضرقب غلبملا اذه عفد فيلاكتو ىهقملا ثاثأ نمث

 نب كوربملا جاحلا :ةداسلا نم رهشأ ةعبس ةدمل

 ىلع «نوفلحل نيمحر ؛ميشخوب ناضمر جاحلا ؛ميلح 1 هالو

 جرف :شكيركا جرف ءبينش جاوللا ليلج نب ٠
 داوجلا دبع مينغ ناضمر ؛نويح سومخ ؛ىليجعلا
 ىطسأ ميهاربإ :ىروجاتلا روشاع «ىداصحلا

 ,نمع
 ءالر/ ٠١" ىلإ ؛هرل غرك نم ىهقملا لوصحم 1 اا

 ةيداع ةيموي فيراصم اا موذ

 لامع روجأ "0000 ا

 ىئابرهك دلوم ءاشنإ فيلاكت 1 00

 ىئايرهكلا رايتلا كالهتسا ةرجأ 51 م. ا مكالا م05

 ١ ماا
 ٠ 2 :0 ٠ 5 »ك ذك .٠

 ب50 هيفي 01/16 )يف نيتئادلا عفن الآ هه 37” كلذ

 حيرلاو نيدلا ىقاب 4 ف ١
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 ديزت ىساركلا نم ةعومجم هنمض لماك ىهقم ثاثأ ةيكلم ةيعمجلا دافأ دق ددسي داك ىذلا عورشملا اذهو

 ْ . .ةيبدألا ةودنلاو ليثمتلا ىعورشم تدافأ ,ةئاملا ىلع

 ىطسأ ميهاربإ ذاتسألا فلكملا وضعلا هلذب ىذلا رابجلا دوهجملا ةجيتن ناك ديفملا عورشلملا اذه قيقحت نإ

 .لامعلاو لمعلا ىلع رشابملا فارشإلاب ارهش 7" ةليط رمع

 .ديدجلا زكرملا ميمرت عورشم باسح -ج

 اريغص ابتكمو نيتعاق ىلع ىوتحملا ميدقلا اهزكرمل اراجيا اهينج (44) ايونس عفدت ةيعمجلا ةنيزخ تناك
 ىرخأ ةيانب ىلإ لاقتتالا ةرادالا سلجم ىلع ءاضعألا دحأ حرتقا كلذل ءاهطاشن باعيتسال ايفاك نكي مل ىذلاو
 ةيرخ تناكو «ةيانبلا هذه رامثتسا ىلع ءادعألا لاومأ ىلع سراحلا عم ىئدبملا قافتالا دعب كلذ ناكو ؛ةبسانم
 ميمرثلا فيراصم ذئموي تردقو ,تاهينج ةتس هردق ىونس راجيإب ةسمخو ًاناجم اهنم ةدحاو تاونس تس ةدمل
 بابشلا ةطبار سيئر فرصت تحت عضت نأ ةنيزخلل نذأو :ةرادإلا سلجم قفاوف ءاهينج نيتس نم برقي امب

 هتني ملو ةنيزخلا نم صصخملا غلبملا دفنف ريدقتلا ىف أطخلا زهظ لمعلا ىف ئدب امو عورشملا اذهل اهينج )٠١(
 ىه بابشلا ةطبار تناك امو .رخآ غلبم بلط ىلع عجشي رفوتم لام ةنيزخلاب سيلو «ريسي ءزج حالصإ نم الإ
 لفكتو ,لمعلا متي ىتح ةنيزخلا نم غلبم ىأ بحس بلطت نأ نود فلك امهم.همتت نأ تأر لمعلا اذه ىلع ةفرشملا

 ىأ لك ديدستل لباقم نودب تاياور ةدع جارخإب ليثمتلا عرف دهعتو مزاللا لام اب رمع ىطسأ ميهاربإ ىضعلا اهل
 ًادحأ بسحأ الو رخفلا دادمب هل لجست تادوهجم بابشلا هيف مدق رهشأ ةتس ماد لمع دعيو ءلاملا اذه ضعب

 تارايس باحصأو لامعو نوراجنو نوانب اناجم لمعلاب هيف مهاس دقف ميظعلا عورشملا اذه ةدعاسم ىف رصق
 فولقش قزارلا دبع ديسلا بابشلا ةطبار سيئر نم لك همدق ىذلا رابجلا دوهجملا امأ ؛مهريغو نويئابرهكو
 عرف ماق زكرملا اذهب لمعلا مت املو .ردقي نأ نم ىمسأو فصوي نأ نم مظعأ وهف هرارقوب حاتفم ديسلا هبئانو
 اذه ىف رمع ىطسأ ميهاربإ ذاتسالا ىضعلا هلمحت ىذلا ءبعلا نم امهلوصحم ففخ نيتياور لثمف ليثمتلا

 .ًاليضفتو ًالامجإ عورشملا اذهل ايباسح ًاذايب مكتارضح ىلإو .عورشملا

 فيراصملا عومجم "م 1

 ليثمتلا لوصحم ىفاص 1 000

 ةيعمجلا ىلع نيد فيراصملا ىقاب 1 6
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 لاسمحلل روطف نمث

 اهريغو تويزو ناولأو شيئرو

 اهريغو ريكاكسو تازرو ريماسم نمث
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 (ديدح حئافص) ىقنيز نمث

 لقن روجأ
 ماملا مزاول

 ءابرهكلاو رونلا مزاول
 ةعونتم فيراصم

 فيراصملا عوصمجم

 ليثمتلا لوصحم نايب اذهو

 ئتلدنألا ةزيها ةياور ليغشل لويستتل"ننانم

 دادغب رجات ةياور ليثمتا لوصحملا ىفاص

 سلدنألا ةريما ةياور ليثمت ةداعا لوصحم ىفاص

 يا



 نم ةيعمجلا اهينجت ئىقلا ةدئافلل ةبسنلاب اروكذم ائيش تسيل زكزملا ىنلع :تيرجأ ىتلا فيزاصملا هذه

 . ايوئس تاهينج ةتس هردق راجياب 1967 سرام :رخآ ىف ىهتنت تاوننس تنس ةدمل لئاهلا ءانبلا اذه لالغتسا

 3123 فاس اد دورات ءاوقألا ل اونا ناك ومر اكلاو ةيعفجلا يتوقع مقوألا اسال دفع طورت نيس

 ل اذهيو .اهطانشت عيدجلا عنشتي "اكرم ةيفمجلا كدافتسا دقف :اثيع .دوهجلا هذه الو علبملا اذه فرضي مل
 باحصأل ةظهابلا :روجألا عفد ىلع ةهركم:دعت مل امك ,ناك لمح ىنأل لحم ىأ راجئتسال ةجاخ ىف ةيعمجلا دعت

 .حرسملاو ةريثكلا تاعاقلا .دوجو لضفنب كلذو ليثمتلل ةياور ىأ دعت امدنع خراسملا

 ةفاقثلا (ةيناثلا ةيحانلا )

 ىف تلصح ىتلا تاروطتلا نآلا مكل حرشاو :ةفاقثلا مسق نوكت فيك ريرقتلا اذه لوأ ىف مكتارضحل تركذ

 :لوقأف نآلا ىلإ اهب ماق ىتلا لامعألاو مسقلا اذه

 لاقتسا هنيوكت نم ةريصق ةدم دعبف ليثمتلا ةيحان ىف الإ مهللا طاشن ىأ هنيوكت لفأ ىف مسقلا اذه دبي مل .

 مسقلا اذه نيوكت ةرادالا سلجم ىأر كلذ رثأ ىلعو ةلاقتسالاب ريتركسلا هالت مث ةنرد نم هلاقتنا ببسب هسيئر

 ,: ةداسلا نم فلأف .مسقلا اذه ةسائر لبقي نم دجي مل هنأ ريغ ديدج نم

 ًاريتركس ش ىثلثلا ديسلا

 ًاوضع ٠ فولقش قزارلا دبع
 ًاوضع ش . 2 نمع ىطنسأ ميهاربإ

 اوس ْ هتكس هللا دبع

 ' اكضع ] ىنابيجلا كرابم
 ًاوضع ش ميلح نب ديمحلا دبع

 وضع ٠ ٠ . ميشخ ىب جرف

 00 ْ ىناجنلا كاخ
 امد. بينش داؤف

 مه طقف ءاضعأ ةعبرأ الإ هيف قبي مل رخآلا ضعبلا لامهإو ءاضعألا ضعب ةلاقتسا نيب نمزلا رورم عمو

 مكتارضحل ثدحتا نآلاو ,ينابيجلا كوربملا ءرمع ىطسأ ميهاربإ ؛هتكس هللا دبع ؛ فؤلقش قزارلا دبع :ةداسلا

 :ىتآلا ىف رصحنت هتمهمو ةفاقثلا رشنب ىنعي ىذلا مسقلا اذه لامعأ نع

 ةيملعلا بتكلا فلتخم نم ادلجم 187١؟ ىلع ىوتحت ةريغص ةبتكم ةيعمجلا هذه ىف :ةعلاطملا ليهست .1

 ادلجم "و 114 ليربا ىف ةرهاقلاب ىناطيربلا دهعملا نم ةيده:ت ءاج ادلجم ١١١ اهنم «ةيخيراتلاو ةيبدألاو

 ةدع ىف اهبتك بترف ةروكذملا ةيتكملا ميظنت ىلع مسقلا اذه فرشأ دقو «ةيعمجلا هذه ىكرتشم ضعب اهادهأ

 هيف ام اذه ىفو ةراعتسا ١714 تاراعتسالا هذه تغلب دقو تاراعتسالا مظني اصاخ الجس اهل دعأو سراهف

 , ةفرعملا قفأ عيسوتو ناهذألا ريونت نم
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 امل ةيليللا ةيميلعتلا لوصفلا ءاشنإ مسقلا اذه اهي زتعي ىتلا لئاسملا مهأ نم :ةيمألا ةحفاكمو ميلعتلا ب

 اذه تضرتعا .دقو ةباتكلاو ةءارقلا فرعت ىتلا ةقيطلا فيقثت نمو ةيمألا نايغفط نم دحلا نم لمعلا اذه ىف

 ددع ناك دقف رهشأ ةتس مادو ١945 ةنس ويام ىف حتف ىذلا لصفلا ىف الإ هحاجن رهظي ملف تابقع ةدع مسقلا

 .. ًابلاط نيرشع نم رثكأ هيف قبي مل هتدم رخآ ىف هنأ ريغ نيعبسلا ىلع ديزي رمألا لوأ ىف ةبلطلا
 نفلا اذه نأل .ليثمتلا ةيحان ىه ديدشلا همامتها مسقلا اذه اهيلإ هجوي ىتلا ةماهلا ىحاوتلا نمو - ج

 ريغصلاو ريبكلا ملعت ىتلا ةيملعلا بعشلا ةسردم ربتعي حابرأ نم ةيعمجلا ةنيزخ ىلع رديام ىلع ةدايز ليمجلا

 ىف امإ اهجالع فصيو ةيعامتجالا ضارمألا همهفي ىذلا بولسألاب بعشلل حرشيو ,ةلضافلا قالخألا نوكت فيك
 رونأ طيشنلا باشلا هسأري هتاذب مئاق عرف نفلا اذهل لعج بيسلا اذهلو ؛ةنزحم ةاسأم ىف وأ ةكحضم ةهاكف

 ةيخيرات تاياور سمخ تارم ةدعل لثمو جرخأف رابج دوهجمب ةئالثلا تاونسلا ىف عرفلا اذه ماق ,ىسلبارطلا

 ليثمتلاو جارخإلل ناكو .دادغب رجات «سلدنألا ةريمأ « ديدجلا ليجلا ,دانصلا فيلخ ,داهس :ىه ةيقالخأو

 ديعأ (داهس) ةياور نأ ركذلاب ريدج ىه اممو :ةراظنلا روهمج نم ريدقتو باجعإ ةنر تاياورلا هذهل نيينفلا

 ابعت ناكو  حرسملا رداغي ملو ؛هريدقتو هومس باجعإ تلانف مظعملا ريمألا ومس ةرايز ةبسانمب ًاصيصخ اهليثمت
 ماعلا ةبسانمب نيترهاس نيتلفح ليثمتلا عرف مظن ةروكذملا تاياورلا ليثمت بناج ىلإو .ليثمتلا ةياهن ىتح
 صقرلاو ةينطولا ىقيسوملا ىلإ عامتسالا ةعتم بابشلا امهيف دجو ؛54١" ىداليملا ماعلاو 160 ىرجهلا

 : .ئربلا برطلاو ةيلستلا بابسأ نم كلذ ريغو ركنتلاو

 ذيذل ملح ىه ىأ رهدلا نم انيح ةفاقثلا مسق ءاضعأ سوعرب تفاط ةليمج ةركف :ةيليللا ةيبدألا ةودنلا ب د

 نم موي ىف حبصي ىراسلا لايخلا ىأ ةئراطلا ةركفلا نأ بسحن انك امو ,.1540 ةنس فيص نم مهلايخ بعاد

 ثيح «ريبك عامتجا ىف ةديلولا ةركفلا هذه ترهظ ١147 ربمفون 9 تبسلا ةليل تناك ىتح ةعقاو ةقيقح مايألا

 ىف هرثأو هرطخ هل نوكيس اميظع المع ةليللا حتتفن نمحرلا هللا مسب» :لاقو مسقلا اذه ءاضعأ دحأ فقو

 ىف ركفلا لاجر ةنوعم ىلع نيدمتعمو هللا ىلع نيلكوتم  انمزع ىه لمعلا اذه ؛ىركفلاو ىفاقثلا دالبلا لبقتسم
 بياطأ نم مهسفنأ هيهتشت ام ماركلا اهداورل مدقتل تبس لك ةليل دقعتت ةيبدأ ةودن ءاشنإ ىلع  دالبلا هذه

 اهتلاسر ىدؤت ةودنلا هذه تذخأ خيراتلا كلذ نمو «...تارماسملاو ثيداحألا ذئاذلو ؛تارظانملاو تارضاحملا

 رظاذملاو ؛رضاحملاو عمتسملا تابجاوو قوقح نيبي اماظن ةفاقثلا مسق اهل نس دقو هجو نسحأ ىلع ةيفاقثلا
 (”) و ةرضاحم (19) .اهداورل تمدق نأ دعب نهشلا اذه لئاوأ ىف ىلوألا اهترود ةودنلا تمتخو .ميكحتلا ةنجلو

 دقعنت رهشأ ةتس ةودنلا ةنس لبقتسملا ىف لعجي نأ ةفاقثلا مسق ررق.دقو «ةزاتمم ةيبدأ لوصف (؟)و تارظانم

 ريرهمزو ظيقلا ةرارحل ءاقتا ءاتشلاو فيصلا ىلصف ىف لطعتتو فيرخلاو عيبرلا ىلصف ىف نيترود ىف اهيف
 ءاضعأ تارضح دوهجمب ىباجعإ ميظع لجسأ نأ الإ ةيفاقثلا ةيحانلا نع ثيدحلا ةياهن ىف ىنعسي الو .دريلا

 .ةنيدملا هذه ىف ىفاقثلا ىوتسملا عفرل رابج دوهجم نم اومدق امل ؛ليثمتلا عرف ءاضعأو سيئرو «ةفاقثلا مسق

0-6 #44 



 ةضايرلا_ (ةثلاثلا ةيحانلا)

 هجولا ىلع ةنيدملا هذه ىف ةيضايرلا اهتلاسر ىدؤت نأ مويلا ىلإ اهتأبشن ذنم ةسسؤملا هذه عطتست مل

 ,ةحابسلاو ءزفقلاو ,ودغلاف .ةيندبلا ةكرحلا نع ىتأتت ىتلا باعلألا عيمج ىلع لدت :ةضايرلا ةملكف ؛بولطملا

 نمض لخدي باعلألا نم ىصحي داكيال امم كلذ ريغو سنتلاو ةلسلا ةركو ,مدقلا ةركو ,لاقثألا لمحو . ةمكالملاو

 ,ةملكلا هذه لولدم

 نم نييضايرلل دئاوف نم باعلألا هذه لثم راشتنا ىف ام لهجي ال ناك نإو  ةيعمجلا هذهي ةضايرلا مسقو

 اذهلو مدقلا ةركل قرف ثالث دادعإو نيوكت ئوس عطتسي مل ىرخأ ةهج نم روهمجلا ىلع هيفرت نمو «ةهج

 را :اهتم بايسأ

 , باعلألا نم اهريغ نود مدقلا ةركل ىضايرلا بابشلا ليم :أ

 ,نيينفلا نيبردملا دوجو مدع -ب

 نع مهرثكأ فرص ىذلا رمألا ةشيعملا رومأب بابشلا لاغشناو دالبلا ىف ةيداصتقالا ةلاحلا نوهدت  ج

 ْ ْ , ةضايرلا ىف ريكفتلا .

 .ديوعتلا قيرط نع روهمجلا ىف ةيضاير حور قلخل ىفاكلا لاملا دوجو مدع د

 تاوتسلا ىف ثالثلا هقرف تمظن ثيح مدقلا ةرك ةبعل ىلع ةضايرلا مسق رصتقا ةعمتجم بابسالا هذه لكل'
 قرفو سيلوبو ةيزيلجنإ نم ىرخألا قرفلا غم ةازابم "5و اهنيب افيف ١٠ اهنم :ةارابم نيسمخو نينثا ثالثلا

 ركذلاب ريدج ىه اممو تايرابم 8 ترسخو ثالث ىف تلداعتو اهنم ةارابم "7/ ىف تزاف ىرخأ زكارم ىف ةيعمجلا

 قرفلا نأ ىتح ءادج ةيلاع انقرفل هيف زوفلا ةبسن تناكو «ةيزيلجنإلا قرفلا عم ناك تايرابملا هذه مظعم نأ

 قيرف هزرحأ زوفلا نكلو انقيرف لزان ابختنم اهنيب.نم تنوك لوألا انقيرف ىلع بلغتت ىكل ةيزيلجنإلا
 ,ةيعمجلا

 نم اومدقام ىلع ةضايرلا مسق ءاضعأو سيئرلاو ىضايرلا بابشلل ىريدقتو ىباجعإ لجسأ ًاذإ ىنإو
 لبقتسملا ىف هنأ ىف ديطو بابشلا ىف ىلمأو .دعب زهدزي مل ةنيدملا هذه ىف ىضايرلا طاشنلا نأ ركنأ ال دوهجم
 . بابشلا ديفتسي اهنمو .سفنلا نع هيفرتلاو .مسجلا ةوق ةضايرلا ىفف .ةيانع نم قحتست ام ةضايرلا ىلويس
 .ةايحلا كرتعم ضوخل احلاص ايردم ابابش هنم لعجت ةيلقعو ةيمسج دئاوف

 ةيعامتجالا  (ةعبارلا ةيحانلا)

 ةهج نم ةيساسألا اهضارغأ دهعت ىلإ فارضناللو ةهج نم اهدراوم ةلآاضل ةسسؤملا هذه رودقم ىف سيل

 وه اهنم لكل ةصاخ تارادإو ًاناجل ةيحانلا هذهل نأ عمو .اهمامتها ميظع ةيعامتجالا ةيحانلا ىلوت نأ .ىرخأ

 ةيحانلا نمف .ىبدألاو ىداملا اهدوهجمب ةيعامتجالا ةيحانلا ىف ةيعمجلا هذه تمهاس دقف ,اهؤاضعأو اهدراوم
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 ةيبدألا ةيحانلا نمو ءاهريغو ةيواقربلا ةثعبلا ةناعإ عورشمو بوبغج ىرجاهمل اهتناعإ عورشم ىف تمهاس ةيداملا

 تايسانملا ىف ةيبعشلا تاناجرهملا ميظنتيو ةيموقلاو ةينيدلا دايعألا ىف تالافتحا ةماقإب ةيعمجلا هذه تمهاس
 ءاشنإ ةركف.نأ ركني نأ دحأ عيطتسي الو .اهريغو مظعملا ريمألا ومس ةرايزو ىسونسلا دفؤلا ةرايزك ىربكلا
 1 هيجوتلاو ميظنتلاب اهتذغو اهتنضتحا ىتلا ةيعمجلا هذه ىف تشن ةعارزلاو ةراجتلا ىف ةينواعتلا تاكرشلا

 .ةايحلا.كرتعم ىف اهسفنب اهقيرط قشتل اهتكرت اهدشأ تغلب اذإ

 س ةيسايسلا ةسماخلا ةيحانلا

 .نآلاو .ةسسؤملا هذهل ةيعامتجالاو :ةيضايرلاو ةيفاقثلاو .ةيلاملا ىحاونلاب قلعتي ردي كامبل تركذ

 : هذه نوناق نأ ملعن انلك ,ىسايسلا ناديملا ىف لامعألا نم ةسسؤملا هذه هب تماق ام ىلإ انه ريشأ نأ ىب ردجي

 رصحنت تاياغو فادهأ مهل اهيف نيلماعلا ىأ اهيلإ نيبستنملا نكلو ةنيعم ةيسايس ضارغأ ىلع صني مل ةيعمجلا
 : ىلي اميف

 ,ماتلا ايبيل لالقتسا (؟) .ةئزجت ىأ نودب ايبيل ةدحو )١(

 نسل عزل ودور ا هتك لقال نشل[ كاس دنع ا ١

 .ةلقتسم ةلودك ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ مامضنالا (5)

 هذه تأر دقف ؛اهنم دوجوملا ةرزاؤم ابجاو ناكو .دالبلا هذه ىف ةددعتم نكت مل ةيسايسلا تائيهلا نأ  اميو
 تادوهجملا تاتش عمج اهماوق ةيعامجإ ةفصب ىساّيسلا ناديملا لخدت نأ 1545 يام. رهش ذنم ةيعمجلا

 ,ةينطولا فادهألا قيقحت ىلع لمعلل ماع بلاق ىف اهبصو ةيصخشلا

 ةينادجولا ةكراشملا هاجتا ,ديدجلا هاجتالا اذه ىلإ اهفارصنا ةيعمجلا هذه ىلع ذخأ دق ضعبلا ناك اذإو
 مهنأو مهينطاوم ةيقبل ةيسايس افادهأ نودشني ةيعمجلا هذه ءاضعأ ناك اذإ :ىعيبطلا نمف ؛ةينطولا لامعألا ىف
 نم :ىعامتجالا مهطيحم ىف وأ ىصخشلا مهطيحم ىف ءاوس ءاهليبس ىف ةيحضتلاو اهل لمعلل نودعتسم
 نيلتكتم نيعمتجم ئدابملا هذهل اولمعي نأ ةدحاو ئدابم نوقنتعيو ةدحاو ةئيه ىلإ نيبستنم اومادام ادج ىعيبطلا
 .هتايلوئسمو هجئاتنو لمعلا اذه تابجاو ةسسوؤملا هذه طيحم ىف اومساقتي نأو

 لإ اهنم دصقلا نكي ملو تارهاظملاو تالافتحالا تمظنف ةفلتخم ةيسايس الامعأ ةيعمجلا هذه تلمع دقل

 داهجلاو ةيحضتلا رخافمب نازتعالاو حورلا ةيوقت ىف اهرثأو اهتمظعب ةداشإلاو نطولا ىلع ةزيزع تايركذ ءايحإ
 نم دبال ىذلا ىموقلاو ىنطولا روعشلاو ىيسايسلاو ىركفلا جوضنلا ءامنإ ىهو ,هيلإ ىبصن ام بناجب ؛ىنطولا
 .كاردالاو ةيساسحلاو نماضتلا هيف ىلجتي رهظم ىف ؛ةيماس ةيموق ةينطو بلاطمو تاياغ نع ريبعتلل هراهظإ
 ريدقتو كاردإلاو ريكفتلا ةوق ىف ةسوملم ةلثمأ تدأ دق اهنإف ,لامعألا هذه ريسفت ءاسأ دق ضعبلا ناك اذإو

 فرصتلا نسحو ءىدهلاو ماظنلا ةوقب باجعإلا ىلا وعدت رهاظمب روهظلا ىلع ةردقلاو ضرغلا مهفتو ثداوحلا
 .نمألاو ةلادعلاو نوناقلا لظ ىف
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2. 

 امئاد تناك اهلامعأ نأو ةلداع ةيماس فادهأ لجأ نم لمعت اهنأ نم نيقي ىلع امئاد تناك ةيعمجلا هذه نإ

 اهيهرفو هروياكو نتمالا ةنك ةيحوتسم ثامنا لك يف 'كتاكو ,ينسلا هتدارإو ئاقملا"اهريمأ ةلطكا وم يشن
 نماضتلاو ةكراشملا بح روعش ىلع زكتري ساسح ىباجيإ سوملم رهظم ىف ملاعلا مامأ هترصانم امئاد

 ,كلذك اهيوعشو ةيبرعلا اياضقلا لوح ىبرعلا ملاعلا ىف لب ءبسحف انتيضقو ريمألا لوح ايبيل ىف ال ةيحضتلاو
 نآلاو ,حومطلا بثوتملا ملاعلا اذه تاهج نم ريثك ىف هتعمس راشتناو هتيويح ىلع اليلدتو نطولا مسال ءايحإ
 ىسوتسلا دفولا تارايزك ةيموقلاو ةينطولا دايعألاب ةيعمجلا تالافتحا ركذأف لامعألا هذه ليضفت ىف لخدأ

 ىركذو «ةييرعلا ةعماجلا سيسأت ئركذو «راتخملا رمع ديهشلا ىركذو سطسغأ (1) ىركذكو مظعملا ريمألاو
 :نيطسلفو نادبلو ايروس اياهق لج نم تتاك نقف تارهاطظملا اها ةينيذلا نايمألا نم اهريغو ةيوبنلا ةرجهلا

 تالافتجالا هذه نأ ركذأ نأ ىنتوفي الو ءاهلالقتساو ايبيل ةدجوب صاخلا نقيب رتسملا حارتقا ةبسانمبو
 ةسسوؤملا هذه تاءادن رطاخ بيط نع ىبلي ناك ىذلا بعشلا دارفأ سوفن يف رثألا ميظع اهل ناك تارهاظملاو
 ْ .فارشإلاو ذيفنتلاو سيسأتلا ةمظنأ عابتاو كلذ لكب مايقلا ىف اهتاوعدو

 نع عافدلا فقاوم ىف دييأتو ركش تايقرب لاسرإ اهقبسي ىأ اهعبتي امئاد تارهاظملاو تالافتحالا هذه نإ

 ريمألا ومس ىلإ لسرت اهعيمج تايقربلا هذه تناكو ءاهيلع ءادتعالا ثداوحل جاجتحاو راكنتسا تايقربو :ةيورعلا
 روعشب املع خبل :ةصتخملا ةيبنجألا تاهجلا ىلإو .ىبرعلا قرشلا باطقأ ىلإو ؛ةيبرعلا ةعماجلا ىلاو ,مظعملا
 رشنو ءاهيلع ادور ةسسوؤملا هذه تقلت دق ثداوحلا هذه نم اريثك نأ سفن الو :ةينطولاو ةيموقلا اهيف امو دالبلا
 ريش ماذا امد ايتو ةييردلا ةعفاملا ثا رسو ةييلجألا هنازدلاو ةيفنلا كارعلا تاحفم لع اهويك

 اميف امأ ؛ةينطولا ةسايسلاب قلعتي اميف اذه .ةيرصملا ةعاذإلا ةطحم اهتمدقم ىفو ةيبرعلا ةيكلساللا تاطحملا
 قلعتت ةيلحملا ةرادإلا ىلإ ةيحالصإ تاركذم ؛ةيعمجلا هذه تلسرأ دقف :ةيلخادلا ةيرادإلا ةسايسلاب صتخي
 ىداصتقالا حالصإلا بورض نم اذه ريغو نييلاطيإلا نيينفلا بلج مدعب كلذكؤ نيومتلاو ةراجتلاو ةلمعلاب
 .ىعامتجالاو ىفاقثلاو

 ىذلا اهئادن رثأ ىلع ىزاغنب ىف ةيسيسئتلا ةئيهلاب اهلاصتا ةيعمجلا هذه خيرات ىف ةزرابلا لامعألا نمو
 ةقرب) ةديرج تاحفص ىلع هترشن ىذلا ىنطولا اهجمانرب قيقحت ىف اهودضاعي نأ هيف نينطاوملاب تباهأ
 ةداعس ةسائر تحت ىلحم دفو نييعت ىف لثمت ىذلا لاصتالا كلذ 1955 ليربأ !٠ خيرات )١1( مقر (ةديدجلا

 ةيعمجلا هذه رادب دقع ىذلا عامتجالا كلذ ضخمت دقلو ؛هرارغوب حاتفم ديسلا ةيراتركسو ديبعلا اشاب ىلع
 قاثيم عضو نع ١1547 ليربأ 4 خيراتب اهيف ذوفنلاو ةملكلا ىوذو اهخئاشمو دالبلا نايعأ عيمج هيف كرتشاو

 ةضوافمل ىزاغنب ىلإ هب رفاسو روكذملا دفولا هلمح .اهقيقحت ىلع لمعلا ةقيرطو دالبلا فادهأل لماش ىنطو

 ءايبيل ةدحو ىلإ ىنطولا اهجمانرب ىف حوضوو ةحارصب رشت مل اهنأ ثيح هساسأ ىلع ةيسيستلا ةئيهلا

 .ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ اهلالقتسا دعب اهمامضناو
 بص ءروكذملا جمانربلا ىف ليدعت ىلع لدت ةمرتحملا ةئيهلا كلت عم ةيقافتا لمحي هتمهم نم دفولا داع دقو

 دحأ هريتعا ىذلا ىنطولا انقاثيم رهوج عم ةقفتم ةحضاو ةسسؤملا هذه فادهأ تاوانت ةينطو ةركذم بلاق ىف
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 :لصألا قبط ىلي اميق اهدريست ةينامثلا هصوصخت ىهاهو «ةينطو ةميرج» سانلا

 الو :ةيامح الف :صقنلا هوجو نم هجو ىأب صوقنم ريغ الماك اهلالقتسا قيقحتو ءدالبلا ريرحت : ”الوأ
 .ةياصو الو «بادتنا

 ,سلبارط الو ةقرب الف ءرصم ىلإ سنوت نم ةيبيللا دالبلا ةدحو : ايناث

 ,ةيبيللا ةدحولل ًازمر نوكيل ىسونسلا سيردإ دمحم ديسلا اهريمأب ىمسرلا فارتعالاب ليجعتلا : "ثلاث

 دمتستو بعشلا مامأ ةلوئسم ةيروتسد ةينطو ةموكح ليكشتو ؛ىعرشلا اهمكح ةفد ىلوتيلو

 .بعشلا نم اهتطلس

 ,اعيمج تاطلسلا ردصم اهدحو ىه ىتلا ةيبيللا ةمألا نع رداص لماش رح روتسد عضو : اسعبار

 حرشب توصلا عفريو دالبلا قوقحب بلاطيل رضاوحلاو ىداوبلا لثمي لاحلا ىف دفو فيلات : "اسماخ

 ةلكشملل ضرعت ىتلا ةيلودلا تارمتؤملا داقعنا ءانثأ اهنع عفاديو جراخلا ىف دالبلا ةيضق

 ,ةيبيللا

 انبلاطمو ةيموقلا انفادهأ قيقحتل ةيلودلا تازمتؤملا ىف اهتوص عفرب ةيبرعلا ةعماجلا ضيوفت : "اسداس
 .ةقباسلا داوملا ىف ةنيبملا ضارغألا هذهل فلؤملا ىبيللا دفولا عم قافتالاب ةينطولا

 .اهقيقحت ىف ىبيللا دفولاو ةيبرعلا ةعماجلا ةرزاؤمل ىمظعلا ايئاطيرب ىلإ بلاطملا هذه عفر : "اعباس

 ٠ .ىنطولا قاثيملا اذه قيقحت لع لمعلل دالبلا'ءاحتأ ةفاك ىف ةيعرف ناجل ليكشت : "انماث

 خئاشم ةيعمجلا هذه تعد «ةرقوملا ةيسيسأتلا ةئيهلا عم ددصلا اذه ىف ذختا ىذلا رارقلل اميعدتو اذه

 امارك افويض اولزن دقو ١147 ةنس ليربأ (14) موي اهراد ىف دقع عامتجا ىلإ ةيقرشلا ايبيل ةقطنمل ىبارحلا

 دوهجلا نم ةنرد دفو هب ماق امو ىنطولا قاثيملا نيعمتجملا ىلع ضرع ةبسانملا كلت ىفو .ةنيدملا هذه لهأ ىلع

 ىلع اوعقوو «:ةيسيسأتلا ةئيهلا عم ةمربملا ةقيثولا ىلع عامجإلاب نووعدملا قفاوف جئاتن نم هيلإ لصوت امو
 ,1947 ةنس ليربأ ١" خيرات (7؟1) مقر (ةديدجلا ةقربي) رشن دقو ؛كلذ ىلإ ةراشالا لوانت رضحم

 ,رومألا ريسل ةيعقاولا قئاقحلا لهجي ناك هنأل دقنلاب ةيعمجلا هذه لامعأ لوانت دق سانلا دحأ ناك اذإو

 لسرت تناك املاط ةسسؤملا هذه ىلع عقيال كلذ ىف بنذلا نأ ررقأ ىننإف قاثيملا كلذ ىلع الثم هعالطا مدعل

 , اهلهجت ةسسوؤملا هذه تلازال بابسأل رشنت ملو :ةروكذملا اهتارارق عيمج رشنلا

 دقو .رشنلل (ةديدجلا ةقري) ةديرج ةرادإ ىلإ تلسرأ دق ىنطولا قاثيملا ةروص نأ ركذأ لاثملا ليبس ىلعو

 ىف قاثيملا رشنب تدعوو ١1947 ةنس ليربأ ١4 خرؤملا ددعلاب هيف مربأ ىذلا ىنطولا عامتجالا ريخ هذه ترشن

 ةديرجلا كلت تركذ .ةيسيسأتلا ةئيهلا عم ةئرد دفو ةيقافتاب صتخي اميف كلذك ءهرشنت مل اهنكلو اهل مداق ددع

 دادعأ ىلإ نيترم اهرشن تلجأو ةيقافتالا نم ةروص تقلت اهنأ 1947 ليربأ ١9 خيرات 774 مقر اهددع ىف
 ثعبت نأ تأر ةيسيسأتلا ةثيهلا نأ ١941 ةنس ليربأ 74 خرؤملا اهددع ىف ةديرجلا كلت تركذ اريخأو :ةمداق

 ءافخ ىف لمعن مل اننأ حضتي اذه نمو .مظعملا ريمألا ىمس ىلإ ةماعلا طباضملابو ًارخآو الوأ هتررق ام عيمجب
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 ,بعشلا ئنامأ عم ىشمتت اهنأ داقتعالا لك دقتعن ةينطو تابجاوب مايقلا ىف رتستلا ىلإ وعديام كانه سيلو
 ,ةيماسلا هريمأ ةدارإو

 ةيبرعلا ةعماجلا ئلإ مامضنالاو ةيبيللا ةدحولاب نيدانملا لئاوأ نم اهنأ ةيعمجلا هذه فرشي امم ناك اذإو
 نيتداملاي ءاج اميف اهعوقول تطاتحا لب ثداوحلا تقبس ركذلا فلاسلا اهقاثيمب اهنأو مظعملا ريمألا جماربل اقفو
 امهو ءامات اقيبطت ناقبطت امهارن مويلا انحبصأ ناتللا ناتداملا ناتاه . روكذملا قاثيملا نم ةسداسلاو ةسماخلا
 ىف تريثأو تاهبشلا اهلوح تماح املاط ىتلا ةسسؤملا هذه رسي .ةيبيللا ةسايسلا ىف ديدجلا هاجتالا روحم
 ىلإ ليملا امئاد وه اهدئار نأو صالخإلاو نماضتلاو حوضولا ةياغ ىف تناك اهلامعأ نأ ؛تاماهتالا اههجو
 ريكأو ءاهلامعأ ططخو اهتاحارتقاو اهئارآ ضعب نع لزانتلا اذه اهكولس اهفلك ىلو ؛فالتئالاو نواعتلاو مهافتلا
 تحت اهسفن ةعضاو ةيسيسأتلا ةئيهلا ىلإ اهدييأت تلسرأ ؛1947 ةنس ىينوي رهش ىف اهنأ اذه ىلع ليلد
 ىف ةيواقربلا ةينطولا ةهبجلا سيسأت ربخ تملتسا امدنع ددرتت مل اهنأ امك ءمظعملا ريمألا ءادنل ةيبلت اهفرصت
 كلت بلطل اقفو اهسفن ةهبجلا ىف ةنرد نع نيلمم نييعت نع ضخمت اهراد ىف عامتجا ىلإ دالبلا نايعأ ةوعد
 مل ةيعمجلا هذه نأ صالخإلاو نماضتلا رهاظم نم كلذك .اهسيسأت ىلع هتقفاومو ريمألا ةقث تلان ىتلا ةئيهلا
 ندنإ ةنجل ةلباقمل ًأهتدعأ ىتلا ةينطولا ةهبجلا ةركذم ةفيص ىلع ةقفاوملا نع 1985 ةنس رسمسيد رهش ىف ددرتت

 ىلإ تاحارتقا ةفدص ىف كلذك دالبلا مساب اهتلسرأو .دالبلا مساب اهتدعأ دق تناك ىتلا بلاطملا ءاغلاو ةيرادالا
 .اهساسأ ىلع ةقرب مساب ةركذم عضتو ةنيدملا هذه رظن ةهجوب املع ذِخئتل ةروكذملا ةهبجلا

 نم هيلإ تلصوت هر ءوضلا ىقلأل مكل هتركذ دق ةيسايسلا ةيعمجلا هذه لامعألا صخلم ىه اذه
 بجي اهريثأت ىف ةميظعلا اهرهظم ىف ةيوقلا لامعألا هذهب ديشأ ذأ ىنإو. ةيضاملا ثالثلا تاونسلا ءانثأ جئاتن
 تيتشتو انتقث ةعزعزو ءاننايك ميطحت اهنم دصقلا ناك تامزأو ليقأرع نم انب طاحأ انيس ل
 .ةئيندلا ضارغألاو ءوسلا لهأ اهجوري ىتلا فيجارألاو تاياعدلا فلتخمب انراصنأ

 دقو .ريهشتلاو نمطلاب اهلامعأ نولوانتيو اهؤاضعأ اهنع ىلختي نأ الإ [ رك لك هيلا هزم نك يهبل إو
 اهيوضعو ىديبعلا اشاب ىلع ةداعس اهسيئر ةلاقتسا ىه تابثو مزعب ةسسؤملا هذه اهتلباق ةمدص لوأ تناك
 مهتلاقتسا تءاج دقو ؛:ةيصوصخ لغاشمو ةيحص بابسأل نويح سومخ ةجاوخلاو ىداصحلا داوجلا دبع ديسلا
 ةرادإلا سلجم اهربتعا دقف ,ةينوناق تناك نيروكذملا ةلاقتسا نأ امبو ءنماضتلا ىلإ ةجاحلاو ةدشلا تقو ىف
 دقف ةيناثلا ةمدصلا امأ مهتيوضع ةدم ةليلج لامعأ نم ةسسؤملا هذهل نوليقتسملا همدق ام !ركاش اهليقو ةبيجو
 ةلاقتسا نم 1947 ةنس ليربأ 1 ىف خرؤملا 474 ددعلاب (ةديدجلا ةقرب) تاحفص ىلع هانعلاط اميف تلثمت
 . اولواتت ,ةينوناق ريغ ةقيرطب .لايخ نب ملاس جاحلاو .ىناوزيفلا حاتفم خيشلاو ؛مامإلا حاتفم ةدمعلا ءاضعألا
 تارضحاي اذهو «اهلجأ نم تسسأت يتلا ئدابملاو قفتيال اكلسم تكلس اهنإ» مهلوقب ةيعمجلا هذهب ريهشتلا اهيف
 صوصنم عم امي ىفانتيو ةرادإلا سلجم ىلإ مهتلاقتسا ميدقت متحت ىتلا ةيرادإلا لوصالا عم ىفانتي ةداسلا
 نم لوق ىأ لمع ةيعمجلا ىضع نم ردصي نأ زوجيال هنأ ىلع" :صنت ىتلا ىساسألا نوناقلا نم (؟؟) ةداملا

 هل زوجي الو ءاهب ريهشتلاو اهيدان لخاد ماظنلاب لالخإلاو اهليبس ىف ليقارعلا عضوو اهتمارك نم طحلا هتاش
 - غ4



 ناو ءءاضقلا مامأ مث ةيعمجلا نوناق مامأ الوئسم نوكيف اهريغو فحصلا ىف ةباتكلاب وأ ةياطخلاب اهداقتنا

 ال ثيح نم مهصاخشأ ىف نعط الإ ىه نا (ةديدجلا ةقرب) تاحفص ىلع نيريخألا نيليقتسملا تارضح هركذام

 لالتخاو لشف لك تايلوئسم لمحت ىف نوكرتشم مهف ةرادإلا هذه سلجم ىف ءاضعأ مهتفصب خهنأل ,نوملعي

 .تاسلجلا رضاحم ىلع مهعيقوتو مهتقفاومب تررق ىتلا سلجملا اذه لامعأ ىف رهظي رييدت ءوسو

 ىف نوبغري نيذلا عماطملاو ضارغألا باحصأ هروصتي الايخ الإ نكت مل هللا لضفب رهاوظلا هذه نأ ىلع

 ةينطو فادهأل لمعتو ىدانت ةسسؤم نع نوينطو ىلختي نأ ادج بيجعو ءريغلا ضاقنأ ىلع مهصاخشأ نيوكت

 تكلس دق فادهالا كلتل اهقانتماب ةيعمجلا هذه نإ نيليقتسملا تارضح لوقي نأ ادج بيجعو ؛ةيماس ةيموق

 نمو ؟ةينطولا دالبلا ئدابم قيقحت ىلع لمغلا قيرط نم فرشأ قيرط كانه'لهو :باوصلا قيرط ريغ اقيرط

 ؟ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ اهمامضناو اهترامإو اهلالقتساو دالبلا ةدحوي ةادانملا

 ريسن انك انتأ ىلع ثداوحلا تلد دقلو ءانريمأو انرئامض نم ىحوب انلمع دق اننأ ىه ةلئسألا هذه ىلع اندرو

 ىلع رشن ىذلا ريخالا هومس نايب ىه كلذ ىلع ليلد ربكأو ؛ةينطولاو ةيموقلا هتاساسحإو هومس جمانربل اقبط

 سيل هنأ دقتعن ةينطولا ةسايسلا ىف اهاجتا نمضتو 1941 ليربأ 1١ خيرات ٠ مقر (ةديدجلا ةقرب) تاحفص

 تائيهب مئاد لاصتا ىلع ىهو ةينطولا ةكرحلا رجف ذنم هومس نأ نم ديكأ ملع ىلع اننإ نإ «ديدجلا رمألاب

 ٠ .ةينطولاو ةيموقلا انفادهأ قيقحت ليبس ىف اهتعماجو اهلودو ةيورعلا

 نون ايضتي تفلي ىلا ةيلاحلا فورلا كيتو يسال سودا يال راجت هيض يلو عيا

 لكب اهدوهج ةلصاوم ىلع ديكألا اهمزع ةيعمجلا هذه نلعت لبقتسملا ىف انريصم ريرقت هيلع بترتي ب امساح

 كرتي ال حاضيإلاو ريسفتلا نم ؛ئىش ىف نآلا اهرركأو ؛اهركذ قبس ىتلا ا

 : عقاولاو ةقيقحلا | عم قبطني ال ليوأت وأ لأمتحا ىأل الاجم

 ةماعد نوكيل هيلإ حمطن ةيموقلاو ةينطولا .انفادهأ نم ىساسأ فده ةئزجت ىأ نودب ايبيل ةدحو 1(

 ىرغصلا ةدحولا ديرن . جايتحا ىأ ةلقل لازعنإو ةشحوب هيف رعشن ال ىذلا حيحسملا ماتلا نجانلا انلالقتسال

 هنم برستت ادتمم ًارسج اندالب ةدحو نم انلعج اذإ الإ هذه ققحتت نإو ىربكلا ةيبرعلا ةدحولا قيقحتل اديهمت

 .ةلقتسملا ةنماضتملا ةيورعلا ةرئاد نمض ةيرحلا ميسن ةمسنت هنم ئجتو ,ىقيرفألا لامشلا ىلإ ةيبرعلا ةركفلا

 انيلع لجست نإو :ىربكلا ةيبرعلا ةدحولا بالط نم اننأ ةلبقملا لايجألا ملعنت ةيبيللا ةدحولاب ىدانن اننإ

 اهعمجو اهتملك ديحوتو اهلمش مل نود لوحت ادودس انمقأ ىأ اهقيرط' ىف انفقو اننأ ديجملا اهخيرات ىف ةيورعلا

 .دحاو ديعص ىف

 ماو «هلجأ نم لإ جفاكت مل ةماركلا يرحلا ىلإ نمري يسايس فده ,ةيبيللا دالبلا لكل ماتلا لالقتسالا (؟ 1

 .ءازج هريغب ىضرن نإو هليبس ىف الإ حضن

 ىنطو مالا فنه . سيلا سيردإ دمحم ديسلا 0 ريمألا"ومسلا. بحاص ةزضح ةرامإ (؟)

 , انداحتا ىلإ زمري يؤوتسد



 اذهب كسمتن نإ اننإو ةيبيللا انتدحول هدشنن ساسأ وهو ,ةيواقربلا انتدحو شاسأ.ىه انلالقتساو ؛ انتيرحو

 ال ايبيل ىف هيلع قافتالا مدع نأ هسفن تقولا ىف دقتعن مكحلا ماظنل ةيلخادلا اننوئش صخأ نم وه ىذلا فدهلا

 سيلف ىعيبطلا قحلا اذه تلان ام اذإف ,لالقتسالا ىف اهريصم ةدحوب ايبيلل ةادانملا نم اقلطم انعنميال هللا ردق

 نل دحاولا دلبلا ىف مكحلا مظن فالتخا نأ ىلع ىماسلا فدهلا اذه ىلع اهعمجأب (ايب ايبيل) قفتت نأ يتسلل نا

 وه امك ةاواسملاو ةكراشملاو نماضتلا نم ةوق ىف ةيموقلا هتاياغ زيكرتو ىبيللا بعشلل حلاصملا ةدحو ىف رش

 ,ةيبرعلا 0

 ءارسلا ىف هب طبتريو هاخأ ىخاؤي ميك رح بعشكو ةلقتسم ةلودك هديرت :ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ مامضنالا (؛

 .مهتمالسو مهلالقتساو مهتدحو نع عافدلاو برعلا حلاصل تابجاولاو قوقحلا ىف ةاواسملا ساسأ ىلع ءارضلاو

 عيطتست ناو ناميإلاو صالخإلا اهؤلم بولقب داهشألا سوعر ىلع اهنلعن ةحضاو ةحيرص انفادهأ ىه هذه

 ًأطخ مهأ لعلو اذه ددرتي سفت انرودص ىفو ءىرجي مد انقورع ىف مادام انم هعزتنت نأ ملاعلا ىف ةوق ىأ

 ةاعارم ىف اهحماست ىه تامزألا نم ريثكلا اهل ببس ىذلاو ىناثلاو لوألا اهنيوكت ىف ةيعمجلا هذه هتبكترا
 تيثي نأ ديري ىذلا بعشلا امأ ءرضثتلا ىف ةنعمملا بوعشلا دنع الإ ىعارت ال تارابتعا عم ايشمت ىلبقلا ليثمتلا

 .ةيميلقالاو ةيلبقلا تارابتعالا ىعاري نأ بجي الف قوقح نم بلطي امب هترادج

 اهيلا مدقت ال اهنإف ءاررض ةسسوؤملا هذهل ببست مل نإ تارابتعالا هذه لثم ةأعارم نأ براجتلا انتملع دقو

 مل ةيعمجلا هذه نأ ةحارص ىف نلعن اننإف :ةيميلقإو ةيلبق ةعزن نم ةيعمجلا هذهل دب الو ناك نإف هيلعو ,عفن ىأ

 اهميلقإو بعشلا ىه اهيلإ ىمتتت ىتلا اهتليبقف ءنطوللو بعشلل ةسسؤم ىه امنإو ميلقإ ىأ ةليبق لجأ نم سسؤت

 .ةيورعلا ىه هب زتعت ىذلا اهنطوو ؛ايبيل ىه هريرحتل فدهت ىذلا

 ةمتاخلا

 ثالثلا تاونسلا ىف ةرقومل مكتيعمج هب تماق ام ناجيإلاو لامجإلا نم ئش ىف مكتارضحل تحرش دقو نآلاو

 رهظم ىف ةينطولا ةسسؤملا هذه راهظإ هنم دوصقملا ذاشلا لؤاستلا كلذ ىلع انكسم اباوج هيف نأ دقتعأ امم

 سلجم ىأر ىتلا تاحرتقملا ةجيتنك مكتارضح ىلإ مدقأ نأ الإ نآلا ىل قبي مل :لوقأ اهرهوج نع فلتخي

 : اهترادإ نع الوئسم اهيف ناك ىتلا ةدملا ىف ةيعمجلا ةلاح سردل اهمدقي نأ ةرادإلا

 دلوت ءانثأ ةيلوئسم اوم سيفي ىذلا سلجملا ءاربإو ؛ىماتخلا ةيعمجلا باسح ىلع ةقفاوملا : الوأ

 ,ةرادإلا

 .ديدجلا زكرملا ميمرتو ءىهقملا ىعورشم نم ىقابلا ةيعمجلا نيد ديدست ىلع ةقفاوملا :ايناث

 :ىتآلا جمانربلا قيبطتو ذيفنتب ىنعي ةسايسلا مسق ىمسي ديدج مسق ءاشنإ ىلع ةقفاوملا :اثلاث

 .اهئازجأ عيمجب دالبلا ةدحو -أ

 .امات الالقتسا ايبيل لالقتسا ب

 -ا#هؤ-



 .ايبيل ىلع اريمأ ىسونسلا ىدهملا سيردإ دمحم مظعملا ريمألا و ١! بحاص ة . 0

 .ةدايس تاذ ةلقتسُم ةلودك ةيبرعلا لودلا ةعماج ىلإ ايبيل مامضنا د

 داوم ىف ةيرورضلا تاليدعتلا ءارجإ ىلع راتخملا رمع ةيغمجل ماعلا زكرملا عم قافتالا دعب ةقفاوملا :اعبار
 ضعب هذه .ديدجلا اهعضو ىف اهمظنو ةسسؤملا هذه فادهأ ّ ىشمتي ثيحب ىساسألا ةيعمجلا نوناق

 ىرطفلا اهدادعتساو ؛مكتيعمج حافك غلبم ىلع ةقطان ةلدأ ىهو ةرادإلا سلجم اهب مدقتي ىتلا تاحرتقملا
 ,قيفوتلاو دادسلا ىلو هللاو ؛ةيرحلاو قحلا ءاول تحت ؛ةورذلاو ةمقلا ىلإ غلبت ىتح ؛ةدوشنملا اهفادهأ قيقحتل

 ماعلا ريتركسلا

 ا اناا



 ا نسي روب دي تنس أنه دش نال 5 200 ذل ت0 6 شال عل 00 أ لك ال ظل 0630 لال ان 0 جا

 ةسن ر ذ ةسأ اسس
 9 نسا نع نص رس تل بص تعب هيأ نب نإ فأقل قل ع تنال نتتإ ان اضتإ سأل نال اكل نلتإ تأ لإ قل

 ههادص نو ع رص نع مع رس دع رس نع

 ىنوناق ساسأ ىلع ىسايسلا ناديملا لخدت راتخملا رمع ةيعمج

 ةديدج ةيتف ةرادإ  ةيطارقميد  تاشقانم  ةرح تاباختنا

 ةيوسي قطاركميد: وج. نق ةراذإلا سلجم ارح تايافتنا عرجك ةسمولا هذه يراتئف.ةرملوأل
 اهراد تصغ امو ىراجلا ١4 موي ةررقملا اهتسلج ةيمومعلا ةيعمجلا تدقع دقف . ءودهلاو جاهتبالاو ماظنلا

 رقت ىقلأو ءسايل ميركلا دبع ديسلا بيدألا باشلا ةرادإلا سلجم ريتركس ضهن ىتح نيبستنملا عومجب

 ةيضايرلاو ةيفاقثلاو ةيلاملا ةيعمجلا تالاح باهسإو حرش ىف اهيف لوانت ةحفص ٠١ ىف ءاج الصفم الماش
 انب قيضي هنأ اميو .1141/ه/18و 544١/هر/0١ نيب ةعقاولا تاونس ثالثملا لالخ ةيسايسلاو ةيعامتجالاو
 ةمداق ةلاسر ىلإ كلذ ئجرن اننإف «ريطخلا ريرقتلا كلذ ىف تءاج ىتلا ةمهملا طقنلا ركذل ةلاجعلا هذه ىف لاجملا
 لوقف كاتب نم هده كيرقسأا امو كرايملا ةسلجلا كي نقار ادام نكد قلع نال” وءضعتفكو

 كرهت فقالا نان نقف هقريشح نما ء ةرادإلا سلجم نير ةوداتا نيج يعمل نيقركس هاوكنا كعب
 نم ريرقتلا كلذ ىف ءاج ام ىلع رطاعلا ءانثلاب همالك لهتساو : الئاستم بينش داؤف ناتسألا فقوف :نيريضاحلا

 لقتناو .ةيعمجلا نوئش ىلع هفارشإ ةدم لالخ حاجن نم ةرادالا سلجم هفداص امو «ةليلج ةينطو لامعأل ركذ
 ؛لاقف لؤاستلا ىلإ كلذ دعب

 نع عافدلا اهنوئش صخأ نمو .ريمألا ةقث زوحتو بعشلا لثمت ةيواقرب ةينطو ةهبج دالبلا ىف تسسأت دقل »

 هذه كلذك نودشني اهيبستنمو ٠ اذهب ةميلع ةيعمجلا نأ الإ بسحأ الو .هلالقتساو هتيرح لينل نطولا ةيضق
 ناديملا لخدت نأ ةيعمجلا ىلع بجي اذامل , فادهألا ىف نيتقفتم ةيعمجلاو ةهبجلا تماد امو « فادهألا

 ئش قيقحت ىف حلفت مل ةهيجلا نإ لاقي دقو . ةيواقربلا ةهبجلا صاصتخا نم ىه اميف لمعت نأو « ىسايسلا

 ىلإ ىعسن ال نأو اهموقنو اههجون نأو « اهفورظ ردقن نأ انيلع بجي الأ نكلو , اذه رقأ انأو ؛ نآلا ىتح

 ,« هتاكئيه ددعتو ؛ بعشلا فالتخا الفغتسم همومس ثفنو هسئاسد ثد نم ىينجألا نكمتي ال ىك اهتلقرع

 ةياهن ىف مدقت ةيعمجلا ريتركس نأ ركذأ نأ ىب ردجي .؛ هتشقانمو لاؤسلا اذه لع درلا ركذأ نأ لبقو

 اهماسقا بناجي ةيعمجلل ىسايس مسق ءاشنإ ىلع اهلوأ صني « ةعبرألا تاحارتقالا نم نيحارتقاب هريدقت

 ةسسفؤملا هذه فادهأ عم ىشمتي ثيحب ىساسألا ةيعمجلا نوناق ليدعت ىلع امهيناثو « ةيضايرلاو ةيفاقثلا

 .ديدجلا اهعضو ىف اهمظنو

 مسقلل اهئاشنإب راتخملا رمع ةيعمج نأب ةرادإلا سلجم ريتركس باجأ :لوقنف ةشقانملا ريس ىلإ دوعن نآلاو

 اهتمهم ىف ةينوناق ةفصب اهرزأ دش اهدصق امنإو « ةهبجلا لامعأ ةلقرع ىلإ اقلطم فدهت ال ىسايسلا

 ( راتخملا رمع ةيعمج قتاثو) !”ص موس



 . اهديض مايألا نم موي ىف نكن ملو ةهبجلا عم امئاد انك انذأ ىريرقت ىف ءاج امك ثداوحلا تنهرب دقو .ةينطولا

 فادهألا تمادام اريثك اهديفي سكعلاب لب ةينطولا ةيضقلاب رضي ال دالبلا ىف ةيسايسلا تائيهلا ددعت نأو

 : لاقف قيفصتلا نم ةيوق ةداح ةفصاع ىف ابقعم رمع ىطسأ ميهاريإ ذاتسألا فقو مث . اهيلع قفتمو ؛ ةدحاو

 اهيكرتشم ةقث زوحت كلذك ةيعمجلا نكلو « ريمألا ةقث زوحت ىهو « بعشلا لثمت ةينطولا ةهبجلا نإ معن »

 نم ئش اهعنمي الو . فادهألا هذهل لمعلا ىفو اهسيسأت ىف ةهبجلا تقبس دق ىهو « ريمألا ةقث زوحتو , مهلثمتو

 اننإ لاقي دق , اهتمهم ىف اهتدضاعمو ةهبجلا رزأ دش ةياغلاو ؛ ةدحاو فادهألا املاط اهتطخ ىف رارمتسالا

 هذهف « ةنسح ةودق ةيبرعلا دالبلا ىف اذل نكلو , اذه رقأ انأو , فادهألا هذه ىلإ ةلصوملا قرطلا ىف فلتخن

 الو « ةينطولا فادهألا ىلع ةقفتم اهلك « اهيف ام تائيهلاو بازحألا ددعت نم اهيفو لاثملا ليبس ىلع رصم

 ًاليلد دحاولا فدهلل لمعلا بيلاسأ فالتخلاو بازحالا ددعت ىنعم سيلو « اهقيقحت قرط ىلع الإ ئش ىف فلتخت

 بعشلا دارفأ ضعب ىأر اذا لوقعملا نم سيل هنأ امك بناجألا لئاسوب رثأتلل هدادعتساو بعشلا تتشت ىلع

 نع ىضاغتن نأ « اهنم انبرقي نأ نم رثكأ فادهألا نع انب دعبي ًاقيرطو ًامظن ةكلاس ةهبجلا نأ هلك بعشلا ىأ
 ىه اهنأل ةيطارقميدلا دالبلا ىف بازحألا ددعت ةركف ترهظ اذه نمو . هيف اهديؤن وأ تكسن وأ قيرطلا اذه

 مساب لمعلل ةدحاو ةئيه تدرفنا ىل الإو , هقوقح ىلع ةظفاحملاو هتاياغ غولب بعشلل نمضت ىتلا ةديحولا ةليسولا
 ىلإ اذه اهدادبتسا اهرجي دقو « بزصلا اذه ىأ ةئيهلا هذه تدبتسالو ءايروتاتكيد عضولا بلقنال بعشلا

 , راكفألا ددعت جتني اذه نعو « بيلاسألا ددعت هنع جتني تائيهلا ددعت نإ . دوصقم ريغ امئاد ناك نإو , لشفلا

 ةباتكلاو عامتجالا ةيرح ىلع زكتري ايطارقميد ادهع دشنن نحنو . قئاقحلا ترهظ راكفألا تمدطصا اذإو

 روعشلا ةيوقتو راكفألا ةيمنتا لاجم اهددعت ىفو انتائيه تددعت اذإ الإ دهعلا اذهب دعسن نأ اننكمي الو ؛ىأرلاو

 . « بحشلا قوقح ىلع ةظفاحملا ىف ةسقانملاو

 بينش داؤف ناتسألا فرتعا « قيفصتلا نم ءاجوه ةفصاعب ليوق ىذلا ىعقاولا ىقطنملا بيقعتلا اذه ءازإو

 بولق نم عزني نأ الإ همهي الو صالخإلاو قدصلا هثعبم هلاؤس نإ الئاق ٠ رمع ىطسألا ناتسألا ةجح ةحصب

 هتضراعم امو ؛ ةيعمجلاو ةهبجلا نيب نيمئاق ًاعازنو افالتخا هيف نوروصتي لايخو مهو نم اهيوشي ام ضعبلا
 هنأب رسفيو ؛ ىبنجألا هلغتسي دق ىذلا مهولا كلذ ىلع ءاضقلا دصقل الإ ىسايسلا ناديملا ةيعمجلا لوخدل

 ىف ناتقفتم حلاو ةهبجلا » : لاقق همالك ىف فدرأو . ةيماسلا ةينطولا فادهالا رهوج ىف فالتخا

 ميوقت ىلإ ىعسن نأ نسحتسي الأ لءاستأ انأو ؛ افلاخم ًاقيرط كلست نأ ديرت ةيعمجلا نأ ريغ « فادهألا

 .«؟ اضراعم ًابزح اهل ئشنن نأ نم ًالدب انئارآو انراكفأب اهحالصإو ةهبجلا

 افالخ كانه نأ همالك نم دصقي ناك اذإ بينش ذاتسألا لأسو نوعلب ىدنفأ ةليقع قيللا باشلا فقو انهو

 ىأ كانه سيل الئاق ىفنلاب ذاتسألا باجئف ...؟ ال ما فالخلا اذه هترضح سمل لهو « ةيعمجلاو ةهبجلا نيب

 نأ ديرأ : لاقف هدر ىف ةليقع ديسلا فدرأو . فالتئالاو داحتالا هدصقف ىه امأ ؛ مهاو ىهف هلوقي نمو « فالخ

 قثي اندحأ الو ايناث اقيرط ريغلا مسريو اقيرط ىسفنل مسرأ ىننكلو , فدهلا سفن انل ىريغو انأ : لثمب ىلدأ

 له . اهيلإ رخآلا لبق لصي نم لوأ هنأ دقتعي انم لكو « ةدحاو ةياغ ىلإ فدهن ًاعيمج اننكلو رخآلا ةقيرط ىف
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 فدهلا دنع الإ نايقتلي ال نالصقنم ناقيرط انل نانثالا نحنو فلتخنو مداصتنس اننأ دقتعأ ىنلعجي ام كانه
 ىلع ضار ريغ اندحأو ؛ دحاو بولسأو دحاو قيرط ىلع ريسن اننأ ول فلتخنو مداصتن اننأ ةقيقحلا ؟ دوشنملا

 قيرطب تراشأ املاطو ؛ حافك لك ةيعمجلا تحفاك دقو امأ » :لاقف فدرأ مث . هدقتنمو هل ضراعم ىأ قيرطلا اذه

 تريثأو ؛ تاماهتالاب تمهتا نايحألا نم ريثك ىفو لي ةيغاص انذأ دجت ملو اهدارفأ تالاقمو اهتاركذمب باوصلا
 نأو ةسايسلاب اهلاغتشا رقت نأ ةيمومعلا ةيعمجلا ىلع بجي ؛ اهصالخإو اهتحارصب نونظلاو كوكشلا اههجو ىف
 .« ةدوشنملا ةينطولا اهفادهأو اهئدابمل ةلتكتم لمعت

 قيفصتلا نم ةداح ةفصاعب كلذك ليوق دقو « نيعمتجملا سوفن ىف هرثأو هتميق هل ادر كلذك اذه ناك دقل
 هعسي مل اسامحو ةوق ىجلا برهكت ءازإ بينش ذاتسألا امأ . ىنطولا سامحلاو ىعولاو كاردإلا ةوق ىلع لادلا

 لبقت نأب كلذو « ةيعمجلاو ةهبجلا نيب نواعتو ماجسنا داجيإ ىلإ ىمري حارتقاب ةشقانملا ةياهن ىف مدقتي نأ الإ
 ليثمتل هئرد زكرم امهنيعي نانثاو « ىزاغنب نع ماعلا زكرملا امهنيعي نانثا , ةيعمجلا ءابضعأ نم ةعبرأ ةهبجلا
 سلجم نأ انملعو ؛ نيرضاحلا نم ناسحتسالا ميظعب حارتقالا اذه ليوق دقل . ةهبجلا ىف اهئدابمو ةيعمجلا
 ةينطولا ةهبجلا ةرادا عم قافتالاو ؛ ماعلا زكرملا عم لاصتالا دعب هسرد ةمهم هقتاع ىلع ذخايس ديدجلا ةرادالا

 . هيجولا حارتقالا اذه قيبطت ىلع

 ملف ىدانو , احوتفم هكرت نأ دعب اهباب لفق ريتركسلا نلعأ دقو . ةرحلا ةينطولا ةشقانملا هذه ةياهن ىه هذه
 لئالدلا نم كلذك اهلعلو « اندالب ىف ةيطارقميدلا ةايحلا رهاظم نم رهظم لوأ اهلعلو « اهفانئتسال دحأ زربي
 فلآتلاو مهافتلل هدادعتساب رشبتو انعمتجم دوست تذحأ ىتلا ةيركفلا ةيضايرلا حورلا ىمن ىلع ةعصانلا

 : ءاخإلاو ةاواسملاو ماظنلا نم وج ىف قيلطلا ىأرلاو٠ صلا دقنلا قيرط نع ءافصلاو

 ةعاقلا لخد ةيراج تاباختنالا ةيلمع تناك امنييو 6 [ باختنالا ةقيرطلو لقحلل فصو ٠]

 لازي ال ىهو , اقباس ةنردب راتخملا رمع ةيعمج سيئرو ةينطولا ةهبجلا سيئر بئان ىديبعلا اشاب ىلع ةداعس
 ضهن « ةيولطملا تانايبلاب اهعجرأو « تيوصتلاو باختنالا ةقرو ملتسا نأ دعيو . اهيلإ نيبستنملا دحأ نآلا ىلإ
 اهيف ءاج ةيوق ةزيجو تارابع ىف اهزكر ةيماس ةيموقو ةينطو حور نع منت ةعئار ةيسامح ةملك ىقلأو هتداعس

 قشو ةهبجلاو ةيعمجلا نيب فالخ ىأ ىفني هنأو ٠ ةيعمجلا ىف تراد ىتلا ةشقانملا نع عمس هتداعس نأ 2

 بابشلا ىلعو . ناتهيو روز ىهف كلذ فالخ دقتعي نمو « ةيعمجلا ىه ةهبجلا نأو ةهبجلا ىه ةيعمجلا نأ دقتعي
 1 هتياغ ةينطولا ةحلصملا ةمدخو « هدئار قحلا مادام , هعم نحنو « هقيرط قشي نأ

 , اشابلا ةايحب اوفتهو ًاريثك اهل اوقفص دقو « نيرضاحلا سوفن ىف غلاب رثأ تاملكلا هذهل ناك دقل

 : باقلألا ةظفح عم مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ةرادإلا سلجم ةيوضعل زاف نأ تاباختنالا ةجيتن تناك دقو اذه

 دبع  ةرارغوب حاتفم سايل ميركلا ديع  ىنابجلا كوربم  فولقش قئارلا دبع رع ىطسأ ميهاربإ

 . ةرارغوب ظيفحلا دبع  ىبرجلا روصنم  ريمع

 اعود



 : ىهف ةمدقملا تاحارتقالل تيوصتلا ةجيتن امأ

 « امتنلاب ةفقاوحو يمال ناكوعلا

 فانها ةقناومر نقلا نيف تشم

 . تاؤصأ ةغبزا سه ةقخاسلا ةيبلقإلا ةقفاوم» نسايم مسق ءانقنإ تا

 ةسيمومعلا ةيعمجلا ةسلج
 عا

 ةيوادعسلا دمحم - عيقوتلا

 اوال



 راتخملا رمع ةيعمجل ىساسألا نوناقلا

 هيلع تقفاوو ؛ ١955 رياني ١" قفضاوملا 1١ مرحملا ١5 موي ةيعمجلا هترقأ ىذلا

 ءارجإ دعب ١944 ليربأ ىف اهرخآ دقعنملا اهتسلج ىف ىزاغنب ىف ةيزكرملا ةيعمجلا
 : [ هداوم ىف ] ليدعتلا ضعب

 اهدصاقمو ةيعمجلا فيلأت ىف

 رهش ىف , ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةرجه نم ١11١ ماع ةرهاقلا ىف تفلأت : )١( ةداملا

 " راتخملا رمع ةيعمج » ىمست ةيعمج ١9555 ندياني نم ١" قفاوملا ل موين ٠ مرحملا

 رامعتسالا نم ايبيل ريرحت ليبس ىف ديهشلا ميعزلا مساب ىبيللا بابشلل ةيضايرلا

 . ىلاطيإلا

 دالبلا ىق عورف اهل نوكي نأ حصيو « ىزافنب ةنيدم ىف ةيعمجلل ماعلا زكرملا نوكي :(؟) ةداسملا

 , ةيزكرملا ةيعمجلا نوناق عبتت نأ طرشب ةيبيللا

 مسق ةفيظوو ١ ةيريخلا لامعالاو ةضايرلاو ةفاقثلا ىف رصمحنت ةيعمجلا ضارغأ :(؟) ةداملا

 لمعلاو ناكمإلا ردقب تالجمو فحص رادصاو ميلعتلل ةيسارد لوصف ءاشنإ ةفاقثلا

 , ةيمألا ىحمل

 : ىلي اميف رصحنتف ةضايرلا مسق ةفيظو امأ

 . ايبيل ىف ةيضايرلا باعلألا ثب ١

 ٠ ةيضاير تالفحو بعالمو داون سيسأت ب "

 , ةيضايرلا باعلألا عيمجل ةيبيل تاداحتا نيوكت " 

 . ةيضايرلا باعلألا ماكحل ىبيل داحتا نيوكت  غ

 ٠ ةيضاير تالفحو تالوج سيسأتب ىبيللا بابشلا طباور قيثوت ىلع ةيعمجلا لمعت : ( 5 ) ةداسملا

 رباثو ؛ ةيوضعلا ةيعمجلا ىضع طورش هيف ترفوت ىبيل لك ةيعمجلاب اوضع ربتعي : ( © ) ةداسملا

 ةنوعم اهل مدقي نم لك ةيعمجلا هذهل ةعياتلا ةيضايرلا ةيبيللا تاداحتالاب وأ ةيعمجلاب

 . ركذلاب ةريدج ةيضاير ىأ ةيدام

 امب رهتشم ريغ لاهملا روتسم نوكي نأ بجي ةيعمجلا ىف كارتشالا دوي درف لك : ( 5) ةداملا

 1١ , نيش
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 :(ا0) ةداملا

 :( 8) ةداملا

 ةرادإلا سلجم

 نيرشعو سمخ نع مهنم ىضعلا نس لقت ال ءاضعأ ةرشع نم ةرادإلا سلجم فلأتي

 ٠ تاونس ثالث ةدمل ةيعمجلا نوئش ةرادال ىرسلا عارتقالاب ةيعمجلا مهبختنت ةنس

 سلجم ىعديو ؛ ةطلسلا مامأو ةيعمجلا نوئش نع لوئسملا صخشلا ىه سيئرلاو

 ءاضعأ ةعبرأ ىأر ىتم ىأ ةرورضلا دنع ىداع ريغ داقعنا ىلإ ةرادالا

 رتافدو لجسلا ةبقارمو نيكرتشملا تابلط ةيقارم هيلع بجاو

 ٠ سلجملا ريتركسو قودنصلا نيمأو تاباسحلا

 لقألا ىلع نيتنس ىضمأ نم الإ ةرادالا سلجمل ةيعمجلا بختنت
 الإ كلذ نم ىنستي الو . داقعنالا موي ىلإ ةيعمجلا ىف الماع اوضع

 . سيئرلا مهعم ءاضعأ ةعبرأ قافتاب ةرادإلا سلجم هحشري نم

 ذيفنت نعو اهنع الوئسم نوكيو , ةماعلا ةرادإلاب سلجملا صتخي : ( 9 ) ةداملا

 ةداملا )٠١(

 ةداسملا )١١(

 (١؟) ةداسملا

 المادة)؟١(

 ةداملا )١4(

 ىقر ىلع لمعي نأ هيلعو , اهتيلامو ةيعمجلا ماظنو نوناقلا ماكحأ
 , اهقاطن عاستاو , اهدصاقم قيقحتو ةيعمجلا

 ءاضعأ ةسمخ سفح ىتم احيحص ةرادإلا سلجم داقعنا نوكي :

 اهتارارق نوكت ىرخأ ةسلج ىلإ لجأت الاو هبئان وأ سيئرلا مهدحأ

 لئاسملا ىلع ثحبلا راصتقا طرشب مولعملا ردقلا رضح ىتم ةحيحص

 ٠ سيئرلا بناج حجري ىواستلا دنعو , ةلجؤملا

 سمخ هتاسلج روضح نع ةرادإلا سلجم ءاضعأ دحأ فلخت اذإ :

 مل نإف كلذ ىف هيلإ بتك سلجملا هلبقي رذع نودب ةيلاوتم تارم

 نم اليقتسم دع هيلإ باتكلا لوصو دعب ةعبارلا ةسلجلا رضحي

 ٠ ةرادإلا سلجم ةيوضع

 لحي نم سلجملا راتخي ةرادالا سلجم ءاضعأ دحأ ناكم الخ اذإ :

 ءاشت نم بختنتف ةيعمجلا دقعنت نأ ىلإ قباسلا ددعلا قاقتاب هلحم

 ٠ قباسلا ىضعلا ةيوضع ةدم ديدجلا ىضعلا لمكيو

 لامعأ نايب نع ايونس اريرقت ةيعمجلل مدقي نأ ةرادإلا سلجم ىلع :

 .اهتينازيموةيعمجلا

 ةيئاضقلا تاهجلا مامأو اهتالماعم عيمج ىف اهسيئر ةيعمجلا لثمي :

 . ةرادإلا سلجم نم رارق ىضتقمب ةيرادالاو

 اوم



 ةثالث ةيوضعو سيئرلا ةسائرب ةيذيفنت ةنجا ةرادالا سلجم نم فلؤت : )١١( ةداملا

 لئاسملا ىف تبلاو سلجملا تارارق ذيفنتب مايقلل ريتركسلا مهعمو هئاضعأ نم

 . ةيعمجلا لامعأ ريس نسح ىلع رهسلاو ةلجعتسملا

 ةيعامتجالاو ةيرادإلا نوئشلل اناجا هئاضعأ نع فلؤي نأ ةرادإلا سلجمل : )١١( ةداملا

 ىتلا ةماعلا لئاسملا ةسارد ثحبلو , اهريغو ةيفاقثلاو ةيصضايرلاو ةيداصتقالاو

 نم سلجملا هرقي ام ذيفنتلو , ةفلتخملا اهطاشن ىحاونو ةيعمجلا ضارغأب لصتت

 . تاعورشم

 ةيعمجلا ةيلام ىف

 لهأ تاعربت نمو نولماعلا ءاضعألا اهعفدي ىتلا تاكارتشإلا نم ةيعمجلا ةيلام نوكتت : (17) ةداملا

 نمو ةيفاقثلاو ةيضايرلا تالفحلا سيسأت نمو مهريغ ىأ ءاضعألا نم لضفلاو ريخلا

 اصخش اهتفصب اهل اكلم ريتعت تئاك عوت ىأ نمو. ةيعمجلا افردضت ىتلا تاعوبطملا

 ٠ اهيلع رشابم قح ىضع ىأل سيلو ايونعم

 ةرادالا سلجم ءاضعأ نم نوكي ؛ قودنصلا نيمأ دنع اهمساب ةنامأ ةيعمجلا لاومأ عدوت : (18) ةداملا

 , ةئيهلا نم رارقب الإ اهنم ئش بحسي الو

 د

 ةهئال

 ةيدمجلل ىلخادلا ماظنلا

 مساب ةعوبطملا 5 مقر ةرامتسالا ىلع ةيراتركسلا ىلإ ةيعمجلا ةيوضعل قاحتلالا بلط مدقي : )١5( ةداملا

 . كارتشالا ةميقب ًايوحصم ةيعمجلا

 متخب ةموتخم ةيسمشلا هتروص اهيلع قصلت ةيصخش ةركذت لماع ىضع لكل ىطعت : )5١( ةداملا

 ٠ امهئاضمإب ريتركسلاو سيئرلا اهيلع عقويو ؛ ةيعمجلا

 ةثلاثلا نيتداملا ىف ةنيبملا ةيعمجلا ضارغأ قيقحت ىلع لمعي نأ ىضع لك ىلع بجي : )١١( ةداملا

 1 , ءاضعألا نيب

 .نوناقلاب ةنيبملا ضارغالا ىف اهفلاخت ىرخأ ةيعمجو ةيعمجلا هذه نيب عمجلا زوجي ال : (؟؟) ةداملا

 سلجم ةقفاوم ريفب اهيف اوضم هتفصب ىأ ةيعمجلا مساب لمع لمعي نأ ىضع ىأل زوجي ال : 55 ةلاسملا

 ٠ سيئرلا وأ ةرادالا
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 , نوناقلاب ةئيبملا ضارغإلا ىف اهفلاخت ىرخأ ةيعمجو ةيعمجلا هذه نيب عمجلا زوجي ال : (؟8) ةداملا

 دع ةرادالا سلجم نم دادسلاب هراذنا دعب ةيعمجلا ىف هكارتشا ديدست نع رخأت نم : )١6( ةداملا

 , اهنم ًالوصفم

 ةيلهألا دقف ىأ ةحئاللا هذه ىف ىأ نوناقلا ىف ةنيبملا هتابجاو نم بجاو ىضعلا فلاخ اذا : (؟) ةداملا

 قافتا لصفلا ةلاح ىف بجيو « ةيعمجلا نع هلصفي وأ هرذني نأ ةرادالا سلجملف ةيوضعلل

 , ةرشاعلا ةداملا ىف روكذملا ردقلا

 : ةقفآإ ةداملا

 : (؟8) ةداسسملا

 (؟5) ةداملا

 ةداملا )٠١(:

 ةداملا )8١(

 ةيمومعلا ةيعمجلا ىف
 يمرس اه هذ هوم ليال ةيحيضلا'يودهحل ةوددلا ةاروا ةنادإلا سلجم لضرب

 باها و ةكاقم ليكرلا ميقين هيلايغ هلاج قو نيكولا ةشاقرم ةيمدجلا قم
 ىلوتيو « ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم ائس ءاسضعألا ربكأ ةسائرلا ىلوتي نانثالا

 ةرادإلا سلجم مهبدتني ءاضعألا ضعب هنواعي ةرادإلا سلجم ريتركس ةياتكلا لامعأ

 , كلذل

 طرشب ةسلجلا داقعنا موي ىلا ؛ هكارتشا ددس نم الإ ةيعمجلا تاسلج رضحي ال :

 ةرادإلا سلجم دعيو هكارتشا“اددسم لقألا ىلع ةنس هتيوضع ىلع ىضم نوكي نأ

 ددع ةقرعمل ةسلجلا لوخد دنع مينيوانعو مهءامسا ءاضعألا هيف بتكي ارتفد

 ىقبيو « اهداقعنا لجأت ةيبلغألا وهو ىنوناقلا ددعلا لماكتي مل اذاف . نيرضاحلا

 .مهفلخ بختني ىتح مه امك ءاضعالا

 ةقباسلا ةسلجلا رضحم ةرادإلا سلجم ريتركس ىلتي مث , ةسلجلا سيئرلا حتتفي

 نايب انمضتم ةيضاملا ةنسلا ىف ةيعمجلا لامعأ نع هريرقت ةرادالا سلجم ضرعيو

 باسحلاب انايبو ةيفاقثلاو ةيلاملاو ةيضايرلا اهتالاح ىف ةيعمجلا هيلا تلصو ام

 مث  ةلبقملا ةنسلا ةيئازيم عورشمو ؛ ةيضاملا ةنسلا تافورصمو تاداريال ىماتخلا

 , لامعألا لودج ىق ةيقابلا لئاسملا ةيعمجلا ىلع حرطت

 نم هريغ عم ىأ !درفنم تاحارتقالا نم ءاشي ام ةيعمجلل مدقي نأ ىضع لكل :

 ةيعمجلا داقعنا لبق ةرادإلا سلجم ىلإ تاحارتقالا هذه لسرت نأ بجيو , ءاضعألا

 لك ةيعمجلا ىلع سلجملا ضرعيو اهتسارد ىنستيل لقألا ىلع عيباسأ ةعبرأب

 , هلصي حارتتا

 كا



 . ىلخادلا ماظنملاو نوناقلا ماكحأ ةاعارم هيلعو , ةسلجلا ماظت سيئرلا ىلوتي:(١؟) ةداملا

 قبسألا بيترتلاب نذإلا ىطعيو سيئرلا نم نذإب الإ ملكتي نأ وضع ىأل زوجي ال: (١؟) ةداملا

 ىرجت ىتلا ةلأسملا عوضوم نع اجراخ بلطلا ناك اذإ ضفريو ؛ بلطلا ىف

 2 اهيف ةشقانملا

 نأ الو « نيترم نم رثكأ دحاو عوضوم ىف ملكتي نأ ملكتملل زوجي ال: (؟4) ةداملا

 . ءاضعألا نم هريغ لاوقأ رركي

 الو ةيسايسلا تالداجملل ضرعتلا الو ملكتملا ةعطاقم زوجي ال : )١5( ةداملا

 ” تايصخشلل

 رمثي مل اذإف , ةشقانملا بادآل فلاخملا ىضعلا رذني نأ سيئرلل : (؟5) ةداملا

 رمأي نأ هلو ء ةضورعملا ةلأسملا ىف مالكلا قح هبلسي نأ هلف راذنإلا

 كلذ ىف ىأر اذإ ةيعمجلا ىأر ذخأ دعب ةسلجلا نم ىضع ىأ جارخاب

 . ماظنلل اظفح

 ةيعمجلا ىأر ذخأ دعب عوضوم ىأ ىف ةشقانملا باب لافقإ نلعي نأ سيئرلل : )!١( ةداسملا
 ,ةسنبلغ غال | ةقفاومو

 ا

 , ةيسكع ةقيرطب ءارآلا ذخأ دعي كشلا دنعو سولجلاو مايقلا ةقيرطب ءارآلا نخؤت : (؟8)ةداملا

 . مسالاب ةادانملاب ءارآلا ذخؤت كشلا رركت اذاف

 سلجم ءاضعأ نم مهفصت ءاضعأ ةتس نم ةفلؤم ةنجا باختنالا ةيلمع ىلوتت : )١9( ةداملا

 , ةيمومعلا ةيعمجلا هراتخت رخآلا فصنلاو «ةرادإلا

 مث انلع اهتارارق ىلتت اهيلع ةضورعملا ةلأسملا ىف رظنلا نم ةيعمجلا تيتنااذإ )5١٠0(: ةداملا

 ددحت رخآ عامتجا ىلإ ةسلجلا دتمت اهنم هتنت مل اذإو ةسلجلا ءاهتنا شيئرلا نلعي

 ددع ناك امهم ةحيمص عامتجالا اذه ىف ةيعمجلا تارارق نوكتو ؛ ةيعمجلا هدعوم

 . هيف نيرضاحلا ءاضعألا

 سيئرلا

 فارشإلا قح هلو نوناقلا نم ةقباسلا ةداملا ماكحأل اقبط ةيعمجلا سيئرلا لثمي : )4١( ةداملا

 ماكحأ قيبطت ةرشابمو اهيف ماظنلا ىلع ةظفاحملا ةطلسو اهنوئش عيمج ىلع ماعلا

 ةرادالا سلجمو ةيمومعلا ةيعمجلا تارارق ذيفنت ةبقارمو ةيلخادلا ةحئاللاو نوناقلا

 سيلو اهسأري ىتلا ةرادإلا سلجمو ةيمومعلا ةيعمجلا تاسلج رضاحم ىلع عقويو

 كا

0 
0 0 

 ]ا
1 

1 
 ا 1



 :(4؟) ةداملا

 (غ9) ةدالملا

 :(؛4)ةداملا

 ؛:(45) ةداملا

 :(45)ةداملا

 :(47) ةداملا

 مسق لك سيئرو . هنع بوني نم وأ هسيئر روضح نودب مسق ىأ مساب ملكتي نأ هل

 ٠ ةرادإلا سلجم ىف ىعيبط وضع

 ىف كرتشيو [ ةيلخادلا ةحئاللا ىنعي ] نوناقلا نم نيرشعلاو ةيناثلا ةداملا ماكحأب

 . اهتارارقو اهتاشقانم

 قح هلو مهلصف قحو ايبيدأت مهتازاجم قحو لامعلاو مدخلا نييعت قح سيئرلل :

 . ىرهشلا هفصن ىزاوي ام ىلإ بترملا نم مصخلابو راذنالاب نيفظوملا ةازاجم

 لسايكولا

 . هبايغ دنع سيئرلا قوقح ةفاك ليكول

 ماعلا رسلا متاك

 ةيعمجلا قاروأ لع ةظفاحملا ىلوتيو , ةيباتكلا لامعألا ماعلا رسلا متاك بقاري

 تالابقتسالاو تارضاحملاو تالفحلا مظنيو . اهتاظوفحمو اهتادوجومو اهتادنتسمو

 قودنصل ا نيمأ

 تارارقو ةينازيملا دودهع ىف ةيعمجلا لاومأ فرص بقاريو ةيباسحلا لامعألا ىلع

 , ةيعمجلل ةيلاملا ةلاحلا نع ازجوم انايب رهش لك ةياهن ىف دعيو : ةرادإلا سلجم

 ٠ قود هعتسصل : انيم 1ةدهع

 . ةرادإلا سلجم مامأ الوئسم قودنصلا نيمأ نوكي : (:8)ةداملا

 ايقاع



 ١ ثا
 مساع كد وسسمأ

 « ىلاطيإلا مكحلا نم ىزافنب ريرحت دعب ىنطولا ملعلا عفر
 ناواضيب.ةمجنو لاله هطسوتي دوسأ ميدأ نع ةرابع ىهو

 . : ةينطو ةبسانم لك ىف ددرتي حبصأو عضو ديشن لوأ اذهو
٠ 

 ٠6٠6 روسننلا ةحتجأك فرفر

 :2 . ' نوديسفلا نفزكارتملا كيبلف

 0 أ را 2 اق ف ةر

 انراصيأ تقلع كب

 1. يي انا نمعجملا نإ
 ٠و ربكذم لاوسلا اننحمأ

 .٠٠ انريسمأتنأس يردإ

 ا. يصح وسر اياب

 4 .نقيساتلا باميلا نحبست

 ضبار تاج سمألاب

 3 اناني ومع عيستلاعلا

 8 انتافص روس ريسصلاو

 بانا

 روصقلاو خماوشلا قوف

 ريضنلاملعلا هيأ اي

 انيق ران وءاجحسألا ييلاو

 ريسحت كسوف ميتقتلاو

 ريفا مصختا اهتاالطاز

 ا 3 03 هه ِك د انإ

 ريضشت ةيحان ىأ ىف

 سحتسمار سهانجتلا نتأو

 " نوشب ملاس : نيحلت



 1 ليت تعا ١٠ كالاتن ؟كددل الدنا

 ا

000 

 ا ١51457 ةنس ةنردب راتخملا رمع ةيعمج لاجرلا ةينطولا تاريسملا ىدحإ

 ا

 ا



 فرش روياط ىف ىزاغنبب راتخملا رمع ةلاوج

 سه
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 ع كف ركذتلا مق ر

0 

 1 ديالا 10

 ميكي ع هرا ذتلا لءاس ءاضما ٠ رئيس مر رض | ىلع. مسالا
4 

 نم «ءادتإبا ةيعيطلا هذه قدا 2. را لاا نأ

 © بسس 4: نمر

 1 رب رم

 ا 1 .دالبملا خم رأت ْ

 - هي دكمخل م اهي هياتم ناوملا

 راتخملا رمع ةيعمج

 ةيعمجل ماعلا زكرملا

 ىزاغنبب راتخملا رمع

 وب 00 . م لوالاةندسلا

 ١ نيس هس 5 . ا 0 ماجتوي

 1 ما سخان

 ا : 1 أ نق : | عملا شالا تدوم ا
 الات اسال 4 بدع هذ ةماغ ةيانع ىف

 د قرب ىف ةشايراب ' 3

 نا ةزمايرلا مسق ةراتملا رعةيعجاهردصت ةيعورساةيرابخ|ةينماير ةفي 0 اه 8 سأ 4 اخذ أ رص 1 ااا ةنماب ىلا مق نع ردملا

 - محمدو 1 اعل 0[ زاسسفب 1
 سا املا مج عياشب مرادرلا

 ةخسنلا نمش | +١ ةنس ىانلا

 ا اسح

 لخأك ا - < تتايلم ةغس

0 
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 ةيعمجةفاشكركسعم

 رشخألا لبجلاب راتخملا رمع

 وصلا
 ا .ءوتا "يه

 و رولا
 را لا 97 1 8 يلا , ق8 5 و

 تا لا ب 1 لا رج 7 ا د 0 يبت ل را 0 ٍ و3 32 4 مى 5 5١

 00 ا ٍ ١ 4١ م م رج 3 ين 3 يدل“ رمل 7 رق“ ْت'
 00 0 لل يأ رى يضم“

 يول للا للا لل ا
 2.١ ءنل 5 3 2 2 4 م 2 قد وع لح ]7 ميرا“ وو قد رع ٍِ ما مه ب را

 ك : 8 ١ ا 0 رثذ 7 ىف“ ينال 3
 راتخلا رمش ةسردم ناحتما تاسناحتمأ نم جذاسمن
 ةينيملا ىفيصلا ىساردلا لصفلا

 ريقرت رود ا ةئل

 ايفارنملا

 ؟ راهمالاو ليللا برس ام )١(

 7 فيسلا ىف ( ولا ) رحلاو ١ ءاتشلا ىف دزبلاب رمشن اذال (؟)

 « بصي نياوأ؟ لابتلا ربع عيني نيأ نم (*)
 اهببس اف ةرينك ىراسسم ايقيرفا ف ( ؛ )
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 | ةلاحلا ف ا||. ف
 1 مم : رابكولا بتمام

 < نايس 1ك هيض
 0 3 5 3 ؛ ةرادالا

 ا ٠ : تالالعالا

 3 حا 0 بو
 ا سر : ١ ةنلا

 افذاهنب يف ردم ةمماج ةديرج 7 نك ل ين هلاك 8ب '”ةالثلا 1
 اال عامل مم ١ معدل

 5 : 55 ال تارادا
 0 ع : 0 < 6ث د 0 "ركل ثقل اتاذكشو ,
 ا 0 0/0 4 ةددل 1 | >> 2 55 4 0 : 02 50

 ٠١ ىف يس 2 1 39 ٍ؟
 | تاميستلا هلع لاف ملم ف اب 3

 ابشر اسنخ ل ميم يل ان“ ا علوش "3 مأ نا كف : جره 8
 * يزن ناايئاع ن 0 ز 0 ٠

<2 2 

 و. ِه . ةيببللا ةلودلا سنع نادت , (ةللسلا مالتما ) 2

 مح رج 0 .تايحالساا نم نأ ةاكلا طيبا ةمركسا اج سمانلا ةئيملا رارق يف ءابس

 ص لانه سيلو موب» يهب ١
 ؛ةيركملا مشن ثاياطلا ءله نأ 14ط دعب ردملا نأ ى

2 5-0 
 3 اذهو اينما | نادبلا ىل ىلاب نأ رظعنيو ةيشرع ب

١ 
 4

3 1 5 3 

 4<مس "اذا | تارئاط ثلنسالو , ةئرف نيسرأو 3 5 را 9

 *اراسيسلا نم ةريثك لذا لسبب” :

 لع ناش نإ هسحج 7 تارا رص“ 7 َ

 7” َ را مل 7-3 , ةسرام نركم نأ

 3 ب .٠ هيركسملا نيب تالمالا 4 ةساع ةروصو روتسدلا

 500000 5 (ةييسأللا ةليملا ىأ ةياي“:" يع

 - اس
+ 

 ننال ناظنللا ل 1 هس 4# 5

 ا ةك // ب 40

 0 ف -- 7 هيرع“ ا كلذ زير دم ةياملا

 و 2 محا :١00200" ليام ىف هلل نا د 'يجاتع مالك انه

 3 ةالبللا ماسالا ١ " نا ب الرا سس دج ب( زل يول ب

 7 قبو 3 ب يس ايري اديثعم
ْ 7 

 ةبلالا
6 : 3 

 0 تت | د 0 تا اجد جا وس
 , ةيلحلا تايركملا ىلا“ كه ناسا

0 

 : يل 1-2 سس

 , ا يا ” ذيب 0 / 7 ةبلا عيزرت ةلأسم <

 "رص نأ بعال 6 4
 ! 3 ١ ا تت هي اج امان اا نع

 نتورك 90 0

 0 ترسلي درا 4 0 نييرعم تل 8 0 ع مة 5 " مشو ىلإ ةيسيسألا

 3 رك ريرط لوأ ىل , 5 1 3 'ةدرتلا لأ لماع كَ . م اهب 9 نأ ل حيمم

 0 هل لكقت ىلا
 مل * نأ ؛ نيح دلما رنا ,

 نوطغ ىف تاعاطت دق ةمملم 0 : اس( ءار/ك هرج لع اعلان

 د د
 , ., اللا ميت ل

 . تاطلسلا نآو لجر ,' ص

: 
 تايدبس زاك لع ب

 دقو اناوبسأ ره 1 هب ةيرح قافتالل“ ادمتسا انيدبأ 0 5

 ١نم نط ى 5
 : نحش م | قركب حمستال انكلو رثأ ىأهلرت مث 1 1

 لا فاضي ' هيرملا تادملا ٠ ةرج نم تادهاملا ةسالا ءانعم 4

 دن اروأ يح الا لدعم نأ كلذ | نيللى لق اس رك ل

 ك0 ل ماسلا اب ل .: .
٠ 4 

 ا  0 0 2 0 2 0ىلا
 8 رد انهن 007 شو

 | 4 3١ !ارلا مانيما ايست . نط
 هدأ

ل 17 5 ولا هع 57 3 1 ا نأ اس ءالددر امم نرد ملا 0
 0 ل ا د نوط اهلا أضعا ه
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5 
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 ( راتخملا رمع ةيعمج قئاثو) 15 م



 (نطولا) ةديرج تلطعو ةيفاقثلاو ةيضايرلا
 مكحو ١65١ هيلوي ىف ايئاهن اهلاح ناسل

 رماع نب ىفطصم ناتسألا انسيئر ىلع
 ةبارق اهنم ىضق تاونس ثالث نجسلاب
 نجسلا نم هجورخ دعب فنآتسا ةنس
 لك مغر هنكلو ةيفاقثلا (ايبيل) ةلجم رادصإ
 ةفيحص رادصإب هل حمسي مل تالواحملا

 ,ةيسايس
 دق ىسايسلا لمعلا نأ ثيحو

 ةيبيللا ةلودلا ىفظوم ىلع اروظحم حبصأ

 لاجر نم انلع لمعلا اذه لصاوي ملف

 ةفيظوي اوديقتي مل نيذلا الإ ةيعمجلا

 نب ىفطصم ناتسألا رمتسا اذكهو

 نم اددع دوقي ىسايسلا لمعلا ىف راع

 زيفظوملا ريغ نم اهبابشو ةيعمجلا لاجر
 معدلا ىف ةيعمجلا راصنأ رمتسا امك

 ةنلعم ريغ ةروصب ماهسإلايو ةدئاسملاو
 ةيعمج قئاثو نم ثلاثلا مسقلا اذه ىفو

 لمعلا قيثوت لصاون راتخملا رمع

 ذاتسالا هداق ىذلا ىفاقثلاو ىسايسلا

 ١90١ ذنم هقافرو رماع نب ىفطصم
 عم هيف اومهاس ىذلا ىأ 51/ ىتحو

 تدج املك ةفيرشلا ةينطولا رصانعلا

 .ةينطو ةيضق

 ال



 موسم لس سلا ةَ
 مسقر ةقيثولا

 ايبيلل ةدحتملا ممألا ةدعاسم نم اكيرمأ فقوم لوح

 بلطو ىزافنب ىف (عافدلا) ةديرج هللا همحر ريصيوب دوعسم حلاص ناتسألا خألا ردصأ

 ناكو ذاتسألا اهريدي ىتلا (ىشيحملا ةعبطم) ىف اهعبط متي نأ رماع نب ىفطصم انذاتسأ نم

 قفاوف رافسألا ريثك ناك ثيح اهريرحت ىلع فارشإلا ىلوتن نأ بلط امك نجسلا ىف لازام

 ىفطصم نذاتسألا حرتقاو انتعامج ءارأ نع ريبعتلا ةلصاومل ةصرف اهرابتعاب كلذ ىلع ذاتسألا

 نع ةربعم نوكتو انع ردصي ام ةيلوئسم لمحتنل (ىسايسلا ررحملا) مساب ةيحاتتفالا عقوأ نأ

 .انرظن ةهجو

 راغت اكيرمأ ) ناونعب ةيحاتتفا ( عافدلا ) نم 1907 / ؟ / ٠ خيراتب ٠ مقر ددعلا ىفو

 . ايبيل ةدعاسم ىف ثحبلا نع

 ايبيل ىلع راغت اكيرمأ
 ىسايسلا ررحملا : ملقب

 :ىلي ام ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا بودنم لاق ...اهل ةينفلا تادهاسملا ميدقتو ةدحتملا ممألا

 ايبيلل ةصاخ ةيهيجوت ةغبص ىذ ماظن ىأ ءاشنإ ةدحتملا ممألا بنجتت نأ ىه ىتموكح رظن ةهجو نإ )

 ىلع رضاحلا تقولا ىف ةدحتملا ممألا مدقت ال نأ بجي امك . ةيموقلا اهنوئش نم نأش ىأ ىلع فارشإلا وأ

 ىفو ... اهتايداصتقا نيسحت ىلع ةدعاسملل ةصاخ جمارب عضو وأ ةيبيللا لكاشملل ةصاخ تاساردب مايقلا

 بلطت نأ  ةرضاحلا ريبادتلا ةدئاف ىلع تمكح دق نوكت نأ دعب . كلذ ىف تبغر اذإ ةيبيللا ةموكحلا ةعاطتسا

 نأ انيلع بجي دييأت لك ايبيل هيف ريعن ىذلا تقولا ىفف ... كلذ دعب لكاشملا نم امئاق نوكي دق ام ثحبو ةبسارد
 ايس يح
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 انم امامتها  فزاجن ال نأ بجي نإ ةمظنملا هذه ءاضعأ نم اهريغ فقوم نع فلتخي فقوم ىف اهعضن ال

 هارت ام ريرقت اهل لفكت ىتلا ةدايسلا تاذ لودلل اهب فرتعملا قوقحلا ىلع ىدعتلاب  ةديدجلا ةلودلا هذه ةيهافرب

 .( ... ةصاخلا اهحلاصم سمت ىتلا رومألاب قلعتي اميف اهسفنب

 اهقوقحو ايبيل ةدايس ىلع ىشخي اكيرما بودنم تلعج ىتلا نييبيللا ىلع ناكيرمالا ةقفش ىهأ ىردن ال
 ةمزاللا تادعاسملا ميدقتو ةيداصتقالا ايبيل لكاشم ةساردب ةئيهلا كلت تماق ام اذإ اهيلع ةدحتملا ممألا ىدعت نم

 ؟.... لكاشملا كلت لحل

 نأ ىوس ضرغ ىأل ال ىلعألا لثملا ىلا ةيمارلاو لماكلا صالخالاب ةعوفدملا ةقفشلا ىهأ ىردن ال

 ؟ .... تاهبشلا لك نع دعبأو تانامضلا لكب طيحأ دق اميلس ارمأو اهيف ةبئاش ال ةقيقح ايبيل لالقتسا حبصي

 اهب قلعتت نأ نه ايبيل ىلع نافت اكيرما لعج ىذلا انهي بحلا وه حأ اهدحو ةقطشلا كط قفل ىرشال

 , اهلجأ نم لمعتو اهلصاوتو ةيلودلا تائيهلا بولق

 ميدقت هيف ربتعي ىذلا دحلا ىلإ ىربكلا ةيملاعلا ةئيهلاب انتلص عطقي ىذلا ؟... بحلا اذه ىه امو
 نأب ملعلا عم ةدايسلاب الالخأو قوقحلا ىلع ايدعت ةئيهلا هذه تامظنم لبق نم لكاشملا ةساردو ةينفلا ةدعاسملا

 ةنوعم نم همدقت ام لغتست نأ ةلود ةيأ عيطتست ال ثيحب ةفلتخملا لودلا تاهاجتا لثمت امنإ تامظنملا كلت

 عم ىأ اهعم قفتت ال لودلا نم ةعومجم عم اهكارتشا مكحب كلذ ىلإ ليبسلا دجت ال اهنأل ايسايس الالغتسا
 !.... فادهألاو لئاسولا ىف اهضعب

 ىف ىضارألا نم ةعساشلا تاحاسملا زجح ىف اكيرمأل ةيحالصلا ىطعي ىذلا ؟.... بحلا اذه ىه امو

 ءانبلاو مدهلا ىف ةقلطملا ةيرحلاب عتمتلاو ةديهز روجأب نييبيللا لامعلا لالغتساو ةيبرح دعاوق اهمادختسال ايبيل
 !.... بيسح ىأ بيقر نود ءاطعلاو ذخألاو

 ةيبيللا ةلودلا نم لعجتو قطنملا سكعتو عاضوألا بلقت ىتلا ةقفشلا كلت ىنعم امو بحلا اذه ىه ام

 !... ةلمرألا اسنرفو زوجعلا ايناطيريو ةاتفلا اكيرمأ اهنضتحت (ةطيقل) ةدحتملا ممألا (ةديلو) ةديدجلا

 ال لالقتسالا نم ليلقتلاو قوقحلا ىلع ءادتعالاو ةدايسلا نم صاقتنالا نإ .... ناكيرمألا ةداسلا اهيأ ال

 انل اهتادعاسم مدقتو انلكاشم سردت ىتلا ةدحتملا ممألا ةئيه نع ةقئبنملا ةيداصتقالا تامظنملا قيرط نع ىتأي

 ىلع دعاسي ال ىذلا فقوملا ىهو ايبيل ىف نآلا مئاقلا اسنرفو ايناطيربو اكيرمأ فقوم ةجيتن ىتأي امنإو
 اهرهاظ نم ىدبي ىتلا ةيكيرمألا رظنلا ةيجو نا !!... ىسايسلا نايكلا عم قفتي الو ىداصتقالا شاعتنالا

 ةيبرغلا لودلا اهءارو نم رتستت ليلضت ةكرح الإ ةقيقحلا ىف ىه ام اهبعشل ددوتلاو ايبيل ةدايس ىلع ةقفشلا
 ةدحتملا ممألا تذخأ ىلف ةعراب ةلواحم كلذ دعب ىهو .... مصاخم ىأ محازم نود ايبيل ىف اهيرام ذيفنتل ثالثلا

 لحل ةيبرغلا تايطارقميدلا ىلإ ءاجتلالا ىلإ كلذ ةجيتن رطضتس ةيبيل ةموكح ةيأ نإف ةيناكيرمألا رظنلا ةهجوب
 نوفرعي امك ( سيراب  ندنل ) قيرط نع الإ تأت مل مهلكاشم نأ نوفرعي نويبيللاو .ةدعاسملا بلطو لكاشملا
 !!... ةيبيللا ةمألاو دالبلل ( نطنشاو ) لالغتسال ةبسنلاب ةيكيرمألا تادعاسملا ةميق

 تالا



 مسد سس
 5 مسقر ةسسفتولا

 لالتحال او نجعلا نم ررحتلا لجأ نم روتسدلا مارتحا

 ( عافدلا ) ةيحاتتفا ( ىسايسلا ررحملا ) عيقوتب تبتك ( روتسدلا مارتحا ) ناونع تحت

 ىفو ةينازيملا نم زجعلا ةلازإ ىف ىنطولا فدهلا قيقحتل كلذو 52/ " / ١4 خيراتب ؛ ددعلا ىف

 . ايبيل نع ةيبنجألا شويجلا ءالجإ

 روتسدلا مارتحا

 ىسايسلا ررحملا : ملقب

 ةدايس تاذ ةلود ةيسايسلا رظنلا ةهجو نم انحبصأو لالقتسالا اذهب لودلا تفرتعاو ايبيل لالقتسا نلعأ

 .بير كلذ ىف ام ىبيللا بعشلا ةايح ىف ىخيرات بالقنا اذهو ..

 ئشب تفرتعا اذا ةسايسلاف .. ىسايسلا عقاولا نع نيياحألا نم ريثك ىف فلتخي ىلمعلا عقاولا نكل

 ةفورعملا لئاسولا ىتشب فارتعالا اذه نم صلختلا ىلع لمعلا نع مويلا سفن ىف ىأ دغلا ىف عروتت ال دق مويلا

 .. داصتقالاو ةيسامولبدلا ملاع ىف

 اذهب لودلا تفرتعاو ..ةدحاو هذهو هبابسأ نع رظنلا ضغب زجع اهتينازيم ىفو ايبيل لالقتسا نلعأ

 ,ىرخأ هذهو ةيبنجأ لود ثالثل ةيبرح دعاوقو شويج ايبيل ىفو لالقتسالا

 نأ | عيطتسي لهف فقوملا هجاويل ةديدجلا هتايح ىف بعشلا ضهني نيتلكشملا ىأ نيتقيقحلا نيتاه مامأو

 ؟.. فقوملا ديس نوكي

 اهايحن نأ نكمي ةديدجلا ةايحلا نأ نونمؤم مهو اليبس مهيولق ىلإ سأيلا فرعي ال نيذلا كتلوأ نم نحن

 , روتسالا ىف ةنماك حورلا هذه نإ ... ريصاعألا اهب بلاغنو تارايتلا اهب مواقت ىتلا ةوقلاب اندمت ةيماصع حورب

 , فقوملا ةداس نوكنو فقوملا هجاون نأ اندرأ اذا أدين انه نمو. مرتحي نأ بجيو مرتحم روتسد هنإ

 هيجوت ىف اهنولمعتسي ةيرحلا باونلل ىطعيو هباون رايتخا ىف اهلمعتسي ةيرحلا بعشلل ىطعي روتسدلا

 ... ةموكحلا
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 دقف باونلا ةيحالصو باختنالا ةيرحب ةقلعتملا هداوم قيبطتب ناديملا اذه ىف روتسدلا مرتحا ام اذاف

 نم ىقوتتو ةينازيملا ىف زجعلا جلاعت نأ كش نودب ةوقلا هذه ةعاطتسا ىفو ةرزآتم ةوقب فقوملا هجاون انأدب

 لئاسوو جالعلا قرط نع ثدحتنف تاباختنالا ةرمغ ىف دالبلاو ثداوحلا قيسن نأ ديرن الو . ةيبنجألا شويجلا

 , ةياقولا

 ,؛ فدهلا وه فدهلاو ةياغلا ىه ةياغلا نكل

 :: لزم نأ تحيين ذيل نافاوجعلا
 ... ىلجت نأ بجي ةيبنجالا شويجلاو

 قيبطتلاب روتسدلا مرتحا اذإ الإ حيرصلا باوجلاب رفظت نل ىتلا ةلئسألا ىه هذهف ؟ ةياقولا نوكت فيكو

 1 أاحورو ةدام روتسدلا مارتحا . ةموكحلاو بعشلا نم روتسدلا مارتحا .٠ . حيحصلا

 ناك ىتلا ةينطولا هتموكح ىه ةموكحلا نأب بعشلا دارفأ سوفن ؛ سوفنلا نانئمطا ىلإ ةجاح ىف نحن

 ىلع نورهاسلاو ةمألا مادخ مهنأو هداعسإل نولماعلا نوصطملا هؤانبأ مه ةموكحلا لاجر ناو « اهل قوتي
 ناطلسلا باحصا رطاوخ : رطاوخلا رارقتسا ىلإ ةجاح ىف نحنو , نطولا ريخا ديج لك نولذابلاو اهحلاصم

 ىلع نحاطت الو بصانم ىلع ةمحازم الف ميركتلاو بحلا الا مهل رمضي الو مهل داقنيو مهردقي بعشلا نأب

 . لمعلاو صالخإلاب الإ نينثالا نيب لضافت الو صاصتخا ةرئاد موكحملاو مكاحلا نم لكلو فئاظو

 الو بارطضا كانه نوكي ال ىتح . بعشلاو ةموكحلا نم روتسالا مارتحاب الا ققحتي ال اذه لك نا

 نافل ةضوضرم قابلا ةيرق ةيلخادلا ةيرجلا وكم نضيحي د كانك ذو فراق از رق

 , روتسدلا مارتحا ىوس اًئيش كلذ انفلكي الو

 ىجلا اذه ىف نكميو تنامطا دق سوفنلاو ترقتسا دق رطاوخلا نوكت لمكألا هجولا ىلع كلذ متي امنْيحو
 .. فدهلا ىلإو ةياغلا ىلإ ةيدؤملا بابسألا ريفوتو دوهجلا هيجوتو ططخلا قيسنت

 5 هوه

 0 مسفر ةسفيقولا

 نازف ةيالو ىف ىسنرفلا دوجولا لوح

 / ١١ خيراتب "4 ددعلاب ( عافدلا ) ىف تبتك نازف ىف ىسنرفلا دوجولا 0 لوح

 نيأو روتسدلا نيأ ) ناونع تحت ىحاتتفالا لاقملا ( ىسايسلا ررحملا) عيقوتب ٠ ١907/7

 , ( اهمكحتو نازف لتحت اسنرف - ةموكحلا

 ا



0 
1 
1 
0 

 اهمكحتو نازف لتخت اسنرف
 ىسايسلا نوكلا" لقب

 ةدحتملا ممألا ةئيه ىف لودلا مظعم هيف فقت ىذلا تقولا ىفو رامدلاو توملاب نييسنرفلا هجو ىف فذقتو رانلاو

 ....ىسفك :يسنرفلا رامعتسالل لوقت اسنرف ةفيلحو ةقيدص اكيرمأ ةمدقملا ىفو

 ....ئش ىف بجاولاو ةسايسلاو ةماركلا نم سيل فقوم ىف انسفنأ نييبيللا نحن دجن تقولا اذه ىف

 اهل ةعبات ةعطاقم الوق ال ذاعف اهريتعتو ةيسنرف ةرادإب اهمكحتو ةيركسع تاوقب نازف لتحت اسنرف

 ىف ةناكملا كلتو فقوملا اذه اسنرفل نوكي نأ ابيرغ سيلو ...بيسح يأ بيقر نود كلاملا فرصت اهيف فرصتت

 اذه اسنرفل نوكي نأ ابيرغ سيل ...ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود ريتعت ىتلا ةدحتملا ةيبيللا ةكلمملا نم ءزج ىه ةيالو

 نوتسو ةثالثو ةئام) هردق اغلبم عضولا اذه لباقم ةيبيللا ةموكحلل تعفد دق اسنرف تمادام نازف ىف عضولا

 .... (هينج فلأ

 ا ةموكحلا هتعقو عيب دقع ىهو نازف هب ترتشاف اسنرف هتعفد ىذلا نمثلا ىه غلبملا اذه نإ ...معذ ىأ

 1 .ةمألا نم ابناجو ةلودلا نم امسقو نطولا نم اءزج تعاب دق اهنأب ملعت مل ىهو ةيبيللا

 ( نازف ىف زجعلا ديدست ) مساب اسنرف نم غلبملا كلذل اهلوبق درجعب كلذ ةيبيللا ةموكحلا ملعت مل اذإو

 طابضلاو نيراشتسملا نمو اهيف ثبعتو نازف لتحت ىتلا ةيسنرفلا ةيبنجألا ةقرفلا نم نآلا هتملع دق كش ال اهنإف

 نوينارفلا راظنلا هي مدقت ىذلا نازفل ىساسألا نوناقلا عورشم نمو نازف نومكحي نيذلا نييسنرفلا نيفظوملاو

 شطب مهبهرأ نيذلا نيينازفلا نم ةمذرشلا كلت نمو ةيبرع فورحب ةيوتكمو ةبيرغ ةغل ىلإ ةيسنرفلا نع ًامجرتم
 ةداس نونوكي اوداك نإ دعب ءالذا ابانذا اوحبصاو اوداقناو اولثتماف رامعتسالا نايغط مهكهنأو نييسنرفلا

 رئازجلاو سنوت ىف انويلم نيثالثي كتفت ىهف ةيغابلا ةيغاطلا ةيرامعتسالا ةلودلا اسنرف ىلع بيرثت ال ...ءازعأ

 ....نازف ىف افلأ 50١ ىلع نطيست ال فيكف شكارمو

 ناك ىلو رثأ ىأ اسنرفل مادام ىبيل لك نيبج ىلع ةزراب لظتس راعلا ةمصو نكلو اسنرف ىلع بيرثت ال

 ٌْ ) ديدحلاب ىسنرفلا رامعتسالا مواقتو ةينيصلا دنهلاو ايقيرفأ لامش بوعش هيف ضهنت ىذلا تقولا ىف

 ا

 - ؟/ه



 ال نيذلا .ءالؤه ماظنلا ىلع نيجراخو ةلودلل ةنوخ نيينازفلا نيب نم قلخت نأ اسنرف تعاطتسا دقل

 ...ىلمعلا مهديسو ىلعفلا مهمكاح ىسنرفلا ىيسملا نم ةراشإب الإ نوفقي الو نوكرحتي

 رثكأ ةيسنرف ةرمعتسم نازف هيف تحبصأ ىذلا دحلا ىلإ ...دحلا اذه ىلإ لصي رمألا لعج ىذلا امو

 ؟... بيسلا ام ... ةيبيل ةيالو اهتم

 ...اذيلع نارطيسي ناذللا فوخلاو فعضلا هنإ

 اذامل لوقن الو لمعت مل اذاملو انكاس ةرازولا كرحت ال نأ ىنعم ام .. دومخلاو دومجلا اذه ىنعم امف ّآلإو

 ؟ ...ملكتت مل

 !.. امالك ال المع هباوج نوكي نأ هنم بلطنو ةيجراخلا ريزو ىلإ لاؤسلا اذه هجون اننا

 نم الاح نييسنرفلا نيفظوملا عيمج درطي نأب بلاطت اننإ نييسنرفلا نم نازف رهطي ناب بلاطت اننا

 ...نازف نم اروف اهتاوق بحسب اسنرف رمأي نأو نازف

 أمإو ةيبيل ةيالو نازف نوكت نأ اماف نيفقوملا نيب فقوم كانه سيلف اذه نم لقأ لمعي ال نأب هبلاطن اننا

 ٠٠ .ةيسنرف ةرمعتسم

 فرش نع عافد ناديم ىف انناب رعشن اننأل نازف ىف عضولا لوح مالكلا ىف ةدشلا انلمعتسا دقف دعيو

 ىلعأب ىدانن اننا انرصيو انعمس تحت راهني ةكلمملا نم انكرو عيضي ةمالا نم اضعب ناف ةكلمملا نايكو ةمألا

 ةدايسلاو لالقتسالا نيأ لب ... نيينازفلا مكحتو نازف لثمت اسنرف نإ ... ةموكحلا نيأو روتسدلا نيأ : اتوص

 ,...لمعتلو ةرازولا عمستلف ؟؟... داحتالاو ةكلمملا نيأو

 + | مقر ةقيثولا

 ىكيرمألا ةيجراخلا ريزو ىلإ حوتفم باطخ

 رتسملا هتيجراخ ريزو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا سيئر رواهنزا تياود سيئرلا لسرأ
 ةسائرلا هيلوت نم ةليلق روهش دعب طسوألا قرشلا ىف عاضوالا عالطتسال سالاد رتسوف

 ( ىسايسلا ررحملا ) عيقوتب ( عافدلا ) ةديرج ىف احوتفم اباطخ ىكيرمالا ريزولا ىلإ تهجوف
 ديزو ىلإ حوتفم باطخ ) ناونع تحت 19017 /هر/ ؟4 خيراتب ٠١ ددعلا ىف ىمساب هتليذو
 ,( لمأ مكيف انل لازامو سالاد رتسم اي قئاقحلا ىه هذه  ةيكيرمألا ةيجراخلا

 ا



 لمأ مكيف انل لازامو سالاد رتسم اي قئاقحلا ىه هذه

 مرتحملا ريزولا اهيأ

 ... نحن نم فرعت نأ كنكمي اهتطساوب ىتلا ةقيقحلا ىه كمامأ اهعضوب ردابأ ىتلا قئاقحلا ىلوأ نإ []

 اقرش دتمت اندودحف اهمالسإو اهتيورع نم اهخلست نأ عيطتست ةصاخ حلاصم اهل تسيل ةملسم ةيبرع ةمأ نحن

 تدتشا امهم انثكمي ال ةريبكلا ةيتاذلا هذه قاطن ىفو ٠ ىسلطألا طيحملا ىلا ابرغ رمتستو ىداهلا طيحملا ىلإ

 ءاخإلاو ةيرحلا ريصم نع لفغن نأو اهدرش نمو نيطسلف ةمأو اهقلخ نمو ليئارسإ ةلود ىسنن نأ انتيناثأ

 ندرألاو قارعلاو رصم ىف لالغتسالاو لالتحالا نع ىضاغتن
 نأو شكارمو رئازجلاو سنوت ىف ةاواسملاو

 .٠٠ ةيبرعلا ةريزجلاو

 نيملسملاو برعلا ناطقأ نم رطق لك ىف لباقملا اهادص متسمل مكلعل ةقيقح هذه
 ريعت ال ىذلا اهادص

 ... ةيبعشلا لفاحملا هنع ربعت ىذلا ردقلاب ةيمسرلا رداصملا هنع

 ذك قانا مقيما افلح دكسلا هذه دوجوب نيعنتقم ريغ متنك اذإو

 .بوعشلا قيرط نع ال تاموكحلا قيرط نع قئاقحلا امئاد نوسمتلت

 يور بالا كل لوقنأ انم عمست نأ ديرت اذامف نحن نم تملع نأ دعي امأ

 ... ةدايسلاو ةيرحلاو لالقتسالاو انلامو ىندألا قرشلاو طسوألا قرشلاو ايقيرفأ لامشو انلامو

 قزمتلو انضرأ اكيرمأ كلمتلو تاكنرفو تانلشو تارالود عضب انوطعا : كل لوقنأ
 خطلتلو انلمش ايناطيرب

 7 انتمارك اسنزق

 ! .... ءالجلا : ةدحاو ةملك الا كل لوقن نل ... ال

 ةدعاق اندالب نوكت نأ انيضر اذإ اننيد ميلاعتو انتيموق ىناعم لكل ركنتنس اننأل .... زيلجنإلا ءالج

 .٠ ةقيقشلا رصم ىلع ةرمعتسملا ايناطيرب اهنم ىدتعت

 نيذلا اسنرف ةلاثح اننطو ىف انيوآ نحن اذإ خيراتلا ةنعلو هللا بضغب ءوبنس اننأل .... نييسنرفلا ءالجو

 ...شكارمو رئازجلاو سنوت ىف انناوخإ نودرشيو نونجسيو نولتقي

 ببس نأ نوعدتو رانلاو ديدحلابو رالودلاو دنجلاب نيرمعتسملا نودمت نيذلا متنأ ,.. ناكريمألا ءالجو

باب .رحلا ملاعلا نع عافدلل (طقف ذ) وه مكدوجو
 ريغو دي دابعتسالا ريغ ىرن ال نيوس ي

 ! ٠ ريوزتلاو ريرغتلاو ةيرخسلاو ةناهإلا ريغو لالغتسالاو لالتحالا
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 ئدابملا ترثدناف برحلا تهتناو رشع ةعبرألا ئدابملا (نسلو) نلعأو ىلوألا ةيملاعلا برحلا متلخد دقل

 ...ةياصولاو ةيامحلاو بادتنالاو رامعتسالا اهلحم لحو

 ىلإ قاثيم اب ئجو برحلا تهتناو ىطنلطألا قاثيم (تلفزور) نلعأو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا متضخو

 !.. قيرع بعش هجو ىف ثحي دامرلاب اذإو ةبيرغ ةلود ىلإ بلقني ناخدلاب اذإف ىملاع دهشم مامأ قرحأو نيطسلف

 ... نيتلاحلا ىف نوملسملاو

 رامعتسالا عمو مكعم اهرامغ ضوخن نأ انم نوديرت لهف ةثلاث ةيملاع برح ىلع نوليقم مكنإف نآلاو

 ؟... دوهيلا ةلود بناجب دورقلا ةلود اهيف اوميقتو انرايد نم برحلا ءاهتنا دعب انودرطتل ةينويهصلاو

 : مرتحملا ريزولا اهيأ

 ةينويهصلا ةرطيسلا ريثأت تحت ةيواهلا ىلإ ةعساو ىطخب ةعرسم اكيرمأ نإ ... حيرصلا ىأرلا اذه ذخ

 جتنود) ةنهك ذوفنو كرويوينب ( تيرتس لوو) ةرسامس ةرطيس نم اهتداق ررحتي مل اذإف ,..ىناطيربلا ذوفنلاو

 ,.. لماكلا رايهثالا ىلإ ةخماشلا ةراضحلا هذه ريصمف ندنلب (تيرتس

 ...٠ نورداس مكتلفغ ىف متلزامو مكيلع ىلاوتت تاراذنالا تذخأ دقل

 ةئامثالث ةقثو ةدوم مترسخو مكراصنأو مك ءافلح اوناك نيصلا ىف رشبلا نم نويلم فصن مترسخ. دقا

 ةقادص متبسكو ... نيتملا اهدايح ببسب دنهلا ىف ناسنإ نويلم ىتئام مترسخو برغملاو قرشملا ىف ملسم نويلم

 ,.. نيلاجدلا نيلغتسملا نم مهفل فل نمو كوترشو لوجيدو كش ىاك ناشو لشرشت

 هنودجتس ببسلا نع اودحباو ١٠١ ةرمكثسم ةراسخ ىف مكنأ نوردس ةراسخلاو بسكملا نيد اونراق

 فحزي ىذلا مكمصخ ةوق نع متلفغ دقل رورغو ةلفغ نم هيف متنأ اميف اضيأ هنوقلتسو ... ةينويهصلاو رامعتسالا

 حبصي ىذلا مويلا ىتأي ىتح ةيداملا مكتوقب متررتغاو تاموكحلا لبق بوعشلا ىلع دمتعيو ةحلسألا لبق ئدابملاب

 ... ناديملا يف هدحو ىكيرمألا ىدنجلا هيف

 رلته مادقأ تحت اهتفرم امك فوك نئيلام مادقأ تحت بارتلاب اههجو اسنرف غرمتس ... معن

 (ناطيشلا) ىلإ ىرخأ ةرم هدي لشرشت دميسو ةيسورلا ةقرطملا نم ةقرط لوأ ريثأتب ابروأ ةيقب راهنتسيو

 ىفو ايقيرفا ىف ثدحي اذام كلذ دعب روصتو ىمظعلا ايناطيرب ةمالس لجأ نم مالسلا هيلع ضرعي ىعويشلا

 كلذل مهدعتو مهتيرح بناج ىف فقت نأ تضفر دقو نوفقي اذامب لب اكيرمأ بناج ىف فقيس نم ... ايسسآ

 . دوعهملا مويلا
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 ةينويهصلا اهتقيقح ىلع رهظتسو بسانملا تقولا ىف مامزلا ملتستس ةوق ةيعويشلل اهيفف ليئارسإ امأ

 قلخب ديدج نم ةيناسنإلا مسج ىف اهمهومس ثفنتا رصتنملا لالض ىف فوقولاو صرفلا زاهتنا الإ اهمهي ال ىتلا

 مادصلاو ءانشنالا ىلع ةيرشتلا نهيرمكو ةفاذهلا نازل

 : ندسلا يول ابن

 نحن اننأ ملعت نأ بجي نكلو ... اعبط عيطتسأ نا تلواح ىلو مكئافلح نيبو مكنيب قرفأ نأ ديرأ تسل

 مكلعلو ءادهش تومن وأ ارارحأ شيعن نأ انررق ىرخأ ةرم عدخن الو غدلن ال نأ انررق دق نيملسملاو برعلا

 ةصيخر مكحاورأ متلذيو ىناطيربلا رامعتسالا دض مكسفنأ متنأ مترث نأ قبس دقف هاجتالا اذه انيلع نوركنت ال

 قلو انومحت نأ مكنم بلطن ىتح ةيعويشلا عبعب نم فاخنس اننأ دقتعت الو ... ةنيمثلا مكتيرح ليبس ىف

 مهتيعويش الو مكتيلامسأر هسمط عيطتست نل ةايحلا ىف بهذم باحصأ اننإ ... دابعتسالا مدق تحت انئافخاب

 .٠ نايغطلا ىلع رتستي الو تايرحلا ىلع ىدتعي الو سانجألا نيب قرفي ال ىذلا حيحصلا مالسإلا هللا نيد ىهف

 امك  نورساخ نحنف ) نحن انتمالس لبق متنأ مكتمالسب قلعتي رمألا نأل لمأ مكيف انل لاز امف اريخأو

 ٠٠١ ( انرسخ امم رثكأ رسخن مل بسكن مل اذإف نولتحم اننأل . بيجن دمحم لاق

 هذه لوصف مهأ هيف لثمي احرسم ةيمالسإلاو ةيبرعلا راطقألا نوكتسو اهيف بير ال ةيتآ برحلا نإ
 مصخلا فقوم ىف ال مكل قيدصلا فقوم ىف راطقألا هذه بوعش نوكت نأ ىلع اولمعت نأ ىه لمألاو ... ةاسأملا

 ىيرعلا ملاعلا ءازجأ نم ءزج ىأ لالغتساو لالتحا نع سيسنرفلاو زيلجنإلا فكي نأ ىه لمعلاو ,,,مكنم

 !:نفذاسألاو

 نصلشللا:نمتءارتحالاو ةيحشلا كلو: لمعلا نه اذهو لمال اوه اذه

 يريقلا يشب عفذتي

 ةر ةشولا

 مدعب ةيبيللا ةرازولا سيئر ةدشانم
 ايناطيرب عم ةدفهاعم عيقوت

 ةيناطيربلا ةموكحلاو ةزازولا سيئر نيب ندنل ىف تاضوافملا تأدب 14017 ىيام رهش ىف

 . ةيبيللا ةينازيملا زجع ديدست لباقم ايبيل ىف ةيركسع دعاوق ايناطيرب جنمت ةدهاعم دقع لوح
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 نم ةهجوم ةيقري صن لمحت (عافدلا) تجرخ 957١م/كر/ك١١ خيراتب "" ددعلا ىفو

 ىف ضوافي ىهو ءارزولا سلجم سيئر رصتنملا دومحم ديسلا ىلإ رماع نب ىفطصم ذاتسألا

 الا نوع و

 (ىسايسلا ررحملا) ملقب اعقوم ةرازولا سيئر ىلإ ًاحوتفم اباطخ تهجو ددعلا سفن ىفو

 ثيدح عطقا  ندنل ىف ايبيل ءارزو سيئر ىلإ ةلجعتسم ةلاسر) ناونع تحت ىمساب اليذمو

 .(ءارزولا سيئر ايءالجلا ثيدح أدباو ةدهاعملا

 ندنل يف ...ايبيل ءارزو سيئر ىلإ ةلجعتسم ةلاسر
 وو * وو

 ءارزولا سيئر اي ءالجلا ثيدح أدباو ةدهاعملا ثيدح عطقا

 مرتصملا سيئرلا اهبيأ
 ىلإ ةينازيملا ميدقت نم كنكمي دقاعت ىلإ مهعم لوصولل ايبيل ىف انه زيلجنإلا ضوافت تنأو روهش ذنم

 اهلالغتساو اهلالتحا لباقم ايناطيرب اهمدقت ىتلا ماقرألا نم ددسيس زجعلا اذه نأل زجع نودب ةمألا سلجم
 ماقرألا ددع لوح فالخلا ىه كلذ ىف ببسلا ناكو حجنت مل كنكلو ةيقافتا ىأ ةدهاعم مسأ تحت انبعشلو انضرأل

 ىلوألا فرحألاب تعقو دقو انيلإ دوعت نأ كمه لكو ندنل ىف كانه زيلجنإلا عم تاثحابم ىف لخدت نآلا تنأ اهو

 .. ماقرالا نم ددع ريكأ لمحت ةيقافتا وأ ةدهاهم كمسا نم

 اندكأو اندالبل لالقتسالا مئاعد اندطو دق نوكن حاجنلا اذهب اننأ دقتعتأ كلذ ىف تحجن كنأ ضرفنلو

 انيضرأو انتيورع انعفن اننأ دقتعتأ ؟..انلبقتسم انمضو انرضاح انمدخ اننأ دقتعتأ ؟..انتمأل ةدايسلا ىناعم

 ٠ ؟.. انمالسإ

 نأو انقوقح صالختسال ديحولا ليبسلا اهنأ دقتعت كنأل الإ ةضوافملا ىلع تمدقأ ام كنأ كش ال

 رضت الو انتدايسو انلالقتسا عم ضراعتت ال اهنأو هديدست نم رفم ال ىذلا قوقحلا هذه نمث يه ةدهاعملا

 .. انمالسإو انتيورع ىف نعطت الو انليقتسمو انرضاحب

 تار



 نمو باوصلا ليلد كيدي نيب عضن نأ انيلع كقح نمو بصي مل هنكلو دهتجم داقتعالا اذه ىلع كنإ

 .. قيرطلا ىف كدحو ريست ال كنأل ؛ئطاخلا قيرطلا بنجتت نأ انوحن كبجاو

 نحنف ةيبنجأ تاوق اهيضارأ ىفو زجع اهتينازيم ىفو نلعأ دق ايبيل لالقتسا نإ لوقلا ىلإ ردابتس

 ةيبنجألا تاوقلا دوجو رارمتسا ىلع فقوتم ةينازيملا زجع ديدست رارمتساف نيتلاحلا ىف ( عقاولا رمألا ) مامأ

 ... ةيبنجألا تاوقلاب ةينازيملا زجع طير ىه عوضوملا ىف ىساسألا أطخلا نإ : كل لوقأف عراسأو

 سيلف ليلضتلاو مهولا ىلع مئاق اهيف عقاولا رمألاو ةدح ىلع جلاعت ةلأسم ىهف ( ةينازيملا زجع ) امأف

 مهتاوق ءاقب نيبو هنيب اوطبريل ادوعص هب اوجردتو اديلو هوقلخ نيذلا مه زيلجنإلا نكاو زجع ةقيقحلا ىف كانه
 , دالبلا ىف

 بلغأ ىف ةيرهوج تاليدعت ثادحإب ةينلا تقدص اذإ ةينازيملا ةنزاوم ناكمإلا ىف نأ ملعي نم لوأ تنأو

 . فارسإلا ةدشو ريدقتلا ءوس نم عيظف لكش ىلع زيلجنإلا نوراشتسملا اهميمصت عضو ىتلا اهئازجأ

 ىه عقاولا رمألا نوكي ال اذامل ؟ .. سكعلا ىه اهيف عقاولا رمألا نوكي ال اذاملف ( ةيبنجألا تاوقلا ) امأو

 وأ ةدهاعمب اهئاقب ريربت ةرورضو ةيبنجالا تاوقلا دوجو ىف لثمتي ال عقاولا رمالاق ؟ .. ءاقيلا لدب ءالجلا

 ةدهاعم ىأ ةيقافتا هرربت ال اه ءاقب نأل ةيبنجألا تاوقلا ءالج ةرورض ىف لثمتي عقاولا رمألا نكلو مربت ةيقافتا

 ؟ ,٠ ةمربم

 امنيحو ةدهاعملا ضفرن امدنع سخن ىأ بسكن نأ نكمي اذام هيلإ مكتحن ماقرألا قطنم ىلإ يلاعت مث

 ؟ ,, اهلبقت

 امك اروثنم ًءابه بهذتس تاهينجلا نم نييالم ةعضب بسكنس ةدهاعملا اذلبق اذإ اننإ ماقرألا كل لوقتس

 فرت نم ديزتس تاهيومتو تايلامك ىف عيضتس راسيلاب اهبلستا نيميلاي ايناطيرب اهيطعتس اهتاقباس تبهذ

 لبقتسملاو رضاحلاو ةدايسلاو لالقتسالا رسخنس ... ئش لك رسخنس اننكلو ... ريهامجلا قيض نمو دارفأ

 ا .٠. مالسإلاو ةيورعلاو

 ىف ىلففلا مكاحلا وق ةرقلا بحاس نآل ةدايسلا نيكتس لالتجالاب انملس اذنأل لذاقتسالا نسكتس

 انتل لفتت سستم روقلا هيفا ةلاو ويقل ىلع ةلاعا هيف نايتس اذنال نيفاعلا زييعتسسو كابل

 ةنورفلا شقت ب ابيفاكل ةقان لو هيف كير 4 ةليقت يره نق ةاذقلا انيعش اخسترمو اسد انقلب اشرف

 اهوؤفتو برعلا راطقا نوت نعاوق انينغارا ىف نقي نأ نم نامستسالا انكمز فلغلا: نم اهراهج اعط اننأل

 مهلا نودي م ءاهاوا نيرعسللا انهت و انكود ويلات انا ازخ اننال هفاسنإلا :ىسفكتتو
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 أوسأ ىلع نآلا هيق نحث امم رثكا رسخت نل ؟ ... ةدهاعملا انضفر نحن اذإ رسخنس اذامو

 ٠٠١ تالامتجحالا

 هيلع انلصحت ام لك وه ىمسالا فارتعالا اذهو ( ةلقتسم ةلود ) انثأب مهفارتعا بحس اوعيطتسي نا

 نلو ... اننطو نم ةعقب لك ىف ةيبنجألا تادعملاو دونجلا دوجوب مئاق ىزغلاف ىزغلا نم فاخن نلو ... نآلا ىتح

 ؟ لشرشت ديب ال هللا ديب لاجآلاو ءامسلا ىه امنإو زيلجنإلا وه سيل انمعطي ىذلاف توملاو عوجلا ىشخن

 « خيراتلاو لايجألاو هللا اضر بسكنس « دجملاو ةيرحلاب انترادجو اثتلوجرو انتمارك بسكنس اننكلو

 اضيأ بسكتس ؛ ىداهلا طيحملا ىلإ ىسلطألا طيحملا نم نيملسملاو برعلا ملاع ةدعاسمو فطع بسكتس

 ؟! ... ريغلا ىلع نوهن ىتح انسفنأ ىلع نهن مل اننأل موصخلاو ءادعألا مارتحا

 تسلا نسيفرلا اهيأ

 اذه نع عافدلا ىف كرتشن ىتح رارحأ نحن لهو رحلا ملاعلا لجأ نم كرتشملا عافدلا هنإ كل نولوقيس

 ةقرب ايناطيربلو سلبارط اكيرمأل نوفن قطانم ثالث ىلإ ايبيل ميسقت ىه ةيرحلا ىنعم لهو .,. رحلا ملاعلا

 ؟ .٠ نازف اسنرفلو

 لود مهأ تاوق اهيف دشتحت ىتح ايكافولسوكيشت ىأ ايسور مأ نيصلا دودح ىلع ىهأ ايبيل عقت نيأ

 ؟,.. ىطنلطالا فلح

 نم هقيبطت لواحت ىهو ازروفسا  نفيب عورشم ةعجشمو ةرصانمو ةبحاص ىف ةثالثلا لودلا هذه نإ

 ,... ةيقافتالا ىأ ةدهاعملا راتس تحت ديدج ”

 عورشملا لشفو اسنرفو ايناطيربو اكيرمأ ىدحتي عورشملا ِكاذ هجو ىف ىبيللا بعشلا فقو سمالابو

 , عمطي ملو فخي ملف هسفنب قثيو هللاب نمؤي ناك هنأل بعشلا رصتناو

 انرودص نم فوخلا علتقي هللاب ناميإ ىلإ ةجاح ىف اذنسلأ سمألا فقومب هبشأ فقوم ىف مهيلا انسلا

 ... انيولق نم عمطلا عزتنت سفنلاب ةقثو
 , ءارزولا سيئراي ... ءالجلا ثيدح أدبأو ةدهاعملا ثيدح عطقا

 نهار ىداو قدي كني لجو باها امؤ ىسايفللا دة شه "اةهو تطول كايعاوؤم اذه نإ

 ىبريغملا ريشب دمحم

 ىسايسلا ررحملا



 3 وسل طصسسصصسلل
 ايناطيرب عم ةدهاعملل ةينطولا ةضراعملا

 ١ث 595 ىف ايناطيرب عم ةدهاعملا ءارزولا سيئر ) رصتنملا لومحم ديسلا عقو 0

 نب ىفطصم ذاتسألا ررقف ”١560 سطسغأ ئف اهيلع قيدصتلل ىبيللا باونلا سلجم ىلإ تمدقو

 : ىلي ام ىلع لمتشا دقو ةدهاعملل ةضراعملا

 .ةنألا نسلم انما ىلإ ماع نع قطو ةاكيسألا نة ركام

 نيلحم نسسأوت ع راذولا وقتزوفلللاو ىلإ ماك نت نوه ظنسم د اننبنألا فيس اقري تاك

 ةضوقشل او تايقلا

 . ىبريغملا ريشب دمحم عيقوتب زيلجنإلا ىلإ ةملك - "

 رمآلا ردص .مُث ىدقن لياقم نود دالبلا ءاحنأ عيمج ىف ةريبك دادعأب ةلجملا تعزو دقو

 ةلحملا ني اهب نت ماج اوي سلئارط لإ وقسلاب تادسألا نقلك نقى | اضاوك اهقاقيإب
 دومحم بّئانلا خآلا ناكو . ةدهاعملا دض تيوصتلاب مهعانقإل باونلا ضعبب لاصتالاو اهعيزوتل

 ىلإ ىليحرتو ىلاقتعا ىرج مث ضرغل اذهل باونلا ضعبب ىردبلاو ةديرش ىب نيديسلا ةماقإ

 . سيلوبلا ةسارح ىف ىزاغنب

 ايئان نيسمخو ةسمخ لصأ نم ةدهاعملا هذه ايئان رشع ةتس ضراع دقف ركذأ ام ىلعيو

 ش . سلجملا ءاضعأ مه

 نيام رولا يراعللا ندعلا (عاقنلا ]وح نقتاح دقو

 ىلإ ىضاملا سيمخلا موي ( عافدلا ) ةديرجل ىسايسلا ررحملا ىبريغملا ريشب دمحم ذاتسألا رفاس )

 نم ريبك ددع رويسلسكا ليتوه مهأد ليللا فصتنم دنعو تبسلاو ةعمجلا ىموي اهب ثكم ثيح سلبارط

 سلبارطب ةيلخادلا رظان رمأ هوغلبأ ثيح ريشب ذاتسألا اهب لزني ىتلا ةرجحلا اولخدو ةيئانجلا ثحابملا لاجر

 ا



 ةيالولا ىق ماعلا نمألا ددهي رطخ نم هدوجو هببسي امل ارظن ىزاغنب ىلإ اروف هليحرت ىلع لمعلاو هشيتفتب

 .ةيسلبارطلا

 هحارس اوقلطأ نيذلا ةقرب ىف ةيئانجلا ثحابملا طابض هراظتنا ىف ناك ثيح نينثإلا حابص ةرضاحلا لصوق

 َليهَسْي ةيلع- تمركتا ىقلا سلئارطم ةياخادلا ةراظن نعشي نإ الإ لقي ام ةكدل سيل ىئتاسنلا :نرحملاو روف
 1 ( رجأ نوديو ةحيرم ةطاسو ىف ةدوعلا

 ت4



 ةينمآلا سلجم ىلا ةماه ةركذم

 ةدهاعملاو نحن  زيلجنإلا ىلإ ةملك

 سخانصلا فتوجلا نع تاحترب

 بهحشلا قوقحوةرازولا

 ليوط ىرامعتسا ديقب نطولل اهليبكت

 مرصنملا ىيلوي 5و3 مق ايناطيريو ايبيل نيب ةقادصو فلاحت ةدهاعم ءارزولا سيئر مقوو ٠ ةعقاولا تعّقو

 ةفلتخملا تائشنملاو ةماهلا ىنابملاو ئناوملاو تاراطملا ةيناطيربلا شويجلا لالتحاب ىضقت ةدهاعملا تناكو

 مهاردو سخب نمث لباقم ىعرشلا قحلا بحاص ةرطيسو كلاملا ةيرح ىف ىضارألاو قفارملا لك لالفتساو

 اهدقن قاروأ عبطتو نويناطيربلا نوراشتسملا اهحيتافم كلمي ىتلا ايبيل ةنيزخ ىلإ ايناطيرب اهعفدت تادودعم

 ١.. ندنل ىف

 ىتح سحنلا مويلا كلذ يف ةموئشملا ةدهاعملا هذه ىزاغنيب ةيالولا رقم ىف ءارزولا سيئر عقو نأ امو

 مهروعش نع ريبعتلل ةدحاو ةليسو الإ نونطاوملا كلمي ملو ىسألاو ملألا نم ةباحس دالبلا تمعو ريخلا ىرس

 .. ءارزولا سيئر ىلاو ةمألا سلجم ىلإو كلملا ماقم ىلإ تايقربلا نولسري ديربلا بتاكم ىلإ اوعفدناف

 ىف سلبارط ىف ىبيللا ةمألا سلجم عمتجي نيلوئسملا ىلع لاهنت تايقربلا هيف تلازام ىذلا تقولا ىفو

 ةمألا ىأر نع اهب ربعي ىتلا ةملكلا الإ لوقي نل ةمألا سلجم نأ كش الو ةلصاقلا هتملك لوقيل قتاخ برهكم وج

 دارأ دقو ال فيك اهاصقأ ىلإ اهاصقأ نم دالبلا لمش متأم ىف نآلا اهمايأ شيعت ىتلا ةمألا هذه . اهتيغرو

 , نيرمعتسملا ءادعألل ةفئاس ةمقل اهميلستب اهقوقحب اوفزاجي نأ اهئانبأ نم رفن

 ( راتخملا رمع ةيعمج د قئاثو) !0 س مريم



 ةمألا سلجم ءاضعأ ىلإ

 هتملك لوقيل ةمألا سلجم ىدي نيب نآلا ىه ايناطيرب عم ةيلامو ةيركسع ةدهاعم دقع ىلع ةرازولا تمدقأ

 سلجم ءاضعأ ىضر دقو ةيرامعتسالا عماطللا قوس ىف ةمواسم عيضوم ديدج نم داع ايبيل ريصم نإ

 . تادودعم مهارد اهلالغتساو اهلالتحال انمث اوصضري نأو عيبلل ةعلس مهدالب بوعت نأ ءارزولا

 ةلتحم ةرمعتسم دوعي نأ امإف نطولا ريصم هاجتا ررقتس ىتلا ىه ةمألا سلجم اهلوقي ىتلا ةملكلا نإ
 , ةدايسلاو لالقتسالاو ةيرحلا ةايح ىف هقح ىلع تبثي نأ امأو ةلفتسم

 هيلع ةظفاحملاو لالقتسالا لين

 مزاأ نمو ةدحتملا تلا نم نور ارق تاوشت اهداهجو اهربص لضفب ماتلا اهلالقتسا ايبيل تلان دقل

 ىتلا ةيبنجألا تاوقلاف ىبنجألا نوفنلا وأ رامعتسالا راثآ نم رثأ لك نم دالبلا ررحتت نأ كلذل ةيعيبطلا جئاتنلا

 ةلودلا اهيلإ جاتحت ىتلا ةينفلاو ةيلاملا تادعاسملاو اهئاقب رارمتسال رربم ال لالقتسالا نالعإ لبق ةدوجوم تناك
 ْ .. ةدحتملا ممألا قيرط نع ىتأت نأ بجي ةديلولا

 بجومب دالبلل اهلالتحا ىف ترمتسا ةيبنجألا ثاوقلاف ةيقطنم ريغو ةيعيبط ريغ تءاج جئاتنلا نكلو

 تايقافتالا كلت ىلع افقوتم ناك لالقتسالاب ةلتحملا لودلا فارتعا نأ ةجحب ةرازولا هذه اهتعقو ةتقؤم تايقافتا

 نم صاخ هيجوت ببسب نكلو ةيويح تاءاشنإ ىأ ةينارمع عيراشم ةجيتن ال ةعيرم ةروصب مخسضت ةينازيملا زجعو

 ... تايرهظملاو تايلامكلا عاونأ ىتش ىف ريذبتلاو فارسإلا نيدايم ىف نييناطيربلا نيراشتسملا
 نيرداق ريغ مهنأ رمألا مامز اولوت نيذلا نهرب ىتح لالقتسالا ىلع ماع فصنو ماع ضعي مل اذكهو

 ةحفص اومتتخا نأ ىلإ هتدارإل اوملستساو ىبنجألا ناضحأ ىف اومتراف لالقتسالا اذه ىلع ةظفاحملا ىلع

 , ايمسا لالقتسالاو ايعرش لالتحالا هب اولعج ىذلا كصلا مهعيقوتب مهلامعأ

 ... لوقنو نولوقي

 تمدقأ ام نأب مهعنقتل ءوضلا ىف سانلا ةهجاوم ىلع ةردقلا مدعت ال نيلوئسملا نم ةئفلا هذه نأ بير الو
 هذم سيل امم دبالو عقاولا رمألا هنأو لاوحألا اهمتحت ةحلصمو فورظلا اهيضتقت ةرورض ناك مالظلا ىف هيلع

 انئادعأ ةراغ انع عفدي فيلح ىلإ ةجاح ىف اننإو ةلود نوكنلو شيعنل لام ىلإ ةجاح ىف اننإ نولوقي دي
 ,ءامدقلا

 عضولا لوبق انم بلطتت ةصاخلا انفورظ نأو هئالجإ ىلع انل ةردق الو مئاق لالتحالا نإ نولوقيو
 .. صاخلا

 ىصخشلا مهدادعتسال ةبسنلاب نوصلخمو نونمؤم نولوقي امب مهنأ ابيجع الو ابيرغ سيلو اذه نولوقي
 دعي بعش ايبيل ىف ىقب امل كلذك رمألا ناك ىلو لودلا هب نوكتو بوعشلا هب داقت ىذلا دادعتسالا وه سيل هنكلو
 ... سأي نمو سؤي نم تقال ام لك دعب ةلود ايبيل ىف تماق امو رامعتسالا نم نينسلا تارشع
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 :: ليقيلا فستنسملا قطخملا اذهب عمسلا خيضي نم هئانضعا نيب نم نوكي.نأ ةمألا سلجمب ابرك اننإ

 ... هارعلا ةافحلا ( اينيك ) لئابق نيب ىتح ةيغاص انذأ دجي دعي مل ىذلا قطنملا

 اندمي ىذلا دروملا ىه ايناطيرب نأ لقاع دقتعيأ .. ةلود نوكذلو شيعنل لام ىلإ ةجاح ىف انئأب ملسناو
 ؟ .. انلالقتساو انتايح لجأ نم لاملا اذهب

 ةليفكلا ىه ايناطيرب نأ قولخم نمؤيأ ءامدقلا ءادعألا ةراغ انع عفدي نم ىلإ ةجاح ىف انئأب ملسنلو

 ؟ ,. ءاقدصأو ءافلح اننأ درجمل ناودعلا درب

 ! ... باجيإلاب نيلاؤسلا نيذه ىلع ةباجإلا هنكمي ال ةريخألا نينسلا ايبيل ىف شاع لقاع قولخم ىأ

 نويبيللا ىسني له

 ىلإ دالبلا تقزمف ايبيل ىف اهل رمألا بتتسا نأ دعب مهل اهدعو ايناطيري تفلخأ فيك نويبيللا ىسنيأ
 تاجوتتملاو ليصاحملا ىلع تاوتساو تالآلاو عناصملا ترداصو تارفانتم تارادإ ثالث اهل تلعج ءازجأ ةثالث

 ةيضوهن ةكرح لك تلقرعو ىضوفلا تعاشأو ةيعجرلا تعجشو تايرحلا تتبكو تايفشتسملا ىلإ اهلالتحا دتماو

 ! ...حالصإلا نيدايم نم ناديم لك ىف
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 ةقرب عقت نأب ىضقي ناك ىذلا ( ازروفسا  نفيب ) عورشم ةبحاص ىه ايناطيرب نأ نويبيللا ىسنيأ

 هللا نأ الول ةيسنرفلا ةياصولا كحخ ناؤف عقتو ةيلاطيالا ةياصولا تحت سلبارط عقتو ةيئاطيربلا ةياصولا تخت
 منقا لذلا ءوربخلا لشتا كالا نيرستلا يف هةنعر اهم ىلإ رمل( قيام ١ ودم ئوبم ةسبللا ةنالابقلمل

 !.. نييبيللا وحن زيلجنإلا اياون

 عاقب سدقأ ىف ليئارسإ ةلود تقلخ ايناطيرب نأو نوملسمو برع مهنأ اوسني نلف نويبيللا ىسني نإو

 ا نيطسلل تزعل اهدوعرو امنوبع قرر ةيبرحلا لودلا عم ايكفلاهبو اهتوفاعن فرك ذو

 نكات دانس م نفاشف ام لك وسلا هدم سلا نق ةءرسلا 5 وفا ج نأ نويسللا يسسلو

 ةيسايسلاو ةيداصتقالا ىحاونلا عيمج ىف مهتاهيجوت ضرفل ةدهاعملا هذه نولغتسي نيلجنإلا ناك دقف

 ملاسلا نيقت' ام ندقب يحتل ةيناطيربلا هلانلا مزكت تايزجرفلا لك باكر ةيركتلملاو: ةيفاستجالاو

 اراقرتر ةدكاعملا ءاقتإ ارتلغاف اهودخ. ةومدعتي نقلا ةزاتجلا ىلا نويرصلا قنا نأ ىلإ ةرورسلاةةرتصلا

 ناطور ف نق نوقواب نامل | يلع يوتمدلا هوست نف مقبلا مهو نفتسسلا :تاكر ىف 'ويسلا "قع

 ىف رارحألا لتقو ناكسلا لاقتعاو نكاسملا شيتفتو ىرسقلا مده نيب لابولاو لاضنلا نم اناولأ اهتوطسبو

 ! ناهنلا ةعبار

 انضرأ لتحتو لكأنل شيعن ىكل لاملاب اندمتس ىتلا برعلاو مالسإلاو قرشلا ةودع ايناطيرب ىه هذه

 !! ةىدودللا انتقيدصو ةديتعلا انتفيلح ايناطيرب ىه هذه ١ رخآ لالتحا نم انتيامحل

 ا



 ءافعض انسلو ءارقف انسل

 عمطلا ضرمو فوخلا ءادب تبيصأف سفنلاب ةقثلاو هللاب ناميإلا تمدقف نطولا ءانبأ نم ةتف نإ
 ىفط ىذلا ( نهولا ) هنكلو العف ءافعض اننأل الو اقح ءارقف اننأل ال فعضلا نم نئتو رقفلا نم وكشت تحبصأف

 سيياقملا تلتخاف ضرألاب ةيداملا طباورلا تيوقو ءامسلاب ةيحورلا تالصلا تعطقناف بولقلاو لوقعلا ىلع

 لياقم ةنس لك تاهينجلا نم نييالم ةعيرأ ايبيل ىضاقتت نأ لبقو أرجت نم أرجت ىتح نيزاوملا تيرطضاو
 ! ليوطلا ةيرشبلا خيرات اهفرع ةرداغ ةيرامعتسا ةلود رطخأو قرعأ نم ةنس نيرشع ةدم اهلالغتساو اهلالتحا

 نم نويلم ىلع اهمكح ضرفو اهئاول رشن ىف ابح ايبيل تزغ ام ايلاطيإ نأ ليلدب ءارقف انسأ نحن
 لهحتل ىرشبلا نويلملا اذه دوجولا نم حستكتل ايبيل تزغ اهنكلو ضرألا نم ةحيسفلا ةعقرلا هذه ىف نييبيللا
 ام لضفب شيعت ددعلا ةريبك ةمأ بعوتست نأ اهنكمي ضرألا هذه نأ اهنم املع اهئانبأ نم ددعلا اذه هلحم

 ,.. فافكو ءافتكا ىف لقألا ىلع اهتيرت هجتنت

 مهططخ ذيفنت نم مهنكمن نأ نود نرق عبر نييااطيإلا مواقن نأ انعطتسا اننأ ليلدب ءافعض انسل نحنو
 رثأ لك ىلع اوضق مهنأ مهيلإ ليخ نأ دعب ميمصلا ىف مهنعطل دوعن نأ انعطتسا مث نو ءاشي امك ةيرامعتسالا
 .... ةيئطولا انتمواقمل ىدامو ىونعف

 رايعمو ىنغلاو رقفلا سايقم ىه اذه ... انسفنأب ءايوقأو هللاب ءاينغأ انمدام ءافعض الو ءارقف انسل
 .... لودلا خيراتو بوعشلا ةايح ىف ةوقلاو فعضلا

 ,.... دعي امأ

 ... ةلوهسلا هذهيو ةجردلا هذه ىلإ انسفنأ ىلع نوهن لهف هيلع ناوهلا لهسي نهي نم نإف دعب امأو
 ؟ ,.. انتمارك سودنأ انتيتاذ سمطنأ نورقلا تارشع داهج عيضيأ

 ؟ ... انتيلام ىف نومكحتي مهنأل زيلجنإلا ىف اعمطأ « انضرأ نولتحي مهنأل زيلجنالا نم افوخأ اذامل ْ
 مهو ءافعض نحنو مهانلتاق اذامل مهدرط عيطتسن اننأ دحأ دقتعي ناكأ ... نايلطلا انمواق نذإ اذأل

 انكو نايلطلا مزهناف هتايآ هللا انارأ دقف كلذ مغرو جئاتنلا نع رظنلا ضفب نطولاو نيدلا بجاو هنكلو ءايوقأ
 ! ,.. ةميزهلا هذه بابسأ ىف ايساسأ ارصنع

 ايلاطيإو ايناطيرب هتمدق ىذلا عورشملا نأ دحأ دقتعي ناكأ ازروفسا  نفيب عورشم انمواق نذإ اذاملو
 بجاو اضيأ هنكلو ةئيهلا هذه ىف ةقحاس ةيبلغأ ةلودلا كلتلو ممألا ةئيه ىف لشفي نأ نكمي اسنرفو اكيرمأ هتديأو
 قح رصتناو نيعللا عورشملا لشفف ىرخأ ةرم قافآلا ىف هتايآ هللا انارأ دقو بقاوعلل رابتعا نود نطولاو نيدلا
 !... ةدايسلاو ةيرحلا يف ايبيل

 ىرخأ .ةرم ايبيل ريصم
 اودمتعا مكل لوقن الو هللا ريغ نم ةوقلا اودمتسا مكل لوقن ال . حويشلاو باونلا اهيأ ريصصملا نيأ ىلإ ,.. روتسدلا لظ ىف اهتمأ سلجمب نوعمتجي اهئانيأ نم ةعامج هررقي ىرخأ ةرم ررقي ايبيل ريصم نإ
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 ةيورعلا مامأ نولوئسم خيراتلاو لايجألاو هللا مامأ نولوئسم مكنإ مكل لوقن امنا مكسوفن ريغ ىلع
 , ةينطولاو مالسإلاو

 دادعتسالا مزلتست هيلع ةظفاحملاو عومدو قرعو مد دعب ءاج هانلن ىذلا لالقتسالا نأل ,.. نولوئسم
 ةيمالسإلا دالبلا قرشم نيب عمجي ارسج ربتعت ايبيل نأل ... نولوئسم .:. عومدلاو قرعلاو مدلا لذبل امئاد
 . برغملاو قرشملا ىف نيملسملل قح هنكلو . طقف اهقح نم سيل اهلالقتساو اهيرغمو

 نرق عير ةبارق اهل ىبنجالا لالتحالا رارقاب ايبيل لالقتسا عايض هانعم ايناطيرب عم ةدهاعملا ماربإ نإ
 نوكنس اننأ هانعمو ايلاطيإلو ليئارسإل ةيعبتلاب اضيأ ءافلح نكلو بسحف ايئاطيربل ءافلح ال انحبصأ انئا هانعمو
 . ايقيرفأ لامش ىف نيبرقألا انناوخإ ةرهاق ىهو اسنرفا ءاقلح

 ىمالسإلا ثعبلاو ىبرعلا ىموقلا ىمولل ءالجن ةنعط ديكأت لكب هانعم ايناطيرب عم ةدهاعملا ماربا نإ
 هيف لوقي ىذلا تقولا ىف ءاقدصألا اهيأ اندالب ىف ابحرم نيرمعتسملا لؤقن .اننأ ةحارص لكب هانعمو ديدجلا

 . ءادعألا اهيأ اندالب نم اوجرخأ ناكم لك ىف نوملسملاو برعلا
 . ... باوثلاو خويشلا اهيأ مكمامأ ةضورعملا ةدهاعملل ىعقاولا ىنعملا وه اذه

 مم باوصلا قيرط ىلإ: هتللا مكاده

 رماع نب ىفطصم

 زيلجنإلا ىلإ ةملك

 ... زيلجنإلا ىلإ ةمساحلا تاظحللا هذه ىف اههجوأ نأ ديرأ ةريغصو ةريصق ةملك

 اهعضو اومكحأ ىتلا مهلئابح ىف اننوداطصيس مهنأ ىلإ اونأمطا نأ دعب ... نيلجنإلا ىلإ ةملك
 ْ ... نوديري امك انب نوفرصتي مهيديأ ىف مهل اكلم حيصنسو

 نإ : اورذحاو اوعدختت ال مهل لوقاف ىسفن اهب نعطأو ىنطو اهب نوخأ نأ ديرأ نيطجنالا ىلإ ةملك
 !! ... مكرذحأ انأو مكعدخ دق هنإف ةدهاعملا ىلع قفاو اذإ ىبيللا ةمألا سلجم

 هذهب مكل اقيدص الو افيلح نوكي نل ىبيللا بعشلا نأ اقح نوملعي هئاضعأ عيمج نأل مكعدخ سلجملا

 , فاجع تاونس رشع لالخ مكتقيقح ىلع مكفرع دقف ةقيرطلا
 حور ىلع اوضق مهنأ اونظف نويلاطيإلا هيف مكلبق عفدنا ىذلا لايخلا ءارو اوعفدنت ال نأ مكرذخأ انأو '

 ... دبألا ىلإ هتناكتساو همالستسا اونمضو بعشلا

 نل مكنكاو مكتقادصو مكتفلاحمب فرتعتل ةلوئسم ةيصخش ةئام متمغرأ امبر مكنأ ىه ةقيقحلا
 . ةقادصلا هذهو فلحلا اذهب فارتعالا ىلع رح نطاوم نويلم ماغرإ اوعيطتست
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 ايرح ناك هلك بعشلا ةيقب نكلو مهفوفص ىف لاتقلا ىلع فالآلا ماغرإ نويلاطيإلا عاطتسا مكلبق نمو

 ... ناكم لك ىفو لئاسولا لكب نييلاطيإلا ىلع

 ال ىظلت اران دامرلا تحت نأ تبثيل ءاضفلا ىف تباذو دامرلا تقرتخا ىتلا ةرارشلا نوكأ نأ ديرأ ىنتأ

 ىقتألا اهينجيسو ىقشألا الا اهالصي

 ... اننولغتستو اننولتحت متمد ام اناقدصأ الو انعافلح متسل .... زيلجنإلا اهيأ

 ... انسفنأ ىف نوقثاو هللاب نونمؤم اننإ مكيف عمطن الو مكنم فاخن ال نحن ... زيلجنإلا اهيأ

 ةدع نم متجرخأ امك اندالب نم نوجرختسو نايلطلا ىلع انرصتنا امك مكيلع رصتننس ... زيلجنإلا اهيأ

 ١.. نادلب

 ىمالسإو ىبرع دلب لك نمو اندالب نم اوجرخأ ... نودتعملا اهيأ ... نورمعتسملا اهيأ ,.. زيلجنإلا اهيأ

 !!! ,,. ءاقدصأو ءاقلح نوكن نأ متدرأ اذا

 ىيريغملا ريشبلا دمحم

 كلما ىلإ رخافلا فقوملا نك تايقرب

 ةمألا سلجمو ةرازولا سيئرو مظعملا

 5١ه؟/ا//56 ىزاغنب

 مظعملا كلملا انالوم ماقم ىلإ

 ةديدج لالتحا ةثراك نطولا بينجت ىلع لمعلا مكنم ةلمؤم ىماسلا مكماقم ىلإ راظنألا هجتت ىالوم

 , ريخ ىأ اهئارو نم نطولا ىنجي ال ةدهاعم ةجيتن

 فرصت ببسب سكعلاب ريست اندنع رومألا نأ دجن اهسفن ريرحتل بوعشلا هيف بهت ىذلا تقولا ىفو

 . نيلوئسملا

 عار ريخ  ةدشلا تقو ىف اصوصخ  اونوكت نأ ىجرنو مكاعسم ةجيتن اهلالقتسا دالبلا تلاث امنإ

 . ذقنمو عار ريخ اونوكف اهتيرح ليبس ىف اهداهجو مكاعسم عم مجسنتال دويقب لبكت نأ ىشخت ةمأل ذقنمو
 , ررض لك مكيدي ىلع ةمألا بنجو ءوس لك هللا مكاقو

 رماع نب ىفطصم
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 ١07 ٠ /ا//؟ ١ ىزافنب

 كل + ع ريفا هويشتم نيلا
 .ايعرش لالتحالا متريص ثيح نطولا ةيضقب رضملا مكفرصت ركنتسأ نيريثكلا مساب ىنإ

 . هيمحي بر نطوللو لمعلا اذه ةيلوئسم مكعم نمو مكلمحن اننإو

 رماع نب ىفطصم
 . ٠ 5١ه ؟/ا//ا ١ىزافنب

 سلبارط ىبيللا خويشلا سلجم سيئرو باونلا سلجم سيئر

 .ئش لك ىف هريغل اعبات اننطو لعجت ةدهاعم اهرارقإب التحم هتريصو نطولا قوقح ىف ةموكحلا تطرف

 راعو خيراتلا ةبس اورذحا . ةموكحلل لثمم وأ دايعتسالا راع اهنع عفدي ةمألل لثمم هنأ ثيثي نأ سلجملا ىلعو

 1 , ديألا

 رماع نب ينطصخ ٠

 ميدقت
 و و

 اكيرمأ عم ةيقافتالل اضيأ ةينطولا ةضراعملاو

 ةدحتملا تايالولا عم ةيقافتا ميلح نب ديسلا ةسائرب ةيبيللا ةموكحلا تدقع امدنع

 ىرخأ تاراطمو سلبارط ىف ةيركسعلا ةيوجلا ةحالملا ةدعاق لامعتسا اكيرمأ لوخت ةيكيرمألا

 عنمت ىتلا نيناوقلا مكحب تاروشنملا رادصإ ىأ ةفاحصلا قيرط نع انتوص غالبإ نم نكمتن مل

 ىف ءاج ةيقافتالا هذه ذض ىبيللا بعشلا ىلإ نايب هيجوتب رماع نب ىفطصم ذاتسألا ماقف كلذ

 ءاضعأ ىلإ تثعب دقو , هعيقوتب ةليذمو نطاوم ىلإ ذاتسألا نم ةهجوم ةيصخش ةلاسر لكش
 .156 4/8/7“ خيراتب كلذو ةريبك دادعأ اهنم عزو دقو نينطاوملا ئلإو نيلوئسملاو ةمألا سلجم

 نم مرتحم ددع أضيأ اهضراع دقو . 1504/٠١/٠ ىف ةيقافتالا ىبيللا باونلا سلجم رقأ دقو
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 -مرتحملا ديسلا

 هتاكريو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 لوح مهئارآ نع حاصفإلا نيينطولا بجاو نمو اهلبقتسم ىف ريبك رثأ اهل ةلحرم ةيبيللا ةمألا ناتجت
 دصق مكيلإ اهب ثعبأ نإ ىنثإو بعشلا ءانبأ نم ريثك رعاشم نع ربعت اهنأ دقتعأ ءارآ هذهو رضاحلا فقوملا
 ,داسفلا ىواهم انبنجيو حلاصلا لمعلل اعيمج انقفوي نأ هللا ىعدأ هلاجر نيب راكفألا لدابت ةطساوب نطولا ةمدخ

 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا عم ايبيل مساب ةيقافتا عيقوتب ةمئاقلا ةرازولا اهيلع تمدقأ ىتلا ةوطخلا نإ

 دالبلا ءاحنأ فلتخم ىف ىرخأ ةيوج زكارم لالغتساو ةيبرحلا ةيوجلا ةحالملا ةدعاق لامعتسا ىف هذه رارمتسال

 ةثالثب ىلوألا ةنسلا ىف تددح ىرخأ تادعاسم لباقمو اماع نيرشع ةدمل ةنسلا ىف رالود ىنويلم لياقم ةيبيللا

 ايبيل هي تديق ىذلا ديقلل ىرخأ ةقلح ةفاضإ اهنأب الإ اهفصو نكمي ال ةوطخلا هذه نإ.... تارالودلا نم نييالم
 ٠١ ' , ةيناطيربلا ةدهاعملا ىلع عيقوتلا ىرج امدنع

 ءوسلا ةاعدو نيضرغملا ) ىلع لمحي نأ الإ ةيكيرمألا ةيقافتالا ىلع عقو نأ دعب ءارزولا سيئر ىبأ دقلو

 ال ةيقافتالا نإ) لاقف (اهلالقتسا نم دحت ةيسايسو ةيركسع تامازتلاب ايبيل ديقت ةيقافتالا هذه نإ نولوقي نيذلا
 ايبيل ىف دعاوقلا ضعبل ةدحتملا تايالولا لامعتسا مظنت ةيقافتا ىهف ىسايس أ ىركسع ديق ئأ ىلع ىوطنت
 .( ةيركسع دويق الو فالحأ الؤ نذإ فلاحت الف

 ايبيل ىف ةيبرح دعاوقل ةيبنجأ ةلود لامعتسا نكي مل اذاف ... بيجعلا قطنملا: اذهل شهديل ناسنإلا نإ
 هذه بجؤعب ايسايسو ايركسع نوديقم انئأب ىضقي ىعقاولا قطنملا نإ ... ىركسعلا ديقلا وه امف ايركسع اديق
 تاهينجلا فالآ نم تائم ةعضب لباقم نحنو ةيموجه ةيبرح زكارم اندالب ىف عقاوملا مهأ تحبصأ دقف ةيقافتالا

 دعاوقلا هذه ئيهت امنإ اكيرماو ... اكيرمأ ىداعي وأ براحي نم لك عم ءادع ةلاح ىف وأ برح ةلاح ىف نوكنس

 اذه سيل ىأ ... .دعاوقلا هذهب لصتي امو دعاوقلا هذه ةمجاهمب ءادعألا كئلوأ 50 اهئادعأ ىلع اهنم موجهلل

 , ماقتناو ةمقن لكل ةفدهتسم ةيبرح ةدعاق اهلك اندالب نم لعجيس ايركسع امازتلا

 لماكلا لماشلا رامدلل ضرعتت فوس ةلودلل ةيبرغلا ةمصاعلاو ايبيل ىف ةنيدم ربكأ ىهو الثم سلبارط نإ
 سلبارط ديعت نل تاهينجلا فالآ نم تائم ةعضب نأ كش الو ةقصالملا ةيرذلا ةيوجلا ةحالملا ةدهاق دوجو لضفب

 ... ىكيرمألا سرجنوكلا نم رارق اديدج اقلخ مهديعي نلو سلبارط بعش ىف حورلا ثعبي نلو ... دوجولل ةيناث

 ةيركسع دويق الو اكيرمأ عم ةفلاحم ال نأب ميلح نب ىفطصم سيئرلا نم حيرضت ةمداقلا ةثراكلا نم مهيمحي نلو
 ْ ... ةيسايس الو

 ينالوا ع



 نإ ... اهدقع ىلإ تعفد ىتلا بابسالا شقانن نأ لبق ةيقافتالا هذه ةضراعم ىف عفدنن اذامل نكلو

 فوخلاو سوفنلا ىلع ىلوتسملا عمطلا ىوس بابسأ دجوت ال عقاولا ىف هنأل بابسألا هذهل اوقرطتي مل نيلوئسملا

 ... بولقلا ىلع رطيسملا

 ديرنو ىلاطيإلا ءادتعالا ىشخن اننإ نولوئسملا لاق ةيناطيزبلا ةدهاعملا دقع انضراع امدنع ركذن اننإ
 ةقادصلاو فلاحتلا ةدهاعم تناكف هيطفي اقيدص ديرنو ةينازيملا ىف اريبك ازجع ىناعن اننإو انيمحي افيلح

 ىلع موقت اهنأل اهنيح ىف اهججح انضحد دقو اهب نمؤن ال انك نإو تركذ بابسأ ىلع ءانب ةيبيللا ةيناطيربلا
 : : وعلو انوفرد سما

 دقل ... اكيرمأ عم ةيقافتالا متعقو اذامل نآلا ... طوشلا رخآ ىلإ مهقطنم ىف نيلوثسملا رياسنل نآلاو
 .. كلذ دعب نوديرت اذام ... زيلجنإلا مكقيدصو مكفيلح لضفب مكتينازيم نجع ددسو ىجراخلا ءادتعالا متنمأ

 نأ ريقحلا ريغصلا غلبملا اذهب مكناكمإ ىف اذامو ريمعتلاو ءانشنإلل ةنسلا ىف تاهينجلا فالآ نم تام ةعضب
 ةيموجه ةيبرح دعاوق لباقم ... تاهينجلا فالآ نم تائم ةعضب متذخأ اذام لباقم لب ... ال ... اورمعتو اوئشنت
 اذامو ةمألل ءانقلاو نطولل رامدلا ريغ الجأ نورظتنت اذام ... بيبحلا مكبعش طسوو ةزيزعلا مكدالب ىف ةيرذ ةيوج

 0 ةدودعم مهارد سخب نمث ىوس الجاع متذخأ

 ىذلا فقوملا اوفقو مهنأ ىل ةيقافتالا ضفر ىلع بترتي اذام ىرنل'رخآ اطوش نيلوئسملا عم رسنلو

 دالبلا رسخت اذامو لعفت نأ اكيرمأ عيطتست اذام ... ةيباجيإلا ةسايسلا هديؤتو ةينطولا ةحلصملا مهيلع هضرفت

 م« هوم

 | . فقوملا اذه ءارج نم

 زجعلا اذه ددست ايناطيرب ةقيدصلاف ىداصتقالا رايهنالا نم رطخ الف نجع اهب سيل ةينازيملا نإ

 ةمزلم ارتلجنإ ةفيلحلاف لالقتسالا ىلع اهئادتعا نم رطخ الف ةوقلاب ىقبت نأ نكميال اكيرمأو ةدهاعم ا بجومب

 ٠.١ ةدهاعملا صنب ءادتعالا عفدي

 .. ليثم اهل قبسي مل ةيخيرات ةربع نوكن نأ انيلع بتك دق اننأ مأ لذاختلا اذه َملو تفاهتلا اذه مل نذإ

 ' ةرجؤم ادالب مويلا انحبصأف ماتلا لالقتسالا ىف اهقحب اهل ملس ىتح ةدهتجم ةدهاجم ةمأ سمألاب انك دقل

 ,ةيسعللا ةراسسلا فرط هش دنع و قيسم

 نم شويج ةثالثا اركسعم زيزعلا اننطو نوكيل تايقافتالا مربنو تادهاعملا دقعتأ ....نيصملا لوهل اي

 ١ هرسأب ملاعلا ىف هل ليثم ال عضو هنإ .٠ ةلقتسم ةلود نحنو ةيبنجأ لود ثالث

 ثالثل شويج ةثالث اهضرأ ىلع دجوت ةلقتسم ةلود اهلك ايندلا ىف اودجت نإ سمخلا تاراقلا ىف اوثحبإ

 9 .. ةيبنجأ لود

 ةدعاق اهذالب نم لعجت ةدايس تاذ ةموكح ممألا ةفاك نيب اورت نل نوكلا ءاحنأ عيمج ىف اوشتف

 ٠ تايقافتاو تادهاعم بجومب ةيبنجأ تاموكح ثالثل ةييرح ةنكثو ةيركسع

 . نم ريجتسملاك اننإف لوألا ناك نإ مهللا ... ءارثإلا ىف عمط هلك اذه مأ ءادتعالا نم فوخ هلك اذهأ

 تاو



 انعضأو انرضاح انهوشو انيضامل انركنتو انتزعو انتيرحو انتمارك انعب دقف ىناثلا ناك نإو ... رانلاب ءاضمرلا

 ... ليلق عاتم نم هب نوهأو عاتملا ضعب ليبس ىف انلبقتسم

 تاتف نم تاثاغإلاو تاقادصلا ىلع شيعي نأ الإ هل مه ال لوستم بعش انئأب انسفنأ ىلع انمكح دقل

 نوكي نل هنإ حمقلا ةحنمب اكيرمأ نم هتدوع دعب ميلح نب ىفطصم سيئرلا لقي ملأ ...تاموكحلا تالضفو لودلا
 هتمارك نيأ هلالقتساو هتيرح نيا نكلو بعشلا عوجي ال دق معن ىكيرمألا حمقلا لضفب عئاج نآلا دعب اننيب
 .هتزعو

 ئفو شيعلا نم ةمخت ىف ىلاطيإلا نامعتسالا رين تحت ناك بعشلا نأ لهجي ال ميركلا سيئزلا لعاو
 :.نكلث ميوداكرا اقم ةحوست

 ىلع رصن نييصعتم الو نييلايخ انسل نحن (الالغألا مطحو دويقلا كف ,..هحوربف ةليلذ ةايحلا فاع) .
 بولسألاب انلكاشم جلاعتو فورظلا دقن انثأ امك لثم باحصا نحت ةدجاو ةزفق ىف ايلعلا انثم ىلإ لوصولا
 ةمكحب اهلهأ فرصتي نأ صاخلا اهعضو اهيلع متحي ةئشان ةلودك اننأ ركنن ال ساسألا اذه ىلعو ىلمعلا
 :ءاكحأو

 نكلو لالقتسالا نالعإ ذنم فقوملا ةداس نوكن نأ نم انئكمي اماه ارود بعلث نأ انناكمإ ىف ناك دقل
 ةدحتملا ممألا ةئيه مامأ اهنم لوئسم ريزو حرص امدنع ةلقتسملا انتلود ىف ةرازو لوأ هيلع تضق كلذ ىف لمألا

 بعشلا مهت ةيلخاد ةلأسم ايبيل ىف ةيبنجالا تاوقلا دوجو ةلاسم نأب 1467 ةنس لئاوأ ىف سيراب ىف ةدقعنملا
 باهسئاب ايمازلإ ارارق ةيممألا ةئيهلا ذختت نأل ةحاتم تناك ىتلا ةصرفلا حيرصتلا اذهب تعاضف هدحو ىبيللا
 عضو نم اننكمت تناك ىتلا ةصرفلا تعاضو ةددحم ةدم رحب ىف ةديدجلا ةلقتسملا ةلودلا نم ةيبنجألا تاوقلا
 .عقاولا رمألا مامأ ةيبنجألا شويجلا

 نم ناكو ددحملا دعوملا ىف ةيبنجألا شويجلا ءالج عقاولا رمالا اذه ىلع بترتي نأ دكؤملا نم ناكو
 لظ ىف ال حيحصلا لالقتسالا لظ ىف ديرت نم ضوافت نا هب عيطتست فقوم ىف ايبيل حبصت نأ دكؤملا

 اميو رطخ ىأل نطولا ضرعي ال امب ىملاعلا مالسلا ةحلصللو اهتحلصمل ءاشت نم عم نواعتت نأو حلسملا لالتحالا
 عدوتسمو دونج ةنكث نالبلا نوكت نأ نود ايركسعو ايداصتقا هيوقت ةلاعف تادعاسم ىلع لوصحلا هل لفكي

 ,سانجأ ةثالث نم ةيبنجأ تاوق اهيف فرصتتو اهلتحت برح ةدعاقو ةريخذ

 ةمهم عقت ىتلا ةليزهلا ةيقافتالا هذه ... ةيقافتالا هذهل ةبسنلاب بير الو نآلا ةيتاوم ةصرفلا نأ ىلع
 ةباجتساو ةنامألا قحل ءادأو سدقملا بجاولاب اضوهن خويشو باون نم ةمألا سلجم ءاضعا قتاع ىلع اهضفر
 , هللا هجول ةبقارمو ريمضلا ءادنل

 . مالسلاو .( باهولا تنأ كنإ ةمحر كندل نم انل بهو انتيده ذإ دعب انبولق غزت ال انبر )

 ةلحنملا ةينطولا ةيعمجلل قباسلا سيئرلا
 (راتخملا رمع ةيعمج) ط0

 9غ



 مودا طصمصسسسلل

 مقر ةقفيثولا

 ١ ا (رونلا) ةلجم ىف ىفاقثلا طاشنلا رارمتسا

1 

1 

35 

 1 ا 1
 ا أ
 | أ 1

 نذإ ىلع لوصحلل رماع نب ىفطصم ناتسألا اهلذب ىتلا تالواحملا لك مغرو (ايبيل) ةلجم قالغإ دعب

 ,ةعوبطم ةيأب هل حامسلا تضفر تاطلسلا نإف ةلجم ىأ ةديرج نادصاي

 لوصحلا نم نكمت اهل نيسسؤملاو راتخملا رمع ةيعمج ءاضعأ نم ىهو نوعلاب ةليقع جاحلا ديسلا نأ الإ

 ,ىزاغتب ىف رماع

 3 ا لاجرل ىفاقثلا طاشنلل ادادتماو ارارمتسا ةلجملا هذه ىف ترشن ىتلا تالاقملا نم جذامن انه رشننو

 | ْ 14817 وياه لوأ ةيراقب لوألا دنعلا نقءاج اه نضغيب كو ناقل نعم ةيعمج

 ,ةيحاتتفالا ١

 ,ىبريغملا ريشب دمحم ملقب لاقم ماقم لكل  ؟

 .همازاب دمحم ملقب  اهتالكشم نم بوعشلا فقوم ٠١

 ىيريغملا ريشب دمحم ملقب 0 لاقم ...ماقم لكل |

 اماط ىذلا ةئزجتلاو ةقرفتلا مهو قحست نأب ةليفك اهنإف تلغتسا

 .اهتيصخش سمطو ايبيل ةيتاذ قزم
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 هل ام اهبعش فرعي نأ دبال ءالعلاو ءاقبلا اهسفنل ديرت ةلود ةيأ نإ +

 نم حجرأ ةيجاتنإلا هتفك نوكت نأو تابجاو نم هيلع امو قوقح نم

 . ةيكالهتسالا هتفك

 ةيبيللا ةعماجلا لبقتسم

 لبقتسم) 5500 ةودن يبشاملا سراه نيش ليعس ىف ةسللاةفماجلاب ةييرتلاو بناذألا ةيلك تيطن

 ةبسانم تناكف ابيقعت نينطاوملا ضعب ثيدحلا مهكراشو ةعماجلا ةبلط نم ةعبرأ اهلالخ ثدحت (ةيبيللا ةعماجلا

 . مامتها لكب ريدجلا عوضوملا اذه لوح نيريثكلا رطاخب لوجت ىتلا راكفألاو ءارآلا فلتخم نع ريبعتلل

 ةسسؤم لبقتسم ىف ثحابتنإو شقانتنل سلجن اننأ طقف ىنعي ال ةيبيللا ةعماجلا لبقتسم نع ثيدحلاو
 ىتلا قرطلا لضفأ ىلإ ةراشإلاب ثحبلاو شاقنلا نم جرخنل ددحملا اهفدهو ةصاخلا اهتلاسر ءوض ىلع ةيملع
 ] , اهفده غوليو اهتلاسر ءادأل ةسسؤملا كلت اهكلست نأ ىرن

 هتسيشوب شقان نأ" كلذ وق. ىتفي امنإو طقفا كلذ :نتمي:ال ةيببللا ةعماجلا ليظسم نع ةيدعلا نإ

 اهتفسلفو ةيحورلا اهقاوشأو ىداصتقالا اهنايكو ىعامتجالا اهماظنو ةيموقلا اهتطبار ىف ةيبيللا دالبلا لبقتسم
 لجأ نم ةلجم نم تاحفص ىأ ةرضاحم ىأ ةودن هبناوجب ةطاحالل ىفكي ال اذه انعوضوم نأ دقتعأ انأو ةيركفلا

 ةيبيللا ةعماجلا لبقتسم عوضوم اوطعي نأ ىأرلا ئوذو ملقلا بايرأو ركفلا باحصأو ملعلا ىلوأ نم بلطأ اذه
 ...يناسنإلا انروطتو ىخيراتلا اندادتما ىف انلبقتسمب مامتها تلق امك ىهف مامتهالا نم هقح

 لايجأللو انليجل ددحن نأ هب عيطتسن مامتها هنإ مث 3 , نوكلا ىف انتلاسرو ةايحلا ىف انتياغب مامتها هنا

 .. ريسن نيأ ىلإو أدبن نيأ نم ةفحازلا

 دح ىلإ فصولا اذه ىف هعم انأو (ثعب) هنأب ةيبيللا ةعماجلا ءاشنإ هتملك ىف ةبلطلا دحأ فصو دقل

 ةمادقم ةصلخم دوهج ترفاضت اذإ الإ نوكي نل ءادألا اذهو العف اهانعم ىدؤت نأ بجي ثعبلا ةملكو

 ..ةماغ نوفقثملاو اهتراداو اهتبلطو ةعماجلا ةذتاسأ اهشمي رصانع ةعبرأل

 ةمأ لك اهدشنت 4 تاياغلا لجأ 1 نم ةبولطم ىهو اليس ةيملا ةداملاف بلاطلا د ملعلا ةدام

 ....ةأيحلا ىف ةلاسر تاذ

 راكتبالل ةصرف اهيفو بهاذملا لعافتو بهاوملا روهظل لاجم اهيفو ةعستم انه طاشنلا نيدايم نإ
 , عاديإلاو ءاتبلاو حالصإلاو

 رفاضتت نأ ىرأ ىتلا نيدايملا مهأ ىلإ لازتخالا ةقيرطب ريشأ نأ ةريغصلا ةحفصلا هذه ىلع ىبسحو

 ,. ةيناسنالا ةطبارلا ... ىمالسإلا نيدلا ... ةيبرعلا ةيموقلا ....ةيبيللا ةيصخشلا ىهو دوهجلا كلت اهيف

 توتوكد



 ءوض ىلع ةيصخشلا هذه تاموقمل ةيليطت تاساردب مايقلا ةعماجلا ىلع : ةيبيللا ةيصخشلا

 ىداصتقالا هعضوو ةيداملا هتايناكماو ةيعامتجالا هتاقالعو ىركفلاو ىبدألا هجاتناو هتاداعو بعشلا ديلاقت

 ,..هكولسو هقالخأو

 مهتايرظن نيوكت ىف نيحاصملا ديقي ىملع عجرمك هتيمهأ هل ايرظن ابناج لثمت ثاساردلا هذه لثم نإ

 ... اهقيبطتو ةيحالصإلا

 هقيقحت ةياوئسم ةعماجلا ةبلط لمحت ىلمع بئاج همعديو هبحصي نأ بجي ىرظنلا بناجلا اذه نأ ىلع

 ,.. ريبكلا ريغصلا مهعمتجم ىف

 ةدحو ىف ةلثام ةيح ةقيقح مهصاخشأ ىف اهنم اولعجي نأو ةيبيللا ةيصخشلا اوثمي نأ ةبلطلا ىلع

 ...كولسلاو ريكفتلاو روعشلا
 ةقرفتلا مهو قحست نأب ةليفك اهنإف تلغتسا ام اذإ ةصرف ةعماجلا ىف ةبلطلا هايحي ىذلا ةرسألا وج نإ

 ١ اهتيصخش سمطو ايبيل ةيتاذ قزم املاط ىذلا ةئزجتلاو

 نم ىلمعلا بناجلا اذهب ىدجلا مامتهالا ىلإ ةبلطلا زفحي ىذلا ىه هدحو ةيخيراتلا ةيلوئسملاب روعشلاو

 ٠ ظ ,.ةديدعلا حالصإلا بئاوج نيب

 .٠٠ ةيلوئسملا هذهب ضوهنلا انتبلط دنع دادعتسالا رفوت ىف ريبك لمأ انلو

 نيب طبري ىذلا رسجلا ىفارغجلا اهعقوم مكحب لثمت ايبيا نأ ىهيدبلا نم : ةيبرعلا ةيموقلا

 هضعبو ىفاقث هضعب ةيورعلا ىحانج نيب لصقي اغارف كانه نأ ىف لادج الو ... اهيرفمو ةيبرعلا دالبلا قرشم

 ... اهدرس ىلإ ةجاح ىف انسل ةيخيرات بابسأو ةينمز لماوع ريثأت ةجيتن ىداصتقا

 نأ دب الو برغملاو قرشملا ىف ةيملعلا تاسسؤملا نيب لاصتأ ةقلح نوكت نأ ىه انه ةعماجلا ةمهم نإ

 ... ىبرعلا دوجولل ىموقلا راطإلا زاربإ ىف ةلاعف ةمهاسم هب مهاست ام دادعتسالاو ةنورملا نم ةقلحلا هذهل نوكت

 لعافتن نأ نم ةحودنم ال عاضوأو رهاوظو ثادحأ اهضرفتو اهمتحتو اهترورض دكؤت ةمهملا هذه نإ

 ... راثآو رابتعا هل رود اهفييكتو اههيجوت ىف اذل نوكي نأو اهعم

 هللا هاضترا ىذلا قيرطلا ىهو نايدألا ةمتاخ ىه ىوامس نيد ىحورلا انثارت نإ ؛ ىمالسإل ا نيدلا

 ىف هتاعيرشتب تمكحو تادابعلا ىف هفيلاكتل تثتماو هناوضرل تعسو هئادنل تباجتسا ام اذإ ةيرشبلل

 عم نواعتلاب هميهافم ضرعو هقئاقح ءالجتسا ىف ريبك بيصن ةعماجلل نوكي نأ بجي ثارتلا اذه ...تالماعملا

 ..٠ ىمالسإلا نطولا عاقب فلتخم ىفو ايبيل ىف ةينيدلا دهاعملا

 ةيموقلا تناك اذإو ةملسم ةيصخش ةيبرعلا ةيصخشلا ناو ةيمالسإ ةيموق ةيبرعلا ةيموقلا نأ دقتعأ ىنإ

 ةدحوب اهدوجو ىلع ةظفاحملا ىلإ ةجاح ىف نوكتس ةمألا هذه نإف ةيبرعلا ةمألا دوجو ددحي اراطإ ةيبرعلا

 مالسإلا ماظن نوكيسو رامعتسالا دض لاضنلا ةدحوب اهدوجو تابثإ ىلإ ةجاح ىف تناك امك ةايحلا ىف ماظنلا

 ...ةروطتملا ةررحتملا اهتايح ىف ةيبرعلا ةمالل مئالملا ماظنلا وه ةقشلا تدعب ناو
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 ... رامضملا اذه ىف نألش انتعماجل نوكي نأ وجرت كلذل

 انتأ ىنعي ال نيدلا نيكفتو ةيموقلا ديطوتو ةيصخشلا تابثإ ىلع لمعلا نإ : ةيناسنإلا ةظبارلا
 ... نييعجر نييلازعنا نييئاوطنا نوكتس

 ثارت ىلع اوظفاح نيذلا برعلا دافحأ اننوك مكحبو طسوتملا ضيبالا ئطاش ىلع انزكرم مكحب اننإ

 اننإف ...سانلا ىلع ءادهش نوكنل . سانلل تجرخأ ةمأ ريخ  نيملسمك  اننأ مكحيو ةميدقلا تاراضحلا

 تافاقثلاو نونفلاو مولعلا تالاجم ىف ةملاسملا بوعشلا عيمجب ةيئاسنإلا انطباور ميعدت ىلع نوكنام صرحأ

 .ناسنإلا ىنب ةداعسو ةيرشبلا مدقتو ةايحلا ىمنل عيمجلا عم نواعتلاو

 كانه نوكي نأ ىلع ةقباسلا تابجاولا نع ةيمهأ لقي ال ناديملا اذه ىف انتعماج بجاو نإ

 ةسناجتم جئاتنلا ىتأت ىتحو رخآ ىلع بناج ىفطي ال ىتح تابجاولا نيب قيسنتلا نم ىساسأ ئش
 ...ةرمثم ةطبارتم

 لب ... لبقتسم اهل نوكي نأ تدارأ اذإ ةيبيللا ةعماجلا هب موقي نأ بجي اميف ىيأر ىه اذهف ... دعب امأ
 !! ,.. لبقتسم انل نوكي نأ اندرأ اذإ

 كلهتسملا نطاوملاو جتنملا نطاوملا

 نع ةنس ةرشع ىتنثا ىلاوح ذنم ةماعلا نوئشلاب نيلغتشملا ضعب تلأس ةيلحم لا فحصلا ىدحإ نأ ركذأ

 :ىلي امب لاؤسلا اذه ىلع تبجأ ىنأ ركذتأو اهيلإ ةجاحلا سمأ ىف نحن ءايشأ ةعيرأ

 ١ ٠ كلهتسن امو جتتن امو انيلع امو اذل امل لماش ءاصحا ١(

 ) )1ءاصحإلا اذهل ةقيقد ةينف ةسارد ,

١ 

: 

 , ةساردلا هذه جئاتن قيسنت دت (*

 , ناقتإو ناميإي قيسنتلاو ةساردلا دعب لمعلا (4

 ةضبق ىف اندالب رومأ تناك ةرتف ىف اهب ضهنن نأ انيلع ىتلا تابجاولا مهأ ىف ىيأر وه كلذ ناك

 ىف انيلع ىضم دقو انيديأ ىف انرومأ ديلاقم تحبصأ دقو اهبساحنو انسفنأ عجارن نأ انب ردجي نآلاو
 ٠ تالماك تاونس سمخ اننوئشل انترادإ

 نإ لوقن نأ عيطتسن له ؟...ءاحنألا نم وحن ىلع تيرجأ دق كلتك ةيئاصحإ نإ لوقن نأ عيطتسن له

 ةدم هذيفنتل انددح اميمصت انيدل نأ لوقن نأ عيطتسن له ؟ ... قيسنت نع جتنو ةسارد نع بترت اطيطخت كانه

 ؟ ... ناقتإو ناميإب هيف لمعلا انرشايو نمزلا نم

 ا



 ىلإ انعفدتو هيجوتلاو ظاقيإلا فدهتست ةيئاشنا ةلئسا اهنا اهنع انهوجوب حيشن نأ ىغبني ال ةلئسأ
 ...ريرفت اهطغضي الو رورغ اهفيزي ال ىه امك عئاقولا ىرن ىتح تاواشغ انراصبأ نع عفرتو نواعتلاو مهافتلا

 ناجرخت نيتللا ةراثإلاو زازفتسإلا ىلإ ىعدي ام ةلئسألا هذه ىلع قلطملا ىفنلاب باوجلا ىف نوكي دقو
 .. ماصخلاو رظانتلا ةقلح ىلإ هيجوتلاو مهافتلا ةرئاد نع انب

 ... ضارعتسالا لالخ نم ةقيقحلا انعلاطتسف عقاوملا ضارعتسا ىه نذإ باوجلا نكيل

 اهنأ الإ ناقتإلا ةيويحو ناميإلا ةرارح اهصقنت دق لامعألا نم اريثك لوازن اننأ ىلإ ريشي عقاولا نإ
 .. ناكمب ةيمهألا نم ىهو اهلهاجت نكمي ال لامعأ

 .ةجاحلا دودح زواج مخض ىرادإ زاهج كانه

 ... ةدعو اددع قوفتت نمأ ةوق كانه

 ,, اهاستاو ةوق دادؤزي شيج كانه

 .. ئايرهكلا رونلاب اهتويب دوزت ىرقو ممزت قرطو ناتشت تازامغ كانه
 رثأ لامعألا هذه ت ءاج له لعاسن نأ ديرث الو ... اهرطخو اهرثأ دحجي ال لامعأ ىوس هذه لك امو

 لاسنف نأ ديرن امنإ لجترلا رمألاو مئاقلا فرظلاو ةحلملا ةجاحلا ةديلو تناك مأ قيسنتو ةساردو ةيئاصحإ

 .. اهيقرو اهمدقتو لودلا ةضهن ساقت سايقم ىأب انسفنأ

 .( كلهتسن امو جتنن امو انيلع امو انلام ) ةرابع لالخ نم هحملن لاؤسلا اذه ىلع باوجلا نإ

 .... ناكم لك ىفو نامز لك ىف ةمأ لكل ىقرلاو مدقتلاو ةضهنلا نازيم انه ... ةباجإلا نمكت انه
 ةجيتنو .... تابجاولاو قوقحلا ىبناج ىلإ ريشيو كالهتسالاو جاتنإلا ىتفك نم بكرتي ىذلا نازيملا هنإ

 اهبعش فرعي نأ دبال ءالعلاو ءاقبلا اهسفنل ديرت ةلود ةيأ نأ ... ىه تامدقملا هذه

 نم حجرأ ةيجاتنإلا هتفك نوكت نأو تاباجاو نم هيلع امو قوقح نم هلام
 ... ةيكالبتسالا هتفك

 لامعألا لك نأ ةحارصب انل لوقت ةقيقحلا ... عقاولا ءوض ىلع ةقيقحلا هجاون نأ الإ انمامأ سيل

 ةعانصلا ريغ ىف لماع ىأ ىلحم رجات وأ فظوم ىأ ىدنج وأ بلاط لمع لوازي نطاوم لك نأ ىنعمب ةيكالهتسا
 ال ىتلا لامعألا كلتب موقي ىذلا كلذ ىه كلهتسملا نطاوملا نأ ىرخأ ةرابعيو كلهتسم نطاوم الإ ىه ام ةعارزلاو

 .. ىموقلا لخدلا ىلإ ةرشابم ةقيرطب اًئيش فيضت ال اهنكلو ةيويحو ةيرورض اهنأ كش
 ؟ جتنملا نطاوملا وه نمف كلهتسملا نطاوملا ىه اذه

 دراوملا وأ ةعانصلا ىأ ةعارزلا نم جاتنإ ىأ ىمنت نأ اهتأش نم ىتلا لامعألاب ضهني ىذلا ىه هنإ

 .. ريدصتلل ًاضئاف رفوتو ىتاذلا ءافتكالا ةيمنتلا هذه نم ققدتي ثيحب ةيعيبطلا

 لعباس ىلعو .:: عئاضملا ىفو ... ىعارملا ىفو ... عرازملا ىف ... كاثه نطاوملا اذه ناكم نإ

 :.ءارحملا ىفو.نختلا

 هينا



 ةفك تحجر امنيب دحأ هرصبي داكي ال اهفارطأب قاعتم ىهو ةفخ هتفك تلاش دقو نازيملا ىف هحملأل ىنناو

 ....تايلامكلا ةهبأو تادامتعالا.ةماخف لقث نم لمحت امب كلهتسملا نطاوملا هيخأ

 ... عقاولا ىه اذه سيلأ ... نازيملا ىف اهلك ةمألا اهنإ

 ال ةيجاتنالا لامعألا امنيب ... ةيكالهتسا لامعأ اهلك نكلو ةمخضو ةمخف لامعأ ... ةليمجو ةليلج لامعأ

 ْ ,.. راظنم ءارو نم الإ اهتلق ىلع ىرت داكت

 اتش انو انسدلا كلا رت:ل] اننلظ ركام

 ,.. قسنمو سوردم طيطخت نم دبالو لماش ءاصحأ ةيلمعب بلاطأ ىرخأ ةرمو

 ... ناقتإلا ةيويحو ناميإلا ةرارح هيف لمع نم دبالو

 ان عواد



 . اشرق ؟4. ةلسلا نع ايبيل ىف : تاكارتشالا
 ٠

 . ةلجملا ةرادا عم اهنأثي قفتب : تانالعالا مو تسسلم |

 أ [) 11 نوفلت - ىزاغنب - ريزق عراش : ةرادألا ةيرهش ةيفاقث ةلسجم
 000 ا ل ا

 شورت ٠ نمثلا ١ ددعلا  ىلوآلا ةنسلا لووسملا ريرحتلا سئرو .زايتمألا بحاص

 (| 1806 لاؤش 1541 ويام ١ نوعلاب ةليقع

 1 ااا ااالاسلابلسللسل را ل 0بب7بجاتلللبلال 8

 ميحرلا نمحرل !! هللا مسب

 ولا تانبللا عيمجت ىف بيصنب ةمهاس نع ةرابع وهز رونلا ىلا جرخب ديدج لمع اذه
 ٠ ٠ ٠ ءانبلا ميمصتل مزاللا طيطختلا ىف ردقب ةمهاسمو ٠ ٠ انتضهن 'ءانبل اهدعت

 رزحتملا ىأرلاو ريثتسملا ركفلل لاجلا حاسفأب حالصألا ىلا ن قيرطلا هب“ سنلتت لمع اذه

 ٠ ٠ ٠ جاتناو ةبهوم لكل ةصرفلا ةئيهتو

 لبق اجايتحا دشأ انناف انتايح ىحاون لك ىف ةيسيسأت دوهج ىلا ةجاحلا:دشأ ىف انك نئلو ٠
 !. . فادهألا ددحبو لئاسولا حضويو ءىدابملا مسري ىذلا (ىركبفلا دئارلا) ىلا ءىش لك

 دعاس رم دقي ل ا و

 ٠* مهعحشباو حالصالل نوعلطتي نيذلا .

 .تاعزنلا فالتخاو ءارآلا نا ردص تاذ نوكتبسو .

 ةسقيقحلا نع ثحبلا وه ضرغلا مادامو ةدافالاو ةدامتتسالا ةلواحم وه دصقلا ماد ام

 ٠ ٠٠ باوصلا ىلا ءادتهالاو
 .بلغتلا ليس قف نحن ةيلكاا روونط نيس بيشق ريغ بوث ىف لوألا ددعلا رهظنثلو

 نع رهوملا مهينغب نيذلا نم نونوكيس ائءارق نأب نونمؤم انناف هللا ءاش نا اهيلع
 ٠ ٠ ٠ لالجو لاج نم انايحأ لاكشالل امندحجن ال انك ناو رهظملا

 ىلا 00 ٠ ريدقلا هللا نم. نوعلا نيدملاسم انقيرط ىف ىلوألا ةوطخلا وطخن اذهن

 01 ٠ ٠ لضفأ لبقتسم ىلاو لمكأ لمع

 ( راتخملا رمع ةبعمج قئاثو) [”مس -عء.ؤ-



 اهتالكش نم ب : هلا فقوم

 همازاي دمحم : ملقب

 عم تدجو دقو الإ ةلكشم نم امو. ةصيوعلا هتالكشمو ةديدعلا هلكاشم هلوألا ايندلا هذه ىف بعش نم ام

 لوقع نم تمكحتو هدارفأ سوفن ىف تلصأتف ؛ديعبلا نأ بيرقلا ىضاملا قامعأ ىلإ اهروذج تدتماو نمزلا

 رمألا لوأ ىف اهعم نودقتعي ةجرد ىلإ هتصاخو بعشلا ةماع ىلع اهذوفن دتشاو اهدوع بلص ىتح هتاعامج

 ىعسلا نأو ثبع لكاشملا هذه ىف ريكفتلا ناف ىلاتلابو لايخو مهو هيلع بلغتلا نأو ليحتسم لكشملا لح نأ

 نم ةرتف اهتالكشم نم بوعشلا فقت !اذكهو هنايتإ ىف اقلطم ةدئاف ال نونجلا نم برض اهتمواقمب اهيلع بلغتلل

 ... لذاختملا ملستسملا سئايلا ةفقو نمُزلا

 ريف ىلإ هدارفأ نطف اذإ الإ كلذك اهنأب نمؤي ىه الو العف ةلكشم بعشلا رن ىف حبصت ال ةلكشملاو

 اهئاقب ءارج نم مهب قحلي ىذلا ررضلا ىلإ اوهبتنا ىتم الإو اهنم ةعامجلا عضول مثالملا ريغ ىلإو اهيف ىعيبطلا

 هذه ىلإ ىتاذلا مهكاردإو ىعامتجالا مهيمو ىأ مهريكفت مهب لصو ىتم بعشاا دارفأو مهعمتجم ىف ةمئاق

 نوغلابو مهتاياغ ىلإ نولصاو دبال مهو اهيلإ ىدجلا يعسلاو لولحاا نع ثحبلا ىف نوعرشيس مهنإف ةجردلا

 .٠ مهعمتجم ىف هوجهتنا ىذلا روطتلا ةعيبط عم ىشمتتو اهنوضري لولح ىلإ مهتالواحم نم مهفده

 اهيف طاطحنإلابو روهدتلا وأ ىقرلا راودأ نع انثحيو بوعشلا فلتخم خيراوت انضرعتسا اننأ ىلو

 :ىه ةماعلا هعمتجم تالكشم نم بعشلا فقوم ددحت ةعبرأ اراودأ كانه نأب اذه انضارعتسا نم انجرخل

 , ةعامجلا ىف عون ىأ نم لكشملاب اهيف روعش ال قبطم لهج ةأيح لوالا رودلا

 ,هيلع ةروثلاف هل دايقنالا عم بعشلا ةضهن قيرط ضرتعي يذلا لكشملاب روعشلا ءدب  ىناثلا نودلاو

 ,ءانهو ةداعس ىفو شيعلا نم ةحوبحب ىف ةايحلاو هتالكشم ىلع بعشلا راصتنا . ثلاثلا رودلاو

 لومح ىف ىضاملل رارتجا عم هيف قارغإلاو فرتلا ىف سامغنالا ىه  ريخألا ىأ عبارلا رودلاو

 نم فوخلا درجم ىتح الو لكاشملا ءوشنب اهيف .وعش ال ةديدج لهج ةايح ىلإ ةياهنلا ىف بعشلا ناملسي لسكو

 , اهدوجو

 رودلا ةياهن ىفو لوألا رودلا يف اهلولحل تلذب تالواحم ةيأ ىف ىأ لكاشملا ىف ريكفتلا درجم ثبعلا نمو
 نم ةلكشم ةنيدمتم ةعامج ىأ بعش هدعي امو سفنلا ىف الصأ مدعنم لكشمك اهب ساسحإلا نأل كلذ ريخألا

 قترت مل ىرخأ ةعامج ىأ بعش هاري دق اهنم صلختلل لمعلا ىف ىنافتلاو اهل لولحلا داجيإ بجي ىتملا لكاشملا

 صضرفت ةينثو ةديقعب نيدي ىذلا بعشلاف .اهبا ىف شيعلاو اهيف قارغتسالا ديري ىتلا ةيلاثملا ةايحلا نم اعون دعب

 نم هعانقإل قيسو هل ليق امهم ةديقعلا هذه ةيشحوب ع انتقالا هنكمي ال هسنج ءانبأ نم هتهلآل نيبارق ميدقت هيلع

 2 ىذلا تن قل ل

 , ةميزعو ةوق لكب هتمواقم هيلع متحيو رفتغي ال

 ىف ةلماش ةمات ةلزع ىف ماد ام الإ امهيف ىقبي ال ريخألا ىأ لوألا ناكأ ءاوس نيرودلا نيذه ىف بعشلاو

 دعي ْ '



 نراقي ةديدج ءايشأب ةطاحإلا نم نكمي نيرخآلاب طالتخالا نأل كلذ ريخألا رودلا ىف ةيلقع ةلزع وأ لوألا رودلا

 دوتيو مسجتتو لكاشملا ددحتت راطإلا اذه ىفو رايتخالاو ةلئضافملا ىلع لمحت ةنراقملاو هدنع اههيبش اهب

 . اهتأطو نم صلختلل قداصلا يعسلا ىلإ اهتروطخب روعشلا عفديو اهب ساسحإلا

 الو اهيلإ ىمتني ىتلا ةعامجلا ضرأ دودحب هتايح دحت هنم درفلا ناف لوألا رودلا ايحي ناك اذإ بعشلاو

 هب طبترت دعت ملو اهلك ةعامجلا هتذبن لعف نا ىهو اهاطختي الف هتعامج ريكفتو ةيلقع دودحب هريكفتو اهادعتت
 هرتجي ىضاملا ىلع هتايح نم ًأشنت امنا هتلزع نإف ريخألا رودلا ايحي بعشلا ناك اذإ امأ . اهيف هريثأت مدعنيف

 هنع لقاغ هرضاح نع فزاع اذه لك ىف ىهو هدادجأ ةمظعو هئابآ دجمب ثبشتي هروصل اراطإ هسفن نم لعجيو

 . لوألا رودلا.ىلإ اهنم ةضهنلا اوأدب ىتلا ةجردلا سفن ىلإ هتاعامجو هدارفأ دوعي نأ ىلإ

 نع دعتبي كلذب هنإف لمشأو عنسوأ طيحم ىلإ ةصاخلا هتايح طيحم نم صلختي بعش أدب ىتمو

 امتح هبتنيس هنأل ىناثلا رودلا لخدي اذهبو اهايحي ناك ىتلا ةيسايسلاو ةيركفلاو ةيعامتجالا ةلزعلا ةايح

 رهظيو هلكش ددحيو لكشملا زربي نم هبارفأ نيب دجويس ذإ اهنم صلختلا لواحيسمو ايجيردت هلكاشم ىلإ

 ةعامجلا زجعت ةجرد ىلإ حالصإلا ىف هتبغرو هنطول هبح هعفدي نم مهيف دجويسو ناسللابو ملقلاب هبويع
 ديهشو هتروث نابرق وه نوكيف حالصالا حبذم ىلإ هئدابمل هبصعت هب عفديو هيلع بلقنتف هتاراجم نع اهعم

 الو دهاوشلاب ئلم خيداتلاو ' ةعامجلل ىجيردتلا روطتلا هتوعدب رياسي: مل حلصم لك بروح اذكه هتركف

 :ةامسألل ةزورس

 هيلع اريطخ ابيع ةيعامتجالا همظن نم ئش ىف ىأ هتايح رهاظم نم رهظم ىف نأب بعشلا نمآ ىتمو

 ؛ نيتلحرمب رمي رودلا اذه ىف ىهو هرورشو هبويع نم صلختلا ىلإو هلح ىلإ ىعس هيفالت

 ةءامجلا ةدحو ىلع اصرح طقف ارهاظ هب اضرلاو هيف ةايحلا عم لكشملاب ساسحإلا ةلحرم  ىلوألا

 ةجرد ىلإ ضعبلا ساسحإلا اذه عفدي دقو اهل ةعامجلاو اهيف ةمئاقلا مظنلا تعدصت ام ااذإ اهككفت نم ًافوخو

 ءافخا بوجوو ءايحلا ىوعد ءارو رتستلاب نوفتكي دقو ناكمو نامز لك ىف روطتلا نم نييعجرلا فقوم فوقولا

 عالقإلا ىلع هيتآ لمحو هتمواقم بجت ةعامجلاب ريهشتلا نم امون بويعلا زاربإ ىف نوريو نيرخآلا نع بويعلا

 , هيف قارغإلا نع

 ةين ىف مادقإلاف هنم صلختلا ىلع رارصإلاو ةعاجش ىفو ةحارص ىف لكشملا ةهجاوم  ةيناثلاو

 ناك امهم هلحل ىعسلاف هميسجتو رطخلا زاربإو هنم أطخلا هجوأ ديدحتو تغلب ام ةغلاب هيويع فشك ىلع ةقداص

 تايسفقن .ىف ةلغلغتم ةعامجلا ىضام ىف ةخسار هروذج تناك امهم عمتجملا نم هعالتقاو امكحتم الحفتسم

 1 , اهدارفأ

 اهب تجلوع ىتلا ةقيرطلا تناك ناو ةروثلا دعيو لبق ىرصملا بعشلا رضاح هيتلحرمب رودلا اذه لثميو

 بهذت عمتجملا نم اهنكمتو اهخوسر ىف ةيوق تناك اهنألف ئشلا ضعب ةفينع ةيكلملا ديدحتك لكاشملا ضعب

 . ةينوعرفلا رصم دهع ىلإ اهلوصأ

0 



 لكشلا ىلإ ةرظنلا ثيح نم مسقني هتضهن ليبس ىف هداهج ءانثأو ىقرلا لجأ نم هتمواقم ىف بعشلاو
 ىعسو اهقنتعاف لكشملا نم صلختلا ةوعدلاب عنتقا ركسعم  ةثالث تاركسعم ىلإ حالصإلا ىلإ ةوعدلا ىأ

00 

 ةاعد براحف هاشخي ررض ىأ هيف وه ريخل امإ عنتقي نأ اشي مل ىأ عنتقي ملف هيضامب ثبشت ركسعمو
 ْ . هراصتأ مواقو ديدجتلا

 امهنم قيرف بلغت ام اذإ يح تارتكا ري: يف ةكرغلا بقري كئلوأو ءالؤه نيب فقاو ثلاثلا ركسعملاو

 , هب ىداني ام قئتعأو هيلإ اذه زاحنا

 اهيلع ماقأ ىتلا (تامدقملا ىأ) تاسبالملا ىلإ عجريف رخآلا ىلع نيقيرفلا دحأ هزرحي ىذلا رصنلا امأ
 ةعاطملا ا فارع ل قوم ةتسا ىذلا نمزلاو ةديدجلا ةركفلا ميدقت ةقدرطو اهنم بعشلا ةناكمو مهتوعد ديدجتلا ةاعد
 ايعيبط اروطت نوكت ال ةوعد ةيأو كلذ ىلإ امو ةوعدلا كلت قئاقح نم هتناكمو ةعامجلل ىركفلا ىوتسملاو اهلوبقل
 ا ا 5 ىأك بوعشلا نأل كلذ ةلوقعمو ةبث م وييسلا ؟ييسحمم

 روطتلا نوناقل عضخت لب ةيعامتجالاو ةيسايسلا اهمظن وأ اهتيلقعو اهريكفت ىأ اهتايح ىف ةرفطلاب رث أتت

4 

 ىهبو لمألل الو حومطلل ادح 00 ةلصاوتم بلقتلا ةمئاد رشبلا ةديبطو مئاد حافك ةايحلاو
 ىذلا وه هدحو لمألاو لمألاف مالسلا اهتايح ىلع لقف الامأ اهسفنل ددجت نأ نود لامآلا قيقحت ىلإ تلصو ىتم

 ىقريو مدقتيو عرتخيف هنع فشكلا ىلإو لوهجملا قافآ ىلإو ةفزاجملاو ةرطاخملا ىلإو لمعلا ىلإ ناسنإلا عفدي
 ىقرلا ىلإو جاتنالاو لمعلا ىلإ ةعفادلا ةيفخلا ةيونعملا ةوقلا كلت اهنادقفب قف دقف لمألا ةوق ناسنإلا دقف ىتمو

 ٠ . ةايحلا اهنادقفب دقفو ومسلا ىلإو
 لمألا ققحت ام اذإ ىتح لضفأ ةايح ىف ةعامجلا بعادي ديدج لمأب روعش الا ىه ام ةلكشملاب روعشلاو

 ددجت ةعامجلا ىف اهدجوأ ديدج عون نم ةديدج لكاشم اهمامأ تأشن اهنم ةعامجلا تصلختو ةلكشملا تهتناو
 فرعن دقو ةديدج لكاشم هءارو كرتي ال الماك الح ةلكشم ىأل رظتنن نأ نكمي الف ساسألا اذه ىلعو لمألا

 رخآلا اهضعب ىقبيو كلذ ىلإ لوصولا لواحن ىأ اهنم صلختنو اهل طاتحنف اهب بنتن ىأ لكاشملا هذه ضعب
 , لولح نع اهل ثحبنف اهدوجوب رعشنو اهب سحن ىتح انم الوهجم

 ىلعو اهل لولحلا داجيإ ىلع لكاشملا ديدحت ىلع نيرداق اوماد ام ثلاثلا رودلا ىف ةعامجلا وأ بعشلاو
 سانأ نييو ضرألا هذه قوف تالكشملا نم اهتايح تلخ ةعامج روصتن نأ اننكمي الو اهل لولحلا كلت ىلإ لوصولا
 , انتابغرو انفطاوع سفن مهل

 نع ةدفحلا زجعي نيتريبك ةمظعو ةوق دعي نم هيتأت امنإ ةعامجلا وأ بعشلا ناف ريخألاو عيارلا نودلا امأ
 اهتاراجم نع مهتمه تدعق نأ دعب اهنورتجي اهشماه ىلع انركذ نأو قبس امك نوشيعيف اهيف دادجألا ةاراجم
 ىهف اهفالسأ داجمأب اهشهادنأو اهيضامب اهراهينأ ىه ةعامجلا هذه ىف تالكشملا ةلكشمو اهلثمب نايتإلاو
 اذه ىف ىهو لبق نم اهووذ هاتأ ام ىتأت نأ ىلع ةرداقب ىه الو اهيضرت اهلامعأ الف اهرضاح نود اهيضامل

 توم



 اهنع نيرخآلا ماجسنا مدع فرصيو لضفأ ارصنع اهسفت ىف ىرتو تاعامجلا نم اهلوح نم ىلع عفرتت رودلا
 ىتح اهلومخب لشفلا اهبيصيو مهحافك ىف نوحجنيف نوحفاكيو ىه ثيح ىه ىقبتو نومدقتيف مهنأش ىلإ
 خيرات ىف انلو ديدج نم أدبتل ةعامجلا هذه دوعت اذكهو قرشملا اهيضامب اهل ةلص ال لاح ىلإ لاحلا اهب ىهتنت

 هءارو سيل ناسنإلا رمع نم ةخوخيشلا ةباثعب هنأل ةجرد اهطحأ وه تاعمتجملا روطت نم رودلا اذه لعلو
 سنوت رعاش ةمتاقلا ةروصلا هذه تعفد دقو .ليوط مون دعب اهنم بعشلا ثعبي دقو ةيدبأ نوكت دق ةءافغا الإ

 . اهعلطم ةليوط ةديصق ىف هبعش بطاخي نأ ىلإ ىباشلا مساقلا ابأ رئاثلا باشلا

 " سحلا قفاخلا كبلق بعسش اي نيأ

 : ريرم لتاق سأي ىف هلوقبو

 نع الوه4هيف قوش ال بسبسلق تنأ

 اسلا قفأ اسمهوللظي اسميندتنأ

 الإ نو كلاو ناس مؤلا اهيف نام

 رداسفقف دوسجولا ىفئشال تسنأ

 بعسش ضرألا ىف ىقسشلا ىقشلاو

 مالس سحألاو جوس سطلا نيأ ساس

 ىون5ولاةا يصلاءاناس قو ما

 سسسقلا ميوستقلا زريسئاسلا انيعوسا

 يحتل نإ تا وستون وصلا تل[

 تدل ود



 مسقر ةقينولا
 رماع نب ناتسألا ةساكئرب ىبعش رمتؤم

 نازف ىلع ىسئترف ناودع بيسي

 ناودعب اسنرف مايق تانيسمخلا لالخ تعقو ىتلا ةماهلا ثادحألا نم 8

 دودحلل ةمخاتملا كاذنآ ةيسنرفلا تارمعتسملا نم اقالطنا نازف ةيالو ىلع

 ذاتسألا ةسائرب ىزاغنب ىف ىبعش رمتؤم دقعنا دقو ,ةيبونجلا ةيبيللا

 ماق ىتلا ةيسانملا تارارقلا ذختاو ١وهال/ ربوتكأ 31 ىف رماع نب ىفطصم

 لكش يف ىبعشلا رمتؤملا نم فيلكتب اههيجوتو هتعبطم ىف اهعبطب ناتسالا

 رمتؤملا نع ةباين رماع نب ىفطصم ذاتسالا مساب ةعقوم نطاوم ىلا ةلاسر

 صن اذهو ةيراسلا نيناوقلل اقبط ةلءاسملل ضرعتت ال ثيحب ىزاغنيب ىبعشلا

 .:ةلاسرلا

 ةيحتلا دعسب
0 

 ةيشع ىزاغنب ةنيدمب دقعنا ىذلا ىبعشلا رمتؤملا اهيلع قفاو ىتلا تارارقلا صنب مكتدايس ىلإ ثعبأ

 , ةيبيللا نازف ةيالو ىلع ىسنرفلا ءادتعالا رثأ ىلع 1١9641 ةنس ربوتكأ 1 دحألا موي

 ,مارتسحالا قسئاف لوسبقب اوسلشفتو

 رماع نب ىفطصم

 ىزاغنبب ىبعشلا رمتؤملا نع

 ميحيرلا نمحرلا هللا مسب

 ءادتعالا ببسب كلذو ىبعش رمتؤم ىزاغنب ةنيدم ىف ٠ 1901 ةنس ريوتكأ رهش نم سداسلا : مويلا دقع

 ةموكحلا تاحيرصت ءوض ىلع فقوملا نورمتؤملا ضرعتسا دقو . نازف ةيالو يف اندالي ىلع مشاغلا ىسنرفلا

 تأ تام



 ىلع ةقفدتملا ةيسنرفلا تاداشتحالاو « نيساي » ةيرق ريمدت نع ءابنألا تالاكو اهتعاذأ ىتلا رابخألاو . ةيبيللا

 . ًامزأتم حبصأ دق فقوملا نأ اميو.. ةيموقلا انتزعو . انتمارك نم لانيو . انيضارأ ةمالس ددهي امم . اندودح

 . مثآلا ناودعلا اذه رداوب نم ىدم دغبأو  ةروطخ رثكأ جئاتنب رذنيو

 ناودعلا درا ادحاو افص انفوقو ىعدتسي امم , هتمالس ىق اددهم حعبصأ دق ىبيللا بعشلا 'نأ ثيحو

 ةزع نم هيلع نوكت نأ بجي ام ىوقأك ةيبعشلا انتهبج معد بلطتيو ىسنرفلا رامعتسالا ىوق لبق نم طلسملا

 : ةيلاتلا تارارقلا دختا دق , ناودعلاو رشلا ىوق دض انبعش نماضت نع ربع دق ىذلا « رمتؤملا اذه ناف ةعنمو

 رابتعاو . نازف ةيالوب « نيساي » ةيرق ىلع ةيسنرفلا ت تاوقلا هتبكترا ىذلا مشاغلا ناودعلا راكنتسا -

 , ةيبرعلا ةيموقلا دض ىرخأ ةرماؤموأ اديدج اناودع ناودعلا اذه

 انتزعل اراصتناو ناودعلل ادر. اسنرف دض اهذختت ىتلا تاوطخلا لك ىف ةيبيللا ةموكحلا دييأت

 , ةيموقلا انتماركو

 قدعلا ةموكح عم داق 5 ةيسامولبدلا تاقالعلا عيمج عطقب ةيبيللا ةموكحلا ةبلاطم ' 

 1 , رداغلا

 دل ىدم ةعطاق ةفصب ٠ ناودعلا اذه تبثأ ىتلا ةئفاكتملا ريغ ةيسنرفلا ةينيللا ةدهاعملا ءاغلإ

 0 .٠ ةدهاعملا هذه لاثمأ نم انتمالسب طيحي ىنذلا

 ىوق نيب كرتشم ريبدتؤ« اول د م ل ايناطيريو اكيرمأ فقوم راكنتسا  ه

 , ثالثلا رشلا

 تايالولا 55 , ةيبيللا ع نيب ب نيتدوقعملا نيتدهاعملا يف رتل ةداعاب , ةيكفلا ةبلاطم 5

 ::هئاوعأو نامعتسالا عفاتم قيقحتل عانق ىها نار ناسا اع دري

 ةعماجلا قيرط نع ةلداعلا انتيضق ىف ىملاعلا ماعلا يأرلا كارشاب كلذو ايلود ناودعلا عضف - ٠

 ةيويسآلاو ةيقي ةيقيرفألا ةلتكلا اهسأر ىلعو ؛ مالسلل ةبحملا ىوقلا لك ةبلاطمو ةدحتملا ممألاو : ةيبرعلا

 , انبناجب فوقولاو انتدضاعمب

 بعشلا ةدعاسمل دوهجلا لذبب كلذو « ةيرئازجلا ريرحتلا ةكرح معدل ىف : ةيبعشلا ةدارإلا ديكأت 6

 3 . ةيونعملاو ةيدام ا تايناكمالا لكب ةلضانملا رئازجلا ىف ىبرعلا

م « ىبرحلا داتعلاو ةحلسألا لويقو « هتب قر لطلبات ياش هوك ةيلاطم 8
 ةلود لك ن

 ىلا دودشملا اننايك شدختو انديقت تامازتلا ىأ طورش ةيأ نودب حالسلاب اندادمإ ىق بغرت

 , ةررحتملا ةيبرعلا ةيموقلا

 لمحل بعشلا بيردتو عوطتلا بتاكم حتفو , ةماعلا 1 ةئبعتلا نالعاب كلذو ةيبعشلا ةهبجلا ليتكت ٠

 ٠ ديدج ناودع ىأ درل ائيهم نوكي ىتح حالسلا

 عينا



 ىبيللا باونلا سلجم تاباختناو راتخملا رمع ةعامج
 ناك ١505 ةنس لالقتسالا دعب ىلوالا ةيباينلا ةئيهلا تاباختنا ترج امدنع 88

 دعب نكلو هسفن حيشرت نم نكمتي ملف نجسلا ىف لازام رماع نب ىفطصم ناتسألا
 ئزاغنب رئاود ىدحإ تلخ سلجملا اذه ةدم نم ةريخألا ةنسلا ىفو هحارس قالطا

 ةرئادلا دعقم ءلمل حيشرتلا باب حتفو اريفس لالقلا ليلخ ديسلا اهبئان نييعتب ثالثلا

 ةرئاد نع باونلا سلجم ةيوضعب سفانم نود زافو رماع نب ىفطصم ذاتسألا حشرو

 رضحو ةلودلل ةماعلا ةينازيملا ةشقانم كشو ىلع سلجملا ناكو ؛ىزاغنب فيرشلا
 ىف ةماعلا عاضوألاو ةينازيملا هيف شقان الماش ايوق انايب ىقلأو اهتاسلج ناتسألا
 , داليلا

 ىلإ ىعدو ىلوألا ةيباينلا ةئيهلا تلح مث ةرودلا تضف ةينازيملا ةشقانم دعب
 ميلح نب ىفطصم ديسلا ةموكح نكل ١407 ةنس ىف ةيناثلا ةيباينلا ةئيهلا تاباختنا
 دق ناك نم حيشرت عنم ىلع صنت تناك ىباختنالا نوناقلا ىف ةرقف ليدعتب ثرداب

 (فرشلاب ةلخم ةمهت ىف) ةرابع تبطشف فرشلاب ةلخم ةمهت ىف نجسلاب هيلع مكح
 ذاتسالا نكمتي مل كلذبو نجسلاب هيلع مكح نم لك حيشرتلا نم عونمملا حبصأف
 ىف ةيسايس بابسأل ناك هنجس نأ مغر هسفن حيشرت نم رماع نب ىفطصم
 , 1941١ ةيلوي تارهاظم

 لاجر اهيف مهاسي نأ نود ١9605 ١11١ ةيناثلا ةيباينلا ةئيهلا ترم اذكهو
 . ناملربلا ةعاق ىف مهنطو ةمدخ ىف رارحألا باونلا عم ةيعمجلا

 نأ رماع نب ىفطصم ناتسالايأر .١97 .١954 ةثلاثلا ةيباينلا ةئيهلا ىف
 ةمكحملا نكل ىزاغنبي ىرباصلا ةرئاد دعقمب تزفف ةيباختنالا ةكرعملا ضوخأ
 لوبقي ىتيوضع طاقسإب تمكح ىتشيلا قازرلا دبع ديسلا ةسائرب ايلعلا ةيداحتالا
 نازف قيرط ةيضقل .ىتراثإ دعب كلذو ؛ىترئاد ىف باختنالا تاءارجإ ىف نعط

 ىف سلجملا ىف ىدعقمل تدع ىننكل رايعك ديجملا دبع ديسلا ةموكح نم ةقثلا بحسو

 همة ثم



 ىف ىباينلا سلجملا لح ىتح ايئان ىئمع تلصاوو :ةرئادلاب ىعرفلا باختنالا

 ىف تيمز فسوي ىروتيفلا بئانلا ىقيدص ةيوضع تطقسأ امك .1914 فصتنم

 هقدر اعلم لص ادق هترن ادب ةيعوقلا تاداغتتالا يك لمقلا نككلا جونا ناعوت نمل ارط

 0 ظ , ةينطولا
 19174/ةر/ا/ ىف ةعبارلا ةيباينلا ةئيهلا تاباختنال حيشرتلا باب حتف امدنع

 ىف ةينطولا رصانعلا نم ريبك ددعو ةيعمجلا لاجر حيشرتلل مدقتي نأ ررقملا نم ناك

 - نوكتو «حيشرتلا نم مهعنمل مهتلقتعاو نيريثكلا لزانم تمهاد ةطرشلا نكلو ايبيل
 ةليلق روهش دعب هلح ىرجف هلخاد ىف اقزمتو هجراخ نم ةضراعم ىقل ىباين سلجم

 لبا ذل فزت يسع سل 15 زك ىف يدع وللا رشا نار ادن | ذيوعاو
 نم رصانعلا ضعب عنمل اهجئاتن رييغت ىرج ةليلق رئاود ءانثتساب لخدت نود اهعءارجإ
 ذاتسألاو ىحبص دومحم ناتسألا نيقيدصلا ىترئادو ىزاغنب ىف ىترئاد لثم زوفلا

 0 , سلبارط ىف ثيرو ىلع

 " | مسقر ةسقيثولا

 ةينازيم لوح باونلا سلجم ىف رماه نب ىفطصم ذاتسالا نايب
 ةلودلا

 ىبيللا باونلا سلجم ةيوضعب رماع نب ىفطصم ناتسألا زاف نأ دعب 8

 ةيباينلا ةئيهلا نم ةريخألاو ةعبارلا ةرودلا ىف ىزاغنب فيرشلا ةرئاد نع
 ةدرون ىذلا نايبلا ىقلأو ةلودلا ةينازيم ةشقانمل سلجملا تاسلج دهش ىلرألا

 ةنيدمب ةدقعنملا باونلا سلجمل ةرشع ةسماخلا ةسلجلا ةطبضم نم الماك

 روضحو رابعك ديجملادبع ديسلا ةسائرب ١150/4/9 خيراتب سلبارط
 ْ افالم . ميلح نب ىفطصم ديسلا ةسائرب ةموكحلا

 -ٌةءةؤا



 قلتي |:رماع نب ىفطصم مرتحملا بئانلا
 ةماعلا ةينازيملا لوح ايريرحت هتملك

 .٠ باونلا تارضح سيئرلا « ةرضح .

 امدنمو ؛ماقرألا ةماخفب ةقباسلا تاينازيملا عيراشم نع زاتمي مكمامأ ضورعملا ةينازيملا عورشم نإ

 تاداريإ تناك بيرق تقو ذنمف تاداريإلا باب ىف ريبكلا روطتلا اذه انرهيي ةيئازيملا هذه ىلع ىلوأ ةرظن ىقلن

 , نييالم ةرشعلا براقي اهدريإف ماعلا اذه امأ , تاهينجلا نم نييالم ةتس زواجتت داكت ال ةموكحلا

 بحاص لضقب فرتعت نأ بجاولا نمو ةزجعم اهربتعن نأ 'قحلا نم 'ةعئار ةزفق لب ريبك روطت هنإ
 ىأ عمط ةواشغ اهرون بجحت مل ىتلا نيعلاب ةرظن « ةينازيملا عورشم ىلع اهيقلن ةيئاث ةرظن نأ الإ .ةزجعملا
 ةميرج كانه تناك امبر نكلو بعشلا ىلع دحأل لضف ال نأ انل نيبتيف ةريرملا ةلؤملا ةقيقحلا نع فشكت فوخ

 , ماقرألا ثيدح وه اذهو ةثراك تعقو امنإو رجعت ىدحت مو نظولا وهن

 اهنأل ةيداحتالا ةموكحلا ةيقيقحلا تاداريالا باب نوكت ىتلا اهدحو ىه هينج ؟,!٠٠6,0 نإ

 ةعبسلا نييالملا امأ .ىرخأ دئاوعو موسرو ةيكرمج بئارض لكش دئاوع ىف ىموقلا لخدلا نم اهلصحتست
 ىلوألا عم ةدهاعم لباقم اكيرمأو ايناطيرب نم تادعاسم مساب ةيبيللا ةموكحلا اهاضاقتت لاومأ ىهف ةيقابلا

 نم صاقتناو انتيرحل كاهتنا لباقم ... انقفارمو انيضارأ اهلالخ ناتلودلا لغتستو لتحت ةيناثلا عم ةيقافتاو
 , انلالقتسال هيوشتو اننايكل ديدهت لباقم انتدايس

 ةيكيرمألا ةيقافتالاو ةيناطيربلا ةدهاعملا تعضو امئيحو سلجملا اذهب اوضع تسل انأو , ىل قبس دقل
 عنمل ادعأو دالبلل اغيص نيذللا نييديدحلا نيديقلا نيذه نع ىئارآ مكتغلبأ نأ « امهيف مكتملك اولوقتل مكمامأ
 ؛ تاناعالا تاتف نم ةموكحلا ةنيزخ ىلإ اكيرمأو ايناطيرب هتمدق ام مغر ةيرحلاو ةماركلاو ةزعلا قيرط نم اهمدقت
 هتثدحأ رثأ ىأ نكلو ؛ ةقباسلا تاينازيملاو ةيلاحلا ةينازيملا ىف ةمخض اماقرأ ترهظ ىتلا تادعاسملا تالضفو
 ةقيقحل اديدج افيرعت انثدحأ اذإ الإ مهللا ةيعامتجالا ةلادعلا ىفو ةيداصتقالا ةضهنلا ىف ةمخضلا ماقرألا كلت
 سؤيو ةيلقألا فرت ىلع موقت ىتلا ةدئاسلا عاضوألا عم ىشمتي ًاريسفت امهانرسفو ةلادعلا ةقيقحو ةضهنلا
 , رورغلاو شيطلا مالحأ نم املح حالصإلاو اهنم دب ال ةرورضض داسفلا رابتعاو ةيبلغألا

 مركأو كلمت ام زعأ مهنايطعأو تارالودلاو تانلشلا مهنم انذخأو ناكيرمألاو زيلجنإلل انيديأ انددم دقل
 ةرادإلا هجو ىف هفقت انك ىذلا فقوملا كلذ نم اذه انفقوم نيأ ٠٠ 1 ئش ال انذخأ امب انلمع اذامف هيلع صرحنام

 نأ ربتعن انكو هينج نويلم فصن غلبي ناك امو ةينازيملا ىف زجع دوجو ىمدت تناك امدنع ةقباسلا ةيناطيربلا
 ةرادإلا مكح تحت ايبيل تشاع دقف كلذ عمو .. انيلع ةجحلا ةماقإل دوصقملا فارسإلا ةجيتن لعتفم زجعلا اذه
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 مل اننكإو نآلا فافجلا نم دشأ اهيف فافجلا ناك فاجع نونس اهتللخت ماوعأ ةعست ةيناطيربلا ةيركسعلا
 باونلا دحأ كلذ نلعأ امك تقولا اذه ىف ثدح املثم عوجلا نم دحأ تمي ملو مويلا دهاشن امك اسؤي دهاشن

 ديرن نآلاو . اعئاج اننيب كرتي نل هنأ نظ ىذلا ىكيرمألا حمقلا دوجو نم مغرلاب سلجملا اذه ةعاق ىف نيمرتحملا

 اهنأ لاقي ىتح ةينازيملا ماقرأ مخضن نأ كلذ ىنعم . ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود حبصن نأ ىنعم ام فرعن نأ

 ةرخافلا بتاكملا ئشننو اهثثؤنو تارامعلا ميقنو ءارزولا ىنكسل لزانملا ىنبنو ةرمعتسم ةيئازيم ال ةلود ةينازيم

 ىلإ ةمضاع نم لقتننو ءاوهلا تافيكمو ةيئابرهكلا سناكملاو ةئفدتلا تالآو تاناخسلاو تارايسلا دروتسنو

 ش , قرشلاو ابروأو اكيرفأ ىلإ ءارزولاو ءارفسلاب ثعينو ةمصاع

 نيفرصتمو رئاود ءاسؤرو ةيعيرشتو ةيباين سلاجم ءاضعأو ًاراظنو ءارزو انعيمج حبصي نأ كلذ ىنعمأ
 تآفاكملاو بتاورلا ىضاقتنو نيرشابمو نيعابطو اباتكو نييريتركسو نيراشتسمو ءادمعو ءاردمو نيماقمئاقو

 0 . تاجردلاو تايقرتلاو تانييعتلا ىلع نحاطتنو تاوالعلاو
 الا بطاخن نأ يبأنو احرم ضرألا ىف ىشمنو ايموكح ابصنم دلقن امنيح انفونأب خمشن نأ كلذ ىنعمأ

 . اهيف نمو ايندلا هذهب انل دهع ال ديدج قلخ انب اذإو حبصنو ئسمنو باجحلا ءارو نمو ضئارعلاب

 اذه لعل ةدايسلا ةسراممو ةلودلا مايقو لالقتسالا نالعإ نم نولوئسملا هكردأ ىذلا ىنعملا ىه اذه لعل

 عورشم مكمامأ ... ديعب ناكم نم ةلدألا بلجتسا نأ ديرأ الو المعو العف هوقبطو هوكردأ ىذلا ىنعملا وه

 . قفنت نم ىلعو لاومألا فرصت ام ىلع اهتارقف اومهفتو اهدانبأ اوصحفأ ةينازيملا

 دعاقم كانه نكت ملأ ؛مكب طيحي ىذلا مخفلا ثاثألا اذه مكفلك مك ةداسلا اهيأ مكيلاوح اورظنأ لب ال

 ... ةيافكلا قوف لبق ةيفاك تناك اهنكلو ةقينأ الو ةليمج ريغ تناك ن او هذه لبق ةقئالو ةحلاص

 مكدالب لتحي ىبنجألاو زجعلا نم نت مكتينازيمو رظانملاو رهاظملا هذه ىف تاهينجلا فالآ متقفنأ اذامل

 .ةسئاب ةشيع لاقثأ تحت خزري مكبعشو

 داصتقالا نيأو فرتلاو ةهبألاو ريذبتلاو فارسالا ىه مأ لالقتسالا ىنعم ىه اذهأ فرعأ نأ ديرأ

 انلضفو ةديفم ةيجاتنا عيراشمل ةلئاطلا غلابملا هذه انرفو اننأ ىل فرعأ نأ ديرأ .... داهتجالاو لمعلاو جاتنالاو

 مهللا كلذ انلعف اننأ ول ررض نم انقحلي اذامف , فيلاكتلا ةليلق ةيبشُخلا دضانملاو ةيداعلا ىساركلا ىلع سولجلا

 فرطتأ نأ عيطتسأ ىنإ لب دالبلا عفنو نطولا ريخ كلذ ءارو نمو بعشلا دنع نسحلا ركذلاو هللا دنع نجألا الإ

 جاتحي ازجع اهتينازيمب نإ ليقو ايبيل لالقتسا نلعأ امدنع روصتأو كلذ نم دعبأ ىلإ ريذبتلا مدعو ريفوتلا ىف

 فلكي نأ ضفر سلجملا اذه نأ روصتأ دالبلا لثمي ىباين سلجم لوأ عمتجاو ةيبنجالا تادعاسملا نم ةيطغت

 نأو اهادعام لك ىلع ةطاسبلا نومرتحملا هؤاضعأ لضفو هتعاق ثاثأ باسحل ئش ىأ ةئشانلا ةلودلا ةينازيم

 نع فوزعلاو فشقتلا ىف لاثمألا عورأ نوبرضي مهو بعشلا ىلثمم ىلإ اورظنيلو كانهو انه نم راوزلا ىتأي

 نم ةيلاخلا ةعئارلا ةروصلا هذه ىلع مهتمأ ةحلصمل مهلامعأ نورشابي مهو ةريقفلا ةمألا باسح ىلع رهالظملا

 مالسإلا راعشو نوملسم نحنف عوّجملا علاصل لمعلاب هللا نودبعي هللا تويب نم تيب ىف مهنأك ةجهبلاو فرخزلا

 ] 000 . (ةدابع لمع لك ىف)
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 ةيلوئسملاب عيفر روعشو لماك ىعو ىلع اليلد نكي مأ ؛ طاطحناو رخأت ىلع اليلد ناك ىل كلذ نوكيأ
 نوري رهاظملا قاشع لعلو . ميوقلا ميلسلا نايكلا دييشت ىف ةميوق ةميلس ةيادبو لالقتسالا ةقيقحل لاع مهفتو
 ىلع ةمألا سلجم عمتجي نأ فرشلاو ةماركلا نم سيلو ةيتفلا انتلود امهب مصوت نأ قيلي ال ةلزهمو ًاراع كلذ ىف

 ىهو انضرأ سودت نأ نيلتحملا مادقأل حمسن نأ وه فرشلا سمطي ىذلا راعلا نأ ركذأ كئلوأ ىلإو .ةروصلا كلت

 نأ ىه ةماركلاب حيطت ىتلا ةلزهملاو ةلئاز رظانمو ةبذاك رهاظم ىلع اهقفنن لاملا نم ةنفح لباقم انضرع

 , انتايناكمإو انفورظو انعضو ةقيقحو انسفنأ ىدق لهاجتن

 ندشأملا نإ ب دوعن نقركال نا 3 يقتل فساو: قيبح ىدناب ةيداؤبملا عدصتا اناورردشا ننإ ١9
 الف لبقتسملا ىلإ علطتأو مالآلاب نوحشملا رضاحلا نيبو اهنيب نراقأو تايركذلا ضرعتسأف لامآلاب ئلملا بيرقلا
 , ادشر انرمأ نم انل ؛ئيهيو انب فطلي نأ هللا ىلإ هجوتلا الإ كلمأ

 ايبيل لالقتساب ىخيراتلا ةدحتملا ممألا ةئيه ىارق هيف ردص ىذلا رغألا مويلا كلذ ةداسلا اهيأ ركذأ ٠
 : نارقلا اذه ىلع ًاقيلعت ىلاثلا مويلأ ىف تبتك ةديرج نأ ركذأو ( ١5149 ريمفون ؟١ ءاسم)

 قوفي ىتح دجنو دكن نأ نوكيسو , اذحفاكو انلتاق امم رثكأ جتننو لمعن نأ انيلع نوكيس ةحرابلا ذنم )
 . ءامد نم هانقرهأو عومد نم هانفرذ ام قرع نم هبصن ام

 نييلاطيإلا دهع .. ثاريمب نيبلاطم كلذ دعب نوكن ال ىتح ةيئاهنلا ةيفصتلا نابلطتي نيدهع ةكرت انمامأ
 ىعرش كلم اهلك اهنكلو ةرماعو ةرمدم تاكلتمم اوفلخو ةمج اياحضو فينع ع ارص دعب انرايد نم اوجرخ نيذلا
 اوعيضو الالح ًابلس اهومستقاو ةدحاولا دالبلا اومسق نيذلا نييئاطيربلا دهعو .. نطولا لهأل نطولا ضرأ ىف

 هذه ىأ ةكرتلا هذه انمامأ .. قئاعو لقرعم لك اهتضهن قيرط ىف اوعضوو اهلماعم اوهوشو صرفلا اهيلع
 هيلع امو هل ام لك ءاصحإ ىلإ ةجاحلا نم انلثم بعش لك مامأ ام انمامأ مث دح اهل عضوي نأ بجي ىتلا ةلكشملا

 مث ةيقبسألاو ةيمهألا هيف ىعارت لودج ىف هتابلطتم عيمج قيسنتو هتايرورضو همزاول نم ةقيقد لك مهفتو
 . ( اهريبكو رومألا ريغص ىف ناقتإلاو ةيانعلا نم قحتسي امب لمعلا ىف ةرشابملا

 اذإ ةديدجلا ةلودلا هيلع ريست نأ بجي ًاجمانرب صخلت اهنأكو ماوعأ ةسمخ دنم ةديرجلا هتلاق مالك اذه

 مالآلاب ةئيلم ىسفنو تلاق ام ةوالتل دوعأ نآلاو . لامآلاب ةمعفم عيمجلا بولقو اذه تلاق . ةلود نوكت نأ تدارأ

 نأ لدبو انرذبو انفرسأ دهتجنو دصتقن نأ لدبو انلساكتو انلذاخت دجنو دكن نأ لدب نحنو ةداسلا اهيأ ال فيك

 انهجاوت ىتلا ةلكشملا لحن نأ لدبو ةيفصت ىلإ ةجاح ىف ةكرت انسفنأ نم نحن انلعج انل ةكورتملا ةكرتلا ىفصن
 نأ لدبو ةقدصلا بلط ىف سلجنو ةثاغإلا ىدجتسن انحبصأ جتنن نأ لدبو اهلح نكمي ال لكاشم اهيلع اندز

 , ةمزال ةرورض اهانلعج ىتح تايلامكلا ىف طرفن انرص انمزاولو انتايرورض مهفتنو ىصحن
 مقرلا نأ وهو ًالوأ هتلق ام ىلإ عجرنلو تلق ام ديؤت ىصحت ال ةثمأ مكمامأ ةضورعملا ةينازيملا هذه ىف

 امأ ريغ ال تاهينجلا نم افلأ نوثالثو ةتسو ةئامعبسو نانويلم وه ةيداحتالا ةموكحلا تاداريإل ىقيقحلا

 نا فعلا نأ نإ ةيداطتالا ةيرعفلا تاملو فانارلا ةمعل نيد ني ةتنه ه8 نيف كانورعلا
 انتاداريإ نأ ساسأ ىلع انرومأ ربدن نأ بجي ناك دقو هينج فلأ نوسمخو ةئامنامثو نانويلم وه ةلودلا ةينازيم
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 الو انسبوفن رمأ كلمنو اندالب ىف شيعن نأ هانعم لالقتسالاو .. لالقتسالا ىنعم ىه اذه انتاقفن ىطغت نأ بجي

 انفرذو ءامدلا انقرهأو حاورألا انلذب لالقتسالا اذه لجأ نم ... رومألا نم رمأ ىأ ىف انريغ ىلع ةلاع نوكن

 دهجلاو دكلا ةجيتن اقرع انماسجأ رصعن نأ بجي ناك ىنعملا اذهب لالقتسالا اذه ىلع ظفاحن ىكلو عومدلا

 . نايبلا مكيلإو عضولا انبلقو رمألا انسكع اننكلو انزجع ددست ىتلا غلابملا رفون ىتح

 لوصاألل ةاعارم يأ نود تاموكح اهسفن ىمست تايالولا ىتح معن ؛ تاموكح.عيرأ دالبلا ىف تماق و9

 ىلإ اهجاور ىف قوسلا لازت الو نامثألا فلتخمب ىرتشتو عيبلل ضرعت سوفن موي لك , فئاظولا قوس تحتتفاو
 نأ نولوقي نيذلا عم تسل ىنإو . ةموكحلا ةنيزخ ىلع ةلاع شيعي ال انم نمو هسفن عبي مل انم نمف !! اذه انموي

 تاءافكلا هذه تبعوتسا دقلو ةموكحلا رئاود ىف ةدوجوم تاءافكلا لك .. لغتست مل دالبلا ىف تاءافك كانه

 مهب طانتو مهبتاكم مامأ نوسلجي مهنأ مهفيكيف نولمعي اذام امأ ةيرهش بتاورب نيفظوم عيمجلا حبصأو اهريغو

 ىأ ىف هل ةميق ال مالك اهب ةقرو ىرادإلا زاهجلا ىف هؤاد ىرشتسا ىذلا دسافلا نيتورلل اقبط ةيباتك لامعأ

 ريشي فلمو اذكهو ريدم ىلإ ريدم بئان ىلإ ريتركس ىلإ لجسم ىلإ عابط ىلإ بتاك نم لقتنم هفات عوضوم

 , كيلاود اذكهو ضفنت ىرخأو عمتجت ةنجلو :ةرئاد ىلإ ليحت ةرئادو فلم ىلإ

 نع ةحضاو ةركف ىطعت ايبيل ىف نكاس نويلم مكحت ىتلا عيرألا تاموكحلا تاينازيم ىلإ ةرظن نإ

 اهناكس ددع نواجتي داكي ال ةلود نإ ؛ ىرادإلا ةلودلا زاهج مهنم نوكتي نيذلا نيفظوملا ددع ةماخض ةلأسم

 ةشحافلا ةماخضلا نم ةروصلا هذه ىلع اهيفظوم ددعو ىرادإلا اهزاهج نأب لقع قدصي نأ نكمي ال نويل
 ٠ , نيشملا عسوتلاو

 لاجمو اهصاصتخا ىحاون ىلع الداع ًاعيزوت تاءافكلا عيزوت مدع ىهو ةمئاق ةكشم كانه تناك اذإو

 اذه ىف تلق امك ىه دقعلا ةدقعو لكاشملا ةلكشم نكلو لاح يأ ىلع اهجالع نكمي ةلكشم ىهف اهنم ةدافتسالا

 هبكترا أطخ لوأ كلذ ناك نإ يعيبطو ىرادالا ناهجلا ىف لئاهلا عسوتلا اذهو نيفظوملا ددع ىف ريبكلا مخضتلا

 طارصلا نع افارحنا أطخلا اذه ناك دقو مويلا ىلا اهلالقتسا نالعإ ذنم دلبلا رمأ اولوت نيذلا نولوئسملا

 انه نم همخضت أدب ةينازيملا زجع نأل ديلولا لالقتسالا ردص ىف ةنعط ناك لب ةيلالقتسالا انتايح ىف ميقتسملا

 ٠ تايقرتلاو تاوالعلا ةرثكو دايدزا عم نيفظوملا ددع ىمنو دارطضاب ىلعتو عفترت زجعلا ماقرأ تراصو

 نأ ركذي انلكو ةقباسلا ةيناطيربلا ةرادإلا دهع ىف هتلاض مغر ًازجع انتينازيمب نأ ركنن انك اننإ تلق
 نآلا مهنمو ىبيللا بعشلا تابغر ىلع فرعتتل تعاج ىتلا ةيلودلا قيقحتلا ةنجل مامأ مهتانايبب اولدأ نيذلا عيمج

 نكلو ىلاملا انئافتكاو ةيرادالا انتعافك ساسأ ىلع ماتلا لالقتسالاب اوبلاطو ازجع انتينازيمب نأ اوركنأ نولوئسم

 ىذلا زجعلاب فتكن ملو انسفنأ بذكن انأدب ىتح ةيرحلا قيرط ىف تاوطخ مدقتن اندك ام ديدشلا فسألا عم

 هانفعاض لب انتينازيم ةنزاومو هيفالت ىلع لمعن ام لوأ لمعن نأ انبجاو نم ناك ىذلاو ةيناطيربلا ةرادإلا هتقلخ
 اندع ربكألا داهجلا ىلإ رغصألا داهجلا نم الاقتنا ربتغث انك نأ لدبف تريغت لالقتسالل انترظن نأل تارم ةدع

 . ميعنلاو ةحبحبلل ةليسوو عتمتلاو ةحاردإل ةصرف هارن
 صاصتخالا ةكباشتم ددعلا ةريثك ةمكحتم تاقبط لب ةمكاح ةقبط ساسألا اذه ىلع دالبلا ىف تنوكت

 ةينازيملا زجع ىفالت ناكمإلا ىف ناك نيلوئسملاو ماكحلا ةداسلا نم رارجلا شيجلا اذه دوجو عمو كلذ مغرو

- 



 ىف ناك « هتيموق راطإ ىفو هنيد دودح. دنع مهنم دحاو لك فقوو مهتمهم اوكردأو مهبجاو ًاعيمج ءالؤه فرع ىل

 نع اودعتبي نأ ناكمالا ىف ناكو تايقرتلاو تاجردلا ىلع اوقباستيو ةريبكلا بتاورلا هذه اوضاقتي الأ ناكمإلا

 نطولا ىلع ةدئافلاب دوعي اميف الإ ميلم قفني الف ةمألا لاومأ ىلع ءانمأ مهسفنأ اوميقيو ةهبألاو فرتلا رهاظم

 ىلع نأ اورعشيو جاتنالاو فشقتلاو لامتحالاو لمعلاو ربصلا هيف مهراعش داهج ناديم ىف مهنأ اوربتعيو

 ضالخإلا ىف ةمداقلا لايجألل لاثمألا برضو تاذلا ناركن نم دبالو ةيحضتلا نم دبالف ةلودلا موقتس مهلهاوك

 نجع ىفالتل قيرطلا دهمو ةصرفلا تتأ ىل كلذ اولعف مهنأ ىل كلذ ناكمالا ىف ناك ... دودحلا دعبأ ىلإ ىنافتلاو

 انه دصقأو ةيماسلا ىناعملا كلت عيمجل اوركنت ىسألا ديدش عم مهنكلو ىتاذلا ءافتكالا ةسايس ديطوتو ةينازيملا

 افوخ مهوعجشو مهوديأو مهورهاظ نيذلا دصقأو اهتفد نوريديو رومألا مامز ىلع نوضبقي نيذلا نيلوكسملا رابك

 , نولمعي ام ىلع ةقفاوملاب ةيلوئسملا ىف مهوكراشو اسأي ىأ اعمط ىأ

 هينج ١٠٠٠١ مهريفو ءارزو نم هيلي نمو هينج ٠٠٠١ ىضاقتي سيئرلاق ةشحافلا بتاورلاب اوأدب دقل

 ماضعأو ًاهينج 7٠١ خويشلاو باونلاو هينج 35١ شكأ امو ىلوألا تاجردلا باحصأو ٠٠٠١ تايالولا راظنو

 بتاورلا هذه نأ مغرو . ثيبملاو لاقتنالا تاوالع بتاورلا هذه ىلع فاضي . ًاهينج 58٠١ ةيعيرشتلا سلاجملا

 ةداسلا ءالؤه نم ديس لك نأ نإ دحلا اذه دنع رمألا فقي ملف , ةفرتم ةشيع اهباحصأل ئيهت نأل اهدحو ىفكت

 ةموكحلا اهرجكتست ىتلا ىأ ةموكحلا ىنابم نم اذه نوكي نأ طرش ىلع هيشي ام ىأ ارصق اصاخ انكس ديري

 نع ا مو اكالمأ اورجأتسي ىأ اونكسي نأ روتسدلا مهيلع مرح نيذلا ءارزولا ىتح ةداسلا ءالؤهل

 ىرخأ ةماع ةفيظو ىأ اولوتي نأ ءارزولل زوجي ال ) : لوقت روتسدلا نم (60) ةداملا نإ .اراهج روتسدلا ةفلاخم

 . ( خلإ ةلودلا كالمأ ْنم ائيش اورجأتسي وأ اورتشي نأو ةنهم ىأ اوسرامي نأ وأ مكحلا مهيلوت ءانثأ ىف

 مساب نومكحي نيذلا ان ءارزو نكلو بابسألا نم ببس ىأل ءانثتسا كانه سيل حيرصو حضاو مالك

 ةفلاخملا هذه نوبكتري ءارزولا ءالؤه كلملاو بعشلاو هللا مامأ روتسدلا ماكحأ اوعاري نأ اومسقأو روتسدلا

 . لزاهملا ةلزهمل اهنأو رئابكلا نم ةريبكل اهنأ ... ةالابم ريغ ىف ةيروتسدلا

 مكنأب نورعشت له ؟ ةرازولا بصنم .مكئالتعا لبق نوئكست متنك نيأ ءارزولا ةداسلا لأسأ نأ ديرأ

 دجوت الأ , سانلا نيب سانلا رئاسك شيعي نأ قيطي ال ىأ قيلي ال نخآ ائيش متيلقنا دق ءارزو متحبضأ ام امدنع

 كرتو ةمخضلا مكبتاورب اهراجئتسا مكناكمإ ىف سيلأ ! مكانكسل ةحلاص ةلودلا كالمأ ريغ نم تالليقو روصق

 ش , ةريثكلا تاراجيالا هذه نم ةمألا ةنازخ ديقتستو اهنورجؤت كالمأ

 نأو هومرتحي نأ اومسقأ ىذلا روتسدلا نم ةحيرص ةدامل ءارزولا ىديأب ءالجن ةنعطو فسؤم ئش

 نإ :تافالاو تاَوايسسلا نود قات ةعاسلاو بناورلا نمير نست و راع ةييعلا مصوي نئاش لالغتساو هومحي

 , ةداح ةيقالخأ ةمزأ دوجو هيلع بترت رخآ ًالكش تذختا ةلأسملا نإ « روصت لك نم دعبأ رمألا

 ل

 لإ مهل مه ال نيفظوملا نم شيج ةرساكأو ةرصايق اهاحضو ةيشع نيب اوحبصأ ماكحلا انناوحإ نإ
 ثاثأ لادبتسا ةيلمع ىرجت موي لكف دح ذنع رمألا فقي نأ نكمي الو ماكحلا ةداسلل لزانملاو بتاكملا ثيثأت

 ١8س



 ا اا ل رج ل يا سما اهروصق

 تلقتنا ام اذإ نخآ بتكم ةرظتني ىزاقتب ىقو سلبارط: ىف اذه ةديدجلا روصقلا ىف بتكمو ميدقلا رصقلا ىف

 عبارلا نوكيف كانه ةموكحلا

 ءاشنإل هينج 6٠١ ةينازيملا ىف اهسقنا دمرت نإ ىنطولا داصتقالا ةرازو هيرضت رخآ الثم نول

 . ةينازيملا عورشم ىف ءاج امك بوانتلاب نيتمصاعلا ىف اهل بتاكم
 ال ةرساكأو ةرصايق انم قلخيس لالقتسالا نأ دقتعن دقتعن نكن ملف ةيقالخأ ةمزأ تحبصأ ةلأاسملا نأ عقاولا

 مهب طيحت تناك اذإ الإ نورقتسي الو شرفلا ىلع الإ نوشمي الو دلجلاب ةئطبملا كئارألا ىلع الإ نوسلجي
 . ءاوتسالا طخ ىف وأ ىلامشلا بطقلا ىف مهناك ءاوهلا تافيكمو تايافدلا

 ةلثمأ نم رخآ لاثم هنأ ثاثألا اذه ىلإ مكيلاوح اورظنتل باوذلا ةداسلا اهيأ ىرخأ ةرم مكوعدأ انه نمو

 , ( ديهش وهو عمسلا ىقلأ نمل ) ةيافكلا هيف امب هنع تثدحت نأ قبس دقو خذبلا

 يولع نتاكم كاتم نيدبتلاو فارسكلل لاجم كافه دي مل ىفحا ندهال |! ىف اورذيو ماكحلا رشا انقل
 ةصق نأ تبثي انمامأ ضورعملا ةيئازيملا عورشم نأ ىرأ ىنكلو ؛ةرازو نيسمخل ىفكي ثاثأ كانهو تاموكح رشعل

 ءارشل هينج اول. دصرت طقف لاثملا ليبس ىلع ةيلاملا ةراذد نأ ٠ ةياهن اهل نوكت نأ نكمي ال ثاثألا

 ءارشلا اهل حرتقملا نكامألا *تناك لهو ! ريبكلا غلبملا اذه انفلكت ىتلا هذه بتاكم ىا ! بتاكملل تادعمو تاثاثأ
 باب ىف دصر دق غلبملا اذه نأ الإ مهللا فرعي دحأ ال ؟ 5 ةرئاد ىأ ىفو ةحلصم ىأ ىف » لبق نم ثاثأ نودي

 , « ماعلا اذهل ديدجلا لامعألا

 باونلا تارسفضح «سيئرلا ةرضح

 : ىتآلا مالكلا ةينازيملا عورشم اهب تمدق ىتلا ةموكحلا ةركذم ىف ءاج

 ليلقلا ىلع الإ لمشت ال ةماعلا ةينازيملا نا اهادؤم ىضاملا ىف تاداقتنالا ضعب تركذ نأ قبس دقل )
 تافورصملا نم ىرخأ عاونأو نيفظوملا تايترم ىوس ئش ىلع ىوتحت 3 ال اهنأو بعشلل ةماعلا ةدئافلا ىذ

 ديفي ىلي اميف اهدرون ىتلا قئاقحلا ىف رظنلا نأ الإ . جتنملا زامثتسالا عاونأ نم ةيلاخ اهنأو ةيكالهتسالا

 . تاداقتنالا كلت ىلع درلا كش اال

 ةموكح ىأ عيطتست ال ىردإ زاهج زاربإ فه ةينازيم ةيأ ىلع مازتلا لوأ نإ : ىلوألا ةقيقحلا

 نيغو ةرجقلا هرادإو نايلوإلاو نكيلاو كرامجلا لكس ةنودي لمعت نأ اغلا ىف
 ا , كلذ

 ردا يرسل ةدأ ىرادإلا زاهجلا اذه لثم تاقفن ةيطغت نم دبال :. ةيناثلا ةقيقحلا

 هه غانا



 ةصصخم هينج 405,110 هردق اغلبم ةقيقحلا ىف ةيداحتالا ةينازيملا نمضتت : ةثلاثلا ةقيقحلا

 لامعألاب ةينازيملا ىف اهنع ربعي ام ىهو جاتنالاب ةصاخلا تافورصملل اهلك
 .ةينازيملا عومجم نم //؟ ١ ىحن هتميقف ليلقلاب سيل غلبم وهو ةديدجلا

 رظتني ىتلا تاداريإلا عومجم عاستأ ةسمخ ىوس سيل هنأ مهألا ىهو : ةعبارلا ةقيقحلا
 نم تايالولا ةناعإلو ةيداحتالا ةموكحلا ضارغأل صصخ اهيلع لوصحلا 02

 ةيراشتسالا لامعألا ىف اهلمكأب هجوتسف ةيقبتملا عاستالا ةعبرألا امأ داحتالا

 , ( خلإ ةيسيسئتلا وأ ةيلامسأرلا

 عقت نيأو قئاقحلا دجوت نيأ نايعلل رهظيو رومألا حضتت ىكل ةئداه ةشقانم ىلإ جاتحي مالكلا اذه نإ

 , طالغألا

 نأ قبس ام ةطلاغملا نم امهيفف ىرادالا زاهجلا عوضومب ناتقلعتملا امه ةيناثلاو ىلوألا نيتقيقحلا نا
 , هذه ىتملك ةمدقم ىف عوضوملا اذه لوح هتلق ام ديعأ نأ ىرورضلا نم سيلو ؟ هيلإ ترشأ

 ضارغأل صصخ دق تاداريالا عومجم عاستا ةسمخ نأ ىلإ ريشت ىتلا ىهو ةعبارلا ةقيقحلا امأ ٠

 هذه نا « ةيلامسأرلا ةيراشتسالا لامعألا ىف اهلمكأب ىهف ةيقابلا عاستا ةعبرألا امأ تايالولا ةناعأو ةموكحلا

 فارسإلاب مستت ماقرأو باوبأ نم هيلع تلمتشا امل ةيئازيملل موللا هيجوت مدع ىف اببس نوكت نأ نكمي ال ةقيقحلا
 تاداريإ نإ ًاقباس تلق امكو ىرخأ ةرم ماقرألا ىلا دوعن نأ بجي ةعقاولا ةقيقحلا فرعن ىكلو . ريذبتلاو
 هئاف هين نيالم ةعبس :واجتي ىهو داريالا ىقاب امآ هينج ؟ال"+ + ةقيفحلا ىف ىه ةيداحتالا ةمركحلا
 رخافتلاو ةاهابملل لاجم الف لالغتسالاو لالتحالا كص لباقم ذخأ ىبنجأ لام هنأل ( هيمسأ فيك ىردأ ال قزر)

 نجم ديدست ىلع نييالم ةثالث ىلاوح هنم انقفنأ دق انمدام ةيجاتنا ضارغأل صصخ دق هنم اريبك امسق نأب

 . عافترالا نم ةجردلا هذه غلب ىتح تارم ةدع نحن هانفعاضو زيلجنالا هلعتفا

 نع رظنلا ضغب تقؤمو ئراط داريإ هنأل  ةلوذلل ًايعيبط ًأداريإ ربتعت نأ نكمي ال ةعبسلا نييالملا نإ
 هذه نا لوقأ انتدايسو انتيرح نم ماهو ريبك ءزج نع لقألا ىلع انلزانتل نمث هنأ ىهو ةفسؤملا ةيونعملا ةقيقحلا

 ىسفن عنقأ نأ عطتسأ مل ىنأ مغرو ةيجاتنالا ةيراشتسالا عيراشملا ىلا اهلك بهذت نأ بجي ةعبسلا نييالملا

 ةغبص تاذ ةيبنجأ لاومأب لومت ىتلا عيراشملا نم ةبيط ةرمثو ةيقيقح ةدئاف ىنجت فوس دالبلا نأب

 دوعن نأ انيلع نآلاو ةينازيملا ةركذم اهب تتأ ىتلا ةعبارلا ةقيقحلا ىف  دقتعأ اميف قحلا ةملك ىه هذه

 ةئامعبرأ غلبم ىهو ةينازيم لا عدومجم نم ١"/ نأ ىعدتف ةموكحلا اهيف حبحبتت ىتلا ةقيقحلا ةثلاثلا ةقيقحلا ىلإ

 , جاتنإلاب ةصاخلا تافورصملل بهذي هينج فلآ

 نم كلاثلا لودجلا ىف اهليصافت نوءرقت ىتلا ةديدجلا لامعألا كلت ىه ةموكحلا رظن ىق جاتنالا نإ

 هيف سيل هينج فلأ ةئامعيرأ ىلع لمتشملا لودجلا كلذ نأ.ىه فسألا عم ةعقاولا ةقيقحلاو « ةينازيملا عورشم

 -غالك



 ناك نإو ( كالهتسا ) تافورصم الإ ىه ام ةروكذملا لامعألا لك نأل « جاتنإ » مسا هيلع قلطي نأ نكمي ئش

 . بابسألا نم بيسل ايرورض ريتعي اهضعب

 طلاغت اهنأ دقتعأ ال ىنأ امك نيضيقنلا نيب قرفت ال ىهف جاتنالاو كالهتسالا نيب طلخلا برغتسال ىنإو

 جاتنالا ىنعمل اهروصتو اهكاردإ ىه اذه نأ دقتعأ امنإو كاذ دقتعأ ال ... انمدختو انشفت نأ لواحتو قئاقحلا
1 

 . اهريبكو رومألا ريغص ىف ةلودلا نوكش ريدت روصتلاو كاردالا نم ساسألا اذه ىلعو

 : ةيلاتلا ماقرألا أرقن نحن اهو انمامأ لودجلاف لاح ىأ ىلعو

 ءارش هينج 171,576 : تالصاوملا . سيالمو تادعمو ةحلسأ ءارش هينج 6٠٠١ : ىداحتالا سيلوبلا

 يمرت ةينح 8#: اةيوحلا دانمرألا ابناكم ثاكإو تال ارقس ل انين لقن ”لئاتسوو: ةزيجاو ةنوقيل الوطخ
 ضرألا حسمل زاهجو قرطلا فصرأ ةلآ ءارش هينج ؟؟ , 5.٠6 : ةيداحتالا قرطلا - تايرعو تادعم ءارشو تاطحم

 دابصتقالا ب بتاكم ةناكأو نسفامو ةريغتاو ةحلسا ءارشو ىاتكتلا وينعت هيدهن 111 ىييللا نشيملا ان

 تاطحم ءاشنا هينج 77,50٠ : كرامجلا ةحلصم بوانتلاب نيتمصاعلا ىف بتاكم ءاشنا هينج 6٠٠١ : ىنطولا

 اتش هيلج ؟45:0577 ةيلاكا ةناؤولا ويح لامعا: قاراخمو بتاعت غالسمإو تايزقو كاشما» اردو كزاطخ

 ] . نابمو بتاكم ثاثأو تارايس
 : رفس تازاوج  تارايس ءارشو بتاكملل تادعم ءارشو تاحالصإو ثيثأت 4٠,78٠ : ىكلملا ناويدلا

 . تارايس ءارشو لمعمو بتكم تاودأو ثاثأ هينج 6٠٠١ : لورتبلا ةنجل  تايانب حالصإ ًاهينج

 لبقو . جاتنإلاب صاخ دحاو دنب اهيف سيل هينج فلأ ةئامعبرألا اهيف فرصتس ىتلا هوجولا ىه هذه
 ءايشأ ميقن ىأ سسؤن ىأ ىرتشن نأ : جاتنإلا ىأ وهو همهفنو هفرعن امك جاتنإلا ىنعم ددحن نأ بجي ئش لك

 .ىموقلا لخدلا ةفك حجرت دالبلا دراوم نم ادروم نوكتو اهيلع هانقفتأ ام تقولا عم اهب ىطغن احابرأ انيلع ردت

 نإو ةيكالهتسإ تافورصم اهعيمج ىهف نآلا اهصخلم انولت ىتلاو ثلاثلا لودجلا ئف ةروكذملا دانبألا امأ
 ةنجلو ةيوجلا داصرألاو نوفيلتلاو فارغلتلاو ديربلاو شيجلا مزاول لثم مزاللا كالهتسالا نم ربتعي اهضعب ناك
 ذخأت ىكلو . فازسإو ريذبت هنأل هنع ءانغتسإلا بجي لب هل موزا ال كالهتسإ ىهف تافورصملا ىقاب امأ لورتبلا
 . ماقرألا ضعب درونو لاثمألا ىضعب برضن نأ ىرورضلا نم كلذ نع ةحضاو ةركف

 كلذل طوطخلاو كالسألاو ةيفارغلتلاو ةينوفيلتلا ةزهجألا راعسأ ىف اريبخ تسل ىنإ : تالصاوملاب ادبنإو
 بتاكملل ثاثأ هينج ١6٠١ : بابلا اذه نم دونبلا ضعب ىلإ ريشأ ىنكلو اهتماخض مغر اهتشقانم ىننكمي ال

 ىذلا لارتنسلا اذه ىه امف سلبارط لارتنس نم مسق ءانب ةداعإل ٠٠٠٠١ مث اهنع هتركذ امب ىفتكأو تادعمو
 هينج ٠٠١ : ىنطولا داصتقالا ةرازو . فرعن نأ انمهي لك ىلع تاهينجلا نم ًافلأ ٠١ طقف هنم مسق ءانب فلكتي

 ىف ةديدج كرامج ةطحم ءاشنإل هينج 14٠٠١ : كرامجلا مسق ةيلاملا , اهركذ نم ىهتنن نلو خلا بتاكم ءاشنإل
 كانهف اذامل ةيرصملا  ةيبيللا دودحلا ىلع دعس مأ ىف اهعيقن ةريبك ىرخأ ةرامع ىه اه ( دعاسم ) دعس مأ

 ( راتخملا رمع ةبعمج قئاثو) ال ص - غ7١-



 ةقهاش ةرامع ةماقإ نم دبالف انماقمو انتمظعب قيلت ال اهنكلو ةفيفط تاحالصإ ىلإ جاتحت امبرو ةيفاك تايانب

 هذه ىه كلذ ىلع ليلدلاو ةيوقو ةينغ ةمأ اننأب قرشلا نم اين نإ ويف لك نه فاد 19.٠٠ انفلكت

 لايمألا تاثم ىشمو دالبلا لخاد لغوت ام اذإ ةداسلا اهيأ عنتقي نأ نكمي ال رئازلا نكلو دودحلا ىلع ةرامعلا

 تابن لكل ةحلاصلا ةبرتلا دهاشي ىهو لايمألا تارشع ىشم ىأ قيرطلا ىبناج ىلع ةايحتل ًارثأ دهاشي نأ نود
 ىف نوعكستي مهو بعشلا دارفأو اهشورع ىلع ةيواخ ىهو نيرمعملا تويبو ةلمهم ىهو راجشألاو ءادرج ىهو

 : ةنلام لامسا رف تاقرطلا

 ,بتاكملل تادعمو ثاثأ ءارش هينج ١٠٠١ , تارايس ءارش هينج ٠ : ةديدج لامعأ اضيأ ةيلاملا

 ىلإ متيأرأ ايلعلا ةيداحتالا ةمكحملا هينج 5٠٠٠ ؛ةيداحتالا ةموكحلا زكارمو بتاكم ىف ةديدج لامعأ هينج ٠

 حالصإو ثاثأو تارايس  ةموكحلا رظن ىف اجاتنإ ىمسي ىذلا متيأرأ ! قفنت ئش ىأ ىف ةريبكلا ماقرألا هذه

 , هللاب الإ ةوق الو لوح ال لوقأ نأ الإ كلمأ ال خذبلا اذه ءازإ ىننإ نابمو

 5٠١ ؛ تاحالصإو ثيثأت هينج ؟"0 ٠.., ىكلملا ناويدلا بتاكمو دلخلاو رانملا رصق : ىرخأ ةرم ةيلاملا

 ناويدلا بتاكمل تادعمو ثاثأ هينج 0 ,ناويدلل تارايس ءارش هينج

 فارسإ نم هيلع ىه ام تارازولا نم اهريغو ةيلاملا ةرازو ىفكي امأ : لءاستأل فقأ نأ ديرأ 5

 !! اهئارزوو ةموكحلا ىلع كلذ رصتقي نأ ىفكي امأ ؛ خذبو فرت نم هيف ىه ام ةموكحلا ىفكي امأ « ريذبتو

 اهدهاشن ىتلا دهاوشلا نأل ةموكحلا ىلإ لاؤسلا اذه هجوأ ىنإ .. ناديملا اذه ىف ىكلملا ناويدلا محقت اذاملق

 اسيل دلخلاو راذملا ارصقو ةيفاكلا هتينازيم ناويدللف ةيلاملا ةرازو نمض اماحقإ محقأ ناويدلا نأ دقتعأ ىنلعجت

 مل ىدفم لا شرعلا بحاص نأ نوملعت مكلكو ملعأ ىننإ ىرخأ ةهج نمو ةهج نم اذه حالصإو ثاثأ ىأل ةجاح ىف

 لمعلا كرابيو تاهبشلا ىشاحتيو رهاظملا هركي مظعملا كلملا نأ دكؤت ىتلا لاثمألا اهيف برضو الإ ةبسانم هتفت
 : لاثمألا ىه اه ىفولا ةبعش حلاصل

 ةدارإ سدصأو ىكلملا ناويدلا ىلإ دريام لك ةيكرمجلا ةبيرضلا نم ىفعي ال نأب ةيماس ةدارإ ردصأ

  دهش ام عورأ نم ةيخيرات ةقباسوهو هلالج لج هللا تاذلاب اسسدقت ةلالجلا بحاص بقلب بقلي الاب ةيماس

 هللا دنع ابستحم ديلختلاو ديجمتلا دصقب تاسسؤملاو عراوشلا ىلع ميركلا همسا قلطي الاب ةيماس ةدارإ ردصأ

 عباوط ىلع ىأ ةلمعلا ىلع ةيوبحملا هتاذ ةروص رشنت الاب ةيماس ةدارإ ردصأ ةينافتملا هتمأ حلاصل هلمع ام لك

 هداليم ىركذ نم ذختي الأي ةيماس ةدارإ ردصأ اريخأو « ةلئازلا ةيويندلا رهاظم نم رهظم نع اداعتبا ديربلا

 فلسلا ىف لمعلا هب ىرج امم سيل هنأل كلذو ةكرابملا ةبسانملا هذهب تالافتحالا ماقت ًالأو ايمسر اديع ديعسلا

 , مهيلع هللا ناوضر حلاصلا

 ةيكلملا ةسايسلا هذه عم ايشمتو عابتالاو ءادتقالاب ةريدج ةحلاص ةلثمأ اهلك ةيماسلا كلملا ةدارإ ىه هذه

 . اهانركذ ىتلا ةيماسلا تادارإلا عم ىفانتي اميف ىكلملا ناويدلا مسا تمحقأ دق ةموكحلا نأ ىرأ ةديشرلا

 .ءانظمألا: عارف( سفؤلا ةرهت

 تافورصملا عبر ىهو هينج فالآ ٠١ غلبي مكل اهتلصف ىتلاو اهل موزل ال ىتلا تافورصملا عومجم نإ

-414- 



 لاجم الو هؤافلإ بجي غلبملا اذه نإ ةيجاتنإ الامعأ ةموكحلا اهيمست ىتلاو .ةديدجلا لامعألا باب ىف ةردقملا

 1 . جيردتلاب انئاطخأ جالع ىف أدبن نأ اندرأ اذإ هئاقب ىف ةشقانملل

 تاق نابع كرك لاننا انفداصتسو ةينازيملا دانبأ ةيقبل درج ةيلمعب موقن نأ كلذ دعب انيلع مث

 18,7٠١ اهل صصخ تاقرفتم ىمسي دنب دجوي ةيلاملا ةرازو باب ىف الثم : اضيأ ىه اهؤاقب قئاللا ريغ نم

 لوح هتلق ام ديعأ نأ لوقلا راركت نمو ةيمومعلا تافورصملا مسا تحت ىكلملا ناويدلل هينج ٠١,٠0٠ مث هينج

 . تافورصملا هذه لثم

 نا ... ىجراخلا ليثمتلل هينج ٠.١ , ١6١ بلطت ىهو ةيجراخلا ةرازو انل زربتف ةوطخ كلذ دعب مدقتنو
 ةروصب انقوقح سرامن اننأ ىلو ىجراخلا ليثمتلل لئاهلا مقرلا اذه صيصخت انيلع ىلمأ ىذلا وه صقنلا بكرم

 لثمم انل نوكي نأ ىفكي ناك . عساولا ىجراخلا ليثمتلا اذه انل نوكي نأ ىف انركف امل اهيف عنصت ال ةيعيبط

 اء امأ هينج فلأ نيسمخ نم رثكأ ةينازيملا افلكي نأ بجي ال ناذهو ايوروأ ىف رخآو ىبرعلا ملاعلا ىف

 , فئازلا ال ىقيقحلا جاتنالا عيراشم ىف دالبلا لخاد ىف وه اهفرص لاجمف ىرخألا هينج

 قيرط ىف ىتلا وأ ةمئاقلا تارافسلا ةيقب ىغلنو نيظمملا نيذه ىلع رصتقن نأ ةضاضغ ىرأ ال ىنإ

 انأدب اننأل ريدقتلاو مارتحالاب كلذ لياقتس ان ءارفس اهنم بحسن ىتلا لودلا نا لب كلذ ىف بيع ىأ . ءاشنالا

 ٠ شيط الو قزن ريغ ىف اننوكش ربدن

 سفن ىفو رارقتسالاو ةيمنتلا ةلاكو باسح ىف ةنس لك هينج فالآ ةرشعب انل عربتت الثم ايكرت نإ

قرافملا نم اذه سيلأ . رثكأ امبرو هينج فلأ نيرشع اهيلع قفنن انل ةرافس اهدالب ىف ميقت تقولا
 ةكحضملا تا

 ش . ةيكبملا

 117,5٠١ نفوذ نأ عيطتسن اننإف ماقرألا كلت انعمج اذإ اننأ مدقت امم انل.نيبت دقل  ةداسلا اهيأ

 ملو ةماع تافورصم نم هيف امب ىرادإلا زاهجلل اندي دمن مل اننأ ملعلا عم اذه ةيداحتالا ةموكحلا تاقفن نم هينج

 غلابم رفون نأ اننكمأل ىرخأ داصتقا ةيلمعب انمق اننأ ىلو هينج فلأ ةئام براقت ىهو نامربلا تافورصملل قرطتن

 قشب ةمألا سلجم ء ءاضعأ نحن موقن نأ ىلع هغولب ناكمإلا.ىف كلذ نأ دقتعأو اهب ناهتسيال
 نم لعجنو قيرطلا

 ملعيو ةلودلا ةنيزخ حلاصا مهتأفاكم نم ءزج نع نولزانتيف لمألا اذه ققحتي نأ نكمي لهف ىذتحي الثم انسفنأ

 ىتمف رجأ اليو رخف الب ىدؤت ةضيرف ىه امنإو قازترالا باوبأ نم ابابو شيع دروم سيل ةباينلا ىسرك نإ لكلا

 ىف سيل نم ءاضعألا نيب دجوي امير نإ , اطايتحا تصصخ امنإ ةأفاكملا: نأ هيف ملسن ىذلا تقولا ىتأي

 ٠ دحاو نآ ىف ةباينلاو ةشيعملا تامازتلاب مايقلا هتعاطتسا

 .مالسلاو ىترذعم وجرأو مكيلع تلطأ دقل ؛لمألا ققحتي لهف

 د
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 موس طعس

 ةقيثولا |١١
 5 م 3 + ل4٠ هه 4 . م

 رابعك ديجملا دبع ديسلا ةرازو

 ىلإ رابعك ديجملا دبع ديسلا ةموكح اهب تمدقت ىتلا ةينازيملا ىف الل"
 ةئامتس غلبم درو 195٠-195١ ةيئازيم اهرارقإو اهتشقانمل باونلا سلجم

 ىهو نازف قيرط ءاشنإ مامتإل ( ىكساس ) ةكرش ىلإ ةصصخم هينج فلأ
 ىليك ةئامتس هلوطو قيرطلا اذه ءاشنإل ةموكحلا عم تدقاعت ىتلا ةكرشلا
 نويلم العف ثملتسا دق ةكرشلا تناك . هينج فلأ ةئامعستو نويلم غلبمب رثم
 ةينازيملا نم ىرخأ هينج فلأ ةئامتس اهميلست بولطمو هينج فلأ ةئامثالكثو

 مل ىهو هيلع دقاعتملا غلبملا لماك تملتسا دق ةكرشلا نوكت كلذبو ةيلاحلا

 ةموكحلا نكل . نآلا ىتح ارتم ىليك نيسمخو ةئام ىوس قيرطلا نم زجنت
 ىذلا غلبملاب ةلماك قيرطلا زجنتس ةكرشلا نأب باونلا تاراسفتسا ىلع تدر
 ةيباينلا ةرودلا تضفو ةداعلاك ةيبلغألاب ةينازيملا ترقأ دقو الماك هتملتسا
 :ةيفيسصلا ةرققلا ىف ناتعم وه امك

 اهبحاصل ةيسلبارطلا ( ءاسملا ) ةديرج رودص انل ةأجافم تناكو

 ةكرشل تدهعت دق ةمؤكحلا نأ ديفي ربخ اهبو هللا همحر ناهد ناميلس ديسلا
 ٠ نازف قيرط مامتإل هينج نييالم ةعبرأ غلبمب ( وكساس )

 ةرازولا سيئر ىلإ باونلا سلجم ىف اوضع ىتفصب تقربأ ذئنيح

 خيراتب ةيروتسدلا ةفلاخملا هذه لوح باونلا سلجم سيئر ىلاو ةباينلاب

 نيتيقربلا صنب باونلا سلجم ءاضعأ ىئالمز ىلإ تلسرأو 4 ١15١

 ( باونلاو خويشلا ) ةمألا سلجمل ةيئانثتسا ةسلج دقع بلطن نأ حارتقابو
 ثملتسا دقو : ىروتسدلا قملا ىلا "'ادانتسا ةريطخلا ةفلاخملا هذه ةيجاومل

 نييواقربلا باونلل ىزاغنب ىف اعامتجا اندقع مث باونلا نم دييأت تايقرب

 كلملا ىلإ ةضيرع عفر ىلع انقفتاو ىردبلا رداقلا دبع بئانلا خألا بتكم ىف
 ىوكسدلا نم 1 كاملا ىلإ ]دانكسا ةمألا نيلجت ةيقانكتسا ةوود نقف بلطي

 ب0 ب



د ىف داقعنالل ةمألا سلجم وعدي كلملا نأ ىلع صنت ىتلا
 اذإ ةيداع ريغ ةرو

 ماق ىتلا ةضيرعلا ةغايصب انمقو كلذب سلجملا ءاضعأ نم ةيبلاغ بلاط ام

 خويشلاو باونلا اهعقو مث هتعبطم ىف اهتعابطب رماع نب ىفطصم نذاتسألا

 ىلإ هجوتلاب ىقنل ىلوملا دبع بئانلا خألاو انأ تفلكو ةقرب ىف نيدوجوملا .

 ةيبلغألا ىلع لوصحلا مت العفو كانه خويشلاو باونلا نم اهعيقوتل سلبارط

 . ةبولطملا

 حويشلا سلجم سيئر نم ةعقوم ةلاسرب كلملا ىلإ ةضيرعلا تعفر مث

 رداقلا دبع ديسلا ةلاكولاب باونلا سلجم سيئرو همدهوب دومحم ديسلا

 ١51١ ٠ ريمتبس لوأ ىف ىردبلا

 ايلاطيا ىف ةزاجا ىف رابعك ديجملا دبع ديسلا ةرازولا سيئر ناك
 سيئر داعو ةيداع ريغ ةرود ىف داقعنالل ةمألا سلجم ىعدف كلملا باجتساو

لحم لخدأو نيريزو هبجومب جرخأ ىرازو ليدعتب ماقو ةرازولا
 نم نيريزو امه

 ىقنل ىلوملا دبع ديسلا ىهو امهدحأ نكل ةضيرعلا ىلع نيعقوملا باونلا

 فن زول لوفتو نقر

 نم ةلطامم دعب ١17١ ربوتكأ ٠١ نينثإلا موي باونلا سلجم دقعناو

يربت تلواحو باونلا نم ديدش دقنب ةموكحلا تهجوو ةموكحلا
 نود ةفلاخملا ر

 نييالم ةعبرألاب ةموكحلا دهعت ءاغلإب ابئان ١" نم عقوم حارتقا حرطو ىودج

 بحسب حارتقا مدق مث اهعم مربملا دقعلا ءاغلإو ( ىكساس ) ةكرشل هينج

ئان ؟"؟ نم عقوم رابعك ديجملا دبع ديسلا ةرازو نم ةقثلا
 سلجم نأب املع اب

 ٠ ابئان نيسمخو ةسمخ نم فلأتي باونلا

 ىليمز عم ترواشتو يدي طخب امهتبتكو نيحارتقالا تغص دق تنكو

 بئانلا ىقيدصو سلبارط بئات ىحبص دومحم خيشلا بئانلا ىقيدصو

 ىف عامتجالا ررقتو رمألا ىف باونلا ضعب عم لوادتلا انأدبو لفلق حئاسلا

 نيحارتقالا ىلع ةقفاوملا تمت ثيح ىقالعلا مساقلا ىبآ بئانلا لزنم

 دحاو بئان ءانثتساب ايئان ؟؟ نيرضاحلا باونلا ددع ناكو اهيلع عيقوتلاو

 متو . رخآلا حارتقالا ىلع عيقوتلا نع رذتعاو ةقثلا بحس حارتقا ىلع نق

 كلذب نيفلكملا نيبئانلا ىلع نيحارتقالا ميدقت ةقيرط ىلع اضيأ قافتالا

 ذنم ةرم لوأل هنأو ةصاخ عوضوملا عيمت ىتلا تاروانملا بنجتن ثيحب

 - اا



 تئجوف دق ةموكحلا نأ نيبت دقو , ةموكحلا نم ةقثلا بحست لالقتسالا
 ىلاملا دهعتلا نأشب سلجملا رارق لوبقل ةدعتسم تناكو اهنم ةقثلا بحسب

 هتلاقتسا ميدقت نم ادب رابعك ديجملا دبع ديسلا ري ملف اهئاقب ىلع اظافح
 . كلملا هفلك ىذلا ديصلا نامثع دمحم ديسلا ريزولا كلملا ىلإ هنع اهلمح ىتلا
 : ةديدجلا راؤول (فيلاقب

 , 00 نازف قيرط ةيضقي ةصاخلا قئاثولا ىه هذهو

 مس سسسسلا ) ١ د

 باونلا سلجم سيئر / ديسلا
 سلبارط

 هيلع ةعيرسلا ةباجإلا ءاجر عم صتخملا ريزولا ىلاتلا ىلاؤس ةلاحإ ىجرأ
 ةدايز هينج نييالم ةعبرأ غلبم عفدب ىسؤنسلا دباع هللا دبع ديسلا ةكرشا تدهعت دق ةموكحلا نأ تملع

 , نازف قيرط ءاشنإل هساسأ ىلع دقاعتملا هينج فلا ةئامعستو نويلم غلبم ىلع

 فوس ةينازيملا نم دنب ىأ نمو ؟ غلبملا اذهب ةكرشلل ةموكحلا تدهعت ساسأ ىأ ىلع لأسا ىننا

 نويلم دودح ىف نازف قيرط ءاشنإب ىضقي ىذلا دقعلا ىلع جورخ كانه نوكي نل هنأ نم ةماعلا ةينازيملل باونلا
 ؟ قيرطلا اذهل صصخملا غلبملا ريدقت ىف اطخ دجوي ال هنأ نمو هينج فلأ ةئامعستو

 ىتح هتأشنا قيرطلا نم ارتم ىليك مكو هب دقاعتملا غلبملا نم نألا ىتح ةكرشلا تملتسا مك لاسأ كلذك
 ْ ؟ نآلا

 ماعلا ىأرلا مدصتس ةيروتسدو ةيلام ةفلاخم تبكترا دق لمعلا اذهب اهنأ ةموكحلا رعشت الأ اريخاو
 ؟ ةفينع ةمدص

 ىبريغملا ريشب دمحم
 نارتلا دعب ويعم

 قيرط ةمزأ - ىرودخ ديجم روتكدلل ( ةثيدحلا ايبيل ) و 19٠ ريوتكأ ١ - ٠١ ةيئانثتسالا ةسلجلا - باوثلا سلجم رضاحم عجار )١(
 , 56 مقر ددعلا . 19+ ١١/١١/ خيراتب ةيسلبارطلا ( ةعيلطلا ) ةديرج كاذكو ةيبرعلا ةخسنلا ٠١ ىتح ؟120 ةحفص نم نازف

 هاا



 ةباينلاب ءارزولا سلجم سيئر ديسلا

 ءاضيبلا

 ةدايز هينج نييالم ةعبرأ غلبم عفدب ىسونسلا دباع هللا دبع ديسلا ةكرشل تدهعت دق ةموكحلا نأ تملع

 . نازف قيرط ءاشنال هب دقاعتملا هينج فلأ ةئامعستو نويلم غلبم ىلع

 ىنثأ الإ نأشلا اذه ىف باونلا سلجم سيئر ديسلا قيرط نع صتخملا ريزولا ىلإ الاؤس تهجو دقو

 ةماعلا ةينازيملا ةشقانم ءانثأ اهتاحيرصتب مكتموكح اركذم ةيقربلا هذه مكيلا هجوأ نأ - رمألا ةروطخل - ىرأ

 ٠ نازف قيرط لوح

 ىلثمم مامأ تاحيرصتلا كلت ضقاني فرصت ةكرشلا هينج نييالم ةعبرأ غلبم عفدب مكتموكح دهعت نإ

 . ةمزلملا دوهعلل قرخو ةريطخ ةيلام ةفلاخم وهف كلذ قوفو بعشلا

 ثلث لداعي ام بعشلا عفدي نأ هيلع بترتي ىذلا فرصتلا اذه ةيلوئسم مكتموكح لمحأ نآلا نم ىنذإ

ملتسا دقو هينج ةئامعستو نويلم غلبمب نازف قيرط ءاشنإ ىلع ةموكحلا عم تدقاعت ةكرشل ةلودلا ةينازيم
 العف ت

 ْ ٠ , قيرطلا عبر الإ ءىشنت ملو غلبملا اذه

 .. ماعلا ىأرلا مامأ احيرص احيضوت بلطأ ىننإ

 ٠ هنوئش رادت فيكو هلام بهذي نيأ - لقألا ىلع - ملعي نأ بعشلا قح نم نإ

 م 151/48/18 ىف ىزافنب
 ىبريغملا ريشب دمحم

 باوثلا سلجم ىضع

 .. 6  ليمزلا مرتحملا ديسلا

 .. ةيحتلا دعي

هللا دبع ديسلا ةكرشل تدهعت دق ةموكحلا نأب ملع ىلع مكنأ كشال
 نييالم ةعيرأ غلبمب ىسونسلا دباع 

سأ ىلع دقاعتملا هينج فلأ ةئامعستو نويلم غلبم ىلع ةدايز هينج
 ٠ نازف قيرط ءاشنإل هسا

 قفرأ ) ةباينلاب ءارزولا سيئر ىلإ ةيقريو صتخملا ريزولا ىلإ لاؤس لاسرإب ترداب فرصتلا اذه ءازإ

 ْ ٠ ( اهنم ةخسن مكل

 ٠ ةريطخلا ةيروتسدلاو ةيلاملا ةفلاخملا هذهل دح عضول دوهجلا رفاضت ىلإ جاتحي رمألا نكلو
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 انل هلوخي ىذلا قحلا ىلع ءانب ةيئانثتسا ةرود دقعب بعشلا ىلثمم نحن اعيمج بلاطن نأ حرتقأ كلذل
 ::يدطرلا نيج او اني هيلي ام نمألا ةيجارب عاصصتو خسلا

 , ةيبلقلا ىتايحتب مكيلإ ثعبأ مكدر راظتنا ىف

 صلخملا

 « ىيريغملا ريشب دمحم »

 كارد وعم
 م15 /15//8 ىف ىزاغنب

 ءاضيبلا

 ,. ةيحتلا دعب

 دصق ةضيرعب خويشلاو باونلا سلجمل ةقلطملا ةيبلغألا تمدقت روتسدلا نم 1 ةداملا ىلع ادانتسا

 . ىداع ريغ عامتجال ةمألا سلجم ةوعدب مركتيل هللا هظفح مظعملا كلملا انالوم ماقم ىلإ اهعفر

 ةبغرل اقيقحت ىماسلا ماقملا ىلإ اهعفرب اولضفتت نأ ىجرن ةضيرعلا كلت مكتدايس ىلإ مدقن نإ انثاو
 , ةمألا سلجم ءاضعأ

 مارتحالا قئاف لوبقب اولضفتو

 ١151/9/١ ىزافنب

 ةلاكولاب باونلا سلجم سيئر خويشلا سلجم سيئر
 ىردبلا رداقلا دبع ةمده ىب دومحم

 ةموكحلا نم ةقثلا بحس نوبلطي ابئان ؟؟

 : ةيلاتلا تارارقلا ىلع ةقحاسلا ةيبلغألاب قفاوي سلجملا

 وكساس ةكرشل هينج نييالم ةعبرألا غلبم عفدب ةموكحلا دهعت ءاغلإ
 , اهل غلبم ىأ فاقيإو

 سس عع



 دقعلا رابتعاو قيرطلا مورشم ىف لمعلا نع وكساس ةكرش فاقيإ

 .. ايهتنم اهعم مربملا

 هيف لبقت ال ديدج ءاطع نع نالعإلاو قيرطلا ىقابل ميلس طيطخت عضو

 نك علا ا

 ةسائرب ةيئانثتسالا هتسلج ىبيللا باوتلا سلجم عبات سمأ ءاسم نم عبرلاو ةسماخلا ةعاسلا مامت ىف َْيْل]

 ءارزولا ةداسلاو ءارزولا سلجم سيئر ديسلا ىموكحلا بناجلا نم ةسلجلا رضح دقو بيقيرع حاتفم ديسلا

 ىبرعلاو ىسامولبدلا كلسلا لاجرو نينطاوملا نم ريفغ عمجو . ةيداحتالا ةيموكحلا حلاصملا ىفظوم رابك ضعبو

 , ةعاذإلاو ةفاحصلا لاجرو ىبنجألاو

 ذيفنتب ةموكحلا موقت نأ ىلع ابئان نوثالثو دحاو هب مدقت ىذلا ىلاتلا حارتقالا ىلع سلجملا قفاو امك
 .. اروف ةسمخلا هدونب

 ةيلام تاءارجإ ةيأ فاقيإو وكساس ةكرشا هينج نييالم ةعبرألا غلبم عفدب ةموكحلا دهعت ءاغلإ - ١

 , رخآ غلبم ىأب دهعت ىأ ىأ ةكرشلا « ةديدج غلابم عفد اهيلع بترتي

 .. ايهتنم اهعم مربملا دقعلا رابتعاو قيرطلا عورشم ىف لمعلا نع وكساس ةكرش فاقيإ - ؟

 ةعرسب همامتال ديدج ءاطع نع نالعإلاو قيرطلا ىقابل ميلس طيطخت عضول تايناكمالا لك دينجت -
 ةسوردم تاءاطع قيرط نع ةهازنلاو ةردقلا نهيف رفوتت رثكأ ىأ ةكرش ىلإ عورشملاب دهعي نأ رمألا ىضتقا ىلو

 . وكساس ةكرش همدقت ىذلا ءاطعلا لبقي ال نأ ىلع ةينوناق دوقعب

 قيقحتلاب موقت باونلا سلجم اهيلع قفاوي قرطلا ءاشنإ ىف نيينف ءاربخ نم ةدياحم ةنجا ليكشت - 4

 اهتملتسا ىتلا غلابملاب اهتلباقمو اهيلع دقاعتملا تافصاوملل اهتقباطم نآلا ىتح ةزجنملا لامعألا ةمالس ىف

 ٠ تقو برقأ ىف ةمألا سلجم ىلإ اهريرقت ةنجللا مدقت نأ ىلع لمع نم هتزجنا امع ةدهعتملا ةكرشلا

 سلجم تالصاوملا ةنجل نع ىضعو باونلا سلجمل ةيلاملا ةنجللا نم ىضع نم ةيلام ةنجل ليكشت - ه

 ماعلا عجارملا نمو خويشلا سلجمو تالصاوملا ةنجل نم وضعو خويشلا سلجم نم ةيلاملا ةنجللا ىضعو باونلا

 عفدلا تاءارجا ةمالس ىف قيقحتلل تالصاوملا ةرازو نعو بودنمو ةيلاملا ةرازو نع بودنم نمو ةيداحتالا ةموكحلل

 وأ ةيكرمج بئارض نم ةقحتسملا غلابملا ىفو قيرطلاب ةيموكح ةهج ةيأ نم وكساس ةكرشل ةعوفدملا غلابملا ةميقو

 ىلا اهريرقت ةنجللا مدقت نأ ىلع ةيلاملا ةيحانلا نم دقعلاب لالخإ ىأ وأ ىرخأ تاقحتسم ةيأ
 , تقو برقأ ىف ةمألا سلجم

 هه عاود



 ةّقخلا :

 ىلع ءانبو ةموكحلا نم ةقثلا بحس هيف نوبلطي اوضع 7” هب مدقت رارق ضرع ةسلجلا ةياهن ىفو
 ءاثالثلا موي ىلإ رارقلا اذه ةشقانم ليجأت ررقت دقف سلجملا ةحئال نم ١4” ةداملاو روتسدلا نم 4١ ةدامل

 , 195/1١ ر/ا5 مداقلا

 :مداقلا ءاقتاثلا موي ىتحب ةسلجلا عقر نا امدده فصتلاو ةكتسافلا ةعاسلا تناكو

 64 مقر ددعلا . 1950/١١/1١ ةعيلطلا ةديرج - برغلا سليارط

 م 516



 دالبلا ىف نهارلا عضولا لوح كلملا ىلإ ةينطو ةركذم

 باونلا سلجم ءاضعأ ددع ناكو ١954 - 197. ةيباينلا ةئيهلا ىف

 دومحم خيشل كلا باوثلا نم ةفل وم ةضراعم ةلتك تزرب ابئاق نيسمخو ةسمخ

 دمحأو تيمز ىروتيفلاو ىيريغملا ريشب " دمحمو لفلف حئاسلا ةداسلاو ىحبص

 ش 3 .شامرلا

 ةمآلا سلجم تاعامتجا تلقن ١47 ةنسل ةيناملربلا ةرودلا ىفو

 ىنبملا نأ ثيح ءاضيبلا ةنيدم ىف ةيسردم ةعاق ىلإ (خويشلاو باونلا)

 ىرخأ ةمصاع ءاضيبلا نالعإل اديهمت كلذ دعب لمكتسي مل ناملربلل صصخملا

 ٠ ىزافنيو سلبارط امه نيتمصاع ةلودلل نأ ىلع صني روتسدلا نأ مولعمو .

 ءاضيبلا ىف باونلا سلجم تاعامتجا ةعطاقم نوضراعملا ةوخألا ررقف

 ٠ باونلا سلجم سيئر ىلإ ةلاسر كلذب اولسرأو

 اهتحرتقا دق تنك هللا همحر سيردا كلملا ىلإ ةركذمب اوهجوت م

 ىحتف ديسلا ةطساوب هيلإ تملس دقو دالبلا ىف نهارلا عضولا لوح اهتبتكو
 ةفاضإلاب ةركذملا عقوو ىحبص دومحم خيشلا قيرط نع كلملا ناويدب هجوخلا
 ذاتسالاو ىناتنزلا عاص ىبأ دمحم بئانلا نيروكذملا ةسمخلا باونلا ىلإ

 نب تاكرب نمحرلا دبع ديسلاو فولخم دومحم ذاتسألاو رماع نب ىفطصم

 . ١/1177؟//اا/ خيراتب كلذو - ليوفلا ميهاربإ ناتسالاو دوعس

 تاعاطق ىلع تعزوو ةركذملا نم ةريثك خسن ةبتاكلا ةلآلاب تعبط دقو

 . نينطاوملا نم ةريبك

 - عال



 , هاعرو هللا هظقح لوالا سيردإ مظعملا كلملا انالوم

 هتاكريو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 كولسلاب ةمعنلا هذه .كشن نأ لمألا ناك ةنس ةرشع ىدحإ ذنم لالقتسالاب انيلع هللا معنأ امدنع
 دوسيو ةلادعلا هيف ققحت ايمالسإ ايبرع ًاعمتجم ميقنل انل ةئيهم ةصرفلا تناك دقف حلاصلا لمعلاو ميوقلا

 , ةايحلا ىف هقيرط قشيل هيمدق ىلع بعشلا اذه فقيل قحلا هيف
 ىلعفلا هدوجو ققحي نأ عطتسي مل بولقلا سيبح ةدملا هذه ةليط ىقي لمآ هنكإو لمألا ىه كلذ ناك

 ,لامعألا ىف ىرشتسملا داسفلاو كولسلا ىف ةلادضلا تاوطخلا ببسب

 ىلإ اهقيرط .دجت نأ نيصلخملا حئاصن اهلالخ عطتست مل داسفلاو لالضلا اذه ىلع نونسلا ترمه دقل
 .ابعش الو اير نوشخي اهباحصأ دعي مل عامسأ ىلإف تدجو نإو عامسألا

 اذه اوريغت نأب متددهو ةلودلا ىف داسفلاو لالضلا نيماه ذتم هيف متغمد ىذلا مكغالب ىف ناك دقلو
 نأ بجي لاحلا هذه ناب راذنإ هيف ناك امك اقح ىبزلا غلب دق ليسلا نأي ناعشإ هيف ناك دقل مكديب ركنملا

 اننطول انبح انعفدي ىهاسلا مكماقم ىلإ مدقتن نأ انبجاو نم انيار عئاقولا هذه ءوض ىلع
 لك صخشتو هيومت ريغ ىف ةقيقحلا لثمت نهارلا عيضولا نع ةحضاو ةروص مكيلإ عفرنل انكيلمل انصالخاو
 , مظعملا كلملا انالوم

 .قح ةملك لكب ةحارصو قدص ىف قطنتو لداع بلطه

 انؤم ناك نإو ارس سيلف ةفسؤم جئاتت اهماقرأب ىطعت لالقتسالا نم ةيضاملا تاوئسلا ةليصح نإ
 امدنعو ةيبنجألا تادعاسملاب ىمسي امه نآلا ىتح لالقتسالا ذنم هينج نويلع ةئام براقي ام انملتسا اننإ
 ةجيتنلا دجن اتنايك ءاني ىفو انداصتقا ريوطت ىف ىموقلا انلخد بئاجي مخضلا غلبملا اذه رثأ نع ثحين
 . بعشلا ةحلمصم ريغ ىف هللا ةعاط ريغ ىف قفثأ دق غلبملا اذه بلغأ نأ ىهو ىلوألا ةفسفؤملا

 خذبملا ىلع تايلكشلاو رهاظملا ىلع نيلوئسملا راظتأ لالقتسالل ىلوألا تاظحللا ذنم تزكرت دفل
 تالحرلاو ثاثألا ناكو تاليفلاو روصقلا تناكو تارايسلا ليطاسأ تناكف ريذبتلاو فارسالاو فرتلاو
 فاضأ . عشبأو رطشأ ىه امه كاذ لك ىلع فاضا نم ماكحلا نم ءاج ىتح ةرتف ضعت مل مث تالفحلاو

 ناهج حبصأ ىتح تاقرسلاو ىواشرلا ةعانص ىفو ممهلا ميطحتو ممذلا داسفإ ىف ةسردم سسأ لي الوصف
 . ةمقن فاغت الو ةمرح ىعرتال ةمختم ةخفتنم ةلق ةمدخل امئاق ةلودلا

 ةلثمألا ضعب برضنل انلوح فتلن امنيحو ةقيرطلا هذهب تاهينجلا نم نييالملا تارشع تعاض دقل
 . لاثم لك نع ىنفغي ءاضيبلا ةنيدم ىف ىرجياه نإف

 الا ؟ اذامل - ةيداحتالا ةموكحلل رقم ءانبل قافنالا قيرط ىف شكأ نييالمو تققنا ةريثك نيياله نإ

 - نييالملا قفنتو جاتنالاو لمعلل اهيف نولوئسملا خرفتيا نيتمصاعلا ىدحإ ىف ةموكحلا هذه رقتست نأ ىفكي
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 بعشلا ىوتسم عفرو ىموقلا لخدلا ةيمنتل ةيعانصلاو ةيعارؤلا عيراشملا ىلع - نييالملا نم تارشعلا كلت
 هلو عبرلاو نويلملا هناكس ددع نواجتيال ىذلا بعشلا ةحلصللا .. ؟ ءاضيبلا ىف ىرجي ىذلا اذه نم ةحلصل

 لقي ىذلا بعشلا ةحلصملا ؟ ةيبنجألا لودلا نم ىطغي هتاود ةينازيم فصن لازامو تاموكح عبراو ناتمصاع
 ةحلصملا ؟ انويلم نيثالث ىلع هداريتسا ديزي امنيب هينج نييالم ةعبرأ نع لالقتسالا ذنم ردصملا هجاننإ

 ؟ لالقتسالا ذنم ةديدج ةيجاتنإ ةعانص هيف اشنت ملو ههرازم نم فالآ تعاضو تلمهأ ىذلا بعشلا

 لهحر لئابقك شيعتو بشخلاو حيفصلا خاوكأو بيارزلاو ميخلا نكست هتيبلاغ تلازام ىذلا بعشلا ةحلصملا

 ش ؟ رارقتسالا ةايح فرعتالو ءاملاو ءالكلا نع ثحبت

 امك ةلودلل ةمصاع ىأ ةيداحتالا ةموكحلل ارقم نوكتل ةديدج ةنيدم قلخل ءاضيبلا ىف ىرجيام نإ
 ةصحاف ةرظنو لبقتسملاو عقاولاو روطتلا دصض دالبلا حلاص دض ءايشألا ةعيبط دض ةلواهم الإ ىهام عاشب

 ةقطنملا كلتل ناهدزا لماه نكي مل تاليفلاو روصقلا كلت ءاشنإ نأ عضوت ءاضيبلا ىف لمعلا اذه ةجيتنل

 . ىوئعمو ىدام نامد لماع ناك لب

 ىلو نيكالهتسا لامعو مدخو ءارفخ ىلإ نيجتنم نينطاومك مهعرازم نع اولومت ةقطنملا ناكس نإ

 نم ماه ردصم ىلإ تلوحتل ةقطنملا كلت ىف ةيمانصو ةيعارز عيراشم ىف نييالملا كت نم رشعلا قفنا
 ىطعي ةماركلا نوفوم سأرلا عوفرم جتنيو لمعي بعش ىلإ ةقطنملا ناكس لوحتلو ةبطاق ايبيل ةورث ىداصم
 نأ ديفملا نه نأ الإ ىرخألا ةظمألا لك نع لاثملا اذه انانغأ نئاو ةلاك مدختسيالو تالآلا مدختسي ذخأي ال

 ىلخي دكي ملف ذوفنلا باحصال عيظف سالتخا ىدصم تناك دقلف ةيموكحلا دوقعلاو تاءاطعلا ةصق ىلإ ريشن

 اذه ىف تعاضف ةقرسلاو ةوشرلاو ةيبوسحملاو بعالتلا نم تاديروتلا أ ىنابملاو قرطلا ءاشنإل ءاطع
 , بيسحو بيقر ىأ مغر ىأ بيسحو بيقر نود ىصحتال ىتلا نييالملا لاجملا

 نه هايملا بيباتأ ده فيلاكتو هينج نييالم ةتس ىلإ نينويلم نم تزفق ىتلا نازف قيرط فيلاكت نإ 0
 ثداوحلا طبرت ةليوط ةلسلس ىف ناتقلح الإ امه ام نينويلم ىلإ نويلم نم تفعاضت ىتلا قربط ىلإ ةئرد

 . نييالملا تعاض نيأو فيك ءالج ىف رهظتو اهضعبب
 لاوها نم مهقاكرشو ذوفنلا باحصأ اهملتسا ىتلا تاهينجلا نم فالآلا تاثم ىف لثمتي ثلاث لاثمو >>

 لقنلا لامعأو ةراجتللو تاليتوهلاو تاهيربكلا ءانبل ىنطولا كنبلاو ةموكحلا ةنيزخ نم الئاس ادقن ةلودلا

 , كلذ ريقو

 ,لاومألا سيدكت ىف قباستلاو شحافلا ءارثإلا ضرفل لئالق دارفأ ةحلصمل كلذ لك

 ىفو ىبوقلا لخدلا نم ىرخالا نييالملا تارشع اهعمو هينج نويله ةئاملا تعاض ةروصلا هذه ىلع

 حبصأل . راهدزالا لاح ىلإ فلختلا لاح نم نطولا لوحتل بعشلا ةحلصم ىفو هللا ةعاط ىف قفنا ىل غلبم

 انيأر املو ةحداكلا ريهامجلا ءاخرلا معلو ناسنإك هل فرشملا هلمعو رشبك هب قئاللا هنكس نطاوه لكل

 فصن نم 'شكأ امنيب هينج نويلم فصن نم رثكأ هفلك ارصق نكسي ةلودلا تاءاطع نه اريخأ ىرثآ انطاوم

 . مهدالب ضرأ نم اربش نوكلمي ال نطاوم نويلم
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 نم ةلودلا كالمأ ىه كلت ةعاشب مدقت امع لقتال نوفنلا باحصأ لالغتسا نوص نم ىرخأ ةروصو

 . ءاربكلا ةداسلا ىلإ ةيمسأ نامثأب تعيب ىتلا عرازملاو ىنابملاو ةيريمالا ىضارالا

 ىري ىذلا بعشلا اذه بعشلا اهفرعي اهعئاقوو ةريثك لالغتسالا نم عونلا .اذهل ةلجفملا ةلثمألا نإ

 نولغتسملا نومكحتملا كئاوأ لطابلاب اهيلع ىلوتسا ىتلا هتلود كالمأ نم ةرجشو رجحو ريش لك ملعيو سحيو

 , نوفرتملا

 كلت عابت نأ ىأ ماعلا لخدلا حلاصل اهلفتست ةلودلل تاكلتمملا هذه ىقبت نأ قحألاو ىدجألا ناك دقل

 مهدحو مهو نطولا اذه بارت نم ةرذ نوكلميال نيذلا نيمدعملا بعشلا دارفأ ىلإ عرازملاو ىنابملاو ىضارالا

 , ناودع لك نم بارتلا اذهل ةامح - اوناك امك - نونوكيس نيذلا

 لورتبلا ىلع بيقنتلا تاكرش محازت ةصرف اولفتسا لب كلذ لك نيطلستملا ذوفتلا باحصأ فكي ملو

 ريشن نأب ىفتكن بعشلا .قوقحب راجتالاو لالفتسالا ىف ىسايقلا مقرلا اهب اوبرض ىرخأ اقوس اوقلخف

 تاهيثجلا نم فالآلا تاثم ىلع اهيف ضعبلا ىلوتسا ىتلا ىهو تايلمعلا كلت عاونأ نم دحاو عون ىلإ

 ملعي ىذلا بعشلا فنأ مغر لورتبلا نع بيقنتلل نايتما دقع ىلع ةريطخ ةيراممتسا ةكرش لوصح لباقم

 . هسفن بعشلا نكلو لورتبلا سيل ةكرشلا هذه بلاطم نأ

 مظعملا كلملا انالوم

 مارتحاب روعشلاو مكحلا ةبيه اهعم تذخأ اهنكلو اهدحو عضت مل تعاض ىتلا تاهينجلا نييالم نإ

 ةءافكلا سيياقم نأل هبحاص فرشي ايونعم ءاقترا ىربكلا بصانملا ىلإ لوصولا دعي ملف ماكحلا

 - , بضانملا كلت ىلإ قابسلا ىف ةيساسالا سيياقملا دعت مل جاتنالاو ةماقتسالاو

 , نوحجبتم لاهجو نورهاجم راجفو نوسبلتم قارس بعشلا باقر ىف مكحت دقل

 كانهو انه ةعزوم ةيلقأ دوجو مغرو ءافرشلا ءاهزنلا ةلودلا ىفظوم نم ريبكلا ددعلا دوجو 'مغرو

 ال ةدارإلا ىلطعم مهسفنأ اودجو ءالؤهو ءالؤه نأ الإ ةماقتساو ةءافك ىوذ ةريبكلا بصانملا باحصا نم

 ىأ ايمسر ابصنم دلقتي ىذلا اهنم ءاوس ةفورعم همغط نم اريسم ةلودلا زاهج حبصأف ةوق الو مهل لوح

 احيحص ايروتسد امكح مكحت ال دالبلا نأ ىه كلذل ةيقطنملا ةجيتنلاو راتسلا ءارو نم ىمدلا كرحي ىذلا

 روتسدلا نم اهقيبطت ىلع ماكحلا سرحي ىتلا ةيلكشلا سهاظملا امأ اهرهوج ىف ةلطعم روتسدلا داوم نإف

 نكمملا نمف ةقيقحلل هكاردإ نود لحت مل ؛ بعشلا ةريصب سمط ىلع ىدقت مل اهنإف نيعألا ىف دامرلل ارذ

 عدضشي له ىردنالو «2 تقولا لك سانلا عدخي نأ ليحتسملا نم نكلو تقولا ضعب سانلا لك عدشي نأ
 سرادملا ىدحإ ةعاق ىف ةمالا سلجم تاسلج دقعنل ءاضيبلا ىلإ نوبهاذ اننأ هباون هل لوقي امنيح بعشلا

 ةحئال نيأآو ةيبيللا ةلودلل طقف نيتعصاع دوجو ىلع صني ىذلا روتسدلا نيأ لوقي الو بعشلا عدقي له

 عدضي لهو ؟ عورشم ريغ نيتمصاعلا ريغ ىف ةمألا سلجه عامتجا نا ىلع صنت ىتلا خويشلا سلجم

 مث ؟ اذامو هلدع نمو ةعصاع ءاضيبلا تحهبصاف نوتسدلا لدع له ؟ كانه عامتجالا اذامل لوقي الو بعشلا
 رمألاب اوفرتعيل بعشلا ىلثممل ماغرإلاو لالذإلا ىتعم كلذ لمحي الأ ةيسردم ةعاق ىف عامتجالا ىثعم ام
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 ؟ عقاولا

 سفن ةنيعم ةكرش عم ادقع ائعقو دقف رشبأ ةموكحلا هل تلاق اذإ بعشلا عدخي له ىردنال كلذك

 خلبمب جرملا ىلإ ةيسوبدلا نيع نم هايملا بلجل بيبانالا دمب موقتل قربط - ةنرد بيبانأ تدم ىتلا ةكرشلا

 روتسدلا صني امك الوأ ةمألا سلجم ةقفاوه نيأ لأسي الو بعشلا عدخي له ؟ هيئنج نييالم ةعبس ىلع ديزي

 بيبانالا نوكتس لهو ةيملاع ةصقانم ءارجإ لبق دقعلا مربأ فيكو ةينفلا هتساردو عورشملا تاطيطخت نيأو

 ؟ غلبملا اذه فلكت ىتح ةضف نم

 ةحلصمل هايملا بيبانأ دم سيل ىه فدهلا مادام ءىش الو , ءىشال ىه ةلئسألا هذه ىلع ةباجالا نإ

 اكرش مهل نوكتل ةكرشلا هذهي اوءاج نيفورعم صاخشأل مارحلا حبرلا وه ىقيقحلا فدهلا نكلو بعشلا

 . نييالملا هب نوصنتقي

 ةقيرطلا لثم قرطلا ىتشب ةيغابلا ةئفلا كلت لبق نم اهصاصتما ىرجي ىتلا ىرخألا نييالملا كرتنلو

 نم دحلا اذه ىلإ . ىرخأ ةكرش راتس تحت ءاضيبلا ىف ىنابملا ضعب ةلواقه اريخأ اهي تذخأ ىتلا

 . هساسحإيو بعشلا ةدارإب ةناهتسالا نم دحلا اذه ىلإ ؛ لاحلا تلصو هتاردقمو فشلا قوقحب راتهتسالا

 نم ةرظتنملا لاومألا نإو ؛ لاحلا ىه لاحلا تمادام حالصإلا ىف بعشلل لمأ ال نأ نيبتن انه نم

 لب ططخملا ىه ططخملا نإف ةيبنجألا تادعاسملا لاومأ نم تاعئاضلا اهتاوخا قحلت فوس لورتبلا تادئاع

 رظني لعج ةيمهو عيراشم ىف هتلود اهب تطيترا ةيلاه تامازتلاب البكم ةياهنلا ىف هسفن دجيس بعشلا نأ

 ىف هل نوططخي نيذلا بويج ىلإ نييالملا هيف برستت ىذلا تقولا ىف بارسلا ىلإ نآمظلا رظني امك اهيلإ

 عشبلا لالغتسالاو تاقرسلا هذه سمليو دهاشي ىهو ةلوسعملا دوعولا .هيرفت دعت مل بعشلا نإف كلذل ءافخلا

 دهاشي ىهو تانكسملاب ىضري دعي ملو نيقرتملا نوطب ىفو ةفئازلا عيراشملا ىف هتاورثو هلاومأ عايضو

 ٠ قفارملا نم قئرم لك ىف ةيمويلا هتايح ىف ىساملا سمليو

 ةيراضلا ىضوفلا ىف ىوبرت ساسأ ريش ىلع موقي ىذلا ميلعتلا نوئش ىف اهسمليو اهدهاشي

 ءادأ نع هب فارحنالاو ماهلا قفرملا اذه ةرادا ىف طبختلا ىف تاعماجلاو دهاعملاو سرادملا ىلع اهيانطأ

 ةليلقلا ىئابملا ىف ةيحصلا ةلاحلا روهدت نم نونطاوملا هيناعي اميف اهسمليو اهدهاشي ةيقيقحلا هتلاسر
 ىشطعلا ىرقلا ىف بيبط مدق اهأطت مل ىتلا قطانملا ىف تافصوتسمو ٠ تايفشتسم مسا طقف لمحت ىتلا

 . ةروجهملا ةيدايلا ىف لمهملا فيرلا ىف

 شيعي ىذلا غارقلا ىف تايرحلا تبك ىف ةلطعملا تابجاولاو ةبولسملا قوقحلا ىف اهسمليو اهدهاشي

 ٠ ةلييث ةياغ لك عاضأ ىذلا مالظلا ىف ٠ ةفيرش ةليسو لك لش ىذلا ملظلا ىف بعشلا هيف

 مظعملا كلما انالوم

 اريخأ لمألا اذه نزع ام سب دقو انرودص المي لمألا لازيال عضولا اذهل ةمتاقلا ةروصلا مغر اننإ

 ةمخض ةوطخ تناك دقل روتسدلا دوتب ضعبل ىهاسلا مكماقه اهحرتقا ىتلا تاليدعتلا نم ققحت اميف

 ام ريفيال هللا نإ) نكلو . ىرورضلا هفدهو بعشلا لمأ ىلع ةدحولا ماظن نه ىندأ ىأ نيسوق باق انتعضو

 معدت امهه ماظن ىأ لظ ىف ىمنلاو ةايحلا ناعيطتسي لالضلاو داسفلا نإ (مهسفنأب ام اوريغي ىتح موقب

 دعا



 . سوفتلا ىه افرهوج ىف سوفتلا تغادام هلكش

 لالضلا اذه ذبن ىلع نيلوئسملا لمحل اهلقأ امو هيجوتلا لئاسو نم انناكمإب ام اندفنتسا دقل
 باونلا لفتسا دقل جئاتنلاب ثارتكالا مدعو قئاقحلا ةهجاوم نم برهتلاو دودصلا ريغ دجن ال انكو داسفلاو
 ىف عقاولا رمألا مامأ مهعضوو مهتهجاومل روتسدلا كهتناف بعشلا قوقح نع عافدلا ىف مهتايحالص انه

 اي ةقيقحلاو . ىودج نود نكأو انرباصو انربصو ةمكحلاب مهائوعدو نسحأ ىه ىتلاب انعفدو . ءىش لك
 نأ اوصاطتسا مهنأ ىه مهييخ ىف ىدامتلا نم نيمكحتملا ءالؤهل تنكم ىتلا اهاوقأو بابسالا لوأ نأ انالوم

 ةقلح اوناكو ىماسلا مكماقمب لاصتالا فرشب اورثاتسا دقل . هكيلمو بعشلا نيب ايديدح اروس اويردضي
 مهحلاصم الإ نولثميال اوناكف بعشلاب ةمودعم مهسفتأ مه مهتلص نأل مكبعش نيبو مكنيب ةنيمأ ريق لاصتا

 , اهراطإ ىفو اهعساب الإ نوثدحتي الو

 برضم كلذ ناك لب مكل هئالوو هصالخإ نه ةلثمألا مكل برصضض دق بعشلا اذه نأ ىه اضيأ ةقيقحلاو
 نطوملا اذه خيرات قيفر مكنأل ديكأ ءالوو قداص صالخإ هنإ . اهكولمو بوعشلا نيب ةقالعلا ىف لثملا

 هتأو مكدهع ىف ىرجت ىسأملا هذه ىري نأ ىه مكبعش ملؤي ام ىسقا نإف كلذل هيف نطاوم لكل ابأ مكربتعيو
 , ىماسلا مكماقمب رشابملا لاصتالا فرش نم مرح

 مكتلباقم فرش ىلع لوصحلل مكتريضح ىلإ اتسامتلا عفرن اننإف نيتقيقحلا نيتاه ىلع ءانبو
 هذه ىلع طاقنلا مكمامأ عضنإو دالبلا ىف نهارلا عبضولل نجوملا ىضرعلا اذه ىف هانلجأ ام مكل حرشتل

 ىلإ عفر نأ اضيأ انبجاو نم انيأر عئاقو نم هانمدق ام ءوض ىلعو . اهئامساب ءايشألا ىمستلو فورحلا
 لالبشلاو داسقلا تاجومل دح عبضول ريهامجلا نوديص اهب شيجت ةلداع بلاطم اهلأ دقتعن اه ىماسلا مكماقم
 . ناوألا تاوف لبق نامألا ءيطاش ىلإ لوصولا نطولا ةئيقس عيطتستل ةقحالتملا

 هضارغأ دفنتساو هلشف تبثأ ئذلا مئاقلا ىداحتالا ماظتلا ءاهنإل ةيروتسدلا تاوطخلا ذاختا - لوا

 , ةلماكلا ةيبيللا ةدحوملا قيقحتو

 نالعإ نم ءادتبا اهيمص اقيبطت هقيبطتو ! اذه كل نيأ نم نوناق رادسمإ - ًايناث
 , لالقتسالا

 ةيكلم ىلإ ذوفنلا باحص] اهارتشا ىتلا اهعرازمو اهينابمو ةلودلا ىضارأ عيمج ةداعإ - ًاكلاك
 , بعشلا

 .ذوفنلا باحصأ ةلودلا ةنيزخ نم اهضرتقا ىتلا لاومألا عيمج عاجرتسا - ًاعبار
 . ماضيبلا ةنيدم عورشم فاقيإ - ًاسماخ

 نم ١44 ةداملا ليدعتب سلبارط ىهو ةدحاولا ةمصاعلا نييعت ىف بعشلا ةدارإ قيقحت - ًاسداس
 , نوتسدلا

 قرطللو روتسدلا نم ١14 ةداملل هتفلاخمل الطاب عجرملا - ةيسوبدلا بيبانأ دم دقع رابتعا - ًاعياس
 . .وتسدلا فلاخي دقع لك ىلع رابتعالا اذه قيبطتو ةميلسلا

 ا



 عفرل ةيمنتلا عيراشم ذيفنت ىف ةهازنو ةيرحب هبجاو ىدؤيل هميظنتو ةلودلا زاهج ريهطت - ًانماث

 . ايونعمو ايدام بعشلا ىوتسم

 .هيلإ مكقفوو حالبمالا ليبس مكل راثآو قحلا قيرط ىف انالوماي مكتاوطخ هللا ددس

 نوصلخملا مكؤانبأ
 ىناتنزلا عاص ىبأ دمحم ىبريغملا ريشب دمحم ىحيص دومحم

 شامرلا دمحأ لفلف حئاسلا تثيمز فسوي ىبروتيفلا

 ليوغلا ريشب ميهاربإ فولخم دومحم رماع نب ىفطصم
 دوعس نب تاكرب نمحرلا دبع
 م7١1957/1/ا0 خيراتلا
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 موس طصسصسمسألأ

 أ "مقر ةقيئولا

 ( قيل امقألا | مسا تحت: ئنتانتم نلت رت
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 تالاصتاو قيمع نواعت كانه حبصأ دقف ىبيللا نطولا ىوتسم ىلع ةينطولا

 مض ىنطو عمجت نع رفسأ ىسايسلا لقحلا ىف نييبيللا نيلماعلا نيب ةقيثو

 دومحم ذاتسألاو رماع نب ىفطصم ذاتسألا راتخملا رمع ةيعمج لاجر نم

 ىيريقملا ريشي دمحمو دوعس نب تاكرب نمحرلا دبع ديسلاو فولخم
 دج ناقتي ا وةمازا تحكم ةاقسألا ايحايش مو ةيوادعسلا سهم ةاكسالاو

 ديسلاو رطم جرف ديسلاو ىدهيوشلا دمحم رهاط ديسلاو حالفقلا ميهاربا

 ىحبص دومحهم خيشلا سلبارط نمو نيرخآو ىبصقملا ىلع ديمحلا دبع

 ذاتسألاو شامرلا دمحأ ديسلاو تيمز ىروتيفلا ديسلاو لفلف حئاسلا ديسلاو

 مدعل رذتعأو) ىكتهلا دومحم ديسلاو ليوغلا ميهاربا ذاتسألاو ثيرو ىلع
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 راهشإب نذإ ىلع انلوصح ةلاح ىف اندوقي ىسايس ميظنتل اروتسد نوكي
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 روتسدلا عورشم عضوب ةيركفلاو ةيخيراتلا تاساردلل غرفثملا راتخملا رمع
 ( ىبعشلا نامكالا) مسا تح ىتايس موظنتل

 نم بالط ةثالث لتقمو 1914 رياني ىف تارهاظم ثادحألا تقحالتو
 ىذلا لوألا ىبرعلا ةمقلا رمتؤم ىف كلملا كارتشا مدع ببسب ىزاغنب ةيوناث
 ةسائرل رصتنملا دومحم ديسلا ةدوعو رصانلا دبع لامج سيئرلا هيلإ ىعد
 لح مث ةيكيرمالا ةيقافتالاو ةيناطيربلا ةدهاعملا ءاغلإل باونلا كرحتو ةرازولا
 مث مهلاقتعاو حيشرتلا نم نيريثكلا عنمو تاباختنا ءارجإو باونلا سلجم
 . نيضراعملا باونلا طاقسإو ىرخأ تاباختنا ءارجإو باونلا سلجم لح

 ساق



 ءاشنإب ايمسر نذإلا بلطل ةصرفلا حنست مل ةرتوتملا ءاوجألا هذه ىفو

 كانه سيل هنأل ةدمجم ةركفلا تيقبف دوجولا زيح ىلإ هزاربإو ميظنتلا اذه

 عم ةقالعلا تناك نإو ميظنتلا اذه راطإ ىف ارس لمعلاب انم دحأ نم ةبغر

 . ىنطولا لمعلا ىف ةرمتسم تيقب نينواعتملا ةوخألا

 ىف ىبزحلا ماظنلاب ديقتلا ىلإ ليمن نكن مل اساسأ اننأ ىقيقحلاو
 نكلو ةيسايسلا فادهألا قيقحت ىف بزحلا رودب ةناهتسا ال ىنطولا انلمع

 راطإ ىف اننطول لمعت انستفنأ اندجوو ةيسايس نكت مل انتاشن نآل اعبر

 ىف ايعوطت المع ةيضايرو ةيفاقثو ةيسايس تاطاشنل ةعماج ةينطو ةسسؤم
 اذهو . ةلقتسم ةلود ىلإ ةقباس ةرمعتسم نم اندالبل ريصملا ريرقت ةلحرم

 ةطلسلا مالتسال بزحلا ةليسوب ىعسي ىذلا ىسايسلا فارتحالا ريغ اعبط

 ٠ ىسايس فده قيقحتل

 ةيجولويديأ ىلإ ةلحرملا كلت ىف ةجاح ىف نكن ملف ىرخأ ةيحان نمو

 عم ىموقلا هؤامتنأ ضراعتيال ملسم ىبرع بعش نحنف انقيرط ملاعم ددحت

 تادابع نم هللا عرش ام ىده ىف ةايحلا كرتعم ضوخي ىهف ةينيدلا هتديقع

 هايند ىف ةفرعملاو ملعلاب ةكرحلا ةيرح نم ىرشبلا لقعلل هحنمام و تالماعمو

 . هللا ناوضرل ايعس ضرألا ةرامعل

 وه امنإ ميظنتلا عورشم ةقيثول انه انليجست نإف لاح ىأ ىلعو

 وأ تحجن تباصأ ىأ تاطخأ ىرخأ فقاوم قيثوتب ةوسأ ىضم عقاو قيثوتل

 . رثكأ ال تلشف

 - عاود



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىيعشلا داحتالا

 انئدابم

 عفرأ ىف ةيناسنالابو ناميالا لسر نه ثعيو بتك نم لزنأ امبو هللاب ناميالا ىحو نم انتوعد قثبنت

 ىف رصحنت ىهو ةيمالسالا انتلاسرو ةيبرعلا انتيموقي ناميالاو هتاجرد ىمسأ ىف ميركلا قلخلاو اهروص
 - : ةيلاتلا ةثالثلا فادهألا

 مالسإ ةدسحو ةيرسح

 - : ىلي اميف انيولسأ ددحتيو

 , ةليسولا نربت ال ةياغلاو ؛ رصوطت ال ريوطت : انفادهأ

 نع فلتغيال دلب لكل ليصأ قحو ةايحلا ىف هقح نع قرتفيال ناسنالل ىعيبط قح ةيرحلا : ةيرحلا

 . دوجولا ىف هقح

 لالغتسا لك نم نوئطاوملا نرحتي ناب بعشلل ةيسايسلا ةيرحلاو ةيعامتجالا ةيرحلا قيقحتل لمعن

 نوكي نأل لمعنو ٠ رايتخالا قحو عامتجالا قحو ريبعتلا قح مهل لفكي نأو ةئفاكتم مهنيب صرقلا نوكت نأو

 ىبنجأ ذوفن ىأ نه ايركفو ايداصتقاو ايركسعو ايسايس اررحتم ىيرعلا اننطوو ىبيللا انرطق

 ةدحو اهنم لك نوكي ىتلا راطقألا نم ددع نم نوكتت سضاحلا تقولا ىف ةيبرعلا دالبلا : ةدحولا
 ىلع هيف سمن ىذلا رطقلا لخاد لمعت . ةيبرعلا ةمألا نع لاصفتالا الو اهسفن ىلع ةئزجتلا لبقتال
 ىبرعلا جيلخلا نم ةدتعملا ضرألا نم ةعقرلا كلت ىه ىيرعلا نطولا نأب نمؤنو ةلماكلا هتدحو ىلع ةظفاحملا

 رعاشملاو خيراتلاو ةديقعلاو ةفللاب ىهو اهئامتناب ةيبرعلا ةمآلا اهنكست ىتلاو ىسلطالا طيحملا ىلإ

 هتدحو قيقحتل هبوعش عيمج عم نماضتلاب لمعن . ماسقنإلا ىأ ةئزجتلا لبقيال كسامتم لك حلاصملاو

 . ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 لمعن اهاظنو ةديقعو ةفسلف هلامكب نمؤن اهعيمج ةيرشبلا ىلإ ةيناسنالا انتلاسر مالسالا : مالسالا

 مىدابملا ناطإ ىف نيدايملا عيمج ىق اتعمتجم ريوطتل لمعن . هماظن قيبطتل احيحص ايملع امهف همهف ىلع
 . مالسإلل ةيساسالا

 انيولسأ

 انيولسأو انقادهأ قيقحت ىلإ هب لوصولل هتدايقو هريوطتل طيطختلا ىف ةزيكر عقاولا ذختن نحن
 , ةفيرش نوكت نأ بجي اهيلإ لئاسولا نإف ةليبن تاياغلا نأ امكف ةليسولا رربت ال ةياغلا نأ ىه لمعلا ىف

 ثا



 :كلذ ىلإ انتليسوو ٠ ءىطبلا ىئاقلتلا روطتلا ةرياسمب ىفتكتال ةيريوطت اهنأ ىه انئدابم قيقحتل انتقيرطو
 . باعصلا لك مغر حلاصلا لمعلاو نمثلا نكي امهم قحلا ةملك

 انروتسد

 كلذل ىهو ٠ برحلا تاليو ةيرشبلا بئجتو ىملاعلا مالسلا ىلع ةظفاحملا ىف مهست انتوعد )١( ةدام

 ةقطنع ةلود لك ىضارأ نوكت نأ ىلإو , اهتانوزخم ريمدتو ةيوونلا ةحلسالا ميرحت ىلإ ىعدت : ًالوأ

 ٠ ىخوراص ىأ ىوون حالس ىأ نه اولخ مالس

 ٠ حالسلا عزنل ةلوذبملا دوهجلا كرابت : ًايناك

 أدبمب ذخأت كلذل ىهو ٠ ةريبكلا لتكلا نيب ةدرابلا برحلا ناديه ىف كارتشالا انتوعد بنجتت : الاد

 . ىملسلا شياعتلاو نايحنالا مدعو ىباجيالا دايحلا

 . ةيقيرفالا ةيويسالا بوعشلا اهتضترأ ىتلا جنودناب رمتؤم تاررقم انتوعد ديؤت : ًاعبار

 : انتوعد نإف جنودناب ستؤم حور عم ايشمق (؟) ةدام

 . هرهاظمو هروص لكب نامعتسالا ركنت -

 ٠ ةيبنجالا ةيركسعلا دعاوقلا دوجوو ممألل ةيموقلا ةدايسلا "سمت ىتلا تادهاعملا ركتت - ب

 ٠ ةيرامعتسالا لودلا ةحلصمل ىنطولا داصتقالا لالغتسا ركنذت - ج

 , اهلالقتساو لودلا ةدايس ددهت ىتلا ةطورشملا تاناعالا سكنت - د

 ىفو « ماتلا لالقتسالاو ةدايسلاو ريصملا ريرقتو ةيردلا ىف بعش لك قح انتوعد ديؤت (7) ةدام

 . هيضتري ىذلا مكحلا ماظن نايتخا ىفو « هسفنب ةيلخادلا هلكاشم ةيوست

 قيقحت ىلع ايعامتجا لمعن كلذل ؛ ناسنا لكل ىعيبط قح ةيساسالا تايرحلا نأب نمؤت (4) ةداه

 ىف هاركإ ال» أدبه قيقحت ىلع ايدئاقع لمعنو ءارارحأ مهتاههأ مهتدإو دقو سانلا متدبعتسا ىتم» أدبه

 ٠ «هوموقف اجاجوعإ متيأر نإف» أدبمو «مهنيب ىروش مهرمأو » أدبه قيقحت ىلع ايسايس لمعنو «نيدلا

 , « هللا لضف نم اوغتباو ضرألا ىف اورشتناف » ةدعاقب بسكلا ةيرح قيقحت ىلع لمعنو

 ةعزنلا ناطلس نم ةعامجلا ةيامح ىلع لمعن ؛ هدارفأ هنوكي كسامتم لك عمتجملا - (0) ةداه

 ٠ مهيلع ةيعامجلا ةعزنلا طلست نه دارفالا ةيرح ىلع ظفاحتو , ةيدرقلا

 مواقن كلذل , هيف تازيم ناطلسلا الو لاملا الو لصالا الف نوواستم عمتجملا ىف دارفالا (5) ةداس

 .عمتجملا ىف قورفلاو ءالعتسالاو لالغتسالا

 ىلع» ةدعاق ساسأ ىلع نينطاوملا عيمج نيب تايجاولاو قوقحلا ىف ةماتلا ةاواسملل لمعن 0 ةداه

 فلكيال» أديمب المعو , هتردقو هجاتنا ردق ىلعو هتاجايتحا نه ىرورضلا بسح لكلو هتايناكما بسحب لك

 ٠ « تبستكأ ام اهيلعو تبسك اه اهل اهعسو الإ اسفن هللا

 ناسنإ حلاصل ناسنإ قحب فاحجإ نود ىموقلا لخدلا عيزوت ىف ةلادعلا قيقحتل لمعن (8) ةدام

 ٠ عمتجملا ىف ىرخأ باسح ىلع ةئف كلذ ىف ىلاعن الو رخآ

 تعال



 ةلغتسم ريغلا ةيكلملا جيبنو دوهجلا مييقت ساسأ هلعجتو لمعلا نأش ءالعإ ىلع لمعت (9) ةدام

 , دوقنلا ننكو لاملل سيدقت ىأ مطحنو املظو ًالدلقغتسا امهرايتعاب ابرلاو راكتحالا روص عئمنو هل ءازج

 ام مث فالختسالا قحب مهل عقت هيف ام لكي عتمتلا ىف نوكرتشم هدابعو هدحو هلل كلملا )٠١( ةدام

 ال لزانتب ىأ ضوعي ىأ ماع حلاص ىف وأ قح ىف الإ هريغ ىلع عئتما عورشم قيرطب ناسنإ زوح ىف لخد
 , هيف هاركإ

 لمهاوع نم اهتيامحو اهتنايص ىلع لمعت عمتجملا ءاتب ىف ىلوألا ةتبللا ىه ةرسألا ك1( ةباس

 , اهاوتسمب ضوهنلاو اهدارقأ داعسإل ىعسنو داسفلاو للحتلا

 عمتجملا ىف اهتناكم عفر ىلع لمعن ٠ هئارث ةيعارو , هعون ةظفاحو عمتجملا فصن ةأرملا (١؟) ةدام

 , ةيمالسالا ةعيرشلا اهل اهرقت ىتلا قوقحلا عيمجب عتمتلا قحب اهل بلاطنو ىيرعلا

 ريرحت ىلع لمعثو عمتجملا دارفأ نيب هرشن ىلع لمعن كلذلو ناسنالل ىعيبط قح ميلعتلا (١؟) ةداه
 , ةيلود ةغل ةيبرعلا ةغللا لعجا ىعسنو ةيمجعالا ةفاقثلل ةيملعلا ةيعبتلا نم . ةيبرعلا ةفاقثلا

 ىرورض رمأ اقيقد ايملع امهف همهفو . مالسالا مهف ىلإ ليبسلا ىه ةيمالسالا ةقاقثلا )١6( ةدام
 ثحبلا ىلع هيف ىملع ثحاب لك عجشنو نيملسملا نيي ةيسالسالا ةفاقثلا سشن ىلع لمعن كلذلو هقيبطتل
 ,ماصقتسالاو

 ا



 ابيل ىف ةيينجلالا ةيركسملا:ندارقلا
 لفلف حئئاسلاو ىحيص دومحم نوضراعملا ةسمخلا باونلا نحن اندع ْ

 ىف باونلا سلجم تاسلج روضح ىلإ انأو شامرلا دمحأو تيمز ىروتيفلاو
 . نيببسل ١55/9 خيراتب هتسلج ىف ءاضيبلا ةنيدم

 ,ةيكيرمألا

 ىزافنب ةسردم نم ةثالثلا بالطلا لتقم نأشب ةموكحلا باوجتسا - ؟
 مدع ىلع اجاجتحا اهب اوماق ةرهاظم ءانثأ ةطرشلا لبق نم ةيوناثلا
 ةرهاقلا ىف دقعنا ىذلا لوألا ىبرعلا ةمقلا رمتؤم ىف سيردا كلملا كارتشا

 1115 ماجي يقر اننا هه امدح ناولدلا نسا وهب
 ١51١ غ/كر// "9 ىف باونلا سلجم ةسائر ىلإ نوناقلا عورشم انمدق دقو

 اهليكشتب فلك ىذلا رصتنملا دومحم ديسلا ةسائرب ةمئاقلا ةرازولا تئاكو

 ,:ةروكذلا وياتي ثداؤح كا

 ةوخألا باونلا .. نم لثامم نوناق عورشم مدق او / را مويا ىشو

 دمحم ؛ ىتارصملا ىقطصم ىلع ؛ ىشونشن دمحم ؛ ىماهتلا مالسلا ديع

 عافدلا ةنجل ىلإ ناعورشملا ليحأ ١151 غرك موي باونلا سلجم ةسلج ىفو

 . 31غ / اك ىلإ سلجملا عامتجا لجأتو ةيلخادلا ةحئالل اقبط ةيجراخلاو

 انكو كلذب باوذلا سلجم ىلإ تايقربلا لسرتو ةيقافتالاو ةدهاعملا ءاغلإل
 - غ8



 اراظتناو ةيجراخلاو عافدلا ةنجل ةعباتمل ءاضيبلا ىف نيميقم ةسمخلا باونلا
 , 1959/7/1١ ىف ةلبقملا ةسلجلل

 هب اذعمتجاو ةرازولا سيئر انب لصتا عوبسألا اذه فصتنم ىف
 انو رمح نومحم عيشلا سلا يباونلا نه تانقيبلاو ةقمات وقعا نف
 ىتلا ةدهاعملا ءاغلإ فرش ىل نوكي نأب ىتايح متخأ نأ ديرأ ىننا ) لاقف
 ةصرفلا ءاطعاب كلذل ةينوناقلا ةليسولا ذاختاب ىنودعاست نأ وجرأو اهتعقو
 (فدهلا ققحي ال ىذلا دحاو فرط نم ءاغلالا نوكي ال ىتح ضوافتلل ةموكحلل
 ةيقافتالاو ةدهاعملا ءاغلإ ىف ةموكحلا نم ةيدج كانه تناك اذا هل انلقف
 ةموكحلاو باونلاو بعشلا عمجي دحاو ىنطو فقوم ققحتي نأ انمهي نحنف
 مث لثمألا بولسالاو ةينطولا ةدحولا قيرط نع فدهلا ىلإ لوصولا مهملاف
 ىحبص دومحم خيشلا باونلا نم لمعلا ةطخ ةشقانم ىلاتلا مويلا ىف انأدب
 ديسلاو شوكبلا ديمحلا دبع ديسلا نيريزولا عم انأو لفلف حئاسلا ديسلاو
 ةرازولا سيئر عم ةيساسألا اهطوطخ ىلع انئقفتا نأ دعب ىنورابلا ةرومع
 : ىتآلاك لمعلا ةطخ تناكو رصتنملا دومحم ديسلا

 ءاغلإ ىلع دبملا ثيح نم ةقفاوملاب ةيجراخلاو عافدلا ةنجل موقت - ١
 ةموكحلل لاجملا حاسفاب ةيصوتلاو ةيكيرمألا ةيقافتالاو ةيناطيربلا ةدهاعملا
 نيتدهاعملا ءاغلإ فدهتست نيتينعملا نيتلودلا عم تاضوافم ىف لوخدلل

 طيمت نأ ىلع ةيبنجالا تاوقلل ماتلا ءالجلاو ةيركسعلا دعاوقلا ةيفصتو
 ةرودلا ضف لبق اهتاضوافم ىف هيلإ تلصوت امب املع سلجملا ةموكحل
 . لقألا ىلع نيرهشب ةمألا سلجمل ةيلاحل

 عافدلا ةنجا موقتل 1974/1/١5 ىف باونلا سلجم ةسلج دقعنت - ؟
 سلجملا قفاويو ركذلا ةفلاسلا اهتيصوتل نمضتملا اهريرقت ميدقتب ةيجراخلاو
 ٠ هيلع

 ىف لوخدلا هيف ررقت انايب ةموكحلا ىقلت ةسلجلا سفن ىف - ؟
 ةيقافتالاو ةدهاعملا ءاهنإ ساسأ ىلع اكيرمأو ايناطيرب عم تاضوافم
 ؛ ةيبنجألا تاوقلا ءالجو دعاوقلا ةيفصتو

 هس عا



 ةيركفل نر انو اذسللا ةيسوت ىردع لع "ا اره ظنا ناش 4
 نيناؤقلا رارفإب ىوقيش سلجملا نإف تابهرافلا لشن ةلاح ىف هنآ نوكَو
 . ةيفافتالاو ةدهاعملا ءاغلاب ةصاخلا

 نيف ماعم ينال اينارعلا نلمس هاتف | ةرغ نك افيناس نتا: اكفف : دقو
 ىوحف ىلع مهانعلطأو ةموكحلا عم هيلإ انلصوت ام هيف انحرش ةسلجلا موي
 ىضشو سلجملا رارق عورشمو ةموكحلا نايبو ةيجراخلاو عافدلا ةنجل ةيصوت

 ةشقانم نود ١515 / "ا / ١١ ةسلج ىف ةولتملا اهدحو نوكتس ىتلا قئاثولا

 . ىتطولا عامجإلا عباط ةسلجلا ذخأتل بطخ ىأ

 عاص ىبأ دمحم بئانلا خألا ءانثتساب كلذ ىلع باونلا عيمج قفاو دقو

 اذار“ " / ١5 ةسلج ىفو . ءارزولا سيئر ايار نكس دل ىناتنزلا

 [١ 0 18 ىف )١( ٠ باونلا سلجم ىف اهبلع ققتل ا ةطخلا تدذفت

 ىف اهبحمب ةنكل .ةيهص.بايسأل -هتلاقكسسا نلعأو يربط ىلإ ءانضيتلا كلما
 كريس ىلإ لئايتلا لاهرو ىدلوتسيلاو نايعالا جوت نقي يناثلا موتا
 , ةلاقتسالا مدع هتدشانم

 تضف ىتح عيباسأ سضمن ملو اكيرمآأو ايئاطيرب عم تاضوافملا تأدب

 سلجم لحو تاضوافملا جئاتن ىلع باونلا عالطا نود ةيناملربلا ةرودلا
 . اقياس كلذ ىلإ ترشأ امك ةديدج تاباختنال ىعدو باونلا

 ىف اقداص ناك هللا همحر رصتنملا دومحم ديسلا نأ دقتعأ ىننإ

 كلملا ةلاقتسا نكل اكيرمأ عم ةيقافتالاو ايناطيرب عم ةدهاعملا ءاغلإل ههجوت

 ظ , نخا:ةهيق ىلإ انيفسلا ةئد تريق«للا همحر

 باونلا سلجم سيئر مرتحملا ةرضح

 مقر نوناقلا ءاغلإب نوناق عورشمب حارتقاب مكيلا مدقتن ةيلخادلا ةحئاللا نم ٠١5 ةداملاو روتسدلا نم 14 ةداملا ىلع ءانب

 . ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولاو ةيبيلم ا ةكلمملا نيب ةمئاقلا ةيقافتالاب صاخلا 1104 ةئسل ”؟

 مارتحالا قئاف لوبقب اولضفتو

 20 ا ااا ا م ل

 ىف ئويشلا سلجم تارارقو 1934 / * / 7١و / ؟ خيراتب ءاضيبلا ةنيدم ىف هتاسلج نع باونلا سلجم رضاحم عجار )١(

 , 1934/97 / 15 ةسلج

 -ٌعمعا



 مادة)١(

 ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولاو ةيبيللا ةكلمملا نيب ةيقافتالاب صاخلا ١504 ةنسل ؟١؟ مقر نوناقلا ىغلي

 ةيمسرلا ةديرجلا ىف هرشن خيرات نم اذفاث حبصيو نوناقلا اذه ذيفقنت هصخي اميف لك ءارزولا يلع

 ىحيص دومحم لفلف حئاسلا ىبريغملا ريشب دمحم

 تيمز ىروتيفلا شامرلا دمحا

 ١954 رياربف 59 ىف سلبارط

 : باونلا سلجم سيئر مرتحملا ديسلا

 ةيحتل ا دعب

 نوناقب حارتقاب مكيلا مدقتن ةيلخادلا ةحئاللا نم ٠١5 ةداملاو روتسدلا نم ١14 ةداملا ىلع ءانب
 ةدحتملا ةكلمملاو ةيبيللا ةكلمملا نيب فلاحتلاو ةقادصلا ةدهاعمب صاخلا ١1617 ةنسل ١١ مقر نوناقلا ءاغلاب

 ادنلريا لامشو ىمظعلا ايناطيربل

 مارتحالا قئاف لوبقب اولضفقتو

 (١)ةدام

 ةكلمملاو ةيبيللا ةكلمملا نيب فلاحتلاو ةقادصلا ةدهاعمب صاخلا ١157 ةنسل ١١ مقر نوناقلا ىغلي
 ةدهاعملاب ناتقحللا ةيلاملاو ةيركسعلا ناتيقافتالاو !دنلريا لامشو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا

 (؟)ةدام

 ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم اذفان حبصيو نوناقلا اذه ذيفنت هصخي اميف لك ءارزوللا ىلع

 ىروتيفلا - ىحبص دومحم - ىيريغملا ريشب دمحم - لفلق حئاسلا

 نئاجولا لقبا تايمر
 , 1154/9/55 سلي ارط

 ل



 ةيريسفت ةركدم

 ىلاطيالا رامعتسالا ةميزه رثأ ىلع ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف ايبيل ةيناطيربلا تاوقلا تلخد

 ٠ دالبلا ىف مكحلا ناتيناطيرب ناتيركسع ناترادإ تلوتثو

 عم تقفتاف ىبيللا بعشلا وهن ةيقيقحلا اهاياون ايناطيرب ترهظا ريصملا ريرقت ةرتف لالخو

 ىلع ةيسنذرفلاو ةقرب ىلع ةيئاطيربلاو سلب ارط ىلع ةيلاطيالا ةياصولا ضرفو ايبيل ميسقفت ىلع ايلاطيا

 ٠ ( لشافلا ازروفس  نفيب عورشم ) نازف
 ةدحتملا ممألا رارق ردص ىبيللا بعشلا نم ةيسسايس ةمواقمبو ىملاعلا ريمضلا نم ةلظقي ىفو

 اسس سيئ اطيرب اهيف تمده تاونس رشع ةبارق ىناطيربلا ىركسعلا مكحلا ىلع ىضم دقو ايبيل لالقتساب

 ىف زجعلا تدجوأو ةعانصلا تلتقو ةعارزلا تلشو ةيبيللا قوسلا تركتحاو ايبيل ىف ةضهنلا تاموقم لك

 اسييناطيرب تناك١160١ ةنس رخآ ىف ايبيل لالقتسا نلعأ امنيحو ىراجتلا نازيملاو ةماعلا ةينازبملا

 رشعلا تاونسلا لالخ دالباا يف ةقلطملا ةطلسلا ةيحاص يه تناكو ايبيل نم ةعقب لك ىف اهشويجب ركسعت

 . لالقتسالل ةقباسلا

 ىف ريبك زجع مامأ اهسفن تدجو ةديحو ةلودك ايبيل فورظ نم ايناطيرب تدافتسا اذكهو

 ةدهاعمب يمس اه ىبيللا بعشلا ىلع تضرفف اهيف ةكرح ىأ ددهت ةيبنجأ ةحلسم تاوق مامأو اهتينازيم

 قحلا دقو ادنلريا لامشو ىمظعلا ايناطيربل ةدهتملا ةكلمملاو ةيبيللا ةكلمملا نيب فلاحتلاو ةقادصلا

 , ١501 ةنسل ١١ مقر نوناقلا كلذب ردصو ةيلام ةيناثلاو ةيركسع امهادحا ناتيقافتا ةدهاعملاب

 انتقادص خيرات نم ةيضاملا ىشعلا تاونسلا لالخو ةدهاعملا هذه تدلو تاسبالملاو فورظلا كلت ىف

 « طخلا لوأ ىلع امهضقاني امب الا فلاحتلا اذهو ةقادصلا ىلع ايناطيرب نهربت مل ايناطيرب عم اذقلحو

 مل ىداصتقالا لاجملا ىفو ؛ ىوق ىنطو شيج قلخ ىلع انتدعاسم ىف اهدوهع تضقن ىركسعلا لاجملا ىفف

 زيلجنالا نيفظوملاو نيراشتسملا نم ةكرتب انتباصأ ةينفلا ةيحانلا ىفو « ناديم ىأ ىف ةرزاؤملا دي انل دمت

 ٠ هترادإ ىف اوكراش قفرم لك ىلع ةبكن اوناك نيذلا

 تزغ اهنأ ركذن نا ىفكيف اهنم أزجتي ال ءهزج نحن ىتلا ةيبرعلا انتمأ اياضق نم اهفقوم امأ

 كلت ةليطو عينملا اهنصحو ةبورعلا نايك ميطحتو اهتلود ريمدت تدصقو ١107 ةئس ىف رصم ىربكلا انتقيقش

 رفاسلا اهئادعو لب برعلا قحل اهركنتو ليئارسال قلطملا اهدييأت نع امئاد ايناطيرب نلعت نآلا ىلاو ةدملا

 ترم ىتلا ةبرجتلا ةيحان نمو ةدهاعملا دلومب تظاحا ىتلا فورظلا ةيحان نم اذه ةيبرع ررحت ةكرح لكل

 ةيعيبط ريف تناك ةدهاعملا اهيف ثضرف ىتلا فورظلا نا صخلتي نيتيحانلا نمو لوالا اهدقع ىف اهيلع

 نع اهينغي ام نآلا اهدراوم نم اهل ةيلاملا ةيقافتالاب قلعتي اميف ايبيلف , الماك !ريغت تريغت نآلا ىهو

 ةدحتملا ممالا ةوق ناف ىعامجلا عافدلل ةبسنلاب ةيركسعلا ةيقافتالاب قلعتي اميفو ةيناطيربلا تادعاسملا

 ناك ةيناطيربلا ةيركسعلا تاوقلا دوجو نأ امك نييلودلا مالسلاو نمالا ظفحو ناودعلا ءردب ةليفك تحبصا

 نصتو ) ليئارسال قلطملا اهدييأت موي لك دكؤت ايناطيرب نال ىبرعلاو ىبيللا لبقتسملا ىلع رطخ ردصم

 ٠ رصم ىلع ىثالثلا ناودعلاب ادمع دييأتلا اذه تقبط دقو ( ليئارسا عم برح ةلاح ىف اعيمج برعلا

 ءاسؤرو كولم سلجم ىف ةيباجيالا اهتكراشم ىلع ةبترتملا ةديدجلا ايبيل فورظ نإف كلذ لك دعب

 ىف ادج اماه الماع تحبصأ فورظلا هذه . سلجملا تاررقم ذيفنتب ىوقأ قداصلا اهمازتلاو ةيبرعلا لودلا

 ٠ ١ ايبيل ىف ةيبنجالا ةيركسعلا تاوقلاو دعاوقلا دوجو نم ىئاهنلا فقوملا ديدحت

 ا



 ديدحت نعو ةدحوملا ةيبرعلا ةيركسحلا ةدايقلا ءاشنإ اهمهأ نم تاررقم نع ةمقلا رمتؤم رفسأ دقل
 ش . ةسدقملا برعلا قوقح نم لودلا هذه فقوم ءوض ىلع لودلا نم ةيبرعلا لودلا فقوم

 فرصت تحت ىبيللا شيجلا نم ةبيتك عضوب ةموكحلا ترداب قداصلا ىييللا مازتلالا ديكأتلو

 . ةدحوملا ةيبرعلا ةدايقلا

 قوقح ىلع اهناودع رارمتسا ىلع ةممصم ليئارسا نأ ىق لباقملا بناجلا نم فقوملا رولبت دقو
 عم اهل مادص لوأ ىف ليئارسال حلسملا ىداملاو ئونعملا اهدييأت ديكأت ىف ةيضام ايناطيرب نأو برعلا
 .برعلا

 نم دنب لك ىلع ايئاهن ازاهجإ زهجت ىبرعلا ةمقلا"رمتؤم ىلع تبترت ىتلا ةديدجلا فورظلا هذه
 , ايناطيرب عم فلاحتلاو ةقادصلا ةدهاعم دونب

 ةلتاقم ىلع ةممصصم ىهو ليئارسا بناجب يضاملا نم برعلا تلتاق ايناطيرب نأ لوقلا ةصالخ نإ
 ايناطيربب مدطصتس ىتلا ةيبرعلا تاوقلاو ةيبرعلا ةمألا نم ءزج نحنو ليئارسا بئاجب ىرخأ ةرم برعلا

 عم فلامتلاو ةقادصلا ةدهاعمل ىنعم ىقبي لهف ىبيللا شيجلا نم بئاتك لب ةبيتك اهتعيلط ىف نوكتس
 . مدقتام لك ءوض ىلع ايئاطيرب

 ىف ةيلودلا انتاطابترا لجأ نم ةيبرعلا انتمأ لجأ نم انيعش ةمالس لجأ نم هلك كلذ لجأ نم

 مالسلا لجأ نم ابابأ سيدأب ىقيرشالا ةمقلا رمتؤمو جنودناب رمتؤم تاررقمو ةيبرعلا لودلا ةعماج قاثيم

 ةدهاعمب صاخلا ١101 ةنسل ١ مقر نوناقلا ءاغلاب قفارملا نوناقلا عورشم انددعأ لدعلا ىلع مئاقلا

 . ةدهاعملاب ناتقحلملا ناتيقافتالاو ايئاطيرب عم فلاحتلاو ةقادصلا

 ةيحاضيإ ةركذم
 ةدحتملا تايالولا تذختا ةيبيللا دالبلل ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثأ ءافلحلا تاوق لوخد رثأ ىلع

 لالقتسإ نالعإ دعوم ءاج امدنعو « ايناطيرب عم قافتاي ةيوج ةدعاق سلبارطب ةحالملا راطم نم ةيكيرمالا

 لامعتسال ةدحتملا تايالولا عم ةيقافتا ةتقؤملا ةيبيللا ةموكحلا تعقو , ةدحتملا ممألا رارق بجوعب ايبيل

 ال هاركالاو طغضلا دوجو ىشو ؛ لالقتسالا نالعإل ةقباسلا تاظحللا ىف اهئاهتنإل دعوم ديدحت نود ةدعاقلا

 ةنس ىفو ؛ ةيونس ةيلام ةدهاسمك رالود نويلم لباقم ىكيرمألا رمالا عقاو ىلع ةقفاوملا الإ ايبيل هيف كلمت

 ةدعاسملا ةفعاضمبو ١97١ ةنس ىلإ اهئايرس ةدم ديدجتب ةدهاعملا كلت ةثلاثلا ةيبيللا ةرازولا تلده 4

 ةيقافتالا هضرفت امب انيهم الالتحا عقاولا ىف لثمت ةيكيرمالا ةيوجلا ةدعاقلا نإ . رالود ىنويلم ىلإ ةيلاملا

 ةدعاقلا هلتحت ىذلا ماهلا ىجيتارتسالا عقاولا مغرو ةلودلا قوف ةلود ناكيرمالل تلعج تازايتماو قوقح نم

 عم تبهذ ىتلا تادعاسملا نم تاتفلا الإ بعشلل مدقت مل ةدحتملا تايالولا نإف «ىكيرمالا عافدلل ةبسنلاب

 . ابرلاو دملا حير

 لثمت ال ىهف .ةريطخلا ةيرذلا ةدعاقلا هذه دوجو ذنم هباصعأ ىلع شيعي ىهف ىبييللا بعشلا امأ

 مهدوجول اريطخ اديدهت لثمت لب بسحف ةدعاقلا لوح نينطاقلا ناكسلا نم فالالا تائنمل امئاد اجاعزإ

 , اهئاقب رارمتسا بقاوع نم رذحو اهريمدتب ىقرشلا ركسعملا دده املاط ةيبرح ةدعاق ىهق ؛ مهتايحو

 , اهكدل تاراقلل ةرباعلا خيراوصلا لاهنت امدنع ةدعاقلا هذهب ةطيحملا ندملا ىلع ءاضقلا كلذ ىنعمو

 - غم



 تاغتساو ةنس نيرشع ذنم اندالب ىف اهتدعاق دوجو تضرف دقو ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا نإ

 ىتلا ةيموقلا تامازتلاو انتاطابتراب مامتها ىأب اقلطم رعشت مل . اهئافلح نمأو اهنمأ ديطوتل انضرأ
 . نيطسلف ىف ىمادلا مهحرجو ىربكلا برعلا ةيضق ىف لثمتت ام لوأ لثمتت

 ةبسانم لك ىف رذنت ىهو . اهامح ةيماح ىهو اهئاقب ةنماضو نونحلا ليئارسإ مأ ربتعت اكيرمأ نإ
 قدص لكب تمزتلا دق ايبيل نأ ثيحو . ليئارسا نايك سمت ةلواحم ةيأ ىلع ىضقتس اهنأب ةبسانم ريغبو
 اهذيفذتي انمزتلا ىتلا تارارقلا ةعيلط ىف نإف . ةيبرعلا ةعماجلا لود ءاسؤرو كولم سلجم تاررقمب ناميإو

 اياضق نم لودلا هذه فقوم ساسأ ىلع لودلا نم انفقوم ديدحتو ةدحوملا ةيبرعلا ةيركسعلا ةدايقلا مايق
 ةدايقلا فرصت تحت ىبيللا شيجلا نم ةبيتك عضوب كلذل اقيبطت العف ةموكحلا تماق دقو . ةسدقملا برعلا
 ,ةدحوملا

 ةيموقلا انتامازتلا هوجولا نم هجو ىأب قفتي ال اندالب ىف ةيكيرمالا ةدعاقلا دوجو نإف كلذلو
 , ىنطولا انئمأو

 ىف ةيلودلا انتاطابترا لجأ نمو ةيبرعلا انتمأ لجأ نمو , انبعش ةمالس لجأ نم هلك كلذ لجأ نم
 مالسلا لجأ نم ابابأ سيدأب ىقيرفالا ةمقلا رمتؤمو جنودناب رمتؤم تاررقمو ةيبرعلا لودلا ةعماج قايم
 ةيقافتالاب صاخلا 1154 ةنسل ؟؟ مقر نوناقلا ءاغلإب قفارملا نوناقملا عورشم انددعأ لدعلا ىلع مئاقلا

 , ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ةيبيللا ةكلمملا نيب

 هس ع ةودس



 ءاضيملا يف نوف ا بأ ونلا

 نسيست كوجم ىحيص دومحمن يم رثحملا باونلا نا اندلع

 اومدق دقو. شام رلادمحا.ثءم زىروتيفلا لفلف حئاسلا ىب ريقلا

 ةدهاعملا ءافلاب نوناق عورشيباوسنللا نسلم ةسائر لا

 ٠ ةيكب مالا ةقافتالا ءافلاب نوسل اف عورسمو ةيناطبرلا

 ناسعورسنلا قفرا دقو

 م وسما ةيريسفت ثتاركدمب

 ةدهاعملا ءاغلا ضرفت ىتلا بابسالا
 دعاوقلا ةيفضنو ةيقافتالاو
 ٠ايبمل ىف ةبركسعلا

 ىبسيللا بعشلا نا عقاولاو

 باوتلا ءالؤه نع ريثكلا فرعي
 ةملكب اورهتشا نيذلا ةدوخلا

7 

 ىحءبم دومخم خيشلا

 مههاوذا نم لجانعت ىف قحلا
 8 ةراهطو مهبوأت نامي ةوقب

 * مهكواس فرشو
 ا مهنا بعشلا فرعبو

 كفرخب نا دارا ىدذلا رامتلا هحو

 مسهفقوم ناكف هماما ءىبش لك

 ةراؤرضن كسمتلا ىف قداصلا

 ىسف ةمالا 2 تاسلج كدقع

 حجورل اقيبطت نيتمداعلاو دحو
 ٠ روةسدلا

 ع> عم مهدوهج رذاظنل'

 ةلامراوهحو مهنا ائملع دقو

 باونلا سلجم سيئر ديسلا ىلا
 دحام لجا نم مهنا اهيف نونلعي
 ثداوحلا نم ىئطولا لفحلا ىف
 نموىماملا ريان ىف ةيمارجالا
 . نمىبرعلا لاجملا ىف دجام لجا
 اوررقدقفةروطخلا ةغلاب تاروطن'

 تاسسسلجلا نو سيصضح
 ٠ دقعت ناكم ىا ىف سلجلملا

 ىسب ريقملا ريشي ةاتسالا
 ىف نيباوعتساب اومدقت دقو

 دحال ةبسنلاب ريادي ءانهش ناش

 اومدقتا امك ىئطولا لقحلا ىف
 ةبفصتن ندنوناقلا ىعءورسشمب

 دجال ةيسنلاب ةيبلحالا دعاوقلا

 ٠ ىبرعلا لاجملا ىف
 هساوت ديوب بعسلا نا

 نا وس> رب مهن اوطخ كدئاسو

 0 بعنلا ةدارا قيقدتل مهنالمز

 ٠ ررحتلاو ةيرحلا
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 0همايعراعل طرب 111 تمصطتمع - (مم كامصرو ةنعةصصأأ

 ةيبيللاةكلمملا

 باونلا سلجم

 ةثلاثلا ةيباينلا ةئيهلا سماخلا ىداعللا داقعنالا رود

 ةيجراخلا نوئشلاو عافدلا ةنجل

 )١( مقر ريرقت

 ةيكيرمالا ةيقافتالاو ةيناطيربلا ةدهاعملا ءاغلاب ةصاخلا نيناوقب تاحارتقالا نع

 عافدلا ةنجل ىلإ ةيتآلا نيناوقلاب تاحارتقالا ةلاحإ 18/1/4 خيراتب ةيناثلا هتسلج ىف سلجملا ررق
 - : ىهو ةيلخادلا ةحئاللا نم )١15( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم اهتساردل ةيجراخلا نوئشلاو '

 حئاسلا : نيمرتمملا باوذلا تارضح نم مدقم ةيناطيربلا ةدهاعملا ءاغلاب نوناقب حارتقا - )١(

 ٠ تيمز ىروتيفلاو ؛ شامرلا دمحأ ؛ ىحبص دومحم ؛ ىبريغملا ريشب دمحم ؛ لفلف

 : نيمرتحملا باونلا تارضح نم مدقم ةيكيرمالا ةيبيللا ةيقافتالا ءاغلاب نوناقب حارتقا - (؟)

 ٠ تيمز ىروتيفلاو ٠ شامرلا دمحأ ؛ ىحبص دومحم , ىبريغملا ريشب دمحم ؛ لفلف حئاسلا

 : نيمرتمملا باونلا تارضح نم مدقم ةيناطيربلا ةدهاعملا ءافلإب نوناقب حارتقا - (؟)

 دومحم ؛ ىئاتنزلا عاصوب دمحم ؛ ىتارصملا ىفطصم ىلع ٠ شونشن دمحم ؛ ىماهتلا مالسلا دبع

 . شابرخلا دمحأو ؛ ريصبلا نارمع ؛ هللا حتف

 : نيمرتحملا باونلا تارضح نم مدقم ةيكيرمالا ةيبيللا ةيقافتالا ءافلاب نوناق حارتقا ()

 دومحم ؛ يئاتنزلا عاصوب دمحم ؛ ىتارصملا ىفطصم ىلع , شونشن دمحم ؛ ىماهتلا مالسلا دبع
 . شابرخلا دمحأو ؛ ريصبلا نارمع . هللا حتف

 نيناوقب تاحارتقالا ةساردل ةيلاتتم تاسلج ثالث ةيجراخلا نوئشلاو عافدلا ةنجل تدقع دقو

 , ركذلا ةفلاسلا

 طيمت ىتلا فورظلا ىف اهرظن ةهجو نيحضوم ةموكحلا نع نوبودنم ةنجللا تاسلج رضحو

 ةيورو ةمكحب دوشنملا فدهلا ىلإ لوصولل تاءارجا نم هذاختا بجي امو هفنتكت ىتلا تاسبالملاو عوضوملاب

ظنملاو ةيلودلا ةدحتملا ممألا ةئيه قيثاومو ىلودلا نوناقلاو ىشمتت ىطخبو
 , اوربع امك ىرخالا ةيلودلا تام

 .دالبلا

 عقال



 ةفلاسلا نيناوقب تاحارتقالا ميدقت ىلإ باونلا تعفد ىتلا ةينطولا ثعاوبلاب ةنجللا نم اعانتقاو

 . ركذلا

 .ةيبنجألا

 هذه دوجو هلكشي امل ارظنو تلاز دق تادهاعملا هذه اهلجأ نم تدقع ىتلا بابسألا نأب اناميإو

 ةيبرعلا اياضقلا وصن ايبيل تامازتلاب ءافوو اهرسأب ةيبرعلا ةمآلا ىلعو نطولا ىلع رطخ نم دعاوقلا
 . مالسلا اياضقو

 افص فوقولل برعلا ضرأ نم ةيبنجالا دعاوقلا ةيفصت ىف ةقيقشلا ةيبرعلا لودلا عم انماضتو
 ةدهاعملا امهب انطبرت نيتللا نيتلودلا نم دييأتو نوع لك ىقلت ىتلا ليئارسا كرتشملا ىدعلا ديض ادحاو

 . ةيقافتالاو

 لوألا نوناقب حارتقالا نأ ىلإ ارظن هنأ ةنجللا تررق ةفلتخملا هايواز نم موضوملا ةسارد دعبو

 امهتربتعا دقف ؛ عبارلاو ىناثلا نينوناقب ناحارتقالا كلذكو ٠ ثلاثلا نوناقب حارتقالا عم فدهلا ىف قفتي

 . امهيف رظنلا ناوج ترقأو ةيكيرمالا ةيقافتالاو ةيناطيربلا ةدهاعملا ءاغلال نينوناقب نيحارتقا اعيمج
 : ىلي ام ىلع عامجإلاب ةنجللا تقفاو دقف عوضوملا ثيح نم امأ

 ةيناطيربلا ةدهاعملا ءاغلاب صاخلا ًادبملا ثيح نم نيئوناقب نيحارتقالا ىلع ةقفاوملا - )١(

 . امهتاقحلمو ةيكيرمالاو

 ىف لوخدلل ةموكحلل لاجملا حاسفال عوضوملا ةشقانم ليجأتب سلجملا ةنجللا ىصوت - (؟)
 تاوقلل ماتلا ءالجلاو ةيبنجالا دعاوقلا ةيفصت ىلع لمعلاو نيتروكذملا نيتدهاعملا ءافلإ فدهتست تاضوافم

 , ةيبنجألا

 ةرودلا ضف لبق ةينعملا فارطالا عم تاضوافم ىش هيلإ تلصو امي سلجملا ةموكملا ملعت - (؟)

 . لقألا ىلع نيرهشب ةمألا سلجمل ةيلاحلا

 ىلع ةقفاوملا سلجملا نم بلاطتو ماهلا عوضوملا اذهل اهتسارد ىف تقفو دق نوكت نأ ةنجللا لمأتو
 ٠ اهريرقت

 ةنجللا سيئر ةنجللا ررقم

 93١:/؟/١١ ىف ءاضيبلا
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 ناونلا نيلجي نع نار
 5 ميحرأا نمحرلا هللا مسي

 نسيب وسلا وضمت 1904 ننام 5 نيقالا هويد#دقستملا ةللاقلا ههيسلكل يتق: كازتلا ”نسلطتمام |
 تارشح نحر نم ةمدقلا' دداؤقي ىاهازدقالا تادف يم لماكلا" يراجتلا هواجتي 3 ايكاشمار ةموقحلا
 عافدلا ةنجل ىلإ اهتلاحإ عامجإلاب سلجملا ررق ىتلا ةيكيرمالا ةيقافتالاو ةيئاطيربلا ةدهاعملا ءاهنإب باونلا

 ,.. 1515 سرام 4 خيراتب ةيناثلا هنسلج ىف لاجعتسالا ةلاحب ةيجراخلا نوكشلاو

 نيحارتقالا ىلع ةقفاوملاو رظنلا زاوجب سلجملا ىلإ مدقملا ةنجللا هذه رارق ىلع قفاوو علطا نأ دعبو

 ٠ ةنجللا ةيصوتو ؛ امهتاقحلمو ةيكيرمالا ةيقافتالاو ةيناطيربلا ةدهاعملا ءاغلاب صاخلا أدبملا ثيح نم نينوناقب

 نيتروكذملا نيتدهاعملا ءاهنا فدهتست تاضوافم ىف لوخدلل ةموكحلل لاجملا حاسفال عوضوملا ةشقانم ليجأتب
 هيلإ تلصو امب سلجملا ةموكحلا ملعت نأ ىلع , ةينجالا تاوقلل ماتلا ءالجلاو ةيبنجألا دعاوقلا ةيفصت ىلع لمعلاو
 ..لفألا ىلع نيرهتشي ةمالا سلجلا ةيلاغلا ةرودلا ضف لق ةينعلا فاراطألا عم تانضوافم'نف

 ىف ةموكحلا لوخد أدبم ريرقت نمضتملاو ءارزولا سيئر ديسلا هاقلأ ىذلا نايبلا ىلإ عمتسا نأ دعبو

 اندقاب نع ةنقجالا تاوقلا ةذاجل "لعموم. يدصقو ةنعارقلا :ةيطتمتو تادهاقملا ءاهنإ :نياشأ ىلع تاضوافملا
 ْ .ةزيزعلا

 نق سلا فشلا هسا ةيقحلا ودع ثلا يفق
 , ةيناطيربلا ةدطتملا ةكلمملا نيج فلاقتلاو ةقاذصلا ةدهامم ءاهنإ أديم ىلع عامجإلاب ةقفاوملا ب: الوأ

 ةدحتملا تايالولاو ةيبيللا ةكلمملا نيب ةدوقعملا ةيركسعلا ةيقافتالاو , اهب نيتقحلملا ةيلاملاو ةيركسعلا نيتيقافتالاو

 نيتاهل ةحلسملا تاوقلا عيمج ءالجو ةلماك ةيفصت ةيناطيربلاو ةيكيرمالا ةيركسعلا دعاوقلا ةيفصتو « ةيكيرمالا

 , امات ءالج ةيبيللا ىضارالا نع نيتلودلا

 ةدهاعملا 'كلت ءاهنإل ةيذيفنتلا تاوطخلا ذاختا نم اهل انيكمت ةموكحلل ةصرفلا ءاطعإ - : ايناث

 ةموكحلا مدقتت نأ ىلع نيتينعملا نيتاودلا عم تاضوافملا قيرط نع دعاوقلا ةيفصتو ءالجلا قيقحتو تايقافتالاو

 . ةيلاحلا ةيناملربلا ةرودلا ءاهتنا نم لقألا ىلع نيرهش لبق تاضوافملا هذه جئاتنب باونلا سلجم ىلإ

 موقيس باونلا سلجم نإف ةددحملا ةينطولا انفادهأ قيقحت ىف تاضوافملا لشف ةلاح ىف - : الاث

 , قيفوتلا ىلو هللاو « ةيكيرمألاو ةيناطيربلا تايقافتألاو ةدهاعملا ءاهنإب ةصاخلا نيناوقلا رارقإب

 19154 سرام ١5 ىف ءاضيبلا

 ( راتخملا رمع ةبعمج قئاثو) ١9 م ب ععةاس
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 1 ليت تعا ٠ كالالن ؟كددل لدنك

 ىبريفثملا ريشب دمحم - رماه نب يىفطصم - دوعس نب تاكرب نمحرلا دبع - فولخم دومحم ا

 سلبارط بئان ىحبص دومحم خيشلا #

 . ىبريفغملا ريسشب دمحمو



 0هماعراعل طرب 111 تمسصاطتمع - مو كامصرو ةنعمم انح“'[ت1 توجت # هتك كانل



 ةميصطتوع - (مو ءامنصرو هع نلانذ قرح“ ا تنحف تدك كادل

 ىموقلا لمعلا قعافو
 راحتشملا روم ةيبعوجأ



 ام انعمج مسقلا اذه ىف
 قئاثو نم هيلع روثعلا نكمأ

 ىف ناتخلا ع اعيش يوي
 لبيع ةيجرعلا ةيالا اياه الاكس
 نرودو ١ ةنس ةيعمجلا لح

 1١15117

- 

 اس معا



 ىبرشلا برغملا و دهاجمو

 رامغتسالا لاوزو ١545 ةنس ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا دعب

 ربتعت رئازجلا امنيب ةيسنرف ةيمحم تلازام سنوت تناكو ايبيل نع ىلاطيإلا

 قرشملا وحن كرحتلا ىبرعلا برغملا ىف بابشلا أدب .. اسنرف نم اءزج

 ةيبرعلا ةيملعلا تاسسؤملاب قاحتلالل ضعبلا . ايبيل قيرط نع ىبرعلا

 . مهنادلبل لالقتسإلاو ةيرحلا ةيضق معدل ىسايس طاشنب مايقلل ضعبلاو

 مهل لهستو بابشلا ءالؤه نم ديدعلا لبقتست راتخملا رمع ةيعمج تناك

 ديسلاو فولخم دومحم ناتسألا ةيعمجلا اوضع ناكو رصم ىلإ لوصولا

 ىف ةيركسعلا ةرادإلا نم رفس قئاثو جارختساب ناموقي ىدرطملا ىدهملا

 ةهجتملا تارايسلا تانحش نوقفاري مانغأ ةاعر مهتفصب بابشلا ءالؤهل ةقرب

 ٠ ىسايسلا لمعلل وأ ةساردلل نوقرفتي اهيفو رصم ىلإ ةقرب نم

 ريرمت ةنجا مث ىبرعلا برغملا بتكم كلذ دعب سسأت ةرهاقلا ىفو

 ةلص ىلع راتخملا رمع ةيعمج ماع ريثركس ىتفصب تنكو ىبرعلا برغملا

 لابوط ميهاربإو ةبيقروب بيبحلاو رمات بيبحلا لثم نيلضانملا ةوخألاب

 نم ميلس ىجنملاو ةردب دمحمو فسوي نب حلاص ديسلاب مث سيردإ ديشرو

 .نيسحو رضيخ دمحمو شكارم نم ىسافلا هلالعو دوسبيع دمحأو سنوت

 ىكرحلا همساو ) ةلب نب دمحأو ( ىحرف ديعس ىكرحلا همساو ) دمحأ ةيآ

 , رئازجلا نم ( دوعسم

 هه

 ةبيقروب بيبحلا قربأ ١148 هيلوي رهش ىفو . لخادلاب مهبعشو رصم ىف

 د عموما



 ةلود سيئر لابقتسإ لبقتساف رصم نم ىزاغنب ىلإ همودقب ةيعمجلا ىلإ

 ءاقتلالل ربلا قيرطب سلبارط ىلإ رداغ مث ةيعمجلا ىلع افيض لزنو
 ةرادإلا نكلو , ةيسنوتلا دودحلا ىلع ركاش ىداهلا ىسنوتلا لضانملاب
 قيقحت نود ةرهاقلا ىلإ ةعرسب هتلحر سلبارط ىف ةيناطيربلا ةيركسعلا
 ليصافت ١158/8/1 خيراتب ١١5 ددع ىف ( نطولا ) ترشن دقو . هفده

 :يففرحلا كفولاب لافتحالا

 لافتحإ ىف اهاقلأ ىتلا ةبيقروب ميعزلا ةملكل مهف ءوس ثدح دقو

 نع رفسي ىذلا ىبرعلا برغملا ىف ىنطولا لاضنلا ىلإ قرطت امدنع ةيعمجلا
 قرشملا ىف لاضنلا نيبو ايمالعإ ىدص كلذل نوكي نأ نود ءادهشلا فالآأ

 ىلإ رضح كلذلو ةيملاع ةياعد دجي ىذلاو تارهاظملا ىلع موقي ىذلا ىبرعلا
 ديسلا ىزاغنب ىف ىرصملا لصنقلا ناكو .. برغملا لاضنب فيرعتلل رصم

 ذاتسألا نكل رصم ىلإ ةدوعلا نم ةبيقروب ديسلا عنم ررق دق تجهب دمحأ

 هنأ رابتعإب ءارجالا اذه نع لودعلاب هعانقا عاطتسا رماع نب ىفطصم

 ذاتسألا انسيئر عم انبهذ مث رصم ىلإ ئيسي ام ةبيقروب باطخ ىف سيل

 انأو ىدرطملا ىدهملا ديسلاو فولشم دومحم ذاتسألاو رماع نب ىفطصم

 . ىجلا ةيفصتل ىرصملا لصنقلا ىلإ ةبيقروب ذاتسألا انتقفربو

 دمحأ جاحلا دهاجملا ىعمو قدنفلا ىف تنكو 1549 ةنس ةرهاقلا ترز

 نيعوطتملا ةوق ىف مزالملاو راتخملا رمع ةيعمج ئف لماعلا ىضعلا ىناجرفل
 ةيركسع تالاصتال ناديملا نم امداق هوتل ناكو نيطسلف نع عافدلل نييبيللا

 ىف ةتيب ىلإ عه لفتت نأ: قلع سوو انيوزي ةبتفروم :ننعلا ةيسلاب اذ
 هل راتخملا رمع ةيعمج ةفاضتسا ىلع ادر هفيض نوكأل ىقدلاب لاون عراش

 ٠ صاخلا هريتركس ىتيوعلا هلالع ديسلا هنكس ىف هعم ناكو ىزاغنب ىف

 ثيح دعس حيرض عراشب ىبرغملا برغملا بتكم ىلإ موي لك بهذت انكو
 ٠ ٠ نييشك ارملاو نييرئازجلاو نييسنوتلا نيلضانملا

 ةيحلا هيسلا نيل لو اذ: سمجرك ىلإ كلذ اعل  ةييقروت :يبنحلا' ناق
 نع راسفتسالل نييسنوتلا لامعلا داحتال ماعلا نيمألا حبصأ ىذلا ىليلتلا

 ةقرب ىف ةيملاعلا برحلا تافلخم نم ةحلسألا ضعب ىلع لوصملا ةيناكمإ
 - ٌعوا



 دمحأ لاق امك هعم ضوافتلا ىلع اسنرف مغرت ةحلسم ةكرح مايق ديري هنأل

 .٠ فولخم دومحم ىخألو ىل ىليلتلا

 ىلع لصحو ةبيقروب اسنئرف تضوافو ةهلسملا ةكرحلا تماق العفو

 اقبط مث سنوتل ىتاذلا لالقتسالاب فارتغالاب 1555 فصتنم ىف ةيقافتا

 ىلإ ١155 لئاوأ ىف ةيقافتالا ليدعتب بلاط ( بلاطو ذخ ) ةسايسل

 ىف ايبيل رازو سنوت ىاب دهع ىف ءارزولل اسيئر حبصأو ماثلا لالقتسالا

 ماش ولما مك نتوش س هكوانزل بولكم ئهزو انا ءاكاطوو 1539 هنو

 ايصخش هتوعد ىلع ءانب 11517 ةنس سنوت ىف نيترم هترز دقو ةيروهمجلا

 ىقو هردب دمحم ديسلا هريقس قيرط نع هنم ةوعد ىلع ءانب 95١؟ ةنسو

 هترايز ىف هب تيقتلاو . نيعوبسأ وأ اعوبسأ ىتماقإ دعتت مل نيترايزلا

 سنوت ةرايزب انمايق مدعل انبتاعو هتوعد رركف ١1757 ةنس ةرهاقلل ةيمسرلا

 . ىرخأو ةرتف نيب هب عامتجالاو اهتضهن ىلع عالطالل

 , ١1357 ذنم ىأ ةنس نيثالث ذنم سنوت رزأ مل ىنكلو

 ةيادب ىف ةرهاقلا ىف نييرئازجلا ةوخألا عم انتقالع تأدب ©

 ( ىحرف ديعس ) دمحأ ةيآ نيسح ديسلاو رضيخ دمحم ديسلا عم تانيسمخلا

 ىخأ عم تنكو هلب نب دمحأ ديسلا ىزاغنب ىف انراز ثيح ١504 ةنس ىف مث

 كشو ىلع رئازجلا ىف مهنأ انمهفو هب مئاد لاصتإ ىلع فولخم دومحم

 ةوقب مهمعدت رصم نأو ىجراخلا ددملا نامضل ىعسي هنأو ةروثلاب مايقلا

 ناك ) نيغابدلا نيمألا دمحم روتكدلا ديسلا ىزاغنب مدق ةرتفلا كلت لالخو

 ( بزحلا كرتو جاحلا حلاصم هسيئر عم فلتخاو بعشلا بزح ماع نيمأ

 انزهتناو ىبرعلا برغملا ءانبال راتخملا رمع ةيعمج هتمدق امل اركاش انرازو

 هرعشنل فولخم دومحم ذاتسألاو رماع نب ىفطصم ذاتسألاو انأ ةصرفلا

 نم معدلا نأ ملعن اننأو رئازجلا ىف ةروثلاب مايقلل ىرجي اداج المع نأب

 - عوالا



 ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةمألا نأ دقتعنو انبناج نم كلذكو اريبك نوكيس رصم
 روتكدلا انعدوو رارمتسابو قدصب تماق !ذإ ةيرئازجلا ةروثلا عم فقتس
 ةدوعلا ىف انيلع رمو جحلا نم دئاعلا هدلاو ءاقلل رصم ىلإ اهجوتم نيغابدلا
 . اعيرس ارورمه

 لاعقلا رودلاب رصم تضهنو ١555 ربمفوت لوأ ىف ةروثلا تماقو
 روتكدلا انراز ١405 ةنس ىفو . ةروثلا معدل مالعإلاو لاملاو حالسلاب
 ىلإ هتدوع دعب هنا انل لاقو ىنطولا ريرحتلا ةهبجل همامضنا دعب نيغابدلا
 دعت ةكرح ىلإ مامضنالا ىف هتراشتسال بابشلا نم ريثك هب لصتا رئازجلا
 تاديكأت نم مكنم هتعمسام ببسب ظفحت نودب تقفاوف : لاق .. ةروتلل
 ىننأل ظفحتأو ةكرح ةيأ ىلع قفاوأ ال قباسلا ىف تنكو لماكلا معدلاب
 اهتيحض حار ىتلا ١140 ةروث ىف انبرسض امك ىرخأ ةرم برضن نأ ىشخأ
 نم اددم وأ ادنس ىقلن نأ نود تارئاطلاب اسنرف مهتفصق فالآلا تارشع
 ديسلا ةسائرب ىرئازجلا نايبلا بزح نلعأ +١15 ةنسلا هذه ىفو ٠ دنحأ
 ىلإ همودقب تاحرف سابع ديسلا انيلإ قربأو ةروثلل مامضنالا ماعلا اهنيمأ ىندملا قيفوت خيشلا اهلثميو نييرئازجلا ءاملعلا ةيعمجو تاحرف سابع
 دمحأ ديسلا هعم ناكو راطملا ىف فولخم ىخأو انأ هانلبقتساف ىزافقنتي
 انلوانت مث هتعبطم ىف رماع نب انذاتسأ انرزو نيلمج وبأ دمحمو سيسنرف
 بزح فقوم اهراش سابع ديسلا انل لاقو ىلزنم ىف ناضمر راطقا اغيمح
 اسنرف عم جامدنالاب لوبقلا هيلع اذوخأم ناك ىذلاو همعزتي ىذلا نايبلا
 نم ىرئازجلا بعشلا ديفتسي ىتح عقاولا رمألا عم انلماعت اننا) لاق
 وأ ىسايسلا لاجملا ىف ءاوس نويسنرفلا اهب عتمتي ىتلا ايازملاو قوقحلا
 ةروثلا عيطتسنال انمدام ئش لك نم امورحم انيعش شيعي الو ىفاقثلا
 | . ىلاتلا مويلا ىف انرداغو (هللا دي ىف لبقتسملاو عقاولا رييفتو

 بتكم ىف ةرهاقلا ىف تنك 130 ةنسلا هذه نم ربوتكأ رهش ىفو
 لوقيل رضيخ دمحم ديسلا ءاجف ىندملا قيف ةيفوت ناتسألا عم ةيرئازجلا ةهبجلا
 خألا عم تبهذف 21 ا
 ةيقبو رضيخو وه بهاذ هنأ ىنربخأو ةلب نب خألا عم اليوط تثداحتو رضيخ

 عمم



 سيئرلاو سماخلا دمحم كلملا عم ماه عامتجال سنوت مث شكارم ىلإ هناوخإ

 دم ةدعاسم لك دوي هنا اهيبلا ىف ةوكالا بكوم نع ىكدح هل ةبيقروب

 ديسلا نأو رئازجلا ىلإ ايبيل ربع رصم نم رمت ةحلسألا نأو . نيلوئسملا
 ءارزولا سيئر ميلح نب ىفطصم ديسلاو ةصاخلا رظان ىحلشلا ىريصوبلا
 اهبلطي ىتلا تاليهستلا لك هل نومدقي ىسونسلا دباع هللا دبع ديسلاو
 نا هذه هتلحر نم هتدوع دعب سيردا ديسلا كلملا ةلباقمب دعو ىلع هنأو
 . ىزافنب ىف ءاقللا ىلع اندعاوتو . هللا ءاش

 ىف لوزنلا ىلع هقافرو ةلب نب ةرئاط تمغرأ ءاقللا اذه نم مايأ دعبو
 هذه نم ىرخأ مايأ دعبو , مهيلع ضبقلا ةيسنرفلا تاطلسلا تقلأو رئازجلا
 ىلع ىليئارسإلا ىسنرفلا ىناطيربلا ىثالثلا ناودعلا ثدح ةيوجلا ةنصرقلا
 ةانقل رصانلا دبع لامج سيئرلا ميمأت ببسب ١157 ربوتكأ رخآ ىف رصم
 ْ , ىساسألا اهمعد ردصم ىف ةيرئازجلا ةروثلا برضلو سيوسلا

 ىلع مهناودع ىف اولشف نيذلا نودتعملا دارأ ام ريغب رومألا تروطتو

 تلكشتو « ناك امم رثكأب اهل معدلا رمتساو ةيرئازجلا ةروثلا تكسامتو رصم
 روتكدلا حبصأو تاحرف سابع ديسلا ةسائرب ىفنلا ىف ةيرئازج ةموكح
 اهيلع بترت ىتلا تاروطتلا رخآ ىلإ اهتيجراخل اريزو نيغابدلا نيمألا
 ١971/1/7 :ىف رئازجلل لالقتسالا نالعإو نيفوطغملا ءامعزلا نع جارفإلا
 2. اهيف ةيروهمج لوأل ةلب نب سأرتو

 سيئرلا ةرايز روضحل ١171 ىيام ىف ىلوألا نيترم رئازجلا ترز دقو
 تلزن ىذلا فينج ىد قدنفلا ىف ةلب نب ىنراز دقو اهل رصانلا دبع لامج
 عم تنك ثيح كلذب ةقرو ىل كرتف ىندجي مل هنكلو ىلوصوب هملع روف هيف
 جراخ كانه ةيبيللا ةرافسلا لامعأب مئاقلا ايتقيكلا ديشر روصنم ىحأ

 ىف ىرئازجلا ىمسرلا دفولا نمض هتبحاصم ةلب نب ىنم بلط مث قدنفلا

 رئازجلا ترزو . ةرئاطلا ىف ثيدحلا نم نكمتنل رصم ىلا ةيمسرلا هترايز
 طسوتملا ضيبألا رحبلا ديرجت رمتوم روضحل ١954 ةنس ةريخأو ةيناث ةرم

 ْ , ةيبنجألا ةيركسعلا دعاوقلا نم

 ب غم -



 رصمو راتخملا رمع ةيعمج

 نم ةيضاير ةيعمجك رصم ىف تأشن دق راتخملا رمع ةيعمج نإ ©
 ىفطصم ذاتسألا اهسيئرو كانه سرادلا وأ دنجملا وأ رجاهملا ىبيللا بابشلا
 جزختو فيرشلا رهزألا نم ةيوناثلا لانف رصم ىف هتسارد تناك رماع نب
 نب دمحم ليلجلا خيشلا نب هللا دبع دهاجملا هدلاوو . مولعلا راد ةيلك ىف

 ءاقفر نم رماع نب هللا دبعديسلا ناكو : دالبلا ىتفمو ىزاغنب ىضاق رماع
 رحم ىتاوم ارم نقكتما مق ىبموتسلا 'تيوشلا صحن يسلا نيبكلا دهاجملا
 رامعتسإلا لاوز دعب ١947 ةنس ىفطصم نذاتسألا هنباو وه داع ىتح
 ةنس ىلاطيإلا ىزغلا ذنم نييبيللا نيرجاهملل اجلم رصم تناكو . ىلاطيإلا

 ١91١ ةنس راتخملا رمع داهجلا دئاق داهشتسا دعب نيدهاجملل اذالمو ١
 , ءاعمج ةيسوئسلا ةرسألاو ىسولسلا سيرادا نيسلا انمآ ارقم تناكو

 اهتع اقداص اريبعت اهل دجأ ال ىرصملاو ىبيللا نيبعشلا نيب ةقالعلاو

 وضعو ريبكلا نطولا رعاش ىودهملا قيفر دمحأ ناتسألا لوق ىف هدجأ امك
 : راتخملا رمع ةيعمج

 نلولاو مألل ام ةبارقلا نم ... انلو انلهأ متنأو رصم لهأ اي
 نرولاو ضبنلا ناكم بولقلا نم ... هعضوم ناميإلاك رصم انبحو
 راتخملا رمع ةيعمج ءاضعأل نكي مل ةقيقحلا ىف هناف اذه لك عم نكلو

 رصم ىف ةيسايس ةئيه وأ بزح ىأب الو ةيرصملا ةموكحلاب ةيمسر تالاصتا
 نوكرحتي ةسايس لاجر مهسفنأ نوربتعي اهؤاضعأو ةيعمجلا سيئر نكي ملف
 مهلمع لاجم ىف مهتملك نولوقي مهنإ . رصم ىف مهئارظن ىوتسم ىلع
 . يش ىلع نوولي ال مهتويب ىلإ نودوعي مث ىموقلاو ىنطولا

 مهطاشن ىف ىمالعإلا بناجلاب مامتها ةيعمجلا لاجرل نكي ملف كلذك
 نأ مغر تالجمو كئارج نم ةيفحصلا تاسسؤملاب ةلص انل نكت ملف ىسايسلا
 راتخملا رمع ةيعمجل ناكو ىلودلا ىوتسملا ىلع ةحورطم تناك ةيبيللا ةيضقلا
 اب لخادلا ىف انكرحتب ىفتكن انكو ةيضقلا هذهل روطت لك ىف دود

 ا



 ال ىتلا ةيعوبسألا ( نطولا ) ةديرج ىف اهنع ربعنو فقاوم نم هلجسن
 جراخلا ىف ىدص انلمعل ناكأ نيثرتكم ريغ ةيبيللا دالبلا اهعيزوت زواجتي
 , نكي مل وأ

 هنكلو انتيعمج ىف ةموسرم ةسايس نكي مل فوزعلا اذه نا ةقيقحلاو
 ٠ هيلع نحن ام ىه ىعيبطلا رمألا ناك هتشقانم ىف ركفن مل ىئاقلت فقوم
 جراخ ةيمالعإ ةدام انفقاومو ةيسايسلا انتانايب نم لعجنل اموي عسن ملف

 . ىبيللا نطولا

 برغملا ىف نيدهاجملاو نييسايسلاب انتقالعب فقوملا اذه نراقي الو
 ةباجتسا اهيف انرودل مهتجاحو مهاياضق لجأ نم ةقاله ىهف ىبرعلا
 نسايسلا ةيعسلا لاجر طاشقل نكذألوا :لغلو + .نموقلاو ىنيذلا بجاؤلل
 نال "ىلع. ةعايس نكن" ةلجسو" ةيوسملا :( مويلا نايكا")' ةديوج ىف اناج
 ١5189 ىيثويو قيام ىرهش لالخ ايبيل راز ىذلا ىليبلا دمحم ديسلا اهبودنم

 قادم اشمو ةكرب ل الفتتستالا يسوفتسلا سوودا هيسسلا كانشا نه دنككو

 ٠ ٠ اهريغو راتخملا رمع ةيعمج نع هتاعابطناو

 ةسائر ىف نيلوئسم نأ ةلب نب دمحأ ديسلا ىل لاق ١150 ةنس ىف

 فراعتلل راتفملا رمع ةيعمج لثمي نمب عامتجالا نودوي ةيرصملا ةيروهمجلا
 نب ىفطصم ذاتسالل كلذ تغلبأف ةيبرعلا اياضقلا لوح رظنلا تاهجو لدابتو
 ٠ نوديري ام فرعنل رصم ىلإ ةلب نب خألا عم رفاسأ نأب ىنفلك ىذلا رماع

 تددعت مث ةسائرلا ىف نيلوئسم عم رصم ىف ءاقل لوأ اذه ناك

 راتخملا رمع ةعامجل الثمم ةقطنملا ىف ثادحألا روطتب تروطتو تاءاقللا

 سيئرلا ءاقلب تفرشت ىتح ةيرصملا ةروثلا لاجر عم تاءاقللا ترمتساو
 رركتو 11017 ةنس ةيادب ىف ةبقلا رصق ىف هللا همحر رصانلا دبع لامج
 هتدايس نم ةوعدب متت تاءاقللا تناكو نيترم هلزنم ىف هتدايس عم ءاقللا

 ٠ سيئرلا بتكم ريدم فرش ىماس ديسلا روضحبو

 ىربكلا ةقيقشلاب راتخملا رمع ةيعمج ةقالع نع هلوق نكمي ام لك اذهو

 صنم ١

 س غ1



 مقرةقيثولا

 نيطسلف ميسقتب ةدحتملا ممألا رارقو راتخملا رمع ةيعمج
 مسني ةدحتلاسألا ياززق ةيفدعلا لاح قاسلا(”نطولا )تيفو

 ىلوألا اهتحفص تللج دقو ةيدوهي ىرخأو ةيبرع ةدحاو نيتلود ىلإ نيطسلف
 ( نيطسلف: ميسقت' جازقمب قاشنإلا ”ريدبقلا يعفي ةملاعلا ): كلاقو كاؤسلاب

 قرشلا نيب برح هذه ) ناونع تحت اهتيحاتتفا ىف رارقلا ىلع تقلعو
 1 ولا عيراقم ال ةدعلا ىف( ترفألاو

 ةئيهلاو ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ راتخملا رمع ةيعمج ةيقرب ددعلا سفن ىفو

 قيفر ريبكلا نطولا رعاشل ةربعم تايبأو نوملسملا ناوخألاو ايلعلا ةيبرعلا

 ٠ ( برعلا ةراشا تحت راتخملا رمع بايش نيطسلف كيبل ) ناونع تحت كلذو

 ( نطولا ) ترذح دقف ١1147/1١؟/9 خيراتب ٠١١ ىدعلا ىف امأ

 ىبزحلا نييبيللا فالتخا رمتسا اذإ ةصاخ نيطسلف دعب ايبيلل تيبي امم

 دعب ايبيل ةيضق ) ناونع تحت :كلذو ىرج امم ةربعلا صالختسا ىلإ تعدو

 ليجستل بتكم حتفب ماعلا زكرملا نم نالعإ ردص ددعلا سفن ىفو

 عوطتلا بتكم حتف ) ناونع تحت نيطسلف ذاقنا لجأ نم داهجلل نيعوطتملا

 برغلاو قرشلا نيب برح هذه
 ةيبرع ةدحاو نيتلود نيب نيطسلف ميسقت ةدحتملا ممألا ةئيه تررق اذكهو

 ا اخ



 سدقأ نم ةعقر عاطتقا ىلع برغلا ةملك تعمتجا اذكه لب ةيدوهي ىرخأو

 الو برغلا نم اوسيل نيذلاو دوهيلا نيدرشتملا مذارشل اهئادهاو قرشلا عاقب

 رجنخب مالسإلا ردص نعطتل ةينارصنلا فقت اذكه لق وأ ئش ىف قرشلا نم

 لطابلا ضرفت نأ ناميإلا نم ةدرجملا ةوقلا لواحت اضيأ اذكهو , ةيدوهيلا

 دعتست اذكه اريخأو انايك ناخدلل لعجي نأ فوجألا رورفلا ىغبيو قحلا ىلع

 تاغاسلا هذه ىف انثإ :٠ ١ اذه رقحأ ام . ةينويهصلا جيزتتل ةيطارقميدلا
 اندسحج .قيزمتل انديه نسايشلا ملاعلا تاق عيفج ابيف كقت ىتلا ةبيفرلا
 تيدر انام هوم فخ امو نى اذه نقع اه انيق لمن لوقت اننا

 قرع برعلا ءانبأ ىفو نوكي نل ... نوكي نل ادبأ اذه ... نيطسلف ميسقت ..

 ام الإ نوكي نلو نوديريام نوكي نل ... قفخي بلق دمحم عابتأ نمو ضبني
 ! ... نيدلا موي ىلإ ةنكسملاو ةلذلا دوهيلا ىلع برض ىذلا هللا دارأ

 ىلع امف دسأتست نأ ططقلا تمارو رسنتسي نأ ثافبلا دارأ دقو امأ

 ىه ام ىلع نوكت نأ اهيلع امو ىتاذلا اهدوجو تبثت نأ الإ روسنلاو داسآلا

 رصنلا نأ تبثت روس خيراتلا ىفو ربع ىضاملا ىفف ددعلا ىف ةلق نم هيلع

 لجأ نم ىمالسإلاو ىبرعلا قرشلا لتاقيس نيرباصلا عم هللا نأو ربص نمل

 ! ددري ىهو هئدبمو هتيدو هشرع نع عفادملا لاتق نيطسلف

 ناسنإب سيلف ىباح وأ حماست *** ًادبمو ضرعو نيد ىف ءرملا اذإ

 دعبام ةوق لكب لعفلاو ةدام لكب لمعلا ريغ دعب اذه دعب امف دعبو

 تفتلت نا الا اذه دعم ام: برعلا تغيروا ةيبرع نيطسلف ايحت نا الإ 13ه

 : اهل لوقنل ايناطيرب ىلإ ةظحل

 كيدل لهف نيطسلف ميسقت ققح دق (روفلب) دعو ىه اذه (.. ىفارب)

 . رخآ نطو ميسقتل رخلآ دعو

 نيطسلف اي كيبل

 برعملا! ةراشإ تحت راتخمل ١ رمع بابش 3
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 ميسقتب ةدصتملا ممألا ةئيه هتذختا ىذلا نيشملا رارقلا رثأ ىلع

 راتخملا رمع ةيعمجل ماعلا زكرملا ثعب اهئاضعأ تاوصأ ةيبلغأب نيطسلف

 ىفو ةيمالسإلاو ةيبرعلا صاصتخالا تاهج ىلإ ةيلاتلا ةيقربلا ىزاغنبب

 : قيلعتلا نع ىنغي ام اهصن

 ةرهاقلا ةيبرعلا لودلا ةعماج

 ةرهاقلا ايلعلا ةيبرعلا ةئيهلا

 ةرهاقلا نوملسملا ناوخالا

 , ربكأ هللا مكتملك تمادام ئش مكيلع ربكي نلف اومدقت . مكتراشإ

 راتخملا رمع ةيعمج

 ىزاغنب

 مالكسإلا هءاد نياكي ما  .اههرج ةةيؤملا نيطسلف ىف

 ماضتو اهقح بصغي فيسلاب ةذلف ةبورعلا دسبك نم هلل

 مالظ ميثالا (روفلب) دعو نم هلوح ميغ سمشلا ءوضك قح

 ءاحومألا هتسفح كلفت ايار. اوهتما دق هنانمت |: ىلع دتعو

 ءكاستألا تناضكو ناكسلا زمخ امس ةسنجتلا الا مكمل

 ماصمصلا هبنج ىف مقي مل نإ هملظب ىوقلا هم ضهي قحلاو

 مادعإلااهريصم نإف اهنع دذن مل ةزيزعلا نيطسلف اذإو

 مارح ةايحلاف ةبورعلانطو اوذقني مل نأ رارحألا ىلع راع

 قيفر ( ةيرجهلا ةنسلا سأر ىف هتديصق نم )

 ه4



 ةلواحملا كلت أدبمل قباطم وهو طساقلا لداعلا ىضاقلا اذه همكح اهيف ظفل دقف نيطسلف ةيضق امأ
 اذهب ةريخألا تيضر دقلو , ةيعدملا مألاو ةيقيقحلا مألا نيب دلولا ميسقتب روهشملا ىخيراتلا مكحلا ىف ةمهلملا
 تضفر نمل دلولا در ثيح طسقلاو لدعلاب ىضقف نيتعفارتملا نم قحلا عضوم ىقيقحلا ىضاقلل رهظف مكحلا
 ! .. قحب اهدلو هنأل دلولا ميسقت

 نيطسلف ميسقتب ( نيطسلف ةيكلم ةيعدملا ) ةينويهصلا ىضر نم كردي نأ ىرصعلا ىضاقلا اذهل لهف
 راهظإل ةيخيراتلا ةلواحملا كلتك لوألا همكح ربتعي نأ هل لهو مألا كلت ءاعدال قباطم ءاعدإلا اذه نأ
 ؟... ريخألا مكحلا

 ادبأ عقي نأ نكمي ال مكحلا نيفنت نإ ... ءاش امب مكحيلو كلذل الهأ وه سيلف كلذ لعفي نل هنإ بير ال

 . ( عقي نل ) ةدحاو ةوقو دحاو ناسلب اولاق اعيمج برعلاو نيطسلف برع نأل

 امف مهلاصوأ تتشتو مهبراشم نيابتو مهراطقأ فالتخا ىلع مهو نيطسلف ةيضق ىف مهتملك برعلا لاق

 ىف نأ كش الو... لوقلا اذه ىلع بترتي امو لاق ام ةروطخ كردم وه نم الإ مهنم سيلو مثعلت الو دحأ مهنم ذش
 بيرغي ىه امو بيجعب كلذ امو هتومو مكحلا لشفي ىضقي ام ىلمعلا ميمصتلا اذهو ىخيراتلا عامجالا اذه
 مكرصني هللا اورصنت نإ ) نينمؤملا دعو هللا نأو رهقت ال ةوق ناميإلاو قحلا عم داحتالا نأ ىلع دهاش خيراتلاف
 , ( هللا نذإب ةريثك ةئف تبلغ ةليلق ةئف نم مك ) ى ( مكمادقأ تبثيو

 له ىرت ايو .اهيف ىضاقلا كلذ مكح راظتنا ىف نآلا ىهو ايبيل ةيضق ريغ نيطسلف ةيضق دعب امو

 هوجو ةدع نم ناتهباشتم نيتيضقلا نإ حضاولا نم ؟... نيطسلقل عقو ام ريغ ايبيلل عقوتي نم كانه
 ايبيل ىف اذه نوعدي نويلاطيإلاو ؛ ناينبو ناكس نم اهيف مهل امب نيطسلف ىف ايموق اقح نوعدي نوينويهصلاف
 نوكيس امبر ايبيل ىف ققحتس ىتلا ةنجللاو ؛ رابتعالا اذه ىلع اهميسقت تررق نيطسلفل ةيلودلا قيقحتلا ةنجلو
 ماسقنا اهلوأ ىرخأ تارابتعا رابتعالا كلذ ىلإ انفضأ اذإ اميس ال نيطسلف ىف اهتخأ رارقل اهباشم اهرارق

 , مهتملك ثتشتو مهسفنأ ىلع نييببللا

 نإف ةجيتنلا ىف نيطسلف ةيضق نع قرتفت اذه نمو ايبيل ةيضق ىلع ربكألا رطخلا ىهل رابتعإلا اذه نإو

 هردق ناك امهمو رابتعأ يأ ىلع هدالب ميسقت ىضري نم اقلطم مهيف سيلف ىبزحلا مهفالتخا مغر نيطسلف برع

 برع نأل عقي نل ميسقتلا نإف اذلو ًالماش ًالماك ادييأت هرسأب ىبرعلا ملاعلا نم اودجو دقو رابتعالا كلذ دعب
 رثأ هل نوكيس ىبزحلا مهفالتخا نأ انل حوليف ايبيل برع امأ ... عقي ال نأ ىلع نولماع اعيمج برعلاو نيطسلف

 نوكيس ءازجأ ةثالث ىلإ دالبلا هذه ميسقت ىف رثأ هل نوكيس ... مهدالب ميسقت ىلع لمعلا ىف مهسفنأ نم ىوق

 بيرغلا بيجعلاو , فيخملا عبشلاك حولي ىذلا ىه اذه ... دحاو نطو ىف ةيرامعتسا لود ثالث ديطوت ىف رثأ هل

 ال ةلظعوملاو ىدجت ال ةربعلا نأكو ناكمب ةروطخلا نم رمألا نأكف حبشلا اذه نم ديدشلا عزفلل رثأ كانه سيل نأ

 . توم وأ ةايح ةلاسم تسيل ةلاسملا نأكو عفنت

 ( راتخملا رمع ةيعمج د قئاثو ) ُ ماا عود



 ىلع شيعي ال دحاولا مسجلا نا ! ال اعيمج نويبيللا اهيأ ال نواوئسملا اهيأ ال - نويئطولا اهيأ - ال
 ةملك ىهو مهتيضق ىف مهتملك برعلا لاق دقلو برعلاب نكلو برع مكنأ نيمسج ىلع مسقنت ال حورلاو نيرطش

 لول .. مكتيورهو كسفتاب ةلماك زق مكنأل ناجح امهم نار كف نازك ناف: نذزو ةبعو لمفلاب ا9نركت ةددملا
 . ( اوقرفت الو اعيمج هللا لبحب اومصتعاو ) ( مكحير بهذتو اولشفتف اوعزانت

 نيل اذل ْع مثلا بتك ١

 مهلئامش صخأ نمو ءادفلاو ةدجنلا برعلا قالخأ زربأ نمو مالسإلاو ةيورعلا ةيضق ىه نيطسلف ةيضق

 وضع هنم ملأت اذإ دحاولا دسجلاك نوملسملاو - هماسي الو هملظي ال ملسملا ىخأ ملسملا ) نإ امك ءابإلاو ةيحضتلا

 . ( مهثم سيلف نيملسملا رمأب متهي مل نمو - ىمحلاو رهسلاب ءاضعألا رئاس هل تعادت

 اهتيمح نم ةعوفدم ةرذقلا ةينويهصلا نم نيطسلف ناقنإل مدقتت ةيمالسإلاو ةيبرعلا ممألا ىه اه مويلاو

 0 دقني بلقن

 ةيعمجل ماعلا زكرملا سسأ دقف نمؤملا ىبرعلا بعشلا اذه حاحلإل اخوضرو تابجاولا كلتل ةيبلت مويلاو

 : ةيلاقلاطورشلا نتياسا ىلع نيطسلف ليبس ىف'داهجلا نيعوطتلا ليجستل انكم نافحتلا ردع

 ١ - اماع نيرشع نع عوطتملا رمع لقي ال نأ ,

 . هيدلو ديحو نوكي ال نأ - ؟

 . ةتلئاعل درفملا لئاعلا نوكي ال نأ - "

 , داليلا هذه ىف نيينطولا دوهيلا دض ىئادع لمع ىأب موقي ال نأ -

 ةكرحلا هذهل نوكيل نأشلا اذه ىف اهتاميلعت ذخأل ةيبرعلا لودلا ةعماج ىلإ ماعلا زكرملا قربأ دقو
 ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ةداعس ىلإو مظعملا ريمألا ىمس انالوم ماقم ىلإ نيباطخب ثعب امك ؛ ةيمسرلا اهتفص

 مهلاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشأ هللا نإ ) . ( ةرخآلاب ايندلا ةايحلا نورشي نيذلا هللا لييس ىف لتاقيلف )

 .:( هللا ليست ىف نوكاتي ذهل مهل ناي
 ,5١ةءال//ا"/ا/ يزاغنب

 ماعلا زكرملا

 اة



 مهل ةطصصسسقت

 1 مقرةقيثولا

 نيطسلف ىف ةندهلل برعلا لوبق نع ثدحتت ( نطولا )

 نيطسلف ةرصنل عوطتملا راتخملا رمع بابش نعو

 ىف رانلا قالطإ فقو نمألا سلجم رارق ةيبرعلا لودلا تلبق نأ دعب

 ناونع ثحت اهتيحاتتفا ىف طابحإلا رعاشم نع ( نطولا ) تربع نيطسلف

 ١ امط/ ال خيراتب ١ ددعلا ىف ( مكسفنأب ام اوريغ )

 رمع دونج نم ) ناونع تحت 1948/8/1 خيراتب ١١5 ددعلا ىفو

 نيطسلف ةرصنل عوطتملا راتخملا رمع بابش نع ( نطولا ) تثدحت ( راتغملا

 ةفلتخم تارتف ىف راتخملا رمع ةيعمجل ماعلا زكرملا لصتا ) هصن ام تلاقف

 لمعي ىذلاو نيطسلف ةرصنل عوطتملا راتخملا رمع بابش نم ةديدع لئاسرب

 ريدج ىه اممو ؛ لاتقلا نيدايم فلتخم ىف نآلا ةطبارملا ةيبيللا بئاتكلا ىف

 مهنم ىحرجلا ىتح ةديج ةحصب مه بابشلا ءالؤه عيمج نأ ركذلاب

 ةقرف نأ اضيأ انملع دقو :داهجلا ىف ديدج نم عافدنالل رماوألا نورظتنيو

 نم لوأ ىيناجرقلا ىدنفأ دمحأ ناث مزالملا ةدايق تحت ةيبيللا سودناموكلا

 ةدايقلا ريدقت تلأن ةيركسع لامعأب تماق دق ايقيرفأ لامش نم عوطت

 ىف مهئاقدصأو مهيوذ يلإ مهتايحت نوفلبي بابشلا ءالؤهو كانه ةيرصملا

 : مهنم ركذنو راتخملا رمع بابشو مهءاقفر ةيحتلاب نوصخيو نطولا ضرأ

 دبع - ىداهوب ىلع - حالقلا بجر - ىنئاربلا ىلع - ىناجرفلا دمحأ

 سيثو - عاردوب جرف - موهينلا نسح - ةبولط ىحتف - نوشب حاتفلا

 - ىسيع نب ىدهم - ( ريلوكلا ) ىيعب دمحم - موله نب قيدصلا - عاردوب

 - جوعلا ضوع - فولش رمع - شوكبلا ركب وب - ىواسيعلا سيردإ

 - ىيريغملا ىلع - زافنسلا ىفطصم - شيمرد ىلع - ىشيكلا ىسوئسلا

 ٠ ( ةنينم ىناجرفلا - ىرباصلا قلاخلا دبع
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 مكسفنأب ام اوريغ

 ْ , ةندهلا لوبقب

 دعب ناهجلا برغلا فاثئتسا لوخ ىضاملا ددعلا ىف انتيحاتتفا نوركذتي نولازي ال ماركلا انعارت لعلو

 مهدض نمألا سلجم هذختي امي نيثرتكم ريغ ءادهش هنود توملا ىأ ةوقلاب مهقح صالختسا ىف رارمتسإلا ىلع
 . تايوقعلا تارارق نم

 8م ا 8 ٠

 نهولا رثأ مامأ ديدج نم انسفنأ دجن ىتح اذه لك ىلع مايأ ةرشع ىضمت ال نا ادج ملؤملا نم هناو

 ىف تفي نل ىأ ادبأ اليبس اهبلق ىلإ سأيلا دجي نل اذه عم ةيبرعلا ةمألا نكلو لتاقلا مهولا ريثأت تحتو لذاخلا

 تاباصعلا دض اهدابكأ تاذلفب هالصت ىتلا ىهو لاتقلا فاقيإ ةيلوئسم نم اهتساس هلمحت ام اهدضع

 ايساينس المع هتريتعاو راذعالا اهلود ةداقل تلحتنا اهنكلو ةيبرعلا بوعشلا نم زازئمشا ىلع مولعم وه امك تناك

 , نيطسلف ذاقنال اهذيفنت ىراجلا ةيلمعلا ةطخلا ىلع رثؤت ال ىتلا هتارربم هل

 فقوملا وحن ةيبرعلا بوعشلا حور ىلع رطيسي ةقثلاو نانئمطالا روعش داع ىتح لاتقلا فتاتسا نا امو

 ٠ فقوملا ةداقو

 الإ مهللا عون ىأ نم رربم هل نوكي نأ لاح ىأب نكمي ال لجأب ةددحم ريغ ىهو ةندهلا هذه لوبق نكلو
 نوكت نا نكمي ام دشأ ىلع تايبوقعلا هذه روصتنلو ,.. ةيركسعلاو ةيداصتقالا نمألا سلجم تايوقع نم فوخلا

 نا لدب ةوقو ةدايس تاذ ةيدوهي ةلود نيطسلف ىف ىقبت نا لضفت ةيبرعلا لودلا لعجل ىفكت له ىرن ىتح هيلع
 هيلإ لصي دح ىصقأف ةيركسعلا تابوقعلا امأو ةيداصتقالا تابوقعلا امأ ؛ تابوقعلا كلت لودلا هذه لمحتت

 . ةوقلاب ليئارسإ ةلود نيكمتو اهنع ةيبرعلا تاوقلا ءالجإو نيطسلف ىف ةيوق ةيلود شويج لازنإ وه نمألا سلجم

 الب دودحم نيح ىلإ ىلو عقاو رمأك حولي ةيدوهيلا ةلودلا حبش انل رهظي امهنم لك ىف نيتلاح مامأ اننإ
 رارمتساو ةئدهلا ضفرو نيطسلف ىف ةموعزملا مهتلود ءاقب هانعم دوهيلا دض لاتقلا فاقيإو ةندهلا لوبقف كش
 ةيحانلا نم فخأ نيررضلا ىأ لءاستن اذهو ... ةلودإا كلت نيكمتو ىربكلا لودلا شويج لخدت هانعم لاتقلا
 انأ هلتقأس ىأ كنبا لتقاو مق ىناثلل لوألا لاقو فيع.ض رخآل ىوق لجر ماج اذإ 00 الثم مهل برضنلو ؟ ةيونعملا

 ناك اذإ اذه ىه هلتقي نأ ىلع ىوقلا لجرلا ديب هنبا لتقي نا لضفي هنا بيرال ... فيعضلا لجرلا لعفي اذامف

 - عار

1 
 ا



 هناف ناميإلاب ةيوق اسفن هل نكلو مسجلا فيعض ناك اذإ امأ ؛ اضيأ هحورو هدسج ىف فعضلا هكلمتي فيعضلا

 انهو راهقلا ىوقلا هللا ىلع ادمتعم زيزعلا هنيا نع عافدلل عفدنيو نيتلاحلا ىلع هرمأ ىوقلا كلذ نم لبقي نا

 , ةزجعملا هذه لاثمأ نم خيراتلا لجس ام رثكأ امو ةيهلإلا ةزجعملا نوكت

 اهتاف صالخإو ربصو ناميإب اهداهج ىف تعفدتاو هللا ةوق ىلع تدمتعا ىل ةيبرعلا لودلا نإف كلذكو

 انيلع اقح ناكو ) لودلا هذه لاثمأ ىلع ( نيدلا حالص ) هللا رصن امك ىربكلا لودلا هذه ىلع رصنتس هللاو

 . ( نينمؤملا رصن

 اهب ام ريغتل ةيدج ةتافتلإ اهسفن ىلإ تفتلت نأ الإ ةييرعلا بوعشلل دعي ملف لذعلا فيسلا قبس دقو امأ
 .... اهجراخ نم سفنلا ريرحت بجاو لبق ابجاو ىحضأ دق اهلخاد ىف سفنلا ريهطت نإف

 : نوملسملا اهيأ برعلا اهيأ

 1( يشف اند ووقت قه وقم ارسال ةللااوا]

 مقرةقيثولا

 نيطسلف ىف ةمئادلا ةددهلا عيقوت ىلع قلعت ( نطولا)

 ةيرصملا تاوقلا نيب ةمئادلا ةندهلا عيقوت ىلع ( نطولا ) تقلع

 امأو) ن اوه نفح اهلاقي ف: كلذو ىووعل "بابشلا حمه تيقيدتسا و :كدويلاو

 . 1149 سرام ١ خيراتب ١١5 ىددعلا ىف ( برعلا بايش اي دعب

 برعلا بابش اي دعب امأ

 ناديم ىف دوهيلاو نييرصملا نيي ةمئادلا ةندهلا ةيقافتا عيقوت رسخ ىبرع لك نذا ىلإ ريثألا لمح
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 نيذلا مهو لاتقلا فقو لوبق ىلإ نويرصملا انئاوخأ رطضا دقل ... سوفنلا ىلع هعقو دشأ ام ربخ

اذإو ةبورعلاو ةوخألا ىناعم تشالت ىتح تقولا نم نيح ضمي مل نكاو برعلا مهناوخا سأر ىلع ناديملا اولؤن
 

 ٠ ةمينغلا نم ىجري ام ىصقأ وه ةمالسلاب عوجرلا اذإو راهنت مئازعلاو طرفني عمجلاب

 ةرفاس ةقيقحو ميلأ عقاو ىأو ةقيقحلا لهاجتي وأ عقاولا نم لصنتي نا مويلا عيطتسي ىيرع ىأو

 ٠ ةميدتسم ةنده ةيقافتا اهعم دقعتو ةيبرع لود عبس اهب طيحت نيطسلف ىف ةيدوهي ةلود دوجوك

 ضرأ نامكحي نامزياوو كوترش امنيب دلاخ ديفحو برعي ليلس هنا لوقي نا مويلا عيطتسي ىبرع ىأو

 . مالسلاو مالسإلا
 ٠ برعلا بابشاي دعب امأو .. نطولاو نيدلل ةنايخو .. حام هوحمي ال راع

 ؟١٠ لذلاو لشفلاب نوضرت مأ تارهاظملاو تارمتؤملا ىلإ نوعجرتأ ؟ نآلا مكفقوم وه ام

 مالسإلاب .٠ !

نيذلا دوهيلا مهنكلو رمألا ناهل دوهيلا ريغ عم اهانرسخ انك ىلو ىلوألا ةكرعملا انرسخ دقل
 مهيلع تيرض 

 , راعللا يف ةنكسملاو ةلذلا

 امبرو اقلطم سأيلا ىلإ انب عفدت نا ةبكنلا مظعو بطخلا ةحادف نكلو يلوألا ةلحرملا ىف انلشف دقل

 انمدام ةيناسنإلاو نيدلاو ةينطولا رصانع نم ةبكرتملا انحور دقفن ناو دقفن مل اننكلو انتزعو انتمارك مويلا اندقف

 امو بجيو بجيو دجنو دحتن نأ بجي دعنو دعتسن نأ بجيو دعتسنو ربصن نا بجي ةايحلا عم سي الو ءايحأ

 اوذوكت نإ موقلا ءاغتبا ىف اونهت الو ) ةارابملا نع ةراشالاب ىفتكنسو لعفن لب لوقن نا اننكلو بجي ام رثكأ

 ٠ ( نوبلقني بلقنم ىأ اوملظ نيذلا ملعيسو ) ( نوجري الام هللا نم نوجرتو نوملأت امك نولي مهناف نولثت

 هب اورتشا ىذلا ديحولا مهحالس وهف مهتايداصتقا ىف نيينويهصلا ىلع ابرح اونوك : برعلا بابش اي

 . ءاطعلاو ذخألا ىفو ءارشلاو عيبلا ىف مهوعطاق ... قافآلا ذاذش هب اودنجو لودلا رئامض

 اوجلاعو لبقتسملا ىلإ اوعلطتو خيراتلا اوعجارو ةدحولاب اومصتعاو ناميإلاب اوحلست : برعلا بابش اي

 لسلة وطملا يشعل

 مقرةقيثولا
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 ىذلا لافتحالا نع (نطولا) تثدحت ”١944/8 خيراتب ١١١ ددعلا ىف



 لصو ىذلا ةبيقروب بيبحلا ديسلا سنوت ميعزب راتخملا رمع ةيعمج هتماقأ

 راتخملا رمع ةيعمج ىلع اقيض لزنو ربلا قيرطيب رصم نم امداق ىزاغنب

 عم ةيسسنوتلا دودحلا ىف دعوم ىلع سلبارط ىلإ هجوت مث مايأ ةعضبل

 تاطلسلا نكلو سنوت ىف دوجوملا ركاش ىداهلا ىسنوتلا لضانملا

 ىلإ وجلا قيرطب اروف هتلحرو سلبارط ىف كرحتلا نم هتعنم ةيناطيربلا

 . ةرهاقلا

 ربكألا دهاجملاب ايحرم ةيعمجلل ماعلا ريتركسلا بطخ لافتحالا ىفو

 ريرحتلا ليبس ىف هبعش حافك نع ىسنوتلا ميعزلا ثدحتو ةبيقروب بيبحلا

 ىف ررحتلا ةكرحب ىبرعلا قرشملا فيرعتل ىه رصم ىف هدوجو ببس نا لاقو

 انقرط ىلخادلا ناديملا ىلع اننأمطا نأ دعب اننا ) لاقو ىبرعلا برغملا

 اذإ ىتح ةيناث ةهبج هل حتفنل نكلو رمعتسملا نم افوخ ال ىجراخلا ناديملا

 تاوعدلاب ال انديؤي نم قرشلا ىف اندجو مساحلا لمعلا رود ءاج ام
 , ( ةلاعفلا تادعاسملاب نكلو تاجاجتحالاو

 دومحم ذاتسألا ىلإ ةبيقروب بيبحلا ميعزلا نم ةلاسر صن رشننو

 رشنن امك .. نييسنوتلا نينطاوملا دحأ لوح ١151/3/٠١ ىف ةخرؤم فولخم

 ىسنوتلا ميعزلا نم راتخملا رمع ةيعمج ريتركس ىلإ ةهجوم ةلاسر صن

 ىهو ةرئاط ثداح ىف « ةبراغملا نيلضانملا ضعب عم لتق ىذلا رمات بيبحلا

 نيدهاجملا دحأب ةيصوتلل 18/9/59 ىف ةخرؤمو , هللا همحر هدي طخب

 برقملا ىلضانمل تادعاسم نم همدقت ام ىلع ةيعمجلا ركسشلو ةبراقملا

 : :ييرعلا

 ىلإ ةسسبيق روب بيسبحلا نم

 )١95557/57/١( فولخم دومحم

 ب الا



 ىبرعلا برغملا بتكم
 رصم - دعس حيرض عراش ٠

 07/55 نوفيات

 فولخم دومحم ذاتسألا دهاجملا ىنطولا ةرضح

 نيينطولا ناوخإلا نم ىهو لابرد فسوي خألا نأشب مكتيقرب انتلصو دقف : دعبو ًامالسو ةيحت
 , انيدا نيفورعملا

 قاحتلالاو رصم ىلإ هرفس ليهستل ةنوعملا مكنم بلطي نم ىلإ مكرظن تفلتل ةصرفلا هذه منتغن انذأو

 نم ريثك ىف اهيلع بلغتلا بعصي انه لكاشم انل ثدحت ةلأسملا نإ كلذ ىف اولهاستت ال نأ اندنع ىيأرلاو , اتب

 نوئشب ةقئافلا مكتيانع ىلع ركشلا صلاخ مكركشن نحنو « ةماع ةروصب هيلإ مكهيبنت اندرأ ام اذه . نايحألا

 ةيورعلا نع هللا مكازاج , تادعاسملا فلتخمب مهودمتل مكيلإ نوئجتليو مكيلع نودفي نيذلا نيدهاجملا مكناوخإ

 تايحتلا بيطأ عم مارتحالا قئاف لوبقب اولضفتو

 م 1145/5/٠ ىف ةرهاقلا

 صلخملا

 بيبحلا ( عيقوتلا )

 لتقم أبن ىلع ( نطولا ) تقلع 955١/"ا5١١ خيراتب ١517 دعلا ىف

 نايتف ةدشانم رسصمب نيملسملا ناوخاإل ماعلا ديشرملا انيلا نسسح ذداتسألا

 ' مهتادايش م الصضإل ةليسو لتككلا اوذختي ال نأ رصم
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 انبلا نسح دشرملا ذاتسألا ةليضف عرصم
 ملاعلا عجفي مويلا ىه اهو اشاب ىشارقنلا ةلود هل روفغملا عرصمب ىبرعلا ملاعلا عجف بيرقلا سمألاب

 ةيورعلل هصالخإ ىف كشن ال ىرصم امهالك نالجر . انبلا نسح ريبكلا دشرملا ةليضف عرصمب ىمالسإلا

 . ماعلا حلاصلل امهلمع لبس تنيابتو امهرظن تاهجو تفلتخا ناو ةصاخ ةنانكللو ةماع مالسإلاو

 بقترملا انلمأ متنأو ةنانكلا بابش اي الهم . تالاحلا أئسأ ىلعو تاقوألا جرحأ ىف امهاندقف اننكلو

 .٠٠ الهم لبقتسم ا ىف ةيمالسإلاو ةيبرعلا بوعشلا ةمئأ اونوكتا

 احرص انبلا نسج لتقب متمده دقإو . صالخإلاو ةهازنلاب فرع اينطو انكر ىشارقنلا لتقب متمده دقف

 , ةوقلاو ىوقتلا هدامع اينيد

 ىهو . نيتميلألا نيتثداحلا ىلإ ةعقادلا بابسألا ثحبن نأ تارابتعا ةدعل فقوملا انل حمسي ال نحنو

 اهيناعي ىتلا ةسعتلا ةلاحلا ءوض ىلع عقاولا ىلإ رظنن نأ انسفنأل حمسن اننأ الإ ةبراقتم ال ةيراضتم كش الو

 ذخأ ناو مهتضوافم ضفرو زيلجنإلا ىدحت ىذلا ىشارقنلا لتقي نأ ةحلصملا نمأ لعاستنف ةنوآلا هذه برعلا

 ناو هتوقب نطولل ادعتسم هتقيقح ىلع نيدلاب انمؤم اليج دعأ ىذلا انبلا نسح عرصي نأ ىأ ؛ هثيرتو همتكت هيلع

 ٠ فرطت نم هعابتأ نم فرطت

 ال ةنتف اوقتاو ) . مكتدايقل حال.سالا ةليسو لتقلا اوذختت ال نأ رصم نايتفاي ريمضلاو هللا مكدشانن

 ٠ ( ةصاخ مكنم اوملظ نيذلا نييصت

 اذه دمأ دقف شحهتملا دحلملا رصعلا اذه ىف احلصم امامإ ناك هنإ ميظعلا دشرملا ةليضف هللا و

 ٠ ةوقلأو ناميإلا ىهو الأ ةيشحولاو داحلإلا ةمواقمل حالس ىضمأب ليجلا

 . ليبسلا ءاوس اهعانبأ دهيو ةنانكلا هللا ظفحيلو

 اسنرف مجاهت ( نطولا )

 لالقتسالا بزحو شكارم كلم نم اهفقول

 هس اال



 هبعش نيب ةنتف قلخل قيقشلا رطقلا كلذ ىف اهبانذأ اسنرف تكرح ىشكارملا ْ

 تافرصت دض اهنطو ءانبأ رعاشم نع ( نطولا ) تربع دقو ملسملا ىبرعلا ١

 ةياهن ) ناونع تحت 1١/1/5 ١950 خيراتب ؟0؟ ددعلا ىف ةيرامعتسإلا اسنرف

 ... شكارم ىمالسإلا ىبرعلا دلبلا ىف ةيمادلا ةيرامعتسالا اهلوصف نم رخآ لصف ليثمتل اسنرف تداع

 ٠ ةضيفبلا اسنرف تافرصتل رصطاوخلا نزتهتو رعاشملا كرحتت نأ ىعيبطو

 نأو ىمويش بزح هنأب ىشكارملا لالقتسالا بزح ةمهتم اهسفن نع عافدلاب اسنرف موقت نأ ىعيبطو

 ميسارم عيقوت ىلع سماخلا دمحم ناطلسلا ةلالج هيف تمغرأ ىذلا تقولا ىف داسفو ةنتف ةاعد هءاضعأ

 ىبرعلا ملاعلا نإ . ةيكلملا ةيشاحلا نم هئادضعأ درطو لالقتسالا بزح لامعأ راكنتساو تاحالصالاب هتمس ام

 , لالقتسالا بزح. ىه امو شكارم كلم ىه نم فرعي ىمالسإلاو

 مهبرقيو بزحلا ءاضعأ ىلع فطعي كلماف فدهلاو ةياغلا ىف ناتدحتم ناتينطو ناتوق بزحلاو كلملا نإ

 ..عيصتلا نملاكو ةروبقلا ىنانسال وحدتي وحلا ءانقملاو

 ىف هدالب قح فعضت ةيقافتا عقوي نأ ضفرو ةديعب ريغ ةدم ذنم ةيمسر ةرايز اسنرف ميظعلا كلملا راز
 . تالافتحا هبغرت ملو ةوق هبهرت مل هبعش ةماركو هتماركب اظفتحم هنطو ىلإ داعو ماتلا لالقتسالا

 اشاب ) ىه كلذ اهبانذأ دحأ تكرحف ةروص ةيأ ىلع ةيرامعتسالا اهتطخ ذفنت نأ اسنرف تدارأو

 قفيص ةةكنوت( + اهانلا )"تيدي نيرقلا بوفلاو طولا كنزا هني كار هاشم قو عدس ينلاو
 . ةيمادلا هلوصف نم رخآ الصف رامعتسالا

 .. ناكم لك يف ةنوخلا طقسنلو رامعتسالا طقسيلف الأ

 :"انراهكلا نس اهودشادت نيو نم ةيرقلا ايقيابك انخزف رلففتتلو

 مالا ةئيدو ةيسفرفلاةموقحلانلإ ضسرفلا مادتفاإلا لع اهمدتم نواقزبلا تاونلا سلجم قويا قو اذه
 , ةدحتملا

 مس مال



 مج فه وها

 / | مقر ةقيثولا

 نانبل ىف ىكيرمالا لخدتلا ىف ىنطولا فقوملا

 ةغاقي ( 1184 وينوي 1-652) ىزاغثب ىف ةيبرعلا لودلا ةعماج سلمم دقعنا

 ىف قيبطتلا رو رواهنزيأ عورشم هيف ناك تفقو يف ىواقربلا ىعيرشتلا سلجملا

 دقو ةئف ىلع ةئف ةرصنل رشابملا لخدتلاب مث هتائف ضعب ىلإ ةحلسألا لاسرإب نانبل

 ٠ ةضراعتملا فارطألا نيب ةحلاصملا ضرغل ةعماجلا سلجم دقعنأ

 ةيلاتلا ةيقربلا لاسراب نينطاوملا نم هاوخاو رماع نب ىفطصم ناتسألا رداب قو

 )١( ماعلا اهنيما ىلإو ةيبرعلا ةعماجلا سلجم ىلإ

 ةيبرعلا ةعماجلا سلم ءاضعأو سيئر ةداسلا
 ةيبرعلا ةعماجلل ماعلا نيمألا ديسلا

 ركتتسي امك ةيررحتلا هتضافتنا ديؤيو نانبل ىف ىبرعلا بعشلا حافك ىيحي ايبيل ىف ىبرعلا بعشلا ْ[ّل
 ىلع ةقفدتملا رواهنزيأ عورشم ةحلسأ ىف لثمتي ىذلا لخدتلا كلذ ةيلخادلا برعلا نوئش ىف ىبنجألا لخدتلا

 نإ“ هئالمعو رامعتسالا مئاعد ديطوتو هينطاوم نيب ةنتفلا ران لاعشاو قيقشلا دلبلا لاصوأ قيزمتل نانبل

امأ ةرحلا مهيوعش ىلع ةيرامعتسالا ةيبنجألا ةحلسالا نودعتسي نيذلا كئلوأ غمدتس ةيخيراتلا ةيلوئسملا
 بعشلا 

ا فحز فقوي نلو اقح هللا هدنسيف هتماركو هتزعو هتيرح لجأ نم لضانملا
 ءالخدلا حالس اهفادهأ وحن بوعشل

 , ءالمعلا قطاوتو

 - نيورلاب ىلع - هواوز ىلع - ىنايزلا ىلع - رماع نب ىفطصم

 ريشب دمحم - دوعس نب نمحرلا دبع - رباج دمحم - فولخم دومحم
 : سريغملا
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 و115 ةحفص ةيبرعلا ةخسنلا ىرودخ ديجم روتكدلل ( ةثيدحلا ايبيل ) باتك عجار

- ١ 

 سه الود



 مه + جيا

 1 مقر ةقيثولا

 ىزافنبل رئازلا قارعلا سيئر مساق ميركلا دبع دفو ةيهجاوم

 عص ةدحولا لوح قارعلا سيئر مساق ميركلا دبع اهراثأ ىتلا ةمزألا ءانثأ

 ىدلو هرظن ةبجو حرشل ةيبرعلا :دالبلا ةنايزب ىقارع كفو ماق ةصقنلا ةيبرعلا ةيرويدجلا
 ردصي هللا همحر بهشألا رمع ديسلا ناكو : ىزاغنب ىف هتهجاوم انررق ايبيل هترايز

 يل ف هك وعس نزع عمان يلع« وماك نب فلسمم اننا ميسا قاحرلا ٠:ةديرع
 هيجي داحسألا يقلك دقو'ادتفرعس هريرعتب موقت نأ ىف كلا اذه ةيجاول نافسألا
 انارتحا | نافدلا ) عاج هققوتلا نركب نا يلع: ايزي هجيج دفرلا ىلإ رشم قاطخ
 / 5/75 خيراتب ؟04 ددعلا ( نامزلا ) ةديرجل ( قحلم ) ىف ردص دقو بهشألا ديسلل
 . كلذ ىلع اهل اباقع ةرتفل ( نامزلا ) تلطع دقو 49

 ةداسلاو قافرلا ىلإ حوتفم باطخ

 سفقارسعلا كسفوسلا ءاسضعأو سيئر

 !! ناونعلا اذهب اريثك بحرت نأ ٠٠ مسالا

 !! ,. افئاز اعوضوم لمحت تءاج اذإ ةقاربلا لاكشألا

 ىف ةاباحم الو .. قحلا ىف ةلماجم ال ... قطنميو ةحارص ىف مكشقاننسو مكهجاونس كلذ لجأ نم

 ١, ةديقعلا

 ال مكلعلو متئج ... فرعتلاو فيرعتلا ةتفال تحتو نماضتلا راعش تحهتو ىبرعلا بعشلا مسا تحت

 مل اذإ ائيش ىنعت ا اهنأ لب ةلاسر لثمت الو ةوعد لكشت ال نيوانعلاو لاكشألاو ءامسألا هذه لك نأ نولهجت

 الو فارحنا ال ةتباك تاوطخب ةقيقحلاو عقاولاو قيبطتلا ناديم ىف امدق ىضمي .. افداه اسوملم المع دسجتت

 !!! .. رثعت الو عجارت

 ته مالكا



 : ىه ةفشاك راوتأ ةثالث ءوض ىلع مكتقيقح فشكتسن نأ نم انل دبالف نذإو

 . ىبرعلا برغملا ىف مكتانايبو مكتاحيرصت -
 , نآلا ىلإ ةروثلا ذنم قارعلا ثادحأ -

 . ةيبرعلا ةيموقلل حيحصلا موهفملا -

 ةدحولا نأ ) ىف لثمتت ةيبرعلا ةيموقلا ىلإ مكترظن حصألاب ىأ قارعلا ةرظن نأب سنوت ىف متنلعأ
 عاضوأ ةمثو ... اطابتعا ضرفي ضرف ةلاسم تسيلو ايخيرات اريوطت ةيبرعلا تاقالعلا ريوطت ةلاسم ةيبرعلا
 ىلع هلكاشم ةجلاعمو هعاضوأ ريوطت بعش لك ىلعف ىضاملا خيراتلا تافلخم نم انبوعش اهتقلت دق ةفلتخم
 كلذلو رخآ ىبرع رطق نوئش ىف لخدتي نأ ىبرع رطق ىأل زوجي ال كلذ ىلع ءانيو وه هاري ىذلا هجولا
 ىف اهدحأ ضرف أ لخدت نود ايوخأ انماضت ةقيقشلا راطقالا هذه نماضتب أدبي ةيبرعلا ةدحولا ىلإ لوصولاف
 لاضن ةدحو ىه ةدحولاف هتيصخشب امهنم لكل ظافتحالا عم ىلعأ ىوتسم ىلإ اذه ىوتسم عفرو رخآلا نوئش
 , ( ةمات ةيرحب ةيبرعلا انبوعش هررقت ريخآلا اهلكش امأ

 ةدحولا ةلاسم .. ةثزجتلاو لاصفنالا انل فسلقي هنكلو ةيموقلاو ةدحولا ريسفت انل لمحي ال مالكلا اذه
 ةلحرم ىصقأو ( ىوخأ نماضت ) درجم ىهو ( ةيصخشلاب ظافتحا ) ةلأسمو ( تاقالع ريوطت ) ةلأسم مكدنع

 ىو( ىضاملا خيراتلا تافلخم ) ىه مكحلا اذه رربت ىتلا مكتاسيثيحو .. ( لاضن ةدحو ) اهنأ ىه اهفلبت
 ةجلاعمو هعاضوأ ريوطت بجاو بعش لك ىلع نأ ) ىهف مكرظن ىف ةصالخلاو ةجيتنلا امأ ( ةفلتخملا عاضوألا )
 و( اطابتعا ضرفي ضرف ةلأسم تسيل ةدحولا ) ىجلا ميمست رود ىتأي انهو ( ىه هاري ىذلا هجولا ىلع هلكاشم
 , ( رخآ رطق نوئش ىف لخدتي نأ ىبرع رطقل زوجي ال )

 اهيأ ةيموقلا نإ ةئزجتلاو لاصفنالل ةفسلق هنكلو ةيموقلاو ةدحولل ًاريسفت سيل انلق امك مالكلا اذه

 ءاقفرلا اهيأ ةدحولاو ( ةيبرعلا ةمألل ررحتم لماك دوجو قيقحت ) اهنكلو تاقالع ريوطت تسيل ةداسلاو ءاقفرلا

 مضت جيلخلا ىلإ طيحملا نم دتمت ةدحاو ةلود انم لعجت ةدحو اهنكلو ىفطاع ىوخأ نماضت درجم تسيل ةداسلاو

 نكلو , ميظع ىخيرات ثارتو ريطخ ىجيتارتسا عقومو ةمخض ةيدام تايناكمإ نم مهيدل امب ىبرع نويلم ةئام

 ءازجأ ضعب ىف هل لازام هنأل برغلا ةحلصم نم سيل ... برغلا ىأ قرشلا ةحلصم نم سيل ةلودلا هذه مايق

 ايروأب هدودح ءارو ام ىلإ ايئاهن برغلاب فذقي يمظعلا ةيبرعلا ةلودلا مايقو ذوفن نأ مكح » ىيرعلا نطولا
 داحتالا ىف لثمتملا قرشلا نأل قرشلا ةحلصم نم سيلو ... ةينويهصلاو رامعتسالل رثأ رخآ عم اكيرمأو
 ةدحاولا ةيبرعلا ةلودلا مايق امأ ىعويشلا هبهذم قيرط نع ىبرعلا نطولا ىلع هذوفن طسبي نأ همهي ىتيفوسلا
 اهيف ناكم ال ىخيراتلا اهثارتو اهتحلصم ميمص نم ةعبان ةيبرع ةيجولويديا تاذ ىربك ةلود مايق هانعمف
 ْ , ليخد دروتسم بهذم ىأل الو ةيعويشل

 ةاعيلو ةيعويشلاو نامعتسالا دحتيلف ثرغلاو قرشلا ةحلصم نما كيسيل ىربقلا ةيبرغلا ةلونلاةتفادامو
 . ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا نيوكتب تزرب ىتلا ةدحولا ةدعاق ميطحتل اعم

 ع عالا/ل -



 ىماع ىهف بولسألا امأ ... ءالمعلاو بانذألا نم ةفوشكمو ةفورعم تالآو تاودأ ىهف لئاسولا امأ

 ةيروهمجلا نأ .. مكتيتاذ لوزتو مكتيصخش اهيف بوذت ةدحولا نأ ةيبرعلا راطقألا اهتيأ : نولوقي مهنإ صيخر

 .. مكنوئش ىف لخدتتو ةدحولا مكيلع ضرفت اهنا .. مكرامعتسا ديرت ... مكعالتبا ديرت ةيبرعلا

 . انعم اولءاستت نأ اندوب بولسألا اذه ةشقانم ىف انعم اوكرتشت نأ ةداسلاو ءاقفرلا اهيأ اندويو

 داحتا لود ةيتاذ تلاز نيأو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نايك ىف ةلود نيسمخ ةيصخش تباذ نيأ

 نيصلا حبصت ال فيكو ... ةدحاو ةلود اونوكي نأ ىدنه نويلم ةئامثالث ىضر فيكو .. ةيتيفوسلا تايروهمجلا

 دحاو توص لدب اتوص نيسمخو ةئامتس ةدحتملا ممألا ىف اهل نوكي نأب بلاطتف ةلود نيسمخو ةئامتس ةيبعشلا

 !!!! ... نآلا ىتح هب رفظت مل

 نم ءزج لكل ةيصخشلاب ظافتحالا تعنم لودلا هذه ىف ةدحولا له : انعم اوطاستت نأ اندوب

 ؟ .٠٠ اهئازجأ

 ةحلصمل اهنيب ةدحولا تماق كلذ عمو .. ةرفانتم ةددعتم تانايدو تاغلو تايموق مضي لودلا كلت بلغأ نأ

 نم ابقاو اعرد اهل نوكتو اهيكزتو اهيمنت اهنأل ةقرفتملا ءازجألا ةيصخش ظفحت ىتلا ىه ةدحولا نأل ... عيمجلا

 وه ةيبلسلاو ةيلازعنالاو ةينانألا ىه ةدحولا قيقحتب لوزي ىذلا ديحولا ءىشلا نا ... ديبملا ىجراخلا طلستلا

 !!! ... فعضلاو صلقتلاو دومجلا

 تارايزو ىناهتلا تايقرب لدابتب ( ىوخألا نماضتلا ) درجم هقيرط سيلف ةدحولا ىلإ لوصولا امأ

 دهاجملا قيقشلا ىلإ حالسلاو لاملا ضعب ميدقت هانعم ناك اذإ ( لاضتلا ةدحو ) درجم هقيرط سيلو دوفولا

 , ةيحلصم ىأ ةيفطاع ىأ ةيناسنا بابسال ممألا اهلدابتت حالسلاو لاملاو دوفولاو ىناهتلاف

 ال هيناعم ةحضاو ةدحولل ةوعدلا بولساو ءاوتلا الو هيف بعشت ال اهملاعم ةزراب ةدحولا ىلإ قيرطلا نإ

 . نارود الو اهيف فل

 .٠ بولسالا اذهب انومتبطاخو قيرطلا اذه نع انل متئج ىل مكب انزازتعا دشأ امو

 ' ليتكتو ىعامتجالا ماظنلا هيجوتو ىبرعلا داصتقالا طبرو ميلعتلا جهانم ديحوت ىلإ نوعدت متئج ىل
 , ةيسايسلا ةدحولل اديهمت فلتخملا جاتنالا زيكرتو ةقرفتملا دوهجلا

 مهتلا اهنم هجوي قدانخلاب اهيف ىمتحيو ةكئاشلا كالسالاب اهطيحي هراد رقع ىف انم لك عبقي نأ امأ
 , لجدلا اذه لمتحن عن ملف ةدحولاو ةيموقلاب حجبتي مك هيخال

 ىرجي امب نوعنتقم مهنإ ... رومألا تايرجمب ملع ىلع ايبيل ىف برعلا نإ .. ىغلا نم دشرلا نيبت دقل

 ةرهاقلاو دادغب فحص أرقن نحن « ىيرعلا برغملا ىف ىرجي اميو ةيبرعلا ةيروهمجلا ىف ىرجي اميو قارعلا ىف

 , رشلاو ريخلا كردت انلعجت براجت اثإو لطابلا نم قدلا نيمت
 مالسلا تارمتؤمو برعلا درطو ايروس ىلع ةيوجلا تاراغلاو ىوادهملا ةمكاحمو نييموقلا حباذم نإ

 هم ا

 00 اا



 تارايز انعماسم نع هدصي ىأ انتيعأ نع هبجحت ال قارعلا ىف ءىش لكل رمحألا نوللاو ةيعويشلا

 ! ؟ .. تاحيرصتو

 عناملا ىه ام ... ةيبرعلا ةيروهمجلا عم قارعلا دحتت مل اذامل ... كلذ نم رثكأب مكحراصن ال اذامل نكلو

 اذامل .. ىبنجأ ذوفن ىأ لالتحا لك نم ةررحتم ةيبرعلا ةيروهمجلاو ... ىبنجأ ذوفن ىأ لالتحا لك نم متررحت دقا

 , انويلم نوثالثو ةسمخ اهناكس دادعت ةيبرع ةلود قرشلا ىف موقتف .. ةدحاو ةلود اهونلعت ال

 ْ . ةوقلا هذهب متنأو ملاعلا ىف مكتيصخش اوروصت ... ةلودلا هذه مايق

 اهيأ ةدحولا نإ ... ىضاملا تاقلخم نم افوخأ ... ةيلخادلا لكاشملا نم افوخأ ... اهونلعت ال اذا

 ابروا اولأسا ... ةدحتملا تايالولا اولأسا ... ىتيفوسلا داحتالا اولاسا .. لكاشملا ةلالح ىه ةداسلاو قافرلا

 .٠٠ ةيسايسلا ةدحولل اديهمت ةكرتشملا اهقوس ىف ةدحولل ىعست ىهو

 ىدلابراغ فحز دقلق ... نذا ةدحولا ىلع اهومغرا ... تضفر ىتلا ىه ةيبرعلا ةيروهمجلا نأ مأ

 قلطت ىتلا ةدحتملا تايالولا تحبصأف اكيرما ىف بونجلا ىلع لامشلا فحز دقلو هدالب ديحوتل هشيجب ىلاطيالا

 ىف اتوص نورشع اهل ةلود نورشع اهنأ ةينيتاللا اكيرمأ تاليود ىلإ اورظناو ىتيفلا قح ةبحاصو خيراوصلا نآلا

 هيف عمسنو الإ موي ىضمي ال تقولا سفن ىفو ديرت امنيأ ديرت امك ةدحتملا تايالولا اهقوست ةدحتملا ممألا

 , ةنيكسملا لودلا هذه نيب بورحلاو تارماؤملا

ذه ناك دقل ةيررحتلا ىناعملا هذهب انومتئج مكنأ ىل مكب انبيحرت دشأ ام
 ١4 ةروث رجف ىف مكقطنم ا

 .٠ لمألا ةبيخلاي نكلو .. يلوي

 رامعتسالا لظ ىف ةدحوم تناك الثم شكارمو رئازجلاو سنوت نأ دابعتسالا لظ تحت اودحتا دقو ةيرحلا لظ

 ةيداصتقا ةدحوك اهتاريخ لفتسيو نيماعلا نيميقملاب اهل ثعبيو راحبلا ءارو نم اسنرف ءارزو سلجم اهمكحي ناك

 , ةلماكتم

ىلإ هجوم ماهتاو زمغ نم كلذ ىلإ امو ىطابتعالا ضرفلاو نوئشلا ىف لخدتلا ةلأسم امأ
 ةيروهمجلا 

ف قلطي ىذلا فيثكلا ناخدلا هبشت ةكرح ىهف ةدحتملا ةيبرعلا
 .٠ نيعم ىبرح ضرغ ةيطغتل كراعملا ى

ددعتم تاهج نم تارم ةدع ناخدلا اذه قلطأ دقل
تاو ةقيقحلا حاير لضفب عشقنا ىتح ثبل امو ة

 حض

 . ةكرعملا رارسأ انفرعو ألملل فقوملا

 سد كانه ... تالايخو ًامافوأ كات نكلو ضضرف كانه سيلو لخدت كانه سيل ةداسلاو قافرلا اهيأ ال

او رامعتس الإ اهروصي 0 ةعيقوو
 ءالمعلاو بانذالا اهددريو ةيعويشل

 ف

بولسألا اذهب مكلبقتسن نإ ... ةقيقحلاب مكمدصنت نأل رطضن نإ انحرج قمعأ امف دعب امأ
 .. 

 ةيبرعلا ةيموقلا ةكرعم ىف هبيصنب ضهني نأ بيبحلا قارعلا نم رظتنن انك دقل
 نوكت نأو هل لهأ ىه امب

 - الها



 ىف عقو دق كانه انبعش نكلو ... سدقم فحز ةداقو ميظنتو ةئبعت لسر قرفتملا ىبرعلا نطولا ءازجأ ىلإ هلسر

 , نوعمجأ برعلا هنم ديفيس ىسارد لصف ةباثمب ىه ةيساق ةبرجتب رمي ىهو اهرطخ ردقي مل ةديصم

 نوعب فدهلل لوصولا نم دبالو .. هلل! نذاب رصنلا نم دبال نكلو ... ليوط قيرطلاو ... براجت ةايحلاو

 ,..ةعفلطلا تمدقتو ةدانقلا توي دقل.:للا

 ادعب برقلا لاحتساو رخأت نم رخآت نئلو

 ادنرفلا لكث نإو لطب ىدي ىف عطقي فيسلاف

 ل ةقينولا

0 

 / ا / ؟8 ىف ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ةلود ىف رصم نع ايروس لاصفنا عقو 0

 ةيلاتلا ةملكلا تيقلأ ثيح ةرهاقملا ىلإ رقسلاب رماع نب ىفطصم ناتسالا ىنقلكف 65

 دبع لامج سيئرلا نالعا لبق ١13١ ربوتكأ لئاوأ ىف ( برعلا توص ) ةعاذإ ىف

 ايبيل ىف ىبرعلا بعشلا اهيأ
 جيلخلا نم ةيبرعلا انتمأ نايك تزه ىتلا ةسكنلا لظ ىف كبطاخأ ةيورعلا بلق ةرهاقلا نم كيلإ ثدحتأ |[:

 . طيحملا ىلإ

 لمأ ةيبرعلا ةمألل ررحتم لماك دوجو قيقحت نإ « بزعك انتايلوئسم هجاون نأ انيلع ةسكنلا هذه لظ ىف

 ىأ انتيموق ةيارب نيفحاز مدقتن امنيح ناكم لك ىف برعلا نحن ةدحاو انتايلوئسمو ىيرع لك لمعو ىبرع لك

 ديلا نإ انتيار سكنت نأ اهل حمسن نل نكلو ةسكن ىف اننإ موجه ىأ دض ةيارلا هذه نع نيعفادم فقن امنيح

 . دومص ىأو تابث ىأ تدمصو تتبث لب برطضت ملو شعترت مل مواست ملو ملست مل ةيارلا هذه عفرت ىتلا ةيوقلا

 بترتي مايألا هذه ىف انل خيراتلا ناحتماو ةيخيراتلا انتايلوئسم هجاونل ةسكنلا هذه هجو ىف فقن مويلاو

 . دوجولا ةكرعم ىف انيوسر ىأ انحاجن ًالعف هيلع

 - عم.



 ريبك مخض ريصم هنإ ريغص ريصم ةكرعم تسيل ىهو ررحتم لماك دوجو قيقحت ةكرعم انتكرعم نإ

 ىرشب نيعمو ةيدام تايتاكما نم اهيف امب ىداهلا طيحملا ىلإ رئاثلا جيلخلا نم دتمت ىتلا ةيبرعلا ةمألا ريصم
 . ريطخ ىملاع زكرمو ةقالخ تاقاطو ىحور ثارتو

 كلذل لدعلاو ةيرحلا اهفده ةوق ٠ اهراشتنا نوفاخي ةلاسرو اهقالطنا نوشخي ةوق ةلاسرو ةوق-نحنف
 . رامعتسالا اهبراحي كلذل ةيناسنالاو قحلا اهتياغ ةلاسرو , ةيعجرلا اهمواقت

 انتساب اديدك انمار اقوفرم هنم يوقف يق ءلاعل وشم فكر اك ناكتنا ىف نحف

 ىبرعلا بعشلا نأ دجن ناحتمالا اذه نم لوألا مايألا ىف انيلع ىأ انل خيراتلا هلجس ام عفصتن امنيحو

 ةيعاولا ةدايقلا نأ دجنو « هئدبم ناديم ىف اتباث هتدحو لجأ نم ادماص هدوجو ققح دق ىيرع دلب لك ىف

 انأدب لوألا ةسكنلا موي ذنم هنأ لوقن نأ انل دبال نكلو اهتيرقبع تتبثأو اهتردقم تدكأ دق ةيبرعلا ةيموقلل ةمهلملا

 . لحارملا قشأو كراعملا فنعأو تايلوئسملا رطخأ هجاون

 نأ كش الو ةايحلا ةكرعم ىف ناسنالا ههجاوي ام ىسقأو بعصأ سفنلا ةهجاومو انسفنأ هجاون انأدب
 : ' . سرد نم هانيقلت ام ةوض ىلع هيجوتلاب انبوزتس انب رمت ىتلا ةريرملا ةبرجتلا

 نأ نآلا ذنم انيلع بجي كلذل نيرذح نوكن نأ انيسنو انلباقت ىتلا ثادحألا ةهجاوم ىف اناعجش انك دقل

 ش 5 ٠ انتعاجش ىوتسم ىلإ انرذح عفتري

 كانه نأ ملعن نأ نآلا انيلعف ةبقاعتم تاراصتنا نع ةرابع ررحتلاو ةدحولا ةكرعم نأ دقتعن انك دقو

 ل , مامألا ىلإ ةعفاد ةقاط اهنم داونو اهيلع بلغتنو اهعراصنل اهل دعتسن نأ انناكماب تاساكتنا

 0 ْ ايبيل ىف ىبرعلا بعشلا اهيأ
 غلبأو اهروص ىوقأو اهتلثمأ قدصأ ىف ةيبرعلا ةدحولل قيقحت ىه ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ةدحو نإ

 . اهلجأ نم ةيحضتلاو اهنع عافدلاو اهتسارحو هتدحو ةيامح ىبرع لك بجاوو ؛ اهموهفم

 اميرك ارح ادحوم ايحي نأ ىف ىبرعلا بعشلا قح سمطل ةيعجرلاو ةينويهصلاو رامعتسالا دحتا دقل
 , اميثل ارداغ انئاخ ايدحت انتماركو انتزهو انلمأ ميمص ىف ةيعجرلاو ةينويهصلاو رامعتسالا انادحت دقو

 ةيبرعلا ةدحولل ةدعاقك ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا عم قلطملا اننماضت دكؤن نأ كلذ ءازا لوألا انبجاو نإ

 ٠ بوعشلا نيب ىدايقلا زكرملاب برعلا ةرادج ايندلل تبثتل تماق ىتلا ةيروهمجلا . ىموقلا عاعشألل زكرمو

 هللا زعأ ىذلا لطبلا ةيموقلل ادئارو ةدحولل ادئاق رصانلا دبع لامج قالمعلا سيئرلل ماتلا اندييأت دكؤنو

 .انيبج هل هللا ضفخي نآو مهسأر عفرو برعلا هب

 0# هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 نمريكل ا نيشب دمحم ' برعلا توص ةعاذإ ىف اهاقلأ

 م ْ ١971١ ربوتكأ لئاوأ ىف ةرهاقلا

 ( راتخملا رمع ةيعمج قتاثو) اا ص عمل -



 اك

 0 ةقيشولا

 ىزاغنب ىف رئازجلا ةرصن ةنجا طاشن عم
 ىلع لمعلا ىف تاهاجتالا لك نم نينطاوملا عم راتخملا رمع ةيعمج لاجر مهاس ١

 فلتخم ىف اهتاليثمك ىزاغنب ىف رئازجلا ةرصن ةنجا تلكشتف ةيرئازجلا ةروثلا ةرصن
 تاناجرهم ىف ىونسلا شازجلا عوبسأ ءانثأ ةينيعلاو ةيدقنلا تامهاسملا عمجل ايبيل ندم

 ْ , ةعئار ةيموق

 هللادبع ديسلا ةسائرب ةيمومع ةئيه نم ىزاغنب ىف رئازجلا ةرصن ةنجل تلكش دقو
 دمحم ذاتسالا ةيراتركسو هواوز ىلع ديسلا ةسائرب ةيذيفنت ةنجا نمو ىسونسلا دباع
 , اهراصنأو ةيعمجلا لاجر نم مهو"اعيمج هللا مهمحر حالفلا ميهاربا

 دحأ ىتفصب رشازجلا ةرصن ةنجا نع ةباين امهتيقاأ نيتبطخ نم تارقف هذهو

 , نايفا ةيقافتا دعب رانلا قالطا فقوب لافتحالا ةبسانمب - ىلوالا اهئاضعأ

 دعب 11١؟ ليربأ ىف ىزاغنب ىف رئازجلا ءامعز لابقتسا ةبسانمب - ةيناثلاو
 نيسحو رضيخ دمحمو هلب نب دمحأ ةداسلا مهو اسنرف ىف لاقتعالا نم مهحارس قالطا

 ٠ دعوك 3 ٠

 لافتحالا ىف تيفلا ىنلا ةملكلا

 ' ]317نم رثكأ ذنم ديصلا قدانب نم ىلوألا تاقلطلاب رئازجلا ىف تأدتبا ىتلا ةروثلا نإ : نونطاوملا اهيأ

 تاشاشرلاو عفادملا نم ةريخألا فئاذقلاب سمأ رهظ هتنت مل اهنأ تاونس عبس ..

 عسفتت ال رجفنت امنيحو ىهتنت ال ءىدتبت 3 امنيح ةقحلا تارؤوثلاو ةيقيقح ةروث اهنإ ,

 ىلإ ًابوصم لازام هنكلو حالسلا اهيف قلي مل حافكلا لحارم نم ةديدج ةلحرم ىف ةرمتسم رئازجلا ةروث
 ردغلا هنم لمتحي ردص لك ,

 ىدل ماعلا رنوعشلاب ةطاحم امئاد تناك اهنأب تاروثلا نم اهريغ نود رئازجلا ةروش تزاتما دقلو

 - عمك



 . تاقوألا تلاط نيدو تاس تلا كلا اهيياور اضننا يسحب هادا كلم ءادنالاو ءافسمأالا

 عقاولا ؛ ىرئازجلا ىروثلا عقاولل ىعرش ديلو هنإ : ايئاقلت نكي ملو ايوفع تأي مل ماعلا روعشلا اذه نإ
 ,ةيرئازجلا ةيسفنلا هتناصو ةيرئازجلا ةيلقعلا هتغاص ىذلا

 . مثإلاب ةزعلا هتذخأ ىذلا رامعتسالا ىلع اوزصتناف .. هللاب نويرئازجلا زتعا دقل

 . ديعيو بيرق لك نم دييأت لكب اورفظف ! ... مهسفنأ ىلع نويرئازجلا دمتعا دقل
 مالسالاو ةيورعلا ةروث ... ةيرحلاو ةوقلاو قحلا ةروث اهنأ ىهف رئازجلا ةروث ىف ىربكلا ةقيقحلا امأ

 ! .. ةيئاسنالاو

 هيلإ عجرن نأ ىفبني ىذلا رسلاو ... ليوأت لك هنم دمتسن نأ بجي ىذلا ىنعملا نكمي ةقيقحلا هذه ىفو
 ! ... ليلحت ىأ ىف

 : ملعي نأ ديري نم هنم ملعتيل ىخيرات سرد رئازجلا ةروث

 , هللاب ناميإلا لعفي اذام

 . سفنلاب ةقثلا لمعت اذامو

 , لمعلا ىف داحتالا موقي فيكو

 , حالسلاب حافكلا نوكي فيكو

 . ةوقلا قطنمب تبلغ اهنأل قطنملا ةوقب تبلغتو ايركسع ترصتنا اهنأل ايسايس ترصتنا رئازجلا ةروث
 ,.. لمعن نأ انيلع اذام لب لوقن نأ انيلع اذام ةمساحلا:تاظحللا هذه ىف نآلاو

 , هناكم ىف لك قبيل : اهرمأ ةروثلا ةدايق تردصأ دقل

 نأ دارأ رامعتسالا نأ ) ةرم تلق دقل برعلا اهيأ نيطسلف تلازام ... ليوط انمامأ قيرطلا لازامف

 اهلهأ نمو اديهش انطو نيطسلف نم لعج نأ دعب ... ديهش نويلم هلهأ نم ىدرأف ًاديرش انطو رئازجلا نم لعجي
 (... ديرش نويلم

 رئازجلا ةروث راصتناب ايسفن اساسحإ لمحت رئازجلا ةرصن ةنجا تناك ماعلا روعشلا اذه راطإ ىف

 رصتلا عوبسأ ) مسأ هيلع تقلطأف راصتنالا ةيار ريخألا رئازجلا عوبسأ ىف تعفرف , . هلأ اهماع ىف

 , ( رئازجلل
 هيف سمألاف دادمألاو دادعإلا ناديم ىق امأ انسأر عفرو انساسحإ ققح نأ اركشو ادمح هلل دجسنل اننأو

 , روصق الو روتف ال رمألا وه

 , ءايحألا راوثلا دجملاو ءادهشلا راربألل دلخلاف : دعب امأ

 ىزافنب ىف مهب لافتحالا ىف نيرئازجلا ءامعزلا ةيحت

 لاطبألا اهيأ
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 : خيراتلا اهيف حفاصن امنإ اهحفاصن ىتلا ةيوقلا مكدي ديلا هذه
 ( هيلإو بعشلا نم ةروثلا ) رانملاك راعشلا كلذ تاونس ىنامث ذنم تعفر ىتلا ئه ةيتفلا مكدي ديلا هذه

 نم ةروثلا ) - ىلوألا اهتلخرم ىف ةروثلا ةصق ران نم فرحثب لجسي خيراتلا أدب ةظحللا كلت ذنمو

 | . (بعشلا

 رون نم فرحأب نكلو لجسيل فقو دق خيراتلا نأ نمؤن اننإف مكدي ىلع دشنل اندي دتمت امنيح مهيلاو
 . ( بعشلا ىلإ ةروثلا ) - ةيناثلا اهتلحرم ىف ةروثلا ةصق

 : ةروثلا هذه ةفسلف ةراصع ىه بعشلا ىلإو بعشلا نم ةروثلا راعش نإ

 , بلق لك اهل قفخيو ةمق لك قوف قفخت اهتيأر لعج ىذلا وه هنأل بعشلا نم ةروثلا

 نطولل اريرحت ) اهنومضم حبصي نأ ىنغمب ( بعشلا ىلإ ةروثلا ) : ةيمتحلا ةجيتنلا نوكت نأ بجي كاذل

 | ! , ( نطاوملل ةيرحو

 ىكل بعشلا ىلإ ةروثلا نوكت نأ دبالف اهرانل ادوقو ناك ىذلا ىه هنأل بعشلا نم ةروثلا تناك دقل

 . اهروثب هعيمج ريئتسي

 ةوقب باغتتو ايركسع ترصتنا اهنأل ايسايس سصتنت ) ةيرئازجلا ةروثلا لعج ىذلا راعشلا ىه اذهو
 . ( ةوقلا قطنمب تبلغ اهنأل قطنملا

 رئازجلا ريس طخ نأ نيقي ىلع نحنف مكقافر ىديأو مكديب اعوفرم راعشلا اذه مادامو - لاطيألا اهيأ
 , اميلسؤ اميقتسم ناك امك امئاد نوكيس

 : رئازجلا اهزاتجت ىتلا لاقتنالا ةرتف نوكتس

 , ةيموقلا ةدحولا ىلإ ةينطولا ةدحولا نم لاقتنا : ةيورعلا موهفم ىف

 , ريكألا داهجلا ىلإ رغصألا داهجلا نم لاقتنا : مالسإلا موهفم ىفو
 . ةدايسلاو ةيرحلا ىلإ لالتحالاو رامعتسالا نم لاقتنا : ةيناسنالا موهفم ىفو

 قدصأ نأو - ىناعملا كلت مكعم رعشتسنو ركذتسن نأ ىه اهب مكيبحن ةيحت لضفأ نإ : لاطبالا اهيأ
 , ءىدابملا كلت ديعص ىلع مكب انؤاقل نوكي نأ ىه هب مكلبقتسن باحرت

 اه مكدلب اذه مكبعش اذه ابحرم ابحرم الهأ الهأ : مكل لوقأ رئازجلا ةرصن ةنجل مساب : لاطيألا اهيأ

 , ريكأ هللا انتملك تمادام ءىش انيلع ربكي نل «؛ فرحذت ال ةدارإ « أزجتي ال لك متنأو نحن

 هم غم6-



 ملدسسقت

 ال١ مقر ةقيثولا

 !١511 ناودع ةهجاوم ىف هعيمج ىبيللا بعشلا

 لامتحا دض ةأبعم ةيبعشلا رعاشملاو 1971 ىيام رهش نم ىناثلا فصنلا لالخ [8

 ىف ءانيس ىلإ اهشيج كيرحتل رصمب عفد ىذلا رمألا ايروس ىلع ىليئارسإ ناودغ

 ةيلودلا ءىراوطلا ةوق بحس بلطتو هنفس هجو ىف ةبقعلا جيلخ قلغتو ودعلا تاوق ةهجاوم

 نمو ىموقلا اهبجاوب مايقلل ءانثتسا نود اهتاعزنو اهتائف لكب ةيبيللا ريهامجلا تكرحت
 . ىلإ ىرخأ ةركذم مث ءارزولا سلجم سيئر ىلإ ةيترب كلذ نع انتزوحب ىتلا قئاثولا
 ديهشلا حيرض مامأ ريبك ىبعش رمتؤم داقعنا مث ١9717 ىيام ؟"! ىف ةرازولا سيئز

 ناويد ىلإ اروف تغلبا تاررقم نع رفسأ 517//؟ موي ىزاغنب ىف راتخملا رمع ريبكلا

 ىف ناودعلا حابص ةرازولا سيئر ىلإو كلملا ىلإ ةيقرب مث ةرازولا سيئر ىلإو كلملا

 ايناطيربل ىبيللا بعشلا ةعطاقمو ةسكنلا دعب ىبيللا بعشلا ىلإ نايب مث 06

 . اكيرمأو

 ايبيل ءاخنأ غيمج نم ةيبعش تادايق مض ىذلا ىنطولا عمجتلا اذه لوحت دق ناكو

 ةعباتمل قزام نيسح ديسلا :ةسائرب تناك ىتلا ةموكحلا رقم ثيح ءاضيبلا ةنيدم ىلا

 .ثادحالا

 : ىتآلاك تناكف تذختا ىتلا ةيمركحلا تاوطخلا امأ

 دوهجملا ىف ةمهاسم ناودعلا لبق رصم ىلإ ىنيلرتسا نييالم ةثالث ليوحت - ١

 . ىيرحلا

 ٠ ناودعلا دعب رصم ىلإ ىنيلرتسا نويلم نيرشع ليوحت - ؟

 ٠ - قزام نيسح ديسلا ةلاقتسا ىتح رهش ةبارق رمتسا ىذلا طفنلا خض فاقيإ 5

 ٠ ىلع ءانب ايونس ىنيلرتسا نويلم نيئالثب ايبيل تمهاس دقف كلذ ىلإ ةفاضا مولعمو
 سطسغأ ىف موطرخلا ىف ىبرعلا ةمقلا رمتؤم رارش ١957 ,

 - ةموادس



 مرتحملا ءارزولا سلجم سيئر / ديسلا

 ءاضيبلا

 ةتقيقشو انتراج نأو العف نآلا ةمئاق ةكرعم برحلل نيطسلف ةدوعو ليئارسإ ةيفصت ةكرعم نأ

 ءايلمع هيف فقتال ىذلا ةكرعملا ناديم ىلإ ةيبرعلا لودلا عم اهدوجو لكب مدقتت ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا

 , ( فق ) ايناطيريو اكيرمأ رامعتسالا اتلود لمعلابو لوقلاب انلع اهعم دجوي نكلو اهدحو ةينويهصلا

 هخض ةيبرح تادادعتساو تاروانمب نآلا موقت اشويجو اندالب ىف ةيركسع دعاوق نيتلودلا نيتهل نأ

 ' ْ , ( فق ) اننيب
 دعشو ةمؤكح ايبيل ىلع ضرفت ايوعشو تاموكح ةبيبحلا ةمألا اهضوخت ىتلا ىبرحلا ريصملا ةكرعم نأ

 رعلا ءادعألو ةكرعملا ناديم رواجت ىتلا ةديحولا ةيبرعلا ةلودلا فسألا عم اننأل ةصاخ ةيخيرات ةيلوئسم

 , ( فق ) انضرأ ىف هيبرح دعاوق زيلجنإلاو ناكيزمألا

 اخفو اهتاعبت لمحتتو انتيلوئسمب ضبنت ايبيل نأ ناميابو ةقث ىلع نحنو ةوطخ انتيلوئسم نأ
 الستسالا راع ليجلا اذه اهب قحلي نأ هناوفنع ىف ىهو رامعتسالا دض ىضاملا انليج اهمدق ىتلا تايحضتلا

 , ( فق ) ريخألا هقمر ىف ىهو رامعتسالا ةئيشمبا

 , اروف نلعت نأ اينطوو ايموقو اينيد ايبيل بجاو نأ

 درحبو هيوجو ةيرب نم ةدوجوملا تاوقلا ءالجو ايناطيربو اكيرمأل ةيركسعلا تاكرحتلا عيمج فقوت - ١

 . اهريصم ريرقت نيح ىلإ دعاوقلا كلت ديمجتو

 رحب تاوق ةيأ لازنإب حامسلا مدعو ببس ىأل ةيبيللا ءىناوملل ةيبرح ةنيفس ىأ ةرايز لوبق مدع - "

 ف اهئاقشأ نيب ىعيبطلا اهناكم ذخاتل نيطسلف دودح ىلإ ةيبيللا ةحلسملا تاوقلا نم عئالط مدقتت - *

 . ىدعلا ةهجاوم

 دأب ىأ برعلا ديض ىناودع لمع ىب ايناطيربو اكيرمأ مايق ةلاح ىف ىبيللا لورتبلا خض فقوت -
 ! ليفارتسل ةنيردس هنانوم

 مهو ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا هتقيقشو هتراج رهظ ةيامحل كلمي ام لكب فقي ىبيللا بعشلا نأ - ه

 - عمك



 , نيطسلف ريرحتل رصنلا ءاولب اهئاقشأ عم ةفحاز

 . برعلا قح نع اعافد هللا ليبس ىف اداهج ةسدقم برح اهنا

 ٠ . فرشلاو ةايحلا ةكرعم اهنإ
 : نايعألاو نوماحملاو نوقباسلا باوثلا
 ىبالصلا ناميلس هواوز ىلع فيرشلاكرابم حاتفه ماع نب ىفطصم
 ىمح جرف دمحم . ىنابيشلا ىفطصم شرطألا ماس هسمش ظيفحلا دبع

 نيورسلاب ىلع ركوب رباج دمحم يعزل ديمخلا دبع" 2 لسيخم ناس
 ملاعلا ىفحصم دوغ وبملاس ٠ شادحأ ىطاعلا دبع 2 دمصلا دبع هللا دبع

 زد سرد :١ ييوطتم هس ٠ .. يروشنلا نايس“ .:قرقالا تاهيل نبع

 (ةركذم)
 مرتحملا ءارزولا سلجم سيئر ديسلا

 ْ ةانضَيبلا

 دحأ نكي مل اهجو تزربأ طسوألا قرشلا ىف ةيراجلا ثادحألا طسو اهب ترهظ ىتلا اهتروصب ايبيل نأ

 ١ هروصتي

 ةيركسعلا دعاوقلا دوجو نم ةروصلا هوشي ام مغرو رحلا نطولاو دهاجملا بعشلا هجو ايبيلل ناك دقل
 ' ضارعأ ىوس تسيل اهنأ ىه دكؤملا ىأرلا نأ الإ اندالب هجو ىف حورجلاو حورقلا اهنأك مالسألاو برعلا ءادعأل

 عضولل ةروصلا ىه ام نكلو ةيهالسأ حورب شيعي ىبرع مسج ةعيبط نم تسيل اهنأل لوزت نأ دبال ةيضرم

 ؟ ايبيللو ىيرعلا ملاعلل ةبسنلاب نهارلا
 ليئارسأ دودح ىلإ مخض شيجب ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا تمدقتف ايروس وزغب ليئارسأ تدده -

 ْ . ليئازسإ ريمدتل ةكرعملا باب تحتفو ةبقعلا جيلخ تقلغأو ةيلودلا ىراوطلا تاوق تحازأو

 رئازجلاو قارعلا تررقف ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلل دييأتلاو ةئبعتلا نالعأب ةيبرعلا لودلا ترداب -
 عنمتس اهنأ تيوكلا تنلعأ امك ىدعلا دضض داهجلا فرش ىف ةمهاسملل رصم ىلإ تاوق لاسرأ نادوسلاو تيوكلاو

 . ليئارسإ عم فقتس ىتلا لودلا نع لورتبلا

 سانذتو ايروسو رصم ديبأتو ةكرعملل دادعتسألا برغملاو نميلاو نانبلو ندرألاو ةيدوعسلا تنلعأ ب

 ش ' , ىونعملاو ىداملا اهدييأتي رطق تثعب امك تافالخلا

 سس عرقا



 تاعربتلا تعمجو تارهاظملا تماقو رصم ىلإ دييأتلا تايقرب لاسرإب ىبرعلا بعشلا ريهامج تماق -

 . ىيرع دلب لك ىق

 لاموصلاو اينيغو ايزيلامو ناتسكابلا نم ةددحملا ةحضاولا ةيمسرلا تاحيرصتلاب تادييئتلا تدرو -
 . ىقرشلا ركسعملا لود عيمجو نيصلاو اينابلأو دنهلاو ايكرتف

 نأو برعلا دض ةيناطيربلاو ةيكيرمألا ةيركسعلا دعاوقلا مادختسا عنمتس اهنأ ايمسر صربق تنلعأ -

 ٠ كلذ نم الز اهماةي) ةجو نق نافقيس بحشو ةنوقتلا

 دودحملا ريغ قلطملا امهدييأت ةيبرغلا لودلا نم امهبانذأو ايناطيربو اكيرمأ تنلعأ تقولا سفن ىف -
 امأ ىبرعلا ملاعلل ةبسنلاب عضولا ةصالخ هذه . اهل لاملاو حالسلا ميدقتو برعلا دض اهعم فوقولاو ليئارسإل
 : ةروصلا ىه امف ايبيلل ةبسنلاب

 ةرابعلا ددري هراد رقع ىف ةيبيللا ءابنألا ةلاكول ةيجراخلا نيزو هب شوشو كلهتسم مالكب لير حيرصت -

 . لب ميتيلا حيرصتلا اذه ريغ ءىش الو اهيلع ناودعلا ةلاح ىف ةيبرع ةلود ةيأ عم فقتس ايبيل نأ ةيديلقتلا

 اهتالجم نم قاروأ تقزمو اهفحص نم ةلماك دادعأ تفتخاف ةيرصملا ةفاحصلا ىلع ةباقرلإ تدتشأ -
 اهل دتمت نأ نود ةيبرعلاب ةقطانلا ةليمعلا فحسملاو ايلاطيأو ايناطيربو اكيرمأ فحص هيف عابت ىذلا تقولا ىف
 , ىبرعلا مدقتلاو برعلا قوقحلو برعلل ءادعلاب ةرخازلا اهروطس نم رطس بطشل بيقرلا دي

 ضعب نم ادييأت ىروسلا سيئرلاو ىبرعلا سيئرلا ىلإ ةهجوملا تايقربلا عنم دتشأ عصالاب نأ تعنم -
 ةيبرعلا دالبلا ىلإ ةهجوملا تايقربلا ىلع نمز ذنم ةمئاق ةعورشم ريغ ةباقر كانه نأ مولعمو ةينطولا تائيهلا
 . ىموق رمأ ىأ نم روعشلا نع ريبعتلاب قلعتت ىتلاو

 لكش ىف ترشتنأو ةليقثلا عفادملاو تاحفصملاو تابابدلا تائَم نم ةنوكم ةمخض ةيناطيرب تاوق تازن -
 ىزازفتسأ رهظم ىف ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا دودح ىلع ةيقرشلا تاظفاحملا ضزعو لوط ىف ةيبرح ةحورم

 , دومج دوهش نحنو فلخلا نم انتقيقشو انتراج برضل دادعتسألاو لب ىدحتلا ىنعم نع ريعيو رعاشملا ريثي

 , لاقي نأ نم رطخأ هانعم ؟ كلذ لك ىنعم ام ىبرعلا ملاعلا ىف عضولا لباقم ايبيل ىف ةروصلا هذه

 مأ برعك انتيموق لجأ نم مأ ؟ ةلودك انتحلصم لجأ نم هانذختأ فقوم اذفأ لاستن اننكلو لاؤس ىأل“جاتحيو

 , نوملسم انئأو برع اننأو ةلود اننأ انيسن له مأ نيماسمك انتديقع لجأ نم
 ةرصانم ةقالع ةرواجملا لودلا عم انتقالع نوكت نأ ةمكحلا نمف ةيلود تاقالع ةلأسم ةلأسملا تناك اذإف

 ةكرعملا لقن ىلع ةرداقو ةيوق ةرواجملا ةلودلا تناك اذإ اصوصخ اهئادعأل ءافلح نوكن نأ ال لقألا ىلع دايح ىأ

 نمل ليوو ىبنجأ ىأ عم فلح ىأ نم ىوقأو ىقبأ مدلا ةطبارف ةبورع ةلاسم ةلاسملا تناك اذإو ديعب ىدم ىلإ

 اهيأاي ) لوقي ىلاعت هللاف نيد ةلأسم ةلأسملا تناك اذإو مهريغ باكر ىف راس نمل راعلاو هموق بكر نع فلخت
 اهيأاي ) ( انييم اناطلس مكيلع هلل اولعجت نأ نوديرتأ نينمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا اوذختت ال اونمآ نيذلا

 ضفب انل ةراج درجم رصم تناك ىل اريخآو ( ةدوملاب مهيلا نوقلت ءايلوأ مكودعو ىودع اوذختت ال اونمآ نيذلا
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 ( هرك نم هركو بحأ نم بحأ ) ىمالسالا ثارتلل ةثعابو ةظفاحو ىبرعلا لاضنلل ةدئارو ةدعاق اهنوك نع رظنلا

 برح ءاولل ةعفارو ةملسمو ةيبرعو ةراج اهنأو امأ ايدامو ايونعم اهدناسنو اهبناجب فقن نأ ةلوجرلا نم نإف

 نم ىتح لب تيوكلا فقوم نم لقأ اهنم اتفقوم نوكي لهف برعلا قح نع اعافدو هللا ليبس ىف اداهج ةسدقم

 ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلل .نوع ءادجتسا سيل عوضوملا نأ احضاو نوكي نأ بجي اماتخو ؟ صربق فقوم

 رمدتسو رامعتسالا ترهقو نييبلصلا تدرطو راتتلا تمزه ىتلا ىه رصمو اهنايكب ةيوق اهناميثب ةينغ رصمف

 دجمو ةماركو ةزع لجأ نم اب نم ىنيدلاو ىموقلاو ىنطولا انبجاو هنكلو

 نم كانه ناك اذإ امأ ملسملا ىبرعلا انبعش ةيلوئسمو رود ءىش لك دعبو لبق هنأ مث ةلودلا ةحلصم هنأ . اندالب

 زيلجنالاو ناكيرمألا مالسألاو برعلا ءادعأل ىه امك ةيرحلا كرتنلو انتمص ىف رمتسنلف ةديقعلا هذه ىف فلاخي

 مهدوزنلو ليئارسا ةدجنل اندودح نم رصم ىلع اوفحزيلو اننطو ىف مهتارئاطو مهليطاسأو مهدونجل اوكرحتيل

 توملا اهنأ ... رامعتسالاو ليئارسال ةموتحملا ةباهنلا نم ريغي نل كلذ لك نأ ... ءاعدلاب ىتحو ءاملاو لورتبلاب

 3 ”" نيساللاوؤايهلا هنا“ :سسملو بزعل نما ريصملا ركن ناو ترامدلاو
 :ءارقولا نسر ثلا

 اضيأ ةحارض لكيو نهأرلا عضولا لوح كتايب ىلإ انعمتسأ كيلا اهقيجوتل ةلاسرلا هذه اندنعأ امنيح |!

 رس نمر باشا ةيقربلا ىف كيلا اهب انمدقت ىتلا بلاطملا نأ . ىضري الو ىفكي ال نايبلا اذه نأ كل لوقن

 ْ "ل ا

 : نيماه قيرعأ ىف صخلتت ةلأسملا ن

 بلاطت نأ بجيو 5 ىلجحت نأ بجي تارواشلا ةجحب اندالب ىف ةدوجوملا ةيبنجألا تاوقلا نأ : الوأ

 انتاراطم لامعتسا فقوتي نأ بجي امك هذيفنت عباتتو هيلع رصتو ايندلا ىلع بلطلا اذه 0 كلذب ةموكحلا

 00 0 ايسر كلذ قاغيوم اًدعألا لبق قم انثلاومو

 دالبلا ىلع ناودع ىأب اكيرمأ مايق ةلاح ىف قفدتي نل ايبيل لورتب نأ ايمسر ايبيل نلعت نأ بجي : ايناث

 لتحت نأ بجي امك انطو ايمسر ايناطيربو اكيرمأ كلذب نلعي نأ بجيو ليئارسإل ةيبرح ةدناسم ىئب وأ ةيبرعلا

 نم نإف ىرخأ ةهج نمو ةهج نم اذه بسانملا تقولا ىف كلذ ذيفنتل لورتيلا ءيناوم يبيللا شيجحلا ةزرفم

ربلا لاسرإو ناكم لك ىف برعلا هناوخإب لاصتالاب هروعش نع ريبعتلل بعشلل تايرحلا قلطت نأ ىرورضلا
 تايق

 عم رشابمو ىصخش لاصتا ىلع ةموكحلا بعشلا ىري نأ ىه ةرورض رثكأو  ةيبعشلا تارمتؤملاب مايقلاو

 نواعتلا نم ىقيقح ىج قلخو رواشتلاو ططخلا قيسنتو دوفولا لاسرإب نكلو تاحيرصتلاب الإ برعلا انئاقشأ

 ال ىتلا ةقثلاو قلطملا ناميإلا حور الإ اهببطت ال بوعشلا خيرات ىف ةمساحلا فقاوملاف دعب امأ ؛ نماضتلاو

 امنإ ادج ريطخلا فرظلا هالمأ ادج حيرص مالك نم ههجون امب اننإو سوفنلل مييقتو لاجرلل ناحتما ىهو أزجتت

 ىأو رصمو ايبيل فرش هنأل ادحاو افقوم ةموكحلاو بعشلا فقوم نوكي نأ ديدشلا صرحلا كلذل انعفدي

 ' ٠ ًاميلس هفقوم ناك امهم رخآلا بناجلا ىلع ةجح وهف بناج نم فارحنا

 . ليبسلا ء ءاوس مكيدهي نأ هللا ىعدنو قيرطلا ىف ةيباجيا تاوطخ نم هنولختت ذختت ام راظتنا ىف نحنو

 ةيلاتلا ةحفصلا ىف تاعيقوتلا ١5117 / ىيام / ؟! ىزافنب
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 0 : ع ل

 راسل م ااساسمم ' 0 ههبس 6

 ناملا راف روج .سسسسرببخلل
 لككالا بعص 1

 نر اكن
 1 ا

 قزبط / مظعملا كلملا انالوم ىلإ
 ءاضيبلا ءارزولا سيئر ديسلا ىلا

 اهيرتا# ةدعاسم :مهئابك -ليكارسإ نإ": :ةكرعملا "تادب
 هذه اونلعت نأ ةبورعلا ةماركو نيدلا مساب مكدشانت ايناطيربو
 اروف ءالجلاو ءادعألا عم تادهاعملا ءاغلإ بعشلا مساي ةعاسلا

 حالسلا اومدق « ءادعألا عم برح ةلاح ىف نحن : . لورتبلا فقوتو
 وه اذه « ن نيدلا بجاو وه اذه ٠ ةراجملاب أو لئاقتس بعشلل

 فيرشلا كرابم حاتفم ىقنل ىلوملا دبع مرهينلا بحجر رماع نب ىفطصم
 حلاص نسح - شادحا ىطاعلا دبع ىمامعلا نامثع ىمح دمحم ىنابيشلا ىفطصم

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

1 
 2 6-5 1 و 1 0

 ىخيراتلا اهرودل ةكردملا ةيعاولا هريهامجو هتاكفو هتائيه عيمجب الثمم ايبيل ىف ىبرعلا بعشلا نإ
 ةيشع راتخملا رمع ريبكلا ديهشلا حيرض مامأ ىزاغنب ىف دقعنملا ىبعشلا هرمتؤم ىف دكؤت ةيموقلا اهتيلوئسمو

0 



 ىتلا ىبرعلا ملاعلا ىف ةيراجلا تاروطتلل لماش كاردإو لقاك ىعو ىلع هنإ م 19717 هينوي نم ىناثلا ةعمجلا
 ايوعشو اشويج ةيبرعلا ةئبعتلا ىلإ ايناطيربو اكيرمأ عم ةئطاوتم ايروس ىزغب ىليئارسإلا ديدهتلاب تأدتبا
 ىذلا رطخلاب ملع ىلع ايبيل ىف ىبرعلا بعشلا نإف كلذك « ىناطيربلاو ىكيرمألا ىليئارسإلا ناودعلا ةهجاومل
 هعم بلقنت اديدهت ىبرعلا ريصملا ددهت ىتلا ةيناطيربلاو ةيكيرمألا ةيركسملا تاوقلا دوجوب هدالب ىف نمكي
 اماه ارصنع لثمت ةيلورتبلا هتورث نأب ىبيللا بعشلا رعشي امك ؛ ةينويهصلاو رامعتسالا حلاصل ىوقلا نيزاوم
 . سدقملا مهيرح ءانثأ فلخلا نم برعلا نعطي اكاتف احالس نوكيس هنإف برعلا ءادعأ دي ىف رمتسا ام اذإ

 ةوقلارصانع نم هيدل نأ تقولا سفن ىف رعشي قئاقحلا هذه دكؤي ىهو ايبيل ىف ىبرعلا بعشلا نإ
 همتحي ىذلا فقوملا فقي هلعجي ام ىلاضنلا هدادعتساو ةيمالسإلا هتديقعو ةيبرعلا هتيصخش ىف ةلثمتملا ةيتاذلا
 ةرطق لكب نكلو جاجتحالا تاملكو راكتتسالا تارابعب ال مالسإلاو برعلا ءادعأ دض ىنيدلاو ىموقلا بجاولا
 . هدوجو نم ةرذ لكيو همد نم

 : ررقي مدقت ام لك نم اقالطنا ماعلا هرمتؤم ىف بعشلا نإ

 مهنكمت ىتلا ةوقلا برعلا دي ىف تحبصأ دقو برعلا بلق ىف رامعتسالا رجنخ ىه ليئارسإ نإ - ١
 ىه ةكرعملا هذه نوكت نأ بجيو اروف برعلل نيطسلف ةدوعو ليئارسإ قحم نم دبالف رجنخلا اذه عزن نم
 , رصنلا ليبس ىف نمثلا نكي امهم ةلصافلا ةكرعملا

 اهابرو ليئارسإ قلخ ىذلا وهو ايناطيزبو اكيرمأ ىف لثمتملا ميدقلاو هنم ديدجلا رامعتسالا نإ - ؟
 اهل ةيده هلك برعلا ليئارسإ هب هجاوت ىذلا حالسلا نإو ىبرع قح لك دض اهبناجب فقي نآلا ىه مث اهاعرو
 نيتدودل نيتودع ايناطيربو اكيرمأ ربتعي ايبيل ىف ىبرعلا بعشلا نإف كلذل انتاوخإو انمانبأ لتقتل رامعتسالا نم
 , ىبرع بعش لكو ىبرعلا بعشلل

 ايبيل ىف ةيناطيربلاو ةيكيرمألا ةيركسعلا تاوقلا دوجو ربتعيو تاطلسلا ردصم ىهو.بعشلا نإ - ؟
 كرتشملا عافدلا ةدهاعم عم ىفاثتي اهدوجو نإ مث بعشلا تاداريإ دض تماق اهنأل اساسأ ىعرش ريغ دوجو
 . نيماع نم رثكأ لبق ىبيللا ةمألا سلجم اهذختا ىتلا تارارقلا حور عم مث ايبيل اهتعقو ىتلا ىبرعلا

 أروف ةيوجلاو ةيرحبلاو ةيربلا اهتاوق ءالج ايناطيربو اكيرمأ نم بلطت نأ ةموكحلا بعشلا بلاطي - 4
 ءالجلا ضرغل الإ تقوملا رويعلل ىلو ارحبو اوجو ارب ةيركسعلا تاكرحتملا لك عنمت ةلحرملا هذه ىفو ايبيل نع
 . بلاطملا كلت ذيفنتو ةبقارم نم اهنكمت ىتلا عقاوملا ىف ةيبيللا ةحلسملا تاوقلا نكرمتتو

 ةئبعتب موقتو ممألا ةئيه ىلإ ةيضقلا عفرت نأ ةموكحلا ىلع دالبلا نع ءالجلا ىدعلا ضفر ةلاح ىف - ه
 , لماكلا ررحتلا لجأ نم لاضنلل ةلودلا ىوق عيمج

 ةلاح ىف ةهج ةيأ ىلإ هخض فقوتي ىبيللا لورتبلا نأ ايمسر نلعت نأ ةموكحلا بعشلا بلاطي - 1
 نالعإلا اذه نوكي ىكلو ليئارسإل ةيبرح ةدعاسم ةيأ ميدقتب ىأ برعلا ىلع ناودع ىأب ايناطيربو اكيرمأ مايق
 تاميلعتلاو ةيفاكلا ةوقلاب ةدوزم ةيلورتبلا ؛يئاوملا ةيبيللا ةحلسملا تاوقلا ًاروف لتحت نأ بجي ًايدجمو ًاداج
 . ٠ . ناودعلا ةلاح ىف لورتبلا خض فاقيإب ةددحملا

 ةيبرعلا لودلا .نم انئاقشأب لاصتالاب ةيباجيإلا تاوطخلا ىطخت نأب ةموكحلا بعشلا بلاطي - ٠
 , ططخلا قيسنتو نماضتلاو رواشتلل ةيمسرلا دوفولا لاسرإب ارشابم الاصتا

 اهئاقشأ نيب ىعيبطلا اهناكم لتحتل ىبيللا شيجلا نم عئالط هجوت نأب ةموكحلا بعشلا بلاطي - /

 ١ فوك -غٌعؤاك
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 . ىدعلا ةهجاوم ىف نيطسلف دودح ىلع

 عبم بسانتت ىنيطسلفلا ريرحتلا شيج ىلإ ةلاعف ةيلام ةمهاسم مدقت نأب ةموكحلا بعشلا بلاطي - 4

 . ةريبكلا ايبيل تايناكمإ عم رضاحلا فقوملا تارورض

 لذهلا نع فكت نأو ثادحألا ىوتسم .ىلإ ةيبيللا ةعاذإلا عفرت نأب ةموكحلا بعشلا بلاطي - ٠

 , ىيرع نويلم ةئام هيف شيعي ىذلا ىلاضنلا ىجلا عم مجسنت ىتلا جماربلا مدقتو

 ةيبروألا تاكرشلاو دوهيلا تاكرحت ىلع ةددشم ةباقر ضرفت نأب ةموكحلا بعشلا بلاطي - ١

 ئش ىأ هيجوت نم اهعلمو اندالب نم نيلجنإلاو ناكيرمألا تاعاذإو ةيناطيربلاو ةيكيرمألا تاراقسلا تارشنو

 . برعلا ةحلصم دسض

فقوملا هيضتقي ام لكب ةينطولا تائيهلل تاليهست مدقت نأ ةموكحلا بعشلا بلاطي -
 تم 

 تامظنملا عم اهتيلوئسمب ضوهنلل ةيبعش دوفو رفسو تايقرب لاسرإو تاعربت عمجو تارمتؤمو تاعامتجا

 ٠, ريصملاو ريرحتلا ةكرعم ىف ةيبرعلا
 ًآققوم فقت ىتلا ةيبرغلا تاموكحلا ىلإ اددشم اريذحت هجوت نأب ةموكحلا بعشلا بلاطي - ٠

 : , ليئارسإل ازاحنم

 شيجلا ىف ةدوجوملا ةيناطيربلاو ةيكيرمألا ةيركسعلا تاثعبلا جارخإب ةموكحلا بعشلا بلاطي - ٠4

 ٠ اروف هنم صلختلا بجي اماده ارصنع لثمت اهنأل ىبيللا

 نانا كون لاا يدخلوا د طك ايلا ده حش نا سس ١

 , الماك ادادعتسا ةكرععلل دعتسي نأ نطاوم لك ىلع ضرفت ةماع ةثبعت ةلاح ىف

 لتوكيس ىبرع بعش ىأ دض حلسم لمع ىأب موقت 35 ةيبنجأ ةلود ةيأ نأ نآلا ذنم بعشلا نلعي -

 , سفنلا نع ع افدلا بعشلا ىلع ضرفي ىذلا رمألا ىبيللابعشلا ىلع ةلودلا كلت نم (برحلا نالعإ) ةباثمب

 ©( ىدتعملا ديك قوف نبكأ هللاو )

 ىبيللا بعشلا ىلإ نايب

 [ىفقو نيذلا « زيلجنإلاو ناكيرمألا مهنإ ءادلألا هؤادعأ مه نم ةنحملا لالخ ىبيللا بعشلل نيبت دقل

 . ميثا دقاح ناودع ىف ليئارسإ عم ةيرحبلا مهليطاسأو مهتادادمإو مهتادعمو ىوجلا مهحالسب

 يرح ىف ؛ طقف ةكرعم انرسخ دقف « رهقت نأ نكمي ال ىبرعلا بعشلا حور نأ ملاعلل نيبت دقلو

 , هللا نذإب رصنلا.ىتح حافكلا لئاسو لكبو حالسلاب ةرمتسم

 ىلع مسقأو هللا دهاعو ؛ هفادهأ بعشلا هيف ددحو « ناودعلا لبق دقعنا ىذلا ىبعشلا رمتؤملا نإو

 ريص نم هبلطتي ام لكب ؛ لمعلا ةلصاوم ىلع ًارارصإ دشأو « ةدارإ ىوقأ هنأ مويلا نلعي ؛ اهليبس ىف لمعلا

 : ىه اهقيقحتل يعشلا لمعي ىتلا ةلجاعلا فادهالا تحبصأ ةريخألا ثادحألا ءوض ىلعو ؛ ةيهضتو

 م غ8



 , اعيرسو الجاع ءاغلإ ايناطيريو اكيرمأ عم تادهاعملا ءاغلإ : الوأ

 , روف انزبل نشا ةردعلا تاوقلا هةلعو: ةيركشسملا همازتلا ةيفضف“ انناك
 .. ةلماك برعلا قوقح دوعت ىتح ةهج ةيأ ىلإ ىبيللا لورتبلا غض مدع رارمتسا : اثلاث

 ١ مهتاكلتممو مهلاومأ ةرداصمو « ايئاهن مهدرطو « ايبيل ىف دوهيلا دوجو ءاهنإ : اعبار

 نأب اروف كلذ ىق هتيلوئسم بعشلا ىلوتي نأ ىلع ايداصتقا ايناطيربو اكيرمأ ةعطاقم : اسماخ

 , ةيناطيربلاو ةيكيرمألا تارايسلاو تالوكأملاو سبالملا نم تاجتنملاو عئاضبلا عيمج داريتسا فقوتي
 مهنفسل تامدخلا ءادأ نع لامعلا فقوتي ثيحب ؛ ىزيلجنإو ىكيرمأ وه ام لك عطاقي نأ بعشلا ىلعو

 لامعلا داحتا العف ماق دقو ٠ مهتاكرشو مهتامسسؤمو مهكونبب مهتلض نونطاوملا عطقيو « مهقفارمو مهتارئاطو

 , عطانا هذه لق يدهم
 اًسنقم ًايجاو ءايعشلاو ةموكحلا نجاو. ىهو«ىبرعلا ففولا اهبلطتي ىتلا ةلجافلا قادمألا نه هذه

 . بعشلا اهلبقي الو هللا اهرفغي ال ةدرو اقورم « هذيفنت ىف ددرتلاو ؛ هيف لهاستلا ربتعي ؛

 (ىبعشلا رمتؤملا ةنجل) 00
 ١9719 / 5 / ١؟ ىف ىزاغنب

 ايناطيربو اكيرمأل ىبيللا بعشلا ةعطاقم

 : نطاوملا اهيأ ؛ رجاتلا اهيأ ء بلاطلا اهيأ , لماعلا اهيأ

 لجأ نم «؛ ىنويهصلا بلخملاب زيلجنإلاو ناكيرمألا ناودع اياحض اوطقس نيذلا ءادهشلا لجأ نم

 « تاعاسلاو ةشمقألاو ةيذحألاو سبالملا , ةظوفحملا ةيذغألاو تادربملاو رئاجسلا , تاروتوملاو داصحلاو ثرحلا

 ىديدحلا ثاثألاو ءانبلا داومو ةيحصلا تاودألا (تاناخسلاو تاويدارلاو تاجالثلا) ةيئايرهكلا تاودألا

 . تالجملاو دئارجلاو بتكلاو ةيساطرقلا , ىبشخلاو

 : لثم ةيناطيربلاو ةيكيرمألا تاسسؤملا عم لماعتلا نع عنتما

 نيماتلا تكرسش - كوس -س فبل

 ةيعانصلا تاكرشلا - ةيراجتلا دكرشلا -

 ةيناطيربلاو ةيكيرمألا مالفألا - ةيفاقثلا دهاعملا -

 : لثم ايناطيريو اكيرمأ عم تاقالع ىأ ىف ةكراشملا نع عنتما

 -عوا



 ايناطيريو اكيرمأ ىلإ تاثعبلا

 ايناطيربو اكيرمأ ىلإ تارايزلا

 ايناطيربو اكيرمأ ىف جالعلا

 : ايبيل ىف ىبرعلا خألا اهيأ

 ىذلا نكلو ائيش رسخت ال كنإف كلذيو ىرخأ نادلب ىف تاعونصملا هذهل اليدب دجت نأ كناكمإ ىف

 انرودص ىف صاضر ىلإ اهليحتو انلاوما ذخاتل اهتاجتنمل اقوس انتلعج ناتللا ايناطيربو اكيرمأ ىه العف رسخي

 : ايبيل ىف ىبرعلا خألا اهيأ
 برعلا دالب ىف مهل اناكم برعلا ءادعأ دجي ال ىتح ايناطيربو اكيرمأ نوعطاقي ىبرع نويلم ةئام نإ

 نأ دبالو خضرن الو ملستسن الو ةميزهلا لبقن ال اننأ هب تبثن تقولا اذه ىف حالس عطقأ ىه ةعطاقملا حالس نإ

 ٠ فرشو ةراضحو خيرات مهل ةمأك اندوجوب فارتعالا ىلع مهمغرنو رصتنن

 انمادعأ رهقن ىتح طيحملا ىلإ جيظلا نم ىبرعلا انقح ةمدخ ىف اهلك نوكتسو ةريبك انتايناكما نإ
 . راصتنا ىلإ ةسكنلا بلقنو انتيحسضتو انتبالصو انتابثب

 ١ مون كسلا

 مقر ةقيثولا

 ايرترأ ةيضقو راتخملا رمع ةيعمج

 ( ىبعشلا رمتؤملا ةنجل )
 او 1 ىف ىدافتب

 ديعس دمحمو دومحم حلابص دمحم نيديسلا نم نوكم ىرترأ دفو ىزاغنب راز 1977 ةنس لثاوأ ىف [8

 رمع ةيعمج لاجر نم ةدئاسملاو نوعلا بلطل ةرهاقلا ىف ةكرحلا رقم ناكو ايرترأ ريرحت ةكرح نع سيردإ

 , دالبلا يف نيينطولاو راتخملا

 ءاقل نم مهدهتت نا قوام وتس قا ىارر ندطاولا ةوخألا نو مهل لاك قامو حت اقيكاذتو

 مهل ابرعم ةيدقن ةحنمب مهدوز هنأ دقتعأو مهعجشو مهب بحر ىذلا ءارزولا سلجم سيئر قزام نيسح ديسلا

 ملاعلا ىلإ ةفاضإلاب اهتدئاسم اعيمج ملاعلا بجاوف ىلوألا ةجردلا ىف ةيناسنإ ةبضق ايرترأ ةيضق نأ

 فلتخم ىف امعد مهل تمدق ىتلا ةيبيللا ةموكحلايو اذب لاصتالا نويرترألا ةوخألا لصاو مث ىبرعلاو ىمالسإلا

 نيديسلا ايرترأ ريرحت ةكرحا ىسايسلا دفولا نم 11317 / 4 / ١١ ىف ةخرؤم ةلاسر ىلي اميفو نيدايملا
 فلؤملا ىلإ ةهجوم . سيردإ ديعس دمحمو دومحم حلاص دمحم
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 ىبريغملا ريشب دمحم / ديسلا لضافلا ناتسألا مرتحملا

 .. ةبيط ةيحت
 انركش قيمعب مكل مدقتن ىسايسلا اهدفوو ايرترأ نيرحت ةكرح مسايو ىرترألا بعشلا مساب ... دعيو

 , ىرترألا بعشلا حافك دييأتو ةرصن لجأ نم اهومتمدق ىتلا ةميقلا مكتادعاسم ىلع

 مكنإ ةيبرعلاو ةيمالسإلا ةمألا نم قرشملا هجولا نوظمت مكنأل مكب نيروخف دج قحب اننإ ؛ ىديس
 رسك ىذلا بابشلا - ةينافلا ةيتاذلا ملاصملاب هناميإ نم شكأ ءىدابملاب نمؤي ىذلارئاثلا بابشلا نولثمت

 ةيمالسإلا ةمألا لكل لامكلاو ررحتلا دشني بحرلا قافآلا ىف قلطناو ؛ عقوقتلا ضرفت ىتلا ةعنطصملا زجاوحلا

 , ةيبرعلاو

 ايقيرفأ لامش ىف ةيبرعلا بوعشلا ريرحت ليبس ىف مكلاضنو ىصخشلا مكخيراتل انعبتت نأ : ىديس
 مكدودح لخاد مكحافك رصتقي ال متتأف نييقيقحلا نيلضانملل ةبيطلا تافصلا مكنم ملعتنو مكب زتعن اننالعجي

 ةرطق رخآ ىلإ تيمتسن نأ نييرترألا نحن اذب ىرحألا نمف ىرخألا ةقيقشلا بوعشلا ىلإ هاطختي لب ةيفارغجلا
 ةيوقلا ةيمالسإلاو ةييرعلا ةمألل ةقرشملا ةروصلا لمتكت ىتح ىرترألا بعشلا ةيرح قيقحت ليبس ىف انئامد نم

 اهرارمتساو اهتوق ىلع تتبثأ ىتلا اهميقو اهلثمو ةيداملا اهتايناكمإبو ةعساولا اهيضارأبو ةيرشبلا اهدراومب
 , اهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإ نامزألا لك عم اهلعافتو

 , ةدحاو ةظحلل ىلو رصنلاب انناميإ دقفن نلو انتميزع نهوت نلو نيكتسن نل انئأب اوقث : ىديس
 , انقيرط ىف فقت ىتلا ذاوشلاو دودسلا ةلازإ دعب محالتنو ىقتلنس ادغو . انم اقاثيمو ادهع اذه اوريتعاو

 ىفف « مكاطخ ددسيو مكرصني نأ هللا نم ىنمتنو انريدقتو انركش مكل رركن نأ انل اوهمسا : ىديس

 ,٠ انمارتحا قئاف اولبقت .. اماتخو
 مكصلخم

 سيردإ ديعس لمحم

 يسايسلا دفؤلا./ ع
 ايرترأ ريرحت ةكرحل

 ماؤ51 / 4 / ١١ ىف اريرحت

 - غةهد

 دومحم حاابص دمحم



 ُ ةقربعافد ةوق دئاق نيطيوقوب دومحم قيرفلا ةروسصلا ىف ىريو

 , ىزاغنبل هترايز ىف فلؤملا ىلإ ثدحتي ةتقؤملا ةيرئازجلا ةموكحلا سيئر تاحرف سابع ديسلا *

 تا



 نموا ع اعل طرب 116 تهصاطتمع

 1 1505 ةنس ىزافنب ىف - ىانفلا ضوع ديسسلاو فلؤملاو ىندملا قيفوت دمحأ سيزولاو

 مسقدالا ىهابلا ديسلاو ىتيرعلا هنالع ديسلا مث فلؤملا ىريو ةبيقروب بيبحلا سيئرلا #

 : 1559 سفرش د نسموتلا لوألا سسنيورتلا
 ( راتخعلا رمع ةيعمج قئاثو ) سل



 ل

 لرتسملا_:سزفلا بنك
 را ديس عرض علاش 35

 ةهدلاك“؟ نونيلت

 |ىلرلا ةمس
 و ييووتا د07 اواو راجعا ربع ةيعصب سي طلسم نيو رس رولا ةصرر ل2 يزيوبسلا

 (راتبلا)  لهيشا ْ



 ىستاجرفلا دمحأ طباضلا *

 ىدافوب ىلع طباضلاو

 ةسيعمجلا ىعوطتم نم

 نيج

 ةميصطتوع - (مو ءامنصرو ةنع ل طإب :ءهواوأعرعل يعردتوم



 ىبري ١ ةملا ريشي دمحم ناتسألا 00 انلأ دنع لامج سيئرلا *

 1 ليت تعا ١٠ كالاتن ©؟كددل الدنا



 هسونن اخ
 ىف

 اتعللانذ كنح“ تا تفحتو كادت
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 نم غرف دق ىقئاثولا باتكلا اذه ئراق نوكي نأ ضورفملاو نآلا

 ةلحرملا كلت نع ةقثوم تامولعم هنم هتليصح نوكت نأ ضورفملاو هتءارق

 ةيسايس لامعأ نم ةيبيللا دالبلا ىف ىرج ام لك لمشت ال ايبيل خيرات نم

 ةسسؤمل نيدايملا هذه ىف لامعأ ىلع رصتقت اهنكلو ةيفاقثو ةيضايرو

 نم ىقرشلا ءزجلا ىف اهدوجو ددحت (راتخملا رمع ةيعمج) ىهو ةدحاو

 ,(ةقري) ىهو دالبلا

 دجي نأ تامولعملا هذهل الامكتسا ىري دق ئراقلا نأ كش ال نآلا

 لامعألا كلت تبكاوو تلصح ىتلا تاداهتجالاو تاهجوتلا ضعبل اريسفت

 رمع ةيعمج قئاثو نإف ئش لك لبقو . تاذلاب ىسايسلا بناجلا ىف ةصاخ

 « خرئؤمو ثحاب لك مامأ نوكت نأ لبق اهبعش ىدي نيب نآلا ىه راتخملا

 . هيلإ ةهجومو هنم ةعبان الصأ اهنأل ةنيمأ ديب اهنأ دقتعأ انأو

 ىأ نمو هب تماق لمع ىأ نم مدنلاب الو لجخلاب رعشت ال ةيعمجلاو

 ىسايسلا لمعلا ناديم ىف تدهتجاو تدهاج دق يهو , هب تكسمت دبم

 ' زاجنإب رخافتت وأ , اهسفن ىكزت ال ىهو تاقرافملاو تارتوتلاب ظتكملا

 ٠ لشف نم لصنتت ىأ ؛ أطخ نم ًاربتت الو

 خرؤملا قح نمو ) تقثوو تعممج كنا : لئاق لوقي دقف دعب امأو

 أطخلا راتخملا رمع ةيممج قئاثو نم جرختسيو جتنتسي نأ ثحابلاو

 ىف تلق امك ( هاوه بسح ىأ همهف بسح حاجنلاو لشفلاو باوصلاو

 نيذلا لاجرلا نم ةايحلا ديق ىلع ةيقابلا ةلقلا نم كنكلو باتكلا ةمدقم

 نم تالؤاست زرفت دق باتكلا ةءارق نأ كش الو لامعألا كلت باحصأ اوناك

 نم للقت ىتح لقألا ىلع كرظن ةهجو نم اهيلع ةباجإلاب ردابت نأ لضفألا

 ٠ ىوهلا حونج وأ مهفلا ءوس صرف

 ةنسلا باب قرطأ نأ كشو ىلع انأو ةصاخ .. حيحص اذه نإ! معن

 : لوقأ كلذلو .. ةيقب رمعلا ىف ناك نإ .. ىرمع نم نيعبسلا

 مهدالبو مهسفنأ اودجو ةيتف راتخملا رمع ةيعمج ىف اننا - الو

 ممم.



 ىف لمأ ىلإ ديبمو رهاق ىناطيتسا رامعتسا نم لوحت ةلحرم ىف مهبعشو
 : ةايحلا نيدايم نه هدقتلاو لكافكسالاو نرحتلا

 نادم انتؤلكر شاك نها هد اع يره ماككا "نوكتلا“ اذه كف نفيو
 ٠ اهئاكس تدرشو انئدم ترمد ىتلا ةيوجلا تاراغللو رفلاو ركلا كراعل

 هللاب ناميإلا الإ لمألا بابسأ نم انديب نكي ملو انأشن ىجلا اذه ىف

 ءاجرو تاذلا ىلع دامتعالا الإ مدقتلا لئاسو نمو انسفنأ ىف ةقثلاو

 , هللا قيفوت

 ةلأسم انمامأو تانايك ىأ ءازجأ ةثالث ىلإ ةمسقم اندالب اندجو

 هدهعاوقو هشويجب اهضعيو ىربكلا لودلا تاروانمو ريصملا ريرقت

 ... ايرادإو ايفارغج ةمسقم ىهو اهنوئش ريديو دالبلا لتحي ةيركسملا

 ةقرب ىفو « ةددعتم تاميظنتو بازحأ سلبارط ىف : ايسايس ةمسقنمو

 , ىسوتسلا سيردإ ديسللو ةيسونسلا ةرسألل اهب فرتعم ةيعرش ةدايق

 ١ ىسنرف ىركسع مكح تحت ةمات ةلزع نازف ىفو

 مهئارو نمو سيسنئرفلاو زيلجتإلا هجاون انسفنأ اندجو ىجلا اذه ىف

 رذن هجاونو ىضاملا ةكرت هجاونو برحلا راثآ هجاونو , ناكيرمألا
 :ةوئاشيو ليقتسلا

 نك راقخلا نبع ةينح ةسسوسم للا لق ساو انانشت نحل 147 قف

 لجأ نم هتايناكمإبو هبولسأب لمعي لك ... عقوم نم رثكأ ىف انريغ أشن
 , ةهدالبل احلاص هدقتعي ام

 رمع ةيعمجل قثوملا ىماتخلا باسحلا مدقن باتكلا اذه ىف اننكلو
 ىنطولا لمعلا لجس نإ « ايبيل خيرات نم ةدحاو ةحفص هرابتعاب راثخملا

 ايبيل خيرات لمش عمجل قثوت نأ ىجرن ةريثك ةديجم تاحفص مضي انبحشل
 , لحارملا كلث ىف

 ةأشن تقو ايبيل ىف عاضوألا ىلع ةلالطإلا هذه دعب - ايناث

 ةيلاملاو ةيملعلا ةيعمجلا ةيناكمإ لوح لؤاست دري دق راتخملا رمع ةيممج
 اذهو ؟ ىضايرلاو ىفاقثلاو ىسايسلا لمعلا نيدايم اهي تلخ.د ىتلا

 بم. اس



 كلذ رخآ لؤاست ىأ ىف رظنلا لبق ةبجاو هيلع ةباجإلاو دراو لّواستلا

 اديدحتو لمعلل ردصتملا ةيصخشل اميوقت ةباجالا ىوتحم ىف نأل

 . لمعلا ةميقل

 وه قدصب هتابثإ ىلع صرسصنو ةقثب هيلع دكؤن ىذلا نإ

 نم ةعبان ىهو انعنص نم ىه انلامعأ عيمج ىف انتاسرامم لك نأ

 ام لك نإ , اناوس نم هيجوت لضفب ىأ انريغ ىحو نم تسيل . انتدارإ

 ملقم ىه تالاقمو تانايبو تاركذم نم راتخملا رمع ةيعمج نع ردص

 ةنس ىتح ١147 ةنس نم مهفقاومو مهئدابمو مهئارآ نع اريبعت اهلاجر

 راتخملا رمع ةيعمج ةملك اهنأل مهتملك اهيف اولاق ةيضق ةيأ ىف 0١

 اهبعش ريغ نم بلطت ملو املقو اركف اهئانبأ ريغ نم رعتست مل ىتلا

 ٠ امعدو ةيكزت

 انعقاو ىه اذه نكلو هللاو ال .. الازعنا ىأ اعفرت نكي مل كلذ نإ

 "هيف متمت ال ايفينط ءاتنتف« ىذلا

 رمع ةيعمج ةيلالقتسا بناجب هنأ ةوقبو اضيأ هيلع دكؤن ىذلاو |

 اهلالقتسا نإف ةيركفلاو ةيسايسلا اهتاسراممو اهتارايتخا ىف راتخملا

 اهنطو ءانبأ نمو اهيبستنم نم ىتاذلا ءاطعلا ىلع امضيأ مئاق ىداملا

 معدلا نم ئش (ةديعب وأ ةبيرق) ىرخأ ةهج ةيأل سيلو اهتلاسرب نينمؤملا

 اهلامعأ لحارم نم ةلحرم ةيأ ىف اهلاجرل ىأ ةيعمجلل ىلاملا وأ ىداملا

 ببس ىأل وأ رخآ لمع ىأ ىف ىأ ةعبرألا باتكلا اذه ماسقأ ىف ةلجسملا

 . قالطإلا ىلع

 متي نأب ١144 ربمفوت ١" ىف ةدحتملا ممألا رارق ردص - اثلاث

 بلطتي نلعي ىكل لالقتسالاو , 1157 رياني لوأ لبق ايبيل لالقتسا نالعإ

 ىلع فقوتم قافتالا اذهو ةلودلا ةطلس هنع قثبنت روتسد ىلع اًقافتا

 نأ امإ ارهش نورشعو ةسمخ انمامأو . رارقلاب ىنعملا بعشلا ةدارإ

 تعفارت ىتلا ةيضقلا ىه هذهو , ققحتي ال ىأ مالكلا اذه اهيف ققحتي

 .٠ ةيضقلا تبسكو راتخملا رمع ةيعمج اهيف
 مم مث. خا



 دري دق ةدحتملا ممألا رارق قيبطت تاروطت لوح قئاثولل ةءارق دعب

 ةبلصتملا ةيودحولا ةيعمجلا ىهو راتخملا رمع ةيعمج فقوم نع لؤاست
 ةئيهلا ليكشت ىف باختنالا لدب نييعتلا ةقيرط تديأو تلبق فيك
 , ةلودلل ىداحتالا لكشلا كلذكو ةيبيللا ةيسيسأتلا

 فيضتو ةرقفلا هذه ةمدقعب هانأدب لؤاستلا اذه ىلع درلا نإ

 رارق ذيفنت ىلع رارصإلاب اموكهم ناك راتخملا رمع ةيعمج فقوم نأ

 قافتالا ىف نويبيللا لشف اذإ امأ هل ةددحملا ةرتفلا ىف ةدحتملا ممألا

 ممألا ىلإ رارقلا ةدوع ىه ليدبلا نإف ةعيرذ ةيأ تحت هذيفنت ىلع

 ةرمعتسم ةيضق) لامعألا لودج ىف ايبيل ةدوعو ذفنم ريغ ةدصحتملا

 ةلود سيسأتو لالقتسالا باوبأ ىلع انك نأ دعب (ةقياس ةيلاطيإ

 اوعضو نيذلا ناكأ ءاورسو ةيداحتا وأ ةيزكرم تناكأ ءاوس اهب فرتعم

 دقل ؛ باختنالاب نيراتخم ىأ قافتالاب نينيعم (نويبيل مهو) روتسدلا
 تارادإلا نم ةطلسلا لاقتنا ىه ةيعمجلا ىدل ةيضقلا رهوج ناك

 كلذ دعبو ايبيل ءانبأ ىلإ ايبيل ىف ةيسنرفلاو ةيناطيربلا ةيركسعلا
 نم. نيب ةينطولا ىف ةلضافم الو ىلخاد نأش ىه مكحلل ماظن ىأ نإف

 وه ىداحتالا لكشلا ىري نم نيبو حلاصلا ىه ىزكرملا لكشلا ىري
 . علصألا

 نافكملا تم ةعنح ناوص]| نال :لواست درو خأ تهم الو دع اهياز

 ناكمإلا ىف ناكو توم ىأ ةايح ةيضق اهرابتعاو ةيبيللا ةدحولا أدبم ىلع
 ىتاذلا اهئافتكاب اهروعشب ةقرب ىف دئاسلا هاجتالا معدو ةرياسم كاذنآ

 ةلود اهنالعإ ةيناكمإبو نايلطلا نينطوتسملا نم اهولخو اهتدايق ةدحوو

 . حاترنو انسفنأ حيرنو « ةلقتسم

 اهميق ىه ئدابملا نإ : لوقلاب هؤدين لؤاستلا اذه ىلع ةباجإلا نإ

 . هقيقحتل ىمرت ىذلا حلاصلاو اهنم قثبنت ىتلا

 طباورو ىموق ءامتنا ىف ةلاصأو قمع نم عبنت ةيبيللا ةدحولا نإ

 ةيتاذ ةميقو ةيصخش ةوق بستكت طياورلاو ءامتنالا اذهب ىهو ةيعامتجا
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 عم لماعتلا ىلع رداق لماكتم نايك ىف اهدوجو ققحت نأ امهب عيطتست

 . ءاطعو اذخأ ةءافكو ةردقمب ديعبلاو بيرقلا

 ىبيللا نايكلا راطإ ىف انلمع اهقدصو انبولق يف ترقو ةقيقح هذه

 ةقيقحلا هذه نإ انلق اذإ اعقاو ىفخن ال اننإ لب كلذ ىلع نيمدان انسلو

 دقل ؛ هيف شيعن ىذلا اننطو ةدحو قيقحت نم ربكأ تناك انرظن ةهجو نم

 ةيبرعلا دالبلا برغم ىف انمالحأب قلحن انك اننكلو هلخاد فقت انك

 ةدحولا نأ نيبتي تانيعبرألا ذنم انبتك ام ضعيل ةءارق ىفو ؛ اهقرشمو

 لجأ نم اهنأ حوضوب انلق دقل . ةينانأ ةدحو نكت مل انرظن ىف ةيبيللا

 هقرشم ىبرعلا نطولا ىف لمشلا عمج ىلع رداقلا رسجلا اذه مايق

 رثأتي ىح نايك هنإ « هل رود ال نيرباعلل رورم رسج سيل هنكلو , هبرغمو

 ام ردقبو هتردق دودح ىف ٠ قرفت ام عمجيو عطقنا ام لصي , رثؤيو
١ 3 

 ام رييغت ىلإ ىعدت راتخملا رمع ةيعمج نإ : لوقأ اماتخو - اسماخ

 رييغتلل لثمألا ليبسلا اهنكلو ةيلاثم ةوعد ىهو حالصإلل ةليسو سوفنلاب

 . لضفألا ىلإ

 ربمفوذ ددع ىف ةيفاقثلا (رونلا) ةلجم ةيحاتتفا ىف تربع دقلو

 ةرورض ىلع عامجإ كانه ) ىلوقب هذه ةيدمجلا رظن ةهجو نع 1

 ! ٠220 حالصإلا ةرورضو جالعلا

 ام رييغت ىلع لمعلا ىلإ هجتت ةدارإلا نأ عامجالا اذه ىنعمو

 ىتلا ىه هاجتالا اذه ةجيتنو .. اهتاذ سوفنلا رييغت دصقأ الو سوفنلاب

 ! ٠.١ حالصالا رشابن نيأ نمو جالعلا أدبن فيك انل ددحت

 عامجإو ةمهبم ةدارإ ىلع امخض المأ تقلع ىننإ لوقي نم لوقيس

 ! ٠.١ ىفطاع

 اذه ىف نأل كلذ .. ةجيتنلا ىف رشؤي ال هنكلو عيحص لوق اذهو
 ىذلا ىباجيإلا رصنعلا امهنم نوكتي ةقاط ةفطاعلا كلت ىفو ارس ماهبإلا

 ٠ ( عاضوألاو سوفنلا ىلع ةرطيسملا ةيبلسلا ةهجاومل هنم دبال

 ىف اهتاعدو ةينآارق ةينابر ةوعد سوفنلاب امل رييغتلا ةوعد نإ

 مهبرل مهصالخإ ىف كش الو مكح ىلع نومحازي اونوكي مل ةلحرملا كلت

 هس مهيأ



 نعطم الو مهتينطو ىف كيكشت ال نونطاوم ةوخأ نولوئسملاو مهيعشو
 نم الإ ىمعت انايحأو ىرفت ةطلسلا ىه ةطلسلا نكلو مهتديقع ىف

 , هللا مصع

 قدصي هتسرام دق راتخملا رمع ةيعمج ئدابم نم ًادبم نإف اذكهو

 ند ةسر امل  :نانش ده انت اهنلا'ة شد تعلقت اه رسل وم نصقلاهلو
 وسلا علم .نحرقلا هللا "نيش نعلو. ييشتلاا ىف ةيغر: نبل لوقلا فا ططت
 ا وضسألا ىف عوقولا نم انوحو

 (ادشر انرمأ نم انل ئيهو ةمحر كندل نم انتآ انبر)
 أ 1 وو

 م1991 رياني

 ىبريفغملا ريشب دمحم
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