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 © 00 اورق قام هاف ووو مدع 0011 0 سرهفلا

 سرهفلا
 116 ا ع اف زحل هع مو جوع وح همام وا عج ولولا ةمدقملا

 نيسح مادص :لوألا لصفلا

 1147 ممتن م و حال اذ كلا لام واو ١ ماقال ملا ل ادضص

 ا 0 0 0 0 0 0 0 اهنع توكسملا ةريسلا

 1 ا وو ا م ةجوعلا
 1111 ا ا ةقلة مر مةمممم 207000000 هيرو ...؟ماهس# ةقيقشلا

 94 ا سا كا ا ةرصبتسملا ةدلاولا
 00 0 200 ه1 ل مألا جوز

 1111 ل ل ل ل مم لام ا ياكم ةقثقةنمريلمثب 00 6 هتلئاعو مادص

 اال لا 200 5 ا ا و ها ا ع صلخم دولوم

 0 000 ا 1 ام 6«سدسم) :ةيدهلا
 7113 ا ف ل قف زف اك يورو 2 0 ل قم دوا نام و و د قوس نا ع سن و سويع

 0000 1 اول عم تع ومافاس ءاوطحل !!يبصلا مادص بورح ىلوأ
 ا 0 1 ؟..1404 ةروث مايأ مادص ناك نيأ
 اير 0“ ا 2170 ... فراع مالسلا دبع
 و و مام 11 ل و ل مساق ميركلا دبع
 1 14 ا ا ا ةمساحلا ةظحللا

 11 ا 1 0 0 ا ل معازم

 ال ا ام ابا دوما هاا ها و ل طم ا منع ةرهاقلا يف مادص

 ااا 0 ةمداخملا راحتنإ
 1 ل ل م وتم ل ل 5 جا ا ل نة رذتعي زيزع قراط

 7 ا فعلا كل ا ........ نيمألا باوبلا
 4 0 هع فاس 3 ماد عيد نوظمو تحب دوغ 19534 ماعلا بالقنا



 ا ا لا ا ا ا ل يول ل فيانلا قازرلا دبع يفن

 1 111000 يلخيشلا لايتغإ
 001 1 0 01001ب1ببدد 7711118 .٠ ىتيركتلا نادرح لايتغإ

 2 ا واف جا متل ل م ... زازك مظان مادعإ
 11 ل ل واللا كو و ها واماا نكمل ورتما مادص ةضبق يف ركبلا
 11 م قا احكام ا 0 ل ركبلا لجن لايتغا
 21 سا لاو ل ا م أل أ توسل همنا ونمت . ةياهنلا رصق

 50:5 ملا واط بابلو ةياكلاسأ ههمق م موعل هسا باك ركبلا ىلع مادص بالقتا

 1 ل مط وسام ومالا طلاء اا ةيبزحلا ةرزجملا
 11 ا و وا 252غ 7706 ةيسامولبدلا ةرزجملا
 هول سلة نسكت دكة سلا دا واس ولا هناوكالا عننا علا هاا وج قلفعو مادص

 0 ا م #111]111آ#©0100000000006#]#37 55 سيئرلا مادص

 مادص ليهأت :يناثلا لصفلا

 511 1 ال وشمل را حل كلا ل واوا لوا ضو اا ركبلا نسح دمحأ

 ةالا“ حمد ولا هيام مم رووا هداحأ رام ها نو وتو طموحك 0 قافيلا

 نا ا اا :مادص يبت

 00 ا 0 را طن واول وو :19517 ركبلا رمآت
 171 مط وخط علا ةقعب حاملا هاف ومالا اوم مط طع وخل ركبلا رصاحي مادص

 مئارجلاو مادص :ثلاثلا لصفلا

 رجال موووت علا هوو هوم موروعالم هدا يعم وموت ]ومع هل ىلا اوما ويست مويلاثلا مئارجو مادص

 00 0 11 000 ؟مويلاثلا وه ام
 1 ل ا ممستلا ضارعأ
 0000000 بت هكا امل وا عم ورقم د ممستلل ةيريرسلا ضارعالا
 م لا ل .. ةايحلا اوقراف نيذلا اياحضلا - لوألا مسقلا

 0 ا سلا وحلا هك ةايحلا ديق ىلع اولاز ام نيذلا اياحضلا - يناثلا مسقلا
 9ك لا د مو وح او ءابطالا تاداهشو ريراقت - ثلاثلا مسقلا
 هت و سا اح اجا !..ةدحاو ةعفد اودقف يقارع فالآ ةعبرأ ةيعامج ةميرج
 000 201 0 يوري مادص مسارم سيئر
 امك هت يل ام 2 ل قارعلا يف عمقلا



 1 1 و ا اب نيضراعملا ءاسن باصتغا
 0 اا 1 ا ردصلا رقاب دمحم مادعإ
 ا ل ها ا ا لا م اخ 1 ني مشل داركألاو ؟يراميكلا»
 اا 0 000010131 هترسأو ؟ميعزلا» ةورث
 1١11 ا وا 1 مادص ؛هابشأ»
 131177 ا والا فاو ل وم راسو امو 000000 0 ةرحسلاو مادص

 الاف وا ومو اسوا او داعم 00 ا ناريجلا ىلع ناودعلا
 1117 مل قم و و ا ل ا ل م و ل يوري صاخلا مادص بيبط

 1117 م وع و لاما توو مادو قو 4 ما ومالك هم كا ف "دئاقلا" ريسأ
 0 0 00 000 2012111 ةحصلا ريزو لتقم
 11 و ا وقفل لل اا ا توملا اهمكح ةحزم
 114 د د اوك ا و اوم اا هس نعيم كاع قرأ تيرفع فك ىلع ريصم

 0000 طم اخرا .. برحلا لوبط عاقيإ ىلع ليمجت تايلمع
 0 ااا 00 ..... رارقلا
 ا نملة قم ةممبلا .. يوري مادص ةريس بتاك

 111 ل ل ار ا ماو هع 6 اهلل دع طم هع هده ساسكتو تيركت نيب

 0 تال ل م الام ...... قارعلا ريجفت ىلإ ةيمنتلا راجفنا نم
 711 ا و عقم أل مالا اعقل كولو وأ هاو هنأ فلا 2523006 ادص راجيس

 ا ا نيح دعب ولو لّذُي لذي نم
 1171 الا وحش فما طم 2 قش ؟اذامل ..ضيضحلا يف وأ ةمقلا يف
 0 0 0 0 ًابره ةنس ١١ ضرألا تحت ىضق يقارع
 11 1 0 م اف رف يق ل ةجبلح حباذم

 ١1ص وو دك هنو قع نا وتو مم ا مادص دهع يف تالقتعملاو نوجسلا

 مادص قئاثو نم :عيارلا لصفلا
 1841 م مالا و قتل ل عفا الا ا 1 ١١5٠ مقر رارق
 11 اا ل ل ..... ةيمالسالا ةوعدلا بزحل نيبستنملا مادعأب رارق
 4/٠١/ 1١9480 .... 1١5١ يف 58444 مقر ةيقرب  ةيلخادلا ةرازو - ةيقارعلا ةيروهمجلا

 161 ا ا ا 557 مقر رارق
 11 ا اال طال مكتمل وطن ل هع 475 مقر رارق
 1 ًايناديم ةيمالسالا ةروثلا سرح نم ىرسألا مادعأب رمأ - برح ةميرج



 ةبيغُملا ةقيقحلا نيسح ماك 6.0000 1 ٌيْغُملا ةقيقحلا «ن 1

 11 ل لا اح 3غ 75 . ماظنلا تارارق فيشرأ نم
 11 ا 34 ا ا 43 مقرملا يقارعلا ةروثلا ةدايق سلجم رارق

 ا ....... 1945 ماعل ال49 مقر رارق
 111 ا اا اا واق و يو ماطلع قم ا طوول 41٠ مقر رارق

 1315 ا ل ماو حل هادا م جملما مسام 0 ا اح هل ا خا ةيقرب

 1 ساو عع و 20 تارهاظم / عوضوملا
 اال وا و معا نع )١( ديجملا نسح ىلع ىلإ نيسح مادص يدع نم ةلاسر

 11/5 1 أو مع مطعم 3 (؟) ديجملا نسح يلع ىلإ نيسح مادص يدع نم ةلاسر

 نفمب 0 ا مل د ا ومن ا ا 0 /١١1 مقر رارق

 00 ل ماو ادم اان مقر زارق

 مادص ةوخأ :سماخلا لصفلا

 11م مت ةدافاجم وواماس األ هلق فاما ومالا 2 نسحلا ميهاربإ

 1 وا 0 ا ولا نسحلا ميهاربإ ماهدا ١
 1 ا م ا اصلا وح نر 1 نسحلا ميهاريإ يواعبس - 1

 اركاب نرخ 0 ل ا ام ااا وو ناملربلا يف ذ ارضع يواعبس

 1847 طم هلام لاو لاقو فاما ل عوام م و بمال 50 ل

 1944 ا 0 07*52 070 0 00 .... :كنشوه لتقي يواعبس

 اا 1 1 1 1 1 1 1 00 «شيراب)و (تفوزاب)و - يواعبس

 ا م ع ا 1 وم ا كاَرَي لضاف ةياهنو يواعبس
 1[ ا دو ام م هاما لك ل لملم قا رطل او طل الا يواعبس ءانبأ

 ني 2 نسحلا ميهاربإ نازرب - "٠
 ار ل ورلد ق0 طاطا لوك هن حج يردبلا زيزعلا دبع خيشلا لتقم

 0 يتيبسلا يداه دمحم سدنهملا لاقتعا
 0 ا ا ليجدلا ةيلمعو نازرب
 1 ول موو مح دام اهمال حل نا ع عدح نسحلا ميهاربإ نابطو - 4
 لاعاد لا ا حاولا نسحلا ميهاربإ لاون ©

 اا 1 1 نسحلا ميهاربإ لامآ -

 ةفيخم عئاقو ..مادص ءانبا :سداسلا لصفلا



 7 ا عم 0 ..... برق نع نيسح ةلئاع
 0 25276 41 ا ا 0000 !..ةبوقعلا
 0 0 ا نسح مشاه .د اهيوري نيسح مادص يدعل ةيفخم عئاقو
 111 ل ما و و واما 46 4 جلا وأ ا ها اتا هج ءيرج طيطخت

 1 ا 520000 206 رصقلا يف ىضوف
 ل سم و م يحسب 0 عم 10 يدع ةفاحصت رمحلا طوطخلا
 1 ا ا وان ل اك اروسج ناك نم تاذللاب زاف
 16و وطلال مام هولا رفا ا اي ل حر دام ا ا اس دا ءارزولا ةبيه

 11 0 4 ا و يداقتنالا بولسألا ىلع ظافحلا
 11 2527070701 1 1 ضيبألا قيقرلا ةراجت
 1117 م 1 2 2مل ودا ا يدع عم لمعلا لالغتسا

 7111 ا اما اس اا ولا اوسخ تارباخملا ةفايض يف تارهاعلا
 0000000 ا 0 !..تارهاعلا ناضحأ يف ماظنلا زومر
 11 ا و عم 1 ا ةثلاثلا ةرملل لخدتي مادص
 0 ا 1 1 هيأ نباو معلا نيب ماد عارص
 52 ل وا دانا مال سداد و مدل ف طووتا ةطلسلل ةيمطوطلا سوقطلا
 15914 41 0 100000 نابطو همعو يدع نيب حلسم عارص

 [؟81؟ .ن ملم ءءء ة م ملثم ا 101 يدع مئارج نم جذومن

 101 ... ركب قازرلا دبع قحب اهذفنو نيسح مادص يدع اهركتبا توملل ةديدج ةقيرط

 0000 ظ22ظ#ظ#)ششش 985 500086 تامهملا راسحتا
 9017 ع ا سما وأ اوال ا قط 1ع عوف دف ممم ان ضلال تاقيقحتو كوكش

 7166 ا ل و نعم ل و ورح لا ا ةبخاص ةلفح يف دراب بعر

 1581812 يو نما عم 0 اسال عقم تاياهنلا لكك تسيل ةياهن

 71817 موا ع م عا عم دادغب طوقس دعب هيدلوو مادص فورظ يوري يدعل سراح

 8 عل 001 ا ع 2 . يدعو يصق لتقم ليصافت

 مادص تانب ؛عباسلا لصفلا

 اا 0000 مادص تائب
 111 ا لل اوال ام ون هلال اخ 21 ... الح ءانر دغر

 71 وملامح و امن لماك نيسح وه نم
 11 201111010108 يتيركتلا نازرب عم هتقالعو لماك نيسح



 711 اس 121713” 000 لماك نيسح نم ءايتسالا بابسأ
 1010 ا را اح اا أ 6 ا وجا واما وسلا قوق لماك نيسح بوره بابسأ

 111 مل ل مل ا للا خلا عن قع كا الا نيرهصلا ةدوع

 111 لا اللا خلا ا و و ل نارظتني يدعو ةدجاس

 00 0 0 0 0 0 000 بورهلاب ٍناث حارتقا
 000010 0 ادت 6 ل عر امال وب هم موا ف أبضغ طاتشي يدع

 ااا 0 1 ز]ز ز ز 1 راظتنالاب مادصو طبهت ةرئاطلا

 53 ا ل هول مب مج ع و د واو 1 ا انس جو لتقلا لبق قالطلا
 ا 0 م دادغب ذفانم قالغإ
 7 حو ا ا ......... لتقلاب رارقلا
 ا م ا لا ا ا مادص ةلباقمل ةريخأ تالواحم
 الو اق اف شحال قا هس منو طرا نان مش املا ةكرعملا تأديو
 0 ]1 1 ]1 ]1 ]1 1 1 1515111 ؟لماك مادص لتق فيك
 ااا 1 0 ؟لماك نيسح لتق فيك
 9/8 مف ساو 1 واط ولا هلو نحأ هم ةكرعملا تهتناو
 ااا طا نعمت ا تخفتنا ىتح مايأ ةعبرأ ثثجلا

 0 ا ااا لماك نيسح ةدلاو حبذ
 اا ]1 ]1 ]1 1 الح ءانر .دغر
 0 اا رمش ليبق ةيامح يف مادص ةلئاع
 اا وم وردم 43و ماتو مطنوخ جورخلا لسلسم ةلطب ... دغر
 اي ولا ساو هو عسا انو ودفمل ودا يصقو يدع لئقمل ىرخأ ةياور
 ا 0 ندرألا يف ةكلاملا ةلئاعلل ةلاسر

 را ا جورخلا ضفرت الح
 ودا ويا ماو تاو مط را ا دينا عونمم ناّمع يف مالكلا
 الرا 50 ا ا نييكيرمألاو ةيبرعلا ةانق نيب تالاصتا
 1 ل ا 0 وح و عم نيسحلا نب يلع ريمألا
 ا سما كا ودا ا ووو اس هوم م دال دخلا رطق يف الحو ةدجاس
 0 0 ز ز ةفاحصلل دغر تاحيرصت
 ند 00 250770300 ط2 دغر دراطي حبش .. ءارمحلا ةركذملا



 ا  ز 0-ببب 8 سرهفلا

 مادصل ثئاثلا نبإلاو ردنبهشلا ةريمس :نماثلا لصفلا

 ا 111 6 مادصل ثلاثلا نبإلاو ردنبهاشلا ةريمس
 4 لا ؟اهتصق امو ؟ ردنبهاشلا ةريمس يه نم

 1 ا ال اوف ساستاتلا لق 1 رق سام .. ةيادبلا
 ا ا ةياهنلاو ..

 مادص بورح :عساتلا لصفلا

 ن0 ام ل ما مدل انوا نيم خو ع يقولو تاريإ ىلع برحلا
 1 ا ا ا ك0 ا ا ا ا ا ا ا تيوكلا وزغ

 ا م م ومنا سة تاردخملا ريثأت تحت مادص

 دادغب طوقس :رشاعلا لصفلا

 6 ا ل ام مادصل ةريخألا تاعاسلا
 01 اور مانا ل ا ع ملا وت ... دادغب لوح شيجلا يف ىضوفو كاهنإ

 8 ا سلا ون ام ل ا ا مواد ةنايخلا ةيضرف
 1 م ا اولا م وتاطوسا وت قاع هاو 6160 ود ع ةدايقلا يف غارف

 71711 ا عاج وام او قمح محم أ ليال هك مئامم هوم ل دادغب طوقس

 1 و ل حا فاعلم ...... !..دادغي طوقسل ةيكيرمألا ةياورلا

 1 ا الاجل توسعت فوم قخا اوو ةجكأ جن داعم ؟؟ةيعللا رارسأ

 اننا 1 د ا ا لا هو ا حلاو أ ل يكيرمألا ضرعلا
 1 تا مقا 0 م فم دنا لق قا اا الا ةيرشبلا عوردلا
 0 ل ا ل و راطملا لالتحا
 ا هك طق دم اع وماما وا وضل ل نا ةيركسعلا ةرئاطلا
 1 مرا مل ل تحل فا ماو خا ا ملعي نم رخآ نيسح مادص
 1 ا ا ا وم ا و فاو عيت نايعلا دوهشو هللا ريخ دعم ةياور
 118 كمل لو م او ماسلا ل خلا ما يتيركتلا نايفس رهام قيرفلا ةنايخ
 ل و فاما ودل د خب مل كو ل دادغب طوقسل ةيقيقحلا ةصقلا
 1 ا مم ممم يتيركتلا نايفس رهام قيرفلا ةنايخ
 1 خا 2011111 ادا ديشر نيسح ةنايخ
 77171 ا عم اوم وم 33 مط ل قم ماو تح يهتنت ال تانايخ



 ةبّيغملا ةقيقحلا ,نيسح ماله 000000000600006 00600 ع 1

 ا ضخم 0 22111 ... ةنايخلا دكؤي مادص
 لا وت د ايو ب وا وا ةأجافملاو .. فاحصلا
 0 ع و ا لول وعقل وب وكب سا قم 200 نلعي ناطلس مشاه
 3017160 و د ل اجلال هك وطنا نتا ناكيرمألا جاردتسإل مادص ةطخ
 000 000 25700 20 نايفس رهام تانايخ
 ل 2 00*22 راطملا ةكرعم
 ااا اا 2235 ؟نايفس رهام وه نم

 ا ا ةظوحلم
 ا 5 .... ؟نايفس رهام ىلإ لوصولا يف نويكيرمألا حجن فيك

 ا و ا ا ا

 11 وا ا 0 وو د در طلاع هاما ا هدو هاون ورم كا داو و ةنايخلا نوبرع

 ضر ااا ا رعلا يعافدلا ططخملا ضاهجإ
 اننطأ 0 22111 ةمألو ةقاو هل وكلا اوومج ةنوخلا نم قيرف

 241 ل ا ل ا ع 200 .... ريخألا دهشملا

 ,ريمألا ةضبف يف مادص ,رمحألا رجفلا ةيلمع» ؛رشع يناثلا لصفلا

 0 ا 211110 206 ةلئاعلا ةطيرخ دصر
 7 ا ا ا ع و وقلا 25ظ 20 سمخلا ثالئاعلا
 خرا هلال ا ا ا 0 ةنمآ تويب
 ااا ا 0 0 ؟عقوملا اذه ىلإ لصو فيك
 اا ا ع 52007 0 ..... ةقباسلا تامهادملا
 11 ا ا و طوع .............. مادص لاقتعال تّدأ ةبارقلا ةحئال
 164 0 و قط مف ل وعول هل دما قس «رمحألا رجفلا» تامدقم
 ل 0 0 0 «ةيجاجزلا نويعلا) ةلكشم

 18017 ع مع د واوا هولا ولالا م و ا عئاقولا نووري رودلا ناكس

 11 ا ا ار لا . مادصب عاقيإلاو ونريدوأ لارنجلا
 1 م و ا لا 50*22 ١4 لا تاعاسلا ليصافت
 170101 ا ا ا و موو و شط وش اع نا ع ا ؟..مادص ىلع انضبق فيك

 ارا 5535 00 اا 8 مادص لاقتعا شوب غالبإ

 215114 خلل م م رس اا عا ..... ©ةهالكع رونايسلا ةبح مادص نم اوعزتنا فيك

 111015 ا مشق ها و وتلا ء هع وأ قاوم ياما قو خا !راحتنالا نم هوعنمو



 177 تل م ا ات ممم ممم ممم ووو م ممفمف مم مممموم سرهفلا

 11916 ل وبا اواو ا طع ما كح ا !«ياضبقلاو»و «ياروماسلا» نيب

 11 ا ا وس ف نر فول ب 2 ؟نيسح مادص رحتتي مل اذامل

 م ا جام ذاك و و تك ام ؟برعلل ةناهإ مادص لاقتعا دهشم له

 ا اا ؟مادص لاقتعاي ةمواقملا يهتتت نل اذامل
 ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 11 ءوضلا اهيلع طلسُي ةلئسأ

 نجسلا يف مادص تايموي :رشع ثلاثلا لصفلا

 اا ا ] ] ] ] ] ]1 ] ]1 1 ]1 ]1]1]1]1]1]1]]ذ]1]ذ]1 1 ١ مقر نيجسلا
 74# ............... همكح لالخ بيذعتلاو لتقلا ةطرشأ هيلع اوضرع نويكيرمألا
 16غ ل ل خلل حا مف مارتحاب ينولماع :نيققحملل مادص

 70 ا ل مل ا اق اوما حدب ف طفلا هلاقتعاب لافتحالا نع ةطرشأ
 10/3 ا ا نجسلاب مادص تايموي يوري يعيبرلا

 ل ا عام مو خامل نامل هك جور لاو دج ل مول مح نجسلا يف مادص تايموي

 يلا ا ا م و 305 مادص عم يقارع راوح لرأل لماكلا صنلا
 ا 2ظ2ظ531 521 55 ا يسفنلا هعضو
 ا 0 0 0 0101010101ذذ1 ااا راوح ةروص

 لافنألا ةمكحم :رشع عبارلا لصفلا

 أ لا لب وال عما ختخلا ا اا ةياس ا لا لافتألا ةيضق يف
 ا 1 ا 55 ؟لافنألا يه ام
 ىلا ل 200 06 ؟ةيعامج ةدايإ مئارج اهنأ ىلع ةلدألا يه ام
 1 ا ا كل دا ار لات لع يعادل أ ما او 528 تاسلجلا ليصافت

 ليجدلا ةمكحم :رشع سماخلا لصفلا

 01 ة ل ا 00 ليجدلا ةيضق يف

 ا 0 8 0 ليجدلا ةرزجم ةصق

 زاك 2 كم انهو اكمال هقول جسم وم سل تقام وين نيام ةمكحملا

 21486 رن اول جن اع با طرا هشام أما تاور ماوس عقل و كا وحك تاسلجلا ليصافت

 مكحلاب قطنلا ةسلج ليصافت :رشع سداسلا لصفلا
 هكا ل 0 0 ليجدلا ةيضق يف مكحلاب قطنلا ةسلج ليصافت



 615 ممل طل هس ويطاسما كولا دوما والا نييقارعلل ةيعادو ةلاسر هجوي مادص

 مادص مادعإب مكحلا ذيفنت :رشع عباسلا لصفلا

 91177 ا تما كا دال علا او اوك وجا و ا مادص مادعإب مكحلا ذيفنت

 201 ا عا فا وطوملا اطرحلال يوكو ردنبلاو يتيركتلا مادعإ ليجأت

 نا مادص مادعإ ويديف ةصق

 ةنيابتم لاعفأ دودر :رشع نماثلا لصفلا

 03/47 خل ااا ا مادص مادعإ ىلع ةنيابتم ةيلودو ةيبرع لاعفأ دودر

 نييفارعلا نيلوؤسملا ةحئال :رشع عساتلا لصفلا

 مادص بناج ىلإ مهتمكاحم تمت نيذلا
 ةهمال ل... مادص بناج ىلإ مهتمكاحم متيسو تمت نيذلا نييقارعلا نيلوؤسملا ةحئال

 ثيدحلا قارعلا خيرات اهلجس ةمهم تاطحم :نورشعلا لصفلا

 مادعإ ىتحو ٠٠١ ماع يكريمألا لالتحالا ذنم ثيدحلا قارعلا خيرات اهلجس ةمهم تاطحم
 نا م ا م ذآ11آ111آ18 نيسح مادص

 2417 ا او امم ع ومطمأ هويام لا لك ا هواك اواو ةئقرمس ود طم احمل وون "0#

 ا ا <”3334

 م2948 اخ ا اما هلسأوأو عاقأو داعم واف دك وتمت لتعم حأ كا اوم حما ع 3

 25:41 الا سا ام م اا سقما ا او سلال كاع م ا حط اك

 ةمهم خيراوت يف نيسح مادص :نورشعلاو يداحلا لصفلا

 1 ام سفالة ا ل عما باتكلا عجارمو رداصم

 ااا 1 1 1 1 ا قئاثولاو روصلا



 ةمدقملا

 ةداعإ نم اهبحاص امو ؛«نيسح مادص» قباسلا يقارعلا سيئرلا ةايحل خيرأتلا
 ةثالث ةليط ةيسايسويجلا ةقطنملا ةطراخن ليكشت يف ًاريبك ًارود تبعل تناك ةطلس نيوكت
 .باتكلا اذه فيلأت ةيادب يف تعقوت امك ريسيلا رمألاب نكي مل خيرأتلا اذه .دوقع

 ليكشت ةداعإ نم ةيكيرمألا ةدنجألا هلمحت امو ؛ماّدص دعب ام قارعل انرظن ام اذإ ةصاخ

 .«؟ديدجلا طسوألا قرشلاب» ىّمسُي ام

 اذإف «ضعبلا هرّوصي امك «لتاقم» ةوزن سيل قارعلا خيراتو مجحب ٍدلب لالتحا َّنإ

 بورح نم ةبقحلا كلت هب تلفح امو ؛هطوقسو مادص دوعص خيرات ىلإ انرظن ام
 دييأت نم اهبحص امو «قئاقحلل بييغتو :*ةيعامج تادابإ)»و ليكنتو شطبو ؛تافلاحتو
 اهدنع .ًاصوصخ ةيكيرمألا ةرادإلاو .ًامومع برغلا نم ؛لقألا ىلع رظن ٌضغ وأ

 ماّدصل رخآ ًاخيرات أرقن نأ عيطتسنو ءدهشملا كلذل ةفلتخم ةروص دهاشن نأ عيطتسن
 .ًاعطق َنّودُملا ريغ ؛نيسح

 ءاعساو ًاراشتنا رشتنا يذلا ««دادغي نم رارسأ» باتك دعب يتأي ؛باتكلا اذهو
 «قبس ام تاوف كاردتسال ةصرف تناكف ءم5١٠1و 5٠١8 يماع نيب تاعبط ةّدع عبطو

 فشكُي ؛قباسلا سيئرلا ةايح نم ةيساسأ لصافمب قلعتت ثادحأ نم قحل ام مامتإو

 .ةرم لوأل اهنع باقنلا

 نم ةجرح ةيخيرات ةظحل يف يتأي « ةبّيْغُملا ةقيقحلا  نيسح مادص» باتكلا اذه نإ

 اذهب لمع مامأو «ةمولعملا لقن يف ةقدلا يُحوتل يناعد يذلا رمألا ؛برعلا خيرات
 اذإ نآلا ينتاف ام ًاقحال كردتسا دقو ؛يأرب ةمصع الو ؛خيراتب ةطاحإ يعّدأ ال مجحلا

 .ةيقب رمعلا يف ناك ام



 بّيغُملا  خيراتلا كلذ شبنو .روتسملا يف رفحلا ًادهاج تلواح مّدقت ام لالخ نم

 . ىرخأ ٌةرات ًارهقو ٌةرات ًادمع ءهنع توكسملا نم نآلا ّدحل يقب يذلا -

 «- ةتوافتم ٍبسّنِي  نوموزهم ًاعيمج اننأ اميو 2. . .رصتنملا هبتكي ام ٌةداع خيراتلا
 حيحصلا خيراتلاو ةقيقحلا ًادشان ؛ريمضلا حاترم يبرعلا ئراقلل هقيرط باتكلا اذه ٌّقشي

 .اهلمكأب ةقطنم ريصم هيلع فقوت لجرل
 ةمداقلا لايجألا يديأب ةّيح ةقيثو باتكلا اذه نوكي نأب ؛هيلإ وبصأ ام ققحي دقو

 اذه يدهأ نأ تررق ؛نهارلا يبرعلا انعضو ىلع ًاريثك نهارأ ال ينألو ءلقألا ىلع
 .لايجألا نم رظتنملل باتكلا

 يآرب نيسح دمحم

 توريب

 م1



 لوالا لصفلا

 هيسح عادص





 مالاص

 تارماؤملاب يعامتجالا اهدسج نخثملاو ةعراصتملاو ةيساقلا تيركت نإ

 ةيفاقثلاو ةيناسنإلا نيسح مادص تانيجل «يوونلا ضمحلا) يه «ءسئاسدلاو

 ةروصلا هذه غلبتو «نيسح مادص ةروص ةيبرغلا تاساردلا مدقت ءاذكه . .ةيعامتجالاو

 برعلا ةايح نع ةرّْثصم ةروص يه تيركت نأ ةانق نم زمغت امنيح «ةئيبخلا اهتورذ

 نم مهجارخإو مهريرحت ىلإ نوعسي مهنأ نويكيرمألا يعّدي يتلا ةرصاعملاو ةيخيراتلا
 . ؟!ةثيدحلا ةايحلاو كرويوين ةاكاحم ةروص اولخديل اهراطإ

 لاجم يف يكيرمألا ريكفتلا دهاعم ًاضيأ اهيلع زّكرت ةيساسأ ىرخأ بناوج . .
 بزحل ينثو بصن هنأ اهمهأ ؟نيسح مادص وه نم ءديدجلا نرقلا لاؤس نع اهتباجإ
 وحنل ةقطنملا هذه يف ةيطارقميدلا ةدالو ةقاعإ نع لوؤسملا «يكارتشالا يبرعلا ثعبلا

 سأيلا هدغ عرز نع ؛ةيبرعلا بوعشلا مامأ ةيلوؤسملا لّمحتي يذلاو نمزلا نم نرق

 «ةيناملعلل هوشملا ثعبلا بزح قيبطت لظ يف نوثحبي مهلعج ام ؛مهسوفن يف طابحإلاو
 يسايس يفاقث هقفل سسأ يذلا يمالسإلا فّرطتلا يف هودجو :ليدب يسايس ذالم نع

 .!؟ريمتبس /لوليأ 1١ ثادحأ نع لوؤسم ينيد

 «يكيرمألا يسايسلا يئاعدلا لقعلا لبق نم نيسح مادص ةروص عفد ًاضيأ متيو
 ءانب يف ةيبرعلا ةيطفنلا لودلا لشف اهدافم :ءيناعملا نم ىرخأ ةيئاحيإ ةيواز ىلإ

 لودلا هذه لعج يه ةلضعملا هذهل لحلاو .يطارقوميدلاو حماستملا يندملا عمتجملا

 !يكيرمألا يداصتقالاو يسايسلاو يفاقثلا بادتنالا نم ةلبقم لايجأ ةثالث ةرتف شيعت

 مهأ يناث دعت يتلا ةيطفتلا قارعلا دراوم نإ» ينيشت كيد يكيرمألا سيئرلا بئان لوقيو

 هذه نإ .«ةيطارقوميدلا ءانب يف امهم ًالماع لكشتس «ملاعلا يف ةيطفنلا دراوملا ربكأو
 لوقتو .برغلا يف اهجراخو ةيكيرمألا ةرادإلا طاسوأ يف ًاريثك نآلا دّدرتت ةرابعلا

 داجيإ ىلع دعاسي ال «ىرخألا ةيعيبطلا دراوملا نم هريغك  طفنلا نإ اهتاغوسم



 ةبَّيغُملا ةقيقحلا نيصح ماك 000000666000066 660060060666666 6666060 مل 7

 ةلقرع ىلع ةقيقحلا يف لمعي هنإ .ةيطارقوميدلا يلاتلابو .يندملا عمتجملا وأ ةيلامسأرلا

 نيناوقل رطأ عضو ىلإ جاتحت ال زونكلا ىلع اهبارت يوتحي يتلا لودلاف «ةيلمعلا هذه
 ةيويحلا ىطسولا ةقبطلا قلخل يلاتلاب يدؤي امم يداصتقالا ّومنلا ققحت يتلا تاسايسلاو

 اهنوكو ءدوسألا بهذلا جارختسال ضرألا رفحب ءةطاسبب موقت لودلا هذهف «ةرّونتملاو
 ًايداصتقا رّوطتت ال يلاتلاب يهو ءاهداصتقا ءانب لجأ نم لمعت ال «نامألا ةدصرأ» كلمت
 ضرف ىلإ جاتحت ال ةلودلا نأ فاطملا ةياهن يف ينعت ةلهسلا ةيطفنلا ةورثلاو «ًايسايس وأ
 نأ الإ ىلوألا ةلهولل ًاديج ودبي رمألا اذه نأ مغرو ءاهينطاوم ىلع بئارضلا

 هذه ةبلاطمب «لباقملاب موقت ءاهبوعش ىلع بئارضلا ضرفت ال يتلا تاموكحلا
 ةيفافشلا عيضاوم يف مكاحلا ةلءاسم مدع لثم «لباقم نمث عفدب بوعشلا

 بئارضلا نيب ةلداعملا نإ لوقت امدنع اهتورذ ىلإ ةلوقملا هذه لصتو !!ةيطارقوميدلاو

 رصعلا اذه يف نطنشاو ديرت يتلا ةيبرغلا ةيلاربيللا بلص يف يتأت يسايسلا ليثمتلاو

 !!ةوقلاب وأ عانقإلاب يبرعلا ملاعلا ىلع اهميمعت ديدجلا

 «ةلحرملا هذه يف هل اهجارختسا متي يتلا ةروصلا ةهجل نيسح مادص ةاسأم نإ

 ًادانتسا «مهخيراتلو برعلل اهجارختسا نآلا ّمتي يتلا ةروصلاب ًاسايق «ةدودحم ودبت
 !؟نيسح مادص ةروصل خاسنتسا يه اهنأ ىلع

 نيسح مادص ةريس نع عافدلل ةعساو شماوه كانه نأ ودبت ال هنأ» «عقاولاو
 يف نكلو ءاهتزوحب يتلا ةطلسلا نع عافدلل فنعلا يف تطرفأ ةيصخش يهف «ةيسايسلا

 لالخف اهلحارم ضعب يف ةيبهذ لحارم ؛هيضراعم فارتعاب ؛هتريس تدهش «لباقملا

 «يبزحلا لاضنلل ًاغّرفتمو ًالوؤسمو ًايدجو ًارواحم نيسح مادص ادب «ةيبزحلا ةرتفلا
 داركألا اهيف امب «ةيقارعلا ىوقلا ةفاك لبق نم هيلإ رظنُي ناك «تاينيعبسلا ةرتف لالخو

 ًاضيأ كانه لباقملابو ءهب ةقثلا نكمي يذلاو ذقنملا لجرلا هنأ ىلع «نويعويشلاو
 . هتريس يف ةمتاق ءادوس تاحفص

 ةيعامتجا ةيدرف ةلاح وه ةياهنلا يف نيسح مادص نأ ةقيقح نع رظنلا ضغبو
 مهنإف ءايناملأل ةنادإ يه ءرلته ةنادإ نم اولعجي نأ رقبلا ةاعر دّصقت امكو «ةيطْلست

 1!"نيربلا لك دز يعبي نيج ماقام ةنادإ رم ارامجي نأ نزاديو

 .(فرصتب) م1005/15/57 رداصلا 1١١15 ددعلا ؛عارشلا عجار ديزملل )١(



 اهنع توكسملا ةريسلا

 يذلا لجرلا سأر طقسمو «نامرحو ءاقشو سؤب ةلوفط نيسح مادص شاع

 ةريقفلا ةجوعلا ةيرق وه ثيدحلا رصعلا يف برعلا ءامعزلا ىوقأ نم ًأدحاو حبصيس
 متيت دقو «ةريقف ةرسأل يمتني «تيركت ةئيدم نم ةبيرقلاو ةلجد رهن فافض ىلع ةعقاولا

 نم سيلو «هميلعتو هتئشنتب اولفكت نيذلا هبراقأ عم شيعيل لسرأو ةركبم نس يف

 فورظلا هذه ريثأت ردقي ىتح ةفسلفلا ملعب ةقمعتم ةفرعم ىلع ءرملا نوكي نا بولطملا

 بلغت مادص ناف «نييغاطلا نيدبتسملا نيذه ؛نيلاتسو رلته لثمو «لفطلا روطت ىلع

 هلوصا نم لجخلا ناك «عزاني ال يذلا قارعلا ميعز حبصيل هتلوفط يسآم ىلع

 هيدل دلوت يذلا نامألا مدعب هساسحا نأ امك ءهحومطل ةعفادلا ةوقلا وه ةعضاوتملا

 برقأ ىتح «دحأب قثي ال هتايح نم قحال تقو يف هتلعج ةرقتسملا ريغ هتلوفط ةجيتن

 ءانثلا مادص قحتسي لهف .ةسئابلا فورظلا هله رابتعالاب انذخا ام اذاو هيلا سانلا

 مرهلا ةمق ىلإ لصو نا ىلإ ةرهاقلا ةيعامتجالا قئاوعلاو لماوعلا هذه ىلع هبلغتل

 ؟. .قارعلا يف يسايسلا

 يذلا لجرلا اذهل اهنع توكسملا ةريسلا ىلع فوقولا لواحنس لصفلا اذه يف

 .ةيضاملا ةثالثلا دوقعلا يف ملاعلا لغش

 قارعلا طسو لامش يف تيركت بونج تارتموليك ةينامث دعبت يتلا ةجوعلا تناك

 يضارألا كالم نم ددع كانه ناك هنأ مغرو ؛ةفورعم نكت مل ةدهمملا قرطلاو ءابرهكلا

 «ةعفترم تناك لافطالا نيب تايفولا ةبسنو «ءادرج تناك اهسفن ةيرقلا ناف «ةقطنملا يف

 لالهلا يف يضارألا كالم ناكو «نيريثكلل لغاشلا لغشلا ناك ةايحلا ديق ىلع ءاقبلاو

 تيركت يف نوشيعي «بئنعلاو رومتلا .تاوارضخلا ؛حمتقلا ءزرلا جتنت يتلا بيصخلا

 ناكس ناكو «يقارعلا عمتجملا يف ةزيمم ةناكمب نوظحي اوناكو «دادغب يف وأ ةرواجملا

 نكت مل املو «تيركت يف مدخك وأ يضارالا هذه ةحالف يف نولمعي ءارقفلا ةجوعلا

 يف ةساردلل مهءانبأ نولسري اوناك نيرداقلا ءابآلا ناف «ةجوعلا يف سرادم كانه



 ةجوعلا
 سرامي ناك ضعبلا ناف «يضارألا يف نولمعي ارناك ناكسلا مظعم نا مغرو

 عاطقل ذالم اهنأب رهتشت ةجوعلا تناكو «بيرهتلاو ةنصرقلا «ةقرسلا لثم ةروظحم ةطشنا

 ةريغصلا براوقلا «ابودلا» ىلع وطسلاب مهقزر نوبسكي اوناك نيذلا صوصللاو قرطلا
 .دادغبو لصوملا نيب عئاضبلا لقنت تناك يتلا

 خيراتلا اذه ىلع يفضي ىتحو «19717 ةئس ليربا 14 موي مادص دلو ًايمسر

 كلذ لبق دلو هنا لوقي نم كانهو «ةيمسر ةلطع ١194٠ ةنس هلعج دقف «ةيقادصم

 ليجست ةيلمع نا حضوي اذهو ١1419 ةئس ديلاوم نم هنأب نورخآ يعدي امنيب «نيتنسب

 خيرات ىلع لصح مادص ناف عقاولا يفو «ًادج ةيئادب تناك تايفولاو جاوزلاو ديلاوملا

 ةلئاع ىلإ يمتني يذلا يلخيشلا ميركلادبع دعب اميف هكيرشو هقيدص نم هدلومل يمسر
 نم راغي مادص ناكو ؛ةيمسر داليم ةداهش هيدل تناك ببسلا اذهلو «ءدادغب نم ةروسيم

 هدلوم ةنس ريغ مادص نا امومع لوبقملا نمو ؛هداليم موي فرعي ناك هنال ميركلادبع

 نم حضتي اذهو :«ثعبلا بزح يف هدوعص ءانثا هرمع نم ربكأ هناب هسفن روصي ىتح

 .1911/ ماع ديلاوم نم يهو «ةدجاس ىلوألا هتجوزب هجاوز

 تيب يف مادص دلو «دكؤمو تباث ناكملا ناف «فالخ لحم هداليم خيرات نا مغرو

 ببسي تاوئس سمخ ةدمل نجسو ىوهلا يزان ناك يذلا «حافلط هللا ريخ هلاخ هكلمي

 تاجييلا ةريشع ىلإ يمتنيو «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثا نييناطيربلا دض ةروثلل هدييأت

 تاءالولا تبعل دقو «تيركت ةقطنم يف ةنميهم تناك يتلا رصانوبلا ةليبق ذوخف دحا

 ءاضعا ةتس كانه ناك تانينامثلا لولحبو «ةطلسلل مادص دوعص يف امهم ارود ةيلبقلا

 يفو ءةمهم ةيموكح بصانم اولغش نيذلا ءمادص مهيف نمب «ةليبقلا يف لقألا ىلع

 نورخافي اهؤامعز ناكو ءفنعلا ىلإ اهليمبو اهرقفب ةفورعم تناك ةليبقلا ناف تانيثالثلا

 تيفوت يتلا ةحبص هتدلاول ًابصن ماقا مادص نا مغرو «بابسالا هفتأل مهئادعا ةيفصتب
 الو هتافول لجس يا كانه سيل هنا امك ؛هدلاول ةبسنلاب كلذ لعفي مل هناف «1987 ماع

 نيسح هدلاو نا ىلع عمجت تاياورلا لك ناف كلذل ةجيتنو «هيف نفد يذلا ناكملا

 .ليلقب كلذ دعب وأ لفطلا ةدالو لبق ةرسألا لزنم كرت دق هنا اما ءديجملا



 ...فاهس ةقيقشلا

 يتلا ماهس ىعدت ةقيقش هل ناف .ضومغلا اهفنتكي هدلاو تاممو ةايح نا مغرو

 دحا نم تجوزت ءاهيخا ةناكم مغر ءاوضألا نع دعتبت تناك يتلاو نيتئس وأ ةنسب هربكت

 «قارعلا يف نلعلا ىلإ اهتلئاع مسا زرب يتلا ةديحولا ةرملاو «نيلفطب تقزرو ةاضقلا

 نييقارعلل مادص ةوعد اهجوز ضفر امدنع «ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا نابا ناك

 جوز لزع متو ةيربجلا ةماقالا ديق ةرسألا تعضو «ةيركسعلا ةمدخلا يف عوطنلاب

 ةقيقش ماهس نا ةقيقحو .هلمع ىلإ اهجوز داعاو مهنع مادص افع رهشا دعب نكل .ماهس
 ناف «قارعلا يف ةقومرم ةناكمب ادبا ظحت مل ؛نيبرقملا هبراقا لك سكع ىلعو ءمادص

 .مادص ىلإ ةرشابم ةلصب تمت ماهس تناك اذا ام لوح ةلتسا ريثي كلذ

 حالص ةظفاحم نم اهلقن سيئرلا اهاخأ نأل ءاهجاوز يف ةرخأتم تناك اهنأ ودبيو

 دادغب ىلإ  اهتوخأو اهيدلاو عم (ةجوعلا) ةيرق يف شيعت تناك ثيح  (تيركت) نيدلا

 ةرتفلا كلت ركذتت يهو .(19177) ماع ىتح )١9477( نم هراوجب تيقبو «ميقي ناك ثيح

 مدقأو هتمدخ ىلع موقأ تنك ينأ فيك ركذأو» لوقت ذإ «هتمدخب اهيف موقت تناك فيكو

 ًاسيئر ناك زومت ١7 7١ ةروث لبق ًالثمف «يرسلا هلاضن ةرتف يف ةدعاسملا دي هل
 لالخو ءرهش لك هلزنم يف نيحالفلا عم عامتجا هيدل ناكو ءةيحالفلا تايعمجلل

 رخآ جرخي ىتح مانأ الو بارشو ماعط نم هنوجاتحي ام لك مهل رّضحأ تنك عامتجالا

 ةزيمتم تناك اهب مهتقالع نأ امك ءبح لك قوفي ءالؤهل اهبح راصو .2'”مهنم دحاو
 | اهجاوز دعب هيف ةمدخلاو سيئرلا تيب تكرت اهنأل كلذو «اهريبعت ّدح ىلع  ًادج
 اوناك مهلكف ءهعم مدطصي وأ (يدع) سفاني ام رابكلا دالوألا نم اهل نكي ملو ءرخأتمل

 ءانبأ نأش وه امك يدعل ةسفانملاو كاكتحالاب مهفورظ مهل حمست ملو نسلا راغص

 مهلاسرإو ةناهإلاو زواجتلاب ةريثك نايحأ يف يدع مهل ضّرعت نيذلا تايرخألا اهتاوخأ

 ةصاخلا ةيامحلا يف مهنوك نم مغرلا ىلع «ةيناوضرلا نجس يف طبضلا تارود ىلإ

 نأب ءنسحلا ميهاربإ لامآل ةصاخلا ةيامحلا لوؤسم ينئثّدح صوصخلا اذهبو .هدلاول

 ينغلا دبع دمحأ مئثيه هيخأو يواشلا ينغلا دبع دمحأ ثيل عم هتعمج ةصاخ تاعامتجا

 ها4117 ةدعقلا يذ " نيرشعلاو ةسماخلا ةنسلا )١747( ددعلا ؛ةيدادغبلا ءاب فلأ ةلجم )١(
 .نسحلا ميهاربإ ماهس عم ةلباقم م15 ناسين <34 ءاعيرألا



 ةروص يدعل نيمسار نورذنتيو نوسلجي «يدع عم مهل ةلكشم لك دعب اناكو . يواشلا

 ءاليخلاب ةقراغلا هتيشمو هسولج ةقيرطل ىتحو «هتغثلو همالك ةقيرط نم ةاقتسم ةرخاس

 . "”(يدع ذاتسألا) ةملك نيرخاس نوددري ام ًاريثكو ءسفنلاب باجعإلاو .ربكتلاو

 ةرتف دعب يفوت دق هنا اما «لاقي نا نكمي ام رثكأ ناف ءهدلاو ريصمل ةبسنلاب امأ

 يف مادص اورصاع نم ضعب لوقيو «ةلئاعلا لزنم كرت هنا وأ ؛ماهس ةدالو نم ةريصق

 دعب ةدع تاوئسل اهعم شاعو «ىرخا ةأرما ىلإ ةحبص رجه ديجملا نيسح ناب تيركت
 .ةمومسم تناك ةلئاعلا نم نييناجملا نيب ةقالعلا نا مغر ءمادص ةدالو

 ةرصبتسملا ةدلاولا

 عيمجت نكمي هناف «ةركبملا مادص ةلوفطل ةقيقد ةريس ميدقت بعصلا نم هنا مغرو

 يناعت مادص ةدلاو ةحبص تناك «ةرسألا لزنمل ديجملا نيسح رجه دعي طويخلا ضعب

 مهنا «تيركت يف ناكس لاقو ؛«ةرصبتسم» علاطلا ةءارق ديحولا اهلمع ناك ؛مدعلا نم

 اهمدختست تناك يتلا فادصالاب ةئيلم اهبويجو ماودلا ىلع ءادوس سبالمب اهنوركذتي
 نم يداملا معدلا ضعب ىقلتت تناك اهنا نع تاياورلا ضعي تئدحتو ءاهتنهم يف

 دوعتو «مادص ةئشنتب ريخألا لفكت امتيب «تيركت يف نكسي ناك يذلا هللا ريخ اهقيقش
 مزه يذلا ريهشلا دئاقلا نيدلا حالص سأر طقسم تناك اهنا ىلإ ًايخيرات تيركت ةرهش
 يذلاو «؛ناخزيكنج ليلس كنلروميت اهراز 1744 ةئس يف :نيطسلف يف ةازغلا نييبيلصلا

 .نيموزهملا هاياحض مجامج نم مره ءانبل اهيف فقوت
 نييموقلا نم تيركت يف شيجلا يف ًاطباض لمعي ناك يذلا حافلط هللا ريخو

 ىدا امدنعو .ريغصلا مادص لكشت ىلع ريبك ذوفن هل حبصيسو «نيسمحتملا برعلا

 لاق ءًاريثك مادص هدقتفا «.1441 ماع شيجلا نم هدرط ىلإ نييزانلل هللا ريخ سامح
 شيجلا يف ًاطباض ءًايموق يلاخ ناك» «نييمسرلا هتايح ريس باتك دحا رطم داؤفل مادص
 ةيئنطولا حورلا انيف ثبي ًامئاد ناكو ءنجسلا يف تاونس سمخ ىضما :يقارعلا
 هللا ريخ عرز دقو ؛«نجسلا يف هنا لوقت يمأ تناك ؛هنع لأسا تنك امدنعو ؛ةيموقلاو

 نمو :نيحلا كلذ يف قارعلا مكحت تناك يتلا ةيكلملا ةلئاعلل ةيهاركلا يبصلا يف
 روعشلا اذه ناك دقو «لاثملا ليبس ىلع مهلبق نييناطيربلاو «بناجالا نم مهمعدي
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 نم رذحلا انلافطا ميلعت بجي» اسيئر حبصا نا دعب الئاق بتك يذلا مادص ىدل ًاقيمع
 نال بناجألل بزحلاو ةلودلا رارسا نم رس يأب حوبلا مدعو ؛يبنجا وه ام لك

 .«مهدالب نويع مه بناجالا

 ىدل تجوزت دق تناك يتلا هتدلاو عم شيعلل مادص ةدوع ينعي هللا ريخ نجس ناك

 ًاباوب لمعيو ًاريقف ناك يذلا ,نسحلا ميهاربإ ىعدي اهل بيرق نم ةجوعلا ىلإ اهنيا ةدوع
 ىلع هريجي ناك هنا ثيح «مادص ىلع برضلاب يدتعي ناكو «تيركت يف ةسردمب

 «ًاريغص نيطلا نم ينبملا تيبلا ناك ءاصعلاب برضلا نم ةاجنلل لحولا يف صقرلا
 ردتكسا ريمأل رسا دقف هتلوفط ءانثا ءاقشلاو نامرحلا ةايحب فرتعي هسفن مادص ىتحو
 ةبحص بنجتي انيزح الفط ناكو ءرغصلا ةايح شعي مل هنا ؛هتايح ريس باتك دحا

 نكت ملو «ةديعس ةبسانم نكي مل هدلوم نا هلوق يف (ةقفشلا) ريثت ةرقف كانهو «نيرخآلا

 .هلهم بتاج ىلإ روهز كانه

 مألا جوز

 ةبيثكلا ةايحلا لمحتي نا مادص ىلع ناك دقف «ةيساقلا فورظلا هذه بناج ىلاو
 دق هناب ىعدا هنال .«باذكلا نسح# ب ةيرقلا يف فرعي ناك يذلا دسافلا هما جوز عم

 مرح دقو ءطق ةيدوعسلا دودح نم برتقي مل ةقيقحلا يف هنا عم ءجحلا كسانم ىدا
 امك «ةعيضولا ةيلزنملا لامعألاب مايقلاب هفلكي ناكو ؛ةسردملا ىلإ باهذلا نم مادص

 نم ةدم ىضمأ دق نوكي دقو «ناريجلا لزانم نم جاجدلاو ضيبلا ةقرس ىلع هربجي ناك

 هتدلاو نا قباس يقارع ريزو لوقيو «كلت هلاعفأل ةجيتن ثادحألل نجس يف نمزلا

 مئانغلا عيزوت متي ناكو «تاقرسلا كلتب مايقلا ىلع هعيجشتب اضيأ رود اهل ناك ةحبص
 .اهسفن ةليللا يف

 نكمتي ناك امدنع ًالاح نسحأ نكت مل اهناف «لزنملا يف ةبعص ةايحلا تناك ناو
 يبصلا نأ ةيرقلا يف ًاعئاش ناكو ءعراشلا ىلإ جرخيو هما جوز نم تالفإلا نم مادص

 نرقياضي اوناك ةيبصلا ناف كلذل ةجيتنو ءهضحدل ائيش نيسح لعفي مل يذلا رمألا «ميتق
 امدنع ديدحلا نم بيضقب حلستلل رطضي ناك هنا ىتح ؛ًانايحأ هب نوشرحتيو مادص
 مادص نأ نع تاياور تئدحتو ؛ةرورضلا تعد نا هسفن نع عافدلل عراشلا ىلإ جرخي

 ناكو ءالا سيل ةيلستلا لجأ نم هب تاناويحلا نوطب رقبيو رانلا يف بيضقلا عضي ناك
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 نزح يذلا هناصح وه هب متهي يذلا ديحولا قولخملا ناكو «ةدحولا نم يناعي مادص

 .كلذ ببسب عوبسأ ةليط تلش هدي نا لاق هنأ ىتح «هتافو ىلع ًاريثك

 هتايح ريس لالخ نم هتلوفط دنع مادص رظن ةهجو مهفو ربس نكمملا نمو
 لجأ نم همتشيو رجفلا يف هظقوي ناك ؛ءوسبو امامل الا هتدلاو جوز ركذي مل «ةيمسرلا

 ناك امدنعو تانيعبسلا يفو «عضاوتم لزنم يف شاع هنأب فرتعي وهو «منغلا يعر

 يتلاو ؛ةعضاوتملا هلوصأ ىلع دكؤي ناك «قارعلا يف هل ذوفن ةدعاق ءانبل ىعسي مادص

 ماع نم وينوي يف «نييداعلا نيتطاوملا فطاعت بسكو برقتلا اهئارو نم لمأي ناك
 يب يا» ةكبش نم ربوس انايد عم ةلباقم ءانثأ ًاحيرص ناك «جيلخلا برح ةيشعو 15

 تناك ةليلق ةلق «قارعلا يف ةياغلل ةبعص تناك ةايحلا نا :لاق امدنع ةينويزفلتلا «يس
 «ةصاخلا تابسانملا يف اهنودتري اوناك مهناف «تاالاحلا نم ريثك يفو ةيذحا يدترت

 ىقبت ىتح مهدصقم ىلإ مهلوصو دنع الا مهتيذحأ نوسبلي اونوكي مل نيحالفلا ضعبو
2 

 هتلئاعو مادص

 اهل هماقا يذلا ءانبلا يف لثمت ام وهو همأ دجمي ناك مادص ناف ءانبألا مظعم لثمو

 نم هتوخا عم ةديج تاقالعب مادص ظفتحا دقو «ةلودلا لاومأي كلذ ناك ناو تيركت يف

 «نازرب نم لكل مادص دنسا دقو «ةلوفطلا ءانثأ ةبعص مهنيب تاقالعلا تناك ناو ؛همأ

 نازرب نأ ىتح «قارعلل اسيئر حبصأ نأ دعي ةمهم ةيمسر بصانم نابطوو يواعبسو
 ةيمهأو .دحأب قثي ال نأب هتشنت هتملع يذلا مادص دهع يلو ةدع تاونسل هسفن ربتعا

 وأ ههجو يف فقي نم لك ةحاطال ةوقلا مادختسا ةيمهأو ةميقو «سفنلا ىلع دامتعالا

 صاخشألا مه ءالؤه ناف ةيفيظولا هترسا ةءافك مدع تناك ًايأ هنا ملعتو ؛هقيرط
 .مهيلع دمتعيو مهب قثي نا نكمي نيذلا نوديحولا

 ةرتفلا ناف «هتيصخش ليكشت يف هتدعاس دق همأ جوز عم مادص ةبرجت تناك اذاو

 هرظن تاهجوي كش ىندأ نود تمهسا دق دادغبو تيركت يف هلاخ عم اهاضمأ يتلا

 يقارعلا بعشلا لبق نم عسوألا لاضنلا يف ًاريغص ًابعال هللا ريخ ناك امنيبو :ةيسايسلا

 كلذ يف ةيموقلا تارايتلا يف ةلاعفلا هتكراشم ناف ءريصملا ريرقت قح ىلع لوصحلل



 هتمرح دق هلاخ ةطشنا نا ًاصوصخ ءريغصلا مادص ىدل ىحمت ال ةمصب تكرت تفولا
 .هتلوفط نم ةمساح تاونس سمخ لالخ هللا ريخ ةبحص نم

 لمش هيف مأتلا يذلا تقولا لولحب ريبك ردقي اريغت دق لاخلاو تخألا نبا ناك

 ماقتنالا ىلإ ليملاو ةرارملاب رعشي هللا ريخ ناك «ءتيركت يف ديدج نم هللا ريخو مادص

 هتناكم رسخ دق هناف .هسبح بناج ىلاو ؛نييناطيربلا دي ىلع اهيقل يتلا ةلماعملل ةجيتن
 لمع هحارس قالطا دعب ؛ةيقارعلا ةحلسملا تاوقلا نم طباضك هدرط دعب ةيعامتجالا
 ةيداعملا هراكفاو ةيموقلا هرظن تاهجو ثبي ذخا ثيح «ةصاخ ةسردمل ًارظان

 يف الجر هللا ريخ ناك» ةسردملا يف قباس بلاط لوقي ؛ةسردملا بالط نيب نييئاطيربلل

 ةبراحم يف هلجسل ةبسنلاب ءاوس هنوفاخي اوناك ةبلطلا لك :ًايشافو ًايزان ةوسقلا ىهتنم
 .«ةيسايسلا هئارآ وأ نييناطيربلا

 نم بلصو يوق ىتفك ةرادجب جرخت دق مادص ناك يرسقلا هلاخ بايغ ءانثا
 ةناكم يف مه نيذلا ةيتفلا مظعمل ةبسنلابو .ًايمأ ناك هتجوز دلاو ببسبو «عراوشلا
 ةبغر كانه نكت ولو «مهل ةبسنلاب ةيولوأ لكشي نكي مل ميلعتلا ناف ةيعامتجالا مادص

 .ةجطلبلاو ةقرسلا ىلع شاتعي مهلثم يقب دق ناكل «هديلقتو هلاخ ةاكاحم يف مادص ىدل

 يف مه نم لثمل حاتملا ديحولا قيرطلا وه امبر ةحلسملا تاوقلا يف طارخنالا ناك

 ةمدخلل لايم يقارع باش يا حومط ناك ؛ةيعامتجالا مهعقاوم نيسحتل مادص ةناكم

 طابض جيرختل نويناطيربلا اهسسا يتلا ةيركسعلا دادغب ةيميداكاب قاحتلالا ةيركسعلا

 .نيلاومو بيردتلا يديج

 صلخم دولوم

 يف دلو يذلا صلخم دولوم ىلإ ةحلسملا تاوقلل تيركت نابش مامضنا دوعيو

 دعبو «ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف نيينامثعلا دض ةيبرعلا ةروثلا ءانثا ةعمس ىنبو تيركت
 بئانو لوألا لصيف كلملا نم نيقوثوملا نيبرقملا دحا صلخم حبصا قارعلا سيسأت

 تيركت نم نابشلا نييعت يف هذوفن مدختساو «ةيكلملا لظ يف خويشلا سلجم سيئر
 كلذبو ءدعب اميف هناوعا هيلع بأد ام وهو ؛ةطرشلاو ةحلسملا تاوقلا يف ةعيفر زكارمب

 «ةينمالا ةسسؤملاو يقارعلا شيجلا بلق يف ةيوق ةبصع تنوكت تائيسمخلا رخاوا يفو

 «ةيميداكالل مامضنالل برحلا ضوخل هلهؤت ةيوق ةينب كلتمي ناك يذلا مادص علطت دقو



 جيرخ هنا ةديحولا هتداهشو ةيملع تالهؤم يا كلتمي نكي مل هناف هظح ءوسل نكل

 .ةجوعلا

 ريخ نأ اهدافم تاياكحب تيركت يف هلاخ عم شيعلل حومطلا باشلا ةدوع نرتقتو

 ىلع لوصحلل مادص ةدعاسم ضرع دق «ينبتلاب مادص دلاو ةباثمب ناك يذلا حافلط هللا

 .بسانم ميلعت

 حبصي نا هنم ديرت تناك مادص ةلئاع ناف مادص ةايح ةريس بتاك رطم داؤفل اقفوو

 ليصحتلا ةركفب امتهم حبصا مادص نكل ؛ميلعتلا نم ةدئاف ال هنا ساسا ىلع ءًاعرازم
 فيك هغلبا يذلا هللا ريخ ناندع هلاخ نباب ىقتلا نا دعب ةسردملا ىلإ باهذلاو يملعلا

 يذلا لوألا هجاوز نم هللا ريخ نبا وه ناندعو «باسحلاو ةباتكلاو ةءارقلا ملعتي هنا

 هحارس قالطا دعب ءمادصل ىلوألا ةجوزلا حبصتس يتلا ةدجاس باجنا نع اضيأ رمثأ

 يف امهما عم ناشيعي اناك ناذللا ةدجاسو ناندع لقتناو ىرخا ةأرما نم هللا ريخ جوزت

 زعا ناندع حبصا دقو «تيركت يف نكسلل امهدلاو نجس ءانثا دادغب يف اهدلاو لزنم

 ىتح هب ظفتحا بصنم وهو عافدلا ريزو بصنم دعب اميف أوبتو «مادصل ةلوفطلا ءاقدصا
 ءارو ناك هسفن مادص نأ ةنّيِب نم رثكأ كانهو ءرتبكويله مطحتب ةضماغ فورظ يف هتافو

 ىتح هلاخ نبا نم هعمس امب مادص رثأت :«1441/ ماع هللا ريخ ناندع ةرئاط مطحت ثداح

 دقف :ةيمسرلا هتايح ةريسل اقفوو ؛ةسردملاب قاحتلالل تيركت ىلإ هعم رفسلا ررق هنا
 نأب ةعنتقم تلازام هترسأ تناك ثيح ؛«مادص اهذختي ؛درمت ةوطخ لوأ» كلت تناك

 .اهنبإل ةبسنلاب تقولل ةعيضم الا وه ام ميلعتلا

 «سدسم» :ةيدهلا

 ضعب لمعي ثيح «هقيرط يف مالظلا قشيو لزنملا رداغي ماين سانتلاو مادص ناك

 حرشي أدب امدنع نومهفتي اوناك مهنكل ءئجافملا هروهظب نوأجافي اوناك نيذلا هبراقأ نم

 عيجشتلا ىقلي مادص ناكو ءهترسأ ةبغر دض ةسردملا ىلإ باهذلا ديري هناو هيابسأ مهل

 هب بيحرتلا مت ثيح تيركت ىلإ ةرايس هوبكرأو اسدسم هل اومدق ؛براقألا ءالؤه نم
 لقتنا ةسردملا يف ةيئادتبالا ةلحرملا لمكأ نا دعب فرارق ىلع هوأنهو هيراقأ لبق نم

 .ةيوناثلا ةلحرملل ًالوصو دادغب يف هتسارد لمكأو ,حافلط هللا ريخ هلاخ عم دادغب ىلإ

 مكح نع اديعب نوشيعي سانلا ثيح تاينيعيرالا يف يقارعلا فيرلا يف ىتحو



 ديعب ودبي هسفن ىلع دمتعي ىتح رمعلا نم ةرشاعلا يف يبصل سدسم ءاطعا ناف «نوناقلا

 ناكم نم امومع ةلئاعلا مسا نوبستكي سانلا ناف يقارعلا فيرلا يفو «لامتحالا

 سيلو ءةجوعلا نيسح مادص نوكي نا بجوتي مادص مسا ناف ببسلا اذهلو «ةدالولا
 .يتيركتلا نيسح مادص اذه انموي ىتح رصي امك

 نم ةسماخلا يف ًالافطأ لمازي ناك دقف «ةعتمم ةيميلعتل لا مادص ةبرجت نكت ملو

 يف لخدي ناكف قتلا زوم متن تاملكو اجرح هل بيكي ناك امم مه رامفأ

 ا ل لا تا «بابسألا هذهل مهنم ضعبلا عم تارجاشم
 اوناك نمم ماقتنالل تيركت ىلإ داع قوطلا نع بش امدنع هنا لاقيو «هسفن يف ةقيمع

 ناكو «ةأرجلاو ةعاجشلاب فصتي ًايبص ناك هنأب تاياورلا ضعب هروصتو هنم نورخسي
 ناك يذلا نيدلا سردم عم لعف املثم ؛ةفيرطلا تاسرامملا ضعبب هتذئاسأ بعادي
 «ةساردلا مايأ هورصاع نيذلا دحأ لوقيو «هسبالم يف ىعفأ عضي «هتقناعمب مهي امدنع

 رظان بتكم ىلإ هجوت كلذب مادص ملع امدنعو «ةسردملا نم مادص درط ررق رظانلا نا

 .هرارق نع رظانلا لدعف لتقلاب هددهو ةسردملا

 سوبع

 هربكي ناك يذلا ناندع هلاخ نباو هلاخخ نم ةصاخ ةفصب عيجشتلا ىقلتي مادص ناك
 كلت يف هل تطقتلا يتلا روصلا تناك ؛يملعلا ليصحتلا يف رارمتسالل تاونس ثالثب
 «هسفنب ةيانعلا ىلع رداق هنا ىلع لدي هرهظم تارظنلا داح ءاسوبع ايبص رهظت ةرتفلا

 نم نكي مل ؛ةسردملاب قاحتلالل تابقعلا نم ريثكلا ىلع بلغتي نا مانص ىلع ناكو
 «ليصافتلا ركذت ىلع ةيريوصت ةردقو ةزاتمم ةركاذب عتمتي هنا مغر «نيقوفتملا ةبلطلا

 ةردق رهظأو ا وا

 رابتخا يف حاجنلا مادص ةعاطتسا مدع عم سكاعتي مييقتلا اذه نكل «ةعرسب ملعتلا ىلع
 رعش دقو ءاهب قاحتلالا ىلإ اقاوت ناك يتلا ةيركسعلا دادغب ةيميداكأب صاخلا لوبقلا

 «يرخف ءاول ةبترب هسفن نيع ةموكحلا يف هفقوم ززعت نا دعبو .هبلط ضفرل ةناهالاب
 صلخم هولوم نبا صاصرلا قالطاب مدعأو ءريشم ةبتر هسفن حنم اسيئر حبصأ نا دعبو
 ين ةمهم زكارمب هبراقأو هتدلب ءانبأ نييعت يف لضفلا هيلا عجري يذلا يتيركتلا طباضلا

 ةيقارعلا ةحلسملا تاوقلا



 هللا ريخ ناندع عم لقتناو «تيركت يف ١406 ةنس ةيئادتبإلا ةسارد مادص لمكا

 ىلإ تيركت نم هلاقتنال ناكو «ةيوناثلا خركلا ةسردمب نايبصلا قحتلا ثيح دادغب ىلإ

 شيعت تانيسمخلا يف دادغب تناك «تيركت ىلإ ةجوعلا نم ناك املثم مهم ريثأت دادغب

 كلذ جوت دقو هجوا يف يموقلا روعشلا ناك «ءيسايسلا سفانتلاو طاشنلا نم اوج

 جومت لالقتسالا ةكرح تناك ؛ةيناثلا ةيملاعلا برحلا بقع يف يناطيربلا باحسنالاب

 ذوفنلا روحم نم ةرهاقلا ريرحت ىلع هميمصتو رصانلا دبع لامج ةماعزب ةرهاقلا يف

 رامسملا اهنا تتبثا يتلاو ١14807« ةنس سيوسلا ةمزا ىلإ يلاتلاب ىدأ يذلاو «يناطيربلا

 هققح يذلا يسامولبيدلا حاجنلل ناكو ؛يناطيربلا يلايربمالا حومطلا شعن يف ريخألا

 ةيموق تاعامج عجش امك طسوالا قرشلا ءاحنا يف هادص سيوسلا يف رصانلا دبع

 ام 1975 ةئس ايناطيرب اهتماقا يتلا ةيكلملا تناك ثيح «قارعلا يف ةصاخبو ىرخا

 معدب يظح يذلا ديحولا يقارعلا كلملا يزاغو :ةيبعشلاب ىظحت الو مكحلا يف لازت

 ةرايس مطحت ثداح يف لتقو ؛كلذل ةجيتن نييناطيربلا بضغا يذلاو «يقيقح بعش

 ءارو مهنأب ةيناطيربلا ةموكحلا يف مهؤافلحو نويناطيربلا مهتا دقو ٠1914 ةنس ضماغ

 نم ًايلعف مكحت دالبلا تناكو «هرمع نم ةعبارلا غلبي يناثلا لصيف هتفيلخ ناك ءهلايتغا
 نيلاوملا نم اناك نيذللاو ءديعسلا يرون كنحملا يقارعلا يسايسلاو هلالا دبع لبق

 نييناطيربلل نيلاوملا كئلوأ نيب تاضقانت ترهظ رصانلا دبع تاحاجن دعيو نييناطيربلل
 ماظنلا بلق ىلع لمعت تذخا يتلا ةيموقلا بازحالاو ؛هلالا دبعو يرون لاثما نم

 .يكلملا

 5) ةماقلا ليوطو تالضعلا لوتفم «ةيوق ةيئبب عتمتي حبصأ يذلا نيسح مادص

 جزتمت هبطخو ةيحالف ةجهلب ثّدحتي يقب ةقهارملا تاونس ءاهتنا عم (ناشنإو مادقأ

 «ةيوغللا دعاوقلاب دّيقتت ال ةينلعلا هبطخ ءًاسيئر حبصأ نأ دعب ىتح ةيتيركت ةيماعب
 مهل ببسيو نييمسرلا نيمجرتملا كبري ناك ام وهو «ةصاخلا هثيداحأ كلذكو

 .لكاشملا

 !!يبصلا مادص بورح ىوأ

 ركلا بورح ىلع اهلافطأ يّبرت تناك ءاهنيب اميف ةعراصتملاو ةيساقلا تيركت
 ساسأ ىلع نيركسعم ىلإ ماسقنالا يه ءاهيف ةيتفلا ىدل ةلضفملا ةبعللا تناكو .رفلاو



 .عيباسأل لصاوتت «ءاربغلاو سحاد» برح يف قيرفلا محتلي ثيح ءيوهج وأ يلئاع
 يف نوطروتي تاهمألاو ءابآلا ناك لب ءدالوألا ىلع ةرصتقم تاهجاوملا هذه نكت ملو

 مادص اهيلإ يمتني يتلا ةجوعلا لهآ نيب كارع ةرم تاذ بشن نإ ناكو .ًاقحال اهنوتأ

 لهأ عضومت دقل :نييثيدحلاو نامشخوبلاو ةشبايشلا ءانبأ نم ةتراكتلا نيبو «نيسح

 «ةلجد ءىطاش نم لامشلا ىلإ (ةنخاسلا) اهيف نونطقي يتلا ةراحلا فارطأ ىلع ةجوعلا

 نيسح مادص داقو ؛ةتراكتلا اهنكسي يتلا ةعلقلا لباقم يناثلا شيجلا عضومت نيح يف

 وهو «هتمومع ءانبأ دحأ هتلعاسمل بصنو :«نيسكاشم دالوأ نم فلؤملا ةجوعلا شيج

 عازه نبا ةرسأ «ةطلسلا ىلع يقيقح عارص يف دعب اميف مادص احم يذلا عازهلا عازه

 .هنم ةيرخسلا ىلع أرجت هنأل اهيبأ ةركب نع

 ًاضفار ءاهعضو يتلا ةطخلا ذيفنت ىلع ّرصأ هنأل «ةكرعملا كلت مادص رسخ دقو
 . ًالتاق ًائيمك انل ّدعأ هنأل ءمجاهن نأ انديري ؛ودعلا» نأ نم هرّذذح يذلا همع نبا ةحيصن

 يهو «ةوتفلا يف اوضع ناك امبر مادص ناف «تانيسمخلا رخاوا يفو دادغب يف
 يزاغ كلملا مكح ءانثا تلكش يتلاو «رلته ةبيبش رارغ ىلع ةيركسع هبش ةبيبش ةمظنم
 برعلا ديحوت ىلع قارعلا لمعي نا ىلإ وعدت ةوتفلا فادهأ تناك «تانيثالثلا يف

 مادص ناف هللا ريخ نم عيجشتبو «ناملألا ايسورب ناكس اهب دحو يتلا اهسفن ةيفيكلاب

 ءاوجألا هذه لثم يفو ؛ةموكحلا دض فنع لامعا وأ ةرهاظت يأ ةمدقم يف دهاشي ناك

 لتق ىلإ مادص دمعي نا لبق طقف تقو ةلأسم تناك ةيضقلا ناف ءىضوفلاو فنعلا نم

 .صاخشالا دحا

 يف نيقيلا مدع نم ةجرد كانه ناف «ىلوألا مادص تاونسل ةبسنلاب لاحلا يه امكو

 ناك دقف ءدادغب يف ًايمسر ميقي هنا مغرو «هاياحض ىلوأل ةيقيقحلا ةيوهلاب قلعتي ام
 امدنع لوقي لثم كانهو رهاظتلاو فنعلا لامعا مظني ناكو «تيركت ىلإ رارمتساب رفاسي
 ىلوأ نا تاياورلا ىدحا لوقت «مكباوبا قالغا لضفألا نمف ةجوعلا يلاها يتأي

 ليلد دوجو مدع مغرو «نسحلا ميهاربإ هما جوز ىلإ ءاسا هل مع نبا وه مادص اياحض
 نسح نوكي نا بيرغلا نم سيلو «ةفولأم تناك هذه لتقلا لامعأ ناف «معزلا اذه معدي

 .ةدلبلا يف عازن لحل هتجوز نبا ءارو لسرا دق

 يف وضع وهو ؛يتيركتلا نودعس لتقم يف مادص ةقالعب كش يأ كانه سيل نكل



 ناك «19194 ربوتكا يف لتقو بزحلل يلحم لوؤسمك لمعي ناك يعويشلا بزحلا
 نييسيئرلا ثعبلا يلثمم دحا هللا ريخ ناف ديكأتلابو «نييعويشلل نيديرم ءادعا نويثعبلا

 عفادلا نكل «ةنيدملا يف ةطلسب يعويش عتمت ءازا حايترالاب رعشي نكي مل «تيركت يف

 امدنعو «ةضيغبلا هللا ريخ ةيفلخو لجسب نودعس ةفرعم ناك «ةميرجلا ءارو يقيقحلا

 هجوتو رمألاب يتيركتلا نودعس ملعو 21404 ةئس دادغب يف ميلعتلل اريدم هللا ريخ نيع

 مل املو ةديدجلا هتفيظو نم لزع يذلاو هللا ريخ يضامب تاطلسلا غلباو دادغب ىلإ

 رماو ءاهفرعي يتلا ةديحولا ةقيرطلاب هللا ريخ درو «هنييعت ىلع رهشا ةعضب ىوس ضمي
 .ددرت يأ امنود هلاخ رماوأ مادص ذفنو هل ماقتنالاب هتخا نبا

 دحا نم ًاليل هلزنم ىلإ اذئاع نودعس ناك امئيبو ؛«تيركت يف ةميرجلا تمت
 ةدحاو ةصاصر هيلع قلطاو ةمتعلا ًالغتسم هلزنم باب برق مادص هيلع ضقنا يهاقملا

 .اليتق هداراف هللا ريخ هايا هاطعا يذلا سدسملا نم

 نا لبق ءروهش ةتس ةدمل نجسلا اعدواو مادصو هللا ريخ لقتعا ثداحلا اذه دعب
 هطاشن ةسرامم فنأتساو دادغب ىلإ مادص داع «ةلدألا رفاوت مدع ببسب امهحارس قلطي

 .تاصابلا دحا يف لصحمك لمعلاب هتوق بسكو يسايسلا

 لمأي ناك يتلا كلتك سيل «ةرهش بستكا مادص ناف «تيركت يف هتطشنال ةجيتنو

 نم رفني ال يسايس ضرحمك نكلو «ةيركسعلا دادغي ةيميداكا يف بردتي طباضك اهب

 طقف وضع ةئمثالث ًاريغص ثعبلا بزح نوكي امير «هفده قيقحتل لتف ةميرج باكئرا
 فارتعالا يف نوأكلتي اونوكي مل هتداقو «تاحومط هيدل تناك نكل 214654 ماع

 ىلع ءاليتسالا يف هفده ققحي نا ثعبلا بزحل ناك ناو «نابشلا نم هئاضعا بهاومب
 ةيلاتلا ةيمسرلا ةمهملا ناف اذكهو «ةموكحلا نم صالخلا الوأ هيلع ناك دّمف «ةطلسلا

 .ديدجلا يقارعلا سيئرلا لايتغا يف لثمتت هيلا تلكوا يتلا

 يف ةيومد ثادحألا رثكأ نم ًادحاو ١408 ةروث نابا ةيقارعلا ةيكلملا طاقسا ناك

 تمحتقا ؛ويلوي ١4 موي حابص نم ركبم تقو يفف ؛طسوألا قرشلل ثيدحلا خيراتلا
 رصق يف يكلملا رصقلا»رارحالا طابضلا “مسا اهسفن ىلع قلطت شيجلا نم تادحو

 يناثلا لصيف كلملا اوربجاو «ىنبملا نم ىلعألا ءزجلا ةيعفدملا ترمد ؛باحرلا

 «طابضلا مهب طاحا ثيح ءرصقلا ةحاس ىلإ ىنبملا نم برهلا ىلع مهرساو ؛يصولاو
 مامح نم ةديحولا ةيجانلا تناك :ًاعيمج مهلتق مت لافطالاو ءاسنلل رابتعا يا امنودو
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 ةداق ناكو ءةيكلملا ثثجلا ةموك طسو ةتيم تربتعا اهنال .يصولا ةجوز ؛مدلا

 مهل نوكي ال ىتح ؛ةيكلملا ةيقارعلا ةلئاعلل رثا يا اوكرتي الا ىلع نيممصم بالقنالا

 دق «بالقنالا ةداق اهادبا يتلا ةديحولا مارتحالا ةتفل تناكو «لبقتسملا يف ةاون يا
 .يرس ناكم يف اهنفدل ريغصلا كلملا ةثج ذخا يف تلثمت

 مهتا دقو «ةماعلل تيطعا دقف هلالادبع قباسلا يصولاو كلملا مع ةئج اما

 نييناطيربلل ةيلاوملا ةسايسلا نع ةيلوؤسملاب ديعسلا يرون ءارزولا سيئرو هلالادبع

 لبق نم ءالولاب ىظحي ناك يذلا ديحولا ءيزاغ كلملا لتقم نع امهتيلوؤسمب هبتشاو
 يف هلالادبع ةئج لحس مت «تانيئالثلا يف ةريصقلا همكح ةرتف ءانثا يقارعلا بعشلا

 ءالشألا ضرع متو «ةعشب ةقيرطب اهعيطقت لبق ةرايس ىلإ اهطبر مت ثيح عراوشلا
 نم ةعبرا قنش هيف مت يذلا هسفن ناكملا يفو «عافدلا ةرازو يف ةيقبتملا ءازجألاو

 نم ديعسلا يرون نكمت .1441 ةروث يف مهرودل نييناطيربلا دي ىلع رابكلا طابضلا
 «برهلا هتلواحم ءائثا ةأرما سبالمب ًايفختم هيلع ضبقي نا لبق نيموي ةليط ةاجنلا
 ملو «هلتقو هيلع ةرطيسلا تمت ام ناعرس هنكل ,؛هسدسمب ةمواقملا ديعسلا يرون لواح

 نم ىقبت ام نفد متي نا لبق ةدع تارم مهترايسب هوساد مهنا لب «كلذب طابضلا فتكي
 يف ءازجألا ضعبب اوفاطو ءاهب اولثمو هتنج اوشبن ءاغوغلا نم ةعومجم نكل :ةئجلا

 .عراوشلا

 ؟4.. ةروث مايأ مادص ناك نيأ

 لوقلا نكمي نكل ًافورعم نكي ملف ؛«1408 ةروث مايأ ءانثا مادص دوجو ناكم اما
 «ةيكلملاب ةحاطالا دعب رجفنا يذلا فنعلا ءانثا رود امهل ناك هلاخو باشلا يثعبلا نا
 ام لكب نويثعبلا ديا دقو «مدلا مامح يف نييقارعلا نم فالالا امبرو .تائم لتقو

 .هحاجنا ىلع نيممصم اوناكو يركسعلا بالقنإلا نوكلمي

 فراع مالسلا دبع

 حابص فصنلاو ةسداسلا ةعاسلا يف بالقنإلا ةداقل ةيسايسلا ةدتجالا تنلعا دقو
 ةداق دحا فراع مالسلادبع نايبلا التو ةعاذالا ربع صاخ نايب يف ويلوي ١4 موي
 هتماقا يذلا دسافلا ماظنلا نم زيزعلا نطولا ررح دق شيجلا نا) :لاقف «بالقنالا
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 ةيسيئرلا تاسسؤملا ءاغلاب ةديدجلا ةموكحلل لوألا رارقلا لثمتو ؛«ةيلايربمالا هتبصنو
 .ماظنلا كلذ اودعاس نيذلا كئلوأ لاقتعاو ةيكلملا كلذ يف امب قباسلا ماظنلل

 فلحل قارعلا معدل ةجيتنك ١1908 فيص يف ًاصوصخ رييغتلل طوغضلا تديازت

 ماع سيوسلا ةانق لوح اسنرفو ايناطيرب يدحت يف رصانلادبع حاجنو ةهج نم دادغب
 ناف ؛يسامولبيدلا هراصتناب اوهزمو « ١1404 ماع لولحب هناف عقاولا يفو . 7

 ةيبرع لودل ًايلوأ ًاجذومن حرتقا امدنع هسفنب نييثعبلا ةيضق ينبت لواحي ناك رصانلادبع
 يف نميلا تمضناف رصمو ةيروس مضي يسايس داحتا ميقا .1904 ماع نم رياربف يف ةدحتم

 ةسائرب ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ةديدجلا ةيلاريدفنوكلا ىلع قلطاو ءقحال تقو
 ويلوي ١4 بالقلا اوذفن نيذلا رارحالا طابضلا مظعم دياو ءاهتمصاع ةرهاقلاو رصانلادبع
 «ثعبلا بزح يف ءاضعا اوناك نيذلا كئلوأ ةصاخبو ءداحتالل مامضنالا أدبم قارعلا يف

 .ةدحاو ةيبرع ةلود ءاشناب مهفده قيقحتل لضفألا ليبسلا هناب نودقتعي اوناك نيذلاو

 مساق ميركلا دبع

 يتلا ةديدجلا ةموكحلل لماكلا مهمعدو مهلقثب نويثعبلا ىقلا دقف «كلذل ةجيتنو

 لكوا «رارحألا طابضلا ميعز مساق ميركلادبع ةسائرب ١1908 فيصب دادغب يف تلكش

 «ةديدجلا هتموكح يف ةرشع تسلا بئاقحلا نيب نم ةيرازو ةبيقح ١7 نييثعبلل مساق

 ةيروهمجلا ىلإ نومضنيس مهنأب رصانلادبع اودعو دق رارحالا طابضلا ضعب ناكو
 ةطلسلا ملست امدنع نكل «ةيكلملا بلق يف مهتدعاسمو همعد لباقم ةدحتملا ةيبرعلا

 «ةيلاتلا فنعلاو بارطضالا تاوئس يف نييقارعلا ءامعزلا نم ددع اهخسنيس ةيفيكب

 ىلإ نوريثك نويقارع نويسايس دمعي نا فولأملا نم نإف ؛ةضراعملا يف نونوكي امدنعو

 مهنإف «ةطلسلا نوملستي امدنع مهنكل .«برعلا مهناريج عم تافلاحت ليكشت ةركف معد

 ماقملا يف ةيقارعلا حلاصملا عضت ةسايس يهو ًالوأ قارعلا ةيضق نوئبتي ام ناعرس
 عضو ءازا تاظفحت هيدل تناكو ءالوأ قارعلا ىنبت همكح مساق تبث نا دعيو ؛لوألا

 .رصانلادبع ةضبق تحت قارعلا لالقتسا

 مالسلادبع ةصاخيو نييبالقنالا هئالمز ضعب عفاود ءازا كوكشلا هرواست تناكو

 ةيروسو رصم عم ةيلاريدفنوكلا ىلإ مامضنالا لجا نم طغضي ناب ىأترا يذلا فراع



 راوثلا ناف ؛تاروثلا يف ًابلاغ ثدحي امكو ؛قارعلا يف يسايسلا هعقوم زيزعت فدهب
 نا يغبني يذلا هجوتلا لوح مهنم لك نيب تافالخ طسو يف مهسفنا اودجو ام ناعرس

 عم ةيلاريدفنوك يا مساق ميركلادبيع ضفر فيرخلا لئاوا لولحيو «ةروثلا هكلست

 نم ددعو فراع لاقتعاي رما هتطلس زيزعتل ةلواحم يفو ؛كلذ ىلع ةوالعو ءرصانلادبع
 نع فشكلا مت ةمكاحملا هذه يفو «ةنايخلا ةمهتب اومكوح نيذلا رارحألا طابضلا

 هذه نكل «توملاب هئالمزو فراع ىلع مكحو يتيركتلا نودعس لايتغا يف مادص طروت

 .ةايحلا ىدم نجسلا ىلإ دعب اميف تضفخ ماكحألا

 ةمساحلا ةظحللا

 بزحلا عم ًافلاحت مساق مربأ هذوفنو هتطلس ةدعاق زيزعتل ىرخا ةوطخ يفو

 ىلإ مامضنالا ةدشب ضراعي ةصاخلا ةيجولويديالا هبابسال ناك يذلا «يقارعلا يعويشلا
 فلاحت وأ وكسوم عم ناك نويقارعلا نويعويشلا همعدي يذلا ديحولا داحتالاو ءداحتالا

 ةيروصلا تامكاحملا تببس امك «نييموقلا نم ريثكلا هفصو امك «ناطيشلا عم مساق

 طابضلا نم ديدعلاو مساق نيب تاقالعلا يف اعيرس اروهدت نييعويشلا ريغ نم نييقارعلل

 لادبتسا عم حماستلل نيدعتسم اونوكي ملو «ةيكلملا طاقسا اومعد نيذلا رارحألا

 نم ددع مظن امدنع 1464 ماع يف سرام يف ةمساحلا ةظحللا تءاجو ءرخآب روتاتكيد
 نقلي ىتحو ًاعيرذ ًالشف بالقنالا لشفو .مساق ىلع ابالقنا نييموقلا طابضلا
 «مهلاقتعاو نييموقلا مهئادعا ةقحالم ىلع نييعويشلا مساق عجش ءًاسرد نييبالقنالا
 اولثمو نويعويشلا لتقو ؛ثيدحلا يقارعلا خيراتلا يف اديدج مد مامح ةجيتنلا تناكو
 نيذلا رارحألا طابضلا ةمكاحم تمتو طابضلا اومعد نيذلا برعلا نييموقلا نم ديدعلاب

 ءاغوغلا نويعويشلا عجش لصوملا يفو «ةنايخلا ةمهتب ةيكلملاب ةحاطالا يف اودعاس

 مكاحم ماما نومهتملا مكوح ؛عوبسا وحن تماد باصتغاو بلسو بهن تايلمع ىلع
 .عيمجلا نيعا ماما صاصرلاب ًايمر مادعإلا مكح مهيف ذفنو ةيروص

 ةداق اومعد دق اوناك «ةنايخلا ىلإ ىقري ناك مساق كولس ناف نييثعبلل ةبسنلابو
 لودلا داحتال قارعلا مضتي نا طرشب ةيكلملا طاقسال ١408 فيص يف بالقنالا
 مساق مادام هناب اورعشو «ةيوق ةبرض مهلامآل تهنبو ماع قم لقا لالخ نكل «ةيبرعلا

 فادهالا كلت قيقحتب ةديحولا مهتصرفو :مهفادها قيقحتب مهل لما ال هناف ةطلسلا يف



 ةطساوب كلذ قيقحت متي ناب رارق ىلإ اولصوتو ةطلسلا نع مساق ةحازا يف لثمتت
 .لايتغالا

 ةلحرملا كلت يفو «ًاثجافم نكي مل هناف ةمهملا كلت ذيفنتل مادص مسا حرطي نا اما

 ةلتاقم ةيلآ هنوك نم رثكا ةيجولويديا ةئيه ناك يقارعلا ثعبلا بزح ناف ءهروطت نم

 ىلإ نوحمطي اوناك نيذلا نيينهملا نم وأ بالطلا نم اما اوناك ةئمثالثلا هئاضعا مظعمو
 ىوقلا حلاصم ةمدخ نم الدب بعشلا حلاصم ةموكحلا هيف مدخت الدع رثكا عمتجم ءاشنا

 امدتع ادوجوم مهنم دحا نكي مل هنكل .ةيكلملا طاقسا ثعبلا بزح معد « ةيبنجالا

 .ةيكلملا ةلئاعلا قحب ةرزجم تبكترا

 نادعبو نآلاو ةيلعف دي مهل نكي مل مهنكل «لصوملا يف درمتلا نويثعبلا عجش

 ىلإ نورقتفي اوناك مهنا ريغ ؛ةدارالا نوكلمي اوناك دقف ءمساق نم صالخلا اوررق

 نا امبرو ءرصانلادبع اهحرط دق مساق لايتغا ةركف نوكت نا لمتحملا نمو «لئاسولا

 ءرصانلادبع نما لاجر دي ىلع ابيردت اوقلت دق لايتغالا ةلواحم يف نيكراشملا ضعب
 .ةرماؤملا هذه يف رود هل ناك هنأب رصانلادبع ماهتا ىلع ليلد يا مدقي مل نكل

 معازم ...

 يف ًابلاط ناك امدئع 01461 ماع ذنم ثعبلا بزح ىلإ مضنا هناب مادص معزي
 ةشهدلا ريثي ام اما ءكلذ ضحدل ببس يا كانه نا ودبي الو «ةيوناثلا خركلا ةسردم

 سيلو ءًايبسن ًالوهجم ناك سيياقملا لكب وه بزح ىلإ مامضنالا راتخا مادص نا وهف
 «ةرصاعملا ةيبرعلا تاسايسلا يف ةنميهملا ىوقلا ىدحا حبصيس هنا ىلع ليلد يا كانه

 قياطت هئدابم نأب دجو هنال ثعبلا ىلإ مضنا مادص ناف ةيمسرلا هتايح ةريسل اقفوو

 لوح اصصق هتدلاو هل تكح نا ذنم ايموق هسفن ربتعا دقو «ةيموقلا هئدابمو هتاهجوت

 .نييتاطيربلا دض حافلط هللا ريخ هلاخ طاشن

 ةقالع ماقا هناف ًادبا هيلإ مضني ملو ؛ثعبلل تقو هيدل نكي مل حافلط نا مغرو

 شيجلا يف ءاول ةبترب ناك يذلا يتيركتلا هنطاوم ءركبلا نسح دمحا عم ةقادص
 يثعب سيئر لوأو ءبزحلا يف نينميهملا ناكرألا دحا حيصيس يذلاو :يقارعلا

 مكح نع ترمثا ةكراشم يهو ؛هحانج تحت مادص ذخا هللا ريخ نم عيجشتبو «قارعلل

 ثعبلا بزحل مادص ميدقت مت ءركبلا لالخ نمو «تاونس رشع ةليط قارعلل نيلجرلا
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 سيلو بزحلل ريصن درجم ناك مادص ناق «لاح لك ىلع هتايح نم ةلحرملا هذه يفو

 نوتبثي نيذلا كئلوال ةدودحمو ةديقم تناك بزحلا يف ةيوضعلا نا كلذ ءًالماك ًاوضع

 .هتيجولويدياب مهمازتلاو «بزحلل مهءالو

 هيلإ رظنلا يف ريبك لكشب مساق لايتغال ةرماؤملا يف مادص طروت مهسا دقو
 ديعي يتلاو ءهسفنب اهاور يتلا ةصقلا كلت يف هرودل لضفا ةياور كانه سيلو «باجعاب

 رخاوا يف رهشا ةتس ىضق ثيح تيركت يف نجسلا يف اهيف ناك يتلا مايألا ىلإ هرود

 نم ةزيجو ةرتف دعب مت دق لايتغالا اذه ناكو .يتيركتلا نودعس لايتغا ةهبشب

 حاتجا نا دعب هللا ريخ عم نجسلا مادص عدوا «كلذل ةجيتنكو ةطلسلل مساق ملست

 ىلع لتقلا نم ثعبلا يف هئالمز ذاقنال هسبح مدختسا هنا مادص ىعداو البلا فنعلا

 .تيركت يف نييعويشلا يديا

 ةرهاقلا 4 مادص

 يذلا نيسح مادص نع هتايركذب ظفتحي ةرهاقلا طسوب ريهشلا يقدلا يح لازي ال

 امدنع كانه هدوجو ىلع ترم اماع نيعبرأ نأ نم مغرلا ىلع «تاونس ثالث هيف شاع

 سيئر لايتغا ةلواحمب همايق رثإ «ةيقارعلا نمألا ةزهجأ ةقحالم نم ابراه ةرهاقلل ءاج

 19177ماع ىتح 47١*ماع هثوجل ةرتف مادص لغتساو .مساق ميركلادبع كاذنآ قارعلا

 يف ناك يذلا ثعبلا بزحل ةيرسلا تاميظنتلل همامضنا لبق اهكرت يتلا هتاسارد لامكإل
 «يقدلا ناديم بلق يف عقت يتلا ةيوناثلا لينلا رصق ةسردمب قحتلاف ؛كاذنآ ةأشنلا روط

 ناك يذلا يقدلا يح نع اريثك دعبتال يتلا ةرهاقلا ةعماج قوقحلا ةيلكب اهدعب قحتلا مث
 ةيصخش نأ نوريثك سانأ دكأو .ةقيرعلا ةعماجلا هذه يف برعلا نيسرادلاب جعي لازامو

 رهشأ نم ناك هنأل ءهعم مهتايركذب نوظفتحي اولازام مهنأو «ىسنت ال نيسح مادص
 نييقارعلا نم ةريبك ةلش سأر ىلع هدوجوو ةريثكلا هتابغاشم ببسي نييقارعلا بالطلا

 زيمتي هسفن تقولا يفو ءادج ةفينع نوركذتي امك هتيصخش تناك دقف «دئاقك اهيف رهظي
 ايوق رهظي ام امثئادو ءهتدعاسم بلطي نم دري الف :نيرخآلا ىلع فطعلاو مركلاب

 -مالستساو فعض نم هيلع ادب ام نآلا ىتح نوقدصي ال مه كلذل ءائيرجو

 «يقدلا ناديم طسو ريهشلا انايدنإ ىهقم ىلع ددرتلا مئاد نيسح مادص ناك دقو
 ةزيبارتلا ىلع هدرفمب سولجلا بحي انايحأ ناك هنأ ةوهقلاب نيلماعلا ضعب ركذتيو



 ةبّيغُملا ةقيقحلا نيسح ماده 000000066000066 مم معمل 0

 بحاص يفنح مع نيبو هنيب تأشن دقو ؛ةيساردلا هبتك يف أرقيو هتوهق لوانتيل (4)مقر
 نع داعتبالاب هحصنيو هئيجم دنع مادصب امئاد بحري ناك دقف «ةيوق ةقالع ىهقملا

 تلظ دقو «طقف يفنح مع عم اهرومأ يف ثدحتي ناك يتلا ةسايسلاو تالكشملا

 هملعل هيلع فطعي ناك دقف «قارعلا ىلإ مادص ةدوع دعب ىتح امهتيب ةديطو ةقالعلا

 جلاعيو «ةرافسلا قيرط نع ايادهو ادوقن هل لسري ام اريثك ناكو ؛ةضيرم هل ةنبا دوجوب

 مادص نأ امئاد ددري تاوئس لبق يفوت يذلا يفنح مع ناكو «هتقفن ىلع ةضيرملا هتنبا

 ! . .عدجو مهش ناسنإ نيسح

 ءاج قارعلا يف مكحلا نيسح مادص يلوت دعب هنأ انايدنإ ىهقمب نولماعلا ركذتيو

 ا و ا

 .ايادهلا ضعب كرتو (رالود 60٠ ٠)شيشقب

 معطم يف هماعط لوانتي ناك هنأ يقدلا يح لخاد ةيمويلا نيسح مادص تاداع نمو
 نم غلبي يذلا يلوخلا رداقلادبع جاحلا تاشتيودنسلا هل دعي ناكو ؛يقدلا يجبابك

 هنأ وأ يركسع لجر هنأ عقوتأ ملف يداع نوبزك هلماعأ تنك :لوقيو ءاماع 8١ رمعلا

 فييزورلاو بولاكسإلا تاشتيودناس نع جرخي ال هبلط ناكو ءام اموي نأش هل نوكيس

 ىهقملا لخدي ناك امدنعو ؛تاوارضخلا وأ زرألا بحي ال وهف ءونيفلا شيعلا يف

 «هتاشتيودنس نمث كلمي نكي مل ةريثك نايحأ يفو ؛بلطلاب عارسإلل نوسرجلا يل لسري
 امدنعو ءعاطتسملا ردق هنويد لك دادس ىلع اصيرح ناك هنكل ؛مايأل عفدلا لجؤي ناكف
 .ادبأ هرأ مل قارعلا سيئر بصنم ىلوتو ىقرت

 نييرصملا لوأ نمو يقدلا يف ققش راسمس رهشأ يواقرش دمحم مع يكحيو
 لوأو ءاريثك هنكسم ربيغت بحي «قلقلا مئاد مادص ناك :هتقالع مادص مهعم دطو نيذلا

 ملو «هيلإ لوصولا بعصلا نمو روهشم ريغ ناكم يف نكسأ نأ ديرأ : يل لاق هتيأر ةرم

 .ىهقملا يف نيريثك ءاقدصأ عم امئاد هارأ تنك يننأ نم مغرلا ىلع رسلا نع هلأسأ

 اهب حرف ناديملا راوجب تارامعلا ىدحإ يف ةقش ةيادبلا يف هل تدجو امدنعو
 ايضاغ هتدجوو رخآ انكس ابلاط ىرخأ ةرم ينءاج تاعاس دعيو ءةرسمسلا يناطعأو

 ةقش اهنأ ملعأ تنكو «ثلاثلا رودلا يف لينلا عراشب ةقش ىلإ هتذخأو هلأسأ نأ تيشخف

 الأب ينذأ يف سمهو «يقح يناطعأو ين شي هب تئجوف يننكل نئابزلا مظعم اهبحي ال
 .ديدجلا هنكس ناكمب ادحأ رطخأ



 ةمداخلا راحتنإ

 رديح عم ةشيعملل لقتنا مث رهشأ ةعبس نع لقي ال ام ةقشلا هذه يف نطقي لظو

 اديدج انكس هل دجأل ىرخأ ةرم ينءاجو «يقدلا يف رهوج ناميلس عراش يف يئارماسلا

 ءاهينج ؟؟اهراجيإ ناكو ادج هتبجعأ ديصلا يدان فلخ نيسدنهملا يف اليف هل تدجوو
 ىلإ هئالمز ضعب عم ةقش يف كانه شيعيل ةيردنكسإلا ىلإ لقتنا مث ماع ةدمل اهب شاع

 دحأ لاق اهدعبو «ةمداخلا راحتناب تهتنا هئالمز عم ةداشمو ةريبك ةلكشم تثدح نأ

 ىلع نويقارعلا هؤاقدصأ هدكأ ام اذهو ءهليحرتب ماقو «ةريثك هتالكشم نإ :نيلوؤسملا

 .ىهقملا

 رذتعي ٌريزع قراط

 يوقلا هعافدنا وه مادص ةيصخش يف ديحولا بيعلا نأ يواقرش مع فيضيو

 يرادبلا ىهقم ىلإ مهتاسلج تلقتنا معطم ىلإ انايدنإ ىهقم لوحت امدنعف «مئادلا هبغشو

 نيدوجوملاو يجوهقلا ةيحتو كحضلاب مهتاسلج نوأدبي اوناكف ءهسفن يقدلا ناديم يف

 مهضعب نوبرضيو نوكراعتي هسولجو مادص لوصو نم قئاقد لالخو كلذ دعب مث

 ةرم تاذ يف هنأ الإ «تاناهإلل ضرعتي ناك ببسلا نع دحأ لأسي امدنعو :«يساركلاب
 لجر يتنأب هل لوقيو هعنمي مادص تدجوف ينرهنو زيزع قراط يندصف لخدتلا تلواح

 مدقيل زيزع قراط هقيدص بحطصي يلاتلا مويلا يف هب تنجوفو «كلذ قحتسأ ال بيط
 .راذتعالا يل

 نيمألا باوبلا

 نأل «نيسح مادصل ادج نيبرقملا نم ناك ةرامعلا باوب نأ يواقرش مع دكؤيو
 نيسح مادص لحر امدعيو «نيئيعم اصاخشأ ادع ام «هدوجوب ادحأ ربخي ال ناك باوبلا

 ىلإ ىتأ امدنع لاملا نم اغلبم هل لسرأ امك «باوبلا ىلإ الاومأ لسري ناك رصم نع

 .تاونس ةدع ذنم باوبلا لحر دقو «ةيبرعلا ةمقلا روضحل 1984ماع ةرهاقلا

 ىوس يحلا يف ءاقدصأ هل نكي مل نيسح مادص نأ ىلع يمادقلا ناكسلا عمجيو

 دقف «يقدلاب ةريهشلا تايلديصلا ىدحإ بحاص ميلو سيول يلديصلا وه لوألا ؛نينثا

 ناسلجيو تيبلا ىلإ هعم بهذي ناكو .هقافر عم ةيلديصلا يف سولجلا مئاد مادص ناك



 ةبّيفُملا ةقيقحلا ؛نيسح مالكه 00000 ل ملم م وع ممول امم مممم 4

 ىلإ اريثك يلديصلا رفاسو بيرق تقو ىتح هب ةمئاق هتقالع تلظو «ليللا نم ةليوط اتاقوأ

 .مادص عم هتايركذ نع ثدحتلا ضفر سيول روتكدلا اندجو امنيحو «مادص ةرايزل قارعلا

 .يقدلا يح يف رثأ ىلع هل رثعن ملف يرصملا دمحم يعديو يناثلا هقيدص امأ

 يذلا «قالحلا ديس جاحلا نيسح مادص ةقادصب اوعتمت نيذلا صاخشألا نمو

 رهظي مل :مادص نع لوقي وهو ءرصم يف نيسرادلا برعلا نم مهمظعم نأب هنئايز زيمتي
 ًاقينأ ناك دقف «يركسع لجر هنأ امئاد رعشأ تنك يننكل ءريبك نأش هل نوكيس هنأ اموي
 ؟8لباقم يدنع قلحي اعضاوتم ناكو نيشاين نود نكلو يركسعلا يزلا يدتري نأ بجي

 عفديو هئاقدصأو وه هلزنم يف هل قلحأل بهذأو يل لسري اضيرم نوكي امنيحو ءاشرق

 نوكي ال يتلا تاقوألا يف ةصاخ يدنع سولجلا بحي مادص ناكو ءرثكأو يرجأ يل

 ركبلا نسح دمحأ هعمو لحملا مامأ سولجلا ينم بلطي ناكو ءادوجوم سيول هقيدص

 يف هقبسو «فراع نمحرلا دبع سيئرلا ماظن دض يثعبلا بالقنالا يف هكراش يذلا

 لزنم ىلإ بهذأ نأ ينم بلطيو زيزع قراط عم سولجلا مئاد ناكو ؛قارعلا ةسائر
 نييقارعلا هئاقدصأ نم ديدعلا يلع ينفرعو «ينفرعي نكي مل هنأل هل قلحأل زيزع قراط

 ."مهتويب يف مهل قلحأ تنك نيذلا

 مادص مجن عوطسو ثعبلا ةدوع :1954 ماعلا بالقنا

 نم بوعشلا نكمت لبس نيمأت وه هّجوتلا ناكو ءةقطنملا 1477 ماعلا ةميزه تّره

 ةيبعش ةيموق ةهبج ةماقإل ًاديهمت ةيبرعلا راطقألا لك يف ةهبج ةماقإ قيرط نع ءاهيلع درلا
 اذهب قارعلا يف بزحلا عورف تغلبأ «ةميزهلا ىلع ّدرلا رايخ ىّنبتت ةلماشو ةعساو

 يف تاشاقن كاذنآ ترجو «قارعلا يف ةهبج ةماقإ وهو «ةلحرملا فده ددحو ءهّجوتلا

 هجاوتس يتلا لئاسملاو ؛ةطلسلا ةداعتسا ةرورض لوح قارعلا يف ةيرطقلا ةدايقلا راطإ
 يف ثدح يذلا بالقنالا ةطخ مسر مت راطإلا اذه يفو ءمكحلا همالتسا دعب بزحلا

 ١9454. ماع ويلوي /زومت ١5 ليل فصتنم

 يركسعو بزحلا دئاق وهف هركبلا نسح دمحأ وه بالقنالا اذه ميعز ناك

 يف وأ بزحلا يف ًامجن ةرتفلا كلت يف مادص نكي ملو ؛قباس ءارزو سيئرو فورعم
 لجأ نم لمع نأ لصحي ملو ءاهيف نيكراشملا نم ًادحاو ناك لب ؛ةيبالقنالا ةيلمعلا

 مااا يال مارهألا قث



 ةوسأ هشاشر لمح ويلوي /زومت ١6 مويو «ةبلقنملا ةرمزلا لخاد هتحلصمل رارقلا ةرداصم
 - لجر وهف «ةواسقو عافدناب هتداعك فّرصتو «ةيرطقلا ةدايقلا ءاضعأ نم نيرخآلاب

 رصق محتقا مادص نإ لوقت تاياور ةّمثو ةبعصلا فقاوملا ىلع داتعا  ''”يلعلا بسح

 يف اوكراش نْمم نيرخآو يلعلا نكلو هتبابدب فراع نامحرلا دبع ميقي ثيح ةسائرلا
 .ةياورلا هذه نودكؤي ال ءبالقنالا

 فيانلا قازرلا دبع يفن
 سيئرلا وه ركبلا نسح دمحأ نأ ًاحضاو ناك ؛نييشعبلل رومألا رارقتسا دعب

 ناكو ؛ةروثلا ةدايق سلجم يف ًاوضع كاذنآ مادص نكي ملو ؛ةيروهمجلل دحوألا

 رطضا يذلا فيانلا قازرلا دبعو ركبلا نيب رودي بزحلا لخخاد ,كاذنآ يفخلا عارصلا

 يضُم دعب هنإف لعفلايو ءًاقحال هنم صّلختلا لمأ ىلع ؛ةموكحلل ًاسيئر هنييعتل لوألا
 لخد يذلا «نيسح مادص ىلإ فيانلا نم صّلختلا ةمهم ركبلا لكوأ «ةليوط ريغ ةرتف

 نم هعم جورخلاب هرمأو ءريخألا بتكم يف ةيروهمجلا سيئر عم ًاعمتجم ناك امنيح هيلع
 ءهطسو نم هسدسم جارخ] لواحو «ةيادبلا يف ًاسرش فيانلا ناك ءراظنألا تفل نود

 يدل انأ» :ًالئاق هلّسوتي ذخأ فيانلا نأ ةجردل «هتفاخخإ يف حجنو هنم نكمت مادص نكلو
 . «لافطأو ةلئاع

 هيقفارم لعج نود لوؤحلا ةيغب .ثدحي مل ًائيش نأكو جرخي نأب مادص هرمأو
 ىلإ هلصوأ يذلا نيسح مادص ةقفرب ةرايسلا ىلإ فيانلا راس لعفلابو هرمألاب نورعشي
 .دالبلا رداغ ثيح «هراظتنا يف تناك يتلا ةرئاطلا

 «ةديدج ةموكح ليكشت متو .بزحلا دي يف ةطلسلا رارفتسا ىلإ فيانلا داعبإ ىذأ
 هنكل «ةيرطقلا ةدايقلا يفو ةروثلا ةدايق سلجم يف ًاوضع ناك لب اهلخدي مل مادص نكل

 .ديعب ريغ تقو دعب هتءاج يتلا هتصرف رظنتي ناك ةرتفلا كلت يف

 ركبلاب ةطيحملا ةقّيضلا ةقلحلا نم مادص بّرقت ةلحر تأدب ةلحرملا هذه لالخ

 ةلص امهنيب طبرت نيذلا نيلجرلا نيب قافتا لوصح هاجتالا اذهب ىلوألا ةوطخلا تناكو

 وأ ركبلا ةسائرل ًاليدب لّكشي نأ نكمي يوق صخش يأ داعبتسا لجأ نم لمعلاب «ةبارق

 .ثعبلا بزحل ةيرطقلا ةدايقلاو ةروثلا ةدايق سلجم يف قباس وضع  يلعلا رمع حالص (1)



 ةطلسلاب كاسمإلا ىلع ركبلاو مادص قفّنا دقف راصتخابو «هل ًاكيرش نوكي نأب بلاطي
 .كيرش يأ نود نم

 يلخيشلا لايتغإ

 ةيموق ةدايق وضع) يلخيشلا ميركلا دبع وه قافتالا اذه اياحض مهأ دحأ نإ

 نم ناك يذلا (ةيجراخلا ةبيقح ويلوي /زومت 7١ دعب ىلوتو ةروثلا ةدايق سلجم وضعو
 كراشو «هل يحورلا بألا تارتفلا نم ةرتف يف ربتعاو «ءنيسح مادص ءاقدصأ زعأ

 «قشمد ىلإ ًاعم ابرهو مساق ميركلا ديع لايتغا ةلواحم يف مادص عم يلخيشلا

 صخش مادصو انأ لوقي ناك يلخيشلا نأ ةجردل ءامهنيب ةيناسنإلا ةقالعلا تفّتكتو
 ةرماؤم يف طارخنالا مادص رارق ثيح .هل عفشت مل ةرابعلا هذه نكل «نيدسج يف دحاو

 عساوو فقثم لجر يلخيشلاو ءهتّوق مظاعت تالامتحا ىلع قيرطلا عطقل هلايتغا

 «مادصل ًاصلخمو ركبلا ةدايقل ًاعيطمو ًاعاجش ناكو بوؤد دهجب هسفن ىنبو عالطالا
 ءوضلا ةرئاد يف هلعجي امم دادغب يف ةفورعم ةلئاع نم ناك هنأ ريخألا عم هتلكشم نكلو

 . ميمحلا هقيدص دي ىلع هلتقم ىلإ داق ام اذهو !!ةسفانملاو

 يتيركحتلا نادرح لايتغإ
 ريدقت لحم اوناك نيذلا بزحلا رطأ نم تارشعلا لاطيل ٌدتما «يلخيشلا ريصم نإ

 تايصخش مهفصوب مهيلإ رظني ناك ةرتفلا كلت يف مادص نكلو «نييثعبلا مهقافر نيب
 ًايبزح نادرح نكي ملو «ريدقلا يركسعلا يتيركتلا نادرح ءالؤه زربأ «ةلمتحم ةسفانم
 قارعلا يف ةمظنألا رييغتل ةطخ نم رثكأ عضو يف كراش ًاقوثوم ًاقيدص ناك لب ءًايمصر
 هداعبإ متو «ةيمسرلا هبصانم نع هداعبإ «هيلايتغا ةيلمع تقبس دقو .1904 ماعلا ذنم
 .ةيقارعلا تارباخملا دي ىلع ًاقحال تيوكلا يف هلتف مث جراخلا ىلإ

 زازك مظان مادعإ

 وحن هتاوطخ ةلحر جاضنإل نيسح مادص اهرادأ يتلا مدلا ةبعل تناك ةلحرملا هذه يف

 لتق ةثداحب ىّلجتت اهروص حضوأ لعلو ؛ةمدقتم ةلحرم ىلإ تلصو دق «ةطلسلاب كاسمإلا
 «ءامدلا كفسل ليملاو ةعاجشلاو ءاكذلا نم ةيلاع ةجرد ىلع ناك لجرلا اذهف ءرازك مظان
 عمو ؛قارعلا يف نييعويشلا دض ١477 ماع يف تبكترا يتلا مئارجلاب همسا طبترا دفو



 لخاد ةيبلس لعف دودر راثأ امم ؛ماعلا نمألل ًاريدم هنييعت ةركف ءارو مادص فقو «كلذ
 نمألا ةرئاد عيسوت قيرط نع «ةضراعملا هذه ءاوتحا يف مادص حجنو «ةيبزحلا دعاوقلا
 .هفارشإل ةعسوملا ةرئادلا هذه مادص عضخأو ءًاضيأ تارباخملا مضتل ماعلا

 اهريدي هدض ةيكذ ةرماؤم ىلع يوطني ماعلا نمألل ديدجلا ليدعتلا نأ رازك ٌسحأ

 ىلع ءاضقلل ةبسانملا ةظحللا ًادصرتم ءبثك نع رومألا بقاري حارو ءركبلاو مادص

 . نيلجرلا

 دوعي نيح هنأ رازك ركفو «ةيكارتشالا نادلبلا ىدحإ ىلإ ركبلا رداغ ءانثألا هذه ىف

 دّدح ءًاعم امهنم صّلختلل ةصرف ةبسانملا هذه دجوو «هلابقتسال مادص بهذيس ركبلا

 نع ًالوؤسم هنوكل نيفراعلا لوأ رازك ناكو ؛نيلوؤسملا غالبإ متو ركبلا لوصو دعوم
 ىلإ تّدأ ؛ةمهيملا ءاطخألا ضعبل تضّرعت امهلتقل رازك ةطخ نكلو «نمألا ريبادت

 يف رازك عم قيقحت ءارجإ ديري ركبلا ناك «يسائرلا رصقلا ىلإ ديتقا ثيح رازك لاقتعا
 .ةمكاحم نود نم همادعإ ىلع مادص ٌرصأ نيح

 يذلا وه مادص نأب مزجي نم ةّمثف ؛ةحضاو ريغ رازك ةرماؤم تايفلخ لازت امو
 .ةدحاو ةعفد ركبلا نمو هنم صّلختلا دصقب «هتلعف باكترال رازك هقيدص عفد

 يف ءايوقألا لاجرلا ةيفصتل مادص اهداق يتلا ةيومدلا تاروانملا هذه لمجم نإ

 دقو «ركبلا نسح دمحأ عم «هجول ًاهجو فوفولا ىلإ رمألا ةياهن يف هتلمح «بزحلا

 نمألا زاهجل هتسائر نم بزحلا لخاد ىوقلا زكارمب كاسمإلل هراوشم يف مادص داعتسا

 نيّقشنملا ةيفصتب فّلكملا «يمادصلا زاهجلا» مساب فرعي ناك يذلا يبزحلا

 .ثعبلا ثعبلا بزح جراخ نم نييسايسلاو نييبزحلا نيضرتعملاو

 مادص ةضبق يف ركبلا

 ًابئان نيسح مادص نييعت بّتجتل ةصرف نم ركبلا مامأ نكي مل «14177 ماعلا يف
 لظلا لجر» راص ةصحللا كلت ذنمو «ةنس 77 كاذنآ هرمع ناكو «ةيروهمجلا سيئرل

 .؟سيئرلا بئان» بتكم يف سلاجلا يلعفلا سيئرلاو «يرقلا

 ثبي نأ فاخي ناك هنأ ركبلا نع «ةلحرملا كلت اوشياع نويقارع نويسايس يوريو
 تاب يذلا هبئان ىلإ همالك لوصو ةيشخ «هنم نيبّرقملا برقأل نيسح مادص عم هتاناعم

 يف ةياغ ًابولسأ ركبلا عم مادص لمعتسا دقلو «قارعلا يف ةدراشو ةدراو لك ىلع ًاعلظم
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 هيلع فاصوألا قالطإو ؛دئاقلا بألا» ليجبتي مالعإلا لئاسو رمأي ناكف ءءاكذلا

 ءاتماص ملأتي ركبلا ناكو ءهنم ةطلسلا قاروأ عزني موقي ناك ةلواطلا تحت نم هنكلو

 .؟سيئرلا بئات دهع يف ةيروهمجلل ًاسيئر» حبصأ يذلا وهو

 ركبلا لجن لايتغا

 ريخألا لجن وه ءركبلا ىلع نيسح مادص ةروطخ !وفرشتسا نيذلا لوأ ناك

 زاتما يذلا ركبلل يناثلا لجنلا وه دمحمو ؛ًاقحال هلتق ىلإ مادص دمع دقو ءدمحم
 ءاطعإ نأ ًاركاب دمحم كردأو .ةصاخلا مهحلاصمل ةطلسلا لالغتسا نع عفرتلاب هدالوأ

 دلبلاب كاسمإلا ىلإ هدوقيس ةلودلاو بزحلا يف ءاشي امك فرصتلا ةصرف نيسح مادص

 لوحت مث «رتوتي امهنيب وجلا حارو هيلإ تاداقتنا هيجوتب أدبو .يروتاتكيد وحن ىلع
 راثلا قلطأو يررهمجلا رصقلا يف هسدسم دمحم رهش ةرم تاذو «فالخ ىلإ ءادعلا

 ررك ام ًاريثكو ءًاعاجشو ًايضاير دمحم ناكو ءامهنيب ةّداشم رثإ هلتقي داكو مادص ىلع
 .هنم يقارعلا بعشلا صلخيس هنأو :هدي ىلع الإ لتقي نل مادص نأب «هتلئاع مامأ

 ريخألا ناك امنيبف «ركبلا لجنب توملا مكح ذيفنت ىلع ردقألا ناك مادص نأ ودبي

 تيرضو ةنحاش ةأجف ترهظ «دادغب لامش يف قيرط ىلع ةرايسلا يف هيلفطو هجوز عم
 . هتلئاع دارفأ عم دمحم لتقف «ةرايسلا

 «ءمادص مايقل ًايدافت ًائيش لعفي ال نأ ررق هنكلو ءركبلا رهظ ةثداحلا تمصفق دقل

 .أوسألاب «ةينمألا ةنيكاملاب كسمي ناك يذلا

 ةياهنلا رصق

 ةصقو ؛ةريثملاو ةبعرملا ثادحألا نم ريثكلا عقاولا يف مادص مساب تطبترا دقل

 «ةياهتلا رصق» نأ دكؤملا نكلو ةضماغلاو ةريثملا ثادحألا نم ةدحاو يه «ةياهنلا رصق»

 ةرئادل ًاًرقم ذخّتاو ؛يروهمجلا رصقلا ةقطنم نم برقلاب عقي «ةيكلملا روصقلا دحأ وه
 .يقارع نطاوم لك يف بعرلا ريثي همسا راصو «ةيقارعلا تارابختسالا

 عم قيقحتلا متي ثيح «ةياهنلا رصق يف ميقي لب موادي «ةرتفلا كلت يف ماذدص ناكو

 . ًاضيأ هفارشإب ةيفصتلا تايلمع يرجتو «هفارشإ تحت هيضراعمو هموصخ

 ةزهجأ ليكشت ةداعإ ةركف تضرع امدنع لوقيف «ةياهنلا رصق ةصق يلعلا يوريو
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 ةعمس عزن ةيغب ةماعلا تاقالعلل ةرئاد ليكشت ىلع قفّتا ١1474« ويلوي /زومت دعب نمألا

 يلوت ةروثلا ةدايق سلجم ءاضعأ نم ديدعلا ىلع ضرع .سانلا ناهذأ نم تارباخملا
 يف ينبي حارو ءاهلبق يذلا مادص ادع ضفري ناك عيمجلا نكلو «ةرئادلا هذه ةيلوؤسم

 ءدلبلاو بزحلاو ةزهجألا ىلع هترطيسل قلطنمك اهمدختسيو ةينمألا ةسسؤملا اهراطإ
 .مادص ةياعرب لمعي ناك يذلا ركاش نودعس ءاقحال اهتدايق يف مادص فلخ دقو

 نييبزحلاو نييسايسلا نم ددع مهتيب ءانجسلا نم ريثكلا «ةياهنلا رصق» مضو

 امإو مادعإلل امإ نوعضخب اوناك ءالؤه لك «نيرخآو نيبعويشلاو نيبموقلاو نييرصانلاو
 . مادص نم هيجوتب «بيذعتلا نم ةبعرم فونصل

 مهنكلو «ةياهنلا رصق» يف اوضق نيذلا ددع ءاصحإ .«يلعلا بسحب ؛بعصيو
 !!لودلا خيرات يف ةقوبسم ريغ ةيقيقح بعر ةصق وه ةياهنلا رصق نأ «فالآلاب ديكأتلاب

 ركحبلا ىلع مادص بالقنا

 ىرخأ ةئيزد وحنبو ؟دئاقلا بألا» ب يمسرلا يقارعلا مالعإلا يف بّقلي ركبلا ناك

 قارغإ ىلع موقي مادص بولسأ ناكو اهئاقتنا يف هسفن مادص كراش يتلا باقلألا نم

 ىتح «هلاح اذه لظو «ةيناث ةيحان نم يلعفلا هذوفن غيرفتو «ةيحان نم باقلألاب ركبلا

 ةيروهمجلل ًاسيئر هناكم ّلحيل دعاقتلا ىلع «دئاقلا بألا: ماغرإ ىلع همادقإ ةظحل تءاج
 امدتع تلصح .ركبلا ىلع هبالقناب مادص مايق ةصقو «قارعلا يف ءيش لكلو بزحللو

 نوكي نأ «كاذنآ دسألا ظفاح سيئرلا لبقو .ءيودحو قاثيم ىلع قارعلاو ايروس تّعقو

 ةأجف هسفن مادص دجو رّوطتلا اذه دنعو ؛ةدحولا ةيروهمجل ًاسيئر ركبلاو سيئرلل ًابئان
 .ةيضاملا ةرتفلا لالخ همكار يذلا ذوفنلا لك لاوزو ةبعللا نم جورخلاب ًاددهم

 اهّدعأ ةطخ ةطساوب ءركبلا دض بالقنا ذيفنتل ًاعفدنم هسفن مادص دجو ءاذكهو . .

 امدنعو «ةيبعشلاو ةيركسعلا هتدعاق نع ركبلا لصفب ةطخلا هذه تضقو «ةقئاف ةيانعب

 رايخ نم ريخألا مامأ نكي ملو «ةلاقتسالل ركبلا ىلع طغض فورظلا جضن ىلإ نآمطا

 نأ هدافم «لزانتلا نالعإل ويرانيس ىلع هعم قفّتا يذلا مادص ضرعب لوبقلا ىوس رخخآ

 ال ًارارق ذخأ هتأو نسلا يف ًامدقتم راصو بعتم هنأب ةيرطقلا ةدايقلل ءاقل يف ركبلا نلعي
 بردت .مكوخأو مكقيفر مادص قيفرلا : ءاقللا كاذ يف ركبلا لاقو «ةلاقتسالاب هيف ةعجر

 .يدمعب ةيارلا لمحي نم ريخ هنأ دقتعأو قارعلا ةدايقل لهؤمو ريبك دئاق وهو «مّلعنو
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 نأب روعش مهيدل ناكو ءاوئجوف ةبعللاب ةقالع مهل نكت مل نيذلا ةدايقلا ءاضعأ

 دلب ةدايق يّلوتل لهؤم ريغ لازي ام مادص نأب ءالؤه رعشو «ةجاح لّكشي لازي ام ركبلا

 نيضرتعملا نيب ناكو «يخنتلاب ركبلا رارق ىلع قيرفلا اذه ضرتعاو :قارعلا لثم دّقعم
 وأ يرمشلا يبحمو شياع دمحمو بوجحم دمحمو ليلجلا دبع مئاغو ينادمحلا ناندع

 يف ركبلا رارمتسا نوديري اوناك لب ؛.مادص صخش ىلع ءالؤه ضرتعي ملو .يدهتسملا
 .ىربك ةرماؤم مهفقوم ربتعا مادص نكل «دلبلا ةدايق

 ةيبزحلا ةرزجملا

 نع نلعأ ؛ةطلسلا هيلوت روفو «تاضارتعالا هذه زواجت يف حجن مادص نكلو . .

 نيذلا ةيرطقلا ةدايقلا ءاضعأ مه ءالؤمو ءاهتاودأو ايروس اهدوقت ةريطخ ةرماؤم فاشتكا
 ةرماؤملا فاشتكا نع هنالعإ نم ةعاس 48 لالخو .هبصنم يف ركبلا رارمتساب اوبلاط

 . ىربك ةرزجم هذه تناكو ةيبزحلا رطألاو نييدايقلا نم 54 مادص مدعأ ؛ةموعزملا

 عاتقإل ةيئانثتسا بهاوم مدختسا ريخألا نإف ,.مادص يضراعم ةياور بسحبو

 ةعدخ سيلو ةقيقح رمألا نأب «ةرماؤملا نع هغالبإل هب عمتجا يذلا يبزحلا راطإلا

 رطالل ءاحيإلل هنويع نم عومدلا فرذ مادص نإ ءالؤه لوقيو .هموصخ نم صّلختلل

 مادص لصوأ ةياهنلا يفو «قارعلا يف بزحلا ىلع هقافر ةرماؤم نم رثأتم هنأب ةيبزحلا

 «تاياورلا ضعب بسح «هديب مدعأ ثيح ءذيفنتلا ةطقن ىلإ هقافر قحب ةرزجملا ويرائيس

 ءارزو سيئر ةباثمب ناكو ينادمحلا ناندعو هبتكمل ًاريدم ناك يذلا ليلجلا دبع مناغ

 ناكو يرمشلا ييحمو ةعانصلا ريزو شياع دمحمو ؛«ةيبرتلا ريزو بوجحم دمحمو
 .ةروثلا ةدايق سلجمل ًاماع ًاريدم

 .هقافر مادعإب بزحلا قطانم لك طيروت دّصقت مادص نأ ىرخأ ةياور لوقتو

 لك فّلكو ء«تاعومجم ىلع مهعّزوو تاظفاحملا يف بزحلا تادايق ىعدتساف
 .ةدايقلا ءاضعأ نم دحاو مادعإب ةعومجم

 ةيسامولبدلا ةرزجملا
 ءارفس ًاقحال مادص ىعدتسا «بزحلا لخاد اهب ماق يتلا ريهطتلا ةلمح دعبو

 ةرازو ليكو ءالؤه زربأو مهمادعإب ماقو مهئالوب كشي ناك جراخلا يف نييقارع



 نجسو يتايفوسلا داحتالا يف قارعلل ًاريفس ناكو يثيدحلا يربص دمحم ةيجراخلا

 .نييركسعلا نيقحلملاو طابضلا تارشع

 مادص اودَيأ نيذلا ةيرطقلا ةدايقلا ءاضعأ نأ ىلإ «قايسلا اذه يف ةراشإلا ردجتو

 :هماظن ناكرأ ًاقحال اوراص «هركذ فنآلا ةدايقلل ويرانيسلا ءاقللا يف ءركبلا ةفالخل
 تّزع ءالؤه زربأو ءًارخؤم مادص ماظن طوقس ىتح لاحلا اذه ىلع مهضعب ٌرمتساو

 .زيزع قراطو يرماعلا نسحو ناضمر نيساي هطو ميهاربإ

 قلفعو مادص

 نومهّتيو راسيلا لهأ مهنأ ىلع مهسفنأ نومّدقي نويروسلا ناك تايئيتسلا ةياهن يف
 21954 ماعلا يف ةطلسلا ثعبلا بزح ملست امدنعو «ينيمي جهن كولسب يقارعلا ميظنتلا

 ناكرأ ررقو «بزحلل ةيموقلا ةدايقلاو ايروس يف ثعبلا بزح نيب ةعيطق كانه ناك

 طيلستو يروسلا ثعبلا جارحإل دادغب ىلإ ةيموقلا ةدايقلا بذج «قارعلا يف ثعبلا
 .بزحلل ةيعرشلا ةدايقلا اهفصوب ةدايقلا هذه ىلع ءوضلا

 هعانقإ يف نويقارعلا حجن «قلفع لاشيم بزحلا سسؤم عم درو ذخأ دعبو. .

 ةلحرم هضيوعت ّمتو دادغب يف ةريبك ةيانعب قلفع طيحأ دقل «قارعلا يف رارقتسالل ةدوعلاب
 «ةيصخشلا هتايحب ةقئافلا ةيانعلا نكلو «ليزاربلا يف اهاضق يتلا شيعلا فظشو كنضلا

 .ةيبزح تايحالصو ًاذوفن هحنم ىوتسم ىلع ديدش لخب اهلباق
 رشتنت هتروص تذخأو زوربلاب أدب (تايئيعبسلا) مادص مجن ناك ءانثألا هذه يف

 ىلع هيلإ رظن قيرعلا يقارعلا يعويشلا بزحلا ىتح .ًاضيأ ةيبرعلاو ةيفارعلا ةحاسلا ىلع
 اونهارو «هب اوبجعأ ًاضيأ داركألا ««قارعلا ورتساك# هاّمسو .باجعإلا نم وحنلا اذه
 .ةيلاع ةيباجيإب هعم اولماعتو هعم لح ىلع

 ةروص تقلأت ؛هسدنهم مادص ناك يذلا 19177 ماع قارعلا يف طفنلا ميمأت دعبو
 ةلئاه تاناكمإو تاورث هدي لوانتم يف تحبصأو «؟مهلملاو يوقلا لظلا لجر» مادص

 .ةيقارعلا ًاعبط اهنمضو ةيبرعلا نيتحاسلا قوف باطقتسالاو لمعلاو ةكرحلل

 «هب نيبجعملا ةحئال ىلإ قلفع مضنا «نيسح مادص مجن دوعص نم وجلا اذه يفو

 .«ةيبرعلا ةمألا ىلإ ثعبلا ةيدهو ثعبلا ىلإ ءامسلا ةيده# هنأ ربتعاو
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 هيضراعم نأ مغر ءنيسح مادصل ةيبهذلا ةروصلا رصع ةلحرملا هذه ربتعتو

 .ةريثك تاليوأت اهنولمحي مهنكلو ءاهب نوفرتعي

 نأ هركي ناك هنإف ءهيضراعم ةّمذ ىلعو «قلفعي قئي ال هقامعأ يف مادص ناك دقل

 سرامي قلفع ةيؤرل سامحلا مدع ىلإ هداق رمألا اذهو . .ةطلسلا يف هل ًاكيرش ىري
 دض مادص برح ةصاخلا هتاراوح يف دقتنا ناك ريخألا نأ ةصاخ «ةلماك ةيبزحلا هتطلس

 .بزحللو دلبلل طيروت اهنأب برحلا هذه ًافصاو «ناريإ

 سيئرلا مادص

 .دمعلا لتقلا «تانايخلا لك «طيطختلاو رمآتلا لك ؛قاشلا لمعلا لك ءربصلا لك

 ًاسيئر مادص حبصأ امدنع 19174 زومت يف ًاريخأ اهباسح عفد تالايتغإلاو تامادعإلاو

 دمحأ لحارلا سيئرلا لبق نم نقتم تيقوتب «ًايمسر كلذ نع نالعإلا مث دقو .قارعلل
 مت دقو .زومت نم رشع عباسلا ةروث ىركذب ةيونسلا تالافتحإلا ةّيشع يف ءركبلا نسح
 كلذ ناكو «ةروثلا ةيرارمتسا ىلإ زمريل نيسح ماَّدص لبق نم ةيانعب خيراتلا كلذ رايتخا
 همئستل ةقيقدلا ليصافتلاب مادص ظفتحا دقو .ةيانعي سوردملا طيطختلا نم روهش ةرمث
 ةظحل نأب ملع بايترالا ديدشلا ؛بئانلا ديسلا» نإ .ةيرسلا ةياغ يف بصنملا كلذ
 ةيأبو ءمادصل ةبسنلاب ةئقتملا رطاشلا ةبرضف .ءيش لك مطحت نأ نكمي ةريخألا قاوفلا

 امنإو ءبسحف ةطلسلا نع يّلختلا لوبقب سيل هسفن ركبلا عانقإ يف تناك ؛ةليسو
 لاقتناك تءاج كلت ريهطتلا ةيلمع نأب نّيبيل يقارعلا نويزفلتلا ةشاش ىلع روهظلاب

 ًاماع نيتسو ةسمخ رمعلا نم غلابلا سيئرلا ربخأ :«ةليوط ةدمل» ؛:ةطلسلل يعيبط
 «نيسح مادص زيزعلا قيفرلا صخألابو «ةدايقلا يف يقافرل ثدحتأ تنك» .ريهامجلا

 دقو .ةدايقلا اهب ينتفّرش يتلا تايلوؤسملا لمحتب يل حمست دعت مل يتلا يتحص لوح

 عالطإلا ىلع ًارداق اهب دعأ مل يتلا ةلحرملا رضاحلا تقولا يف يتحص تلصو
 همالك ركبلا لصاو «ةفطاع ٌرتهي توصبو .6يريمض يضري يذلا وحنلا ىلع ةيلوؤسملاب

 ةايحلا نم باحسنالا ليقو .«ةدايقلا مالتسال ةيلهأ رثكألا لجرلا» مادص يّمسيل

 . ًاقباس هتياعر تحت ناك يذلا مادصل ريخألا ءانثلا ركبلا مدق «ةماعلا

 ًاعاجش مادص قيفرلا ناك «ةروثلا قبس يذلا لاضنلا نم ةريرملا ماوعألا لالخو»
 سأر ىلع ناك ؛ةروثلا ةيشع يفو .بزحلا يلضانم ةقثو مارتحا زاح ًاصلخم ًالضانمو



 ناك ةروثلا ةريسم لالخو «ةيعجرلاو ةيروتاتكدلا نوصح اوكد نيذلا ناعجشلا لاجرلا

 .0:تايلوؤسملا ةفاك لمحتو باعصلا لك ةهجاوم ىلع رداقلا عماللا دئاقلا

 نادلب ىنغأ ىلع مادص رطيس (كلذ نم ًابيرق وأ) نيعبرألاو ةيناثلا رمع يفو»
 ىوقلا ىدحإك ًاعيرس قارعلا زرب «ةيطفن ةورث ىلع وفطي دلبكو .طسوألا قرشلا

 رايلم 0"7) عضوب ةموكحلا ترختفاو .ايسايسو ايركسعو ايداصتقا ةقطنملا يف ةنميهملا
 ةايحلا نم بناج ىلإ لخدت طفنلا ةورث تأدبو «يبنجألا فرصلا تارخدم يف (رالود .

 ةروطتملا تادعملا نم ديفتست تأديو ةعرسب ةحلسملا تاوقلا تعسرتف .ةيقارعلا

 يف هافر ةلود لوأ نويثعبلا عمنصو .اسنرفو اينابسأ لثم نادلب نم اهتعاتبا يتلا ةديدجلا

 ينطو ماظنو «ةعماجلا ىتحو ةضورلا نم لافطألا عيمجل يناجم ميلعتب ؛يبرعلا ملاعلا

 ءًايجيردت دعاصتي نييداعلا نييقارعلل ةشيعملا ىوتسم ناكو .ةيحصلا ةياعرلل يناجم
 ماظن اوّدحتي مل نيذلا نييقارعلل ةبسنلابو .ةصيخرو ةرفوتم تناك ةيساسألا ةيذغألاو

 نييثعبلا حاجن نإ .قارعلا يف اوميقيل تقولا اذه نم لضفأ تقو كانه نكي مل «ثعبلا

 ايركسع يوق بعشو رصاعم يعانص بعش ءانب وحن ةديدجلا ةيطفنلا ةورثلا ليوحت يف
 مل . يقرشلا يبرعلا ملاعلا ايسوربك قارعلا نوفصي نيقلعملا ضعب لعج ًايسايس دحومو
 نكي مل «هقباسك سيل مادصو .دالبلا ىلع ةرطيسل تقو لضفأ رايتخا نم مادص نكمتي
 سيئرك هعقوم نع ًالضفو .ةقلطملا ةيروتاتكدلا هفده ناك .ةطلسلا ماستقا ىلإ ىعسي
 «ةروثلا ةدايق سلجمل ًاسيئر ناك :ايلعلا دلبلا عقاوم مامزب مادص كسم :ةيروهمجلل
 .ةحلسملا تاوقلل دئاقو «ءارزولل ًاسيئر ءثعبلا بزحل ةيرطقلا ةدايقلا رسل ًائيمأ
 ."”قارعلا يف ىلعألا دئاقلا مادص حبصأ :ًاجذومن نيلاتس نم هذاختابو

 .يلاتلا لصفلا يف هأرقتس ام اذه : . .بصنملا اذهل مادص لّهأت فيك نكلو

 )١( ددع ؛لغيبشريد ةلجم ١ سطسغأ 184٠0.
 )1( ءايناملأ ءاينولوك «لمجلا تاروشنم 21875 - 18١)١ص ؛ةيرسلا ةايحلا :مادص .نلغوك نوك
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 يناثلا لصفلا

 مادص ليهأت





 ركبلا نسح دمحأ

 مث «ةيئادتبإلا هتسارد لمكأ اهيفو «1415 ماع تيركت يف ركبلا نسح دمحأ دلو

 تيكرت يف ميلعتلا سرام «1475 ةئس اهيف جرختو «دادغب يف نيملعملا راد ىلإ ىمتنا

 «ناث مزالم ةبترب اهيف جرختو 21978 ةنس ةيركسعلا ةيلكلاب قحتلا مث ءدادغبو تيهو
 سلجملا يف ًاوضع نّيُع 1908 زومت ١4 ةروث دعبو «ةيركسع عقاوم ةدع يف نيعو
 دبع تاءارجإ هتضراعمل لقتعا ماعلا سفن نم لوألا نيرشت يفو ءيركسعلا يفعلا
 . "001968 ماع دعاقتلا ىلع ليحأ مث ءةيسايسلا مساق ميركلا

 تحت عضوو .نيترم ةرازولا لكشو ءءارزولل ًاسيئر نيم 1957 ناضمر ١4 دعبو
 تدهشو 1977/1١/18: يف فراع دمحم مالسلا دبع بالقنا دعب ةيربجلا ةماقإلا

 ًاسيئر نيع 14748 زومت 17 بالقنا دعيو .يقارعلا ثعيلا بزح ةدايق تاعامتجا هراد

 .ةيروهمجلل

 عم فطاعتو «تاينيسمخلا ةيادب يف اهئوشن ذنم رارحألا طابضلا ةكرح ىلإ ىمتنا#

 ءىدابم ديأو «ةبك يدهم دمحم خيشلا هسيئر عم ةقالع هلو )١947( لالقتسالا بزح

 ىلإ مضو «ماعلا فقوملا نجس يف ًالقتعم ناك امدنع يكارتشإلا يبرعلا ثعبلا بزح
 , 935٠© بزحلا

 تناك «هنع دحاو عابطناب اوجرخ ؛هنم برقلاب اولمعو هوشياع نيذلا رثكأ نإ
 ملاعم لكي طيحي فيثك ضومغ هفلي لجرلا نأ وهو ؛هنودكؤيو هيلع نوعمجي مهتيبلاغ
 ةجرد فاشتكا هيلع بعصي ًاقاصتلا هب مهدشأو ابرق هنم سانلا رثكأ نأ ىتح هتيصخش

 )١( لوألا ءزجلا «نيرشعلا نرقلا يف قارعلا مالعأ ةعوسوم ؛«يعبطملا ديمح ص١١.
 )١( «.قباسلا ردصملا ص١١ -١7.



 هيدلو ؛هنم نيبرقملا عم ىتح بناجلا نومأم نكي مل وهف ؛ههاجتا يسفنلا ركبلا ليم

 .نيرداغلا ةميش ديسجتو ؛نيركاملا راودأ بعل يف ةقئاف ةردق

 «هقفأ قيض هنع فورعمو «مهل هركنتو هباحصأب ىتح هردغو همؤل هنع فرع»و

 ةريشع نم هتمومع ءانبأل طرفملا هزايحناو «هتيفئاطو «هتيرئاشعو هتيرصنعو هتلاحضو
 ةطلسلا ملاع ىلإ جولولا نم (مادص) نكمت عساولا بابلا اذه نمو . .(تاجيبلا)
 . "0«رومألا ديلاقم ىلع ةرطيسلاو ءذوفنلاو

 اوفشتكاو هوشياع نيذلا ءالؤه نم دحاو هيلع هلجس قيقد صيخشت يتأي اميفو
 :لوقي ذإ .ناوألا تاوف دعب ءاج اذه هفاشتكا نكلو .هتافص نم يفخ امم ًاءزج

 ةيركفلا هتاردقو طيسبلا هرهظم فيظوت ىلع ةردقلا ةبوهوم ةيصخش ركيلاو»
 هنكلو «ةجاذسلاب هومسوو هب اوعِدخ نيذلا كئلوأ مه نوريثكو ؛ةدودحملا ةيسايسلاو

 انيلع بعصلا نم ناكو «هب ردغلاو مصخلا عادخ ىلع ةردقو .هل دودح ال ًاركم نطبتسي
 «هنم رذحلاو ركبلا كرتب حصن يدعسلا يلع هدحو ءانيلع مأ انعم ناك نإ مزجن نأ كاذنآ

 ءشامعو ركبلا زواجت يف رايخلا كلمن نكن مل اننأ ريغ «نيرخآلا عم هؤطاوت َدْكأ لب
 . "”«ةيلخادلا ةرازو نم هجارخإ يف ركبلا رودل لاعفنا هنأي كاذنآ يلع فقوم انرسف امبرو

 هنم ةعطق نع عافدلا يغبني ال ثيحب ءوسلا نم ركبلا نأ نودقتعي نوريثك نويقارع»و

 .هتايح يف ةلحرم وأ

 ماكحأ ىلع قيدصتلل ةوعد ضفري مل سيئرو لشاف يركسعو بصعتم يتيركت وهف
 . .ركبلا ءاطغ الول ًامهم ًاثيش نوكيل نيسح مادص نكي ملو ؛هينطاوم دض توملا
 شيجلا يف هقيفرو هتنيدم نباو هقيدص مادعإ ىلع قفاو دقف نيرداغلا ةميش لثمي ركبلاو
 . سسجتلا ةمهتب يتيركتلا حلصم ديشر

 دعب .©”«نميألا ركبلا عارذ ناك يذلا يتيركتلا نادرح لايتغا نع تكس وأ قفاوو

 . هتجوز لتقو هبصانم نم هئافعإ

 .١٠4ص «برغلا ريطاون «ديعسلا نسح 22(

 ء١ط ءرشنلل روأ ءنسحلا بلاط «ةيرقلا ةموكحو .544ص «ةميزهلا راكوأ ءيكيكفلا يناه (؟)
 هيد

 .12896ص «ةيرسلا ةمظنملا ةلود قارعلا «يولعلا نسح (5



 موحرملا قيدصلا تعمس دقف «عيمجلا ىدل ًاحضاو ناك هردغو ركبلا مؤل نأ ودبي
 ريدملا روضحبو «تيركت يف ركبلا ةسردم نواعم (يتيركتلا مساج حلاص حودمم)

 ةروص لقنب (ظفاحلا دبع وبأ) مظاك ةسردملا شارف رمأي .(بيقنلا ديرف محازم) قيدصلا

 بايغ دعب هتلأسف ءانهوجو نع ميثللا اذه دعبأ :هل ًالئاق نيملعملا ةفرغ ىلإ ركبلا
 .ًادج ميثل :لاق ؟كلذك ركبلا ناك لهو . شاّرفلا

 «بيسملا ركسعم يف (يتيركتلا حلصم ديشر) عم هتقالع ةصق يل درسي ذخأو

 ركسعملا ىلإ هلاقتنا دعب حلصم ديشر تيب يف ةليوط ةرتف ًامركم ًافيض لزن فيكو
 .هللا مرح ام الإ زجاوح نم امهنيب نكي مل «ةقالعلا رصاوأ ةدشلو ؛روكذملا

 ىتح ةليوط ةدم 1958 زومت ١7 يف مكحلا ةدس ىلإ هلوصو ىلع ضمت مل نكلو
 ةيشاح تلتق يذلا ةسردملا ريدم ناكو .(يتيركتلا حلصم ديشر) ىلع مادعإلاب مكح
 اذه ىلإ عمتسا دق (بيقنلا داشر يجان) همع نباو (بيقنلا ديرف دمحأ) هاخأ ركبلا

 .ىبرف ةلصب تاجيبلا ىلإ تميو (رصان وبلا) ةريشع نم هنأ ًاملع ؛هدكأو ثيدحلا

 يتالاصتا لالخ تفرع دقلو» :يتيركتلا رهاط هللا دبع لوقي ركبلا تافص نعو

 دولوم) موحرملا مايأ ىلإ هب يتفرعم عجرتو «ةيسفنلا هدقعو هتافص نم ريثكلا مثيه وبأب
 ىلإ لصت يكل ةيسيئرلا ةعبرألا تيركت رئاشعل ططخي ناك يذلا (يتيركتلا صلخم

 نوقلتي اوناك نيذلا تيركت بابش مظني كلذل ناكو .هلك قارعلا ىلع ةرطيسلا ىوتسم

 نانثإ : ةيسايسلا اهتاهاجتا فلتخمب ةيسايسلا بازحألا يف مهمظني ءدادغب يف مهسورد

 ينطولا بزحلا يف ةسمخ . . .ثعبلا بزح يف ةعبرأ . . .يعويشلا بزحلا يف

 . لمتحي قيرط يأ نع مكحلا ىلإ لوصولا انل نمضيل خلا . . يطارقميدلا

 ًامامتها صلخم موحرملا يلوي نأ ةجرد ىلإ ًايكذ نكي مل (سيئرلا) نإف عقاولا يفو
 . 37«ةريبك ةجرد ىلإ ًاثيبحن ناك هنكلو ءهب ًاريثك

 نييسايسلا هابتنا تفلت يتلا تالهؤملاو ةيصخشلا تافصلا نم ركبلا كلتمي ملو
 ربكأ ًامامتها (يتيركتلا صلخم دولوم) هلوي مل هنزو مادعناو هطاشن مدعو هلومخلو هيلإ
 يذلا لجرلا وه ركبلا نسح دمحأ نوكي نأ ءام موي يف مساق ميركلا دبع ركفي مل»و

 «ءارزولا سلجمو ةيقارعلا ةحلسملا تاوقلا ةدايق يف هناكم لحيو ؛هطاقسإب مهاسيس

 .5 - ةرص «يتيركتلا رافغلا دبع نادرح تاركذم نم « يتيركتلا نادرح )غ2(
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 ببسب هدحأ هابتنا ريثت نكت ملو «نيعم طاشنب ةفورعم نكت مل ركبلا ةيصخش نأ كلذ

 .ةسايسلا لجر تامامتها نم نوكت نأ نع ةديعب تامامتهاب هلاغشناو هتيئاوطنا

 هبيصن ناك امل ؛ةمكحملا ىلإ ركبلا مدقو تلشف ول طابش 8 ةكرح نأ نظلا بلغأو

 رودب موقي نأ نكمي ال اذه لثم ًالجر نأ مساق ميركلا دبع روعشل ءهنع جارفإلا ىوس
 سأر ىلع ركبلا دوجو ىلع ةليوط ةدم رورم دعب ىتح عابطنالا اذه داس دقو ءريطخ

 , 0«ةيقارعلا ةدايقلا

 ًامييقت (ناحرف ميركلا دبع) قبسألا يعارزلا حالصإلاو ةعارزلا ريزو ضرعيو
 مكحلا نابإ مكحلا ةدس ىلع اوبقاعت يدذلا ةيقارعلا ةيروهمجلا ءاسؤرل ًابضتقم
 هتطبر يتلا ةقالعلا كلذ نم هتنكم دقو 21954 ماع ىتح ١1588 ماع نم يررهمجلا

 ديع سيئرلا مييقت نم يهتني نأ دعبو «ةفلتخم عقاوم يف مهعم هلمع ءانثأ ,عيمجلاب

 ءركبلا نسح دمحأ سيئرلا هدعب ءاج مث» :لوقي همكح ةرتفو فراع دمحم نمحرلا

 ءاقدصألاو ةدلبلاو ةريشعلا ءانبأو راهصألاو براقألا نييعتل هيعارصم ىلع بابلا حتفناف

 .ةريطخو ةساسح بصانم يف

 ءةوسقب مقتني ةصرفلا نيحت امدنعو «ىسني ال هتكل بضغي وأ لعفني هدهاشأ مل

 هباصعأ يف مكحتي ًاروبص ناك ءريثكلا هتملع ةايحلا نكل ةفاقثلا دودحم ناك

 . سوفنلا ءاضرإو ةليسولا رايتخا يف ًاعراب ؛هفطاوعو
 عم هقافتا رس اذهو ةليسولا نع رظنلا فرصب هفده غولب همهي ًائيرجو ًاعاجش ناك

 برقأب امهنم صلختلا ىلع ًاممصم ناك هنأل امهعم هلهاستو فيانلا  دوادلا ةعومجم
 مظعم ريصم لتقلا ناكو 6٠/ 17/ ١1458 يف ًاموي رشع ينثإ دعب امهنم صلختو ءةصرف
 اجنو «يتيركتلا نادرح «فيانلا قازرلا دبع «يناحلا رصان ؛لثم ءاكرشلاو باطقألا

 . "”«اهيف ًاميقم لاز امو ةيدوعسلا ىلإ هئوجلب دوادلا ميهاربإ
 بزحلا ماظن ةماقإ ديري نم مكنيب نكي ملأ» (يلعلا رمع حالص) لأسي امدنعو

 ركبلا صئاصخ ضعب يطعي هبادج ضرعم يفو «لاؤسلا اذه نع بيجي «؟دحاولا

 .١١١ص 1١587 نيرشعلا دعب ةيؤر مساق ميركلا دبع «يولعلا نسح )0(

 لةكل_ 150م4 قارعلا رف ةطلسلا ةبرجت (تاركذم) ةر كلا داصح «ناحرف 2 ١ دبع )0



 عيمجلا ريكفت ءًاحورطم كلذ نكي مل ًاقالطإ» :لوقيف .برق نع اهدهاش يتلا هتازيمو

 اهيف ميقن ًاثالث وأ نيتتس قرغتست ةيديهمت ةلحرم دعب يددعت ماظن ةماقإ ىلع ًابصنم ناك
 ءةضراعملا ةفاحصو ىرخألا ةيسايسلا تاكرحلل اهيف صخرنو ينطو فالتئا ةموكح

 رس نيمأ) ركبلا نسح دمحأ ىتح «تاهجوتلا هذه ىلع ضارتعا يأ كانه نكي ملو

 ردبت راكفأ ًانايحأ هديل رهظتو ؛ةدودحم ةفاقث وذو يركسع وهو (كاذنآ ةيرطقلا ةدايقلا

 . "ماعلا هاجتإلا عم ةمجسنم ريغ

 قافنلا

 عئاقو اهدكؤتو (تاجيبلا) مظعم سوفن يف اهروذجب ةبراض ةرهاظلا هذهو

 فجنلا يتنيدم يدفو لابقتسا يف لئاقلا وهو ركبلا نسح دمحأ نأ اهنم .ةريثك ثادحأو

 «فرشألا فجنلا ةئيدم «قارعلا يف نيتنيدم سدقأ ءانبأ اي) :ةسدقملا ءالبركو فرشألا

 ءالبرك ةنيدمو .خيراتلا اهفرع ةيرشب سفن ىكزأ يذو ؛مالسإلا لطب يلع مامإلا ةئيدم

 .«قحلا نع عفادم بلصأو ءءادهشلا ديس نيسحلا مامإلا ةنيدم

 يف يتيركتلا رافغلا دبع نادرح هب حرص ام ىلإ ءركذلا فلاسلا لوقلا انممض اذإو
 نيبو هنيب سابعلا حيرض يف اهيمسي امك (سدقملا فلحلا) ةيلمع ءادأ دعب هتارّكذم

 «ينيدلا حلطصملا بسح (قافنلا) ةرهاظ حضاو لكشب انل ىلجتت «(ركبلا نسح دمحأ)
 اميف هسملن ام اذهو .يسايسلا حلطصملا بسح يمالعإلا ليلضتلا ةرهاظ اهلباقت يتلاو

 كلت ضفر سيئرلا نأ ركذلاب ردجيو» : ًالئاق هتاركذم يف (يتيركتلا نادرح) هب ثدحت

 فرحلاب ًادكؤم ؛هيلع يرارصإ مغر «نيسحلا انديس حيرض ةرايزب موقي نأ ةليللا
 :دحاولا

 !!ديزي ةموكح ىلع هدرمت ببسب لتقلا قحتسي ناك وهف . نيسحلاب دقتعأ ال انأ -

 يفو ءهعم لتُق دقو «ءالبرك يف نيسحلا عم ناك سابعلا نكلو :هل تلق امدنعو -

 . ؟هليبس

 هعم هبلج دقف . .سابعلا هيخأب ٌررغ نيسحلا نأ دقتعأ ينكلو ءحيحص اذه :لاق

 )١( دحألا 225755 دعلا «طسوألا قرشلا 1557/7/18.
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 عتمتي ناك يتلا ةيبرعلا ةوخنلل الإ هصالخإ نكي ملو .دهعلل ًاَيلو حبصي نأ ساسأ ىلع

 .اهب

 نم اهب انفحتي ناك يتلا تايرظنلا هذه لثمب يتأي ناك نيأ نم طبضلاب يردأ الو

 .!؟رخآل نيح

 ةفلاخم ىلع رصي ناك سيئرلا نكلو «نيسحلا ةيضق ليصافت نع فشكي خيراتلا نإ
 نأ ًالثم دقتعي ناك دقف .ًابيرقت ةيخيراتلا هتاليلحت لك يف لب «طقف انه سيلو .خيراتلا
 رصع يف تنك ول :لوقي ناكو .ةقداصلا ةيبرعلا ةيروثلا حورلا نولثمي اوناك جراوخلا

 .جراوخلا فوفص يف طارخنإلا الإ ينعسو امل بلاط يبأ نب يلع

 لمحي هنإف كلذلو «نايفس يبأ نب ةيواعم ةيصخشب ًادج رثأتم سيئرلا نإف . عقاولاو

 ."”دقحلا اذه ةجيتن الإ فجنلا ةنيدمل هلامهإ سيلو «بلاط يبأ نب يلعل ًادوسأ ًادقح

 تفصق امدنع 144١. ماع ةيئابعشلا ةضافتنالا ثادحأ هنع تفشك دقحلا اذهو

 (ديجملا لماك نيسح) ةدايقبو مادص نم ةرشابم رماوأب اهتيعفدمو ةطلسلا تارئاط
 امهمع نبا دقرمو .ءاليرك يف مالسلا امهيلع سابعلا هيخأو نيسحلا مامإلا يدقرم

 .ةغلاب ًارارضأ دقارملا هذهب تقحلأو .ةفوكلا يف ليقع نب ملسم

 نكمي الو «قيثاوملاو دوهعلاب مزتلت ال ةيصخش هنع فورعم وه امك ركبلاو
 ءاذه هدرمت نم دحت نأ ؛هسفن ىلع اهذخأي يتلا ةسدقملا فالحألاو ةظلغملا ناميألل

 ديعل فلح دق ناك «يتيركتلا نادرح نيبو هنيب سابعلا دقرم يف (سدقملا فلحلا) لبقف

 :ًالئاق (ينابلاطلا لالج) هيوري ام اذهو .هيلع رمآتو همسقب مزتلي ملو فيانلا قازرلا
 ءدمحأ ميهاربإ عم تنك هنم 7١ يفو «بالقنإلا ثدح (ويلوي)زومت ١7 يفو»

 تفتلا امدنعو «ةرايس انتقحال «ةيروهمجلا عراش يف .(ةبابد) ىفطصم رمع موحرملاو

 ىلإ) باجأ .(يدع وبأ حيار نيو) :هتلأس «مهل هتمدقو ًاديحو هترايس دوقي مادص تيأر

 يذلا مويلا ذنم) :لاق (؟اذامل) هانلأس (ةدعملا ةحرقب ًاباصم نوكأ نأ ىشخأ بيبطلا
 اندرط يف اوحجن ول اذام ركفأو مانأ ال انأو نيهوبشملاو سيساوجلا ءالؤه عم هيف انواعت

 انأيه اننأ لاقيس له ؟خيراتلا لخدنس فيكو ءانع خيراتلا لوقيس اذامف «مكحلا نم

 )١( يتيركتلا رافغلا ديع نادرح تاركذم نم «يتيركتلا نادرح « ص١6-15.



 رمآتي دحاو لك هللاو ال) هباوج ناكو (نيقفتم ريغ متنأ ًاذإ) تلق ؟(ةليمع ةرمزل وجلا
 .(ميرك هللا نكلو ءرخآلا ىلع

 دض ملكت (فياتلا قازرلا دبع) ديدجلا ءارزولا سيئر عم ءاقل انل ناك يناثلا مويلا يفو

 (يتيركتلا نادرح)و نا يدهم حلاصو) ؛(ركبلا نسح دمحأ) نأ ىلإ راشأو «ثعبلا

 . ""”:ةيصخشلا مهتفصب اولخد دقو . ثعبلا ىلإ نيمتنم ريغ مهنأب نآرقلاب اومسقأ

 قارعلا ةيروهمج سيئر 0 «هيلإ ةراشإلا ردجت امم

 :«يرروهمجلا سرحلا رمآ ؛دوادلا ميهاربإ تيعدتسا» :ينابلاطلا لالجل لاق «قبسألا

 بئان «فيانلا قازرلا دبعو ءيروهمجلا سرحلا تابابد ةبيتك رمآ «ناديغ نودعسو
 . "”«يلع ارومآتي نل مهنأ نآرقلاب يل اوفلحو «ةيركسعلا تارباخملا سيئر

 ىلع نيدمتعم «دالبلا ىلع اوطلست ماكحل جذامنو «نييقارع ةساسل تانيع هذه

 نيعضاوو ءرخآلا ضعبلل مهضعب عادخلا قيرطل نيكلاسو ؛مهلماعت يف قافنلاو بذكلا

 وه امك ؛ماكحلا ءالؤه نيب نمو .هردق قح هوردقي مل نكلو .مهنيب اميف هللا باتكل
 . (ركبلا نسح دمحأ) مدقت امم حضاو

 :مادص ينبت

 فشكت ةصق ةصق )١95777( ماع قارعلا ةيجراخ ريزو (بيبشلا نيسح بلاط) نع يور

 نم وهو همامأ رومألا ديهمتو نيسح مادص همع نبال (ركبلا نسح دمحأ) ينبت ىدم نع

 .ةرتفلا كلت يف ركبلا اهب ماق يتلا لامعألا رطخأ

 نم لك دادغب يف (ةيفيطعلا) ةقطنم يف هتيب يف بيبش بلاط راز 1177 فيص يف»

 ليشيم) ثعبلا بزحل ةيموقلا ةدايقلا رس نيمأو (ظفاحلا نيمأ) قباسلا يروسلا سيئرلا

 مادص) هعم بحطصي ريخألا اذه ناكو . (ركبلا نسح دمحأ) قارعلا ءارزو سيئرو (قلفع

 . ةيحالفلا تاميظنتلا نع ًالوؤسمو بزحلا يف م ًاوضع ناك يذلاو ههنم هتبارقل نيسح

 يتهجو نيب ةداح فالخ ةلاح شيعت تناك ثعبلا بزح ةدايق نأ ةرايزلا ببس ناك

 بزحلا ةدعاق عيسوت ةرورض ىريو (يدعسلا حلاص يلع) اهانبتي امهادحإ ءرظن
 وهو ءًامامت سكعلا نوري نورخآو (بيبش بلاط) اهانبتي ىرخأو «يموقلا سرحلاو

 .ينابلاطلا لالج عم ءاقل 1998/11/11 (766) ددعلا ءطسولا ةلجم )١(

 .قباسلا ردصملا ()



 عمق ةادأ ىلإ لوحت ثيح ءاهبكترا يتلا مئارجلل يموقلا سرحلا لحو بزحلا صيلقت
 .نيرخآلاب شطبت

 هيف هسفن وه ثدحتيس يرطق رمتؤم دقع ىلإ راصي نأ وه (قلفع ليشيم) يأر ناكو
 .تاباختنا كلذ دعب يرجتو يدعسلا ءاطخأ نّيبيل

 مهنم صاخشأ ةعومجم عم نيسح مادص يقبو ةثالثلا جرخ ءاشعلا لوانت دعبو

 ءالتخالا بلطو :داوج مزاحو «ةعمج ميهاربإ تحدمو «بيبش ءاهب هوخأو بلاط

 :ًالئاق مادص ثدحتو «ةقيدحلا يف اوسلجو ةثالثلا ماقف رخآ صخشو بيبش بلاطب

 نأ لمتحملا نمف «تاباختنا ءارجإو يرطق رمتؤم ىلإ نوعدتو مكسفنأ نوبعتت اذامل

 هط دمحأو انأ موقن نأ حرتقأ ينإف اذل ءاهلاح ىلع ةلكشملا ىقبتو اهيف يدعسلا زوفي

 برشي يركسعلا يدانلا يف نآلا دوجوم ريخألا اذه نأ ذإ ءيدعسلا ةيفصتب زوزعلا
 يدعسلا عم قبي مل يل لاقو ليلق لبق هب تلصتا دقف «كانه هبقاري زوزعلاو «ةرمخلا

 هيلع قلطنو زوزعلاو انأ بهذأف «ليلق دعب هتيب ىلإ دوعيس وهو ؛هتيامح لاجر نم دحأ
 هتيب راوج يف نانكسي نيذللا نييعويشلا نم نينثإ مهتنو ءًاسلف نيسمخب ةدحاو ةقلط
 .ةلكشملا يهتتتو حابصلا يف امهقنشنو

 نبا بزحلل كباجلا وباي ...لعنا :هل لاقو مادص هجو يف بلاط قلمح انهو

 يلع قلطتل يرود يتأيس ىتم مادص اي يل لق ؟بزح مأ ةباصع نحن له ...لا

 . كتمكاحمل ةيبزج ةنجل ىلإ ًادغ كليحأسو تيبلا نم جرخأ ؟رانيد عبرب ةصاصر

 هنم ابلطو بيبش بلاط ؛(ىيحي رهاط)و (ركبلا نسح دمحأ) راز يلاتلا مويلا يفو

 ميتيو ريقف دلو وهو «ثدحتي اذام نع يردي ال ًاناركس ناك هنإ هل الاقو .مادص ةحماسم

 تومي نأ ثادحألا تاقرافم نم هلعلو ءامهبلطل بيبش بلاط موحرملا خضر

 يف زوزعلا هط دمحأ هقيفر نيسح مادص هيف مدعأ يذلا مويلا يف ندنل يف بيبش بلاط

 . "0ةمكحلا ماظن بلقل رمآتلا ةمهتب دادغي

 عم (نيسح مادص) اهب ركفي يتلا لولحلا لضفأ مات حوضوب نيبت ةمدقتملا ةصقلا
 هيلع رطيست يتلا ةيومدلا ةيلقعلا نع فشكتو .«بزحلا طاسوأ يف ىتح هل نيفلاخملا

 )١( /؟5 ةايحلا ةفيحص ١١/1991,



 0 0 مادص ليهأت

 (بيبشلا نيسح بلاط) ةرايزل ظفاحلا نيمأو قلفعو ركبلا عم يتأي نأ لبق وهف .ًامئاد
 يلع) ةبقارمل يركسعلا يدانلا يف راذنإلاب زوزعلا هط دمحأ هتباصع دارفأ دحأ عضو

 .كاذنآ ةيلخادلا ريزوو ءارزولا سيئر بئانو .ةيرطقلا ةدايقلا رس نيمأ (يدعسلا حلاص

 .تامولعملا رخآب هتافاومو ةبقارملا ديدشتل :«(بيبشلا ْبلاط) تيب نم زوزعلاب لصتيو
 «يدعسلا نيبو هنيب فالتخالا ةلاح ًازهنتم ةقيدحلا يف (بيبشلا بلاط) يأر علطتسيو

 ةيموقلا نيتدايقلا وضع ناك ثيح كاذنآ بيبشلا هب عتمتي ناك يبزح ءاطغ ىلع لصحيل

 كراشمك (زوزعلا هط دمحأ) راتخي هنإ مث ءةيجراخخ ريزوك هبصنم ىلإ ةفاضإ ةيرطقلاو

 ةيلمع ذيفنت يف هعم مهاس نأ زوزعلل قبس ذإ ءاهل دهي يتلا لايتغالا ةيلمعع يف هل
 ماع (مساق ميركلا دبع) قباسلا قارعلا ءارزو سيئر تفدهتسا يتلا ةلشافلا لايتغالا
18 

 دحأ هكرتب اهل هدادعإو يدعسلاب لايتغالا ةيلمع ذيفنت ىلع مادص رارسإ قبس عمو
 نذإ ىلع لوصحلل «بيبشلا تيب ىلإ نيرئازلا عم هللستو «ناكملا برقب ًاطبارم همالزأ
 ةنجللا ةيوقع نم هصيلختل ركبلا ةردابم يتأت اذه لك عمو ؛يدعسلا ىلع ضاضقنالاب
 !؛ميتيو ريقف دلو وهو ثدحتي اذام نع يردي ال ًاناركس ناك» هنأل ةيبزحلا

 اذه يف ريبك رود ركبللو «هليهأتو مادص هبيرقل نوعلا ميدقت نع ركبلا فكي نل
 بيرق شاعو نيتثإلا رصاع نم لك ىدل عامجإ هنم غورفملا رمألا اذه يفو «لاجملا

 . امهنم

 . .هططخ ذيفنتل بزحلل يركسعلا طخلاو ركبلاب يمتحي مادص ناكو#

 يف ىناوتي الو ؛هتاحومط فرعيو «ةفرعملا قح ًامادص فرعي يلامكلا قيفش ناكو
 .هيمسي ناك امك (يجطلبلا) اذه رطخ نم هب قثي نم ريذحت

 «بزحلل يموق رمتؤم روضحل يئارماسلا مولس هللا دبعو يلامكلا بدتنا موي تاذو
 .(ةيموقلا ةدايقلا) ةيوضعل مادص حيشرتب (نيقيفرلا) دادغب ةدايق تفلك ركبلا نم طغضبو

 اذهل مادص ةءافكب امهتعانق مدعل ؛حارتقإلا احرطي مل رمتؤملا لالخو
 كلذ دنع ,بزحلل (يلخادلا روتسدلا) بابي اللعت هلبق نم ابتوع امدنعو . . .بصنملا

 (بزحلا) داع نأ دعبو .امهتيفصت ىلع مسقأو «ةرماؤم كلذ ربتعاو مادص نونج نج
 ًاريزو مث بابشلل ًاريزو (يلامكلا قيفش) نيع +148 زومت 10 يف ةيناث ةرم ةطلسلا ىلإ
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 حلصي ال هنأ ركبلا عنقأف !اهنودبو ةبسانمب هدض لمعي لظ ًامادص نأ ريغ :مالعإلل
 مادص دري «ًارعاش هنوكل (ةيقيقحلا هتلغش) اهنإ ًالئاق ركبلا هيلع دري امدنعو ةرازولل
 : الئاق ثبخي

 , 0!ءاسنلاب لوغشم هنإ

 هقافرل ديكيو رشلا رمضي ؛ةيصعتسملا ةيسفنلا دقعلاب ةءولمم ةيديك ةيصخش مادص

 !فاعزلا مسلا ريغ مادص ليهأتل هباعتأ جئاتن نم ركبلا ىنج لهو .هتيب لهأو هبراقأو

 لثم .هتايح نم ةفلتخم ةينمز عطاقم يف مادص اودعاس نيرخآ ةئراكت ةياهن تناك كلذكو

 .حلصم ديشرو ىيحي رهاط

 . لصح يذلا لصحي ناك ام نيسح مادص مامأ قيرطلا ركبلا ديهمت الولو

 رصقلا يف دقع عامتجال ضارعتسا «فيانلا قاروأ نم ىرخأ ةحفص يفو»

 هئاضعأب (ةروثلا ةدايق سلجم)ل 21974 زومت نم نيرشعلاو يناثلا ءاسم :يروهمجلا

 «يجاردلا قيفشو ناديغ نودعسو شامعو نادرحو دوادلاو فيانلاو ركبلا ؛ةعبسلا

 درطب رصقلا طابضل هرماوأ دوادلا ردصأ فيكو ؛(سلجملا رس ماع نيمأ) ريخألاو

 ةعاقلا ىلإ لوخدلا تارم ةدع لواح نأ دعب «عامتجإلا ةعاقل ةرواجم ةفرغ نم مادص

 . "”:يعدي امك ةيمسر اياضق يف ركبلا ةرواشمو
 يتيركت وضع لاخدإ يف عامتجالا كلذ يف هتطخ ذفن لباقملا يف ًامادص نأ ريغ

 نم 5) هيف ةتراكتلا ةبسن نوكتل .رافغلا دبع نادرحو ركبلا نسح دمحأ ىلإ ةفاضإ رخآ
 ةياورلا ردنكسا ريمأ لقئثي صوصخلا اذهبو .هعيجشتو ركبلا ةكرابمب ناك كلذ لكو ١(.

 :مادص نم اهعمس يتلا

 عردملا ءاوللا رمآ ناك هنأ مغرف ءًاقلقو «ًامومهم ناك ًاضيأ (باهش داّمح) نأ ريغ»
 يسفنلا عضولا اذه يف مادص هآرذإو ؛ةروثلا ةدايق سلجم يف ًاوضع نكي مل هنإف ءرشاعلا

 ىلإ اجرخو ءرصقلا يف ةفرغب نيسلاج اناكو .هدي نم هبحس ؛ةروثلل ىلوألا مايألا يف
 ةدايق سلجم يف ًاوضع تسل تنأ اذامل :مادص هل لاق .نايشمتي ةيجراخلا ةهدرلا

 : مهل لقو ءًاروف عامتجالا ةفرغ مهيلع لخدا «نوعمتجم نآلا مهنإ !؟ةروثلا

 5١١, 5 ١١ص «(ةداعسلا قدنف «ةيطعلا ليلج .د )١(

 .1991 /زومت /50 779(2) ددعلا ءدادغب ةفيحص (1)



 اوضفر اذإو (نيز) اولبق اذإف !ايندلا بلقت نأ وأ سلجملاب وضع نوكت نأ امإ

 ًاوضع اهنم جرخو ءوتلا يف عامتجالا ةفرغ باهش دامح لخدو . . .!ًاضيأ (نيز)
 .ةروثلا ةدايق سلجمب

 سلجم وضعو مكاحلا بزحلل ةيرطقلا ةدايقلا ءاضعأ دحأل ىرخخأ ةداهش يفو

 ىلع ركبلا ةردق نع اهيف فشكي 21474 زومت ١7 بالقنا دعب قارعلا يف ةروثلا ةدايق

 لتحيل (نيسح مادص) ليهأت ةرماؤم يف رفاس لكشب هعولض ىدمو ءردغلاو عادخلا

 انل اهيوري يتلا ةصقلا عباتنلو «ةروثلا ةدايق سلجم يفو بزحلا يف يناثلا عقوملا
 نيسح مادص ريتخا فيك» :يتنآلا لاؤسلا نع هتباجإ ضرعم يف (يلعلا رمع حالص)
 , ">(؟ةروعلا ةدايق سلجم سيئرل ًابئان نوكيل

 اذهل ًاحشرم مادص نكي مل ًاقباس تلق امكف ةريثم ةصق كلذ ءارو» :ًالئاق بيجيف
 نم رهشأ ةدع دعب ,بصنملا اذه ثادحتسا ىلإ ةجاحلاب انرعش امدنعو .بصنملا
 اهنم ةديدع بابسأل شامع يدهم حلاص خيشرت ىلع ًاقفاوتم انرثكأ ناك «بالقنالا
 هتادايق ةيوضع يفو بزحلا ةيوضع يف ائمدقأو اننيب ًانس ربكألا  ركبلا دعب هنأ

 يف زراب رود هل ناكو «ةلودلا نوؤش يف ةريخخ وذو يركسع وهو «ةيموقلاو ةيرطقلا
 ىدم ىلعو ؛ةديج ةفاقثو عساو عالطاب عتمتيو :ريخألا بالقنإلاو 1474 بالقنا

 لودج ىلع بئانلا بصنم ةيضق جردن انك ةروثلا ةدايق سلجمل تاعامتجا ةدع

 ركبلا انبطاخ موي تاذو «قحال عامتجا ىلإ اهيف ثحبلا لجؤي ركبلا ناكو «لامعألا

 ةيبرعلا لودلا ىلإ نيثوعبم لاسرإ ىلإ ةجاحلاب رعشي هنأب تاعامتجالا دحأ يف

 يظحف .اهعم تاقالعلا قيثوتو اهئامعزل قارعلا يف ةديدجلا عاضوألا حرشل ىرخألا

 نادرحو ايقيرفأ لامش لود ىلإ شامع بهذي نأ ررقتو ءانتقفاومب ركبلا حارتفا
 نيموي دعبو «ةيبرعلا جيلخلا لود ىلإ (ناريطلا حالس دئاقو ناكرألا سيئر) يتيركتلا

 نإ «لوقلاب هيف ركبلا انأجاف «سلجملل ءىراط عامتجا ىلإ انيعد «شامع رفس نم
 بلطو (ةروثلاو بزحلا ىلع رمآتي) شامع نأب ديفت هل ترفوت ًادج ةقيقد تامولعم
 ابئان) يوارزجلا هطو يرودلا تزع ىربناف «هقح يف بسانملا رارقلا ذختن نأ انيلإ

 «مادعإلا أدبم ضفر انبلغأو «شامع مادعإب رارق ذاختال حارتقاب (دعب اميف مادص

 )١( دحألا (5545) ددعلا .؛طسوألا قرشلا ةفيحص 90/18/ 194917.



 مدقي ملو ؛ةيضقلا يف هعم قيقحتلاو شامع ةدوع لبق رارق يأ ذاختا ًالصأ ضفرو
 نييثعببو ةيركسع تادحوب لصتي ناك شامع نإ لاق امنإو «ةيليصفت تامولعم ركبلا
 ردصن نأ انضفر اننكلو ءركبلا هلاق اميف كشن نمل اهموي نحنو (ةرماؤملا) ذيفنتل

 .هسفن شامع روضح يف قيقحت ءارجإ لبق رارق يأ وأ مادعإلاب ًامكح

 امهديأو «يوارزجلاو يرودلا ناك ؛مادعإلا مكحو لجاعلا رارقلل ةسامح رثكألا

 يذلاو ءيصخشلا مادص قيدصو كاذنآ ةيجراخلا ريزو) يلخيشلا ميركلا دبع كلذ يف

 «ظفحتلاو ديبأتلا نيب هفقوم ناكف مادص امأ «(تاينينامثلا دقع ةيادب يف دادغب يف ليتغا

 ثيحب رتوتلا نم ةجرد انغلبو ءانئيب اميف شاقنلا مدتحاو نيقيرف ىلإ انمسقنا اننأ مهملا
 ددهت ثدحت نأ نكمي ةريطخ ةقباس نأ ىرن انك . .هسدسم ىلع هدي عضو انم ضعبلا نأ

 ءركبلا مسح دقو ؛ةدكؤم ريغ تامولعم ىلع ءانب رخآلا دعب دحاولا ًاعيمج انمادعإب
 «شامع ةدوع ىتح رمألا يف ثحبلا ليجأت ىلع ةقفاوملاب فقوملا ءًاتماص لظ يذلا
 لمعلا لودج نمضتو «سلجملل يدايتعإلا عامتجإلا دعوم ناح ةثالث وأ نيموي دعب

 بئان رايتخاب قلعتت ةطقن اهتمدقم يفو ةديدج ىرخأو «قباس عامتجا نم ةلجؤم ًاطاقن
 يف بغري نمع ركبلا لأس ؛ةطقنلا هذه ىلع رودلا ءاج امدنعو ءسلجملا سيئرل
 مهتمو ةيجراخلا هتمهم يف لازي ال ناك شامعو «بصنملا اذه ىلإ هريغ وأ هسفن حيشرت

 رداب . .؟بصنملا اذه ىلإ هحيشرت ىلع ؤرجيس ناك نمف ؛ةروثلاو بزحلا ىلع رمآتلاب
 ميركلا دبع كلذ يف امهديأو ءنيسح مادص خيشرت ىلإ يوارزجلا هطو يرودلا تزع
 بصنملا ةروصف حيشرتلا كلذ هاجت ةضاضغلاب رعشي مل انم ًادحأ نأ نظأو «يلخيشلا
 رثكأ نوكي نل يذلا هبحاصل ًازيمتم ًارود وأ ًاذوفن سكعي ال يزمر بصنم هنأ انناهذأ يف
 هلتحي نأ اننيب هاجتالا ناك كلذك هنألو «سيئرلا بايغ ءانثأ انتاعامتجال ريدم نم
 بصنملا اذه نم لعج دق مادص ناك اذإو .بزحلا يف هتريخو هتمدخل ًاميركت شامع
 ىتح «هتايحالصو هتاطلس نم ءزج نع هل ركبلا لزانت ىلإ عجار كلذف هل ةوق ردصم

 ةدايقلاو سلجملا يف نورخآلا ءاضعألا امأ ءامهنيب ةكارش دعب اميف ةطلسلا تدغ

 امهنم يأ وأ مادصو ركبلا ررقي ةلودلا يف رابك نيفظوم نم رثكا اوسيلف ةيرطقلا

 . هريصم

 موي راطملا يف شامع لابقتساب ركبلا ينفلك :ًالئاق يلعلا رمع حالص فيضيو
 لجرلا شهدف انيلع رمآتلا ىلإ هعفد امع شامع تلأس تيبلا ىلإ قيرطلا يفو «هتدوع



 ليصافتلا هل تحرشف «هبايغ يف ىرج امع ينلأس مث «ًايرغتسم ركفي تمصو يلاؤسل
 ةرماؤم تسيل يه . .نونزحي مه الو ةرماؤم كانه دعت مل . .صلخ» :ًابقعم لاقو

 ىلع ينتهارو «ركبلل ًابئان مادص نوكيل حلاص ىلع مادصو ركبلا ةرماؤم امنإو «حلاص
 .ةروثلا ةدايق سلجمل يلاتلا عامتجالا يف ةموعزملا ةرماؤملا ةيضق ريثي نل ًادحأ نأ

 .كلذ ىلإ ريشي ام لمعلا لودج يف دجن مل كلذ دعب سلجملل عامتجا لوأ يف لعفلابو
 .ال) :ركبلا انل لاق لمعلا لودج ىلع شامع ةيضق جاردا مدع ببس نع انلءاست املو
 ريغ (شامع ىده وبأ) دض تامولعملاو ءائل تحضتا ةيضقلا هذه نإ «ناوخإ .ال

 ىلع تمسترا يذلا شامع هجو ىلإ ًاعيمج انعلطت . .(اهتشقانمل ةجاح الو «ةحيحص
 كانه تسيل هنأ كل لقأ ملأ : يل لوقي هنأ اهنم تمهف ىنعم تاذ ةفيفخ ةماستبا ههجو

 .7"2«نونزحي مه الو ةرماؤم
 «بزحلا ىلع ةيادبلا يف امهرمآت أدبو نارمآتي ركبلاو مادص ناك بولسألا اذهب

 وأ مهلتقب .امهقيرط يف نوفقي مهنأ ايأر نيذلا لك داعبإو ةيفصتب هنم انكمت نأ دعبو

 رصانعلا ٍبيرقتو جراخلا يف فئاظو ىلإ مهداعبإ وأ مهبصانم نم مهدرط وأ مهنجس
 .يقارعلا بعشلا ىلع ةئميهلاب امهترئاد ناعسوي احار .رماوألا ذفنتو قفصت يتلا

 مادص نيب قيسنتو بيترتب متت داعبإلاو ةيفصتلا تايلمع نأب :ًاضيأ فيضيو
 .ركبلا عم قيسنتلاب مستت تناك تايلمعلا كلت نأ كش يأ يدل سيل» :لوقيف ءركبلاو

 عونلا اذه نم لامعأب مايقلا ىلع ءىلوألا تاونسلا يف ًاصوصخو ءؤرجي نكي مل مادص
 بزحلاو شيجلا لخاد ًايوق هذوفن ناك . .ًافيعض ركبلا نكي مل ءاهيلع ركبلا ةقفاوم نود
 ول عيطتسي ناكو «ةردابملا مامزب كسمي لازي ام ناك ؛197/ ماع ىتح وهو .ةلودلاو
 .”لقألا ىلع هرفاظأ ملقيو هرود مجحي نأ وأ .مادص ىلع يضقي نأ كلذ دارأ

 ةجرحد ىلع رداقلا ديحولا ناك ةطلسلا يف هتايح نم ةريخألا تاعاسلا ىتح هنأ»و

 «ةياهن ال ام ىلإ بادرسلا ةهوف دسو ؛يروهمجلا رصقلا بادرس ىلإ نيسح مادص
 امهنيب ةلودلا تاعاطقل ًاعيزوت نكل ءهب مادطصإلا ىشاحتيو كلذ فرعي نيسح مادصو
 .دودح هتايحالص دحت ال يذلا لجرلا هنأكو رهظي ثيح ًامادص لعج

 )١( دحألا (659145) ددعلا ءطسوألا قرشلا ةفيحص ١8// 194917.

 )١( .ددعلاو ردصملا سفن



 ."«امهنيب ةكرتشم ةحلصم اهنأ كش ال

 ىلإ فطصا يذلا (شامع يدهم حلاص) رداغلا رمآتلا اذه اياحض نيب نم ناك

 اميفو .انب رم امك هديكو هردغ نم ملسي مل ةجيتنلابو «ةديدع فقاوم يف ركبلا بنج
 يتلا هتداذعتساو (شامع يدهم حلاص) ةيصخش نع فشكت تاداهشو فقاوم يتأي

 .ةيحض نوكي نأل هتلهأ

 نم نماثلا بالقناب عورشلا لبق شامع يدهم حلاص هقيفر يكيكفلا يناه فصيو
 ءرعاشو يديلقت فقثمو يكذ «ديج ناكرأ طباض شامعف» :ًالئاق 1474 ماع طابش
 , "9ههب مايقلا فلكي يذلا لمعلاب للشلا قحلي دق ددرتم لقع وذ هنكل

 يكيكفلا فيضي 21477 طابش 8 بالقنا ليبق شامع يدهم حلاص لاقتعا دعبو
 لاقتعا اولبقتسا يركسعلا بتكملا ءاضعأو ةدايقلا نأ ءدعب اميف تملعو" :ًالئاق

 ىلع ةلمحلا عاستاو هلاقتعا مهقلقأو ؛هيلع اوئزح ءنزحلاو حرفلا نم جيزمب شامع

 يف فارسإلاو ددرتلا بايغ ينعي يركسعلا بتكملا نع هبايغ نأل اوحرفو ؛بزحلا
 .؟«لمعلا لشت يتلا تايضرفلاو تالامتحالا عضو

 باقعأ يف دادغب ىلإ روضحلل جراخلاب قارعلا ءارفس ىعدتسا ًامادص نأب (يلعلا
 ناندع  شياع دمحم) ةعومجم ةيفصتب ًادرفنم همكح مايأ اهب حتتفا يتلا ةرزجملا
 ًاريفس اهموي ناكو (شامع يدهم حلاص) الإ عيمجلا رضحف .191/4/8/8 يف (نيسح
 هذه يف بتكو «قباسلا يتيفوسلا داحتإلا يف قارعلل ًاريفس ناك كلذ لبقو ةدنلتف يف
 يدهم حلاص) دجي مل ءارفسلا مادص دقفت امدنعو .(جولثلا ةمصاع وكسوم) هباتك ةرتفلا

 نيب نم ناكو .؟رضحي مل اذامل ؟«شامع يدهم حلاص) نابجلا اذه نيأ :لاقف (شامع

 «ةدحتملا ممألا يف مئادلا قارعلا بودنم اهتقو ناكو .(يلعلا رمع حالص) نيرضاحلا

 .ءارفسلا مامأ 1958 زومت "١و زومت ١7 يف هرود ركذو هدنع مادص فقوتف

 يدهم حلاص) وه ١474 ةرتف دعب ركبلا ةباينل ةدايقلا ءاضعأ ةيرثكأ حشرم نأ انب رم
 4 بالقنا يف زيمتملا هرودلو «ميدقلا يثعبلا يركسعلاو «بزحلا رعاش هنأل «(شامع

 .177ص ؛ةيرسلا ةمظنملا ةلود قارعلا ,ءيولعلا نسح )١(

 .؟١9ص «ةميزهلا راكوأ «يكيكفلا يناه (؟)
 77ص ؛ةميزهلا راكوأ ؛يكيكفلا يئاه ()



 ةبيتك ىلإ لخد نم لوأ نوربتعي ةثالث ثلاث ناك 21974 زومت ١7 يفو .19477 طابش

 (يتيركتلا نادرح) اهبحاص اهدوقي سديسرام ةرايسب يروهمجلا سرحلا تابابد

 يدهم حلاص) ناك عزانم البو .(ركبلا نسح دمحأ) ةيمامألا اهدعاقم يف سلجيو

 ةدايقلا رس نيمأ بئانو «ةروثلا ةدايق سلجم سيئر بئان عقوم لالتحال ًالهؤم (شامع
 هنأ ًامزاج عطقيف هتايركذ رتفد يلعلا رمع حالص بلقي صوصخلا اذهبو ةيرطقلا
 ىلع زيمتي انم يأ نكي مل «ةيرطقلا ةدايقلل رس نيمأك هعقوم مكحب ءركبلا ءانثتساب»
 هدهجو هتقو لك هسيركتو ديدشلا همازتلاو هتيدجب ًافورعم مادص ناك «ءيشب نيرخآلا

 ةدع دعب ام ىلإ هنأ كل دكؤأو ءزيمتم عقوم يف هعضي مل كلذ نكل «يبزحلا لمعلل

 لوؤسملا نوكي يكل قالطإلا ىلع ًاحورطم مادص مسا نكي مل ةطلسلا انملست نم رهشأ
 ةيلخادلا ريزوو ءارزولا سيئر بئان) شامع يدهم حلاص . .ةلودلاو بزحلا يف يناثلا

 .”«عقوملا اذهل ًاسشرم ناك يذلا وه )1417١74(

 نع هداعيإ ءارو تناك ةريثملا اهليصافت انأرق يتلا (مادص  ركبلا) ةرماؤم نكلو

 تزع نم ةنوكملا (نيسح مادص) ةرمز ةرماؤملا هذهل تدهم نأ دعب ؛عقوملا اذه

 مادص مسا ءالؤه حرط امبرو .يلخيشلا ميركلا دبعو «يوارزجلا هطو ؛يرودلا

 .(ركبلا نسح دمحأ) عم قافتالاب عقوملا اذهل ًاحشرم نيسح
 ىرج ام لك دعبو ؛مرضخملا يركسعلاو ميدقلا يثعبلا نأ هلك اذه يف ريثملاو

 يديس ةملكب هايإ ًابطاخم اهحتتفي (شامع) هتدوع دعب سيئرلا ىلإ ةلاسر بتكي ؛هيلع
 يف ًايداع ًاصخش (نيسح مادص) ناك امنيب عافدلل ًاريزو 1477 ماع يف ناك يذلا وهو
 .عافدلا ةرازو يف (شامع) بتكم ةبتع أطي نأ عيطتسي ال «ةلودلاو بزحلا فوفص

 هيلإ تلزن يذلا طاطحنالاو طوبهلا ىوتسم ىلع فقي نأ نكمي ميركلا ءىراقلاو

 يسايسلا قارعلا خيرات عنص يف تكراش اهنأل ءاهئامسأ دنع ًاريثك فقوتن انك تايصخش

 ىلع لدأ سيلو «سفنلا ةزعو ميقلا يناعم لك نم ةغراف تايصخش اهنكلو ؛ثيدحلا

 مادص) ىلإ ةادهم ةديصق نم اهتقفار يتلا تايبألاو عونخلاو ةلذلا ةلاسر نم كلذ

 . "”(شامع يدهم حلاص) ًاقافن هل صلخملا نم (نيسح

 )١( دحألا (5745) ددعلا طسوألا قرشلا 1١48/// 1497

 ءاط 7١25ص «نسحلا بلاط «ةيرقلا ةمركح (؟)  3٠٠١7.توريب



 دحأ دئاق هل همدق يبهذ ياش حدق يف هل سد يذلا مسلا علتباو ةطخلا تحجن

 .باطو ذل ام اهيلع دئاومو مخض لفح طسو «ريواغملا قلايفلا
 دبألا ىلإ ةايحلا دقفيل مايأ ةدع (ميدقلا براحملا) نييارش يف لغلغتي مسلا حار

 .97ةمالسلا ةنيدم :يكنسله عيقص يف
 هتوهق ناجنف فشتري يقارعلا ريفسلا ناك امنيب 1486 /5ك / ٠ ءاعبرألا رجف يف»

 .ضرألا ىلع طقس :هلمع رقم ىلإ هجرتلل ًادادعتسا ؛ةالصلا ءادأ دعب ؛ةيحابصلا
 , '9ءأرخأتم ءاج هنكل «بيبطلا ءاعدتسال هتجوز تعره

 119572 ركبلا رمات

 دحأ هلقني ام اهنم ةريثك ثعبلا بزح ءادعأ عم ركبلا ؤطاوت ىلع ةغمادلا ةلدألاو

 01975 زومت نم ثلاثلا رجف نم ةثلاثلا ةعاسلا دنعف» : ًالئاق 1957“ ماع هنم نيبيرقلا

 تنكو ءديشرلا ركسعم ةهج نم فيثك ران قالطإ هعامس ينملعيل ةيانبلا سراح ينظقيأ
 «يضار خيشلا نسحم اهيف نكسلا ينكراشي ركسعملا نم ةبيرق ةقش يف نكسأ كاذنآ
 قرطلا ىلع قوطلا تمكحأ دق يموقلا سرحلا تاوق دجنل ركسعملا ىلإ انعرهو

 دمحأو يلع ةرق مساجو يفاصلا داجنو يندملا حابص كانه انلباقو «لخادملاو

 مزاح لاقتعاب انوملعا نيذلا .يموقلا سرحلا تادايف نم نيدلا يبحم اطعو يرازعلا

 قالطإ ناك . ركسعملا نم ريبك بناج ىلع نييعويشلا ةرطيسبو يوادنولا رذئمو بلاطو
 ةعاطتسا مدعو ركسعملا لخاد لاتقلا راعتسا ىلإ ريشي يذلا رمألا ًالصاوتمو ًافيثك رانلا

 .ةليلق تاعاس لالخ فقوملا مسح تابابدلا لوصو نكلو «ًامامت ةرطيسلا نييعويشلا

 «نيرخآلاو رذنمو بلاطو مزاح حارس قالطإ متو «تابابدلا عم ركسعملا انلخد
 فدهب هقافرو عيرس نسح تاوق موجه زكرت ثيح يركسعلا نجسلا ىلإ انهجوتو
 لاقتعاو تاوقلا كلت ةحازإ تمت ةعرسو ةلوهسبو «ًالقتعم ًاطباض 45٠ حارس قالطإ
 (رمحألا) غابصلا مزاح مدقملا نجسلا رمآ ةعاجشو دومصل ناكو .اهدارفأ نم ديدعلا

 .ةكرحلا لاشفإ يف ماه رود

 دعبو ءيركسعلا نجسلا ىلإ ىيحيو ركبلاو فراع لصو ًاحابص ةعباسلا ليبقو

 )١( قباس ردصم :ةداعسلا قدنف «ةيطعلا ليلج .د ص١979؟ -518.
 ) )7١«هسقن قباسلا ردصملا ص7١9,



 ا 0000000بب 1211 1 ] ] ] ] ] ز] ]ز] ز] ] ]ز ] 01 مادص ليهأت :

 كلذ رهظ ةروثلا ةدايق سلجمل ةئراط ةسلج دقع ىلع انقفتا كانه راطفإلا ماعط لوانت
 .عافدلا ةرازو رقم يف مويلا

 فراع ةيمسن ركبلا حارتقا ىلوألا :ناتأجافم عامتجإلا كلذ يف انرظتنت ناكو

 راثأ يذلا رمألا .ةضافتنالا عمق يف يلوطبلا هفقومل ًآنيمثت ةروثلا ةدايق سلجمل ًاسيئر
 ةيحانلا نم فراع رودي انتفرعمو «ةيحان نم ركبلا فده ةقيقح نع انلؤاستو انتشهد
 «ةيرود سلجملا ةسائر نوكت نأ يف قباسلا انرارقب كسمتلا ىلع انرارصإ مامأو . ةيناثلا

 يدامح نودعس ىلع هبضغو هضاعتما بص يذلا فراع راثأ امم ءركبلا حارتقا ضفر

 مث ؛حاجنلا مهل ردق ول امهب نويعويشلا هلعفيس امع :ًالئاستم يضار خيشلا نسحمو
 .ققحم هقافرو وه هلتق نأ نيح يف «ةدودعم رهشأل نجسلا باجأ

 ىلع ءركبلاو فراع مهتمدقم يفو «نييركسعلا رارصإ تناكف ةيناثلا ةأجافملا امأ

 .")هقافرو عيرس نسح عم مهئطاوت ةعيرذب ءًايعويشو ًايمساق ًاطباض 45 ١لا مادعإ

 دمحأ) هئارزو سيئرو (فراع دمحم مالسلا دبع) ةيروهمجلا سيئر فقاوم تناك

 يف لوألا فدهلا قاقرلا اهلعج يتلا ةيبرعلا ةدحولا صوصخب ىتح ةدحاو )ركبلا نسح
 امنإو .بولطملا سمحتلا كلذ اهل نيسمحتم اونوكي مل مهنكلو مهفادهأ ةلسلس

 يعاود مهأ نم تناكو .مساق ميركلا دبع مكح ضيوقت يف ًائيس ًامادختسا تمدختسا
 هجوب اهعفري نأ أشي مل يذلا .1984 زومت ١4 يف هكيرش مالسلا دبع نيبو هنيب فالخلا

 سلج امدنع هنكلو .همصخ دض يموقلا ماعلا يأرلا ديشحت يف نامثع صيمقك لوألا

 (دعب أفدي مل هيسرك نأب) اهب نيبلاطملا ىلع هدر ناكو .اهنع فرصنا مكحلا ةدس ىلع

 ىلوألا يف ناك نيترم رومألا هل تبتتسا امدنع ركبلا نسح دمحأ نأش ناك كلذكو

 دعب اميف ركبلاو فراع ىطخ ىلع راسو .ةيروهمجلل ًاسيئر ةيناثلا يفو ءارزولل ًاسيئر
 .فدهلا اذه قيقحت نع عيمجلا دعبأ ناك يذلا (نيسح مادص)

 ىلع ظفحتت تاوصأ تادب ةروثلا ةدايقل ينطولا سلجملا تاعامتجا يفو»

 تعرذت اهنإف .ةحارصب ةدحولا ةضراعم ىلع ؤرجت مل ذإ يهو «ةدحولا يف :عرستلا»

 سأر ىلع ناكو .اهريغو ةيداصتقإلا لكاشملاو يناريإلا رطخلاو ةيدركلا ةلكشملاب

 .3ا/4- 778ص ءةميزهلا راكوأ «يكيكفلا يناه )١(



 ةبّيفُملا ةقيقحلا نيسح مادص ل0 ٠٠ ٠ ا 7

 شامع يدهم حلاصو ىيحي رهاطو ركبلا نسح دمحأو فراع مالسلا دبع نيظفحتملا

 , 7:يدعسلا يلع ىندأ دح ىلإو

 اهفصوو 19517 نيرشت ةدرب يقارعلا ثعبلا بزح هنع ربع يذلا بالقنإلا نإ

 ًابنج هيف كراش لقن مل اذإ هل اوأيه نيذلا نم ًادحاو ركبلا نسح دمحأ ناك ءءادوسلاب

 .ىيحي رهاطو فراع دمحم مالسلا دبع عم بنج ىلإ

 ءيست تناك يتلا هتاقرصت ضعب ىلإ دقنلا هيجوت وأ يدعسلا يلع مول ًابجاو تابو»

 نمحرلا دبع هريفستو «قارعلا ىلإ ةدوعلا نم يباكرلا داؤفل هعنمك .ةطلسلاو بزحلل
 مهريغو ىيحي رهاطو فراعو ركبلا هيف ناك يذلا تقولا يفو «قارعلا جراخ ىلإ فينم

 لك ©"”«نييبزحلاو ةيركسعلا تادحولاو طابضلاب نولصتيو مهلمع تارقم يف نونكسي
 تاعازنلا هب تفصع نأ دعب .هيلع ءاضقلاو بزحلا ىلع ضاضقنالا لجأ نم كلذ

 .نيسيئر نيروحم ىلإ هترطشو

 ةقثلا نع ًالضف .هعم يدعسلا يلع فالخو هتيعقاو ببسب مزاح ءارو تفطصاو»

 .؟9«نييبزحلاو طايضلا نم ةعساو ةعومجم ءركيلاو فراع نيبو هئيب

 نيب مدتحملا عارصلاو يسايسلا عازنلا ةصرف نيسح مادص زهتنا مايألا كلت يفو

 ىيحي رهاطو فراع دمحم مالسلا دبع ةحلصمل ريطخ يسسجت رودب موقيل نيقيرفلا
 امك تاروثلا سورع خيرات يهنيو .بزحلاب هقافر ىلع رمآتيو .ركبلا نسح دمحأو

 ىلإ مضي اذه سسجتلا قيرف نأ ودبيو .1977 /طابش /8 بالقنا اوفصي نأ مهل باط

 طوقس ىتح ةساسح زكارم أوبتت تلاز ال تناك يتلا هوجولا ضعب نيسح مادص بنج

 ًاروصت يطعي امم «تامادعإلا ةنكامو رمتسملا ريهطتلا ةيلمع اهلطت ملو ءمادص ماظن
 .نيسح مادصو رصانعلا هذه نيب فلاحتلا خيرات قمع ىلع احضاو

 ًاليل للستت ةيركسعو ةيبزح رصانع تأدبو «رتوتلا نم ةيلاع ةجرد عارصلا غلب»و
 يف رودي ناك ام مهل لقنتو ىبحي رهاطو فراعو ركبلاب عامتجالل يروهمجلا رصقلا ىلإ

 نم ايندلا هتادايقو بزحلا دعاوق هب بلاطت امو ةيبزحلا تارمتؤملاو تاعامتجإلا

 .1844ص قباسلا ردصملا )١(
 )١( قباسلا ردصملا ص05١”7- 797

 ) )5."؟4ص قباسلا ردصملا



 ةزهجأو شيجلا ريهطتو ؛يعارزلا حالصإلا نوناق ريوطتو تاميمأتو ةيكارتشا تاءارجإ
 نيربخملا ءالؤه سأر ىلع ناكو .ايروس عم ةلماكلا ةيروفلا ةدحولا نع ًالضف «ةلودلا

 .نورخآو يادو جاحلا نسحو زيزع قراطو زوزعلا هط دمحأو يتيركتلا نيسح مادص

 ءاهنإو يدعسلا يلع لايتغال هدادعتسا نيلوؤسملا ضعب ىلع ذئنيح مادص ضرع دقو

 . "7«ةلكشملا

 ليصافت انب ترم دقو ؛ةيباهرإلا لامعألا ذيفنتل ناجملاب هتامدخ ضرعي ًامادص نإ
 مث «كاذنآ هبزحل ةيرطقلا ةدايقلا رس نيمأ (يدعسلا حلاص يلع) لايتغال هدادعتسا

 .هتايح يف ريطخلا ىحنملا اذه فشكتو ةثداحلا هذه دكؤتل ةقباسلا ةرقفلا تءاج

 عارصلا جئاتن ًاعم ابسكيل هادعت لب دحلا اذه دنع فراعو ركبلا فلاحت فقي ملو
 ىلعأ عارصلا غلبو ًاءوس عاضوألا تدادزا امدنعو «نيعراصتملا بزحلا يحانج نيب

 رصقلا يف عامتجا ىلإ ركبلا اعد هنيع مويلا يفو» 1977/1١/17 يف هتايدم

 دبعو يرودلا راتسلا دبعو زيزع قراطو بلاطو مزاح هبناج ىلإ هرضح «يروهمجلا
 يرودلا حرتقا كاتهو ءءاقللا يف فراع كراش ركبلا حاحلا دعيو ءشامعو فيطللا
 دعاوق راعشإو ءرطاوخلا ةئدهتل ماعلا يأرلل رمألا نالعإو قارعلا بلاطو مزاح ةرداغم
 مزاح هنجهتسا يذلا رمألا «ةيوست قافتا دقع ىلإ ةطلسلا دادعتساب سرحلاو بزحلا

 . ””«ركبلاو فراع تكس امنيب ؛كلذ لصح اذإ اميف يدايقلا غارفلا نم رذحو

 يذلا 14754/1١/18« بالقنا نم دحاو موي لبق يأ 1977/11/11 موي يفو

 ىلإ لصو يذلا قلفع اعد .ءادوسلا نيرشت ةدرب قارعلا يف ةطلسلا بزح هيمسي ناك

 يرودلا راتسلا دبعو نيعز فسويو شامعو ركبلا هبناج ىلإ مض عامتجا ىلإ دادغب
 نادرحو يوادهملا دمحمو فيطللا دبع راتسلا دبعو ديدج حالصو ظفاحلا نيمأو

 .سرحلاو دادغب يتدايقو يتيركتلا
 فراع لالغتسا لامتحا نع ةرم ريغ ظفاحلا نيمأ لءاست عامتجالا كلذ يف»

 رمآتلا دوجو ىلع دادغب ةدايق ديكأت مامأو ءيركسع بالقناب همايقو يسايسلا غارفلا
 ىلع امهترطيس ادكأو ركبلاو قلفع ضفر «نيدعبملا ةدوعو فراع ةحازإ ىلع اهرارصإو

 ."7؟6ص قباسلا ردصملا )١(

 ,7517 قباسلا ردصملا (")



 ةبّيفُملا ةقيقحلا ؛نيسح مالك 00-0000000 06 0600006 07و

 ليكشت عامتجالا ررق كلذ ىلإ ؛ةطلسلاب كاسمإلا ىلع امهتردقو ةحلسملا تاوقلا

 يف مكحلاو بزحلا ىلع ايلع ةطلس ةيموقلا ةدايقلا نالعإو ركبلا ةسائرب ةموكح

 ديعسو حلصم ديشرو ىبحي رهاط نم ًايركسع ًابتكم لكش قلفع نأ فيرطلاو «قارعلا
 ءالؤهل ةيبزحلا ةيعرشلا ًاصنام ءشامعو ركبلا نع ًالضف «يتيركتلا نادرحو يبيلص
 . "”مهرماوال عوضخلا نييركسعلا عيمج ىلإ ًابلاط ؛هبزح ىلع اورمآتو اوساد نيذلا

 مساي ةثالثلا هئانبأ رغصأ ىمس ىتح ةريبك ةجرد فراعب ركبلا نسح دمحأ رئأت غلب

 زومت ١4 ةروث تقفار ةرهاظ يقارعلا عمتجملا حطس ىلع تفط دقو .(مالسلا دبع)

 ميركلا دبع) لوألا ةروغلا لجر مساب ةديدجلا ديلاوملا ةيبلاغ تيمس ثيح .
 مالسلا دبع) اهل يناثلا لجرلاب هتورذ مهرئأت غلبف يموقلا هاجتإلا ووذ امأ (مساق
 كلذ سايق نكميو ءاهل دح ال مساق ميركلا دبع اهب عتمتي ناك يتلا ةيبعشلاو ؛(فراع

 4 يف هيلع بالقنإلا دعب قارعلا ءاحنأ لك تداس يتلا ةريحلاو موجولا ةرهاظ لالخ نم

 ىتح . مهتداعس لجأ نم ثيئحلا هيعسو هبعش ءانبأل هبح ىلإ كلذ دوعبو ١1977. طابش

 ةئيدم تلمشف «روهلا قمع ىلإ تلصوو هاصقأ ىلإ ءهاصقأ نم قارعلا هتازاجنا تمع

 اهتلخدو «ةيحان ىلإ ةريصقلا مساق ميركلا دبع مكح تاونس يف تلوحت يتلا (دوهفلا)

 ةيرصانلا ةنيدمب تطبتراو «ةعجر ريغ ىلإ اهيف سيئاوفلا دهع كلذب ىهتناف ءابرهكلا

 لقت يتلا ةيرهنلا قرطلاو فيحاشملا رصع كلذب ىهتناو «تارايسلل يبارت قيرطب
 مهرعاش ماق ىتح «ةنيدملا يف بدت ندمتلا ةايح تأدبو «ةظفاحملا ىلإ نيرفاسملا

 :(يدسألا دوبع الم) موحرملا يبعشلا

 ةرايسوةيحانوءابرهك  ةراشباميركلادبع نم ياه
 ةيموقلا ةاعد اهيف بقاعت «1408 زومت ١5 ةبقح ىلع ًابيرقت نرق فصن دعبو

 «ةدحاو ةلاح يف الإ ريغتت مل اهلاح ىلع تلظ دوهفلاو ؛قارعلا يف مكحلا ىلع ةيبرعلا

 تداعو ًاراهنأ اهئانبأ ءامد يرجتف «قانعألا دصحي باهرإلا فيس اهيلع طلست ثيح

 ركبلا نسح دمحأ اهذختاف ءدعصلا ةفاك ىلعو ؛تالاجملا لك يف يرقهقلا ةئيدملا

 «شيابجلا ءاضقو رامحلا ةيحانك اهتلكاش ىلع نمو يه ءرخأتلاو فلختلل ًاجذومن
 ةداعإ ىلع اوحلأو «قارعلا لامش رامعإب هوبلاط املك داركألا ءارزولا اهيلإ لسريل

 قارعلا بونج يف ةيبرع ندم دوجو ىلإ يحوت ركبلا نم ةطخ يهو ءهينكاس ىلإ حورلا

 )١( قياسلا ردصملا 7325.



 لازي الو هتاذ رخأتلا لماوع نم يناعتو ضرملا اهب كتفيو رقفلا سوباك تحت حزرت
 ةبلاطملا نع داركألا ءارزولا فكي نأ هذه هتليحب لمأي ركبلاو ءًادودحم اهب مامتهإلا
 عقاو ىلع مهسفنأب ءالؤه فقي امدنع «ىندألا دحلا ىلإ صلقتت يه وأ «مهقوقحب

 .بونجلا يف ةرملا ةاناعملا

 نم فثكو هتطخ ركبلا نسح دمحأ تأدب 21417١ راذآ نايب تلت يتلا ماوعألا يفو
 لضانملا راز دقو «قارعلا نم ةيبونجلا ةقطنملا ىلإ هتموكح يف داركألا ءارزولا تارايز

 اهضيضقو اهضقب ةيحانلا تجرخف «ةرتفلا كلت يف دوهفلا ةيحان يفسويلا حلاص يدركلا
 اهنيب نم تناكو «ةرايزلا هلهب مهتحرف نع ةربعملا جيزاهألا اهؤارعش قلطأو «هلابقتسال

 :ةيحانلا يف ريرملا عقاولا فشكت يتلا ةجوزهألا هذه

 .'انيسان سلجملا شيل سيرلل لكت كوجرأ»

 دق ةروثلا ةدايق سلجم اذامل ركبلا نسح دمحأ سيئرلل لوقت نأ وجرأ» اهانعمو

 .هعم هلمحي ريغص رتفد يف اهلجسو ًاملق جرخأو ءاهب يفسويلا موحرملا رئاتف .«انيسن
 ةبقحلاب (مساق ميركلا دبع) ميعزلا اهمكح يتلا ةريصقلا ةرتفلا تازاجنا انراق ولو

 نمحرلا دبع هوخأو فراع دمحم مالسلا دبع) قارعلا يف ةيموقلا ةاعد اهيف مكح يتلا

 امو (ميعزلا اهمكح يتلا ةرتفلا فاعضأ ةعست يهو (مادص همع نباو ركبلا نسح دمحأو

 مساق ميعزلا اهققح يتلا تازاجنإلا نيب ًاعساش نوبلا دجن .نآلا ىلإ ةرمتسم تلاز

 تايرح كاهتناو لئاهلا رامدلا نيبو اهيف مكح يتلا ةدملا رصق ىلع نطولاو بعشلل
 ذنم مكحلا يسرك ىلع اوبقاعت نيذلا ماكحلا هسراميو هسرام امم هتماركو بعشلا
 . اذه انموي ىلإو هب ةحاطإلا

 نم رثكأ تناك ركذلا ةراملا ةجوزهألاب ةدوصقملا ركبلا نسح دمحأ ةرتف اهدحوو

 تيب ىلإ ةجوزهألا انممض ولو (مساق ميركلا دبع) ميعزلا اهمكح يتلا ةرتفلا فعض

 .ًاعونو ًامك تازاجنإلا مجح يف ًايلج ًاحضاو قرفلا انل رهظي قباسلا يبعشلا رعشلا

 مهظفلت نأ دعي ماكحلا ءالؤه ىلع يقارعلا بعشلا فسأتي له لءاستن نأ انلو

 يف ًابلاط تنك موي هتركاذ هنزتخت امي كلذ ةنراقم نكميو .اهرهظ ىلع نم ضرألا
 أبن اهعامس دعب يتنيدم تفل يتلا نزحلا ةباحس ىرأ انأو «يئادتبإلا سداسلا فصلا

 يف نيحرف اوناك ًادج ليلق رفن الإ ةلاحلا هذه نع جرخي ملو ءمساق ميركلا دبع لتقم
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 تانايبلل نوعمتسي مجحلا ريبك ويدار لوح نوعمجتي اوناكو «هدعب امو 1977/7/8 موي
 ةسارد ىهنأ دق اهتقو ناكو ؛دوهده رصان برقعي مهنم ركذتاو .دييأتلا تايقربو

 ًابلاط ناك دمحم مجاح رهاطو .كوكرك يف مكاحلا بزحلا ةقرف وضع ناكو ةيدادعإلا

 كلعمو 114١: نابعش ةضافتنا يف لتقو ةيسداقلا عرف وضع ىلإ لصوو ةيبرتلا ةيلك يف
 ماع نجسلا ىلإ فاطملا هب ىهتناو ةيئادتبإلا نيملعملا راد يف ًابلاط ناك حلاصلا نونح
 ليلجو «ةيروسل يلاوملا بزحلا حانج نم هنأل (رازك مظان) مرجملا دي ىلع 1

 تعمسو .ةيركسعلا عورفلا دحأ يف ةقرف وضع اهدعبو ةطسوتم بلاط ناك مظاك نيساي

 ؟علطي يذلا نم هتلأسف (علطا هللا اي) نايب لك دعب ًاسمحتم لوقي رصان بوقعي مهنيي نم
 فراع دمحم مالسلا دبع لالتحا نع نلعأ امدعيو .فراع دمحم مالسلا دبع ؛لاق

 ةيقرب يف عيقاوتلا نوعمجيو ةنيدملا نوبوجي رفنلا ءالؤه ذخأ ؛ةيروهمجلا سيئر عقوم

 دقو «كاذتقو ىّمسي ناك امك ؛ةروثلا ةدايقل ينطولا سلجملا ءاضعألو هل ةعوفرم دييأت

 .ةيقربلا هذه يف ةكراشملا نع ةنيدملا ءانبأ رثكأ عنتما

 نم نماثلا بالقنا ذنم ةيروهمجلل ًاسيئر نوكي نأ (ركبلا نسح دمحأ) ناكمإب ناك
 ميركلا دبع لتقب يقارعلا بعشلا عجقو بالقنالا داق يذلا وه هنأل .1977 ماع طابش

 دبع) بصنملا اذه ىلوتي نأ هاجتاب ناك ركبلا مهنيب نمو عيمجلا سامح نكلو ؛مساق

 دبع) مساب هئانبأ رغصأ ركبلا يمسي نأ ًاطابتعا تأي ملو ؛(فراع دمحم مالسلا

 مسإلا نم لوألا ءزجلا فذحو بعالت ةيقارعلا رئاشعلا ةعوسوم فلؤم نكلو .(مالسلا

 نسح دمحأ نيب ةقالعلا ىلع رشؤمك دمتعي ال ىتح ءركبلا ةمومع نم هعمس نأ دعب
 . "ةريثكلا تارشؤملا نم هريغ عم فطصيو .فراع مالسلا دبعو ركبلا

 ركبلا رصاحي مادص

 رومألا ديهمت يف (ركبلا نسح دمحأ) هبعل يذلا ريبكلا رودلا ىلع انعلطا نأ دعب

 هنأ ًاحضاو انل رهظو «قافرلا لك ىلع هايإ ًالضفم (نيسح مادص) هتمومع نبا دوعصل
 ىلإو ءارولا ىلإ ةلئامم ةوطخ ركبلل اهقفارت تناك «مامألا ىلإ ةوطخ مادص مدقت املك
 .ةموتحملا ةياهنلا

 نيسح مادص هقيفر فحز فاقيإ يف ركفي ناك ركبلا نسح دمحأ نأ يه ةقيقحلاو

 .(فرصتب) توريب آما 4١ص «نسحلا بلاط «ةيرقلا ةموكح )غ2(



 هذه نكلو ؛هيلع ضورفملا راصحلا كف يف ًادهاج لمعو ؛ةطلسلاب دارفنالا هاجتاب

 .ناوألا تاوف دعبو «ةرخأتم تءاج تاطايتحالا

 برقلاب اوناك نيذلا نم ددعل نيتثإلا نيب ةيلج ةحضاو عارصلا تامالع تدب دقو
 تاحملب كلذ نع اوربع دقو «تاينيعبسلا نم ةريخألا ماوعألا يف صخاألابو امهنم

 ةرتغلا كلت نعف مادصو ركبلا نيب عارصلا ةلاح ىلع تاداهشك اهدمتعن نأ نكمي ةفطاخ

 وضعو ءاقباس يقارعلا يعويشلا بزحلل يسايسلا بتكملا وضع (هللا دبع رماع) يوري
 لظ ركبلا نأ يعابطنا» :ًالئاق «كاذنآ ةيمدقتلا ةيموقلاو ةينطولا ةهبجلل ايلعلا ةنجللا

 مادص نم ًاريرقت ىقلتي نأ امإ هنإ لاقو هتيب ىلإ بهذ ةرم «1418 ماع ىتح رطيسملا

 ءيطبلاو يفخلا فحزلا ناك كاذنآ ءدوعي نل هنأ امإو ءيرجي امع ًانيمأو ًاقداص نوكي

 ةافو يهو «ةيلئاع ةبيصم ركبلاب تلزن اميف هرامث يتأي ةزهجألاو نمألا ربع مادصل
 .ًاريثك هتنزحأ (يتلا) .هتجوز

 ءركبلا براقأ نم شيجلا يف ًاطباض يباب يف تيأر .14178 سرام راذآ يف
 «يجراخلا ملاعلا نع ًاعطقنم ناك ثيح «هتيب ىلإ ركبلا تدصقف ءهنم ةلاسر يل لمحيو

 يكبي ىرخألاو ةنيفلا نيبو «ًاطبحم ناك ءاماجيلاب وهو مايأ ةثالث تيبلا يف دنع تثكم
 يف انعم نواعتلا وهو ء.هدصق تمهف ينأ تردق «هكابتراو هرثعت مغر ىلعو «هتجوز
 ؟4 لاقتعا متو «تأدب دق نييعويشلا ىلع ريخألا ةلمح تناك كاذنآ ءمادص دض لمع

 نود نم رمألا ةيوست نكمملا نم نأ لاق يذلا ركبلا ىلإ يعم مهءامسأ تذخأ ءًاطباض
 «مهدحأ باوج ناك «يجاتنتسا يسايسلا بتكملا ىلع تضرع امدنع ينئكل ءجيجض

 يذلا ماسولا ةلالدب ؛ثعبلا راسي وه مادص نأ ًافيضم ؛(بلعتلا اذهب) ًامئاد قثأ ال يننأ
 . '«:ويردنابابال اهمدق يتلا رالود نويلم (١7)لاو (ورتساك) نم هلان

 يتلا ةقنرشلا طويخ عيطقت درفنملا فلاحتلا اذهب ديري ناك ركبلا نإف حضاو وه امك

 ريبكلا هديصر نم مغرلاب هيلع (مادص) هضرف يذلا راصحلا كفل ىعسيو ءاهيف هسفن عضو
 يف ريبكلا أطخلا نكلو ءهئاهدو هركم يف بلعتلا قوفي دقو «عادخلاو ركملا يف

 نييعويشلا نم ددع ناسل ىلع (ثعبلا راسي) ىلع نيسح مادص فنصي نأ «صيخشتلا

 بزحلا يف قباسلا يدايقلا ؛هللا دبع رماع» عم ءاقل يف 1444 (7) ددعلا (باوبأ) ةلجم )١(
 .يقارعلا يعويشلا



 وضع (يناعلا بيبح تباث) هيلع بيجي ام وهو (قارعلا ورتساك)ب هنوتعني وأ «نييقارعلا
 يف ًاعئاش كلذ ناك معن» :لوقيف «ًاقباس يقارعلا يعويشلا بزحلل يسايسلا بتكملا
 اوناك وأ هعم اولمع نيذلل ةيصخشلا تاعابطنالا نع ةركفلا تدلوت دقو ءانطاسوأ ضعب

 داحتإلا نم قارعلا ىلإ يتأت تناك يتلا دوفولا نأ امك ءرخخآ ىلإ نيح نم هي نوقتلي

 ريغو ةيبرعلا ةيمدقتلاو ةيعويشلا بازحألاو ىرخألا ةيكارتشإلا لودلاو يتايفوسلا
 عامتجا دقع ١915 ماعلا يف هنأ ركذتأو .عابطنالا اذه لثم اهيدل كرتي مادص ناك «ةيبرعلا

 تناك .(ةيكارتشالاو ملسلا اياضف) ةلجم رادصإ يف ةكراشملا ةيعويشلا بازحألا يلثممل

 يل اولقنو نيلثمملا ءالؤه نم ددع ينرازو ًاضيرم اهموي تنكو .(غارب) يف ردصت
 كلذ يف (مادص) اهاقلأ ةملك ىلإ ًادانتسا (مادص) ةيصخشب مهراهبنا نع ريبعت تاعابطنا

 عقاولاو (ورتساك) نم لضفأ هربتعا مهنم .ضعبلا نأ ىتح ؛مهعم هتاءاقل ىلإو ءعامتجالا

 تييثتو ةطلسلا ةمق هؤاقترا وه دحاو فدهب ةديازملاو نّولتلا ىلع ةقئاق ةردق هيدل مادص نأ

 . 0«اهيف هئاقب نامضو هدوجو

 يقارعلا يعويشلا بزحلا ريغ ةيمدقت ىرخأو «ةيعويش ًابازحأ نأ جتنتسن مدقت اممو
 دحاو بزح خفلا يف عقي امدنع نوهأ رشلا نوكيو ء(مادص)ب ةعودخمو ةروهبم تناك

 ءأطخلا ىلع بازحأ ةدع جاتنتسا موقي نأ فسؤملا نكلو «ةئطاخ تامييقتل ةجيتن

 . اهقحتسي ال تافصاومو توعن مادص ىلإ تفيضأ كلذ ببسيو

 رداوتلاو ةعذاللا فئارطلا نطوم وه كلذك .ءارعشلاو رعشلا دلب وه امك قارعلاو
 ةهبجلا تاوئس اورصاع نيذلا نم ريثكلا لعلو «ةرخاسلا ةيسايسلا تاكنلاو ةليمجلا

 ةيسايسلا ةايحلا تلوانت يتلا حلملاو فئارطلا كلت نوركذتي ةيمدقتلا ةيموقلاو ةينطولا
 .مكهتلاو دقنلاب كاذنآ

 توعنلا تراصو «لاصنلا هدنع رسكتت ًانيتم ًاجايس ةهبجلل نوسمحتملا لكشو
 ًاعينم ًاعرد هعم نيفلاحتملا نم (مادص) بئانلا ديسلا ىلع تقلطأ يتلا تافصلاو
 ةدعاسملا لماوعلا نم كاذو اذه راصو .يأرلا مهنوفلاخي نم تاخرص هدنع ىشالتت

 هباكر يف نيرئاسلاو هتاضعأ اهب عفدي ثعبلا بزح ناك يتلا دييأتلا ةرهاظ زورب ىلع

 يعريشلا يدايقلا عم راوح يف 21481 ٠١//7/ ءاثالثلا .544 ددعلا ؛طسوألا قرشلا ةفيحص )١(
 . (يناعلا بيبح تياث) قباسلا



 تذخأ نأ دعب (ركبلا) ىلع ًارشابم ًاطغض تلكش ىتح نيسح مادص فقوم ميعدتل
 يريهامجلا ىوتسملا ىلع كلذ ناك ءاوس ًايجيردت فعضلاب اهيلع زكتري يتلا ةدعاقلا
 بأدب لمعي (مادص) هقيفر هب ناك يذلا تقولا يف «يبزحلا ىوتسملا ىلع وأ يبعشلا
 "01954 ماع بالقنإلا ةيادب ذنم هعقاوم نيصحتل

 ركبلاو :هتايح يداونلاو يهالملا لخدت الو «ًاراهنو ًاليل ةبتكم يف طباري ناكو

 ."”اماجيبلاب هتيب يف ثوكملا رثكي ءهعم ةنراقملاب ًابئاغو ًاديلبو ًائيطب ناك
 «ةينمألا ةسسؤملا ىلع (نيسح مادص) زكر ؛1474 زومت ١77 بالقنا ةيادب ذنمو

 هدي ىلع اهانب ىتح ملاعلا برقي ام اهزيلاهد يف ىفتخا ذإ «لغاشلا هلغش تراصو
 لجرأ تحت نم طاسبلا بحسي نأ لجأ نم كلذ لك ؛هسفنب اهلاجر اهل راتخاو

 :ًالئاق هتداهشب 1958 زومت بالقناي نيكراشملا دحأ يلدي صوصخلا اذهبو «هسيفانم

 تسرام يتلا ةماعلا نمألا ةيريدم ةيضق ةشقانمب ةطلسلا ملست نم ةريصق ةرتف دعب انأدب

 انكو ءانبزح اهنيبو «ةينطولا ةيسايسلا يوقلا داهطضا يف ةقباسلا دوهعلا ةليط ًاردق ًارود
 «ءانتلود ةزهجأ دحأك قباسلا هعضوب زاهجلا اذه ىقبي نأ قئاللا نم سيل هنأ ىلع نيقفتم

 ىلوتي امع انلاؤس مت انتاعامتجا ىدحإ يفو ؛نمألل ديدج زاهج ءاشنإ يضتقي رمألا نأو
 هنأ اوربتعاو اوفكنتسا ًاعيمج نورخآلا اميف ءاهب لبق هدحو نيسح مادص .ةمهملا ذه
 انقفتاو «ةرذقلا تامهملا ىوس هنع فرعي مل ًازاهج ريدي نأ مهنم يأ ىلع راعلا نم

 ميدقلا زاهجلا لمحم ًايجيردت لحي .هلمع ةعببط يف ىتح .ًاديدج ًازاهج ءىشنن نأ ىلع
 ثدح يذلاو (ةماعلا تاقالعلا بتكم) مسا ديدجلا زاهجلا ىلع انقلطأ اذهلو ءذوبنملا

 هريخستو «ميدقلاو ديدجلا زاهجلا ىلع ةنميهلل فيلكتلا كلذ مدختسا نيسح مادص نأ

 هلو ؛مهتيومدب نيفورعم نيرخآ صاخشأو هبراقأ نييعت قيرط نع ةصاخلا هحلاصمل
 اقحال امدختسا نيذللا نيزاهجلا نيذه يف ةيسيئرلا بصانملا يف ةقيثو تاقالع مهعم

 .ةلودلاو بزحلا يف هموصخو مادص يسفانم ةيفصت يف

 نيب نم هتدهعب يتلا ةينمألا ةزهجالل راتخا دق ًامادص نأ انفشتكا امدنع دعب اميفو
 يف هنأ ىتح هرمألل انقعص «سانلا ةقحالمو ةيومدلا مهتعزنب اوفرع نيذلا كئلوأ

 يف نباسلا يدايقلا (هللا دبع رماع) عم ءاقل نم ,قباس ردصم ١944 ثلاثلا ددعلا باوبأ ةلجم )١(
 . يتارعلا يعويشلا بزحلا

 .(فرصتب) 1؟2؟8ص «نسحلا بلاط «ةيرقلا ةموكح (؟)



 لءاست «بزحلل مدقتملا رداكلاو ةدايقلا ءاضعأل (دادغبب) دلخلا ةعاق يف دقع عامتجا

 هرابتعابو «نمألل ًاماع ًاريدم (رازك مظان) نييعت نع بارغتساب روضحلا نم ديدعلا
 أوسأ لمحي ناك ًاضيأ هنأ نلعيل نيعمتجملا مامأ نيسح مادص فقو ءرمألاب ينعملا
 لجرلل نأ فشتكا نأ ثيل ام هنكل «هيلع فرعتي نأ لبق (رازك مظان) نع راكفألا
 الأ ريبكلا أطخلا نم بهاومو تافصب ىلحتي هنأو ؛هنع عئاش وه امع فلتخت ةيصخش

 «عراشلا يف ًابزح سيلو «ةلودلا يف بزح ىلإ نآلا لوحت يذلا بزحلا اهنم ديفتسي
 «هل رمألا كرت بلطو «ةبهومو ةربخ لك نم ةدافتسالا يعدتست تابلطتم ةلودلل نأو

 . جئاتنلا لك نع ًالوؤسم ًايصخش نوكيس هنأو

 ةيلوؤسم هيلإ تدهع دق (رازك مظان) نأ اهيف تفرع يتلا ىلوألا ةرملا كلت تناك

 سانلا نم عون يأ ؛يقافر نم نورخآ كلذكو «تكردأ تقولا كلذ ذئمو «ةريبك ةينمأ

 .'0«ًايرذج اهرييغت ىلإ علطتنو ديرن انك يتلا ةيتمألا ةزهجالل مادص مهراتخا

 ولت ًادحاو هيسفانمب أدب ةينمألا ةزهجألا ىلع ةلماكلا هتنميه مادص) ضرف نأ دعيو

 ىلرألا مايألا ذئم هيلع هفحز أدب ذإ ءركبلا مهرخآ ناكو :ًاعيمج مهطقسأو .رخآلا

 .بالقنالل

 نيع 219784 زومت ١ بالقنا بيقع (فيانلا قازرلا دبع) اهلكش يتلا ةرازولا يف

 ملو) 21411/ ماع ةناع ديلاوم نم وهو «ةيجراخلل ًاريزو - يناعلا  (يناحلا رصان) .د

 .ةدحاو ةدلب نم امهرادحنا ريغ '"”«فيانلاب ةقيمع ةلص هل نكت

 تانييعت صخياميف «ةيجراخلا ةرازو نوؤش يف لخدتلا (مادص) لواح

 ةيجراخلا ريزوب ءىجوف هنأ ريغ .جراخلاب ةيقارعلا تارافسلا يف نيلماعلاو نيبسامولبدلا

 (يناحلا) ىكتشاو .تاداهش الو مهيدل ةءافك ال صاخشأ تانييعت ضفري وهو ءديدجلا

 .ةبسانملا ماقتنالا ةصرف ىلإ هسفن يف فقوملا اذه مادص رسأو ء(ركبلا) دنع (امادص)

 يقارعلا ثعبلا دارفناو هترازوو فيانلا ىلع 19958 زومت ١” بالقنا دعيو

 حالص عم ءاقل .1467 /9/58 دحألا موي ةرداصلا ,0547 ددعلا «ءطسرألا قرشلا ةفيحص )١(
 .يلعلا رمع

 .1 84ص «ةداعسلا قدنف «ةيطعلا ليلج .د (؟)



 ركبلا نكلو «ةديدجلا ةرازولا يف هرازيتسا ًاعنام يناحلا دض ًادس مادص فقو .ةطلسلاب

 .هل يصخش راشتسمك يناحلاب ظفتحا

 تالخدت تأدبو ؛.يروهمجلا رصقلا يف هلمع (يناحلا رصان) ءروتكدلا رشاب

 .ًاضيأ رصقلا يف ديدج نم (مادص)

 ىلإ زعوأ»و هتيفصت ررقف «هعيراشم مامأ ةبقع لكشي (يناحلا) نأب (مادص) ملعو
 مهنأب هتداق مهتتو «يقارعلا ماظنلا دض ًاقينع ًالاقم رشنت نأ ةينانبللا فحصلا ىدحإ
 ةيروهمجلا سيئر راشتسم وه ماظنلاو رامعتسالا نيب ةطساولا نأو . .رامعتسالل ءالمع

 ىلع ضبقلا يقلأ «دادغب ىلإ ةديرجلا لوصوو لاقملا رشن روفو .(يناحلا رصان)

 .©)ايصخش (نيسح مادص) فارشاب هبيذعت (رازك مظان) ىلوتو (يناحلا)

 ةسائر يف راشتسملا )يناحلا رصان) روتكدلا دادغب تعن 1958/1١/11 يفو

 . مهنم صاصتقالاب ةانجلا يعنلا نايب ددهو « شيجلا ةانق يف هتثج ىلع رثع نأ دعب ةيروهمجلا

 دمحأ)ل (مادص) اهددس يتلا ىلوألا ةبرضلا دعي (يناحلا رصان) روتكدلا لايتغاو

 .ىرخأ تابرض اهتلت مث . (ركبلا نسح

 مادص) تاكرحت دصري ناك هيناج نم (ركبلا نسح دمحأ) سيئرلا نبا دمحم

 ةهجاوم يف هتأرج «نسح دمحأ دمحم نع فرعا هدلاو عقوم لالتحال هفحزو (نيسح

 ءركبلا قفارم يميلدلا ميهاربإ هنع لوقييو «هيلع نيبوسحملاو هتمومع ءانيأو مادص ةوخأ

 نم يتيركتلا نازربو ركاش نودعس صيلخت نم سفنألا قشب نكمتو ةرم تاذ لخدت هنأ

 تنهو يذلا بألا نكل هتباصعو مادص نم هابأ رذح نم لوأ هنأ هل لجسيو ؛هيدي نيب

 ناك . ”«هتناكم دقفو هتيصخش تعاضو ةدارإلا بولسم ناك هتميزع تفعضو هاوق

 ءاردزإلاب مادص لباقي دمحم ناكو «دمحم هنبإ ريغ ركبلا ةعامج نم ىشخي ال مادص
 يكحيو «ةيرخسلاو ءاردإلاب مادص لباقي دمحم تاذ دهش هنأ هنع يكحيو «ةيرخسلاو

 ءركبلا نسح دمحأ بتكمل هل ةرايز لالخ مادص هجوب هسدسم موي تاذ رهش هنأ هنع

 دعبو "”«رمألا يضقل كاذنيح ةيروهمجلا ةسائر ناويد سيئر نيساي ىيحي لخدت الولو

 ,1856ص (:قباس ردصم ءةداعسلا قدنف )١(

 لوألا عيبر ١ قفاوملا م155١ زومت 74 ةعمجلا موي رداصلا (514) ددعلا ءدادغب ةفيحص (؟)

 ه5

 .ددعلاو ردصملا سفن (7)



 ةمهملا هذهب فلكو .(سيئرلا) هابأ ربخي نأ نود مادص نم صلختلا دمحم ررق كلذ

 ةيرق ءانبأ نمو ركبلا بيرق وهو «ةاتعلا هدلاو لزنم سارح دحأ (يرصانلا يزاغ)

 يزاغ) أيهتو :نينمتؤملا هسارح نم ًادحاو نوكيل مانغألا يعر نم هبحس دقو ؛ةجوعلا

 لزنم ىلإ ةيرطقلا ةدايقلا ءاضعأ عم هئيجم ءانثأ مادصل لايتغالا ةيلمع ذيفتتل )يرصانلا

 امدنع لتاق أطخ يف (ركبلا سيئرلا نبا دمحم) عقو دقو .عامتجالل (ركبلا نسح دمحأ)
 هرودب اهبرس ريخألاو :ةيلمعلا ذيفنت دعومب (هللا دبعلا دمح قراط) ناويدلا سيئر ربخأ

 ريفسلا عم ًائراط ءاقل نيسح مادص قلتخاف ءاهذيفنت نم تاعاس لبق (مادص) ىلإ

 بابسالاب هربخيل ركبلاب لصتا «ةيرطقلا ةدايقلا عامتجا دعوم سفنبو «دادغبب يتيفوسلا
 ةطخ طبحأ كلذبو .عامتجالا روضح نم هعنمت يتلا يتيفوسلا ريفسلا ءاقلل ةبجوملا

 دعوم ريغ ىلع ركبلا ةرايزل يناثلا عوبسألا يف ءاجو ءاهدهم يف اهدأوو (ركبلا دمحم)

 «حيسامتلا عومد فرذي وهو هيدي نيب سلجو «ريبادتلاو تاطايتحالا ةفاك ذاختا عم

 .مادص مامأ (يرصانلا يزاغ) ركبلا رضحأو ؛(دمحم) هنبا اهيف ًايكاش ةصقلا هل صقو

 هدلو لسرأو ء.هسبحب ركبلا رمأف «ةلماك هتداهشب ىلدأ ؛هديدهتو هيلع طغضلا دعبو
 داع مث ةرتف ةرهاقلا يف (ركبلا دمحم) ىضفقو « لكاشملا نع هداعبإل ةرهاقلا ىلإ دمحم)

 .مادص نيبو هنيب طسوتلل هتنبا جوزو هتقيقش نبا ىدل ادنلا ميرك لخدت# ؛دادغب ىلإ
 مادصو ركبلا دمحم لفحلا رضحو «تيركتب ادنلا لآ فيضم يف ةلفاح ةبدأم ماقأو

 نبا ىعس لفحلا لالخو .نيفرطلا ىلع نيبوسحملا ةتراكتلا نم ريبك روهمجو نيسح
 دوعتو امهنيب اميف احراصتيل امهنيب ةولخ يف نيسح مادصو ركبلا دمحم عمج ىلإ ادنلا

 . ةيساسحو رتوت نود اهتعيبط ىلإ تاقالعلا

 فيتهو امهيديأ تكباشت دقو (نيوعدملا) ىلع نيسح مادصو ركبلا دمحم رهظ

 .ةوخألاو ةبحملا مودت هللا ءاش نإ :ادتلا ميرك

 يف نيرخآ نيموي ىقبي نأ دمحم بغرو «دادغب ىلإ مادص داعو لفحلا ضفناو

 «ناترايس هترايس ترصاح «دادغب ىلإ هقيرط يف داع امدنعو «تيركتب هلاوخأ ةفايض

 ةرايسلا تفقوت تاظحل يفو ءزوركدنال ةرايس هفلخخ نم ةيناثلاو «يرول ةرايس ىلرألا

 نم هترايس مدصت زوركدناللا ةرايس تناك اميف «ةأجف ركبلا دمحم ةرايس مامأ ىلوألا

 هراوج ىلإو ركبلا دمحم اهدوقي ناك يتلا ءادوسلا سديسراملا ةرايس تلوحتو فلخلا

 اميف ؛ًالاح تامو ءركبلا نبا دسج قزمتو ءالشأو ميشه ىلإ ادنلا ميرك تنب هتجوز



 نم ةدحاو عم «' قئاقد دعب تيفوتو هتجوز مسج يف ضوضرلاو حورجلا ترشتنا 3 00 ذو 50006
 «ةجلاعملل جراخلا ىلإ اهرثأ ىلع تلقن :ةريطخ حورجب ةثلاثلا تبيصأو ءاهتاوخأ

 ةقحام ةبرض ددسو «صرفلا هب نّيحتي ودع سرشأ نم صناخت دق مادص نوكي اذهبو

 لزنم يف ًالفح اهسفن ةليللا يف ماقأو .ءادعصلا مادص سفنت» ءهرهظ اهب مصق ركبلل

 ىتح نولفتحملا هيف رهسو ؛نيمأ دمحأ رهاط مسإب رجأتسم روصنملا يحب لزعنم
 اذه لك قوفو سرشو (دينع) دحاو نم اوصلخت دقف «ةلامثلا ىتح اوبرشو حابصلا
 نم دحاو يفو ةطلسلاب مادص دارفنا دعبو ."”6ةيروهمجلا سيئر نبا وهف «كاذو
 ًاريزو اهتقو ناكو (هللادبعلا دمح قراط) ىلع ىنثأ ؛ءارزولا سلجمب هتاعامتجا
 ثالث طبحأ ؛مكنيب سلجي يذلا هللا دبعلا دمح قراط قيفرلا نإ» :هلوقب «ةعانصلل

 .«يدض لايتغا تالواحم

 ءركبلا تائب ىدحإ جوز (كلطملا دمحأ رهظم) نم صلختلل (مادص) ططخ مث

 .(مادص) ءاشخي ًايئاثث (ركبلا سيئرلا نبا دمحم) عم لكشي ناكو «ةاسقلا هيقفارم دحأو

 «ةايحلا ديق ىلع لازي ال (كلطملا دمحأ رهظم)و لاب هل أدهي ال مادص ناكو

 نم هميرغ نأ هباسح يف عضو دقو ؛يروهمجلا رصقلا يف ركبلا همع نم ًابيرق شيعي
 ىهقم يف رجاشت ذإ «تيركت يف لتقلا سرام نأ هل قبسو ءرشلا مهب دبتسي نيذلا
 ملو «ًاعيرص اهرثأ ىلع هادرأ هسدسم نم ةقالطإب هلجاع ءاهئانبأ دحأ عم تيركتب
 ىهقملا يف نيرضاحلا نم دحأ ؤرجي مل امك «يمارجإلا هلمع ىلع مكاحملا هيضاقت

 دادغب ىلإ هبحسب ءىفوك :هتبوقع نم ًالدبو .هشطبو هتوطس ةيشخ هتداهشب ءالدإلا ىلع
 . هيلع ينجملا لهأ ةطحالم نم صلختيو ؛هيقفارمو ركبلا ةيامح مقاوط ىلإ مضنيل

 دارفنإلا يف هحومط مامأ ءادأك ةبقع لكشي (كلطملا رهظم) نأ ًاديج كردي مادصو

 راص نأ دعب ءاهطابحإو هتكرح لش يف ركبلا سيئرلا همدختسي دقو ءمكحلا يسركب

 نم صلخت دق امادص نإ مث ؛هيلع لوصحلل هيعسو هيسركب هبيرق عمط ركبلل احضاو
 (كلطملا رهظم)ل هلتقبو (ركبلا دمحم) ىلع هزاهجإ دعب ةبراضلا (ركبلا) ةحنجأ دحأ

 كلذو هيلع ءاضقلاب لجعف ءهمامأ ةعرشم يروهمجلا رصقلا باوبأ نوكت فوس

 .ددعلاو ردصملا سفن )١(
 .ددعلاو ردصملا نفت ففز



 دوقي ناك هنأ اهتقو عيشأو ءاهلخاد يف وهو ةلجد رهن يف اهيمرو هترايس ةرصاحمب

 . اهيلع ةرطيسلا نم نكمتي ملو رهنلا ىلإ هب تفرحناف ًارومخم هترايس
 ذخأو «نيحانجلا روسكم ركبلا حبصأ (كلطملا رهظم)و (ركبلا دمحم) لتقم دعبو

 .1910/ ماع ذنم طوبهلاب يسكعلا هدع أدب نأ دعب «مالستسإلا هاجتاب ًاعيرس وطخي

 ىلع رهشأ ةعضبو ةنس ضمت ملو .هيلع قانخلا قيضيو هتضبق ددشي مادص تابو
 .""7(نيسح مادص) يناثلا ةجوعلا نبال ًاملستسم ركبلا راهنا ىتح امهلتقم

 هعوطب هلزانت نلعيل نويزفلتلا ةشاش ىلع ركبلا رهظ ١1978 زومت ١5 موي ءاسم يف

 «(نيسح مادص) همع نبال ةيارلا ملس دقو «ةيحص بابسأل مكحلا يسرك نع هاضرو

 . ميظعلا ثدحلا اذهب ًارشبتسم ًاحرف كاذ يحرسملا ضرعلا ةروص يف رهظي نأ لواحو

 لمح يف ًانيمأ الو ًاهيزن نكي ملو «نيرخآلا عم الو هسفن عم ًاقداص ركبلا نكي مل

 اهمطالتت يجن رحب يف هتايح ىلع ظافحلا لجأ نم اهكرتيل ؛ةليقثلا ةيلوؤسملا هذه
 نإ «عيمجلا نم اهب فرعأ وه ةفيظن ريغ ديأب ؛تآجافملاو ءاوهألا اهبلقتو «جاومألا

 ًافكألل ةيارلا ميلست صوصخب قارعلا لهأ ليلضت يف ركبلا هبعل يذلا يحرسملا رودلا

 .نآلا هيلإ لصو ام ىلإ قارعلا تلصوأ دقو «ةفوشكم ةبعل الإ يه ام هنم

 قلطي نأ نكميف «جئارلا عضولا بسح نولتي ءابرحلاك ركبلا نسح دمحأ ناكو
 ثدح امك «هقامعأ يف ملألاو نزحلا رمضي وهو ,ةعنطصملا هتماستباو ةبذاكلا هتكحض

 ًاراردم هعومد ردحنت نأ نكميو 21914 زومت ١5 ءاسم مكحلا ةدس نع هيلخت موي يف

 .نيعم فقوم بسك يف مهتلامتسا لجأ نم ؛هيدهاشم اهب عدخيل

 : ًالئاق ؟قارعلا يف ًاريفس تنك» هباتك يف (يديوه نيمأ) رصم ريفس لقني انهو
 ىلإ 1957/7/١ حابص نم ةدحاولا ةعاسلا فراع مالسلا دبع سيئرلا يناعدتسأ

 ! !ًاحابص ةعبارلا ىتح ترمتسا ةروثلا سلجمب ةلجاع ةلباقم
 ريزو بيبشو ءارزولا سيئر ركبلا نم لك هعم ناك لجرلا ىلع تلخد امنيحو

 . ؟؟7ةيجراخلا

 عورشم لوح ًاسركم ثيدحلا ناكو فراعو ركبلاو بيبشلا عامتجالا يف ثدحتو

 .(فّرصتب) 50ص :«نسحلا بلاط ؛ةيرقلا ةموكح )١(
 .531ص :(1436 )1938  «قارعلا يف ًاريفس تنك يديوه نيمأ )١(



 ةرهاقلا ىلع ةمئاللاب نوحني ةثالثلا ناكو «مويغلاب هؤاوجأ تديلت نأ دعب «ةيثالثلا ةدحولا

 هيف مجاه ؛مارهألا تاحفص ىلع (لكيهل) لاقم لالخ نم عورشملا تيتفت يف اهرودو

 ىلع رخآ لاقم يف هراذتعا لكيه مدقي نأ نوبلطي ةيروس بناج ىلإ ةثالثلا فقوف «ةيروس
 . اهتاذ ةفيصصلا تاحفص

 لاق همالك نم ةرقف رخآ يفو .ًاضيأ عامتجالا يف ثدحتو يديوه نيمأ رود ءاجو

 يف مع نبا عم نالماعتي ناوخأ ةرهاقلا عم امهلماعت يف دادغبو قشمد نأ ينرعشي كلذو

 .ةدحولاك خماش ءانب ةماقإ ىلع نونواعتي ةوخأ ةثالث نوكن نأ بجي نيح

 .وجلا ةيقنتل ةلواحم يف لاونملا اذه ىلع راوحلا رمتساو

 وهو عامتجالا ةعاق رداغو عومسم توصب ءاكبلا يف ءارزولا سيئر رجفنا ةأجفو

 ثيح يعم داعف ؛جورخلا نع هينثأل بابلا دنع هب قحلأل هءارو تيرجو «ىطخلا عرسي
 .داتعملا هئوده ىلإ داعو هعور أده ىتح هنع يرسأ تذخأو «ناك

 نكلو ثادحألا هذه لثم هيكبت نأ نم بلصأ ءارزولا سيئر نأ فرعأ تنكو

 . "”«اهتارورضو اهماكحأ ةسايسلل
 ثالث دعب يفوت ذإ ؛هثوكم لطي ملو «ميهب ليل يف ةسائرلا يسرك ركبلا كرت

 ذخأو «بيبطلا جرخ (مادص) هلسرأ بيبط نم اهاقلت ةماس ةنقح رثأ ىلع «تاوئس

 ةينملا هتقاو نيح هدنع سلجي ناك يذلا (باطخلا دمحأ يزاغ)ي ثيغتسيو خرصي ركبلا

 .بيجي نم سيل نكلو 21987/٠١ /4 يف

 )١( «قباسلا ردصملا صض١”.





 ثلاثلا لصفلا

 ملارجلاو مادص





 مويلاثلا مئارجو مادص

 ةعورمو ةريطخ تاساكعنا اهنم فلأتي يتلا ةثالثلا هماسقأبو فلملا اذه نمضتي

 ةيقارعلا ةيتارباخملاو هينمألا تاطلسلا دي ىلع قارعلا يف ناسنالا قوقح تاكاهتنال

 نوكل نييملاع ءاربخ ديا ىلع ةركتبملاو ةلتاقلا مومسلا مادختساب كلذو ءمادص نمز
 ءاشناو «يقارعلا مسلاب فرعت يتلا مويلاثلا ةدامك لبق نم ةفشتكم نكت مل اهتابكرم

 .هل نييسايسلا نيضراعملا ةيفصتل ماظنلا لئاسو نم ةليسوك ديسألا ضاوحا

 يوتحي يذلا لوألا مسقلا نم ًءادتباو لسلستلا بسح ةئالثلا ماسقألا انه درون

 يوتحي يذلاو ثلاثلا مسقلاب ًاءاهتناو ةايحلا اوقراف نيذلا نيممستملا اياحضلا ءامسا

 .ءابطألا تاداهشو ريراقت

 ؟مويلاثلا وه ام

 ةلاعفلا تانوكملا دحأك هحالما مدختست يذلا نداعملا دحا وه مويلاثلا

 دودحم قاوسألا يف هعيب نا مولعملا نمو ضراوقلاو تارشحلل ةلتاقلا تايوايميكلل

 .ةماسلا هتروطخ ببسب كلذو

 مهرمك وأ مفلا قيرط نع قباسلا يف (مويلاثلا حالما دحا) تيتسأ مويلاثلا مدختسا

 كلذك .هتروطخ ببسب همادختسا فقوت نكلو ةيقلحلا ةدودلا ضرمب هباصالا ةجلاعمل

 ةينيعلا تاسدعلا ةعانص يف) ةئيعم ةيعانص تالاجم يف دودحم لكشب مويلاثلا مدختسا

 نوللا ميدع مويلاثلاو ءبلقلا فاشك يف ةمدختسملا ةعشملا رئاظنلاو (ةدلقملا رهاوجلاو

 .ةحئارلاو معطلاو

 ممستلا ضارعأ

 مدختسا كلذبو مفلا قيرط نع وأ قاشنتشالاب وأ دلجلا قيرط نع مويلاثلا صتمي
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 ةرصآ دوجو ظحول هنا الا ناسنالا اهيف لتقي يتلا ةيلآلا فرعت ال نآلا دحلو لئقلل مسك

 (هيردنوك وتيام) ةيلخلا تانوكم دحأ ءاشغ يف لياردقلسلا ةعومجم عم هيدل ةيوق

 نع ليدبك ايالخلا ءاشغ قرتخي نا نكمي «مويساتوبلا عم هتائيزج هباشت ببسبو
 .روفسوفلا ةدسكأ ةيلمع لقرعي كلذبو «مويساتوبلا

 ةريبك تايمك اهيف دجاوتت يتلا ةجسنألا يف عمجتت مويلاثلا تانويآ نا تفشتكا دقو

 لخاد عمجتي مس مويلاثلا «ةجسنالاو بلقلا تالضع ؛باصعألا لثم مويساتوبلا نم

 صاصرلا نع فلتخي كلذبو) يجولويزيفلا طيحملا يف ليلحتلل لباقو مسجلا
 ناك اذا توملا ثدحي نايحألا مظعم يف «مويلاثلل ةلتاقلا ةعرجلا فلتختو (كنيتسالاو

 ممستم ضيرم كانه ناك نكلو «مسجلا يف مغلم )1١- ١5 مويلاثلاب ممستم ضيرم كانه

 ًاعوبسا ١١ دعب ملغك / مغلم (146 /0) ىلع ديزت هيف مويلاثلا زكرت ةجرد تناكو مويلاثلاب
 .مغك / مغلم 18/7 لداعي ام) مغ ١ ةعرج دعب صخش نسحت كلذك ءجالعلا نم

 «تنيتسالا «تنفلسلا) مومس رثكألا يه ءاملا يف بوذت يتلا مويلاثلا حالماو

 مويلاثلا حلمو (رادويالا «ديافلسلا) لثم ءاملا يف بوذت ال يتلاب ةنراقم (تانوبراكلا
 نم ناسنالا مسج يف مويلاثلا رمع لدعم فلتخيو - مغ١ ةعرجب ناسنالل لتاق تيفلس

 .موي ١ ىلإ موي 7/١

 ممستلل ةيريرسلا ضارعالا

 ضارعالاو ةعاس ١4( -1؟) دعب ةيوعملا ضارعألا أدبت ةريبك ةعرج علب دعب

 ةثالث دعب ضارعألا أدبت دق ةريغصلا تاعرجلا ةلاح يف امئيب مايأ (1-5) دعب ةيبصعلا

 أدبت يتلا ةيبصعلا ضارعألا امأ - لاهسالا «نايثغلا - : يه ةيلوألا ضارعألاو عيباسأ

 «نيعلا بصع رومخ) يغامدلا بصعلا رزجو عادصلاو لحنتلا هيف ىلوألا مايألا يف

 رايهنا ثدحي نا نكميو «لماكلا وأ يئزجلا يعولا نادقفو عرصلاو (نيعلا جدحت

 ضارعالا ريس نوكي ام ةداع نكلو ةعاس (175-58) لالخ توملاو ةيومدلا ةرودلا

 نم وه ديدشلا كاسمالا نأ امك تقؤم وهو موي )1١-١1( دعب رعشلا نادقف أدبيو لوطا

 ةدغ يف رزح ءاعمألا للش وه ًاضيا ةعئاشلا ضارعألا نمو ًاضيا ةعئاشلا ضارعألا
 نادقف لثم ضارعا كلذكو ؛رشع ينثالاو ةدعملا باهتلا ًاضيا ةيباعللاو سايركنبلا



 نم تالاحو ةخوخيشلا ضرم ؛تالضعلاو لصافملا ملأ «ةيروعش ال تاكرح ةرطيسلا

 .باصعلاو ةبأكلا

 ةلاح باصعألا يدؤيو ةيواثميسلا باصعألا باهتلا ًاضيا ثدحي نا نكمملا نمو

 باهتلا «ةيدعم ةحرق «ةئرلا ءاقستسا وه ىرخالا ضارعألا نم كلذك «ةيمئاد

 .ةيبلقلا هحبذلا تالاح ممستلا هباشت نا نكمي ىتحو سايركتبلا

 رفاظألا يفو (يح طوطخ) ةئللا ىلع قرزا عيفر طيخ رهظي ةردان تالاح يفو

 نم ةمهم ريغ ةداع اهنكلو ةيلكلا يف رزج ثدحيو دبكلا فئاظو برطضت نا نكميو
 «ةيدلجلا ضارعألا نم ريثكلا كانه مويلاثلاب ممستلا تالاح يفو «ةيريرسلا هيحانلا

 ضافخناو روشق هيلعو ًاسباي دلجلا كلذ حبصيو دلجلا تحت امو ةيقرعلا ددغلا فلتتو
 .ةرارحلا تاجرد

 بيصي يذلا ررضلا ببسب بلقلا تاقد دادزتو مدلا طغض عفتري نا ًاضيا نكميو

 يف ثدحي امل ةهباشم تاريغت بلقلا طيطخت زاهج ىلع رهظتو ءرشاعلا بصعلا
 فلت ةجيتن بلقلا تاقد يف تايارطضا ثدحت نا نكميو ؛مويساتوبلا ضافخنا تالاح
 .هتاذ مويلاثلا ببسب بلقلا

 .اهديدحت بعصلا نمو ةماع ضارعألا نوكت نمزملا ممستلا تالاح يف اما
 .هيضراعم نم صلختلل دادغب يف ماظنلا همدختسا يذلا مويلاثلا مس راصتخاب اذه

 ةايحلا اوقراف نيذلا اياحضلا - لوألا مسقلا

 ىعدت ةديس هل هتسد يذلا «مويلاثلا مس ريثأت ةجيتن يفوت - : رمع الم نوتسيب /

 يف (م١٠/19417/11) خيراتب نبللا يف ةينمألا تاطلسلا باسحل لمعت زيوح نيمرن

 .ةيدركلا ةكرحلا رداوكو ةداق نم ددع عم ةيناميلسلا

 رصق يف بيذعتلل ضرعتو لقتعا - : لوأ مزالم - بيطخلا عازج ليمج /؟

 ريثأت ةجيتن مايأ ةدعب هحارس قالطا دعب يفوتو م1875 ماع هحارس قلطاو ةياهنلا

 .اهل ضرعت يتلا بهذلا تارتنو خينرزلاب ممستلا

 دعب يفوت مايأ ةدعلو بابكلا عم مويلاثلا مس هل سد - : يدنج - نيسح مساج /*
 .هحارس قالطأ

 يذلا مويلاثلا مس ريثأتب م1440 ماع يفوت -: نيد لجر - ةحيرلا وبا رباج /5

 .هل سد



 ناريزح 6 يف يفوت «هتجلاعم تمت «يقارعلا ماظنلا ءالمع دحا قيرط نع ياشلا

 ةحلسالا مادختساو ةقطنملا ىلع ةيموكحلا تاوقلا اهتنش يتلا تاراغلا لالخ م17

 .ةيوايميكلا

 ماع ةياهنلا رصق يف ةايحلا قرافو لقتعا - : ةطرش ديقع - يناوريش نيسح /

 .خينزلاب ممستلاب ًارثأتم م 7

 ىلإ ديتقاو دادغب يف هيلع ىفبقلا يقلأ - : يعماج بلاط - يويلع نيسح /'

 يف مسلا هيلا سد ءالبرك ةظفاحم نمأ لبق نم يعدتساو هحارس قلطا مث ؛ماعلا نمآلا

 «لماك عوبسا ةدم ًالولشم شارفلا يف عجه تيبلا ىلإ لصو نيحو هيلا مدق بارش
 .مسلاب ًارثأتم اهدعب ةايحلا قرافو

 ةدعل بابكلا يف هل سد يذلا مويلاثلا مس ريثأتب يفوت - : لماع - مجن ديمح 8

 .تادودعم مايأب هحارس قالطا دعبو مايأ

 هنع عنمو «بيذعتلا ةجيتن هاقاس تعطقو لقتعا -: ملعم - يجرعألا نيسح /

 ىعدت ةديس اهل هتسد يذلا مويلاثلا مس ريثأت ةجيتن تيفوت -: نيسح ةجيدخ ٠/

 .م1981 ١١/1١/ خيراتب نبللا يف زيوح نيمرن

 يف يفوتو بيذعتلل ضرعتو لقتعا - : لوأ مزالم - نسحم رابجلادبع عشاخ ١

 .بهذلا تارتنو خينرزلاب ًارثأتم م1817 ماع ةياهنلا رصق

 يف ةثرو ةقطنم يف م١ ماع عيبر يف يفوت - : لماع - نيسح ريضخ /

 .قارعلا يف مكاحلا ماظنلا ءالكو لبق نم مومسم ءاود هئاطعا ةجيتن ليبرأ ةظفاحم

 يف م1917 رايآ يف يفوتو لقتعا - لوأ مزالم - يجافخلا مساج فلخ /

 .ةماس هدامب هنقح رثأ ىلع ةياهنلا رصق لقتعم

 عم ةينمألا تاطلسلا لبق نم هل مويلاثلا مس سد ةجيتن يفوت - : ئراق - رجذ 8

 .ءازعلا ءارق نم ةعومجم

 عم هل سد يذلا مويلاثلا مسب ًارثأتم يفوت -: لماع - لالدلا ديمح دعر /5
 .هحارس قالطا لبق مايأ ةدعل بابكلا



 مس هل سد ءاهلالخ بذعو رهشأ ةثالث ةدمل لقتعا - : ملعم - مالغ يكز /15

 .مايأ ثالثب هحارس قالطا دعب يفوت ؛مايا ةدعلو بابكلا عم مويلاثلا

 ةمكاحلا تاطلسلل هئالوب كشلل هل مسلا سد هجيتن يفوت - : يرابيزلا ريبز ١/

 .دادغب يف

 -: نيدلا جات ناملس روتكدلا ةجوز - ةيعماج ةذاتسأ - ينارحبلا ىولس 4

 ةيقارعلا تاطلسلا ىلإ هسفن ميلست ىلع اهنبا لمحل دادغب نمأ ةيريدم يف هنيهرك تلقتعا

 اهحارس قالطا نم مايأ ةدع دعب تيفوت - ةيمالسالا ةوعدلا بزح ىلإ هئامتنا ةمهتب

 نيمرن اهل هتسد يذلا مويلاثلا مس ريثأت ةجيتن تيفوت - : مرحم الم ةعيرس 8
 .ما34ا/ ماع نبللا يف زيوح

 ةدام هئاطعا رثا ىلع يفوتو هبيذعت متو لقتعا - : دئار - ينيعملا لوجم ميلس ٠/

 .م 191/7 ماع ةياهنلا رصق لقتعم يف ةماس

 ماع مويلاثلاب ممستلا ضارعأب ًارثأتم يفوت -: سدنهم - يوارقع تكوش ١
 فورلظل تيوكلا قيرط نع هرفس ليهست رمأ ةمكاحلا ةطلسلا هيلع تضرع م١

 .ناريا عم كاذنآ برحلا

 هميمست ةجيتن م١194 /8/8 يف وخاز لقتعم يف يفوت -: يسراف حلاص /17

 .مويلاثلاب

 راثآ هيلع ترهظ نا دعب هلاقتعا ءانثا يفوت - : يعماج بلاط - يدهم حلاص /؟

 .رعشلا طقاست اهنم مويلاثلاب ممستلا

 .مويلاثلا مسب ًارثأتم تام -: نكر ديقع - يديعم دحاولا دبع 5

 بابكلا عم هل سد يذلا مويلاثلا مسي ًارثأتم يفوت -: بلاط - يلع ءالع 5
 .هحارس قالطا لبق مايأ ةدعلو

 بابكلا عم هل سد يذلا مويلاثلا مسب ًارئأتم يفوت -: بلاط - يلع لداع 1
 .هحارس قالطا لبق مايأ ةدعلو

 قلطأو م ماع راذآ يف هيلع ضبقلا يقلأ - : ديعس جرف نيسحلا دبع 7



 نم سأك لوانت ىلع مغراو ةيناث لقتعا مث لاقتعالا نم نيرهش نم رثكا دعب هحارس

 .مويلاثلا مسب ًارثأتم نيمويب هليبس ءالعخا دعب يفوت ؛هليبس ءالخا لبق نبللا

 بيذأ مث ؛«تانيعبسلا ةيادب يف لقتعا -: رجات - ليخد بحاصلا دبع 4

 .م191/ا“ ماع بازيتلاب

 م٠194 ماع لوألا نيرشت " يف لقتعا - : ملعم - يواعقربلا نيسحلا دبع 4
 يف يفوت - ريصع سأك لوانت ىلع هماغرا دعب ؛هلاقتعا نم مايأ ةدع دعب هحارس قلطاو

 ملقم 5/71١

 ةئالثب هحارس قالطا لبق مسلا هل يطعأو لقتعا -: بلاط - رازن ناسغ

 .كلذ رثأ ىلع يفوتو عرصلاب بيصأ ؛مايأ
 دعب قارعلا ىلإ داع ءرئازجلا يف لمعي ناك - : سردم - يضار خيشلا داؤف ١

 نم ةلسرم ةصاخ نمأ تاوق لبق نم فجنلا يف لقتعا م1447 ماع يف ردص وفع رارق

 يأل ضرعتي نأ نود هحارس قلطا مث «مايأ ةتس ةدم ةماعلا نمألا ةيريدم يف يقيو دادغب

 مدعو لاقتعالا ةرتف عم بسانتت ال لاقتعالا ةقيرط نأل بارغتسالا راثأ امم «بيذعت
 .مايأ ةدع دعب بيذعتلا

 لومخ ةلاح ؛يلفسلا هكف يف مرو ؛هجولا رارفصا هيلع رهظت ضارعألا تأدب
 ىلإ لقن ايناطيرب يف هتجلاعمل رفس زاوج هحنم ةيقارعلا تاطلسلا تعنم ةماع

 فزنو سفنتلا يف قانتخا ءروهدتلاب هتلاح تأدب دادغب يف بطلا ةنيدم /ىفشتسملا

 .م1941 لوليأ رهش ةياهن يف ةايحلا قراف - حيقتت هبويع تأدب نيتئرلا يف يلخاد

 ةرازو ليكو - توريب يف قبسألا قارعلا ريفس - يوامسلا مساق /7

 مس سد ةجيتن م١114 راذآ يف ةايحلا قراف ؛م٠198 ماع يف لقتعا - : ةيجراخلا

 .هل مويلاثلا

 بابكلا عم هل سد يذلا مويلاثلا مسب ًارثأتم يفوت - : بلاط - راتخم ميرك ٠/
 .ةحارس قالطا لبق مايأ ةدعلو

 مس سددعب م١4 ماع يفوت -: نيد لجر - يرديحلا رهاط دمحم /

 .هل مويلاثلا

 -: قبسألا هيجراخلا ةرازو ليكو - يثيدحلا دمحم 6



 يقارعلا ماظنلا ءالمع دحا ةطساوب الوك يسببلا عم هل مويلاثلا مس سد ريثأتب يفوت

 .كوكرك ةظفاحمب زبخخ ترك ةيرق يف م1484 ماع زومت يف

 غالبا متو م١198 ماع ديسألا ضوحب هبيوذت مت - : يوامسلا يدهم خيشلا 5

 .هنع لاؤسلا مدعي هتلئاع

 ماظنلا ءالمع ةطساوب هل مسلا سد ةجيتن يفوت - : يصاعلا مظان خيشلا "خ4

 .ما44 ماع يف يقارعلا

 رايآ فصتنم يف ًارهش4١ ةغلابلا اهتلفط عم تلقتعا - : يبعكلا متاح ةيجان "8

 ةفاضا يشحولا بيذعتلل تضرعتو يقارعلا يعويشلا بزحلا ىلإ ءامتنالا ةمهتب م

 ةدامب ممستلا ةجيتن اهحارس قالطا نم مايأ ةثالث دعب تيفوت ءاهتلفط لتقب اهديدهت ىلإ
 .مويلاثلا

 ةايحلا ديق ىلع اولاز ام نيذلا اياحضلا - يناثلا مسقلا

 مس سدي يليمجلا دعس ىعديو نيفلكملا دحا فرتعا : تباث ديعس دايأ ١/

 ملسو «ةيقارعلا تارباخملا لبق نم ثوعبم هنأيو م1487 ماع توريب يف هل مويلاثلا

 .مسلا

 يف ةيدركلا ةكرحلا ةداق عم نبللا ةطساوب مويلاثلاب هميمست مت -: دومحم راوآ /

 .ةيقارعلا تاطلسلا باسحل لمعت زيوح نيمرن قيرط نع م1487 #4

 يف يقارعلا ماظنلا ءالمع قيرط نع لئاوسلا ةطساوب هميمست مت -: يتشآ /

 .م1940 ماع نانيدهب ةقطنم

 ءالمع قيرط نع لئاوسلا ةطساوب هميمست مت -: لاضن وبا - سقلا ساموت /

 .م1986 ماع نانيدهب ةقطنم يف ماظنلا

 مسلا ملسو ةيقارعلا تارباخملا لبق نم ثوعبم هنأب م447١ ماع توريب يف هل مويلاثلا

 رداوكو ةداق نم ددع عم نبللا ةطساوب مويلاثلاب هميمست مت -: كب نيمأ لالج 1
 تاطلسلا حلاصل لمعت زيوح نيمرن قيرط نع م1441 /١1١/ 7 يف ةيدركلا ةكرحلا
 .ةيقارعلا ةينمألا



 ميركلادبع فحصلاو هيبطلا ريراقتلا يف همسا درو - يروبجلا نيسح ,//
 /7 /؟4 يف ياشلا ةطساوب مويلاثلاب هميمست مت ةيعارزلا مولعلا يف روتكد - (ينادوسلا

 ىفشتسم ةراداو ءابطا نم يعاسم تلذب - ايروس ىلإ لقن «ةوالقش ةئيدم يف 7

 لضفبو مويلاثلا وهو مسلا صيخشت مت ةيحصلا هتلاح روهدت نود تلاح يعماجلا دسألا

 تاقفن نويروسلا لمحتو ارتلكنا ىلإ هرفس ليهست مت ايروس يف تاطلسلا لخدتو مامتها

 .هتجلاعمل ندنل يف ياغ ىفشتسم ىلإ هلقن متو ءهجالع

 رداوكو ةداق نم دنع عم نبللا ةطساوب مويلاثلاب هميمست مت - : نيسح دلاخ /8

 تاطلسلا حلاصل لمعت يتلا زيوح نيمرن قيرط نع م441١ /11/754 يف ةيدركلا ةكرحلا

 .ةيقارعلا ةينمألا

 .ةيلمعلا سفن - رداق نازير /9

 مس سدب يليمجلا دعس ىعديو نيفلكملا دحا فرتعا - : نيدلا لامك ريهز ٠/

 ملسو «ةيقارعلا تارباخملا لبق نم ثوعبم هنأبو م 1487 ماع توريب يف هل مويلاثلا

 .مسلا

 ةكرحلا ةداق نم ددع عم نبللا ةطساوب مويلاثلاب هميمست مت -: شروش يماس 1

 هتجلاعم تمتو ندنل ىلإ لقن مث ءزيوح نيمرن قيرط نع م7/١١14417/1 85 يف ةيدركلا

 .ةيلودلا وفعلا ةمظنم ةقفن ىلع جديرب ىفشتسم يف
 ًاضيأ زيوح نيمرن قيرط نع نبللا ةطساوب اهميمست مت -: ديعس دمحم ةفيرط 1١/

 .ماو114/١417/11 يف

 رداوكو ةداق نم ددع عم نبللا ةطساوب مويلاثلاب هميمست مت -: يتفملا ناندع ١/

 تمتو ندنل ىلإ هلقن مت زيوح نيمرن قيرط نع م1947 1١/715/ يف ةيدركلا ةكرحلا

 .ةيلودلا وفعلا ةمظنم ةقفن ىلع جديرب ىفشتسم يف هتجلاعم

 .ةيلمعلا سفن - هللادبع رمع 5

 ةيبطلا ريراقتلا يف همسا درو) - نكر ديقع - يروبجلا فيطللادبع لداع /6

 .(فيطللا ديع هللادبع فحصلاو

 روتكدلا عم ةالقش ةئيدم يف م1497 / /14 يف ياشلا ةطساوب مويلاثلاب هميمست مت

 دسألا ىفشتسم ةراداو ءابطا نم يعاسم تلذب ءايروس ىلإ لقن «يروبجلا نيسح



 ليهست مثو مويلاثلا وهو مسلا صيخشت مث ةيحصلا هتلاح روهدت نود تلاح يعماجلا
 .هجالع تاقفن نويروسلا لمحتو نيسح روتكدلا عم ارتلكنا ىلإ هرفس

 ةظفاحم يف م1484 ماع مويلاثلاب هميمست مت -: طايخلا سابع لضاف 7

 .يقارعلا ماظنلا ءالمع دحا قيرط نع ةيناميلسلا

 ءالمع دحا قيرط نع لئاوسلا ةطساوب مويلاثلاي هميمست مت -: ادلي قوراف ١7/

 .م١1980 ماع يف يقارعلا ماظنلا

 ءدادغب يف ةماعلا نمألا ةيريدمل يعدتسا م1444 طابش يف - : ربش نسحم 4

 ىلإ رفسلاب هل حمس تالضعلاب للشو هرعش طقاستل ضرعت نبللاب مويلاثلا مس هل عضو
 .ىفاشتو هتاوادم تمتو دنهلا

 ةداق نم ددع عم نبللا ةطساوب مويلاثلاب هميمست مت - : نامثع دومحم روتكدلا /1

 نارهط ىلإ هلقن مت زيوح نيمرن قيرط نع م55/١14417/1١ يف ةيدركلا ةكرحلا رداوكو

 .اهتايفشتسم ىدحا يف هتجلاعم تمتو ةّيرس ةقيرطب

 ةداق نم ددع عم نبللا ةطساوب مويلاثلاب هميمست مت - : رداق دومحم ىفطصم ٠١/

 ندنل ىلإ هلقن مت زيوح نيمرن قيرط نع م1447 1١/114/ يف ةيدركلا ةكرحلا رداوكو

 .هيلودلا وفعلا ةمظنم ةقفن ىلع جديرب ىفشتسم يف هتجلاعم تمتو

 .ةيلمعلا سفن - لماع دومحم ١

 .م٠194 ماع مويلاثلاب هميمست مت -: يرباجلا اضر دمحم 7

 يف زجعو للشلا نم يناعي لاز امو «مويلاثلاب هميمست مت -: مساق فسوي /1
 .عمسلاو ايؤرلا

 ءابطالا تاداهشو ريراقت - ثلاثلا مسقلا

 ١/ نجيز دلانور روتكدلا :-

 ىفشتسمو - رتسمنتسو ىفشتسم يف ءاعمألاو ةدعملا ماسقا سيئرو راشتسم بيبط
 .نفيتس ناس

 ((يبط ريرقت»

 .هنس 1* رمعلا / داهج يدجم ديسلا



 خيراتب ريبيج روتكدلا فارشا تحت رتسمنتسو ىفشتسملا ىلإ ضيرملا اذه لخدأ

 يطعي يذلا سيام / 8 - خيرات ريبيج روتكدلا ريرقت ىلإ عوجرلا ىجري سيام //)
 ةدهاشم ريبيج روتكدلا ينم بلط «ىفشتسملل لوخدلا تقو ىتح ةلكشملا ليصافت

 هبستلاب لوقعملا نم هنأ تئئظو هيعيبط ريغ هيدبك ةفيظو تارايتخا ببسب ضيرملا
 يدبكلا عزخلا اذه ريرقت نّيب عقاولا يفو «هتذفن يذلا دبك عزخ يرجي نأ ضيرملل
 .ببسلا نيبتم ريغ يببح دبك باهتلا ضيرملا ىدل نأ - سيام /77 خيراتب

 ةيانعلا يف رارمتسالا ينم بلطو دعب اميف ريبيج روتكدلا ةحص تفرحنا مث
 يفو سيام ١7/ خيراتب فلكملا يبطلا راشتسملا يمسر لكشب تحبصا مث ضيرملاب
 ةريطخ ةروصب ًاضيرم ةحضاو ةروصب ناكو لولشم فصن ضيرملا ناك تقولا كلذ
 ًاضيا تقولا كلذ يف هدهاش عقاولا يفو (وليفاتس عون) عساو يدلج باهتلا هيدلو
 لامتحا ىلع امهالك قفاوو نوتوتس روتكدلاو نامهيوك روتكدلا انيدل «ةيدلجلا راشتسم

 مد ممست نع ًاببس كلذ نوك

 .(وليفاتس عون)

 عونب) تناك ةميقتملا عقبلا نا امبو ةييلس تناكو هرركتم ةروصب مدلا عرز متو

 طير ىلع (نيديسوف)و (نيسيسكولك ولف) ةطساوب ةديدش ةروصب هانجلاع دقف (وليفاتس
 كلذ يف امب) ةعساولا تايرحتلل ةجيتنو ةيدلجلا تازرفتلا ةعرسب حلصا يذلاو ديرولا
 ةريبك تايمك دوجو ةمهملا ةصاخلا تناك (ياج ىفشتسم نم غندلوج روتكدلا ةدعاسم

 .مدلاو لوبلا يف (مويلاث) ةدام نم

 مويلاثلا ةدام نم ةيعيبط ريغ تايمك لوانت دق ناك ام ةلحرم يف ضيرملا نا كشالو

 بوبنا ةطساوب (نيلرب نرزآ) ةطساوب هانجلاع غندلوج روتكدلا ةحيصن ىلع ءانبو «ةماسلا

 و يك «ةمعاد ريبادت عم هدعملا ىلإ فنالا ط / ع

 ةدامب ممستلا صيخشت ًاريرس تبثي امم رعشلا طوقس ةلاح هيدل نأ ظحول - سيام

 .مويلاثلا

 تضفخناو ًايشماه نيسحتلا يف رمتسا (نيلرب نرزآ) ةدامب جالعلا ديق ناك امنيبو
 فرعتلا ىلع ًارداق رهاظلا يف ناك هنسحت ةورذ يفو مدلاو لوبلا يف مويلاثلا تالدعم

 سيام /؟4) خيراتب نكلو «هيبرعلا هغللاب هئابرقاي لاح لك ىلع لاصتالاو (كاردالا)
 رهظو فنعب برضيو ًاجيهتم حبصاو نئي ناك دقف «يغامدلا جيهتلا تامالع رهظت تأدب



 ءاودب ىصوأ يذلا يناسفنلا بيبطلا ةروشم انبلاطف ةيعيبط ريغ ةروصب قئافو جيهتم هنأ

 .طقف هتقؤم يغامدلا جبهتلا ةرتف نوكت ناب ًالمآ ئدهم

 نم مغرلاب ةعرسب تءاس يتلاو هئرلاو تابصقلا باهتلاب بيصا ظحلا ءوسل نكل
 ةلاحلا نأ رركنو «(ناريزح )١7/ خيراتب رهظلا دعب ١( /50) ةعاسلا يفوتو «جالعلا

 اذه لثم دهاشن مل اننا نم مغرلاب «مويلاثلا ةدامب ًاممست ترهظأ ضيرملل هيلوالا
 .انلمع ءانثا عساولا يدلجلا باهتلالا

 نأ رهظي ملو ةعساو ةروصب ضيرملل ضيبلا مدلا ايالخ نوتوتس روتكدلا سرد دقو

 .يعرشلا بيبطلا ىلإ هيضقلا تليحا مث «هريبك ةروصب اهتفيظو قاعا مويلاثلا
 .ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا /"

 قشمد ةعماج

 م1997 /ناسين ١6/ - يعماجلا دسألا ىفشتسم

 رمالا همهي نم ىلا
 نايناعيو انافشتسم يف ًايلاح نادقري هللادبع فيطللا دبعو ينادوس ميركلادبع ديسلا

 .ايروس يف ًايلاح رفوتتال ةصاخ ةيانع ىلإ هجاحب امهالكو مويلاثلاب ممستلا نم

 خيشلا ىولس ةروسفربلا

 .ةيلخادلا ضارمالاو مزيتامورلا مسق ةسيئر
 مشاه ىلع دمحم روسفوربلا

 .دسألا ىفشتسمل ماعلا ريدملا

 ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا
 .قكشمد ةعماج

 يعماجلا دسألا ىفشتسم

 خيشلا ىولس ةروتكدلا
 بطلا يف ةذاتسأ

 مزيتامورلاو ةيلخادلا مسق ةسيئر
 قلغشمد ةعماج

 يعماجلا دسألا ىفشتسم



 ىفشتسملا هنس 8 فيطللا دبعو ءهنس 47 ينادوسلا - !- ناديسلا لخدأ

 نيرشع ذنم تادب ءؤيقتو «نايثغ ؛(نطبلا) ةيوعم مالآ نم نوكتت «ًادج هباشتت ضارعاب
 فعضلا «مالآلا راشتنا كلذ عبت مث ياشلا مهلوانت بقعو ىفشتسملا امهلوخد لبق ًاموي
 يف يعماجلا دوكرلا «لوبتلا لاجعتسا .«فارطالا يف ررضو ءرصبلا ناغوز :ماعلا

 .داحلا رعشلا طقاست ىلإ ةفاضالاب مسجلا

 ةيلخادلا ضارمألا يف نييصاصتخا لبق نم ةيوايزيفلا تارابتخالا تيرجأ دقو

 .ةبلعثلا ءادو ماعلا يضرملا رهظملا ادع ةعيبط ًايتدبم اهجئاتن تناكو ممستلاو ةيبصعلاو

 «مويسلاكلا ؛نايولقلا ايروبلا ركسلا - توافت) ىرخألا تارابتخالا اماو

 مويساتوبلا «مويدوصلا 28,58,1361,81,8115

 00,00 و تارديهوبراكلاو تايوشنلا «نيرويلا "يب ' نيماتيف ليلحتو 1,1,1

 و ةيولقلا تافسوفلا 1,28,03,5,1,0,0,5 اماو «يروبجلا ديسلل ةيعيبط اهلك تناكو

 9٠" 1٠ل 5٠١ قق) تغلب ثيح ينادوس ديسلل هبسنلاب ةيعيبط قوف تناك (0,0ل

 -: يلاوتلا ىلع رثل / رتليلم

 ردصلل ةينيسلا ةعشألا تناكو دعب ةزهاج تسيل مويلاثلاو كنيسرألا ىوتسم جئاتن

 .ةيعيبط نطبلاو

 دوجو ةيربتخملا تاصوحفلاو ةيئايزيفلا تارابتخالاو ةيريرسلا ةنياعملا تنيب دقو
 تناك ةممسملا ةداملا نا نييصاصتخالاو ءاربخلا عم نارواشملا تدافاو ممست ةلاح
 .مويلاثلا

 ًايروعش كانهو ممستلا نم عيباسا ” دعب ةصخشم ريغ لاعفلا لوكراكلاب ةجلاعملا

 دقف (ةريخالا ةعبطلا - يعانصلا ممستلا ملع بجومبو ًارطخ نوكيس «8ب مويساتوب
 (م14437/4/154) نم مايأ ةسمخلا يف يأ ءًايموي (يت ءيد :يآ) فصو

 عيقوتلا
 خيشلا ىولس
 روتكدلا ذاتسألا

 مشاه يأ ءمأ

 يعماجلا دسألا ىفشتسم ريدم



 ةيعامج ةميرج
 !..ةدحاو ةعفد اودقف يقارم فالآ ةعبرأ

 ضعب مهنمضب) يقارع باش )16٠١( نم رثكا ريصم نأشب قلعتت ةيضقلا هذه نا
 ىلإ مهلئاوع ريجهت لالخ نئاهرك ةيقارعلا تاطلسلا مهتزجتحا (لافطألاو تاباشلا

 ناسين 8 يف ماظنلا طوقس دعبو «تقولا كلذ ذنم اودقفو «ناريا ىلإ .. نطولا جراخ

 .رثأ ىلع مهل رثعي مل
 ريجهت مت ثيح ١98٠/4 /4 خيراتب نينطاوملا ءالؤه ريجهت تايلمع تأدب

 ةيوه «ةيقارعلا ةيسنجلا) ةيصخشلا مهقئاثوو مهتاكلتمم لك ةرداصم دعب لئارعلا

 «ةدايقلا ةصخر «ةيركسعلا ةمدخلا رتفد «ةيقارعلا ةيسنجلا ةداهش ءةيئدملا لاوحألا

 باحصأل ةبسنلاب يقارعلا تاعانصلا داحتا ةيوه .راجتلل ةبسنلاب ةراجتلا ةفرغ ةيوه

 .(خلاو ؛ةيعماجلاو ةيسردملا تاداهشلا «تاكلتمملا قئاثو «ةيعانصلا عيراشملا

 يرسلا رارقلا اذه تذختا نيسح مادص نم رمأبو ايلعلا ةيقارعلا ةدايقلا نا

 (برعلا ضعبو سرفلاو نييليفلا داركألا) يقارعلا عمتجملا نم ةنيعم حئارش تربتعاو

 مهؤابآو مه نودولوم ءالؤه نا نم مغرلاب كلذو ةيناريا لوصا يوذ وأ ةيناريا ةيعبت
 .مالسالا روهظ لبقام ةرتف ىلإ مهلوصا دتمت مهنم ضعبلاو قارعلا ضرا يف مهدادجأو

 تأدب ىتلا ةيناريالا  ةيقارعلا برحلل ريضحتلا وه ةسايسلا هذه نم ضرغلا ناكو

 1 194٠. ماع نم لوليا

 ةياغل 198٠/4 /4 نم ةرتفلا لالخ ناريا ىلإ نيرجهملا نييفارعلا عومجم غلب دقل

 لالهلاو يلودلا رمحألا بيلصلا تايئاصحا بسح درف نويلم يلاوح 4 ١940

 ةلماك لئاوع لكش ىلع اوناك نيرجهملا ءالؤه نا .ناريإل ةيعبتلاب مهماهتا دعب رمحألا
 تمت .ةيلقعو ةيدسج تاهاع يوذ ىتحو لماوح ءاسنو لافطأو خويش مهنمضب

 ىلع لئاوعلا كلت ثربجا ثيح ءراذنا قباس نوديو ةيناسنا ريغ ةروصب كلت تاريجهتلا

 ناريا ىلإ ةيدودحلا قطانملا ربع جولثلاو راطمألاو صراقلا دربلا يف مادقألا ىلع ريسلا

 قيرطلا يف مهنم مسق يفوت ثيح مايأ ةدع مهبلغا تالحر تقرغتساو ماعط وأ ءام نود

 .قرطلا عاطق مهبلس نورخآو ماغلألا ببسب اولتق مسقو



 ع
 ء ١ .٠

 ةبيغملا 0 ا 1 1 1 1212121 1 1 1 1 4121212 2 2 40--0:00-0ا

 لودلا ضعبو ابوروأ لود يف ءوجللا قح اوبلطو ناريا نيرجهملا نم ددع رداغ
 ندملا صخاألابو ةيناريا ندم ةدع يف رشتنا دقف ناريا يف يقبتملا مسقلا اما .ىرخألا

 .ةيقارعلا دودحلا نم ةبيرقلا

 ةيقارعلا برحلا تاوئس) تاونس نامث لالخ ةيبرحلا ةلآلا رامد طسو ءالؤه ناك

 خيراوصلاب ةيناريالا ندملل يقارعلا فصقلا ءارج مهنم ددع لتقف .(ةيناريالا

 مهل لامعالا دوجو مدع ببسب رقفلا ةلاح يف اوشاع اوقب نيذلا ةيبلغا .تارئاطلاو

 تاقدصو هللا ةمحر نورظتنيو ءيش لك نع نيزجاع نينسم اوحبصا مهنم ريثكو

 .نينسحملا

 ةيادب ذنم أدب نيرجهملا نييقارعلا نيتطاوملا ءانبا نم تاباشلاو بابشلا زاجتحا

 تاظفاحملا صخألابو ةيقارعلا تاظفاحملا ةفاك تلمشو 48٠0/4/5 يف تاريجهتلا

 ىلوألا رهشا ةتسلا لالخ نيزجتحملا ددع ردق دقو كوكرك ةظفاحمو ةيبونجلاو ىطسولا

 تاعومجم ةرجه دادعا دايدزا عم مهددع دادزي ناكو (فلا نورشع) 7٠٠٠١ نم رثكأب

 ًاملع .نييركسعلا نم اوناك نيزجتحملا ءالؤه نم ريثكلا .ناريا ىلإ لئاوعلا نم ةديدج
 ةيسنجلا يقارع ريغل زوجي ال هنا ىلع صني يقارعلا ةيركسعلا ةمدخلا نوناق نأب
 !يقارعلا شيجلا يف ةمدخلل مامضنالا

 شيجلا تاركسعم يف رمألا ئداب يف مهزجح مت نييركسعلا بابشلا ءالؤه
 برغ عقاولا ةيثراحلا ركسعم نجس ىلإ اولقن مث نمو .اهيف نومدخي اوناك يتلا يقارعلا
 بونج عقاولا ديشرلا ركسعم يف دحاو مقر نجس ىلإ مهلقن مت عوبسا دعبو دادغب ةنيدم
 حارس قالطا ىلع صني رارق ردص نا ىلإ رهشا ةدعل كانه اوقبو .دادغب ةئيدم

 .ةيناريا ريغ لوصا نم نيزجتحملا

 نييحيسملا نيزجتحملا حارس قالطا ىلع صني رخا رارق ردص كلذ نم رهش دعب
 دقل .ةيناريالا ةيعبتلا ةمهت تحت زجحلا يف نوملسملا يقبو .ةيناريا لوصا نم اوناك ناو

 مهل اولاقو ديشرلا ركسعم يف دحاو مقر نجس يف رابك نييركسع نيلوؤسم مهراز
 ةصرفلا ءاطعا مدعو مكيلع انصرح ببسب نيزجتحم متناو انئانباو انتوخا مكنا)
 ةريصق ةرتف دعبو .. قارعلا مكنطو دض مكتغمدا لسغو مكب طالتخالل نييناريالل

 .(.انه فويض متنأق مكحارس قلطنس

 ةدع كانه اوضماو دادغب يف عافدلا ةرازو نجس ىلإ نيزجتحملا لقن مت مث نمو



 ا ا ا اولقن اهدعب .تاناهالا نم ريثكلل اوضرعتو عيباسا

 علخب اورمأو (ةيناريالا ةيعبتلا يهو) مهيلا ةهجوملا ةيمسرلا ةمهتلاب اوغلبا كانهو

 بيرغ وبا نجس ىلإ اولقن مث .مهزجح ذنم اهنودتري اوناك يتلا ةيركسعلا مهسبالم

 .دادغب ةنيدم يبرغ لامش بيرغ وبا ةقطنم يف عقاولا  ةليقثلا ماكحألا مسق - يزكرملا

 يوتحت تارامتسا ئلم ىلع نوربجي نيزجتحملا ناك نوجسلا نيب تالقنتلا لك لالخو

 .ةعونتملا ةلئسألا نم ديدعلا ىلع

 ةقطنم يف عقاولا ةيليضفلا نجس يف مهلئاوع عم مهزجح مت دقف نييندملا اما

 عقاولا يلودلا بعشلا بعلم نم بيرقلا تاريجهتلا زكرمو دادغب ةنيدم قرش ةيليضفلا

 ىلإ تلوحت د ثيح نيرجهملا تويب يف ىرخا تاعومجم تزجح امك .دادغب ةئيدم يف

 نمم مه ىلوألا «نيتئف ىلإ مهلئاوع نع بابشلا قيرفت مت نوجسلا هذه يفو . .نوجس

 يتلا ةيناثلاو دادغب نما ةيريدم ىلإ مهولقنو مهوديق ةنس 1٠ و ١١ نيب مهرامعا حوارتت

 .دادغب ةنيدم قرش عقاولا ثادحألا نجس ىلإ مهلقن مت ةنس ١١ نع مهرامعا لقت

 مدعنت تناك يتلاو نيرجهملاب ةظتكملا نوجسلا هذه يف تيقبا لئاوعلا نم ىقبت ام

 مهلافطال بيلحلا ريفوت مدع ىلإ ةفاضالاب ةمظتنملا ةيذختلاو ةيحصلا ةياعرلا اهيف

 هذه ىلع رهشا ةدع اوقب ثيح .نوجسلا سارح لبق نم تاناهالل يمويلا ضرعتلاو

 .ناريا ىلإ مهريجهت مت ىتح ةلاحلا

 لك .(8) عطاقو هقحلمو () عطاق ىلع بيرغ وبا نجس يف نيزجتحملا عيزوت مت

 ىلع يوتحن دو ةعبرم راتما © و 5 نيب اهنم لك ةحاسم ةنازنز ١( ) ىلع يوتحي ناك عطاق

 متي موي لك حابص .جراخلا ىلإ ةحوتفم ةريغص ةحتف ادع ذفاون اهيف دجوت الو هايم ةرود

 لالخ تارايزلا حمست ملو مهعطاقل ةعباتلا ةحاسلا ىلإ نيتعاس ةدمل نيزجتحملا جارخا

 .زجحلا نم ىلوألا رهشألا

 ىلإ مهريجهت متو نييندملا نم نيزجتحملا ضعب حارس قالطا مت رمألا ةيادب يف
 هب ماق يذلا بارضالا ثدح ىتح نييندملا ريجهت يف ةلاحلا هذه ترمتسا .ناريا

 هل حمسي ملو هتدعم يف ضرمب لجرلا اذه بيصا دقف (دادح نسح) وعدملا نيزجتحملا

 موي ءاسم نم ةسداسلا ةعاسلا يف هتنازنز يف يفوت ىتح جالعلل ىفشتسملا ىلإ باهذلاب

 اوى /4
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 رسك اوعاطتساف نيزجتحملا ةيقب ىدل ناجيهلاو بضغلا تلعشا ةثداحلا هذه

 ةهجاوم تلصحو نجسلا ةحاسو تارمم ىلإ جورخلاو مهتنازنز يف ةيديدحلا عناوملا

 رابك دحا ةلباقم نيزجتحملا بلطو .نيزجتحملاو نجسلا سرح نيب ةيومدو ةفينع
 ليللا فصتنم دعب نم ةيئاثلا ةعاسلا يفو .مهريصم ةفرعمل ةيقارعلا ةموكحلا يلوؤسم

 نيدوزمو ةحلسألاب نيججدم يروهمجلا سرحلا نم تاوق اهيفو رتبوكيله ةرئاط تطبه
 لواحو نيسح مادص عولخملا يقارعلا سيئرلا خأ يتيركتلا نازرب رهظ مث ويدفلا اريماكب

 نودعتسم نحنو مكتلاح مهفتا انا) لاقو .مهعم ضوافتلاو نيجئاهلا نيبرضملا تأدهت

 ناريا ىلإ مكلسرنال لوألا :نيئيش ادع مكتابلط ةفاك ةيبلتو مكزجح فورظ نيسحتل

 تقولا يف قارعلا لخخاد مكحارس قالطا نكميال هنا يناثلاو ةرجهملا مكلئاوعب اوقحتلتل

 مكحارس قلطيسف «ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا ةياهنب قلعتم مكحارس قالطا .رضاحلا
 هباجأف .(قارعلا يف ةطلس ىلعا لبق نم ْذختا رارقلا اذه ناو .برحلا يهتنتام ناعرس

 انسل اننال ءانتيرح ةداعاو انحارس قالطا ىوس مكنم ئش ديرنال ائنا) نيزجتحملا

 نودعتسم نحنو انحارس اوقلطاف نييقارع اننوربتعت اذاف .ةمهت ةيأب نيمهتمالو نيمرجم
 .(انيلاهأب قحتلن يك ناريا ىلإ انولسرا نييناريأ اننوربتعت اذاو .ةيركسعلا ةمدخلل عوجرلل

 بفغرا يننا) لاق امك (ليحتسم بلطم اذه) ًالئاق يتيركتلا نازرب مهيلع درو

 ةيناث هلها ىري ناو ًايح ىقبي نا مكدحا دارا نا يهو مكل طقف ةدحاو ةطقن حيضوتب

 حاصو .(بالكلاك نوتوميسف نوعجريال نيذلا اما .هتنازنز ىلإ ةدوعلاو توكسلا هيلعف

 يتيركتلا نازرب رما مث .(.هضفرن نحنو داهطضالا ةمق وه رارقلا اذه نا) نوزجتحملا

 رما سرحلا ذفن .ةوقلا مادختسأب مهتانازنز ىلإ ةدوعلا ىلع نيزجتحملا ماغرأب هسرح
 ءاملا عطق مت امك عومدلل ةليسملا تازاغلاو ةيرانلا ةحلسألا مادختسأب يتيركتلا نازرب

 ىلإ نيزجتحملا ةدوع دنع احابص ةسماخلا ةعاسلا دنع رمألا ىهتنا .يئابرهكلا رايتلاو

 .ةياغلل ةئيس مهتلاح تحبصاو ةغيلب حورجب مهنم ددع ةباصا دعي مهتانازنز

 نم اوللق دقف ةيناسنا لقاو ةواسق رثكا نيزجتحملا ةلماعم تحبصا ةثداحلا هذه دعب

 ةريغصلا ةيئاوهلا ةحتفلا تقلغا امك قلطلا ءاوهلل جورخلا تارتف مهنع اوعطقو مهلكا

 .ةنازنز لك يف ةدوجوملا

 اوذخاو نجسلا اولوؤسم ءاج ثيح ١481/1/15 ىتح ةلاحلا هذه ترمتساو

 ناكو ناريا ىلإ نورجهي فوس مهنا ةجحب ءامسا ةمئاق بسح نيزجتحملا نم ةعومجم



 ىوس مهريصم فرعي الو اورجهي مل ءالؤه نا الا .ًاصخش 5١/ و ٠١ نيب ءالؤه ددع
 تاطلسلا روصت وهف ءالؤه ءاقتنا ىف ببسلا اما .ةيقارعلا ةموكحلا ىف رابكلا نيلوؤسملا

 .اهركذ مت يتلا بارضالا ةثداح ءارو اوناك مهنا
 نيزجتحملا ءابرقأو يلاها نم نيقبتملل تاطلسلا تحمس خيراتب

 ةرادا تناك ةرايز لكل يلاتلا مويلا يفو .رهش لك نم رشع يناثلا مويلا يف مهترايزب

 .ةصاخ ةرامتسا ئلم ىلع نيزجتحملا ربجت نجسلا

 يف بابشلا زجح رمتسا ناريا ىلإ نييقارعلا نينطاوملا ريجهت تايلمع رارمتسا عم
 تاوقلا تمدقت املك رثكا ءيست تناكف نجسلا سارح ةلماعم اما .ةيقارعلا نوجسلا

 .لاتقلا تاهبج يف ةيناريالا

 ىلع نيزجتحملا لقن مث ثيح 1944/1١17 /8 خيرات ىتح ةلاحلا هذه ترمتسا

 نجس ىلإ (صخش ٠١ ىلإ ٠٠١ نم ةنوكتم ةعومجم لك) تاعومجم ثالث لكش

 تاملسلا ةركن نجس نم تارتموليك ةسمخ دعبي لت ىلع عقت ةعلقلا هذه .ناملسلا ةعلق

 ةهباشم ةعلق دجوت .ىتثملا ةظفاحم زكرم ةوامسلا ةنيدم نم رتموليك ١١١ يلاوحو ميدقلا

 ةلحرلا تناك .ليبرا ةظفاحم يف كيب يلع يلك ةقطنم برق كليبس ةقطنم يف ةعلقلا هذهل

 عم ةعاق ١7 نم نوكتي اذه نجسلا .ليللا فصتنم دعب يهتنتو ركابلا حابصلا يف أدبت

 قحلم لك يف عدوي امنيب صخش ١١٠١ و ٠٠١ نيبام ةعاق لك يف عدوي ناكو تاقحلم

 .صخش 7١ يلاوح

 مهنأب نجسلا سارح غلبا ناملسلا ةعلق نجس ىلإ نيزجتحملا لوصو لبق

 امدنع نكلو .مهب طالتخالا نم اروذحو نييناريالا ءانجسلا نم ةعومجم نوملتسيس

 مهلثم نييقارع نينطاوم مهناو نيزجتحملا ءالؤهل ةقيقحلا ةيوهلا نجسلا سارح فرع
 ناك .ةرايزلاب نيزجتحملا ءاقدصأو ءابرقأل اوحمسو ةنسح ةلماعم مهنولماعي اوذخا

 ويدار ةزهجاو ةضايرلاو خبطلل تاوداو سبالملاو ماعطلا مالتسأب نيزجتحملل حمسي

 نم ريثكب نسحا مهتلماعمو مهتلاح تناكف .نيرئازلا نم ريوصت تاريماكو نويزفلتو
 اوعي رتما رطدنلا كاذبا حلا فاح مهراز انك .بيرغ وبا نجس يف عضولا

 .(.ءانجس مكسفنا اوربتعت الف ةينما بابسأل انه متزجح دقو اندالوأ مكنا) مهل لاقو

 ةيليضفلا نجسو ىرخألا تاظفاحملا نوجس نم نيرخا نيزجتحم لقن رمتسا مث
 .ناملسلا ةعلق نجس ىلإ ثادحألا نجسو
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 (مساق) ىعدي رخآ زجتحمو يدنه لصا نم صخش نيزجتحملا ءالؤه نيب ناكو

 نم مغرلاب هزجح مت صخشلا اذه نا بيرغلاو لباب ةظفاحم يف مساقلا ةئيدم نم وهو
 .هناسلو ةعبرألا هفارطا دقف هنا

 يف نيزجتحملا لوح يموكح رارق ردص ١986 ماع نم لوألا نيرشت رهش لالخ

 وعدملا ةيسايسلا نوؤشلل ةماعلا نمألا ريدم نواعم هب مهغلبا ناملسلا ةعلق نجس

 حارس قلطيس نيسح مادص سيئرلا ديسلا نم ةمركمب) مهل لاق ثيح (فيس وبا مدقملا)

 اهدنعو دوهشلاو ةيمسرلا قئاثولاب كلذ تابثا هيلعو برحلا يف ديهش خأ وأ ةرجهمالو
 .(.هحارس قلطيو وفعلا هلمشيس

 يرجي ثيح اهئلمل ةبولطملا تارامتسالا نيزجتحملا اوملس دقف كلذ ىلع ءانبو

 نيزجتحملا نم تاعومجم لقنب اوأدب 1145 ماع لئاوا يفو .مهعم قيقحتلا كلذ دعب
 ةعومجم لك تناكو .يبعشلا شيجلا سيالمب مهودوز نا دعب ناملسلا ةعلق نجس نم

 ىلإ مهلقنو مهلزع مت ثيح يرهشو يرود لكش ىلعو صخش ٠١١ ىلإ 50 نم نوكتت
 مهنولسريو ةريغص تاعومجم ىلإ ةعومجم لك نومسقي اوناك ثيح .ةمولعم ريغ تاهج
 وبا ةقطنم يف) فجنلاو ةيناويدلاو ةلحلا يف تاظفاحملا نمأ تايريدم نوجس ىلإ

 يف ةيوجلا ةدعاقلا ىلإ لسرا مهضعيو ةوامسلاو تيركتو ءالبركو يدامرلاو (ريخص

 تلقن امنيب .فثكملا يركسعلا بيردتلل (ىلايد رسج برق) ناورهنلا ركسعمو ةينابحلا

 ىلإ كلذكو وافلاو ةرامعلا قطانم يف ناريا عم برحلا تاهبج ىلإ ىرخا تاعومجم
 .وخازو ةيدامعلا

 نمأ تايريدم نوجس يف زجحلا نم ةليوط نينس دعب مهحارس قلطا نيذلا اما

 نجس يفو (ضرألا تحت) دادغب نمأ ةيريدم نجس يفو هالعا ةروكذملا تاظفاحملا

 زجتحم لكل اودوزو مهئارغا تاطلسلا تلواح دقف يزكرملا بيرغ وبا نجسو ةيليضفلا
 قالطا دنعو .جورخلا دنع قيقحت يأل نوضرعتي امدنع اهمادختسال فتاه يمقرب

 تاريماك ماما حرفلا رهظمب اورهظي ناب اورمأو نيسح مادص روص مهل يطعا مهحارس
 .«سيئرلا ديسلا» ةمركمو وفعلا رارق ىلع نويزفلتلا

 1947 ماع ةيادب يف ناملسلا ةعلق نجس نم ىلوألا تاعومجملا جورخ ءادتبا ذنم

 رارق مهلمش نيذلا نم طقف زجتحم (5060) يلاوح حارس قلطا ١9848 ماع ةيادب ىتحو



 نآلا دحلو ةلوهجم تاهج ىلإ ناملسلا ةعلق نجس يف نيزجتحملا ةيقب لقن امنيب وفعلا

 .مهريصم فرعيال

 وأ برح ىرسأي اوسيل مهو بابشلا ءالؤه زجح ىلع ًاماع 58 ىضم دقل
 .يدسجلاو يسفنلا بيذعتلا ناولا لك اوقاذ دقو نيمرجم وأ نييسايس نيضراعم

 ىرسا لدابت متو 1988 ماع بآ رهش يف تهتنا ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا

 قالطا متو 1941 ماع طابش رهش يف تهتنا ةيناثلا جيلخلا برح .نيدلبلا نيب برحلا

 8 يف طقس دق ماظنلا وه اهو .. نييتيوكلا نيزجتحملا ضعبو نييبرغلا نئاهرلا حارس

 ىتحو ءاهنم ريثكلا ىلع فّرعتلا ّمت ةيعامجلا رباقملاو تغرفأ نوجسلاو 7٠07 ناسين
 ! . . .يقارع فالآ ةعبرألا  ءالؤهل رثأ ىلع رثعي مل نآلا

 ..يوري مادص مسارم سيئر
 يدعاسم برقأ دحأ بيهو دشار مثيه اهنع فشكي يتلا ثادحألا يه ةبيهر

 , ةمادص لظ يف» باتك يف نيسح مادص

 تايربك ىلإ هنم لزنت يتلا خسنلا لك مويلا ىتح دفنت يذلا .باتكلا لوصف

 نم يقارعلا بعشلا ءانبأ ةريخ قحب ةيومد مئارج :اهتعاشبل نايثفلا ريثت «تابتكملا

 هتايفصتو ةرمدملا ةيبرحلا ؟دحوألا ميعزلا» تارماغم اوضراع نيذلا شيجلا ءافرش

 ربكأ نم دحاو قوف حبسي يذلا دلبلا لاومأب ثبعلا ىلإ «داركأللو ةعيشلا ءامعزل
 هتيشاح دارفأو هئانبأل ديلا قالطا نم هلك كلذ قفار ام عم ؛ملاعلا يف طفنلا تايطايتحا

 .ةيرشبلا خيرات يف تايروتاتكدلا عشبأ نم ةدحاو ىلإ نيدفارلا ضرأ اوليحيل هتريشعو

 :ريثملا باتكلا لوصف مهأل ةءارق يلي ام يف مدقن يلي اميفو

 نرقلا تانينامث يف هتدوع دعب بيهو دشار مثيه باتكلا فلؤم ةياكح أدبت

 تناك ؛سيراب يف اهاضق تاونس عبس تماد ةلحر باقعأ يف قارعلا ىلإ يضاملا

 امك هل ودبت ةيسيرابلا هتقش ةفرش نم لطي وهو هدلب نم هلصت يتلا تاعاظفلا ءادصأ
 ةرشابم هلقنو دادغب ىلإ هلوصو درجمب هنكل .قيدصتلا بعص لايخلا نم ابرض  لوقي

 ثيح ةقيقحلا عم دعوم لوأ هل ناك ءلمعيس ثيح .يسائرلا رصقلا ىلإ راطملا نم

 )١( نيراب ««نوفال لاشيم» تاروشنم «دشار مثيه .مادص لظ يف 5١١.
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 ةدمعأ ىلع ةقلعم ةدماه ًاثثجو ءامدلاب ةخطلم رصقلا قئادح ىدحا ةيضرأ دهاش

 .ةرانالا

 تافاشتكا ةيلاوتم هيلتس ةقيقحلا عم لوأ ًادعوم بيهرلا لابقتسالا كلذ ناك
 لظ يف لمعلا نم ًاماع رشع ةثالث ىدم ىلع فشتكي هتلعج اهنا فلؤملا لوقي ىرخأ
 رصقلا ىلإ راطملا نمو «ةيروتاتكيدلا تحت حزارلا قارعلا قئاقح «بيهرلا ةيغاطلا

 سيئرلا ناويدب اقحلم (مسارملا) لوكوتوربلل سيئرك هماهم بيهو ملتسا «ةرشابم
 .هل لوأ ًادعاسمو

 قارعلا يف عمقلا
 لك يف نيرشتنملا نيربخملاو ءالمعلا ةكبش ببسب قارعلا ىلع ميخي بعرلا ناك

 ىلع رفوتي ةيغاطلا ناك ءاهوبكتري مل لاعفأ نمث ءايربالا نم ريثك عفدو ةنيدمو يح
 لانم اهسأرت تناك يتلا تايقارعلا ءاسنلا ةيلاريديف لثم رابختسالا يف ةصصختم تاكبش

 ىلإ ةرشابم اهريراقت لسرتو «ماظنلا يف نيلوؤسملا رابك تاجوز ةبقارم ىلوتنو يسولعلا
 .دومح دماح دبع صاخلا هسراحو هريتركس قيرط نع سيئرلا

 تاينقتل ًاحرسم تناك بيذعتلل ةصاخ ةعاق مضت ةيسائرلا روصقلا لك تناك دقل
 لثم نيقشنملاو نيضراعملا ةبقاعمل هتالاجرو روتاتكيدلا تاراكتباو ةيديلقتلا بيذعتلا

 مادص داقتناب رهاج نم لك ناسل عطقو رماوألل نوطبضني ال نيذلا دونجلا ناذآ عطق

 ماسجأ نم ةساسحلا قطانملا ضيرعتو رفاظألا عازتناو عباصألا اضيأ لمشتو نيسح
 .ةيئابرهك تاقعصل نيبذعملا

 نيضراعملا ءاسن باصتغا

 باصتغاب هتينابز فلكي ناك :بيهر راكتباب ًادانع رثكألا نيضراعملا مادص صخو
 ىلع مغري هناف قارعلا يف ًادوجوم ضراعملا ناك اذاو ؛هئادعأ تانب وأ تاجوز
 ويديف طيرشب لصوتي ناكف دالبلا جراخ ناك اذا امأ ؛ةرشابم باصتغالا ةعقاو ةدهاشم

 روطاربمالا جهن مادص كلس ثيح ةيسنجلا تاءادتعالا نم لاجرلا ملسي ملو «ةعقاولل
 نيدرمتملا باصتغاب هلاجرل رماوألا ءاطعا يف ددرتي نكي ملو نورين ينامورلا ةيغاطلا

 نييقارع ةرشع ةرذقلا لامعألا كلتب مايقلاب رهتشاو «تافارتعا ىلع مهنم لصحي يك



 ةقرافألا ديبعلا نم ةعامج دافحأ مضت لازت ال ةرصبلا يف ةقطنم نم نوردحتي ةرشب ووذ

 .ًاميدق اهب اورقتسا اوناك نيذلا

 نم هماظن ذوفنو هتطلس ةيوقت ىلإ ىعس مادص نا» :بيهو دشار مثيه فيضيو

 «رئاشعلا ءامعزو ةضراعملا ةداق ةيفصتو يقارعلا يعامتجالا جيسنلا بيرخت لالخ
 يذلا يمالسالا ةوعدلا بزح مث يقارعلا يعويشلا بزحلا روذج عالتفاب ةيادبلا تناك

 .«ًايموي صخش فلأ ىلإ ًانايحأ لصي هفوفص نيب ىلتقلا ددع ناك

 «نيضراعملا ةيفصت يف ريبك رود «يواميكلا يلع» همع نبال عساولا لايخلل ناكو

 عاعشالل داجس عطق ضيرعت يف لثمتت ةيرقبعو ةديدج ةقيرط هيلع حرتقا يذلا وهف
 نم وهو ناديغ نودعس قبسألا ةيلخادلا ريزو ناكو «مهيف بوغرملا ريغ ىلإ اهئادهاو

 ريشت الو «هقيطي نكي مل ؟يواميكلا» نأل ةقيرطلا هذهل براجت رأف لوأ مادصل نيبرقملا
 نم كلت ةعشملا داجسلا عطق لمحب نوفلكي اوناك نيذلا نيكاسملا ريصم ىلإ ةياكحلا

 .مهنم صلختلا يف بوغرملا ىلإ اهميلست لجأ
 ناك نيذلا ةعيشلل ههرك نأ ريغ «تناك امفيك ةينيدلا رئاعشلا مرتحي مادص نكي مل

 يف ًايقيقح ًالكشم حرطي ناك ناريا يف ثدح امك مكحلا ىلع اولوتسي نأ نم سجوتي
 ةدعاسم حافلط هللا ريخ هرهصو هلاخ يف دجو دقو ؛هناكس ةيبلاغ نولثمي قارعلاك دلب

 وهو - ربتعا كلذلو هتطلس سسأ تيبثت رمأب ًالغشنم مادص ناك «بابلا اذه يف ةسمحتم

 ًابزح ثعبلا نوربتعي مهنأل هدوهج نوضوقي ةعيشلا نأ - سيئرلل ًابئان دعب لاري ال
 .ًايناملع

 ريدصلا رقاب دمحم مادعإ

 هرمأو ردصلا رقاب دمحم مامالا يعيشلا عجرملا مادص ىعدتسا 191/6 ماعلا يفو

 مهفلا ءوسب هلالخ نم فرتعي ًانايب رشنيو يناملعلا بزحلاب ثعبلا فصو نع فقوتي نأب
 لاثتمالا ضفرو ىربك ةناهاب رعش يذلا ردصلا نأ ديب .صوصخلا كلذب هيف عقو يذلا

 نم ةعالو جرخأ همامأ ردصلا لثم املو هلاقتعا ىلع تاونس دعب مادص لمح ام هرمألل

 ريغ مادص خأ وهو «(نازرب) ماق مث «ةليوطلا مامالا ةيحل يف رانلا اهب لعشأو هبيج

 ًاعلوم ًامئاد ناك يذلا وه) هبيج نم ليوط رامسم جارخإب ؛ءاقلل ًارضاح ناكو قيقشلا



 نيع هب أقف مث (فقوملا اهضرفي دق بيذعت تايلمع يف اهلامعتسال ةداح تاودأ لمحب

 !هسأر يف رامسملا لاخداب هيلع زهجي نأ لبق نيكسملا مامالا

 (ردصلا) بالطو ةرسأ نم ًادرف نوعبس يقل «بيهرلا ثداحلا كلذ ىلع مايأ دعب

 ايسور حلاصل سسجت ةيضق قالتخا متو «ىدهلا تنب ديهشلا مامالا تخأ مهنيب مهفتح
 لاقتعالل كلذ دعب اهدارفأ نم تارشعلا ضرعت يتلا (ميكحلا) ةرسأ طيروت لجأ نم
 مهعنمي لظ ثيح ةعيشلا دض زييمتلل مادص سسأ ماع لكشيو «ءاسنو ًالاجر بيذعتلاو
 ينيدلا لافتحالا ةبسانمب مهرهمجت ءانثأ مهنم ٠٠١ دابأو ةينيدلا مهرئاعش ةسرامم نم

 رايتلا نم نومرحي ةعيشلا ناك ؛ندملا يفو «ءالبرك ةعقاو ىركذ دلخي يذلا ريبكلا

 ةيركسعلا تايميداكألا جولو ةيعيشلا رسألا ءانبأ ىلع عنميو زاغلا ةكبش نمو يئابرهكلا

 عم برحلا لالخو ؛ةراجتلاب لاغتشالا مهيلع متحي ناك ام ءرارقلا عقاومو تارازولاو

 دونجلا لسري «كاذنآ عافدلا ريزوو مادص لاخ نبإ حافلط هللا ريخ ناندع ناك :ناريا

 ةيعامجلا رباقملا ريشت امك ءرانلا طوطخ ىلع ًارطخ رثكألا قطانملا ىلإ ًاصيصخ ةعيشلا
 اياحض تافر نم افلأ ١6 ةبارق مضتو (ةلحلا) ةنيدم يحاوض يف تغشتكا يتلا

 هماظن ناكرأو ةيغاطلا هسرام يذلا عمقلا ةيجبمه ىلع 1414١ ماعلل ةينابعشلا ةضافتنإلا

 .ةعيشلا ىلع

 داركسألاو هيواميكحلا»

 مهف ثعبلا ماظن ةيومد نم تلان يتلا يقارعلا بعشلا ءانبأ نم ةيناثلا ةفئاطلا امأ

 مادص ناف ءايربيس نوجس ىلإ نييسايسلا هيضراعم لسرأ نيلاتس ناك اذاف ءداركألا

 دقو .ًابرع ًاناكس مهناكم عضيو ءارحصلا ىلإ قارعلا لامش داركأ لسري ناك نيسح
 اذه فرتعا ثيح صوصخلا اذهب نيمألا دعاسملا ؛يواميكلا يلع» همع نبا ىدل دجو

 اهبكترا يتلا رزاجملا نم ةدحاو يهو ءءاقتعلا لقتعم يف يدرك فالآ ةرشع لتقب ريخألا

 .داركألا نم يقارعلا بعشلا ءانبأ قحب مادص

 حالسلا هلامعتسا ببسب «يواميكلا يلع» بقل ديجملا نسح يلع لان دقو

 يلامش كوكرك يف ثعبلا بزح ةسائر ىلوتي ناكو «ناريا عم برحلا لالخ يواميكلا
 دق ةيدركلا [ةجبلح] ةنيدم نأ بزحلا يف رداصم نم هملع ىلإ لصو امدنع قارعلا

 حضتيس يذلا  ربخلا نم ققحتلا ءانع هسفن فلكي نأ نود نمو ءودعلا دي يف تطقس



 ««ةداعلا ريغ ىلع» درلا نوكي نأب هل ىحوأو مادصب ديجملا لصتا  حيحص هنأ دعب اميف

 دوئجلا تائم كلذ رثا لتقو ءيواميكلا حالسلاب ةجبلح برضي نأب مادص هل صخرف

 دعب تاونس لالخ ةلئامم فورظ يف مهفتح نيرخآ يقارع فلأ 16١ يقل اميف نييقارعلا

 .ًاداركأ مهبلغأ ناكو «كلذ

 هترسأو بيعزلا» ةورث

 تحتو ««مكقوقح اوعجرتست يك نارألا نت هنأ ريهامجلا نيب ددري مادص ناك

 ةيلام غلابمب عربتلا ىلإ نيبقارعلا اهلالخ اعد ةضيرع ةلمح قلطأ ميمأتلا دوهج معد ةعيرذ
 نم ةريبك تايمك عمج نم ةلمحلا كلت لالخ نكمتو ءاهريغو تارهوجمو يلحو

 ضعبلو هبراقأل ةيفرصملا تاباسحلل اهلوح ةمخض ةيلام غلابمو ةسيفنلا نداعملا

 .جراخلا يف هتقثب نوظحي نيذلا بناجألا

 دارفأ سكع .مادصب ةصاخلا تالماعملا نم يقارعلا بعشلا دافتسا نأ ثدحي مل

 رالود نييالم ةرشع غلبم مهنم دحاو لك ملست دقف .ةعرسب اونتغا نيذلا هتريشعو هترسأ

 اسنرفو ارسيوس يف تاماقا ءارش نم مهنكم ام ؟جراخلا يف اهرامثتسا» لجأ نم

 نم ةكولمم ندنل يف «يلدوأ تواس» عراش يف ةعقاولا لزانملا لك نأ ىتح ءارتلكناو

 ىلإ يتيركتلا نازرب تاكلتمم نمض نم ةليوط ةدمل لظ ؛موروف» قدنف نأ امك «نيبقارع

 .تانينامثلا ةياهن يف هعاب نأ

 ًالضف ءهباسحل يقارعلا طفنلا تادئاع نم ةئملا يف ٠١ لّوحي ناكف «ميعزلا» امأ
 ةصاخلا كلت اهنمو ةصاخ تاقفصلا نم ريبك ددع نم حابرأ بسن ىلع هلوصح نع

 صخت تناك تارالودلا نييالم تائم ةميقب ةقفص نأ ًاريخا حضتا اذكهو «شيجلاب
 ةقيقحلا يف يفخت تناك ةيئاريالا ةهبجلا لوط ىلع ةيعافد زجاوحل ةيئبيليف ةكرش ءاشنا
 حابرألا امستقا نيذللا سوكرام دئانيدريف روتاتكيدلاو نيسح مادص نيب ةيرس ةقفص

 ىلإ لصوتلا بقع اهتدبكت يتلا ةراسخلا ببسب ةينبيليفلا ةكرشلا ضيوعت متيو ءامهنيب
 .1984 ماعلا يف ناريا عم رانلا قالطا فقو قافتا

 ناك هب نيطيحملاو نيسح مادص ةورث نم ًامهم ًاءزج نأ» :باتكلا فلؤم فيضيو

 يف ربتخم دوجو ١4448 ماعلا نم ًءادتبا فشتكا دقف «تاردخملا بيرهت اهردصم
 نيياكوكلاو نييورهلا جارختسال زاتمملا شيشحلا ةجلاعم هيف متت رصقلل يضرألا قباطلا



 جتنت ندرألاو ايكرتو ناريا عم دودحلا ىلع عرازم ةمث تناكو «ءاقنلا نم ريبك ردق ىلع

 مل) ةيبطلا ةدعاسملا راطا يف نوتأي ؟نويبوك ءابطأ» ىلوتي امنيب اناوغيراملاو نويفألا

 تاردخم جاتنال ةيلحم قرف نيوكت ةمهم (وريبلاو ايبمولوك نم ءاربخ ةقيقحلا يف اونوكي
 نولوتي لحرلا ودبلا ءايزأ يف نوفختملا ةيرسلا ةطرشلا لاجر ناكو ءديجلا فنصلا نم

 تاكرش ةكبش باسحل تارامالاو ةيدوعسلاو تيوكلا ىلإ تاردخملا كلت لاخدا
 يف ةيقارعلا كرامجلل نيعبات اطباض نوعبرأ لتق دقو «نيسح مادص يدعو يصق اهكلتمي
 ةيدوعسلا نيب دودحلا ىلع ةكبشلا كلتل نوعبات نوبرهم 1944 يف مهل هبصن نيمك

 .تيوكلاو
 ةدافتسالا ىلع ةدايز «ةرواجملا نادلبلا يف تاردخملا جيورت نم فدهلا ناك دقل

 يف تاردخملا لكاشم نع ثيدحلا نأ» :فلؤملا فيضيو ««اهبابش داسفا وه «ةيلاملا

 تاردخملا نم ًاررضت رثكألا تناك تيوكلا نأو يصقو يدع ىدل ًاريثك ناك تيوكلا
 !مادص روصق تاربتخم اهجعتنت يتلا

 لقن ىلإ اعراس نيذللا يدعو يصق ًاريثك ةيممألا شيتفتلا قرف لوصو كبرأو
 ًارابتعا ةيممألا شيتفتلا تايلمع ترثك امدنعو «ةريبكلا ءاذغلا نزاخم ىلإ تاردخملا

 اهكرت انكمم دعي مل هنأل اهايا تاردخملا جاتنا تاربتخم كيكفتب اماق ١4457« ماعلا نم

 ةطشنأ يف كراشي هنأ سانلا فرعي نيح يبرعلا ملاعلا يف مادص ةروص ىلإ ءيست

 .ةءاندلا نم ىوتسملا كلذب ةهوبشم

 باسح ىلع ءانتغالا تالاجم نع ةديعب ةدجاس ىلوألا مادص ةجوز نكت ملو
 تناك يتلا ءاضيبلاو ءارمحلا موحللا ةراجت ىلع رطيست تلظ دقف «يقارعلا بعشلا

 نيرمثتسم بناج ىلإ اهمهسأ بلغأ كلمت ةكرش قيرط نع ليزاربلا نم اهدروتست
 هتجوز مادص ىدهأو «رالود رايلملا فصنو نيرايلم اهئارو نم نيينيطسلفو نييليزارب
 هماظن يضراعم نم اهرداص يتلا يضارألا نم تاراتكهلا نم فالالا تائم ةدجاس

 تاراداو قدانفل اهعيبت يتلا دورولاو هكاوفلاو تاورضخلا ةعارز يف اهلغتست تناكو

 .«سفانم اهمامأ نوكي الأ ىلع رهسي اهجوز ناك ًاعبطو دالبلا
 يف يرحبلا ديصلل ًاريبك ًالوطسأ ناكلمي يصقو يدع نأ» :باتكلا فلؤم فيضيو

 ناكو «ةينانبل ةكرش ةطاسوب ةيبوروألا قاوسألا ىلإ نايبورلا ناردصي ثيح ءايناتيروم
 يف اهئانبأو ةدجاس تارامثتسا نع ًالوؤسم روتاتكيدلل قيقشلا ريغ خألا يتيركتلا نازرب



 ماسح ناك هتهج نمو «ةلئاط ةيلام غلابم ةيرسيوسلا هتاباسحل تلوح ثيح ,جراخلا

 اهتورث تردقو ١444 ماعلا ذنم ةصروبلا لخاد مادص ةرسأ تالماعم ىلع فرشي ماسر

 «لورك» ةلاكو هب تماق يذلا قيقحتلا دافأ امك ءرالود رايلم 4١ وحنب 194٠ ماعلا يف

 بهذلا نم نط 7٠١ ب ردقت ةورث دوجو ١99١ربمفون يف فشك ناك جيلخلا برح دعب

 .ارسيوس ىلإ خيراتلا كلذ يف اهنم ةصح ليوحت مت

 نويلم ١٠و تارايلم ةثالث غلبم ماذص بحس «هماظن طوقس نم رهشا ةثالث لبقو

 يف مهاصوأ مث هترسأ دارفأ نيب اهعيزوتب ماقو ةيقارعلا فراصملا يف هتاباسح نم رالود

 .رارقتسالاب معنت يتلا ةقطنملا نادلبو ندرألا يف راقعلا يف اهرامثتسا

 مادص ايشأ»

 نم عمسي ال وهو ىتح ؛ههركي هبعش نأ ملعي مادص ناك ؛ةيغاط مكاح لك لثم

 مئاد بعر يف شيعي ناك دقل ءاهعامس يف بغري يتلا ءايشألا ىوس هب نيطيحملا

 كلذ ىلع قفني ناكو ؛لايتغا ةلواحم وأ ةرماؤمل ةظحل يأ يف ضرعتي نأ ىشخيو

 «هتمالس ىلع ظافحلاو هنمأ لجأ نم رالود رايلملا فصنو تارايلم ةعبرأ وحن ساسألا

 لمع بقاري ًايناث ًازاهجو ًايوئس رالود رايلم قارعلا فلكي تارباخملل ًازاهج أشنأ دقف
 يف ىثي نكي مل مادصف «يناثلاو لوألا نيزاهجلا ةبقارمل ًاثلا ًازاهج مث .لوألا زاهجلا
 عضخت 1١1١ امددع غلابلا هتاماقاو هروصق تناك ؛هيذوعشمو هترحس ريغ رخآ دحأ

 رصقلا يف يضقي دعي ملو تصنت ةزهجأ دوجو مدع نم دكأتلا لجأ نم يموي شيتفتل

 .ةريخألا تاوئسلا لالخ ةدحاو ةليل نم رثكأ دحاولا

 نامض ىلع هسفنب رهسلا ىلوتي ثيحب مادصل ًايموي ًامه عيمجلا نم كشلا ناك
 صاخشألا ديدحت ىلع ًارداق هسفن ربتعي ناك دقف ؛لاجملا اذه يف ًاريبخ ناكو هتمالس
 وهو نامألا رعشي مل اذا هنأ ةجيتنلاو «مهنويع يف رظنلاب طقف هيلع ًارطخ نولكشي نيذلا

 تاذ أرجت هنأ باتكلا فلؤم يوريو :«كلتقب ًايروف ًارمأ ردصي هناف كينيع يف قدحي
 لضفأ» :هياجأف «ةقيرطلا كلتي ًائيرب ًاناسنا لتقي نأ ىشخي ال ناك نا مادص لأسو ةرم
 !«يتايحب فزاجأ نأ ىلع ًاثيرب ًاناسنا لتقأ نأ

 نع ثحبلا ىلإ مادص دمع «لاّعف لكشب هنمأ نامض لجأ نم» :دشار بتكيو
 نوعبرأ هل نوكي دلوي لفط لك نأ ةيبعشلا تاياكحلا يف ةعئاشلا رومألا نمف «هابشأ



 اذه مادص رمثتسا دقو  نيعبرأ هبشلا نم قلخي :لئاقلا لثملا ةدعاق ىلع  ًاهيبش
 ةقلخلا يف هنوهبشي صاخشأ نع ثحبو «هدنسي يملع ليلد دجوي ال يذلا «داقتعالا

 لوألا هيبشلا نكل رهشأ ةسمخ ثحبلا قرغتساو .141/8 يف قارعلل ًاسيئر راص ذنم
 مت 1988 يفو «تاونس سمخ دعب آلا مادص ضيوعتل ًازهاج نكي مل هيلع رثع يذلا
 مادصل ةقباطم خسن ىلإ مهليوحتب مهدادعا مت 1441١« يف ثلاثو ٍناث هيبش ىلع روثعلا
 ةقيرطو هجولا تاريبعتو تاكرحلاو يشملاو ثيدحلا ةقيرطو لكشلا يف نيسح

 نييالم فلك مهدادعاو هابشألا ءالؤه نيوكت ناف فلؤملا بسحبو ««ةباتكلا
 .تارالودلا

 جذومنلاو هابشألا نيب قراوفلا ةلازاب ةليفكلا ةيليمجتلا ةحارجلا تايلمع تناك

 يف يسائرلا رصقلل عباتلا انيس نبا ىفشتسم يف ةقلطم ةيرس يف متت مادصل يلصألا

 نمضتي ًالماكو ًالصاوتم ًاماظن اوعبتي نأ هابشألا ىلع ناك تايلمعلا دعبو «دادغب

 هيدل ةببحملا تارابعلا ديدرتو ةصاخلا هيشم ةقيرطو سيئرلل ةيتيركتلا ةجهللا ةاكاحم
 اوناك نيذلا هابشألا كئلوأ يقتلي ةيغاطلا ناكو «هترجنح كحو ةباتكلا يف هتقيرطو

 .ًاددحم ًارمأ مهل حرشي وأ تاميلعت مهل مدقيل ةبرقملا هتيشاح نمض

 ةحارجلا تايلمع ءارجاب اوماق نيذلا ءابطألل رثا ىلع رثع دحأ ال نأ بيرغلاو

 ةيذغت ماظنب نومزتلي هابشألا ءالؤه ناكو .مادص هابشأل رطاخملاب ةفوفحملا ةيليمجتلا
 ءهسفن هتزو وه مهنزو نوكي نأ دعب سيئرلا اهلوانتي يتلا اهسفن قابطألا نمضتي صاخ
 هنم لقا نوكي نأ ههابشأ دحأ نم ًالوبقم نكي ملف هتماق ةقاشرب رختفي ناك ةيغاطلا نألو
 ةيمحل عضخي نأ هيلع نوكي لوبقملا دحلا نع مهدحأ نزو داز لاح يفو «ةقاشر

 .هتايح هفلكي دق راتهتسالا كلذ لثم نأ اهنم مهفي ةلاسر ىقلتي وأ ةمراص ةصاخ

 نيأ ملعي ناك دحأ ال» :نأ ريثملا هباتك يف عولخملا دادغب مكاح رس نيمأ فيضيو

 يف مهلمعي نوموقي ال امدتع مهتايح طمن ناك فيك وأ صاخشألا كئلوأ شيعي ناك
 ىرتشا املكف .خذبلا ةايح يف نوشيعي اوناك «ءكلذ لباقم يف ءمادص ةيصخش صمقت

 تارايسلا يف نولقنتيو اهلثم لذب عبرأ ىلع لقألا ىلع نولصحبي اوناك ًالذب مادص
 اهسفن ةيندعملا ةحيفصلا هسفن نوللا :لقنتلل مادص اهلمعتسي يتلا اهسفن ةحفصملا
 .يسائرلا بكوملل نوبحاصملا سارحلاو

 تاعمجتلا روضحو مادص ةيصخش صمقت يف رصحنت ةيسيئرلا مهتمهم تناك



 فلؤم ركذيو «مهشيتفت ليحتسي وأ نيوعدملا ةيوه نم اهيف دكأتلا بعصي يتلا ةريبكلا

 هل عمجت روضحل ههابشأ دحأب ثعب مادص» نأ باتكلا

 هسفن ثدح رمألاو ,ملاعلا يف دجسم ربكأ ديبشت دقع ىلع لصحيس نم ديدحتل ةمظنملا

 طوطخ ىلع روهظلا لالخ نم هتروص عيملت ىلإ 1947 ربمفون يف مادص ىعس امدنع

 نم نكي مل ذا ةهبجلا ىلإ ههابشأ دحأ لسرأف «ةيناريالا  ةيقارعلا دودحلا ىلع رائلا

 هتايح دقفي نأ فيزملا نيسح مادص داكو ءرطخلل ىدفملا هصخش ضرعي نأ لوقعملا
 اودهاش نأ دعب الا اوهبتتي نأ نود ةيناريالا دودحلا هل قفارملا بكوملا عم زواجت امدنع

 لضفب الا لتقلا نم فيزملا مادص جني ملو .مهوحن ةمداق نييناريالا دونجلا نم ةقرف

 .يقارع يدنج يتنم وحن ثداحلا يف لتق امنيب هبكوم قفارت تناك ةيحورم

 تايفشتسم حاتتفا ليبق نم ةيوناث ةيمومع تالافتحا نورضحي مادص هابشأ ناك دقل

 لابقتسا ىتح وأ نييداعلا سانلا روهمج مامأ بطخ ءاقلا وأ ةديعبلا ميلاقألا يف

 نكي مل يسائرلا رصقلا نكل «ةيمهأ لقأ روتاتكيدلا مهربتعي نيذلا بناجألا نيلوؤسملا
 مغر «قئاقد سمخ نم رثكأ قرغتسي طاشن يف روهظلا ىلإ ءابشألا عفدب فزاجي
 كئلوأ دحأ عقو ول بولطملا ناك اذام نكل ءاهنوقلتي اوناك يتلا ةفثكملا تابيردتلا
 كرحتي مهنم دحاو لك ناك ذا اورحتني نأ رماوألا تناك؟ءادعألا يديأ يف هابشألا

 .ةتارجفتملا نم مازح هلوحو

 هيلع بعصي ناك هناف مادص نم هبرق نم مغرلا ىلع هنأ بيهو دشار مثيه فرتعيو
 لاقتعا دعب نآلاو «ةثالثلا ههابشأ نم دحاو مامأ مأ يقيقحلا مادص مامأ ناك نا ةفرعم

 مأ «ءايحأ نولازي ام له :ةثالثلا ههابشأ ريصم لوح هسفن لاؤسلا ضرفي همادعإو مادص

 ةيلصوم ةلئاع نم) يرمعلا زاوف :مهءامسأ نأ بيهو ركذيو ؟مهنم صلختلا ىرج هنأ
 .يلع دمحم مساجو (يشودحلا ربج ءاوللا قيقش) يشودحلا دمحأ ,(ةمرتحم

 ةرحسلاو مادص

 قيدصلا ادنواك ثينك ايبماز سيئر نأ» .باتكلا فلؤم يوري ١1484 ماعلا يف

 اكاسول ةيبمازلا ةمصاعلل ةصاخ ةرايز يف ناك امدنع هاعدتسا نيسح مادصل ميمحلا

 نأ جاربألا يف أرق دق ءايبماز يف دلو ةيويسآ لوصأ نم وهو (جار) هرحاس نأ هربخأو
 نأ صاخلا هذوعشم نم ادنواك بلطو «هماظنب ةحاطالل مادص دض كاحت ة :رماؤم كانه



 ىلإ اهميلستب باتكلا فلؤم فلكت ؛«هئادعأ تارماؤم نم مادص ةيامحل ةميمت دعي

 ةرئاط لكش يف يبمازلا سيئرلا هقيدصل ليمجلا دادغب مكاح درو «دادغب يف مادص

 ًاسووهم مادص ناك دقل ءايادهلا نم اهريغو يمجعلا داجسلاب ةءولمم 1/17 غئيوب
 «ملاعلاو ةيبرعلا ةمألا ديعص ىلع لب قارعلا يف طقف سيل يئانئتسا صخش هنأ داقتعالاب

 ««يضرملا هسوهب ًاقلعت تازايتمالا ةيامح وأ فوخلا عفادب هب نيطيحملا قلمت هدازو
 موي تاذ لمح» ءايكذألا نيمجنملا دحأ نأ اهدافم ةفيرط ةعقاو باتكلا فلؤم يكحيو

 ءايبنألا عما ليجنالا يف روكذم هنأ اهلالخ نم هل معزي ةبيجع ةبيرغ ًاجاربأ مادص ىلإ
 ددرتيو ؛لاتحملا مجنملل ءاطعلا لزجأو ةياكحلا مادص قدص ًاعبطو (!اذك) 'ةكئالملاو
 يتلا ةفارخلل ًاعبت ءهقنع يف دهده مظع عرز ناك مادص نأ ةيقارعلا ةيبعشلا طاسوألا يف

 امك ءرورشلا نم دبألا ىلإ هيمحي ناسنا مسج يف رئاطلا كلذ نم مظع ةعارز نا لوقت

 «ةريرشلا نيعلا» ىذأ نم يمحت سوواطلا رئاط شير نيزت يتلا «نويعلا» نأ دقتعي ناك
 ببس كلذ ناك نا يردي دحأ الو ء«رويطلا كلتب ًاطاحم نوكي نأ بحي ناك كلذلو
 مادص ناق ملاعلا كولمب ههبشتل ًارظنو ءاهتيشمب ةهيبشلا ةرتخبتملاو ةليامتملا هتيشم

 اهدعقي ملو ايندلا ماقأ اذكهو «ةيلوكوتوربلا ليصافتلاب ايِضَرَم ًامامتها يلوي حبصأ
 «لجر ىلع ًالجر عضي وهو هترضح يف سولجلا ىلع دادغب يف اسنرف ريفس أرجت امدنع
 لابقتسا مدع ررقو ءرمألا نم هءايتسا يدبي يسائرلا رصقلا يف نم عيمج هعمس ثيح

 فرصي ملو «ةيسنرفلا تاطلسلا ىدل ًايمسر جاجتحالاب ددهو ةيناث «حقولا» ريفسلا كلذ
 نأ (كاذنآ) ةيجراخلا ريزو بصنم لغشي ناك يذلا زيزع قراط هل دكأ امدنع الا ةركفلا

 .«ةيسنرف ةداع وه ىرخأ قوف لجر عضو عم سولجلا

 ىرخأ قوف ًالجر عضيو هسفن ىسني ناك امدنع هسفن زيزع نأ» :بيهو فيضيو
 كلجر لزنأ» :هل لوقي نأب هباوص ىلإ هديعي مادص ناك ؛هتيشاحو سيئرلا ةلباقم لالخ

 مامأ هتسلج ححصيو رمألل ةيجراخلا ريزو عضخيف ««!كل اهترسك الاو ضرألا ىلع
 !اهبكترا ناك ةقامح ححصي ًاريغص ًالفط ناك ول امك كلذ لعفي سيئرلا ةيشاح لك

 يب ةيناتسكابلا ءارزولا ةسيئر تماق ؛«٠195 سطسغأ علطم يف تيوكلا لالتحا دعبو

 يدافتل هتاوق بحسب مادص عانقال هذوفن لامعتسا هنم بلطتل تافرع رسايب وتوب ريظان
 ةلاسر ىلع اهعلطأو لخدتلا ضفر ينيطسلفلا ميعزلا نكل «يلودلا عمتجملا عم ةهجاوملا

 نالخدي تافرع ةقفرب مانملا يف هسفن ىأر هنأ اهيف هربخي مادص نم هيلا تلصو ناك



 لمأ ال هنأ نم تافرع مالك نومضم وتوب تمهفف «نيضيبأ نيناصح نابكري امهو سدقلا

 .«!ةيملسلا قرطلاب هباوص ىلإ نونجلا نم ىوتسملا اذهب صخش عاجرا يف

 ناريجلا ىلع ناودعلا

 ىلع نيضراعملا دض ةعيظفلا بيذعتلا بيلاسأ ءازا فوفصلا صرل بولسأ لضفأ نوكي

 دنتسي هنأل ريبك دح ىلإ ًانومضم كيتكتلا اذه نوكيو ؛كرتشم ودع قلخ يه يلخادلا ىوتسملا
 عم ةحلسم ةهجاوم يف لخد امدنع نيسح مادص هيف ركفي ناك ام كلذو .بوعشلا ةينيفوش ىلإ

 .تيوكلا دض كلذ نم تاونس رشع دعب اهددج يتلا ةيلمعلا يهو ناريا

 يف 191/5 قافتا نم هئايتسا نع مادص ربع ١198 ربمتبس ١0 مويل هباطخ يففا
 ةلجد يرهن ءاقتلا ةطقن ربتعي يذلا رهنلا وهو ءبرعلا طش ماستقاب صاخلا رئازجلا

 نلعأ «نارياو قارعلا نيب دودحلا هتياهن يف لكشيو رتموليك ٠٠١ لوط ىلع تارفلاو

 «ناريا دض برح نالعا ةياثمب كلذ ناكو ءاهلماكي ةقطنملا ىلع هتدايس نع هرارق
 ««ناريا ىلع يقارعلا موجهلا أدب يذلا مويلا وهو 118 ربمتبس 17 خيرات لح امدنعو

 صخش ءارو مأ قارعلا ةحلصم همهت ميعز» ءارو ريسن له  بيهو لوقي - ًايدج تلءاست
 نم ديدعلا دادغب يف لح عازنلل ىلوألا تارارشلا عالدنا بقعو «ةمظعلا نونجب باصم
 ةطاسولل ةنجل مهنيب ءةحلسملا ةهجاوملل دح عضو فدهب لخدتلل نيملسملا ءاطسولا

 ءايض قبسألا يناتسكابلا سيئرلاو يطش بيبح اهبتاك اهسأرتي يمالسالا رمتؤملا نع
 يد زيريب رييفاخ قياسلا ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا وه يناثلا رئازلا ناكو ؛«قحلا

 ايادهلا بحي هنأ هلوح اهزاجناب مادص فلك يتلا ةيرسلا ريراقتلا تدافأ يذلا راليوك

 .(260) «هئاضراب ىصوأف ءًايسنج ًاذاش ناك امبرو ةميقلا

 بيهو دشار مثيه يوري  دادغب يف ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا لح امدنع اذكهو

 فافض ىلع قباوط ةثالث نم ديشم مخف رصق وهو «ةيرذشلا رصق يف لزني مادص هلعج

 غلابمب هديدجتب ماقو هباحصأ نم هرداص دق ناك يضاملا نرقلا تائيعبرأ ذنم ةلجد

 فوهك» نم ريثكلا هب طيحت ًاحبسم مضي رصقلا ناكو «هتاقيشعب هيف يقتلي يك ةمخض
 هفلك مادص نأ» :بيهو فيضيو :(٠٠:)رخآ قيلعت ىلإ جاتحي ال مسا وهو «بحلا

 نم ةعونصملا اهرومت عم ارتمتنس ١١و رتم اهلوط بهذلا نم ةعونصم ةلخن لمحب



 راليوك يد زيريب ىلإ .سكيلورلا تاعاسو ةداتعملا ايادهلا بناج ىلإ «ةريبك رهاوج
 !هتمذ ءارش يف ةحوضفملا ىواشرلا كلت ديفت نأ لمأ ىلع

 ررق هتمذ عيبل ادعتسم نكي مل ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا نأ مادص كردأ امدنعو

 ةيلمع نأ هيف معزي ةدحتملا ممألا ىلإ ًاروزم ًاريرقت لسرأو هتيقادصم نم هدرجي نأ
 دوجو نع تفشك  دادغب يف اهنيح لازي ام ناك يذلا ماعلا نيمألا ةرئاطل ةيرس شيتفت
 « .دحأ ىلع لطنت مل ةبذكلا نكل ءاهلخاد يف يناريالا داجسلا نم ريبك ددع

 ريفس بصتم لغش يذلا ناطلس نب ردنب ريمألا هراز «تيوكلا مادص وزغي نأ لبقو

 برضب اهيف دده يتلا هتاحيرصت نم هرسأب ملاعلا قلق نع ربعو نطنشاو يف ةيدوعسلا
 دهف كلملا ىلإ لقني نأ هنم بلطو هنأمطف «ةيديلقت ريغ ةحلسأب ةيبرعلا نادلبلاو ليئارسا
 .«تاحيرصتلا كلت يف ًاداج نكي مل هنأ

 بيهو يوري «ةرصبلا يف 144٠ ويلوي نم ريخألا عوبسألا يضقي مادص ناك امنيبو

 يف»و «ببسلا اوملعي نأ نود رافنتسا ةلاح يف ناك يسائرلا رصقلا يف عيمجلا نأ

 يناثلا مويلا ةحيبص يف اوقيفتسيل يسائرلا رصقلاب مادص مهب قحل سطسغأ نم لوألا

 تلتحا دق مهدالب تاوق نأ طقف اهئيح اوملعيو فتاوهلا نيئرو حايص تاوصأ ىلع

 سيئرو هسفن يقارعلا عافدلا ريزو نأ ةجردل ةمات ةيرس يف ةيلمعلا تمت دقل !تيوكلا

 تاملاكملا يقلت ضفري مادص لظو «ةعاذالا جاومأ ربع الا اهب املعي مل ءارزولا

 .ةيلمعلا اهتقرغتسا يتلا ةدملا لالخ برعلا نيلوؤسملاو ةداقلل ةيفتاهلا

 عمجت ةيوق طباور تناك دقف تيوكلا لالتحا دض يقارعلا بعشلا مظعم ناك دقل
 ةيلمعلا دئاق هحصن ثيح ناودعلا دض اوناك مادص نم نوبرقملا ىتحو ؛نيبعشلا نيب
 ناك امنيب «ةعاقلا ةرداغم ىلع همغرأو لذاختلاو نبجلاب ءادص هتعنف عجارتلاب ًايصخش
 يقاب ىلع هعم بعصي لكشب هنامز ىلع ةمدقتم ةيؤر هيدل نأ نوعديو هنوقفاني هتالارنج

 !همهف ملاعلا ةداق
 ىلع ًادامتعا اهيف رصنلا متي ال ةرصاعملا بورحلاف يوادوسلا انلبقتسم فرعن انك

 فيك نكل«ليلقلا الا اهنم كلمن ال يتلا ةيجولونكتلا تالهؤملا امناو دونجلا ددع
 :ءازهتساب لءاستي ناك صخشل كلذ لوق نكمي

 طقسي نأ نكمي ًايقارع ًايعار نا ؟اهنع نوثدحتت يتلا ايجولونكتلا هذه يه ام
 تاوف لبق تيوكلا نم هتاوق بحسب هتالارنج دحأ هحصن امدنعو ؟هاصعب موتناف ةرئاط



 «الف نحن امأ لاتقلا نم تبعت كنأ قيفرلا اهيأ دقتعأ :هيلع درو ةيغاطلا بضغ «ناوألا

 !ًاروف ةعاقلا هذه رداغ

 تيوكلا دض يواميكلا حالسلا لامعتسا ضفر يذلا ةطنح جاحلا قراب ءاوللا امأ

 قصبو «ةيقارعلا تاوقلا باحسنا دعب نيرخآ تالارنج ةسمخ هعمو مادص هاعدتسا دقف

 :لاق ذا اعاجش ةطنح در ناكف «نابجلاب هتعنو هئالمز مامأ ههجو ىلع

 !«ةيئادتبا ةسردم ةرايز لجأ نم ًايصخش ًاسراح 70١ بحطصي يذلا وه نابجلا»

 نم مادص هجو دوساف «ناريا دض برحلا لالخ تعقو ةئداح ىلإ ريشي ناكو

 .ةطنح جاحلا قراب ءاوللا لتقل هسارح دحأ رجنخ لئساو بضغلا

 ..يوري صاخلا مادص بيبط
 ءارجاب نيلغشنم مادص ةلئاع دارفأ ناك «باوبألا نم برتقت برحلا تناك نيح

 دادغب ةمصاعلا ىلع موجهلا ءدب نم ةدودعم مايأ لبقو ..مههوجول ليمجت تايلمع

 «ىرخألا ولت ةدحاولا ءينم نبلطي ةلئاعلا ءاسن تناك ءاهقوف لبانقلا ىلوأ طوقسو

 * !هتاياور ةباتكب لماكلاب ًالغشنم ناك هسفن مادص اميف «نهفونأل ريغصت تايلمع ءارجإ
 هتاركذم يف هتلئاعو مادصل ةريخألا مايألا تالاغشنا ريشب ءالع روتكدلا لقني اذكه

 .ولسوأ ةيجيورنلا ةمصاعلا يف تردص يتلا ' صاخلا مادص بيبط" ةيصخشلا

 "دئاقلا" ريسأ
 دروغيس سرال يجيورنلا يفاحصلا ةيلصألا اهتخسن بتك يتلا ؛هتاركذم يف

 ةلئاعل ةيلخادلا ةايحلا ليصافتو رارسأ نم ريثكلا ريشب ءالع روتكدلا فشكي ؛ونانوس

 .هتايح ىلع مادص اهلالخ هنمتئا «ًاماع نيرشع ةبارق اهنم ًابيرق لظ يذلا ءنيسح مادص
 هتحص ةياعر ىلع رهاسلاو ءهرمع بيبط نوكي نا هراتخأف ءهيصلخم رثكأ نم هربتعأو

 مئادلا هدادعتساو هلمع يف هصالخاو هينافت ىلإ ءالع روتكدلا ريشيو. هتلئاع ةحصو

 ةظحللا نعلي هنيع تقولا يفو ءاهجاتحي مادص ناك تقو يأ يف ةيبطلا هتامدخ ميدقتل

 دقل :ريشب لوقي ..نيرشعلا هئابطأ مقاط نيب نم ًادحاو نوكيل مادص اهيف هراتخأ يتلا
 تقولا ةليط ًابقارم تنك ءمادص ةدايع يف ًابيبط ينييعت دعب ًامامت ةيصخشلا يتيرح تدقف

 روضحلا ىلع ناكو ءاهلك لجست تناك ةيفتاهلا يتاملاكمو «تارباخملا لاجر لبق نم

 الو راذعألل ناكم ال ةلئاعلا هذه روصق يفف «ددرت نود نم اهيف يننوبلطي ةظحل يأ يف



 يف درف يأ نم ردصت بضغ ةظحلل «نكمي فيك ينيع مأب تيأر دقل فيضيو .حماستلل

 .ءايربأ حاورأ قهزتو رشب ةايح ريمدت ىلإ يدؤت نا «ةلئاعلا

 ةحصلا ريزو لتقم

 ىلع لاثمك ؛ميهاربا ضاير «قباسلا ةحصلا ريزو لتقم ةصق ءالع روتكدلا درسي
 وأ يأرلا هفلاخي نمل ليولاف ؛هبضغ تاعاس يف ناك يأ عم هحماست مدعو مادص ةواسق

 هلتق رارقو .ةيركسع ةيتر وأ يبزح زكرم يأل رابتعإ الو هدنع عيفش الف ءابلط هل ضفري
 ةداهش عيقوت ضفر ريخألا نأل طقف ءاج :ميهاربا ضاير قباسلا هقيفر ؛ةحصلا ريزول

 رمألاف .هتايح هفلكيس ضفرلا اذه نا هلابب رطخي ملو ءهنم ايلعلا تاهجلا اهتبلط ةروزم

 ءابطألا دحأ لاسرا ماظنلا دارأ :يلاتلا وحنلا ىلع ىرج هتاركذم يف ءالع دكؤي امك

 بلطتي رمألا ناكو .ةيوايميكلا مومسلا نم عاونأب صصختلل جراخلا ىلإ نييرطيبلا

 قفرم ريرقت عم يرشبلا بطلا ةيلك نم جرختم بيبط هنأ تبثت ةروزم ةداهش رادصإ
 هدرطب مادص رمأ ء«روزملا ريرقتلا عيقوت ريزولا ضفر امدنع .ةحصلا ريزو نم قدصمو
 تايفشتسملا ىدحأ يف تثدح توم تالاح يف ببستلاو بجاولا هلامها ةجحي

 .همادعأ مادصررق «هلزنم يف ةيرابجالا هتماقا ىلع عيباسا ةتس دعب .ةيقارعلا

 توملا اهمكح ةحزم

 هنأ فيكو «هتيسيلوبو ماظنلا ةيعمق ىلع تاداهش ءالع روتكدلا لجسي هلمع مكحبو

 نيبرقم ءاقدصأ عم مهتعمج ةيليل ةرهس يف اناك دقف .ةئيرب ةحزم ببسب هل نليمز رسخ

 ماظنلا اهذختا يتلا نيئاوقلا لوح ةدحاو اهنيب نم ناك ءاتاكن اهيف اوكحو اوحزم ؛مهل

 زاهجب اطبيترم ناك مهئاسلج دحا نا مهلابب رطخي ملو .زديالا ضرم ةحفاكمل
 نع اهافخأ ويديف اريماك يف مهثيداحا روصيو لجسي ةرهسلا ةليط ناكو تارباخملا

 .نيبيبطلا مادعاب روفلا ىلع رمأ طيرشلل مادص ةدهاشم نم تاظحل دعبو .مهنيعأ

 تيرفع فكم ىلع ريصم

 فيكو ةقيقد لك يف هرظتني اذام فرعي ال هنأف ءمادصل ًابيبط ءرملا نوكي امدنع
 طقاستت لبانقلاو جيلخلا برح ءانثأ :ةيلاتلا ةياكحلا ريشب ءالع ركذيو. هريصم ررقتيس

 ءاهلباو تحت ةنيدملا عراوش يف ريسلا «يلايللا ىدحأ فصتنم يف تررطضأ ءرطملاك



 ةجلاعمل ًاروف رصقلا ىلإ روضحلا مادص وقفارم ينم بلط ليللا نم ةرخأتم ةعاس يفف
 حرجل ضرعت دق هفك رصنب نأ تفرع هتصحفو تلصو امدنع .سيئرلا اهل ضرعت ةباصا
 ةيثراكلا ةيئانثتسالا ةلاحلاو برحلا عاضوا نأ نظأ تنك .ةرايس ثداحب " شدخ " طيسب

 ناك ّيلع ملس امدنعو ؛ًاثداه هتدجو ينكل ءاهسيئر ىلع سكعنتس دالبلا اهشيعت يتلا

 توص ' رابخأ ةرشن ىلإ هربع عمتسي ءروتسيسنارت ويدار زاهج ةيناثلا هديب لمحي
 مكديرأ :عيمجلل هعامسا دمعت ٍلاع ٍتوصيو ةأجف مادص نلعأ هتجلاعم دعب ." اكيرما

 .هللا رارق ناك دقل ««يرارق» تيوكلا لالتحا رارق نكي مل ؛اوفرعت نا ايعمج

 برحلا لوبط عاقيإ ىلع ليمجت تايلمع

 نكلو .كش ىندأ نود نم ةلبقم ةديدج ًابرح نا عيمجلا رعش 3٠١7 ءاتشو عيبر نيب

 .ةصاخلا اهتقيرطب فرصتت تناك دقل .ةبيرغ تناك اهيلع مادص ةلئاع لعف دودر

 نع مومحم ثحب يف ةدحتملا ممألا وشتفم اميفو ؛(رياربف) طابش نم رشاعلا يف
 ءدبل ةدعلا نادعت ايناطيربو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ءلماشلا رامدلا ةحلسأ

 ليمجت ةيلمع ءارجإ ينم بلطو .«يصق تيب ىلإ روفلا ىلع روضحلل تيعدتسا «برحلا
 دقل .اهفنأ لكش نم ةحاترم ريغ اهنا يل لاقو ءرمعلا نم ةرشع ةسماخلا غلبت يتلا هتنبال

 تنب «دغر تبلط ةرشابم اهدعب .همجح للقأو اهفنأ لمجأ نا ةرورسم ةلئاعلا تدارأ

 نم دحاو عوبسا لبق «هسفن بلطلاب يصق ةامح تمدقت مث .ةهباشم ةيلمع ءارجإ «ءمادص

 ءانثأو «ثالثلا يتاضيرمل ةيئاهنلا تابيترتلاو تاصوحفلا تيرجأ ؛ةريخألا برحلا ءدب

 يلاطيالا ثاثألا مقطأو ةنيمثلا لاتسيركلا تايرث نا تظحال يصق تيب ىلإ يروضح

 ديلاقم ملس هسفن مادص .ام وحن ىلع ًاغراف تيبلا ادب دقل ءامامت تفتخأ دق ةرخافلا
 هط «'يوايميك يلع* هتقث مهيلوي نيذلاو ةعبرألا هتداق ىلإ ةيمويلا دالبلا ةراداو مكحلا

 دالبلا لكاشم امنيبو .ايفتخم لاز ام يذلا يرودلا تزعو زيزع قراط ء:ناضمر نيساي

 يفو ؛ةعبارلا هتياور ءاهناب ًالغشنم روتاتكيدلا ناك يلودلاو يموقلا ىوتسملا ىلع مقافتت
 اهتعجارم هنم بلطو «يدامح دماح ةفاقثلا ريزو ىلإ اهتدوسم لسرأ ةعمعملا مضخ

 !ةعبطملا ىلإ اهلاسراو ًايوغل
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 رصحناو «مهفئاظو كرتب اوأدب دق نيفظوملا رثكأ نا ترعش برحلا بارتقا عم
 ءرارفلا تررق :ءالع روتكدلا لوقي اهدنع .مهلئاوع ذاقنأو مهدولجب صالخلاب مهريكفت

 ةظحللا نا ترعش «(ليربأ) ناسينرهش نم سداسلا يف مادص ةدايع ىلا تبهذ امدنع
 نأ تكردأ ىفشتسملا سيئر بلط لالخ نمو .نورخآلا هب موقي امب مايقلا ّيلعو تناح

 يف يئاقب تبلط دق ايلعلا تاهجلا نا ريدملا يل لاق دقل .رارقلا اذهب ليجعتلا يلع
 ربجي امدنع .هعم يذخأ ديري مادص نأ تردق ريكفت دعبو .اهترداغم مدعو ىفشتسملا

 نم نيعستلا غلبت يتلا زورجعلا يتدلاوب تججحت : ريشب فيضي .دادغب ةرداغم ىلع

 ةجاحب يهف اهل ماعطلا دادعإ لجأ نم ًالوأ تيبلا ىلإ باهذلا ىلع هل تلقو ءرمعلا
 ءالع روتكدلا بتكو .دالبلا يفو ىفشتسملا يف يل ةظحل رخخآ هذه تناك دقل .يتدعاسمل

 نم لح يف نآلا يسفن دجأ هتمدخ نم ًاماع نيرشع دعب ..هتاركذم ماتخ يف ريشب
 !نيد يأب هل ًائيدم يسفن دجأ الو عماج يأ مادصب ينعمجي دعي مل .. . يرمأ

 رودص دعب سرب سنارف ةلاكو عم ثيدح يف نيسح مادصل صاخلا بيبطلا دكأو
 ًافالخ هتاكرحت ءافخما يف هب نيعتسي هيبش يا ىلإ أجلي نكي مل نيسح مادص نأ هباتك
 ,"”راطالا اذه يف ةجئارلا ةركفلل

 ..يوري مادص ةريس بتاك

 . .ثيدح بولسأب مادص ةريس ةغايصل ةيبدألا هبهاومو ةملق دئج بتاك رطم داؤف
 . .ةينمألا مادص ةزهجأ نف فارشإو فيلكتو ليومتب اهردصأو

 داعأو عّمل ثيح ماوعأ لبق هذُفن ة ان دلا
 ل :ريس ةغايص

 يف ناك نمل ًادج يعيبطلا نم نأل «هيبشلا# رمأب ملع ىلع ريشب روتكدلا نوكي نأ 0 00
 ًالخدن بلطتي «هيشلا» رمأ ناك نإو «هبيبط مامأ ةينمألا هقاروأ لك فشكي ال نأ مادص
 «بيبط نيرشع نم ًانّوكم ناك مادصب صاخلا يبطلا زاهجلا نأ ريشب روتكدلا ّرقأ دقف 5
 ريشب يفن نإف «كلذل ءاقباس ريشب ّرقأ امك ةينمألا مادص ةزهجأ نم نوبقارم مهلك ًاعبطو
 .(فلؤملا) هدوجوب ره هملع مدع ىلع ليلد وه ام ردقب «هيبشلا» دوجو مدع ىلع اليد سيل

 5٠١4/9٠١7 ماعل فيشرألا  طسرألا قرشلا ةديرج يف ًاعابت ترشن تالاقملا هذه (؟)
 .(فرصتب)



 لالتحالا ةضبق يف ًاريسأ هطوقس ىتح ةيصخشلا يئانث نيسح مادص رمتسا

 يذلا رمألا وهو ءاهيف موقلا رابك نم سيل يذلا ةريشعلا نبا نم جيزم وهف .يكيرمألا
 امقان  ةروثلا ةدايق سلجم سيئر بئان بصنم يف ةطلسلا ةّمق ىلإ لصو امدعب  هلعج

 مث ًايسايس ًاميعز طقف سيلو ءرئاشعلا لكل ًاديس هب فرتعملا ريغ ةريشعلا عمتجم ىلع
 هانعم امب يأ اهلجأ نم مكحي ملو اهب مكُح يذلا ةديقعلا نبا ًاضيأ وهو .دالبلل ًاسيئر
 نأ سجاهي نوكسم كلذ ىلإ وهو . حومطلا ىققحي يذلا يموقلا فقسلا تناك اهنأ

 يف ذخألا عم ؛ةيجيلخلا ةلداعملا يف بعصألا مقرلاو ةمألا يف بعصلا مقرلا نوكي

 .ةّمألا ىوتسم ىلع بعصألا مقرلا حبصي ةلداعملا هذهب زوفلا هنكمأ اذإ هنأ رابتعالا

 نم ةيروسلا ديلا ضفن يذلا ءدسألا ظفاح سيئرلا عم يقيقحلا هعارص ناك انه نمو

 ققحي نأ نود نم ةيماّدصلا رايدلا يف ذالملا ءدجوف «قلفع ليشيم «ثعبلا» سسؤم
 نيسح مادص تاعّلطت نإ لوقلا زوجي انه نمو .هيلإ علطتي يذلا ىغتبملا مادصل كلذ
 ةيشخ نأ ًاربتعم ناريإ عم برحلا ءارو عفادلا تناك جيلخلا ةقطنم ىلع دّيستي يكل
 هبناج ىلإ نوفقي لودلا هذه ةداق لعجتس ينيمخلا يروثلا ّدملا نم ةيجيلخلا لودلا

 ةروثلا ريدصتب قّلعتملا ينيمخلا عورشملا عضول ًاءرد امنإو هماظن جذومنبو هب ًابح سيل
 تاعّلطتلل ةيعاو نكت مل جيلخلا لود نأ انضرتفا نحن اذإ ءىطخنو .ذيفنتلا عضوم

 ةرئاطلا لخاد يجيلخ لوؤسم عم ءاقل يفف .تيوكلل هوزغب تئجوف اهنأو «ةيماّدصلا

 اهرازوأ تعضو ةيناريإلا  ةيفارعلا برحلا تناك امدعي تيوكلاو ندنل نيب ةلحر يف

 عّرجتي نمك كلذب هنأو رانلا قالطإ فقوب لوبقلا ينيمخلا هللا ةيآ نالعإ لالخ نم

 ةياهنلا ىلع يماذدصلا لعفلا در نم هقلقو لوؤسملا اذه جاعزنا ينفقوتسا ءمسلا

 يزلا ًايدترم يقارعلا سيئرلا نأ فيكو برحلا كلتل ينيمخلا بناج نم ةيرارطضالا
 ًاناصح يجيلخلا رارقلا لهأ نم ددع اهيف ناك ةيلافتحا ةصنم مامأ ىطتما يركسعلا
 ةرابع مّهفتلا ناكو .كئلوأ رارقلا لهأ اهمّهفتي ةلاسر هبشي ام وأ ةمالع كلتو ءًاضيبأ

 «نيسح مادص هيلإ عّلطتي يذلا دّيستلا وحن يماّدصلا عوزنلا اذه نم ةيشخ ءوشن نع
 عم ةمزألا نأش يف داحلا يقارعلا يسايسلا باطخلا ىلع درلا ناك قلطنملا اذه نمو
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 بلاطملا عم براجتلا نأ ساسأ ىلع ةذح رثكأ يتيوك يسايس باطخب تيوكلا

 ولو .دّيستلا هاجتا يف نيسح مادصل ةمدقتم ةوطخ قيقحت ًايلمع ينعيس ناك ةيمادصلا

 ةيبلتو لابلا لوطو ةنورملا نم ًائيش اودبأ نويجيلخلا ناكل كلذ ريغ ناك عانتقالا نأ

 برحلا نأ ول ًايئاقلت كلذ نولعفيس اوناك مهنأ نيضرتفم «قارعلا تاجايتحا ضعب
 يذلا يقارعلا قيقشلل يسايسلاو يلاملا معدلا خض مهبناج نم اولصاوو تلصاوت

 لود بيصُي نأ نكمي امل ًاءردو هماظن نع ًاعافد ةيروثلا ةينيمخلا تاعّلطتلا هجاوي

 .يمادصلا ماظنلا طقس لاح يف جيلخلا

 سلجم هجاوي نأ ررق امدنع رثكأ ترولبت مادص تاعّلطت نم ةيجيلخلا ةيشخلاو
 راصح ةلاح هنأ ول امكو ادب ريخألا اذهو .«يبرعلا نواعتلا سلجم» ب «يجيلخلا نواعتلا

 ىرخأ ةهج نم ندرألاو ةهج نم نميلا نأ ماد امو ءمهنم رصم ذخأيس ماد ام نييجيلخلل

 يفو ردصلا يف يتلا ةكوشلا ىلإ ةفاضإ .ةرصاخلا يبناج يف نيتكوشلا لثمب نانوكتس

 ةوهص ءاطتما لالخ نم ةدمعتملا تايّدحتلاو ةيشخلا هذهو .هسفن قارعلاب ةلثمتم رهظلا

 حبصي نريإ عم ةهجاوملا تاونس يف نيسح مادصب يبرعلا راهبنالا تلعج ضيبألا داوجلا
 ةرايز نع تأشن يتلا ءاوجألا الو ةيّذولا ثيداحألاو تاحيرصتلا ضعب اهحمت مل ةوفج

 ىلع تاءاقل نم ةرايزلا هذه فار امو ةرمعلا كسانم ءادأ لجأ نم ةيدوعسلل مادص

 «مالحأ اهتقيقشو ةدجاس ةديسلا مادص ةجوز اهدعب تداع يصخشلا يلئاعلا ىوتسملا

 ةرتفل هيلع تناك ام وحن ىلع ةيقارعلا  ةيدوعسلا ةقالعلا ومن ناينمتت «نازرب هيخأ ةجوز
 .لوألا لجرلا وه امنأكو هرود سرامي يذلا يناثلا لجرلا لاز ام مادص ناك مايأ ةرباع

 -ةيقارع ةقالع ومن ةيادب ةعقاو رضحتسن انلعجي ةيلئاعلا ةلأسملا لوح ثيدحلاو

 يتيوكلا رارقلا لهأ ضعب رسأ نم دارفأ ناك مايأ يصخشلا يلئاعلا ديعصلا ىلع ةيتيوك
 «دمحألا حابص خيشلا ةلئاع ءالؤه نمو .عيبرلا لصف يف ةيقارعلا يراربلا ىلإ نوهجوتي

 سيئرك هتاطلس ةورذ يف كاذئمز ناكو ءاهلوصو أبن يتيركتلا نازرب غلبي نإ ام يتلاو
 هذه تّرمتساو .نييتيوكلا فويضلل نافرخلا حبذ هينواعم نم بلطي ىتح «تارباخملل

 ىلع ةيتيوكلاو ةيقارعلا رودصلا يف ناكيرمألا سوسو نأ ىلإ لماعتلا يف تايكولسلا
 «يبسالغ ليربإ ةريفسلا مالكب ًالّممتم لوألا معطلا نم ناك يذلا ناكو ءءاوس دح

 ًايسايس ةيتيوكلا رعاشملا تلعج يتلا ةيماّدصلا ةوزغلاب ةلثمتم ةديصملا ىلإ ًالوصو
 «قارعلل ضعبلا بناج نم ةوادع ىلإ بلقنت ًامومع ةيجيلخلا رعاشملا اهعمو ًايمالعإو



 ةورثلا ةريحبل فيفجتلا نم ديزم نع ًالضف ءرخآلا ضعبلا بناج نم ةداح ةموصخو
 ًافازنتسا ىهتنا ةرفطلا ةبقح يف ةورثلا هذه باحصأ هانج ام لك نأ ثيحبو «ةيطفنلا

 نيسح مادصل لاق دليفسمار دلانود نأ اهتصالخ ةعقاو انه ينرضحتو .تارُدُقللو لاملل
 يل بتك اذإ مدنلا ٌّدشأ مدنتس» :ناغير دلانور دهع يف دادغب يف هب فصاع ءاقل ةياهن يف

 يذلا «لود بوب روتانسلا نأ اهتصالخ ىرخأ ةعقاو ينرضحت امك .0”'2. . شيعأ نأ

 ناسين 18 موي ايقتلا امدنع مادصل لاق ءدوهي مهنيب خويشلا سلجم نم ًادفو سأرت

 نل تنك اذإ» كنأ هانعم ام «عيباسأ ةعضبب تيوكلا وزغ لبق لصوملا يف 114٠ (ليربأ)

 لعج يذلا رسلا نع ةباجإلا امهيف ىرج امو نيءاقللا نيذه يفو .«ريغتتس كنإف رّيغُت
 عالتقا تررق بألا شوب سيئرلا ةرادإ نأ دح ىلإ لصت ةيساسكتلا  ةيتيركتلا ةقالعلا

 برح تّققوت امدعبو كلذ ىلع يمادصلا درلا نأو ءروذجلا نم ةيمادصلا ةيروطاربمالا

 اههضوو شوب سيئرلل كييازوملا «ةحوللا» ةغيص يف ءاج راصحلا ضرفب بألا شوب
 وهو «بناجأو ًابرع نوجراخلاو نولخادلا اهسودي ؛ديشرلا قدنف لخدم ىلع ةحسممك
 مادص بناج نم فّرصتلا كلذ نإ لوقلا ةغلابم سيل هلعل لب «ةجيتن ىلإ ُدؤي مل ماقتنا

 ةيار تحت نيوضنملا ةرادإلا رساوكو نبالا شوب سيئرلا ماقتنا عفاود ةلمج نم ناك

 يدنع حجرألا داقتعالاو .هرعاشم هيلإ انرشأ يذلا ءاقللا كلذ قرافي مل يذلا دليفسمار

 نع رارسألا نم هدنع ام يوري نأ رسألل ًاعوط مالستسالا نم دارأ نيسح مادص نأ وه
 تاءاقل ىلإ امير ةفاضإ .سرغنوكلا دفوب ءاقللاو دليفسمارب ءاقللا ؛نيءاقللا نيذه
 ريثكلا هنع ففخي نأ هنأش نم ام وهو «ناريإ عم برحلا فورظب اهضعب قلعتي ىرخأ

 روبقلا نع ةيناطيربلاو ةيكيرمألا ةفاحصلا "”تاياور هتدروأ ام ىلع هل سانلا ضغب نم

 يف ةرشابم ريغ ةقيرطب ولو لتاقملا ةروص مادص ىلع يفضُي نأ لواحي رطم ديسلا نأ رهاظلا )١(
 هنع ملكتي يذلا ءاقللا نأل اذه يف حجن دق رطم ديلا نأ ىرأ الو !. .اذه دليقسمار ديدهت

 .هل رربم ال  ديدهت  اذكه عم ىفانتي اذهو نواعتو قيسنت ءاقل ناك - دليفسمار عم مادص
 . (فلؤملا)

 - مالعإلا ةزهجأ عيمج اهتقثو دقو ؛عقاوو قئاقح يه لب «تاياور» تسيل ةيعامجلا رباقملا (1)

 لئاسولا هذه ضعبو ءدادغب مكاح ماظن طوقس دعب قارعلا يف ةلماعلا  ةيبنجألاو ةيبرعلا
 نإ يردأ الو !. .ربق ىلإ ربق نمو هرباقملا هذه شبن ةيلمع ةظحلب ةظحل لقنت تناك ةيئرملا
 انرشأ يتلا ريوصتلا تاسدع اهلقنت تناك يتلا قئاقحلا ريغ تاياور رطم ذاتسألا دنع ناك
 .(فلؤملا) ؟. . .نآلا ّدحل اهب عمسن ملو اهيلإ



 ميحرلا ريغ هلماعت كلذ لبق نمو تيوكلل اهب ماق يتلا ةوزغلا ىلإ ةفاضإ يتلا ةيعامجلا

 ماظنلا لخاد تايكولس لوح هلوق بجي اًمم ىندألا دحلا اولاق نييقارع عمو هل قافر عم

 .ًابوبحم هيف ناك يذلا نمزلا يف اهب ماق ةريثك تازاجنإ ىلع تظغ -

 امك تءاج همكح تاونس نم ةضوفغبملا ةرتفلا نأ بارغتسالا ريثي ام نمض ىقبيو

 ريغ ءيش الو يّدحتلا ةدعاق ىلع موقي ناكو ءهسفنب هغاص جمانرب نم ءزج اهنأ ول

 سلجم ةسائر ؛ةيروهمجلا ةسائر :ةقلطملا ةطلسلا كلام هنأ ساسأ ىلعو «يّدحتلا

 «شيجلل ماعلا دئاقلا ةطلسو «بزحلل ةماعلا ةنامألا «ةموكحلا ةسائر ؛ةروثلا ةدايق

 وأ رارق ىلع ضرتعت نأ اهتعاطتسا يف ةيعيرشت ةطلس كلانه نوكت نأ نود نم كلذ لكو

 هنأش نم ام اهتاداقتناب يرثتو دقتنت ةفاحص لالخ نم ماع يأر ةطلس وأ ءعورشم يأ درت
 وه يذلا دحوألا لجرلا نم يتأي يذلا ديحولا رارقلا هاجتا يف عافدنالا نم ففخي نأ

 مدعو ةيبسنلا ةيرحلا نم فقس تحت ةشقانم كانه نوكت نأ نود نمو ءمادص سيئرلا

 . ةريخأ ةيقب ثيدحلل ًاضيأ ىقبتو . . .ضارتعالا ريذاحم نم ةيشخلا

 قارعلا ريجفت ىلإ ةيمنتلا راجفنا نم
 ةيمنتلا نع رابخألا تناك يذلا نمزلا يف نيسح مادص فرعأ نأ فورظلا تءاش

 هذه نأ ًاصوصخ . . .باجعإلا نم لعف ةدر ىقلت قارعلا يف اهدوقي يتلا ةيراجفنالا
 تحبصأ ةرجهلا نأ يف تلّثمت يبرعلا انملاع يف ةفولأم ريغ ةلاح تدجوأ يتلا ةيمنتلا

 ةحومط ةطخ عم تمزالت «فيرلا ىلإ نورجاهي ندملا لهأ ضعب تاب ثيح ةسوكعم

 ةعانص ءانبل ًاططخم نأ امك .وكسينوألا ةمظنم ةبيطلا اهجئاتتب تدهش ةيمألا وحمل

 نييالم ةعضب مامأ باوبألا حتف متو ذيفنتلا رّيح لخدو هحمالم تلمتكا ةيكالهتسا

 باجعإلا ثبل ام مث يومدتلا هججوتلا اذه طيشنت يف اومهاسي يكل يبرغمو يرصم
 (لوألا بئانلا) لاز ام ناكو «نيسح مادص رّرق امدعب رخآ ىحنم ذخأي يبرعلا يبعشلا

 ىَبَل يذلا يسنرفلا بابلا ًاقراط ةيوون ةوق ءانب رامغ ضوخ ءركبلا نسح دمحأ سيئرلل
 كاج نم لكو نيسح مادص نيب تأشنو «هنيمأت نم ًايلود اسنرفل حومسملا دحلا هل

 تاقالع يسنرفلا مكحلا يف يناثلا فصلا لاجر نم تارشعلاو راب نوميرو كاريش

 ةيملع تاسسؤم ءاشنإ يف ةدعاسملل ةيبرع بلاطم عم بواجتي أدب هنإف كلذ ىلإو . ةقيثو
 اهتبلط نانبل يف «ةيمالسإلا دصاقملا ةيعمج» ل ةعبات بطلل ةيلك ءاشنإ اهنيب نم ناك



 ةيعمجلا ترشنو هنم مالس بئاص (لحارلا) قباسلا ةموكحلا سيئر صخش يف ةيعمجلا
 ام مث ««ةيبطلا نيسح مادص ةيّلك» ةيمست تحتو ةينانبللا فحصلا يف ةزراب تانالعإ
 .عورشملا يف لمعلا فقوت نأ ثبل

 هنأ فيكو هترباثمو هتيذجب نوديشي ةلحرملا كلت يف نيسح مادص عم اولمع نيذلاو

 ةرايز ادع) جراخلا ىلإ رفاسي ال هنألو .ًايموي ةعاس ةرشع سمخ نم رثكأ لمعي ناك
 دقو فوقسملا كمسلا يوش مقاط اهلالخ هل قفارملا دفولا نّمضتو اسنرف ىلإ ةميتي

 سيئرلل ًاميركت اهماقأ يتلا ةرماعلا ةبدأملا ىلإ ةوعدلا اوّقلت نيذلا نويسنرفلا هقّرذت

 ءوكسيشواشت ينامورلا سيئرلا رايد يف ةيربلا ريزانخلا ديصل ىرخأ ةرايزو ءيسنرفلا
 نازرب قيقشلا ريغ خألا نإف . .(زايحنالا مدع ةّمق داقعنا ةبسانمل ابوك ىلإ ةثلاث ةرايزو

 رمعلا نم نيرشعلاو ةسماخلا يف وهو تارباخملا زاهج ةسائر هيلإ لكوأ ناك يذلا

 ملاعلا لود تارباخم ةزهجأ مظعم لثم - يتلا زاهجلا اذه ةينازيم نم «ًاتخي9 هل ىرتشا

 نيذلا سانلاو قافرلا تالؤاست يقّتي كلذبو «ةماعلا ةينازيملا يف لخدت ال  ثلاثلا

 سيئرلل ىرتشا خألا نأ امك .ًالعف يزاوجروب ًالوق يكارتشا نيسح مادص نإ نولوقيس
 ةعئارلا ةيرسيوسلا ةلتلا يف ؛«تالليف» ضعبل ةرواجمو فينج ةريحب ىلع ةّلطم 'الليف»

 عتمتسي مل هنأ نيسح مادص ظح ءوس نمو .ملاعلا لود نم ءايرثأو برع اهكلمي رظنملا
 راحبإ ليحتسملا نم تابو ناريإو قارعلا نيب تأدب نأ تئبل ام برحلا نأل ؟«تخيلا» ب

 ةماقإلاب عتمتسي مل هنأ امك .ةهجاوم ةقطنم تتاب يتلا ؟برعلا طش» هايم ىلإ ؛تخيلا»

 سيئر ةماقإب قيلي امب اهثثأ اهارتشا يذلا خألا ناك يتلاو ءاهيلإ راشملا «الئيفلا» يف

 ضعب امك عّلطتي ناريإ عم برحلا مايق تقبس يتلا ةرتفلا يف ناك يذلا قارعلا ةلود

 هايم قوف تالحرب عاتمتسالا معط الو ةيرسيوسلا ةماقإلا معط قذي مل هنأ مهملا

 ىلع ةلطملا ءىناوملا ىلع هيف لاوجتلا يوني ناك يذلا ؟تخيلا» نتم ىلع جيلخلا

 لصح ام لكو .يرتشي نم الو . . .يرتشي نأ ديري نمل عيبلا مسرب ىهتنا مث جيلخلا
 قنع تاطبرو ناصمق نم اهتامزلتسمو تالدبلا تارشع نع ةرابع ناك فينج نم هيلع

 َعْزوُي مث اهل حاتري ام اهنم راتخيف هلصت «نافنال» تالحم نم ةيضاير ةسبلأو تاعبقو

 راجيسلا بلع ضعب عيزوت وحن ىلع هب نيطيحملا نيب نم ةاقتنملا ةبخنلا ىلع يقابلا
 ةنجللا وضع وه يذلا صاخلا هبيبط هنم تايمك لمحي ناك يذلا رخاقلا يبركلا



 ناك ورتساك ليديف هقيدص هل هراتخا يذلا بيبطلا اذهو .ابوك يف بزحلل ةيزكرملا

 يذلا مادص نم بلطب دادغب ىلإ لصي امدنع ًامئاد ناكو ةحربملا رهظلا مالآ هل جلاعي
 ناك يذلا ؟ليديف قيفرلا» نم راجيسلا نم تايّمكو تايحتلا لقني دالبلا سيئر تاب

 .راصحلا تاليو ورتساك هقيدص يقت اهنع نلعم ريغ تادجنب ةيحتلا ىلع دري مادص

 اذامب ذإ ًائيش لعفي نأ ورتساك عطتسي مل راصحلا تحت يماّدصلا ماظنلا عقو امدنعو
 .راصحلا تحت هلثم وه نم رّصاحملا دجنُي نأ نكمي

 مادص راجيس

 هلوح نيذلا ديلقت عضوم ناك راجيسلل مادص نيخدت نإف ةلأسملا نع ثيدحلا يفو

 مادص ميدقتب ةلثمتم نيخدتلا ةريشأت وأ ةقفاوملا ىلع اولصحي نأ دعب امنإ . . .هل

 . اهيف ءاقللا ّمتي يتلا ةعاقلا نع ًاديعب امنإو هترضح يف هنحتدي الف كاذ وأ اذهل ًاراجيس

 وأ ءاقل لالخ نخدي يذلا ديحولا ناك مادص سيئرلا نأ ىلإ ةبجاو ةراشإلا انه نمو

 «نونخدي ال مهنإف نييراجيسلا ةيقب امأ .ام ةيلافتحا وأ ءارزولا سلجمل عامتجا

 قراط امه يكيرمألا زاجتحالا يف نيعياق مهنم نينثا لاثملا ليبس ىلع انه رضحتسنو

 نوتأ يف قارعلا ىمر يتلا ةظحلا ذنم مادص رادم جراخ اناك «يتيركتلا نازربو زيزع

 .تيوكلا هوزغ ةجيتن هيلع ةيمالسإلا  ةيبرعلا ةيلودلا برحلا

 ًايأر الاق امهنإف ءرشنلل سيل فقوم ليلحتك امهنم هعمسأ تنك ام ىلإ ًادانتساو

 تادشانمو تاوعد عم بواجتلا ةرورضو تيوكلا نم باحسنالا مدع رطاخم يف ًاعطاق
 ةجيتن ايهتنا امهنأ عطاقلا يأرلا امهلوق ىلع ليلدلاو .نأشلا اذه يف ةيلودو ةيبرع

 رمألا «سيئرلا لقع ىلإ برقألا ةقلحلا نع نيدعبم هبش تادرفملا ةفيفخلا ةحارصلا

 ىلع ًادمتعم رارق يأ ذاختا لبق رواشتلا ةرئاد نع ًاديعب تاونس عضبل هلعج يذلا

 ةلاح لججس يذلا «ءلماك نيسح رهصللو يصقو يدع نيتبولل ةدحلا ريثك قطنملا
 .يلئاعلا يماذصلا بكرلا نع ىلوألا قاقشنالا

 «نيسح مادص ةياهنل يسكعلا دعلا ةيادب ًايلمع تلُكش تيوكلا هوزغ تناك اذإو

 ًاضرتفم ؛ءاج يذلا لكشلاب هثودح عقوتي نكي مل يذلا راصحلا ثدح امدعب تاذلابو
 مل يتلا ابوكل يكيرمألا راصحلا عون نم راصح وه هيلع نوكي نأ نكمي ام ىصقأ نأ

 ةوزغلا تناك اذإ . . .يجراخلا ملاعلا عم قارعلا رصاوأ عطق لثمب ملاعلا نع عطقنت



 بجي امك ماني ال رخآ ًاصخش نيسح مادص نم لعج راصحلا لوط نإف ةيادبلا تلكش
 قاروأب ًاكسمم اهيف نوكي يتلا ةروانملا ًادقاف حبصأ مث «ةردابملا ىلع ةردقلا كلمي الو

 رثكأف رثكأ برتقي هلعج اذهو .ةباهم بحاص ةلود لجرك لْذُي ادب ًائيشف ًائيشو .ةبعللا
 . ميهاربإ تّرع هبئان نيبو هنيب كرتشملا عماجلا يهو «ةينيدتلا وأ «ةينيدلا ةشوردلا نم
 ءهب لماشلا يبرعلا راهينالا نمز يف هعم يتاسلج لالخ نم عابطنالا ناك امدعبو

 ثعبلا لصو ام لثمب مكحلا ىلإ تلصو يتلا ةيناريإلا ةروثلا ةبراحم ررق امدعب تاذلابو
 ًاددشت رثكألا يه رومألا ريخ نأ ىريو «نرملا لحلا لّمحتي ال ناسنإ هنأ .مكحلا ىلإ
 ةرشع سمخ دعب مادص نإف ءربقلا امإو رصقلا امإ وه هاري امك هّرَّذَق نأو «ةّدح رثكألاو

 ةرادإ يف هبولسأو ةيبزحلا هتريس حمالم يوري ًاباتك تهتنا يتلا تاسلجلا كلت ىلع ةنس
 ىلع ًانّيدتم هيلإ ىهتنا يذلا قزأملا ةأطو ةدشو رمعلا يف مدقتلا لعفي تاب «عارصلا

 ًافيعض ًاناسنإ هنم لعجيل يصُقو يدُع نيدلولا لتقم ءاج مث .رادقألل ًاملستسم ةشورد

 وحن ىلع فرصتي الو «ءيش لك ىهتنا امدنع '''نمؤمك فّرصتيف ةيهلإلا ةدارإلا مامأ
 رايخ نأو لالتحالا تاوق يديأ يف عقي هصخش كرتي نل هنأب هنع دئاسلا عابطنالا

 هبش لّوحتي مل نيسح مادص نأ ول دراو اذهو .لضفألا رايخلا وه «ةتامشلا الو توملا»

 لامتحا قوف زفقأ ال ةيضرفلا هذه ىلإ ريشأ انأو يننكل .ةيصعم راحتنالا ربتعي شوردتم
 ملسملا هديري رايخ يأ ىلع قيرطلا عطق ىلع ةرداق رسألا ايجولونكن نأ وهو رخآ
 يدركلا ميعزلا ريدخت ةقيرط ىلع لجرلا ريدخت نأش يف ليق ام الول هنأو هسفنل نيدتملا

 ضرغب سانلا ىلع هراهظإل يدويلوهلا جارخإلا ةيلمع قايس يف نالجوأ هللا دبع
 مادص ةروصب بوبحملا مادص ةروص لادبتساو عيمجلا سوفن يف ةمدص ثادحإ

 يف ةصاصرلا نأ ىري هنيوكتب هنأ ًاصوصخ :هقلاخ يدي نيب نآلا ناكل ءضوغيملا

 يدوويلوه يسفن فيظنتب موقي يكيرمألا طباضلل لاجملا ةحاتإ نم مركأ ىقبت سأرلا

 الو ءرمعلا نم نيتسلاو ةعباسلا ةبهأ ىلع سيل مادص امنأكو «ةيانعب غوبصملا رعشلل
 نم لضفأ ىقبت قلحلا يف ةصاصرلا نأ وأ :نقذلاو سأرلا رعش يف بيشلا ريغل لاجم

 دقو نبج وه امنإ ًانيدت وأ ًاناميإ سيل اذه !. .رطم ذاتسألا ثدحتي ناميإ يأ نع يردأ ال )١(
 هرمألا اذه ليصفتلاب انلّذح دقو  مادص  هتيصخش ليلحتل  ةقباس  ةليوط تاحفص اندرفأ
 فّرعُي نأ مهفأ ال نكلو ؛هفيسب برضي نأ بجي ناطلسلا نوعام يف لكأي نم نأ مهفتأ انأ
 .(فلؤملا) ! . . سمشلا صرق هنأ ىلع نحصلا وأ نوعاملا



 ةبح نع امبر هسفن طباضلا هيف ثحبي حوتفملا مفلل تاطقل لجست «اريماكلا كرت

 ميكحلا دبع لعفو قبس امك راحتنالا ضرغي اهعضو مادص نوكي نأ ةيشخ «دينوياس»
 نأ لضفي ناك «نبالا شوب هسيئر هديري ام وحن ىلع :يكيرمألا طباضلا نأ ديب .رماع

 .هيف ملاعلا هآر يذلا لكشلابو ًايح مادصي ىتؤي
 2 4ك

 نيح دعبولو لذي لذي نم

 سألا يف لاثمتلا مادص طاقسإ دعب صخشلا نيسح مادص طوقس ةعقاو تءاج

 ةفاقثلا ناجرهم يف ةكراشملل ضايرلا ىلإ قيرطلا يف تنك يذلا تقولا يف يكيرمألا

 يبرعلا دهشملا يف ةرهاظ هنوك ىلإ هابتنالا تفل ديازتي يذلا «ةيردانجلا يف ثارتلاو

 ةنسلل هاعريو ناجرهملا هذه ةركف ركتبا نم نوك يف ةرهاظ وهو .تايعادتلاب لفاحلا
 هلعفت مل ام وهو «ينطولا سرحلا» يف لّقمتت ةيركسع ةسسؤم يلاوتلا ىلع ةرشع ةعساتلا
 . يبرعلا ملاعلا يف ةيركسعلا تاسسؤملا ةيقب

 مأ: اهمسنلف وأ «يكيرمألا لالتحالا رسأ يف نيسح مادص طوقس ةعقاو تناك
 يتلا ة ةرشع ةعساتلا «ةيردانجلا» فويض ثيداحأ يف كرتشملا عماجلا يه «ةيبرعلا عئاقولا

 يذلا بولسألا اذهل ناجهتسالا ناكو .؟يبرعلا تيبلا حالصإا اهل ًاناونع تعفر

 .ةعقاولا هذه نع اّنم لك ريبعت يف ًاحضاو قارعلل يكيرمألا لالتحالا ةطلس هتدمتعا

 عم يسنوتلا عم يبرغملا عم ينائبللا عم يرئازجلا عم يروسلا عم يدوعسلا ىقتلا دقلو
 عم يتارامإلا عم يرصملا عم يندرألا عم ينيطسلفلا عم ينادوسلا عم يناتيروملا

 ةنس نيثالث قارعلا مُكَح نمل لالذإلا اذه ةعاشب ىلع ؛عامجإلا هبشي امبو «ينميلا

 شياعتلا ةغيصب يناثلا اهعبرو برعلا ةداقلا هناوخإ نم ضعبلا عم فلاحتلا ةغيصب اهعبر
 هنم رذحلا ىلع ةمئاق تناكف تاونسلا هذه نم يقبتملا فصنلا امأ «مهنم ةيرثكألا عم

 تيوكلل قارعلا لالتحا ةقباس ةيبرعلا تاقالعلا خيرات يف لّجس امدعب هماظنب ةبيرلاو

 ةلقتسملا تيوكلا نأ يهو «ةرماغملا هذه يف اهيلإ دنتسا يتلا ةيثيحلا كلذ يف ًاضفانم
 يمالسإلا رمتؤملا ةمظنمو ةدحتملا ممألاو ةيبرعلا ةعماجلا يف وضعلاو ةدايسلا تاذو

 أمك . «هضرأ» لتحي ب مكاح ال نأ هفقوتسي نأ نود نمو لصألا ىلإ دوعي نأ بجي عرف

 اذهل جاهتبالا ةياغ يف اوناك قارعلاو تيوكلا نم انل ناوخإ ادع  عيمجلا ىقتلا

 -نيح دعب ولو (ءايلا مضب) لَّذُي نيرخآلا (ءايلا حتفب) لذي نم ساسأ ىلع ءلالذإلا



 اهتيلوؤسم لّمحتي نيتمألل ةّلذملا نم عون وه ًاريسأ تابو ًاسيئر ناك نم لالذإ نأ ىلع
 يذلا نيسح مادص يأ (لاذلا حتفب) لّذملاو لتحملا يكيرمألا يأ (لاذلا رسكب) لِذُّملا

 ىلإ رومألا لاصيإ مدع ىلع ًارداق ناك هنإ لقنلف وأ «هيلإ تلصو ام ىلإ رومألا لصوأ
 نم ًاليلق 144٠ ماعلا نم ويلويو وينوي نيبيصعلا نيرهشلا يف دمتعا هنأ ول كيلا اذه
 وأ ؛تيوكلا ةداعتسا لجأ نم كلذ دعب هيلع برحلا ران باذع نع هينغت يتلا ةمكحلا

 نايب يف هدروأ يذلا «رثؤملا لْعِقلا» ب عنقم وه نم «عرفلا» يف دجي ملو ازغ امدعب هنأ ول
 ًابلسو ًابهن اونعمأ نيذلا عاعرلا بدؤيو ءتقلطنا ثيح ىلإ تاوقلا ديعي نأ يسائر
 يذلا فنغلا كلي ةفاحصو اناغلرير ًابعشو ًاريمأ ةلودلا هذه نكت مل امنأكو تيوكلاب
 نع بيغي امدنع يذلا يعولا هنكل .تاونس عضب يماّدصلا ماظنلا هيلع أكتا املاط
 بيدأتلا او هيلإ راشملا باحسنالا نأ عم .نزاوتلا دقفي بحاصلا اذه لعجي هيحاص

 لدي نآ ناكر ناوتتلاو فاعلا هر انا يلع ةلاسسلا افي ذأ امهنأش نم ناك بولطملا

 نم ةوعدب ١440 سطسغأ ١٠و 4 يموي ةرهاقلا يف ةريهشلا ةيئانثتسالا ةيبرعلا ةمقلا

 هنايري ام ذيفنتل رشتات تيرغرام شوب جروج يئانثلا يعدتست كرابم ينسح سيئرلا

 ةرشع ةثالث دعب ريلب ينوط - نبالا شوب يئانثلا عياب نمألا سلجم نأ ام لثمب :ًايسانم
 نحنو «ءابتنالا تفل بجوتسي امو .ًاينوناق ًاعضو لالتحالا رابتعا ةلأسم يف ةنس

 لهأ نم ةريصق ةفاسم ىلع مه نيذلا نم انناوخإ ضعب ىلإ يغصنو ثيدحلا يف طسابتن
 ةبسن نأ وه «سانلا رعاشم ةقيقح نوسكعي نيذلا كئلوأ نم ًاضيأو مهلود يف رارقلا
 ىلع فوخلا ةبسن نأو «هب ةتامشلا ةبسن نم رثكأ يه نيسح مادصل ىرج يذلاب رثأتلا
 ىلوتت د يذلا ديدجلا قارعلا نأب عانتقالا ةبسن نم رثكأ يه دححوملا قارعلل يئاهن نادقق
 ةلاح اهنأل كلذو «ناريجلاو لهألا بناج نم ًالوبقم نوكيس هتغايص ةيكيرمألا ةرادإلا

 .قطنماللا ةدعاق ىلع متت ةغايصلا هذه نألو ةديدج

 تالؤاستلاو ةلئسألا نم ىلع اوحرط نيذلا نإ لوقلا ءديهمتلا اذه دعب «ىقبيو

 برق نع نيسح مادص ُتفرع يننأ ىلإ كلذ يف نيدنتسم ؛نيريثك اوناك تاراسفتسالاو
 فيكو «رارقلا ذختي فيكو هتبرجتو هتريس نع ًاباتك هب يبرعلا راهبنالا نمز يف ٌتْفّلأو

 نم نإف لاحلا ةعيبطبو . ةبقحلا كلت يف برعلا ماكحلاو مكحلا خيرات يف ةرهاظ هنأ

 نيسح مادص قافر مظعم ىلإ عمتساو تايبدألاو قاروألا تائم ةيانعب يلاح لثم ءأرق

 ةلاح يف ناك يذلا مادص عم لحارم ىلع تاعاس عضب عامتجالا ةصرف هل رسيتت نأ لبق
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 نوكتو ةيلئاعلاو ةيصخشلا هتايح نع ثدحتي ءهسفنب هوهزو هب برعلا وهز . .وهزلا نم
 دقتفي بأ يأك هتبكر ىلع موي تاذ ةسلاج ءأمأو ةجوز تتاب يتلا «ىرغصلا ةئبالا
 ًابلاطم حبصُي هلاح هذه ْنَم نإ لاحلا ةعيبطب . . .مهيلإ ثّدحتيو مهبعالي هتيؤر هلافطأ

 ىلع دري نأ «يكيرمألا لالتحالا رسأ يف مادص طوقس مث ؛لاثمتلا مادص طاقسإ دعب

 هيلإ قّرطتلا نكمي ام دودح يفو نيلئاسلا ةلئسأ نع بيجيو نيرسفتسملا تاراسفتسا
 يسارك نع وأ رسألا يف ءاقدصألا طقس اذإ ىتح . . .تانامألاب سلاجملا ةدعاقب ًالمع
 وحن ىلع - ا :ميرجلا ةاوجلا نق نملتلا نأ ادبي اداشرعساو .مكحلا

 . .ًالالح سيل  ةلأسملا ًارصتخم لوقي ةقيلفتوب زيزعلا دبع سيئرلا انعمس ام

 ؟اذامل ..ضيضحلا كوأ ةمقلا كل

 هيلإ ىهتنا ام يف ةءارق نم ثالثلا تالاقملا يف هل انضرع ام متخن ةلاقملا هذهب
 ًابوبحم اهأدب يتلا هتريسم لحارم ضعب يف لمأتلا ءوض يف نيسح مادص يقارعلا سيئرلا
 ةلمج يف ًاداوس رثكألا ةطقنلا يه يتلا «ةيعامجلا روبقلا ةلأسمب أدبنو .ًاضوغبم يهتنيل
 هشابنتسا مت يذلا وحنلا ىلع ةفورعم تناك اهنأ ول يتلاو «ةيماَّدصلا ةوسقلا تاسرامم
 ىلع نيفطاعتملا نم لئاهلا مكلا بناج نم نيسح مادص عم فطاعتلا رعاشم تناكل ةأجف

 يرلتهلا باقعلا اذه لثمل هرارطضا ىلع هرذعي نأ نكمي دحأ الف .هيلع يه ام ريغ

 ًاعانقإ رثكأ ودبتس تناكف امهقفارت يتلا ةبهرلاو مزعلاو مزحلا لأسم امأ .نيرخخآلل

 ةمكحملا لالخ نم متت اهنأ ول ةيموقلاو ةينطولا اهتارورضل مهبناج نم ًامهفتو نيرخآلل
 .0لدعلا ريغ ءيش الو . . .لدعلابف اومكح اذإ نيذلا ةاضقلاو ةهيزنلا

 ىلع ظفاح ةيعرلا عم يعارلا لّماعت يف جهنلا اذه نأ رابتعالا يف ذخألا عمو
 روعشك ضوفرملا عقاو رمأك لوبقملا فيوختلاب ةرّوسم ةدحو اهنكل قارعلا ةدحو

 كلمت تناك ةيماّدصلا ةفاحصلا نأ ول لضفأ ودبتس رومألا تناك مكلو .ينادجو

 هقتاع ىلع اهذخأي نأ ضورفملا ةيرحلا هذه ضّرعت ريبعتلاو دقنلا ةيرح نم ةحاسم

 )١( رطم - ثدحتي ةهازنو ةمكحم يأ نع !. .رطم ذاتسألا نم ةيانعب بكرُمو «بّنرُما مالك اذه -

 ةحبذملاو «بردلا قافر» ثعبلا بزح رداوكل ةيبزحلا ةرزجملاب ةيبزحلا هتايح أدب مادصو
 .هماظنل نيضراعملا مادعإو ةيعامجلا رباقملا نع كيداع ءارفسلاو لصانقلل ةيسامولبدلا
 .(فلوملا)



 يأرلا ناملرب سيلو ىّمسم ىلع ًامسا ناملربلا اذه ناك لاح يف اذه . .ناملريلا
 ناك ول اذام :لءاستي انلاح لثم ءرملا دجيو .ةشقانم نود ةقفاوملا ناملرب وأ دحاولا

 ندرألا مدخي ًانزاوت هفقوم يف لكشي يذلا يندرألا نامتربلا لثمب يقارعلا ناملربلا
 ةعّونتم تاوصأ يقارعلا ناملربلا لخاد كلائه تناك ول اذامو ؟ًاكلمو ًابعشو ةدايس
 ذختا يندرألا ناملربلا نأ فيك انه ظحالنو .مئاق ريبعتلا خانم نأب ًاعابطنا سكعت
 مادصل لالتحالا تاوق لاقتعا نيديو قارعلل يكيرمألا لالتحالا ءاهنإب بلاطي ًافقوم
 هنأ امك «يناثلا هللا دبع كلملا نع ردص وه الو ةموكحلا هذختت مل فقوم وهو ءنيسح

 رخآلا يأرلا ضفر ةيلقع اهنكلو .اكيرمأ عم نواعتملا ندرألا فقوم نم ًائيش لّدبي مل
 ناملرب قارعلل نوكي نأ ةطلسلا ةمق يف وهو ررقي ال نيسح مادص تلعج يتلا يه

 . مهلّثمت يتلا ةسسؤملا هنأ هيف نوريو سانلا هل ٌنْيمطَي نزاوتم

 حئارش عم ةعطقتم تاراسفتساو تاشقانم دعب تاجاتنتسا نم هب ٌتجرخ امو

 ةمقلا لبق 194٠ (رايأ) ويام يف مادص سيئرلاب يل ءاقل رخآ تقبس نييقارعلا نم ةعونتم

 نأ وه «قارعلا يف ةفاضتسملا نيطسلف ةمق تناك يتلا دادغب يف ةيئانثتسالا ةيبرعلا

 ديدج روتسد لجأ نم ترج يتلا ةشقانملا تالوج نأب ًاعانتقا رثكأ اوتاب نييقارعلا

 مهنأو ةيافكلا هيف ام اوقهرأ هبعش ءانبأ نأ ىري مهسيئر لعجتس دب ال قارعلل يئاهنو
 مهتايحضتو مهربص ىلع مهئفاكي نأ هبجاو نم نأو «ناريإ عم برحلا ةبيرض اوعفد
 ءاضقو عيرشتلا ىلع ةردقلاو ةبيهلا زئاح ناملربو ةنزاوتم ةموكحو ملاعلا ىلع حاتفناب
 اهنم ربكألا ءزجلا تفزنتسا يتلا ةيطفنلا ةورثلا ميعن نم ةدافتساو «لدعلاب مكحي

 نم ةيرخحب رجاتيو رفسلا ديري نم رفاسي ثيحب يركسعلا عينصتلاو برحلا تامزلتسم
 ام ينعجش دقلو .ةكلاهتم تتاب تناك يتلا ةيقارعلا ندملا قاوسأ وهزتو ةرجاتملا ديري
 حرطأ نأ ىلع  ةيسائرلا طاسوألا نم نيبيرق اوناك نيلئاقلا ضعب نأ ًاصوصخ  هتعمس
 هذه ىلع زيكرتلا يف هتبغر مدع ٌتظحال يننأ الإ «ىنعملا اذهب ةلئسأ مادص سيئرلا ىلع
 يف نوكي نأ امإ يه قارعلا رادقأ نإ» :ىرخأ ةلئسأ ىلع ًادر لوقلاب ًايفتكم رومألا
 ٌتدجو يننكل «لوقلا اذه نم هديري ام بعوتسأ ملو . . .«ضيضحلا يف وأ ةورذلا

 قارعلا نإ» وهو هنع يباتك ةباتك ةلحرم يف انأو يمامأ هدروأ رخآ ًالوق رضحتسأ يسفن
 !«. . .لويخلا كبانس هسودت وأ ةرانم نوكي نأ امإ

 برحلا ذنم ىرن ام وحن ىلع ملظملاو تاونس عضب ءيضملا هبناجب .دهشملا اذه
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 سيئرلا مادص امهدروأ نيذللا نيلوقلا رّسفي ؛نآلا ىتحو ١494١ ماع ىلوألا ةيشوبلا

 يف رظنلا ةداعإ يف لعفلاب ًابغار ناك نيسح مادص نإ لوقأ فاصنإلا باب نمو .يمامأ
 ءوضلا ءاطعإو ةروثلا ةدايق سلجم ءاغلإ دنص يف ناكو «ناريإ عم برحلا تفقوت لاح

 عمو .هلاح ىلع عبّتملا بولسألا دوعي ال هاجتا يف رّوطتي نأ لجأ نم مالعإلل رضخألا

 ردص يف ًايموي هل ةروص رشن نع اوفقوتي نأب فحصلا ريرحت ءاسؤرل لوقي نل ناك هنأ
 كلذ ىلإ حمليس ناك هنكل ؛ةبجوم ةبسانم كلانه نكت مل اذإ ىتح ؛ىلوألا تاحفصلا

 يف ةيرابخإلا تارشنلا ةغيص ليدعت ةرورض ىلإ حملبس ناك هنأ امك .رخآ وأ لكش يف

 صيلقت ىلإو سيئرلا صخش دمت يتلا يناغألا نيماضم ليدعتو نويزفلتلاو ةعاذإلا
 تايرادجلاو تاحوللاب قئادحلا ضعبو ناردجلا ضعبو تاحاسلا ءلم ةعزن
 تابجوم تتاب امدعي ًاصوصخ ينمضلا بيحرتلا نايقليس ناحيملتلا ناكو .ليثامتلاو
 ًالضف . . ًابحتسم سيل ام وهو هصخشل هيلأتلا نم ًاعون دالبلا سيئرل بحلا رعاشم ءادبإ
 ةالاغملا وحن يناغألا تاملك يبتاكو ءارعشلا ضعب حونج ببسب ًاينيد هوركم هنأ نع
 يف يلامشلا يروكلا مالعإلا ةسردم هب تدرفنا يذلا عونلا نم تادرفم مهلامعتساو

 . غنوس ليإ ميك هيلأت

 ديدجلا روتسدلا دارأ هنإ لوقي نيسح مادص ناك اهيلإ ريشن يتلا ةبغرلا ضرعم يفو

 ناكل ءالول يذلا معدلا يف لخبي مل بعش ةأفاكم لعفلاب ديري هنأو ؛ءكلذ لجأ نم
 ةينيومتلا ةقاطبلا ماظنب شيعي يقارعلا رمتسي نأ زئاجلا نم دعي مل هنأو .طقاست مكحلا

 ثيح نم نييطفنلا هناريج لثمب يطفنلا قارعلا ماد ام ديغرلا شيعلاب نومعني هناريج امني
 دادرتسا درجمبف هيلإ ريشن يذلا اذه لك لعفيس ىتم امأ .دوسألا بهذلا نم دئارعلا
 مادص نأ وه لوهذلا دح ىلإ ءىجافملا نكل .ناريإ عم برحلا اهتبعتأ يتلا سافنألا

 لاحلا ىلإ نييقارعلا داعأ هنإف هيلإ راشملا هاجتالا يف ىطخلا عرسي نأ لدب نيسح

 تاءاحيإ ىلإ ًانئمطم تيوكلا وزغ ررق امدنع رطاخملا ةرئاد ىلإ قارعلا داعأو .أوسألا
 ويرانيس عم مءالتت اهدجوو ةيكيرمألا ةرادإلا نم هتءاج ةديصملا وأ ةديكملا ةفص اهل

 ام نّمضتي ةيدوعسلا عم بوتكم ريغ ًاقافتا مربي تيوكلا هوزغب هنأ وعو ؛هرطاخ يف رودي
 دبع نب دهف كلملا قفاوي نأ لباقم ءاهيلإ تارامإلا ةلود ةيدوعسلا مضت نأب هلوبق هانعم

 ءوض يف هنأ ًامهوتمو ًاضرتفم «قارعلاب تيوكلا قاحلإ ىلع هناوخإو هؤاقشأو زيزعلا
 هلعجتس نطتشاو نإف يبسالغ ليربأ ةريفسلا همامأ اهتمر يتلا ةيكيرمألا تاءاحيإلا



 ةلدابتملا ةقفصلا ويرانيسب يدوعسلا لوبقلا يلاتلاب لعجتسو جيلخلا يف ىوقالا فرطلا

 بناج نم ديكأت لكب ةضوفرملا هراكفأ لصوأ هنإف كلذ ىلع ًاليلدتو .ةيداع ةلأسم

 َري مل نيسح مادص نأ فيك ءرملا برغتسيو .نييدوعسلا رمألا يلوأ ضعب ىلإ ةيدوعسلا

 «عازن اهنأش يف رودي ءارحصلا يف ةحاو لثمب اهنأ ىوس تاراسإلا لثم ةرقتسم ةلود يف

 دادتما يضترت نأ نكمي ال اكيرمأ ىلإ ًالوصو ناريجلاب ًاءدب ملاعلا نأ هفقوتسي مل امك
 . تيوكلا ىلإ ةيقارعلا ديلا

 ةراجلا ىرغصلا ةقيقشلا ىلع ظفاحي نأ ريبكلا قارعلل مركألا نم ناك دقلو

 يأ نأو ةدشلا دنع دنسلا نييتيوكلا هناوخإ يف ىري هنإ يبسالغ ةريفسلل لوقيف تيوكلا

 ذقنأو قارعلا ذقنأ ناكل كلذ لعف ول وهو .هبناج نم ضوفرم يتيوكلا عقاولا يف ساسم

 ناريإ عم برحلا دعب ام قارع ناكلو «قارعلا بعش ذقنأو هءانبأ ذقنأو هبزح ذقنأو هسفن

 برحلا كلت هترّمد ام رامعإ ةداعإ وه هسيئر جمانرب ماد ام هلوح نيذلا مامتها عضوم

 لك يف تتشت يذلا يسايسلا يقارعلا لمشلا عمجو اهب قلع اًمم سوفنلا ةيقنتو
 هدعب ام ًاجارحإ هجاوتس تناك بألا شوب ةرادإ نأ كلذ نم مهألاو .تاهاجتالا
 ىلوألا برحلا تناكو ثدح يذلا ضيقن ناك تيوكلا عم مادص هلعف ام نأ ول جارحإ

 .نبالا شوب برحف راصحلا تاونس اهيلت نلو ثدحت نل ١44٠ ماع قارعلا ىلع

 لودلا ةحئال ىلع عوضوم يماّدصلا قارعلا نإ تاضارتفالا ةلمج نم لاقي دقو

 يف مادصل اهئافلحو اكيرمأ ةنواعم نأو «لماكلاب اهيلع ةيكيرمألا ديلا عضو بجي يتلا
 باكترا ىلإ رطضيو ءاطخألا نم ديزملا هماظن فرتقي نأ لجأ نم تناك ناريإ ىلع هبرح

 نم هتايعادتو راصحلا لّكشي ثيحبو ةيلخادلا ةهبجلا ةيامح ةجبحب عمقلا نم ديزملا

 «قارعلا هيف لكآتي موي ىلإ يّدحتلا ريغ ءيش الو يّدحتلا ىلإ نيسح مادص عوزنو ةهج

 متي مث هلاصوأ ككفتت مث دمصي ال هيلع برحب ًايئاطيربو ًاكيرمأ تدرفنا اذإ ثيحب
 تانازنزلا يف مهيمرو مهلاقتعا وأ هماظن ناكرأ ضعبو هيدلوو مادص لتقو هلالتحا

 ام اذهو ءةاضقو مكاحم مامأ ماهتالا صافقأ يف مهعضول ًاديهمت مهتاماركب ليثمتلاو

 «نيلوهجم  نيمولعم نييقارع نيمواقمل تايلمع كلذ للختتو «ةقدب نآلا ىتح ثدحي
 .. .لماكلاب يقارعلا  يثعبلا نمزلا ةمكاحم أدبتس نيأو ىتمو فيك يف تاريظنتو

 تارشع ىأر هنأل ًاضوغبم راصو هتّمأ نم ًابوبحم ناك نم قح يف هللا ةدارإ كلت امنأكو
 .(رطم داؤف مالك ىهتنا) .ربتعي مل هنأ الإ «همامأ رّبعلا



 أبره ةنس ١١ ضرألا تحت ىضق يقارع

 .نيسح مادص ماظن شطب نم ًابره ةنس 7١ ةدمل ضرألا تحت وبق يف يقارع شاع
 يف ًائبتخم لظ يذلا ديس رماع داوج يقارعلا ةصق يلونوك تيك ةفيحصلا ةلسارم تلقن
 نم نقيت امدنع تضم عيباسأ ةسمخ لبق الإ اهنم جرخي ملو ١44١ ذنم ةريغص ةفرغ

 دعتي مل يذلا وبقلا ةلسارملا ترازو .ةيكيرمألا تاوقلا دي ىلع يقارعلا ماظنلا طوقس

 شيعي نأ نم داوج نكمت كلذ عمو ءرتملا فصنو رتم هعافتراو رتميتنس 4١ هضرع

 هدمت «ةنس 74 نآلا رمعلا نم غلبت يتلا ءهمأ تناك ثيح «ةيعيبط هبش ةايح هلخادب

 . ءاذغلاب

 ةيادب يف يقارعلا شيجلا نم رف ًايركسع ًاباش ناك امدنع داوج ةصق أديتو

 نم برهي نم ةيوقع تناكو «ناريإ دض برحلا يف ةكراشملا ضفر هنأل تانينامثلا

 هنكل «ناريإ ىلإ قارعلا نم برهلل ةيادبلا يف ططخي داوج ناكو .مادعالا يه شيجلا
 هئارآ ببسي هعم برهي نأ ضرتفملا نم ناك يذلا همع قئنش امدنع رفسلا ةين نع لدع

 نأ ىلإ ضرألا تحت نكل هترسأ لزنم يف ءاقبلا داوج ررق اهدنع .ماظنلل ةيداعملا ةينيدلا

 .مادص ماظن طقسي

 لقنتو «ءاذغلا هل رفوت تناك يتلا ءشيهد ةزيزع .همأ ىوس داوج دوجوب ملعي ملو

 تيبلا ىلع اهسسجتو ةيرقلا يف ةيقارعلا تارابختسالا تاليمعو ءالمع راشتنا رابخأ هل
 نودقتعي ءابرقألاو ناريجلا ةيقب لظ بايغلاو متكتلا نم تاونسلو .نمث يأب هيلع ضبقلل

 .ةيناريإلا تاوقلا ىدل ريسأ هنأ وأ ةيناريإلا  ةيقارعلا برحلا يف هفتح يقل دق داوج نأب

 بونج ارتموليك 4٠ دعبت يتلا «ةيرقلا يف ءاقبلا ىوس يمامأ نكي مل» ةلسارملل داوج لاقو

 مث «هبتك نفدو «هب ةصاخ ةيتوبث قاروأ ةيأو هتيوه قرحب داوج ماق ةيادبلا يفو .دادغب يقرش
 يف امب ؛هجاتحي ام مظعم ةفرغلا هذه ىلإ لخدأو «هتلئاع لزنم خبطم تحت ةرفح هسفنل رفح

 ىلإو . ةعاسو «نانسأ ةاشرف «ةحورمو ءياشلل قيربإو «هتيحل بيذهتو هرعش صقل ةآرم كلذ
 .هتجاح ءاضقل ريغص عبرم لكش ىلع ةرفح داوج رفح ءهمدق بناج

 امع ةلصلا عوطقم يلزنملا هافنم يف امهاضق يذلا نيدقعلا لاوط داوج نكي ملو

 وزغ كلذ يف امب «هيدل ريغص ويدار نم رابخألا عباتي ناك امنإو «ملاعلا يف يرجي
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 «ءايفالسغوي يف برحلاو ءرشتات تيرغرام ةموكح طوقسو «148431 تيوكلل قارعلا

 .ةيناطيربلا ةموكحلاو يروهمجلا شيجلا نيب ةحلاصملاو ءانايد ةريمألا تومو

 ١١ ثادحأ دعب ءاج «يقارعلا ماظنلا ةياهن يأ ءهنع ثحبي ناك يذلا ربخلا نكل

 ممتتس ملاعلا يف نييباهرإلا عيمج نأب هباطخ يف شوب سيئرلا دعو امدنعا .ربمتبس

 يفو .«اليوط مكحلا يف ىقبي نل مادص نأب يداقتعا نع ًاروف يمأ تربخأ ءمهتقحالم
 داوجل دكأت «دادغب ىلع ةيركسعلا ةلمحلا نم عيباسأ ةثالث دعبو ماعلا اذه نم ليربإ 4

 لاثمت طاقسإب هعامسل يلاتلا مويلا ىتح رظتنا هنكل ءطقس دق يقارعلا ماظنلا نأب

 .هئبخم نم جورخلا ىلع أرجت ىتح دادغب يف روتاتكدلا
 ببسب هتخأ ةافوو 014857 ماع ةيناريإلا  ةيقارعلا برحلا يف هيخأ ةافو ربتعاو

 دع هنا تاقرافملا نمو .هتايح يف ةملؤملا ثادحألا نم تاوتس ثالث لبق لاضع ضرم
 انلزنم يف سانلا اهيف عمتجي ةرم لك يف» ةفيخملا تاظحللا نم دمحأ هيخأ جاوز

 .«يدوجو فاشتكا ةيناكمإ نم فاخأ تنك «ةبسانمب ًالافتحإ

 اهيف ىضق يتلا ةدملا دعب ءداوج ىلع ترهظ يتلا ربكلا تامالع نم مغرلا ىلع

 .ىرخأ ةرم لوألا يبابش ةقاط يدل نأب رعشأ» :ةيرحلاب هتحرف نم لاق ؛وبقلا يف هبابش
 ربخك ًامامت ةياغلل ًاديعس ًاربخ :ملاعلل هجورخو اهنبا ةاسأم ةياهن تربتعاف همأ امأ
 .ةحاترم انأو تومأ نأ عيطتسأو «يتمهم تهتنا نآلا : ةفيضم هتدالو

 يف مهاسأ نأ ديرأ» دادغب يف لمع نع ثحبلاب ديدج نم هتايح ءدب داوج يونيو
 ينبت نأ ديرتف هترسأ امأ ««ىرخأ ةرم سانلا ىلع فرعتأ نأ ديرأو ديدج نم يدلب ءانب

 دقتفا دقلا :دمحأ رغصألا هيخأ لوقي .ةجوز نع هل ثحبلا قيرط نع ةديدج ةايح هل

 .«هتايح ةيقب ةحارلا لماوع هل رفون نأ ديرنو «ةريثك ءايشأ
 تطقس يتلا هنانسأ توح باقث ةيلع ىوس هعم بحطصي مل هوبق نم داوج جرخ املو

 هتيحل نم تاريعش ىوح يكيتسالب سيكو «مويسلاكلا صقن ببسب وبقلا لخاد هدوجو لالخ
 ةيرجتلل اراكذت هءاقبتسا يوني هنإف .تادعم نم هيف امو وبقلا امأ .نينسلا ربع اهبذهي ناك ينلا

 ,©0«قباسلا ماظنلا اهببس يتلا ةاناعملا نع سانلا هركذي سرد»و ءاهشاع يتلا

 )١( /؟ ةيندنللا فارغلت يليادلا ةفيحص 6/ 5008.



 ةجبلح حباذم

 ضراعي ناك يذلا هدلاو نم ماقتنإلل ًايلقع ًافّلُخت هل تببس ةدامب لفط نقحب رمأ *

 !ثعبلا بزح

 دجاسملا رّمدو ةمكاحم نود ةيعامج رباقم يف مهنفدو يقارع نويلم فصن لتق *
 !باصعألا زاغب داركألا دابأو

 هل ءيسي نم ناسلو نذأ عطقو هضراعي نم لك مادعإ تلمش ةيشحولا هماكحأ *

 !هيردزي نم يفنو

 غلبو «قارعلا نم ةقّرفتم ءاحنأ يف ةيعامجلا رباقملا نم ريبك ددع ىلع روثعلا دعب

 ددع ىلإ ةفاضإلاب ىقارع نويلم فصن ىلاوح تّمض ةربقم 0077/73 رباقملا هذه ددع
 1 .ىرخألا تايسنجلا نم

 اوسيل ةيعامجلا رباقملا اياحض نأ يئدبملا هباوجتسا لالخ معز دق مادص ناكو
 .صوصلو ةمدخلا نم نوبراه دونج لب «نييندم

 .عونلا اذه نم مادص ماظن مئارج تدّدعت دقف ناسنإلا قوقح كاهتنإل ةبسنلاب امأ

 لتف ثيح «هبعش ءانبأ دض ماسلا زاغلا مدختسي ملاعلا يف ةلود سيئر لوأ مادص ناكف

 .«لدرخلا» زاغب يقارع نطاوم فلأ ٠٠١ نم رثكأ هماظن

 ةيئايميك داومب يقارع نطاوم فلأ نيتس نم رثكأ لتق ةيلود تامظنم ةّدع تدكأ امك
 ةيئايميكلا ةحلسألاب تامجه مادص ّنْش دقف .لافطألاو ءاسنلا نم ةريبك دادعأ مهنيب نم
 ءاج امل ًاقفو ««نازراب»و !ناسلاف»و ؛دوبناكاو «ناسو خيش» اهنم ةيقارع ىرق ةّدع دض

 .طقف ٠٠١4/4/١6 ةياغل وه (ةربقم 7!؟) ءاصحإلا اذه )١(



 ةيجراخلا ةرازوب ؟لمعلاو ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا بتكم» هردصأ ريرقت يف
 . ؟9ةيكيرمألا

 ؛؟ةجبلحا ةحبذم يه ةيشحو اهرثكأو داركألا تقدهتسا يتلا حباذملا رهشأ لعلو

 يئايميك رصنع وهو :«لدرخلا# زاغب يقلت مايأ ةثالث ةدمل ةيقارعلا تارئاطلا تّلظ دقف

 مساب ةفورعملا باصعألا تازاغو «نيتئرلاو قنعلاو فنألا ةيشغأ حّرقت يف بّبستي
 تاعاس دعبو .ةتيمملا تازاغلا نم عون وهو «سكإ. يف» زاغ ىلإ ةفاضإلاب «نوبات»

 تلتق ثيح ءاهراثآ ترهظو ترشتنا دق تازاغلا هذه تناك لوألا موجهلا نم ةدودعم

 ذنمف «ةقحاللا تاونسلا ىدم ىلع نيرخآ ًافالآ تهّوشو لقألا ىلع يندم فالآ ةسمخ
 ناطرسلا تالاح نم ةلئاه تالدعمب «ةجبلح» ةنيدم ناّكس بيصأ 1544 ماع

 !ةيسفنلاو ةيبصعلا ضرمألاو ةيقلخلا تاهّوشتلاو

 تيّمس ةدّمعتم ةلمح وأ ةطخ نم ًاءزج تناك «ةجيلح» ةحبذم نأ دكؤملا نمو

 يتلا تاساردلا ىدحإ يفف .قارعلا لامش نم داركألا ريجهتو لتقل .«لافنألا ةلمح»

 ١944 ماع تأدب يتلا «لافنألا ةلمح» نأ ءاج ؟ناسنإلا قوقح ةبقارم ةمظنم» اهب تماق

 .لافطأو ءاسن مهنيب نم فلأ ةئام امبرو «لقألا ىلع ةمسن فلأ نيسمخ لتقم ىلإ تّدأ

 مهل ةعباتلا قطانملاو نامكرتلاو داركألا بيرعت ىلإ فدهت تارارق مادص ردصأ امك

 .يقرعلا ريهطتلا يف هتسايس مادختسا لالخ نم مهتايموق وحمل كلذو

 ىلع ةرّمدم راثآ «ةجبلحا ةئيدم ىلع يئايميكلا موجهلل تناك ىرخأ ةيحان نمو

 ماسلا لدرخلا زاغب ةيسفنتلا مهتزهجأو ةنيدملا ناكس نويع ترّثأت دقف «ةئيبلاو ناكسلا

 نيتثرلا يف بودنب ةايحلا ديق ىلع يقب نم بيصأو .ةراضلا ةيئايميكلا داوملا نم هريغو
 «ةحبذملا هذه يف ةديحولا ةيحضلا وه ناسنإلا نكي ملو !مئادلا وأ تقؤملا ىمعلاب وأ

 .ءايملا ممستو ةبرتلا ىلإ تازاغلا بّسرت دعب ةيئاذغلا داوملاو هايملا ًاضيأ ترثأت لب
 ىدملا ةديعب راثآلا نأ «يبطلا ةجبلح دهعم» ءاضعأ اهب ماق يتلا تاساردلا تلجتس دقو

 ةصاخو ةفلتخملا ةيناطرسلا ماروألاب ةباصإلا ةدايز اهنمو ةرمدم ناكسلا ةّحص ىلع

 ةحلسألا مادختسا ةمهت مادص نع ىفن دق اهتفو ةيكيرمألا تارابختسإلا ريرقت نأ تفلملا )١(
 1 .ناريول ماهتإلا رركذملا ريرقتلا هجوو 6 هبيعش دض ةيوايميكلا



 تاهّوشتلا بناج ىلإ ؛مقعلاو ضاهجإلاو يسفنتلا زاهجلا ضارمأو نولوقلا ناطرس
 .لافطالا ىدل ةريطخلا

 هّرشتلاو مقعلا لثم تالاح راشتنا تظحال اهنأ «ةجبلحا دهعم ةسسؤم تدكأو

 تنراقو «ةحبذملل اوضّرعت نيذلا ؛ةجبلح» ناكس ىدل ناطرسلا ضارمأو يقلخلا

 دقو «ةحبذملل اوضّرعتي مل نيذلا يلاهألا تاباصإ لدعمو تاباصإلا هذه نيب ةسسؤملا

 ىتح تارم عبرأ وأ ثالث رثكأ ةبسنب «ةجبلح# يف تداز ضارمألا هذه نأ جئاتنلا تدكأ

 هل ةقالع ةيأ تاقيقحتلا لالخ ىفن هنأ بيرغلاو «ةحبذملا ىلع ةليوط تاوتس رورم دعب

 . اهباكتراب ناريإ ًامهّتم ةحبذملا هذهب
 لتقلاب ةعيشلا عمق مادص لواح دقف «ىذألاو داهطضالا نم ةعيشلا ملسي ملو

 ةمآالعلاو ردصلا رقاب دمحم عجرملا لاثمأ نيدلا ءاملع رابك نم تائملا لتقف . نجسلاو

 هللا ةيآو ميكحلا ةلئاع نم ًاملاع نيعبرأ نم رثكأ ىلإ ةفاضإلاب "”هيكحلا يدهم دمحم
 دجاسملا لثم ًاسّدقم ًاعقوم 15١ نم رثكأ مادص تاوق ترمد امك ءردصلا قداص دمحم
 .ءاليركو فجنلا يف خيراوصلاب ةمئألا دقارم تفصقو «ةينيدلا سرادملاو عماوجلاو

 ًاينيد ًاعقوم نيعبس نم رثكأ كانه نأ قارعلا يف ناسنإلا قوقحل يقئاثولا زكرملا دكأ دقو
 اهيلع نيمئاقلا ليحرتو اهتايوتحم ةرداصم تّمتو تاظفاحملا فلتخم يف اهؤالخإ مت

 . ىرخأ قطانم ىلإ

 نيملسملا عمقو ةجبلح ةحبذم ىلع ناسنإلا قوقح كاهتنا مئارج رصتقت ملو
 دقف :نويقارعلا نونطاوملا اهل ضّرعت يتلا بيذعتلا تايلمع ًاضيأ تمش لب «ةعيشلا
 صخش ناسل تعطق ةيقارعلا تاطلسلا نأ ىلإ «ةيلودلا وفعلا ةمظنم» ريراقت دحأ راشأ

 تثئدح امك !سانلا نم دشح مامأ عطقلا ةيلمع ذيفنت ّمت دقو .نيسح مادص دقتنا

 جمانرب» يف ةيّحص ةقّسنم تلاق امك 7٠٠١١. ماع ؛ةلحلا# ةئيدم يف ةلثامم عطق تايلمع
 ربإلاب بودن تامالع لمحي اهتدهع يف ناك ًايقارع ًالفط نأ نميلا يف 'نيئجالل ةحصلا
 هدلاو نم ًاماقتنا ًاديدش ًايلقع ًافلخت هل تبّبس ةدامب هنقح ّمت دق هيدعاسو هيمصعم ىلع
 . مادص ماظن ضراعي يذلا

 ماق ثيح ءةيرشب عوردك نييندملا نينطاوملا ةديدع تابسانم يف مادص مدختساو

 ) )1١ماعلا يف موطرخلا ةينادوسلا ةمصاعلا يف ةيقارعلا تارباخملا هتلاتغا 19484.



 مهعيزوتب مادص ماقو .ةريخألا برحلا عالدنا لبق نينطاوملا نم تارشعلا زاجتحاب

 لاجرلا نم عيماجم طبرب هرماوأ ردصأ امك .اهتمالس نمضيل ةيركسعلا تآشنملا ىلع

 برح ءاهتنا دعب ةيقارعلا ندملا نم ًاددع تمحتقا يتلا تابابدلا تاهجاو ىلع ءاسنلاو

 .قارعلا يف ناسنإلا قوقحل يقئاثولا زكرملا هب دافأ امل ًاقفو 1441 ماع جيلخلا

 لك دض مادعإلا مكح قيبطتب يضقي ًارارق ردصأ دق مادص ناك ىرخأ ةيحان نمو

 يلاوح مادعإ مت دقف مث نمو .يعجر رئأبو «ةيمالسإلا ةوعدلا بزح ىلإ يمني نم
 مادعإلا تايلمع ىلإ ةفاضإلاب .ةيقارعلا تالقتعملاو نوجسلا لخاد ًافلأ نيسمخ
 فلأ يتئام نم رثكأ اهتيحض حارو 149١ ماع نينطاوملا دض تذُفن يتلا ةيعامجلا

 حار يتلاو نوجسلا ريهطتو فيظنت تايلمعب هامسأ ام ذيفنت نيسح مادص لصاوو . يندم

 .فالآلا تارشع اهتيحض

 يتلا ةيناسنإلا ريغ تارارقلا نم ةلسلس ىلع ناسنإلا قوقح كاهتنا مئارج لمتشتو

 بعشلا ءانيأ نم ةفلتخم حئارشو تائف نع ةيسنجلا طاقسإب يضقتو 27٠٠٠١ ماع اهردصأ

 «مهدالب جراخ يقارع نطاوم نويلم فصن نم رثكأ داعبإو ريجهت ىلإ تّدأ يتلا يقارعلا

 .دودحلا جراخ مهدرط دعب نيتطاوملا ءالؤه تاكلتمم ىلع ةموكحلا تلوتساو

 ءيسي نم لك مادعإب يضقي ًارارق اهبرغأ ناكو «ةيفسعتلا مادص تارارق تّرمتساو

 !ةلودلا سيئر ىلإ ةرابعلاب وأ مالكلاب

 نم بقاعي نأب همكح طوقس لبق ةريخألا ةرتفلا يف هتاميلعت ردصأ هنأ بيرغلاو

 نمو «مادعإلاب يموقلا داصتقالا بيرختب اهفصو يتلا مئارجلا نم ةميرج ةيأ بكتري
 .تانيكاملاو ةليقثلا تاّدعملاو رايغلا عطقو تارايسلا بيرهتو ريورتلا مئارجلا هله

 ماهد دمحم» ديقعلا لاقتعا نع تئّدحت دق ةيناطيربلا «نايدراجلا» ةفيحص
 نيب ام نأ يتيركتلا لاقو .دادغب طوقس لبق ماعلا نمألا زاهج نع ّقشنا يذلا «يتيركتلا

 ةيعامج ةربقم يف مهنفد ىرجو رمآتلاب مهماهتال ةيئاوشع ةروصب اولتق يندم ١٠73و ٠
 نود يندم ةئامسمخو فلأ مادعإ اهلالخ ىرج عسوأ ةيلمع نم ءزجك دادغب برق

 . ةمكاحم

 نيلصملا تمجاه ماظنلل ةعباتلا نمألا تاوق نأ «زميات يادناص» ةفيحص تركذو
 مت امك .ًاصخش نيعبرأ تلتقو نيسحلا مامإلا ماقم ىلإ ةرايزلاب مهمايق لالخ ءالبرك يف



 نيسح مادص يصُق ةئنهتل نويزفيلتلا يف روهظلا هضفرل رخآ يعيش ملسم نيد لجر لتق
 .ثعبلا بزح يف عيفر زكرمل هباختنا دعب

 تضرف نيناوق ةعست نع لقي ال ام نيسح مادص ةموكح تردصأ ١944 ماع يفف
 اومهّتا نيتطاوم دض ءاضعألا رتب ةقيرط تمدختساو «نينطاوملا ىلع ةيشحو تابوقع

 ينطولا نويزفيلتلا ةشاش ىلع هدي ترتب نطاوم ضرع مت دقو .ةيدنجلا نم رارفلاب
 .بعشلا ءانبأ بولق يف فوخلا عرزل ةليسوك يقارعلا

 نم رارفلا ببسب دونجلا نم ةريبك دادعأ نذأ عطق مت 1450و 1945 ماع لالخو

 دونجلا ءالؤه نيبج ىلع يماحلا ديدحلاب 33 ةراشإ مشوب ةموكحلا تماقو «ةيدنجلا

 اوناك نيذلا ءابطألا ديدهت متو .برحلا ىحرج نم لاطبأ مهنأ نونطاوملا نظي ال ىتح
 ءابطألا نم ديدعلا فقو لعفلاب ٌمت دقو .ماقتنالاب تايلمعلا هذه ذيفنت نوضفري
 نيحاّرجلا ءابطألا مايق لعجي 1944 ماع ًانوناق ةيقارعلا ةموكحلا تردصأو .مهنجسو
 .نوناقلل ًافلاخم ًارمأ رتبلاو مشولا اياحضل حيحصت وأ ليمجت تايلمعب

 ءدب نم ةعاس 48 لبق نيسح مادص ماظن ردصأ ةيوق ةياعدب تطيحأ ةوطخ يفو

 .شيجلا نم نيبراهلاو نييسايسلا ءانجسلا لمش ًاوفع قارعلا ىلع ةيكيرمألا برحلا
 ءانجسلا حارس قالطإ لبق ءانجسلا ضعب مادعإ مت دق هنأ ةيفحصلا ريراقتلا تنّيبو

 .نيرخآلا

 ةيودألا ريدصتب موقي هماظن ناك دقف «مادص ماظن مهمحري مل لاغطألا ىتح
 تايلقألا لافطأ فطخ وه هلك كلذ نم رطخألاو «ىضرملا نييقارعلا لافطألل ةلسرملا
 .قطانملا ضعب يف «ةينسلا» ةيبلاغلا ةدايز فدهب ةرجهلا ىلع مهتالئاع رابجإل نئاهرك

 مدقأ نم ةدحاو ّدعت يتلا راوهألا برع ةراضح ريهطتو ةدابإب مادص ماظن ماقو

 قطانم ترفو دقو «ةيرموسلا ةراضحلا ىلإ اهروذج ٌدتمتو «ملاعلا يف تاراضحلا

 ءاقبلاو ةايحلا بابسأ عبرم رتموليك 0,7٠١ اهتحاسم غلبت يتلا قارعلا بونجب راوهألا

 ةيقارعلا تاوقلا تماقو .ةديرفلا مهتايح ةقيرطو برعلا اهناكس نم فالآلا تارشعل
 «خانملا ىلع يبلس ريثأت كلذل ناكو «ةقطنملا كلتل يقرشلا ثلثلا ريمدتو فيفجتب

 تاتاينلاو ةيئاملا تاحطسملا تناك ثيح «بونجلا يف ةرارحلا تاجرد تعفترا ثيح

 دض مئارجلا ربكأ نم كلذ ّدعيو «ةرارحلا ةجرد ضفختو وجلا يف ةبوطرلا ةبسن نم ديزت
 .رصاعملا خيراتلا يف ةئيبلا



 ةرتق لالخ نيبرح نيسح مادص نش دقف «برحلا مئارج باكترإلل ةبسنلاب امأ
 ماع ذنم تاوئس ينامث تّرمتساو ناريإ دض ىلوألا برحلا تناك ؛قارعلل همكح

 ماع تيوكلا وزغ وأ تيوكلا برح يه ةيناثلا برحلاو ء1484 ماع ىتحو

 تعدختسا ناريإ برح يفف .نيبرحلا اتلك يف برح مئارج مادص بكترا دقو 10

 .نييناريإلا دونجلا دض نيسح مادص نم رماوأب ةيئايميكلا ةحلسألا ةيقارعلا تاوقلا

 ىرسالا تائم مادعإب برح مئارج هتاّوقو مادص بكترا تيوكلا برح يفو
 514 نم رثكأ فاشتكا نع تثّدحت دق ةيناطيربلا ؟«تندنبدنإ» ةفيحص تناكو .نييتيوكلا

 ةيضمحلا تاماّمحلا يقارعلا ماظنلا مدختسا ثيح :تيوكلا ةئيدم يف بيذعت زكرم
 .نينطاوملا ءالؤه بيذعت يف ةيئابرهكلا تامدصلاو

 نييندملا مادختساو اياحضلا دسج قارتخال ةيئابرهك بقاثم مادختسا ىلإ ةفاضإلاب اذه
 .نييتيوكلا دض ةمكاحم نود مادعإلا تايلمع نم ديدعلا ذقن امك «ةيرشب عوردك

 يف بيذعتلا تاينقت تلمتشا دقف .ةيلودلاو ةيقارعلا نيناوقلا قرخل ةبسنلاب امأ

 عالتقا ىلع  قارعلا يف ناسنإلا قوقحل يقئاثولا زكرملا هردصأ ريرقتل ًاقفو - قارعلا
 ةطساوب قرحلاو ريدخت نود ءاضعألا رتبو عباصألا يف اهلاخدإل اهقرط وأ رفاظألا

 ضمحلا ّبص ىلإ ةفاضإ فقسلا حوارمب قيلعتلاو نداعملا ماحلو ةنخاسلا يواكملا

 نامرحلاو باضتغالاو فارطألا رسكو ءانجسلا نيعأ يف تاديبملا ّشرو دلجلا ىلع
 .ةياغلل ةقّيض نكامأ يف مالظلا يف لّوطملا لزعلا بناج ىلإ ءاملاو ماعطلا نم
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 ......... مئارجلاو مادص



 ةبّيفُملا ةقيقحلا ءنيسح عاد 000000000000060 00066060066 ل

 مادص دهع #2 تالقتعم او نوجسلا

 قوقح تاكاهتنا اهيف سرامت تناك يتلا تالقتعملاو نوجسلا ءامساب ةمئاق هاندأ

 :قارعلا يف نيسح مادص ماظن اهئشنا يتلاو ناسنالا

 .ةجولفلا  دادغب قيرط ىلع  بيرغ وبا نوجس -1
 .دادغب يف  ةيليضفلا نجس 2

 .دادغب  ةيقرشلا ةداركلا ةماعلا نمألا ةيريدم لقتعم 3

 .دادغي  ةداركلا 5 ؟ عراش  دادغب نما ةيريدم لقتعم 4

 .دادغب  ديشرلا ركسعم نجس 5
 .دادغب يجاتلا ركسعم نجس 6

 .دادغب ةينارفعزلا  ءاسنلل ةينارفعزلا نجس 7

 .دادغب ةينارفعزلا  لاجرلل ةينارفعزلا نجس ل
 .دادغب  عافدلا ةرازو  ةعبارلا ةبعشلا نجسس فه .

 .دادغب  يركسعلا ةيئراحلا فقوم 0

 .دادغب  ةيبيجرلا برق - ةيبيجرلا لقتعم 1
 .دادغب  ةفاصرلا نما لقتعم 2

 ,دادغب  ةيمظاكلا ةنيدم  ءارهزلا ةحاس  ةيمظاكلا نما لقتعم 3

 .دادغب  ةيمظاكلا ةنيدم  نوتاخلا ناتسب - رسجلا ةيفيطع نما لقتعم 14

 .دادغب  ةيدشارلا لقتعم 5



 ةنيدم نما لقتعم 17 دادغب - ةيرحلا ةنيدم لوألا ةيرحلا ةنيدم نما لقتعم 6
 .دادغب  ةيرحلا ةنيدم  ةيناثلا ةيرحلا

 .ةروثلا ةنيدم نما لقتعم 8

 .دادغب - ةروثلا ةنيدم يف ةعرفتم ةينبا ةدع نع ةرابع وهو
 .راكبا عبس  دادغب  خيلصلا لقتعم 9

 .دادغب كاب ناملس كاب ناملس لقتعم 0

 .دادفب دمحم ديس ةقطنم دمحم ديس لقتعم 1

 .دادغب  ةرودلا ةرودلا نمأ لقتعم 2

 .دادغب  ةلعشلا  ةلعشلا نما لقتعم 3

 .دادغب  لدعلا يح لقتعم 4

 .دادغب  يارسلا ةطرش لقتعم 5

 .دادغب  ةيمراطلا  ةيمراطلا لقتعم 6

 .دادغب  ةديدجلا دادغب  ةديدجلا دادغب لقتعم 7

 .دادغب يف قطانم ةدع يف يروهمجلا سرحلا تالقتعم 8

 .دادغي يف قطانم ةدع يف يبعشلا شيجلا تالقتعم 9

 .دادغب يف - صاخلا مادص نما زاهج تالقتعم 0

 .دادغب يف قطانم ةدع يف ةيركسعلا تارابختسالا تالقتعم 1

 .دادغب ةماعلا ةيسنجلا ةيريدم لقتعم 2

 .دادغب ةماعلا طايضنالا ةرئاد لقتعم 3

 .لباب ةظفاحم  ةيدومحملا  ةيدومحملا نجس 4

 .لباب ةظفاحم  ةيفسويلا  ةيفسويلا نما لقتعم 5

 .لباب ةظفاحم  بيسملا - بيسملا نما لقتعم 6

 .لباب ةظفاحم  ليواحملا  ليواحملا لقتعم 7

 .لباب ةظفاحم  ةيدنهلا ةدس  ةيدنهلا ةدس لقتعم 8

 .لباب ةظفاحم  ةيردنكسالا  ةيردنكسالا لقتعم 9



 .لباب ةظفاحم  ةيتحدملا  ةيتحدملا لقتعم 40

 .لباب ةظفاحم  ةيمشاهلا  ةيمشاهلا لقتعم 41

 .لباب ةظفاحم  ةزمحلا  ةزمحلا لقتعم 2

 .لباب ةظفاحم  مساقلا  مساقلا لقتعم 3

 .لباب ةظفاحم  لفكلا  لفكلا لقتعم 44

 .لباب ةظفاحم  جيروط  جيروط نما لقتعم 5

 .لباب ةظفاحم ةلحلا  دهشم لباب ريبكلا ةلحلا نجس 46

 .لباب ةظفاحم  ةلحلا  ةلحلا نما لقتعم 7

 .لباب ةظفاحم  ةلحلا  ةيزامهطلا نجس 48

 .فجنلا ةظفاحم  ةفوكلا  ةفوكلا لقتعم 49

 .فجنلا ةظفاحم  فجتلا نما لقتعم ك0

 .فجدلا ةظفاحم  فجنلا نجس ك]

 .فجنلا - (ضرالا تحت) ليمك نجس ك2

 .فجنلا - ىلصملا ناخ  ىلصملا ناخ لقتعم 3

 .فجنلا  نورقلا ما  نورقلا ما لقتعم ك4

 .فجنلا دعس يح دعس يح لقتعم ك5

 .فجنلا  ةصقاو  ةصقاو لقتعم 6

 .فجنلا  فصنلا رثب  فصنلا رثب لقتعم ك7

 .فجنلا ركسلا  ركسلا لقتعم ك8

 .فجنلا - فجنلا زكرم  نحصلا لقتعم ك9

 .ءالبرك - يشيطعلا لقتعم 0

 .ءالبرك - يسابعلا يحلا يسابعلا يحلا نجس 61

 .ءالبرك - حلملا رحب لقتعم 2

 .ءالبرك  ةزازرلا لقتعم 3

 .ءالبرك دمحم ديس لقتعم 64



 .ءالبرك  ةليخنلا ناخ لقتعم 5
 .ءالبرك ةظفاحم- تارباخملا لقتعم 6

 .ءالبرك - رضيخالا نجس 7

 .ءالبرك - رمتلا نيع نجس 8
 . ةيسداقلا ةظفاحم  ةيناويدلا  ةيناويدلا نجس 9

 .ةيسداقلا ةظفاحم  ةيماشلا  ةيماشلا نجس 0

 .ةيسداقلا ةظفاحم  ةيناويدلا نما لقتعم 1

 .ةيسداقلا ةظفاحم - ةيماشلا  ةيماشلا لقتعم 2

 .ةيسداقلا ةظفاحم  ةيفانشلا لقتعم 3

 .ةيسداقلا ةظفاحم - سابع ديس لقتعم 4

 .ةيسداقلا ةظفاحم - ريغصلا ةعلق نجس 5
 .ةيسداقلا ةظفاحم  دشاورلا  دشاورلا نجس 6

 .ةيسداقلا ةظفاحم  كفع  كفع نجس 7

 .ةيسداقلا ةظفاحم  ةئونجم  ةنونجم ةعلق لقتعم 8

 .ةيسداقلا ةظفاحم  خيبط وبا لقتعم 9
 .ىنثملا ةظفاحم  ةوامسلا ةئيدم  ةوامسلا نجس 0

 .ىنثملا ةظفاحم  ةثيمرلا  ةثيمرلا نجس ه1

 .ىتثملا ةظفاحم  ظفاحلا لقتعم 2

 .ىنثملا ةظفاحم  تاتج لقتعم 3
 .ىنثملا ةظفاحم  ريصقلا لقتعم 4
 .ىنثملا ةظفاحم  ةينادمحلا لقتعم 5

 .ىنثملا ةظفاجم  ناملسلا ةتيدم  ناملسلا ةرقن نجس 6

 .ىتثملا ةظفاحم  ةوامسلا - (ضرالا تحت) ةوامسلا نجبس 7

 .ىنثملا ةظفاحم  ةثيمرلا  ةثيمرلا لقتعم 8

 .ىنثملا ةظفاحم  ةيطبالا لقتعم 9



 - توكلا نما لقتعم 91 طساو ةظفاحم . ثوكلا  يزكرملا توكلا نجس 0
 .طساو ةظفاحم  تركلا

 .طساو ةظفاحم  يحلا نما لقتعم 2

 .طساو ةظفاحم - ةينامعنلا  ةينامعنلا لقتعم 3

 .طساو ةظفاحم  ةردب لقتعم 4

 .طساو ةظفاحم  ةيزيزعلا لقتعم 5

 .طساو ةظفاحم  ةريوصلا  ةريوصلا لقتعم 6

 .طساو ةظفاحم  ناصج  ناصج لقتعم 7

 .ناسيم ةظفاحم  ةرامعلا  يزكرملا ةرامعلا نجس 8

 .ناسيم ةظفاحم  ةرامعلا نما لقتعم 9

 .ناسيم ةظفاحم  ريبكلا رجملا نما لقتعم 0

 .ناسيم ةظفاحم  يبرغلا يلع  يبرغلا يلع لقتعم 1

 .ناسيم ةظفاحم  حلاص ةعلق نجس -2

 .ناسيم ةظفاحم  حلاص ةعلق لقتعم 3

 .ناسيم ةظفاحم  ريزعلا لقتعم 14

 .ناسيم ةظفاحم  ءالحكلا لقتعم 5

 .ناسيم ةظفاحم  ةيافلحلا لقتعم 6

 .ناسيم ةظفاحم  ةرايكلا لقتعم -7

 .راق يذ ةظفاحم  ةيرصانلا  ةيرصانلا نما لقتعم 8

 .راق يذ ةظفاحم  ةيرصانلا  يزكرملا ةيرصانلا نجس -9

 .راق يذ ةظفاحم  ركس ةعلق لقتعم 0

 .راق يذ ةظفاحم  خويشلا قوس نما لقتعم -1

 .راق يذ ةظفاحم  يعافرلا لقتعم 2

 .راق يذ ةظفاحم  ةرطشلا لقتعم 3

 .راق يذ ةظفاحم - شيابجلا لقتعم 4



 .راق يذ ةظفاحم  نيساي جاح لقتعم 5

 .راق يذ ةظفاحم  ءاحطبلا لقتعم 6

 .راق يذ ةظفاحم  خويشلا قوس لقتعم 7
 .راق يذ ةظفاحم  رضخلا لقتعم 8
 .راق يذ ةظفاحم  ةيشيبوغلا لقتعم 9

 .ةرصبلا ةظفاحم  يزكرملا ةرصبلا نجس -0
 .ةرصبلا ةظفاحم  ةرصبلا نما لقتعم 1

 .ةرصبلا ةظفاحم  ةنرقلا لقتعم 2

 .ةرصبلا ةظفاحم  شيابجلا لقتعم 3
 .ةرصبلا ةظفاحم  ةثراهلا نجسس -4
 .ةرصبلا ةظفاحم  بيصخلا وبا لقتعم 5

 .ةرصبلا ةظفاحم - ريبزلا نجس -6
 .ةرصبلا ةظفاحم - ريبزلا نما لقتعم 7
 .ةرصبلا ةظفاحم  وافلا لقتعم -8
 .ةرصبلا ةظفاحم  نيز توك لقتعم 9
 .ةرصبلا ةظفاحم  رصق ما لقتعم 0
 .ةرصبلا ةظفاحم  ةليمرلا نجس -1
 .ةرصبلا ةظفاحم  راشعلا لقتعم -2
 .ةرصبلا ةظفاحم  ةجملشلا لقتعم 3
 .ةرصبلا ةظفاحم  يركسعلا ةبيعشلا نجس -4
 .ىلايد ةظفاحم  ةبوقعب نجس 5
 .ىلايد ةظفاحم دعس ينب ناخخ لقتعم 6
 .ىلايد ةظفاحم  ةيدادقملا لقتعم 7
 .ىلايد ةظفاحم  يلدنم نجس -8
 .ىلايد ةظفاحم  نيقناخ نجس 9



 ةبّيغُملا ةقيقحلا ,نيسح ماذك 000600060020066 600066600000000

 .ىلايد ةظفاحم  ءالولج لقتعم 0

 .ىلايد ةظفاحم  صلاخلا لقتعم 11

 .ىلايد ةظفاحم  طشلا ةديدج لقتعم 2

 .نيدلا حالص ةظفاجم  ءارماس نجس -3

 .نيدلا حالص ةظفاحم  ءارماس نما لقتعم 4

 .نيدلا حالص ةظفاحم يجيب نما لقتعم 5

 .نيدلا حالص ةظفاحم - يجيب نجس -6

 .نيدلا حالص ةظفاحم  تيركت نما لقتعم 7

 .نيدلا حالص ةظفاحم  تيركت يف ةصاخلا تالقتعملا -8

 .نيدلا حالص ةظفاحم  دلب لقتعم 9

 .نيدلا حالص ةظفاحم -راثرثلا ةريحب لقتعم 0

 .رابنالا ةظفاحم  يدامرلا نجس -1

 .رابنالا ةظفاحم  يدامرلا نما لقتعم -2

 .رابنالا ةظفاحم  ةجولفلا لقتعم 3

 .رابنالا ةظفاحم  ةينابحلا نما لقتعم -4

 .راينالا ةظفاحم  ةينابحلا ركسعم لقتعم 5

 .رابنالا ةظفاحم  ةناع نمأ لقتعم 6

 .رابنالا ةظفاحم  مئاقلا لقتعم 7

 .رابنالا ةظفاحم - ةبطرلا لقتعم -8

 .ميمأتلا ةظفاحم  يزكرملا كوكرك نجس 9

 .ميمأتلا ةظفاحم  كوكرك نما لقتعم -0

 .ميمأتلا ةظفاحم  وتامروخ زوط نما لقتعم -1

 .ميمأتلا ةظقاحم  يرقك لقتعم 2

 .ميمأتلا ةظفاحم  كوكرك يف ةيركسعلا تارابختسالا تاوق تالقتعم -3

 .ميمأتلا ةظفاحم  لامجمج لقتعم -4



 .ميمأتلا ةظفاحم  ةجيوحلا لقتعم -5

 .ميمأتلا ةظفاحم  كوكرك يف ةطرشلا ةيريدم لقتعم 6

 .ةيناميلسلا ةظفاحم  ةيناميلسلا نجس 7

 .ةيناميلسلا ةظفاحم  ةيناميلسلا نما لقتعم 8

 .ةيناميلسلا ةظفاحم  ةيناميلسلا يف ةيركسعلا ةيرابختسالا تالقتعم 9

 .ةيناميلسلا ةظفاحم  ةجبلح لقتعم 0

 .ةيناميلسلا ةظفاحم  ةزد ةعلق لقتعم 1

 .ةيناميلسلا ةظفاحم  ةينار لقتعم 2

 .ةيناميلسلا ةظفاحم  نيوجنب لقتعم 3

 .ةيناميلسلا ةظفاحم اسوس نجس -4

 .ةيناميلسلا ةظفاحم  ناكود نجس -5

 .ليبرا ةظفاحم  يزكرملا ليبرا نجس -6
 .ليبرا ةظفاحم  ليبرا نما لقتعم 7

 .ليبرا ةظفاحم  ةعلقلا نجس -8

 .ليبرا ةظفاحم  زودنوار لقتعم 9

 .ليبرا ةظفاحم - نيدلا حالص لقتعم 0
 .ليبرا ةظفاحم  ةوالقش لقتعم 1
 .ليبرا ةظفاحم  نارمع جاح لقتعم -2

 .كوهد ةظفاحم  كوهد نجس -3

 .كوهد ةظفاحم  كوهد نما لقتعم 4

 .كوهد ةظفاحم  ةرقع نما لقتعم -5

 .كوهد ةظفاحم  ةيدامعلا نما لقتعم 6

 .كوهد ةظفاحم - وخاز نما لقتعم -7

 .كوهد ةظفاحم  كوهد يف ةيركسعلا تارابختسالا تالقتعم 8

 .ىونين ةظفاحم  يزكرملا لصوملا نجس -9



 000 ل

 .ىوتين ةظفاحم  يركسعلا ينالزغلا نجس -0
 .ىونين ةظفاحم  لصوملا نما لقتعم 91
 .ىونين ةظفاحم  ةلاز نيع نجس -2
 .ىونين ةظفاحم - ينفس نيع لقتعم 3
 .ىونين ةظفاحم  ليلعلا مامح لقتعم 4
 .ىونين ةظفاحم  رضخلا لقتعم 5

 .ىونين ةظفاحم  رفعلت لقتعم 6
 .ىونين ةظفاحم  راجنس لقتعم 7
 .كوهد ةظفاحم - كوهد نما ةيريدم 8

 .ةيئاميلسلا ةظفاحم- دركنب نجس-9
 .ةيناميلسلا ةظفاحم - لامجمج لقتعم -0



 عبارلا لصفلا

 مادص خئاتو نم





 114٠١" مقر رارق
 ررق تقوملا روتسدلا نم نيعبرالاو ةيناثلا ةداملا نم (1) ةرقفلا ماكحأ ىلإ ادانتسإ

 : يلي ام 1417/4/8 //79 خيراتب ةدقعنملا هتسلجب ةروثلا ةدايق سلجم

 تاوقلل ماعلا دئاقلاو ةيروهمجلا سيئر نيسح مادص نكرلا لوألا قيرفلا حنم - ١
 .191/9 زومت ١ا/ نم ارابتعإ نكر بيهم ةبتر ةحلسملا

 .هماكحأ ذيفنت ءارزولا ىلوتيو ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني  ؟

 نيسح مادص

 ةروثلا ةدايق سلجم سيئر
 اناا

 ةيمالسالا ةوعدلا بزحل نيبستنملا مادعأب رار

 ررق «تقؤملا روتسدلا نم نيعبرالاو ةيناثلا ةداملا نم (أ) ةرقفلا ماكحا ىلإ ادانتسا

 : يليام م 1١/ / 198٠ خيراتب ةدقعنملا هتسلجب ةروثلا ةدايق سلجم

 وه ةوعدلا بزح نا ةعطاق ةلدأب تبثا دق تامكاحملاو قيقحتلا عئاقو تناك امل

 ىعسيو «ةيبرعلا ةمالا حلئاصمو فادهالو نطولا ةبرتل نئاخو يبنجالاب طبترم ليمع بزح

 .ةحلسم ةهباجم زومت (10) ةروث ةهباجمو بعشلا مكح ماظن ضيوقت ىلإ لئاسولا لكي
 قحب تابوقعلا نوناق نم )١105( ةداملا ماكحا قيبطت ةروثلا ةدايق سلجم ررق كلذل

 تاهجاو تحت ةليمعلا هفادها قيقحتل نيلماعلا وأ ةرشابم روكذملا بزحلا ىلإ نيبستنملا

 .ىرخا تايمسم وأ

 اهتلاحاب رارق ردصي مل يتلا هرودص لبق ةبكترملا مئارجلا ىلع رارقلا اذه ذفني
 .ةصتخملا ةمكحملا ىلع

 )١( انه ةروشنملا قئاثولا نم ريثكلل ةيلصأ ًاخسن انيدل .



 نيسح مادص

 ةروثلا ةدايق سلجم سيئر

 : يلي ام ىلع صنن تابوقعلا نوناق نم )١1655( ةداملا نا ركذيو

 اهتدحو وأ دالبلا لالقتساب ساسملا دصقب العف ادمع بكترا نم مادعالاب بقاعي

 .كلذ ىلإ يدؤي نا هنأش نم لعفلا ناكو اهيضارا ةمالس وأ
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 4/٠١/:4! يف ؟ملك مقر ةيقرب  ةيلخادلا ةرازو - ةيقارعلا ةيروهمجلا
 ديدحتو تاريفستلا يف مكتزهجا لبق نم ةديدع تاسابتلاو ءاطخا عوقو ظحول

 يتلا طباوضلا هاندا «ةقباسلا تاميلعتلل احيضوت .ريفستلا نم نينثتسملاو اهب نيلومشملا

 : نأشلا اذه يف اهبجومب لمعلا بجي

 ةيسنجلا ىلع نيلصاحلا ريغو رطقلا يف نيدوجوملا نييناريالا عيمج رفسي ١-
 .مهرمأب تبي مل نمم اضيا سنجتلا تالماعمب نيمدقتملا كلذكو ةيقارعلا

 طباوضلا مهلمشت ةيسنجلا ةداهش ىلع نولصاح اهنم ضعبلا «ةلئاع روهظ دنع ١-

 بحس عم (دودحلا فلخ ةلئاعلا ةدحو) أدبم دمعيف نولومشم رخالا ضعبلا نا الا

 عم ةرازولا ىلإ اهلاسرا مث نمو .مكيدل اهب ظافتحالاو تدجو نا ةيسنجلا يا قئاثولا

 .مهنع ةيسنجلا طاقسأ انل ىنستيل اذه انرارقب نيلومشملا مئاوقب ةرازولا ديوزت

 مدع ةلاح يفو ةيريسموقلا قيرط نع لئاوعلا ةصاخ ضعبلا ريفست يرجي -
 .ةيدايتعالا دودحلا قطانم نم مهريفست يرجي مهمالتسا

 : تاءانثتسالا

 دادغب يف يركسعلا طابضنالا ىلإ نوملسي بترلا فلتخم ىلع نويركسملا : الوا

 .اهيلا ةغلبملا تاميلعتلا بسحو اهليق نم مهب فرصتلل

 هذه دوزتو رطقلا يف نيميقملا ريفستلاب نيلومشملا بابشلا ريفست مدع : ايناث
 .مهلامعاو ةلماكلا مهتايوه نمضتت مئاوقب ةرازولا

 نهئامسأب مئاوق لسرت نييقارع صاخشا نم تاجوزنملا تايناريالا ءاسنلا : اثلاث

 .ةرازولا ىلإ



 ةنس 14-١8 نم مهرامعا نيذلا ريفستلاب نيلومشملا بابشلا ريفست مدع : اعبار
 .رخآ راعشا ىلإ تاظفاحملا فقاوم يف مهب ظافتحالاو

 ةرازولا دوزتو رطقلا يف نوميقملا نويناربالا نمرالا ريفستلا نم ىنثتسي : اسماخ
 .مهلامعاو ةلماكلا مهتايوه نمضتت مئاوقب

 .نييناريالا نييسايسلا نيئجالا ريفستلا لمشي ال : اسداس

 .ريفستلا نم رطقلا يف نوميقملا نويناتسيرعلا برعلا ىنثتسي : اعباس
 .اهيف تبلا لبق ايفتاه انمالعا هالعا ةدراولا ريغ نم ةلاح ةيا روهظ دنع : انماث
 نم ةيقارعلا يضارالا ىلإ ةدوعلا لواحي نم ىلع رائلا حتف يف انرما دكؤن

 .نيرفسملا

 .تهتنا

 .هبجومب لمعلاو عالطالا وجرن
 ةيلخادلا ريزو

6 »* 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةروثلا ةدابق سلجم

 555 مق ررارق

 روتسدلا نم نيعبرالاو ةيناثلا ةداملا نم (1) ةرقفلا ماكحأ ىلإ ًادانتسا رارق
 :يلي ام 148٠ /ه / خيرأتب ةدقعنملا هتسلجب ةروثلا ةدايق سلجم ررق تقوملا

 هئالو مدع نيبت اذا يبنجا لصا نم يقارع لك نه ةيقارعلا ةيسنجلا طقاسُن - ١

 .ةروثلل ايلعلا ةيعامتجالاو ةيموقلا فادهالاو بعشلاو نطولل

 ةيقارعلا ةيسنجلا هنع تطقسا نم لك داعباب رمأي نا ةيلخادلا ريزو ىلع " 
 هيعدتست رمأ قارعلا يف هءاقب نأب ةيفاك بابسا ىلع ءانب عنتقي مل ام )١( ةرققلا بجومب

 « ًايمسر ةقوثوملا ريغلا قوقح ظفح وأ ةينوناق وأ ةيئاضق ةرورض
 .رارقلا اذه ذيفنت ةيلخادلا ريزو ىلوتي "٠

 نيسح مادص

 ةروثلا ةدايق سلجم سيئر
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 ةبَّيغُملا ةقيقحلا نيسح مادص ..0000000066600000666666666666000066666666 66000006 لك

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةروثلا ةدايق سلجم

 قف مقر رارق

 ررق تقؤملا روتسدلا نم نيعبرالاو ةيناثلا ةداملا نم (1) ةرقفلا ماكحا ىلإ ادانتسا

 : يليام 86 خبرأتب ةدقعنملا هتسلجب ةروثلا ةدايق سلجم

 ةعبرا هردق غلبم ةيناربالا ةيعبتلا نم ةأرما نم جوزتملا يقارعلا جوزلل فرصي - ١

 هتجوز قالط ةلاح يف ايندم ناك اذا رانيد ةثامسمخو نافلأو ايركسع ناك اذا رانيد تالآ

 .رطقلا جراخ ىلإ اهريفست ةلاح يف وأ

 ةلاح توبث رارقلا اذه نم )١( ةرقفلا يف هيلا راشملا غلبملا حئم يف طرتشي - ١

 نم ديدج جاوز دقع ءارجاو ةصتخملا ةيمسرلا تاهجلا نم دييأتب ريفستلا وأ قالطلا
 .ةيقارع

 .رارقلا اذه ذيفنت نوصتخملا ءارزولا ىلوتي - ”

 نيسح مادص

 ةروثلا ةدايق سلجم سيئر

 انامل

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةروثلا ةدابق سلجم

 يصخشو يرس  رسلا ةناما بتكم

 مقر ١*/ 5455/1

 1541/54/97 خبرات

 ١148١1/54/١8. يف ال4 مقرملا ةروثلا ةدايق سلجم رارق ىلإ ريشن

 : يلي ام ررقت

 رارقلا ذافن لبق ةيئاريا نم جوزتملل هالعا رارقلا يف هيلا راشملا غلبملا فرصي ١-

 ةلاح يف غلبملا فرصي الو هتقلطمل ةدوعلا مدعو هتجوز قالط ىلإ ردابي نمم روكذملا

 .كلذ دعب اهقيلطتب رداب ولو هذافن دعب ةيناريا نم جاوزلا



 نم ةريخالا موقتل ةيلخادلا ةرازو راعشاب لدعلا ةرازو موقت قالطلا عاقيا دنع -؟

 .رطقلا جراخ ىلإ ةروكذملا ةقلطملا ريفستب اهبناج
 جاوزلا مدعب هالعا ةروثلا ةدايق سلجم رارق نم دافتسا يذلا صخشلا مزلي -*

 .غلبملا ةفاك هنم درتسي هجاوز ةلاح يفو ةيناريا نم ةيناث
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 ايناديم ةيمالسالا ةروثلا سرح نم ىرسالا مادعأب رما - برح ةميرج
 ةيروفو ةيرس ةلاسر

 ةيمويو ءاشنالا تقو

 اوما /كا6

 مم مك / نم
 ممم 2ك * طب / ؟ طب / ىلا
 ص .ق (0) 77 / ئشنملا مقر
 بجومب انيلا ةغلبملاو ١ / 4 يف 06٠١ ةيروفلاو ةيرسلا ” ل ف ةلاسر يلي ام

 ضعب نا ارخوم ظحول (*) أدبت (طا) و ١ / © يف "48 ةيروفلاو ةيرسلا ١ قف ةلاسر

 تايفشتسملا ىلإ ينيمخ سرح نم يسرافلا ودعلا ىحرج لسرت تلازال تادحولا
 برح سوجمك ينيمخ سرح رابتعاو لمعلا ةرورض ىلع دكون (0) مهجالع ضرغل
 .تهتنا (0) ايناديم مهعم لماعتلاو

 بيقنلا

 ل
6# 

 ماظنلا تارارف فيشرا نم

 مرح نيح يف ةيقارعلا ةيسنجلاب نيسنجتملا برعلل ةحونمملا تازايتمالاب رارق
 نم مهنم نيريثكلا مرحو لب « (تازايتمالا لوقن ال) قوقحلا ىندا نم نطولا ءانبا ماظنلا

 !!مهلاوما ةرداصمو نيرخا ريجهتب ماقو «ةيسئجلا ةداهش
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 ةبّيفُملا ةقيقحلا «نيسح ماده 000000000000000 060066660000 000600000 154

 اهنقف /5/14 يف ٠١١7 مقرملا يقارعلا ةروثلا ةدايف سلجم رارق

 سلجم ررق ءروتسدلا نم نيعيرألاو ةيناثلا ةداملا نم (أ) ةرقفلا ماكحأ ىلإ ادانتسإ

 : يلي ام 1984 4/١15/ خيراتب ةدقعنملا هتسلجب ةروثلا ةدايق

 .ةيلاتلا تازايتمألاب ةيقارعلا ةيسنجلاب سنجتملا يبرعلا نطاوملا عتمتي : الوأ

 ةحاسمبو (دادغب اذع) تاظفاحملا عيمج يف اناجم ةينكس ضرأ ةعطق حنمي ١

 ضرألا ةحاسم تداز نإف ء«هسنجت ىلع تاونس ثالث يضم دعب عبرم رتم ٠٠١ اهردق

 .ةقطنملا يف ةدئاسلا راعسألا قفو ةدايزلا هكيلمت متيف كلذ نع

 ةسمخ يضم دعب دادغب يف نكس راد وأ ةينكس ضرأ ةعطق ءارشب هل حمسي

 .نييقارعلل ةررقملا سسألا قفو هسنجت ىلع تاونس
 .هالعأ (؟) و )١( امهيلإ راشملا نيتلاحلا يف يراقعلا فرصملا ةفلس هل فرصت

 تاوئسلا ةدم لالخ اهب لومعملا طباوضلا قفو نكسلا تاصصخم هل فرصت 4

 لبق نكسلل راد وأ ةينكس ضرأ ةعطق كلمت اذإ هنع عطقتو هسنجت خيراتل ةيلاتلا رشعلا

 ءةدملا كلت يضم

 رشع يضم لبق نكسلا راد وأ ةينكسلا ضرألا ةعطقب فرصتلا هل قحي ال

 .اهكلمت وأ اهحنم خيرات ىلع تاونس

 نيحالفلا نم ةيقارعلا ةيسنجلاب نيسنجتملا برعلا نينطاوملا نم دقاعتلا متي ١-
 .ىرخألا تاليهستلاو ةيعارزلا فلسلا مهل حنمتو ةيعارزلا يضارألا رامثتسأل

 برعلا نيحالفلا ناكسإل ةينكسلا تاءمجملا ءانب ةصتخملا تاهجلا ىلوتت 7

 خيرات نم تاونس رشع يضم دعب مهل كلمت و ؛لدب نودب ةيقارعلا ةيسنجلاب نيسنجتملا

 .اهلاغشإ

 يف اعرش مهتلاعإ نع لوؤسملا وأ هيوذ ىلإ يجراخلا ليوحتلاب هل حمسي 4

 ضفختو ءهسنجت خيراتل ةيلاتلا عبسلا تاونسلا ةدم لالخ ةررقملا بسنلا قفوو جراخلا
 .ةروكذملا ةدملا يضم دعب 6٠/ ىلإ ةبسنلا هذه

 ةرم هدلب ىلإ رفسلاب (ةيقارعلا هتجوز كلذ يف امب) هتلئاع دارفإل و هل حمسي -4
 .ةنسلا يف ةدحاو



 يصخشلا داريتسالا تاميلعتل اقفو ةيصخشلا هترايس لاخدإب خل حمسي ٠

 .اهب لومعملا

 يبرعلا نطاوملا ىلع رارقلا اذه يف اهيلع صوصنملا تازايتمألا يرست :ايناث

 .هرودص خيرات لبق ةيقارعلا ةيسنجلاب سنجتملا

 .رارقلا اذه ذيفنت نوصتخملا ءارزولا ىلوتي :انلاث

 نيسح مادص

 ةروثلا ةدايق سلجم سيئر
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 يصخشو ةياغلل يرس

 ليبرا عطاق رمآ

 تاكرحلا

 ؟الا/ /١ح / ددعلا

 ١545/8/7 خيراتلا

 ورد 75 ف عطاقلا تادحو ىلا

 ةيواميكلا ةيجولويابلا لبانق ىلع ةرطيسلا
 باتكو 1185/0/18 يف 788 يصخشلاو ةياغلل يرسلا ةيلخادلا ةرازو باتك

 ةرئاد ءالعأب غلبملا 1985/4/98 يف ٠١١0 يصخشلاو ةياغمل يرسلا عافدلا ةرازو

 بتكملا شيجلا ناكرا ةسائر باتك لصا ىلع تبثملا 1485/6 /؟7 يف 17 بيردتلا

 قلبفلا ةدايق باتكب غلبملا 1212 0/ يف يصخشلاو ةياغلل يرسلا صاخلا

 ةنجللا باتك ىلع فوطعملاو 1987/5/9 يف 167٠ يصخشلاو ةياغلل يرسلا صاخلا

 يصخشلاو ةياغلل يرسلا ةيئاميكلاو ةيجولويابلا داوملا لوادت ىلع ةرطيسملا ةصتخملا

 يرسلا 5 / ينطولا عافدلا لفحج ةاوق ةدايق باتكب انيلا غلبملاو 1487/5/7 يف

 .1585/8/؟14 يف 74؟ يصخشو ةياغلل

 يتلا تادحولا يف اهيلع رطيسملا داوملا ةفاكل يونس فصن درج ءارجا بسنن



 ةبّيغُملا ةقيقحلا :نيسح ماك دجال ارتادم ةماعلا اا نت طم ويلا سنو قاع اك

 نم اهبلطل ةعرسلابو 1485/8/5 موي لبق درجلا مئاوق اهلصت نا ىلع اهب لماعتت

 .انمالعاو عجارملا

 تزع باهولا دبع ءايض ديمعلا
 ليبرا عطاق رمآ

 عبقوت

 يصخشو ةياغلل يرس
 آيس ا

 ١947 ماعل 749 مقر رارقف

 ررق تقؤملا روتسدلا نم نيعبرالاو ةيناثلا ةداملا نم 1 ةرقفلا ماكحا ىلإ ادانتسا

 : يلي ام 1585/5/١8 خيراتب ةدقعنملا هتسلجب ةروثلا ةدايق سلجم

 بيقعتب ةفلكملا زرافملا دض ةوعد ةيأ عامس نم ةطرشلا رئاودو مكاحملا عنمت ١

 ىلإ زرافملا كلت رارطضا ةلاح يف ةيركسعلا ةمدخلا ءادا نع نيفلختملاو نيبراهلا

 ةباصا كلذ ىلع بترت اذا نيفلختملاو نيبراهلا ىلع ضبقلا ءاقلا فدهب ةوقلا لامعتسا

 .أطخلا قيرطب نيرخآ صاخشأ

 .رارقلا اذه ماكحأب ةلومشملا زرافملا رصانع دض ةماقملا اياضقلا عيمج قلغت  ؟

 نيسح مادص

 ةروثلا ةدايق سلجم سيئر

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 ةروثلا ةدايق سلجم

0# 

 81٠ مقر رارق

 ررق تقؤملا روتسدلا نم نيعبرألاو ةيناثلا ةداملا نم (1) ةرقفلا ماكحأ ىلإ ًادانتسا
 : يلي ام 1445 1١١/4/ خيرأتب ةدقعنملا هتسلجب ةروثلا ةدايق سلجم



 ىلع م 1414 ةنسل ١١١ مقر تابوقعلا نوناق نم 778 ةداملا صن لّدعي - ًالوا
 : يتآلا هجولا

 ناهأ نم ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا لاومألا ةرداصمو دبوملا نجسلاب بقاعي ١-

 وأ ةروثلا ةدايق سلجم وأ هماقم موقي نم وأ ةيروهمجلا سيئر ةينالعلا قرط ىدحاب
 ةبوقعلا نوكتو .ةموكحلا وأ ينطولا سلجملا وأ يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح
 .ةطلسلا دض ماعلا يأرلا ةراثإ دصقبو رفاس لكشب مجهتلا وأ ةناهإلا تناك اذإ مادعالا

 ناهأ نم ةمارغلا وأ سبحلاب وأ تاونس عبس ىلع ديزت ال ةدم نجسلاب بقاعي - ”

 وأ ةماعلا تاطلسلا نم كلذ ريغ وأ ةحلسملا تاوقلا وأ مكاحملا ةينالعلا قرط ىدحإب
 . ةيموكحلا تاسسؤملا وأ رئاودلا

 . قباسلا تابوقعلا نوناق نم 777 ةداملا ىغلت - ًايناث

 نيسح مادص

 ةروثلا ةدايق سلجم سيئر

 مه

 ءاشنالا خيرات ئشنملا مقر ةلاصر

 14/٠١/15 7“ ةيروفو ةيرس

 (ب .م .و) 001 ةدحو / ىلا

 ةريوصلا نزاخم / نم
 مهددع غلابلاو داركالا نيبرخملا نم ةيتاثلا ةبجولا  مكبلط بسح  انلسرا دقل

 .(14) جودزم ةيلمع براجت مامتال (180)

 ةروثلاو بزحلا لجا نم متمدو
 ديقعلا

 ةريوصلا نزاخم ةدحو رمآ
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 ءاشنالا خيرات ئشنملا مكر ةلاسر

 11/1 1 ةيروفو ةيرس

 ةريوصلا نزاخم ةدحو / ىلا

 ب م .و) 601١ ةدححو / نم

 نال نكمم تقو عرساب داركالا نيبرخملا نم ىرخالا تابجولا لاسرا وجرن
 نيبرخملا نم تابجو نالا دحل انتلصو دقل .ديزملا ىلإ جاتحت ١4 جودزم ةيلمعلا
 .نكمم تقو مرساب ؟4 جودزم ةيلمع جئاتن انم ديرت ةماعلا ةدايقلاو

 ةروثلاو بزحلا لجا نم متمدو
 ديقعلا

 6017 ةدحو رمآ

 ك.ك.ع

 «*عم

 ةريوصلا نزاخم ريدم نم

 (ةيرشبلا رزاحملا ةدحو) سيئر ىلا

 ديمعلا لبق نم عقوملا 144+ ///5 يف 19 /ج/؟4* مقرملا مكباتك ىلع ادر

 لبق نم لوخملاو (74 جودزم) ةيلمع قيرفل ةفرشملا ةنجللا وضع ركص هللا دبع مت
 «ةيركسعلا تارابختسالل نيعباتلا ةيملعلا ثاحبالا يفظوم نم ددعو نمألا ريدم ديسلا

 ماقرالابو نوسمخو ةئامنامث مهددع غلابلا نيبرخملا نم ةثلاثلا ةبجولا مكل لسرن

 .ةمالاو بزحلا عورشملا اذه زاجنال ةيقفوملاو حاجنلا مكل ىنمتا «ةيلسلستلا

 نيمالا مكوخا

 يدييزلا دمحا رابجلا دبع .د

 ةريوصلا نزاخم ريدم
 ١14 ااا

# # # 



 دادغب يف ماعلا نمألا ريدم ىلا

 (ةيرشبلا رزاجملا ةدحو) يف نيلوؤسملا نم

 دعب اما .. . . قارعلا ليبس يف حافكلا ةيحت

 دحل مهددع غلب نيذلاو نيزجتحملا نيبرخملا نم ةثلاثلا ةبجولا ةدم لبق انتلصو

 <32 جودزم ةيلمع حاجنل مدلا نم ةيولطملا ةيمكلا نا 1 ةئام عبراو نيفلا / 7514٠٠ نالا

 رظتنت ةماعلا ةدايقلا نال نكمي ام عرساب ةعبارلا ةبجولا لاسرا بجي ريثكلا اهصقني

 نوموقي نيذلا طابضلاو قاوسلا ةبقارمو ةمزاللا ريبادتلا لك ذاختا بحي .ةيمتحلا ةجيتتلا

 ةيململا قئاثولا ةصاخو نيلوؤسملا ىدل قئاثولا لك قارحاو مكبناج نم مهلقنب
 .داركالا ةصاخو 74 جودزم ةيلمع لوح تامولعم هيدل نم لك نم صلختلاو

 )١( قيرف ةنجل وضع أ .ج .يف يواميك .م

 اينانان

 ام

 ةيفرب

 هموبو ءاشنالا تقو ةيروفو ةيرس

 كاف

 ةدايقلا .م.فق وخاز عطاق / نم

 0 (م) دئاقلا ىلا

 " /سا /6 ئشنملا مقر
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 5/٠١ يف ١4576 ةيروفو ةيرس 74 / تاوق ةدايق ةلاسر (*)/

 عانق )4٠٠( ةنايخلا يليلس ةرمزل لوألا عرفلا رقم ىلإ لصو (*) يليام افطع )٠(



 01 1 1 ية 1

 ةيئاميكلا داوملا انلامعتسا دنع نيبرخملا اهمدختسي فوسو ةماسلا تازاغلا نم ةياقولل

 .انمالعاو مزليام ذاختاو تامولعملا ةحص قيقحت وجرن (*) مهتاعمجت برغل

 دئارلا

 نيسح دومحم يدعس
 وخاز عطاق رمآ /ء

 يروفو يرس

0# 

 1١44١ /مم/؟ خيراتب تيوكلا ةلود وزغ موي ةروثلا ةدايق سلجم نايب

 ميظعلا يقارعلا بعشلا اهيا

 ناب ىرابغلا برعلا هبا مهسوؤر لاقعو مهرادتقاو مهتزع زمرو برعلا جات رد اي
 سندلا ناو .اميرك ازيزع ادحاو نوكي نا يغبني اهلاح ناو ةدحاو ةما برعلا ةما
 .مهاياونو ونرش لصتتال نا بجي ردغلاو ةنايخلاو

 نوراقب ضرالا هللا فسخ دقل .مكنيد فاصنالاو لدعلا ناك امنيح .سانلا اهيا

 نا دعبو .سانلا نيب دوستل هللا اعد يتلا ئدابملاو ميقلا اوبناج نا دعب هناوعاو تيوكلا

 سانلا نم مهرما نولوتي نم نيب ةقالعلا يناعم فرشو ةيموقلا يناعملاب اوردغو اوناخ
 .برعلا عمو

 تيوكلا يف مئاقلا ماظنلا اوضقيل ةصلخملا فوفصلا نيب نم رارحالا هللا ناعأف

 مهبرب اونمآ ةيتف مهماظنب حاطا نا دعبو يبنجالاو ةينويهصلا تاططخم يف علاضلاو
 معدلا ميدقتل قارعلا يف ةدايقلا ةزيزعلا تيوكلا ءانبا نم رارحالا دشان .ىده مهدازف

 ريصمو تيوكلا نوؤش يف جراخلا نم لخدتلل هسفن هل لوست نمل لامتحا ءردل ةدناسملاو

 .ءوس تيوكلا ءانبا بيصيال يكل نمألا باتتسا يف ةدعاسملا انودشانو .اهيف ةروثلا

 ةتقوملا ةرحلا تيوكلا ةموكح بلطل ةباجتسالا ةروثلا ةدايق سلجم ررق دقلو

 مهسفنأب مهنوؤش اوررقي نا تيوكلا ءانبال نيكرات ساسالا اذه ىلع اهعم نواعتلاو

 دقو .كلذ ةتقؤملا ةرحلا تيوكلا ةموكح انم بلطتو لاحلا رقتسي املاح بحسننسو

 .عيباسا ةعضب وأ هاي ندب نال دخلا



 «داجمالاو تالوطبلاو ةيسداقلا بعش .قارعلا بعش لك ةدراو توصب ناعن اننا

 بعش ريهامجو اهل يموقلا ريهظلا يبعشلا شيجلاو اهفوفص لكب ةحلسملا انتاوق نآب
 لك مهقمع يفم ةبورعلابو هللاب عزعزتيال نامياب ةدنسملاو وافلا ىلإ وخاز نم قارعلا

 يذلا ذالوفلا نم افص نونوكيس برعلا ءافرشلا نيلضانملا لكو ةيبرعلا ةمالا ريهامج

 نمو يبالا قارعلا نم لعجنسو يدحتلا هسفن هل لوست نمل كلذ نلعن اننا .رسأيال

 دقو ءردغلاو وزغلا ةوهش هكرحتو ناودعلا هسفن هل لوست نم لكل ةربقم ةزيزعلا تيوكلا

 .رذنا نم رذعا

 .نوئساخلا اسخيلو ربكا هللاو
]1 

 ةروثلا ةدايق سلجم
 د د #

 تارهاظم/ عوضوملا

 ليللا ىتحو لوليأ 4 دق حابص نم ارابتعا تارهاظمب نييتبوكلا مايق ةينلا يف
 : ينآيام ابسن شوب - فوشابروف ةمق رمتؤم ىلإ مهتاوصا عامسا ضرغل

 شيجلا وا ةرطيسلا طاقن وأ ةطرشلا قيرط نع تارهاظملا نع غالبالا متي - ١
 يبعشلا

 : قيفنتلا لبق يليام ةفرعم بجي -7

 .ةرهاظملا ناكم 1

 .(اهيف نيكرتشملا دارفالا ددع) ةرهاظملا مجح ب

 : يليام نمضتت يتلا ةطخلا عضو متي كلذ ءوض ىلع

 ناكملا يف تالجعلا نم لجرتلاو ءودهب ءودهب ءودهب ةرهاظملا نم برقتلا أ
 .بسانملا

 ةلمتحملا قرطلا قلغو ناكمالا ردق فلخلا نم نيرهاظتملا نم برقتلا ب

 .مهباحسنال

 قدانبلاب (ايلص يمرلا) دحاو تقوب مهيلع يمرلاو قسنلاب حاتفنالا متي ج

 لتقل بهللا تافذاقو ةفيفخلا تافذاقلاو 8806 9 عفادم مادختسا كلذكو تاشاشرلاو
 .نيجراخلل ةربع اونوكيل نيرهاظتملا عيمج
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 مكراعشا دعب الا مهلتق مت نيذلا هاجتاب نييندملا نم صخش يا بارتقا عنمي +

 .انلبق نم
 موي 5٠١ ةياغلو لوليأ 4 موي ٠٠١ ةعاسلا نم ارابتعا راذنالاب مكتادحو ىقبت 5

 .لوليأ ٠

 ماع لكشب ينمالا عضولا نع كلذكو ثداح لك نع اروف انراعشا متي"

 .رارمتسايو

 عيقوت
 (ةيسداقلا لطب) نكرلا خ.ق ءاوللا

 ةطنح جاحلا هللا دبع قراب
 ةصاخلا تاوقلا دئاق

 ىلا ةخسن

 مرتحملا ةيرطقلا ةدايقلا وضع ديجملا نسح يلع لضانملا قيفرلا

 مرتحملا تارباخملا زاهج ريدم نسحلا ميهاربا يواعبس روتكدلا قيفرلا
* 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 يصخشو ةياغلل يرس

 دانت
 56 / ةصاخلا تاوقلا ءاول

 (ةماعلا ناكرالا)

 نمالا

 ؟١١66/1/نمآ /ددعلا

 195+ لوليأ ١7 خيراتلا

 0 (9) ةمكاقلا / ىلا

 تامولعم / عوضوملا
 اقفرم ١44٠ لوليأ ١4 يف 75 يصخشو ةياغلل يرسلا ةماعلا تاوقلا ةدايق باتك



 لوليأ يف 144٠/7١ يصخشو ةياغلل يرسلا رطقلا رس ةناما بتكم باتك نم ةروص هب

00 

 لاسراو اهقرحو تيوكلا نوراقل ةقصلم ةروص وأ راعش اهيلع راد لك ميدهت متي
 .جيلخلا نما ةيريدم ىلإ هلاسرا ضرغل انيلا اهكلام

 .هبجومب لمعلاو مزليام ذاختال

 عيقوت
 نكرلا خ ق ديمعلا

 مظاك ناملس نسحملا دبع

 56 / ةصاخلا تاوقلا ءاول رمآ

 193٠ لوليأ ١

+6 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةياغلل يرس
 ١ ءاول لوألا جوفلا

 ١١7 /سا /ددعلا

 14940 7 نيرشت 1١7 خيراتلا

 (”س) ايارسلا ةفاك ىلا

 تيوكلا ةظفاحم يف ةينمألا ةنجللا عامتجا / عوضوملا

 غلبملا 1140/1١/1 يف / يصخشلا ةياغلل يرسلا جيلخلا تايلمع ةدابق باتك
 ةصاخلا 1440 /8ت/١١ يف ٠١5 يصخشلا يرسلا (نمالا) 7" سا باتكب انيلا
 .ناردجلا ىلع ةيداعملا تاراعشلا ةباتكب

 تادحولا هذهل نيبردملا بتارملا ةفاكو ةيركسعلا تادحولا ةفاك موقن نا ررقت

 نينطاوملا دحا راد ىلع يداعم راعش دوجو ةلاح يفو تاراعشلا هذه حسمل ةلمحب

 .رادلا قرح نود هعم قيقحتلا ءارجا دعب رادلا بحاص مدعي



 هذهل هابتنلاب مكايارس بتارم غيلبت ةرورضو هبجومب لمعلاو عالطالاب لضفنلا
 .انمالعاو ةلاحلا

 (عيقوت)

 دمحم هللا اطع دئارلا

0#« 

 )١( ديجملا نسح يلع ىلإ نيسح مادص يدع نم ةلاسر
 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 نيسح مادص يدع

 يلع زيزعلا انمع
 ةديرج تناك املو «دادغب ىلإ فحصلا عياطم لقن يونت مالعالا ةرازو نا تملع

 وجرا ؛ةيلها عباطمب ايلاح عبطت يهو اندالب يف ةديحولا ةديرجلا يضايرلا ثعبلا

 هتقفرب يذلا ينفلا رداكلاو مازع يقفارم ىلإ سبقلا ةديرج ةعبطم ميلست ىلع كتقفاوم
 دادغب ىلإ يتيوكلا شيجلا ةعبطم لقن ىلع ةقفاوملا وجرا امك .اهيلع ةديرجلا عبطن ىتح
 .ديشرلا ةلجم عبط يف اهمادختسال

 مادص ريبكلا قارعلا دئاق ةمدخ يف نيلتاقملا نم كاياو هللا ينلعجو «ءافلس كركشا

 ٠ نيمسح-

 عيقوتلا ١4489

#* # #» 

 () ديجملا نسح يلع ىلإ نيسح مادص يدع نم ةلاسر
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نيسح مادص يدع

 مرتحملا نسحلا يلع معلا

 ةصلاخ ةيحت

 .. دعبو

 نبا نم ةبحملا لماكي ةمعفملا ةصلاخلا تايحتلاب كيلا هب ثعبا يذلا تقولا يف

 .ةبعصلا فورظلا هذه لثم يف بيبحلا هدلاو رزأ نم دشو رزآ مع هاجتا

 ةيبملوالا ةنجللا تناك املو «يملعلا يدانلاب فرعي دان ىلإ ةدئاع ةعبطم كانه



 رمأب ةديرجلا هذه تيقباو ءاهب ةصاخ ةديرج كلتمت اهنوكل ةجاحلا سما يف ةيقارعلا
 «ةيقابلا ةفلتخملا ةفيحص (80) لا قالغاو ةيساسالا فحص ةعبرالا عم دئاقلا سيئرلا

 ناكمالاب سيل هنأب اهتسارح يف كلانه نم انوملعأو ةعبطملا هذه بلط يف تلسرا دقف

 اهكيكفتل نيسدنهملا نم ةعومجم تلسرا كلذ دنعف لوؤسم صخش نم رمأب الا اهبحس

 يلع ذاتسالا نا لاق اهتسارح نع لوؤسملا نا الا «ةيناثلا ةرملا يف دادغب ىلإ اهلاسراو

 .كب ةقالعلا ىلع اصرح اهكيكفت مدعب مهيلا تزعوأف .لوؤسملا وه
 يمعاي املع ةيضايرلا ةكرحلل ةمدخ عوضوملا اذه يف ةدعاسملا وه ءاجرلاو

 يف لجستسو صخشل سيلو ةيقارعلا ةيبملوالا ةنجلل اكلم نوكتس اهنا زيزعلا

 .ةيلاملا ةرازو يف ةتباثلا تاكلتمملا

 صلاخلا يمالس لبقت
 عبنوتل
 11/1 رم

 بوتكم (يوايميك يلع فيرعلا ب نييقارعلا ىدل فورعملا) ديجملا نسح يلع در
 :ةلاسرلا سفن يف

 .ةيبملوالا ةنجللا ىلإ كلذك اهتيكلم لقنو اهلقن ىلع قفاوم

 عيقوت

 قيفرلا
 قة ١ رال ديجملا نسح يلع

#8 

 ةيقارعلا ةيروهمجلا '

 لجعتسمو يرس
 فكان حم /ددعلا

 ١41١ /لوالا عيبر ١ /خيراتلا

1111 

 ريزولا بتكم / يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو ىلا

 ريزولا بتكم / ةيبرتلا ةرازو



 00 اذ 1 1414 00 اك

 ريزولا بتكم / تالصاوملاو لقتلا ةرازو
 داوم لقن /م

 تايلكلاو تيوكلا ةعماج نم اهعاونا ةفاكبو تادوجوملا عيمج لقن بسنت

 نم ةضئافلا لافطالا ضايرو ةيئادتبالاو ةطسوتملاو ةيوناثلا سرادملاو دهاعملاو
 .لجاع لكشبو ىرخالا تاظفاحملا يف اهلباقي ام ىلإ تيوكلا ةظفاحم نم ةجاحلا

 عيقوت

 ديجملا نسح يلع قيفرلا
 ةيرطقلا ةدايقلا وضع
 1١984٠ / لوأ نيرشت ١/

 .-: ىلا هنم ةخسن

 .متمدو عالطالاب لضفتلا ىجري  نسحلا ميهاربا يواعبس روتكدلا قيفرلا
 باتكلا ىلع يواعبس قيلعت
 تعلطا

 ةينمالا ةزهجالا عالطا
 6/4 عيقوت

 عم

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 يصخشو يرس
 ةيرحبلا تاوقلا ةدايق

 ةعيلقلا ةدعاق
 تاكرحلا

 م1 /7 /؟ ددعلا

 ١44١ بجر خيراتلا

 ١941 طابش ١

 ةدعاقلا تادحو ةفاك ىلا

 هيجوت / عوضوملا
 يلي امب هللا هظفح ةحلسملا تاوقلل ماعلا دئافلا سيئرلا رمأ



 ىلع تايرودلاو تاراغلاك هللا ءاشنا لبقتسملا يف يرب لمع يأب مايقلا دنع

 ودعلا ضرا نم نود امف ةنس نوعبرا (40) هرمع نطاوم يا ءالخا يرجي ودعلا عضاوم

 ىلع فرعتلا متي امدعبو نييندملا وأ نييركسعلا نم ناك ءاوس اروف انيضارا لخاد ىلإ
 .لخادلا يف هتيوه

 .مزليام ذاختاب لضفتلا وجرن
 (عيقوت)

 نكرلا يرحبلا سدنهملا ديقعلا
 يلع دبع دمحم

 طابش ١؟ ةيرحبلا ةعيلقلا ةدعاق رمآ نع

 ايلا اع

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةروثلا ةدايق سلجم

 ١١1 مقر رارق

 تقؤملا روتسدلا نم نيعبرالاو ةيناثلا ةداملا نم (1) ةرقفلا ماكحأ ىلإ ًادانتسا رارق
 : يليام 2 خيرأتب ةدقعنملا هتسلجب ةروثلا ةدايق سلجم ررق

 : ًالوأ

 ديلا عطقب اهيلع بقاعم ةميرج باكترا ةجيتن مت يذلا مشولا ةلازإ عنمي - أ
 . نذألاو

 ليمجت ةيلمع ىرجأ وأ مشولا ةمالع ةلازإ ىلع دعاس وأ ماق نم لك بقاعي - ب
 . لاوحألا بسح مشولا عم نذألا وأ ديلا عطق ةبوقعب ةعوطقملا نذألا وأ ديلل

 ةيوه يف مشولا ةمالعو نذألا وأ ديلا عطقي بقوع نم لك ةبوقع نيودن: ًايناث
 ىرخألا ةيمسرلا قئاثولاو ةيركسعلا ةمدخلا رتفدو ةيسنجلا ةداهشو ةيندملا لاوحألا

 . ةيصخشلا تابثإب ةقلعتملا

 مشولاو نذألا وأ ديلا عطق ةبوقع ىلع ةبترتملا ةيئازجلاو ةيندملا راثآلا ىحمت: ًاثلاث
 . دوهشم يلوطب وأ ينطو لمعب اهب بقاعملا ماق اذإ



 .رخآ راعشأ ىتحو هرودص خيرات نم رارقلا اذه ذفني: ًاعبار

 نيسح مادص

 ةروثلا ةدايق سلجم سيئر
 #2 ع

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةروثلا ةدايق سلجم

 ١١6 مقر رارق

 ررق تقوملا روتسدلا نم نيعبرألاو ةيئاثلا ةداملا نم (1) ةرقفلا ماكحأ ىلإ ًادانتسا
 : يلي ام 1994 /8/78 خيرأتب ةدقعنملا هتسلجب ةروثلا ةدايق سلجم

 : ةميرج بكترا نم لك نذألا ناوص عطقب بقاعي - ًالوأ

 .ةيركسمعلا ةمدخلا ءادأ نع فلختلا - أ

 . ةيركسعلا ةمدخلا نم بورهلا - ب

 .هيلع رتستلاو ةيركسعلا ةمدخلا نم براهلا وأ فلختملا ءاوبإ - ج

 مئارجلا ىدحإ باكترا ىلإ داع نم لك ىرخألا نذألا ناويص عطقب بقاعي - ًايناث

 .رارقلا اذه يف (ًالوأ) دنبلا يف اهيلع صوصنملا

 نع لقي ال لوطب ميقتسم يقفأ طخب هنذأ ناوص عطق نم لك ةهبج مشوت - ًاثلاث

 .دحاو رتملم ضرعبو ةسمخ نع ديزي الو تارتمتنس ةثالث

 اذهل ةسائرلا ناويد اهردصي تاميلعت قفو مشولاو ناوصلا عطق ذفني - ًاعبار

 و و .ضرخغلا

 نم لك ةصتخملا تاهجلا لبق نم صاصرلاب أيمر مادعإلاب بقاعي - اسماخ
 .تارم ثالث ةيركسعلا ةمدخلا نم بره - أ

 .نيترم بره مث ةيركسعلا ةمدخلا نع فلخت - ب
 .ةيركسعلا ةمدخلا نم براه وأ فلختم ىلع تارم ثالث رت رتست وأ ىوأ - ج

 هتدحو نع باغ نم لك رارقلا اذه ماكحأ قيبطت ضارغأل ًايراه ربتعي - ًاسداس
 .ًاموي رشع ةسمخ ىلع ديزت ةدم عورشم رذع نودب



 : ًاعباس

 فلختلا مئارج يبكترم نم هسفن ملس نم قحب ةينوناقلا تاءارجإلا فقوت - |

 .ةسائرلا ناويد تاميلعت

 ًاموي نيثالث دنبلا اذه يف (1) ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا قاحتلالا ةدم نوكت - ب
 .قارعلا جراخ ناك نمل

 . ةقباسلا بورهلاو فلختلا مئارج يبكترم ىلع رارقلا اذه ماكحأ يرسن- ًانماث

 ين اهيلع صوصنملا ةدملا لالخ مهسفنأ اوملسي مل نمم هذافن خيرات ىلع

 .رارقلا اذه نم (ًاعباس) دنبلا

 ماكحأ ذيفنت ىلوتت يتلا ةصتخملا تاهجلا ةسائرلا ناويد تاميلعت ددحت - ًاعسات
 .رارقلا اذه

 : ًارشاع

 .رخآ راعشأ ىتحو هرودص خيرات نم رارقلا اذه ذفني - ١

 .رارقلا اذه ماكحأ عم ضراعتي (صن) يأب لمعي ال - ب

 نيسح مادص

 ةروثلا ةدايق سلجم سيئر

+ #* 

 وأ ءانه ةدراولا قئاثولا مهأ نع لصألل ةقباطم ةروص رشننس باتكلا رخآ يف -

 .(فلؤملا) .باتكلا لخاد تدرو يتلا



 كاسيت بكتير



 سماخلا لصفلا

 مادص ةوخأ





 نسحلا ميهاربإ

 ميهاربإ) ىلإ تيبلا اذه يف ةسائرلا (ةيقارعلا رئاشعلا ةعوسوم) فلؤم دنسأ دق

 ةجوعلا يف فلؤملا ةلوج لبق تام هنأ هنع فورعملا نأل ءربقلا يف وهو (نسحلا

 صل وهو .هب ةياكن (يبالكزلا)ب تيركت يف هموصخ هبقلي نسحلا ميهاربإو «تيركتو
 ةيرق ناكسو (تاجيبلا) ةريشع نع ثدحتن امدنع ًاضيأ هنع ثيدحلا يتأيس فرتحم
 .ةجرعلا

 يل لاق صوصخلا اذهيو ء«راغصلا ىتح اهكردي ءًادج ةيندتم لجرلا اذه ةعمسو

 يبراقأو ءيرصان انأ ذاتسأ :(نامعن ديجم) همساو ركبلا ةسردم بالط دحأ ًاموي
 هللاب رفكي ام ًاريثك) يأ (رفكي دكشإ هوه) بلاطلا اذه فاضأو ؛(نسحلا ميهاربإ)
 يف كلذب حّرصو «ميكحلا لجرلاب (نيسح مادص) هيمسي هلك اذه نم مغرلابو .(ىلاعت

 «بعشلاو عورفلا فلتخم نم نييبزح ءاضعأو ةطلسلا بزح نم نييدايق مض عامتجا

 ةيسداق) يف طارخنالا اوضفر دق نيرضاحلا نم مسق ناكو ءعامتجإلا ةعاق مهب تظتكا
 نم بلطو «عيمجلا لباقم اسلجم هل (نيسح مادص) ذختا عامتجالا اذه يفو (مادص

 نم بناج يف اوسلجي نأ مهرمأ مث .ءاسنلا ءانثتساب فوقولا هتيسداقب اوقحتلي مل نيذلا

 عامتجالا ةعاق نم مهدرط لبقو «مهتمكاحمل ًايضاق هسفن بصنو «عامتجالا ةعاق
 نم ًاليسو .«مئاتشلا نم ًالباو مهيلع ٌبصو «ةحراجلا تاملكلاو بابسلا عذقأ مهعمسأ

 هذه ابأ هللا نعلا» مهب خرصو «سياخلا رمتلا» مهاّمسو ديعولاو ديدهتلا تاملك

 ىلإ مهقيرط يف مهو ءًاعيمج هنم مهلصف نلعأ ؛بزحلا ىلإ عوجرلا نودبو ؛««براوشلا
 ةرازو ليكو (رتنع نودعس) نيلوصفملا نيب نم ناكو .يسيئرلا ةعاقلا باب نم جورخلا

 مث (ْتَفُص) نآلا :نيقابلا مامأ مادص لاق نيدورطملا نم ناكملا الخ املو .فاقوألا
 ةقيفرلا ًاديج هفرعت (ميكح لجر) ىلع راشأ :لاق ههثيدح نم ةرقف يفو ثدحتي أدب



 ميهاربإ) :وه مادصل ثيدحلاو ؛ميكحلا لجرلا اذهو  نيرضاحلا نم تناكو  (ميرم)

 ىدحإل ةعبات ةسسؤم وأ ةيريدم يف ًاللخ تدجو اذإ» :ًاموي يل لاق ذإ (نسحلا
 (ريزولا سار ظُك) امنإو ء:ةسسؤملا لوؤسم وأ ريدملا وأ رصقملا بقاعت الف «تارازولا
 مامأ (نيسح مادص) نلعي فافختسالاو يدامتلا اذهب .(ريزولا سأر عطقا) :يأ

 .(نسحلا ميهاربإ) همع نم اهدافتسا يتلا ةمكحلا نع ءارزولا مهتمدقم يفو نيرضاحلا

 مكحت يتلا ةيرقلا ةطلس دارفأ لبق نم ةمكحلا طابنتسا متي ًادج ةيراضحلا ةقيرطلا هذهبو
 مادص) رظن يف ًاميكح (نسحلا ميه اريإ) راص ةفلختملا ةيومدلا ةيلقعلا هذهبو :قارعلا
 .97(يتيركتلا

 موي ىلإ (ميكحلا لجرلا) نم اهاقلت يتلا ةحيصنلا هذهب لمعي مادص ءىتف امو»

 ةيلخادلا ةرازو نم هلزع دعب (نسحلا ميه اربإ نايطو) هاخأ دده اهاضتقمبو «هطرقس

 تنك امدنع تلصح يتلا تازواجتلا لك ىلع كميرغتب ترمأ ينإ فرعت امكو) :هل ًالئاق

 سيلو سأرلا بساحي نأ مكاحلا ىلع نإ لوقت ةلادعلاو فاصنإلا نال «ةيلخادلل ًاريزو

 . 2(فارطألا

 سأرلا عطق نم ةبوقعلا تلوحت اذل «سيئرلل قيقشلا ريغ خألا وه رصقملا نالو

 . ميرغتلا ىلإ

 رع يل ا ا ل ا

 تانوكملاو ةيسيئرلا ىنبلا ةفرعم ىلع نيعتس ا

 .نيسح مادص ةيصخشل ةيساسألا

 لوألا نيرشت يف ةلشافلا مساق ميركلا دبع لايتغا ةلواحم يف مادص كارتشا دعب

 . (ةجوعلا) ةيرق ىلإ لصو ىتح بره 484

 جاحلا امأ .اهعومد تسبحو همأ هةتضتحا تيع تيبلا ىلإ مادص لخد امدنع»

 فرعي ناك .قلقلا ديدبت ىلع ًاثعاب ءأبيهم ءًايوق .باصعألا كسامتم ناك دقلف ميهاربإ

 :هل لاق . هسفن يف اهحبكي يتلا فطارعلا نع ديعبلا يكذلا ريبدتلا ةعاس يه ةعاسلا نأ

 .(فرصتب) 13ص «نسحلا بلاط ,ةيرقلا ةموكح )0غ(

 1591/5/1١ .([51/) ددعلا ؛طسولا ةلجم (؟)



 ىلإ بهذت ليلقب سمشلا عولط لبق ةعبارلا ةعاسلا يفو ؛ءاملا اذهو ؛ماعطلا اذه ذخ

 لالتحإلا ءانثأ يكرتلا شيجلا اهدعأ دق ناك ةيركسع ءىجالم) كارتألا تاربوس

 امنإو ءانه ىلإ ًاسأر يتأت ال كلذ دعبو .ًءاسم ةعباسلا ىتح كانه ثكمتو (ينامثعلا

 ريغ هنأ نم دكأتأ نأ دعب ءرادلا ىلإ كبحصأو كيلإ يتآ ىتح ةرذألا لقح يف ثكمت

 .2«كاري نأ يغبني الو بيرغ هب وأ بقارم وأ قوطم
 .(ميكحلا لجرلا) تاميلعتل ةباجتسإلا الإ مادص مامأ سيلو

 يف ًاحريم ًابرض مازحلاب هبرضيو ءًايساق جازملا داح (نسحلا ميعاربإ) همع ناكو

 هتاقوأ لج يضقيو «تيبلا نم نيسح مادص برهيو ؛هتاهيجوت عمسي مل اذإ ؛هتلوفط
 دمحأ ةجوز ماحد مأ هتلاخ تيب مهنم تيركت يف براقألاو تالاخلا تويب يف ًاديرط
 .دبعلا

 «ةجوعلا ةقطنم يف لاثمت هل ينُب دق ؛نسحلا ميهاربإ نإ لوقلا انه يفكيو»

 اذهل ًاريربت ةقطنملا ناكس دجي نإ نود «نازرب قيقش نابطو نكسم مامأ ًاديدحتو

 .؟”«ملظلاو يغلا يف ةدايز ىوس فرصتلا

 .(نسحلا ميهاربإ) دافحأو ءانبأ اهب بعالتي ناك هبعش تاردقمو قارعلا رومأ نإ

 ةيرق ءانبأ نم مهريغو ءالؤهل ضوضع كلم قارعلاو ؛نهجاوزأو هتائب ىلإ ةفاضإ

 :مهف نسحلا ميهاربإ تانبو دالوأ امأ ؛ةجرعلا

 نسحلا ميهاربإ ماهدا 1١

 يف ًاسراح 1404 ماع لمع .(نيسح مادص)ل ءاقشألا ريغ ةوخألا ربكأ وهو
 دبع دض ةلشافلا لايتغالا ةيلمع دعي مادص بوره ءانثأو «ةيئادتبإلا تانيوعلا ةسردم

 ىلإ هلاصيإل ًادوهج ماهدأ لذيو «تانيوعلا ةسردم يف هيخأ ىلع ّرم مساق ميركلا
 نيسح اطع ربخيل ءارماس ىلإ مادص هلسرأ يلاتلا مويلا يفو .ةجوعلا ةيرق يف تيبلا

 .ةطلسلا يديأ نع ًاديعب هدوجوب بيقنلا يلع وأ يئارماسلا
 هنأاكو .هعم اهلمحو ,اهنوكلمي اوناك هايم ةنكام نم ةعطق ماهدا كف ,حابصلا يف»

 .هلرص ءاناسنإو ًاركفمو الضانم نيسح مادص ءردنكسما ريمأ .ه )١(

 لضاف سابع تارباخملا طباض اهبتك تاقلح نم 1١995 /4/5م 9179 ددعلا «سبقلا ةفيحص )١(



 تلاق «هدجي ملو «يئارماسلا اطع باب قد ؛هتمهمل ءاطغك ءاهحلصيل ءارماس ىلإ بهاذ
 ءاطع هل لاق .أبنلاب هينذأ يف رسأو داع ىتح هرظتنا ءًارصع ةسماخلا يف يتأآيس هتجوز

 . كتمهم تهتنا دقل . حرتساو تنأ بهذا نآلا «ةقباسلا مايألا ةليط هنع ثحبن انك دقل

 يئارماسلا نيسح اطع اهدوقي ةيركسع بيج ةرايس تءاج ةعباسلا ةعاسلا يفو

 «دومحملا نيسح «؛داوعلا دومح «يئارماسلا قلاخلا دبع :صاخشأ ةثالث هبحصيو

 . "مهب يقتلي ىتح هاخأ مادص ىلإ اولسرأو «ةيرقلا فارطأ يف ًاديعب تفقوو

 «ةطلسلا يديأ نم كاذنآ مادص ذاقنإ يف كراش دق ناك يئارماسلا قلاخلا دبع نإ

 فيص يف هيلع يضقي نأ نود هتايح هل رفويل نيدلا اذه قلاخلا دبعل مادص ظفح لهف

 !؟191/8 ماع

 يف رارمتسالا نع ربقلا هزجحف «عبارلا هجاوز دعب يفوتو ءءاسن عبرأ ماهدا جوزت

 ةرداصمو ؛قارعلا تاريخ بهن يف «ةثالثلا هدالوأو هتمومع ءائبأو هتوخإ ةكراشم

 هتنبأ جيزو «ةدايعو «عفارو «ريمن «ةثالثلا هفلخ هنع ضوع دقو «هئائبأ تايرح

 ةدلاخ) تركذ دقو « نيبجلا اهل ىدنيو «ءسفنلا اهنم زئمشت حئاضف باكترا يف ( بيسح

 مادص بتكم رس ةيتمأ مث «ًاقباس (ركبلا نسح دمحأ) ةريتركس (نمحرلا دبع راهقلا دبع
 ناتسدرك يف ردصلا ديهشلا تارقب اهدالوأو اهجوز عم تقحتلا دقو «كلذ دعب صاخلا

 امهنأو ؛عفارو ريمنل ةلوؤسماللا تافرصتلا نم ًابناج فشكت يهو .14486 ماع قارعلا

 «(نسحلا ميهاربإ لاون) امهتمع جوز (ديشرلا نيساي دشرأ) ىلإ ةفاضإ .صاخلا امهمع

 عشبأ نوبكتري ءالؤه ناكو» (بيسح) امهتخأ جدذو (ديشرلا نيساي ديؤم) هيخأو

 نيذلا كئلوأو «نيمودعملاو نيلقتعملا ءاصحإ عيطتسن نكن ملو «سانلا عم مئارجلا

 .'"”«ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا مهلاومأ رداصت

 (نسحلا ماهدا ريمن) ببسب اهدارفأ نيب داح فالخ يف ةمكاحلا ةلئاعلا تلخدو

 همع بلق نم نكمت اذهب هنأ روصت دقو ء0صاخلا بتكملا يف ًامهم ًاءزج ناك يذلا
 ىربكلا تنبلا (دغر) دي بلطل  ًاطيسو (نازرب) همع لخدأ نأ دعب - ىعسف (سيئرلا)

 .ش ؟ص ءاناسنإو ًاركفمو ًالضانم نيسح مادص ءردنكسا ريمأ ها(

 ةلباقم نم ١1806 ناريزح ٠١ قفاوملا ه6٠4١1 ناضمر 7٠١ «(0١5١)_ددعلا داهجلا ةفيحص (؟)

 .نمحرلا دبع راهقلا ديع ةدلاخ عم



 نم اهجيوزتل باجتساو ءًاعطاق ًاضفر بلطلا اذه ضفر ريخألا نكلو .(مادص)ل
 مغرلابف «جاوزلا اذه يف اهرود ةمومعلا ةرصأ تبعل دقو .(ديجملا نسح لماك نيسح)

 هنم دعبأ لماك نيسحو :تاهمألا ةهج نم هنكلو مادص ىلإ برقأ ماهدا ريمن نوك نم
 نيسحو «(باطخ وبلا) ذخف ىلإ نايمتني نازرب همعو ريمنف ؛ءابآلا ةهج نم هنكلو
 نأ ودبيو .روفغلا دبع وبلآ ذخف نم ديجملا تيب ىلإ نايمتني (مادص) سيئرلاو «لماك

 ًاقفارم هتايح أدب (لماك نيسح) نأ وهو «جيوزتلا اذه يف ًاسيئر ًارود بعل رخآ ًاببس
 دقتعاو . اهتنبا نم جاوزلا يف ةءافكلا هيدل تدجوف «(هللا ريخ ةدجاس) ىلوألا ةديسلل

 وبلآ) ذخف يف ىرقألا لجرلا هنوك مغر «هل ريدقت مدع نع مني هبلط ةيبلت مدع نأ نازرب
 يف 1987 ماع (لماك نيسح) جاوز راثأف ؛ءافشألا نيب انس رغصألا ناك نإو «(باطخ
 .19848 ماع ىتح هتيب يف فكعو ءأدهت مل دقح فصاوع هسفن

 لاق (نيسح مادص) نإ ىتح «ًادج ةعساو تايحالص صاخلا بتكملا كلتميو
 ظفاحملاب اوتأيل نوفلتلاب يلصتت نأ نيعيطتست كنإ مايألا دحأ يف بنكملا ةريتركسل
 , "7«نيئاشت امفيك ءًاتيم وأ ًايح

 ةقرسلل ةصاخ ةباصع كلمي ناك» مادص خأ نبا (ماهدا يي امأ
 عفر مهتايوه تفرع ثيحو «تارملا ىدحإ يف مهيلع ضبقلا عيقلأ دقو . هتوخإ عم

 رمأف ءاهوبكترا يتلا مئارجلاو ثداوحلاب هملعي مادص ىلإ ةصاخ ةرّكذم قيقحتلا مكاح

 .؟9ديدج نم مهلامعأ اوسراميل مهحارس قلطأ رهش دعبو ءًايرهاظ مهتجدسب

 «ءالبرك ةنيدمل ةصصخملا ةريبلاو رومخلا تابجو ىلع يلوتسي ناك ماهدا ةدايعو
 ال يتلا ةسدقملا ندملا نم ءالبرك ةنيدم نأل .ىرخألا تاظفاحملاو دادغب يف اهعيبيل

 دقو «صاخلا هباسح ىلإ اهتايمك لّوحُت ةعيرذلا هذهبو «ةريبلاو رومخلا عيبب اهيف حمسي
 «ليبرأ يف (نسحلا ميهاربإ لامآ) ةيامح دارفأ دحأ ىدل صوصخلا اذهب ًالصو ُثدهاش
 لاملا ىلع ذاوحتسالا قرط نم ةدحاو هذهو .قارعلا ناتسدرك ةقطنم ىلإ هرارف دعب

 ةلباقم نم 1986 ناريزح ٠١ قفاوملا_ه86٠14١ ناضمر )١40(: ٠١  ددعلا ءداهجلا ةفيحص )١(
 .نمحرلا دبع راهقلا دبع ةدلاخ عم

 ةدلاخ عم ةلباقم نم .1940 ناريزح ١100-١7 ناضمر 7 )١91(: ددعلا ء«داهجلا ةفححص (1)
 .نمحرلا دبع راهقلا دبع



 مهلاقتنا اهتطساوب تاجيبلا ققح يتلا ةثيبخلا ةيوتلملا قرطلا نم ريثكلا ىلإ فاضت
 .ةورثلا لهأ فاصم ىلإ يعامجلا

 نسحلا ميهاربإ يواعبس ل "

 ةحفاكمل ًاماع ًاريدم لمع (ةحبص) هتجوز نم (نسحلا ميهاربإ)ل يناثلا نبإلا وهو
 ملو نازرب رماوأب رمتأي ناكو» ةماعلا تارباخملا يف نازرب هقيقش بنج ىلإ سسجتلا

 ىلإ ِهلب نم هب فورعم وه امو هتجاذسو هلهج ببسب «ةمهملا هذهب مايقلل ًالهؤم نكي
 يف هدجو ام لك ةقرس ىلإ دمع هنأ ًابيرغ نكي مل كلذل ءيصخشلاو يلاملا هداسف بناج
 . "7 (يجاتلاو تيركت يف هعرازم ىلإ راقبأو لوجعو شاوم نم تيوكلا

 يف يواعبس كراش ؛ةلودلاو بزحلا يف مكحلا ديلاقم ىلع مادص ءاليتسا دعبو
 هبخأ فارشا تحت ؛ةايحلا ةرامع يف ةماعلا تارباخملا ينبم يف ةعيرسلا تاقيقحتلا

 نيذلا ةلودلاو بزحلا لاجر ضعبو ةروثلا ةدايق سلجم ءاضعأ عم يتيركتلا نازرب

 181/9 ماع رمآتلا ةمهت مهل تهجُو

 ناملربلا ف ًاوضع يواعبس

 ةطلسلا اهب تماق يتلا ةيباختنالا ةلزهملا دعب ةهجاولا يف يواعبس مسا رهظو
 يحاوض ىدحإ) ةروثلا ةنيدم ءانبأو :ةماع ةروصب يقارعلا بعشلا ءانبأ رعاشمل ًايدحت

 ةنيدمل لثممك (نسحلا ميهاربإ يواعبس) حيشرتب ءصاخ لكشب  ًايلاح ردصلا - (دادغب
 حشرت نأ ىدجألا نم ناكو . ماع يقارعلا ينطولا سلجملل ةرود لوأ يف «ةروثلا

 ىتحو «ةينيصلاو (ملعلا) ةجرخلاو طاقرشلاو يجيب ندم نع (ميهاربإ يواعبس) ةطلسلا

 نوك ةطلسلا رظن يف نكلو .ةيتيركت لوصأ نم ةيرثكأ مضت يتلا دادغب ءايحأ ضعب نع
 يف ناعمإلا نم دب الف دادغبب طيحت يتلا ةريقفلا يعيشلا مازحلا ندم نم ةروثلا ةنيدم
 يف ةدودعم ندم نم اهنأو ًاصوصخ ؛مهلالذإو مهب فافختسالاو اهئانبأ رعاشم يدحت
 لاقتعا ىلع اهمادقإ دعب 214198 ماع بجر ١ ةضافتنا يف ةطلسلا تهجاو قارعلا
 .ردصلا رقاب دمحم ديسلا عجرملا ريبكلا يمالسإلا ركفملا

 سابع تارباخملا طباض اهبتك تاقلح نم 14884/٠١. /5 :(44847) ددعلا «سبقلا ةفيحص )١(
 . لعشم لضاف



 ؛يكلملا دهعلا يف يقارعلا ناملربلا نع أرقن امدنع ةشهدلا انبيصت تناك دقلو

 ًاموي قتلي مل ةنيدم نع ًابئان ةموكحلا هتحشر يفاصرلا فورعم» رعاشلا نأ نم
 , "0ءاهلهأب

 ةيكلملا ةيقارعلا ةرازولا يف نيمرضخملا ءارزولا دحأ هتك ليلخل ثيدح رخآ يفو

 (01) اهددع يف ةيقارعلا (بابشلا ضبن) ةفيحص هترشن .قبسألا باونلا سلجم سيئرو
 يكلملا دهعلا يف يرجت تناك يتلا تاباختنإلا نع لأسُي امدنع .1948/7/4 خيراتب

 :ًالئاق بيجي «تعقو يتلا ءاطخألا يف هرظن ةهجوو

 داحتإلا بزح) ءاضعأ لكف «ةريثك تناك ءاطخألا نأ خيراتلل ةحارصب فرتعأ انأ»

 نومدقتي نمم  بزحلل ًاماع ًاريتركس تنكو  ديعسلا يرون هسأرت يذلا (يروتسدلا
 اذه ىلعو .بزحلا سيئر ةلظم تحت ةيكزتلاب نوزوفي ؛يباينلا سلجملا ىلإ حيشرتلل
 تيدبأ وأ تملكت اذإ تنكو «ةيباختنالا تارودلا مظعم يف ةيرثكأ لكشن انك ساسألا

 وه ثدحتملا نأ ساسأ ىلع نورخآلا تكسي باوتلا سلجم وأ بزحلا لخاد ًايأر
 .©7ههّنك ليلخ سيلو (اشاب) يرون

 بلطلا تحت ايلع تاداهش

 نييقارعلا تبسكأ اهترثكو .دحأ ىلع يلطنت نأ نكمي الو «ةريثك ةطلسلا لزاهم نإ

 ذإ ؛ةيناث يف عقي ىتح ةدحاو نم جرخي ال يتيركتلا يواعبسو ءاهفاشتكا ةعرس يف ةربخ
 ءاروتكدلا ىلع هلوصح دعب (روتكدلا) بقلب همسا نرق امدنع ىرخأ ةحضاف ةلزهمب طبترا

 قلطُي راصو ؛ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا نع هل تدعأ ةلاسر ىلع «ةيسايسلا مولعلا يف
 وه امو هتجاذسو هلهج» مغر .(نسحلا ميهاربإ يواعبس روتكدلا) تقولا كلذ ذنم هيلع

 ةطلسلا مالزأ ةرطيس عم تنمازت ناجملاب تاداهشلا حنم ةرهاظو .«هلب نم هب فورعم

 قافرلل لاجملا حس امدنع لحفتست تأدبو 21474 ماع قارعلا يف رومألا ديلاقم ىلع
 يف ةساردلا دعاقم لالتحال عورشلاب مكاحلا بزحلا يف عورفلاو بَعُشلا ءاضعأ نم
 ةيلكلا هذه لخدف ؛ةسايسلاو نوناقلا ةيلك يف ديدحتلابو ؛ةيرصنتسملا ةعماجلا
 تالدعملا باحصأو «ةعانصلاو ةراجتلاو ةعارزلا تايدادعإ اوجيرحخو نوملعملا

 .97ص ؛ةيسايس ريغ ةيؤر يرهاوجلا ؛يولعلا نسح )١(
 .191948/7/8 ((01/) ددعلا «بابشلا ضبن ةفيحص )1١(
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 ريدم ةفيظو يف مهمادختسال ًاديهمت كلذو «ةيوناثلا ةساردلا يجيرخ نم ةضفخنملا

 باستنإلاب حمسي ال يتلا فئاظولا نم كلذ ريغو ريزو وأ ظفاحم وأ ماقمئاق وأ ةيحان

 .(نوناقلا) يف سويرولاكبلا ةلمحل الإ اهيف

 «ةيبرتلا تايلكف ءاهبزح ىلإ نيمتنملل تايلكلا نم ًاددع تركتحا ةطلسلا نإ مث

 ةيرحبلا ةوقلاو ةيوجلا ةوقلاو يموقلا نمألاو ةطرشلاو ةيركسعلاو ؛ةيضايرلا ةيبرتلاو
 مسقك ىرخأ تايلك يف ماسقألا ضعب ىلإ ةفاضإ «تاملعملاو نيملعملا رودو دهاعمو

 بزح فوفص يف نيمظتنملا ريغ هوجو يف ةقلغم تناك اهلك .بادآلا ةيلك يف مالعإلا

 اهب غلب ىتح ءادج ةيندتم تايوتسم ىلإ لوبقلا تالدعم اهيف تضفخناو «ةطلسلا

 ليمجتل دوهج نم ةطلسلا هتلذب ام عم ءاهلسلست يف دهاعملا ةسسؤم دعب يتأت نأ يدرتلا

 يرجت تناك هذه ةطلسلا تاءارجإو ءاهيف نيطرخنملل تازايتمإلا لضفأ ءاطعإب اهتروص

 اذه قالطإ نم اوددرتي مل ةيبرتلا ةيلك بالط نإ ىتح «عيمجلل ةفوشكمو نلعلا يف
 تابسانم يف دادغب بوجت تناك تارهاظت يف «ةيثعبلا ةعلق اي ةيبرتلا ةيلك١ فاتهلا
 .ةريثكلا بزحلا

 تاجيبلل نإف ءمهاوس نرد ةطلسلا بزح رصانعل ًازايتما مدقت ام لك ناك نإ

 وخأ لصحي مل ةصاخلا تازايتمالا هذه الولو ءرخآ عون نم تازايتما سيئرلا ءابرقأو

 سيئرلا نبا عطتسي ملو «ةيسايسلا مولعلا يف هاروتكدلا ىلع (ميهاربإ يواعبس) سيئرلا
 يه «ةفلتخم تايلك يف جرخت تاداهش سمح ىلع لوصحلا (نيسح مادص يدع)

 ايلعلا تاساردلل ركبلا ةعماج نم ريتسجامو ؛ناكرألاو ناريطلاو برحلاو ةسدنهلا

 دعب ام ملاع) ةموسوملا هتلاسرب ءدادغب ةعماج يف ةيسايسلا مولعلا ةيلك ىلإ ًاريخأ مدقتو

 ةشقانم يف ءزايتما ةجردب هاروتكدلا ةداهش اهيلع لانو (ةيلبقتسم ةسارد  ةدرابلا برحلا

 .رطقلا يف نيركفملاو قافرلا نم ددع اهرضح ةينلع

 تاداهشلا ىلع اولصحي ملو ؛نيملعتم ريغ تارباخملا لاجر مظعم ناكر»

 يأب سويرولاكبلا ةداهش ىلع اولصحي نأ مهيلع ناك ءاوقرُي نأ ليبس يفو « ةيميداكألا
 ةرادإلا لثم «ةيناسنإلا تايلكلا يف نولججسي اوناك كلذل «لاكشألا نم لكش

 كانه نكت ملو ءًاءاسم مهماود نوكي ةداعو «ةسايسلاو نوناقلا ةيلكو ءداصتقالاو

 باستلاب هتفرعم درجمب ذاتسألا نأل كلذ ؛ةيولطملا ةداهشلا ىلع لوصحلا يف ةبوعص



 نم ىتح اهنوديري يتلا تاجردلا مهحنميو دعترت هصئارف نإف تارباخملا زاهجل بالطلا
 . "”«مهماود مظتني نأ نود

 حضفت يناتسرهشلا نيسح روتكدلا يقارعلا ةرذلا ملاع اهيوري يتلا ةصقلا لعلو

 كلذو .ةيعماجلا جرختلا تاداهشل يناجملا حنملا ةيلمع هيلع رتستلا نكمي ال لكشب
 دعب ينادمحلا نيسح ناندع ريزولا تيب ىلإ تارباخملا ةيمكاح نجس نم هلاقتنا دعب

 يف يسفنلاو يدسجلا بيذعتلا فونص كلذ لبق يناتسرهشلا روتكدلا هجاو دقو ءهمادعإ

 .بيرغ يبأ نجسو ةماعلا نمألا ةيريدم

 بيقنلا :مه تارباخملا زاهج نم صاخشأ ةئالث ريزولا تيب يف دجوي ناكو
 .يتيركتلا دعس مزالملاو «يرودلا دمحم مزالملاو «يتيركتلا لامج

 ؛يعم رمتسملا امهدوجو مكحب نييتيركتلا لامجو دعس تارباخملا يطباض ّنِإ)
 اناك امهنإف «ةيمسرلا تالقتعملاو نوجسلا ةيقب نع فلتخي ناك زاجتحالا اذه نألو

 :تايركذلا ضعب هذهو ,يعم ثيداحألاب امهغارف تاقوأ نايضقي ًانايحأ

 ىلع هسردأ يكل ًانايحأ ينيتأي ناكو «ةسايسلاو نوناقلا ةيلك يف ًابلاط دعس ناك
 يف ًاباتك بلج  ناحتمالا لبقو  مايألا دحأ يفف «ءيش لك فرعأو روتكد يننأ ساسأ

 هسفن وه ناك يذلاو ناعطلا اضرلا دبع روتكدلا هفلؤمل (ةروثلا موهفم) هناونع ةسايسلا

 .ةداملا سردم

 .يل حرشت نأ روتكد كوجرأ ءًائيش هنم مهفأ ملو باتكلا تأرق انأ :دعس دقو

 هضعبف ءءازجألا طبارتم ريغ باتك اذه :دعسل تلقف «ًاليزه هتدجوف باتكلا تحفصت
 ءديج :لاقو ءدعس ركف .كل هحرشأ نأ عيطتسا ال انأو هرخآلا ضعبلاب طبتري ال
 هنأ ةلكشملا نكلو !!ناحتمالا ةلئسأ ينيطعيل ناعطلا اضرلا دبع روتكدلل بهذأ فوس
 . ةيساردلا ةنسلا ةيادب ذنم ةعماجلا ىلإ بهذأ مل ينأل ءهفرعأ ملو ينفرعي مل

 ىدترا نأ دعب «هتيب ىلإ بهذو .؛ذاتسألا ناونع ذخأو ةعماجلا ىلإ دعس بهذ

 .هعم هتشاشر ذخأو «طباضلا اهيدتري يتلا ةطّقرملا سبالملا

 فاخ هنأل ءًانخاس ًاياش هل مدقو ءًاريثك همرتحاو ناعطلا روتكدلا هب بحر عبطلابو

 تابجاو اندنعو «نالف كذيملت انأ :ذاتسالل لاق ءهسفن دعس فّرع نأ دعبو ءهنم

 ,1582- 7١!5/ص «ةيرحلا ىلإ بورهلا «يناسترهشلا نيسح د(
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 نم يترت مل اذإ ينرذعت نأ وجرأف ءاهتابستكمو ةروثلا ةيامح يف انتقو يضقنو ءةينطو
 . ةلئسألا ينيطعت نأ جاعزإ نودب كوجرأو «نآلا ىتح كتارضاحم رضحأ ملو لبق

 بلاطلل مارتحا لكي اهمدقو ةلئسألا رضحأو دعس يوري امك ذاتسألا ماق

 جرخت نأ وجرأ روتكد :ًالئاق يل ةلئسألا دعس بلج يناثلا مويلا يفو .فيخملا

 وهو اهلاق . .باتكلا يف ةدوجوم يه نيأ يردأ ال ينأل «باتكلا نم ةبوجألا

 رّكف مث؟. .لعقأ اذامو :دعس لاقف !؟ةلأسملا هذهب كسفن بعتت اذامل :هل تلقف

 . .بيط :دصقأ ام فرع دقو لاقو ًايلم

 روتكدلا تيب ىلإ ؛هتشاشرو ةطقرملا هسبالمب وهزي وهو «يلاتلا مويلا يف بهذ
 هل لاقف . ينم ةبوجألا ديرت تنأ ؟ةلئسألا هذهب لعفأ اذام انأ ءروتكد :هل لاقو .ناعطلا

 ىتح ةفايضلا ياش برشاو سلجا لضفت «يدنع ةرضاح ريغ ةبوجألا نإ : روتكدلا

 !كل اهبتكأ

 لاقو «يلإ اهب ءاجو !!ذاتسألا طخب ةبوتكم يهو ةبوجألا ىلع دعس لصح اذكهو

 اذه :هل تلقف .ةبوجألا هذه يل حرشت نأ وجرأ روتكد :- هتداع ىلع كحضي وهو -

 ةقرو نم ةيوجألا لقنأ فوس . .يسفن قهرأ اذاملو :دعس لاقف . يصاصتخا نم سيل
 تارباخملا طباض بهذ ناحتمالا موي يفو . .ةعاقلا لخاد ناحتمالا ةقرو ىلإ ذاتسألا

 ينءاج اهدعب .ةبوجألا سفن لقنو «ةلئسألا سفن تءاجو «ةبوجألا هبيج يفو دعس
 جئاتن ترهظ مايأ ةدع دعبو ٠٠١/ ةجرد ىلع لصحأ فوس ءرومألا تطبض دقل :ًالئاق
 .هبوسر يه ةجيتنلا تناكو «ةجيتنلا مالتسال دعس بهذو «ناحتمالا

 كفرشب روتكد :لاقو ءهسفن ىلع ةرملا هذه نكلو .ءكحضي وهو ءاج اهدعب

 ةبوجألا تلقن كنأ لقت ملأ ؟اذامل ؟تبسر :هل تلق !تبسر دقل . .ةرياد . .ةرياص
 «ةيوجألا نيب زيمأ نأ عطتسأ ملف ءاهتلئسأ ريغل ةبوجألا رثكأ نكلو .معن :لاق ؟ًايفرح

 . "”«لاؤس يأب طبتري باوج يأ نإو
 (نسحلا ميهاربإ لامآ) مادص تخأ ةيامح نع لوؤسملا ينثدح . صوصخلا اذهبو

 قحتلاف «ةيدادعإلا ةساردلا لامكإ عطتسي مل (يواشلا ينغلا دبع دمحأ مئيه) اهنبأ نأ

 )١( «ةيرحلا ىلإ بورهلا «يناتسرهشلا نيسح ص١8 - 71ل١9,



 طرتشت يتلا ؛ةسايسلاو نوناقلا ةيلك لخد مث .(صاخلا سرحلا) فوفص يف ًاطباض

 امو يبدألا عرفلل ةبسنلاب تالدعملا ىلعأ بلطتت تناكو .ةيدادعإلا ةساردلا لامكإ

 تاساقملا هذه ىلع ةقيثو هل ترّوزف «ةريخألا تاونسلا يف يملعلا عرفلا نم اهلداعي

 لوقن نكلو ءةيمسر رئاود نب ةرداص ةقيقحلا يف يهو .ةروكذملا ةيلكلا اهيف لخديل
 اذه هيف تعمس يذلا تقولا يفو .اهكالتما يف قحلا ءالؤهل سيل هنأل (ةروزم) اهنع

 ىلعو ءريخألا فصلا يف سيئرلا خأ نبا ناك «1447 ماع قارعلا لامش يف ثيدحلا
 . 9”جرختلا كشو

 ًانوب عضاوتلا نيبو مهنيب امنإو ءاوعضاوت مهنأ ةلئاعلا هذه دارفأ نع فرعُي ملو
 «نييقارعلاو قارعلا نوؤشل ةكلاملا ةلئاعلا اهنأب اهئانبأ لوقع يف خّسرت دقو ءًاعساش
 دايسألا ءالؤهل ةعاطلا ضورف ميدقت نييقارعلا ىلعف هؤارمأو عمتجملا اذه دايسأ مهنأو
 ءارجو «ءانحنالاو عوضخلاب ةعوفشم تامدخ نم مهدايسأل ديبعلا مدقي امك ءمهتمدخو

 عونخلاو ةلذملا ناولأ لمحتو دابعتسالا ىلع ةيلباقلا اهيدل ةقبط قارعلا يف تنّوكت كلذ

 ؛عمتجملا دارفأ ةيقب ىلع دسأتست ةليلذلا ةقبطلا هذه تذخأ رخآ بناج نمو ؛بناج نم

 يتثدح صوصخلا اذهبو .معدلاو ةيامحلا بابسأ نم نولوؤسملا ءالؤه اهل رو امب
 .تايفشتسملا دحأ يف ًابيبط لمعي ناك امدنع هتركاذ هتنزتخا ريثم دهشم نع ءابطألا دحأ
 لاجر ىلع ةقاشرلا قيبطتب يلاجترالا هرارق نيسح مادص اهيف ردصأ يتلا ةرتفلا يف

 يواعبس) قيقشلا ريغ سيئرلا اخأ رارقلا اذه قلقأف ءءارزولاو نيلوؤسملاو ةلودلا

 رازف «ةبولطملا ةقاشرلا ىلع ةدايز مارغ وليك ؟ همسج يف دجو هنأل ««نسحلا ميهاربإ

 دحأ هعم ناكو ؛هنزو اهيلإ لصو يتلا ماقرألا رخآ ىلع فوقولا ضرغل ىفشتسملا

 ةطسب هداز ىلاعت هللا نأل «ناوهلاو طوبهلا ىلع ةيجراخلا هتئيه لدت ال يذلا نيقفارملا

 يأ وندي امدنع رساك شحو ىلإ لوحتي هنأل «هنم بارتقالا سانلا ىشخيف مسجلا يف

 .(نسحلا ميهاربإ يواعبس) هديس نم صخش

 هعزنيل هئاذح ىلع ليلذلا قفارملا ىنحنا «نازيملا نم (يواعبس) برتقا نأ دعبو

 اذه شهدأف ؛نيربجتملا دايسألاو ةرساكألا عم مدخلاو ديبعلا عنصي امك ؛هيلجر نم

 اهحملو راكتتسالاو اضرلا مدع تامالع هحمالم ىلع تنابو «ءروكذملا بيبطلا فقوملا
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 (رصان وبلا) ةريشع نم وهو (يرصانلا دومح ديز روتكدلا) وه هبئاج ىلإ ناك رخآ بيبط
 دحأ (يرصانلا دومح نودعس جاحلا) وخأو (يواعبس)ل ةبارق ةلصب تميو «تيركت يف
 ديز) روتكدلا ءاتسا دقو «ةيباهرإلا ةيومدلا هلامعأ ةروكاي يف (نيسح مادص) اياحض

 ذاتسألا نإ : ًالئاق هريربتو هتجلاعمب أدبو ءريثملا فقوملا اذه ىري وهو (يرصانلا

 نم نيبت دقو «ءانحنالاب هل حمسي ال يذلا تارقفلا ضرمب باصم  يواعبس ىلإ ًاريشم
 فكب ًافك برضي هلعج امم «نزولا يف ةدايز هيدل نكي مل يواعبس نأ صحفلا ةجيتن

 نزولا فيفختل ًايساق ًاجمانرب هسفنل عضو دقو ناك هنأل ,ةئطاخلا هتءارقل نازيملا نعليو
 .مارغ وليك ؟ هنزو ةدايزل سيئرلا هيخأ ةبوقعل هضرعت نم ًافوخ ةرتف ذنم

 هنأ الإ (نيسح مادص) اياحض لوأل ًاخأ هنوك مغر (يرصانلا دومح ديز) روتكدلاو
 اذهلو ؛موصخلا تاداقتنا مهبّنجي يذلا رهظملاب هتريشع ءانبأ رهظي نأ ىلع صرحي

 فرقلا ريثي يذلا (يواعبس) كولسل بسانملا رذعلا داجيإ يف هسفن دهجأ

 . 9نازتمشالاو

 :كنشوه لتقي يواعبس

 ىرن ءهتيداسو هتيومد ىدم ةفرعملو .ءديب اهذفن لتق مئارج يواعبس بكترا دقو
 ناك يذلا دمحأ ديس كنشوه» «يدركلا نطاوملا ةياهن ةصق ىلع فوقولا يرورضلا نم

 يف هنع جارفإلا ّمت يذلاو  هاشلا مايأ  «كافاسلا ةيناريإلا تارباخملا زاهج يف ًائيجس

 «ليبرأ يف ةبيطلا هتلئاع ةعمس ببسي «ةيقارعلا ةموكحلا طسوت دعب تاينيعبسلا فصتنم

 .كلذ هنم بلط دق هنأ حيحصلا وأ «ةيقارعلا تارباخملا يف مجرتمك لمعلل مدقت دقو

 مجرتمك لمعي) : ًالئاق اهيلع قلع يتيركتلا نازرب بتكم ىلإ ةلماعملا تلصو امدنعو

 دعب برشو رهدلا هيلع لكأ رمألا اذه نكل .(ةيرابختسا ةمهم ةيأب هفيلكت زوجي الو
 هنإ لب ال «تارباخملا يف ةمهم تايلوؤسم دمحأ ديس كئشوه ملست ثيح ءريصق تقو
 ةيروهمجلا سيئر ىلإ يتيركتلا نازرب اهعفر يتلا ةركذملا ىلع نيعقوملا نيب نم
 جراخ هدرط نم فوخ ال كلذل يسايس لبقتسم هل سيل ينيمخلا هللا ةيآ َّنإ) : اهدافمو
 .(قارعلا

 لبق ةيدركلا ةغللا نيسح مادص ميلعت نع ًالوؤسم حبصأ دق صخشلا اذه نإ لب ال

 )١( كط 268ص ؛«نسحلا بلاط ؛ةيرقلا ةموكح ؟70١,



 برحلا رارسأ لك اهعيبو ناريإ ةحلصمل سسجتلا ةمهتب «1941 ماع همادعإ متي نأ

 ةياهن دعب ناريإ عم ةيسايسلا ةكرعملا ةرادإل قارعلا ةطخ مهألاو .ةيناريإلا ةيقارعلا

 «كاذنآ يناريإلا ةيجراخلا ريزو ةبعج يف ناك ثيح 21988 سطسغأ يف برحلا

 نييناريإلا ةأجافم زيزع قراط يوني ناك يتلا ليصافتلا ةفاك يتيالو ربكأ يلع روتكدلا

 داصتقالا دقفأ امم ؛ةقد لكب لباقملا موجهلا ةطخ قيرفلا اذه عضو نيح يف .اهب

 مهف نكمي دقو ةيسايسلا ةلوجلا بسك نم ناريإ نكمو ؛هاوتحم نم يقارعلا يركسعلا
 رداكلا تاعامتجا دحأ يف نسحلا ميهاربإ يواعبس هلاق ام ربع يقارعلا جاعزنإلا رادقم

 ءازجأ ىلإ كتشوه سأر قزمأس هللاو) : 144٠ ربوتكأ يف تارباخملاب يساسألا

 .237كاب ناملس ةنيدم يف كلذ نم رهش دعب ًالعف ثدح ام وهو .(ةرثانتم

 (شيراب)و (تفوزاب)و  يواعبس

 ناك «تارباخملا زاهج يف ىلوألا ةيلوؤسملا 1484 ماع يواعبس ملست امدنعو#

 نهتما مقاط عم نواعتلابو يواعبس حارف مادص مامتها يعرتسي ًالمع مدقي نأ هل دب ال

 «يموقلا نمألاب ةقالع اهل تناك ول اذبحو ءام ةراثإ اهيف ةيضق نع ثحبي قئاقحلا ريوزت
 ةيسايسلا عيراشملا نم ريثكلا ريرمت نكمي اهلالخ نم يتلا ةلظملا ربتعي يذلا
 ىلع ضبقلا ةيحلاصلا ةقطنمب ةدجنلا ةطرش ءاقلإ ةثداح مهيلع تلزنو «ةيرابختسالاو

 نيفرطلا نألو ؛نويزفلتلاو ةعاذإلا فلخ عقاولا يسائرلا ىفشتسملا لوخد لواح يبنجأ

 ةطرش زكرم ىلإ هلقن ةيرودلا سيئر حرتفا دقف «ةغللا لماع ببسب مهافتلا امهنكمي ال

 تارابخملا زاهج رابخإل رفخلا طباضلا عوطت كانه نمو ديشرلا قدنف لباقم ةيحلاصلا

 اياحض نم ةيحض عقي نأ لبق زاهجلا اذه يف لمعلا هل قبس دقو ةصاخ ءرمألاب

 . ”«كاربلا لضاف تاسايس

 ىلع هتارباخم طابض اهجلبدو «تفوزاب ةيضق يف هتلاض يواعبس دجو دقلو
 هعقومب ثبشتلا يف هتمعدو .سيئرلا هيبخأ ىدل هعقوم زيزعت يف هتدعاس .ةصاخ تاساقم

 لعشم لضاف سابع تارباخملا طباض ةياور ؛1444/9/78١ .(5479) ددعلا ءسبقلا ةفيحص )١(

 يف ةيقارعلا ةثعبلا يف نمزلا نم ًاضعب لمعو ؛يتيركتلا نازربل صاخلا بتكملا يف لمع يذلا
 فينج

 ١١//1444. .4481 ددعلا ءسبقلا ةفيحص (؟)



 (لعشم لضاف سابع) براهلا تارباخملا طباض فشكيو .ةماعلا تارباخملا ةسائر يف

 : ًالئاق ةيضقلا هذه تايفلخ

 يتلا «ةيقارعلا تارباخملا ىلإ يناطيربلا يفاحصلا تفوزاب ميلست م لجع ىلعو»

 شيراب ءاعدتسا مت قيقحتلا نم ةيناثلا ةلوجلا يفو «ةعيرس قيقحت تاءارجإ هعم تأدب

 . (نويزفلتلاو ةعاذإلا فلخ عقاولا يسائرلا ىفشتسملا يف ةلماعلا ةيناطيربلا ةضرمملا)

 نوفرعي اهوجرخمو ءًائيش نوفرعي ال اهلاطبأ «ةيحرسم ثادحأ ةغايص تمت امدنعو
 ىلع يل رئرث دقف «ةيضقلا هذه طابض دحأب ةديطو ةلص ىلع تنك املو ءاهلك ءايشألا

 وأ ةعساتلا دعب كانه ةلوادتملا رارسألا اهرثكأ امو «دادغيب ديصلا يدان تالواط ىدحإ

 :رعاشلا لوق قبطني ال ثيح «ًءاسم ةرشاعلا

 يفقاهل تلق رارسألانطوم ىلإ اهبيبدبدواهانبرشاملو
 ةزيم مهضعب هربتعي رارسألا ضعب كالتماب يهابتلاف «تاسلجلا هذه لثم ىلع

 مهتاقيشع ىلإ نوثدحتي مهف ءًاضيأ نيلوؤسملا رابك ىلع قبطنت ةلاحلا هذهو «ةيفاضإ
 ليمزلا اذه ىلإ دوعأو . سيساوج كانه نولوقي اهدعبو ةلودلا رارسأ رطخأ نع
 اذه تفوزاب ىلإ سسجتلا ةمهت هيجوت يف انحجن دقل) :يل لاق يذلا قيدصلاو

 وأ هتقالعب تفوزاب فرتعا دقل :ةنوعلم ةماستبا عم ينباجأ ؟فيكو :هل تلق .(ءاسملا

 تارباخملا نإو ؛دادغب يف لاصتالا ةطقن يه آذإ انلقف «شيراب عم ةميدقلا هتفرعم

 نم ديزملا عمجل «قارعلا يف امكدوجو نع ةيلوؤسملا يه ةيليئارسإلاو ةيناطيربلا
 تضرتعا ؛ةمهتلا تفوزاب ركنأ املثمو «يقارعلا حلستلاو برحلا ةهبج نع تامولعملا

 ,اهيلع ةقداصملل زاهجلا ريدمل تعفر ةيصوتلا نكلو «ةيضقلا لمجم ىلع شيراب
 شيراب تعفد اميف ءاهيف ظهابلا نمثلا تفوزاب عفد يتلا ةمهتلا هذه ةكربف تمت اذكهو

 نأ لبق «دادغب برغ يديبعلا ةقطنمب ءاسنلا نجس يف ةنيجس اهرمع نم تاوئس ضعب
 ةيامحب ةقالع هل سيل «ةيحرسملا هذه نم فدهلا نأ ىلع ليلدتللو ءاهحارس قلطي
 قارعلا نم ناكم لك يف مهتملا يواعبس تاناكمإ زيزعتب هتقالع ردقب «يموقلا نمألا

 .دحاو تقو يف ةيومدو . .ًةجاجم نييقارعلا نيلوؤسملا رثكأ هنأب

 تناك ول نيح يف «ةيطغتلل يفكي ام وهو ءاطقف تفوزاب وه نمثلا عفد يذلا نإف

 قئثوم وه املثم ًاديج شيراب هفرعت يذلا رمألا ءاعم نينثإلا مادعإ متل ةيقيقح ثادحألا
 مادعإلا مكح ذيفنت ىلع قفاو مادص نأ كلذ نم أوسألاو «ةيحرسملا لاطبأ ةينهذ يف



 (هئدعا) ديهج دهج دعب هل لاق «يقارعلا فيرلا عاقب ىصقأ يف شرطأ ًازوجع نأل

 .7"2«تفوزاب مادعإ لوح زوجعلا كلذ ريشتسي وهو مادص نويزفلتلا ضرعو

 كاَرَب لضاف ةياهنو يواعبس

 مادص ةمومع نم هنإ لب ءبسحف ًايتيركت نكي مل نيسح كارب لضاف نأ مغر
 نم وهو «تاجيبلا ةريشع هيلإ بستنت يذلا (كب رمع) هدج نم ىلعأ ٍدج يف هعم يقتليو
 .(جرف يسوموبلآ) ىعدي مهل بيرق ذخف

 ديطوت يف ةريبكلا هتامدخ الو .مادص نم ةبيرقلا هتبارق كارب لضافل عفشت ملو

 . ةماعلا تارباخملل ًاسيئر مّن نمو ماعلا نمألل ًاريدم ناك امدنع ءهمكح
 ًاعابشإو هديسل ًءاضرا مكحلل نيئوانملا نم ماقتنإلا يف كاري لضاف غلاب دقو

 .ًادج ةيلاعلا هتيسجرنو ءامدلا كفسل هبحو ةفرحنملا هتايكولسل

 يف ًاناعمإو «معلا نبا هل اهعضو يتلا ةديصملا يف كارب لضاف طقس اذه لك مغر

 دحأ دي ىلع نيرمألا اهيف عرجت بيهرلا بيذعتلا نم ةيساق ةلحرب رم هتناهإو هلالذإ
 .هناسلب هتقرغ فيظنت هنم بلطيو طوسلاب هرهظ يمدي ناك يذلا نييصخشلا ةسارح

 (كارب لضاف روتكدلا)ب ةحاطإلا لجأ نم ًاريبك ًارود (يواعبس روتكدلا) بعل دقو
 فشكلاب رمأ امدنع» «نازرب هقيقش دضو هدض ريخألا هسرام يذلا رودلل هنم ماقتنإلاو

 .©”«ةيراجتلا مهعيراشمو ةصاخلا مهتاقالع لك نع

 ايناملأ مسق نع ًالوؤسم ناك يذلا يميلدلا دمحم طباضلا عفري نأ ًايفاك ناك دقف»
 تاقالع نم كشلا اهيف ريثي يواعبس ىلعألا هيلوؤسم ىلإ ةركذم سسجتلا ةحفاكم يف

 ةقيقد تاعباتمو ةديدش ةبقارم بجوتسا يذلا رمألا «كاربلا عم طايخلا حابص .د

 هتاطابتراو هتاقالع نع هعم قيقحتلاو ١984٠( ماع كاربلا لاقتعا ىلإ تلصو
 ةيركسعلا عقاوملا تايئادحإ نع فلاحتلا تاوق ىلإ تلصو يتلا تامولعملاو
 (ةيمكاحلا) ىعديو تارباخملاب صاخلا نجسلاب هعم ناك نمو كاربلا لعلو ؛ةينمألاو

 تاماهنإلا هذه ًاعيمج اوضفر دق «مدقألا قفارملا نسح حلافو يبانجلا راتسلا دبع لثم

 رابتعإلل ٍدركو ؛عيمجلا حارس قالطإ متف ءاهب افرتعي مل نيريخألا نإف لقألا ىلع وأ

 )١( ددعلا ءسبقلا ةفيحص 94081 ١١/”1549/7.
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 ءاضيب ويليد مأ يب ةرايس نمألل ًاريدم ناك يذلا «كاربلا لضاف ىلإ نيسح مادص ىدهأ

 برستو «تيوكلا وزغ دعب ام ةلحرم تاديقعت ببسب نكلو 255١١ مجح نوللا
 مهفلأ نمو هئاقدصأ ضعبل هلوق ىرخألاب وأ ؛ىرج امم كاربلا لملمت لوح تاعاشإ
 عم :هيبرّوش هللا لوقن تاونس دعب ةبيصم هل عقتف أطخ اّنم دحأ بكتري امدنع يضاملاب)

 لخدأ اهدعب (لقأ وأ رهشأ ةتس دعب قارعلاب هللا رّوش ثيح «فلتخم لاحلا تيوكلا

 «دودحلا دعبأ ىلإ قيقحتلا ةقلح تصلقتو «ةرملا هله هدحو ةيمكاحلا نجس ىلإ كاربلا

 .ويديفلاب ةلجسم تافارتعا نيودت ىلع ربجأو

 كاربلا ةلئاعل ًاعامتجا ادقعو ءيصقو يواعبس نم لك تيبركت ىلإ مليفلا لمح

 ليصافت ىلع مكعالطا ىلع هصرحو مادص تايحت لقنب ثيدحلا أدبو «كانه ةدوجوملا

 .(اننيب تاقالعلا ىلع ديكأتلاب رثؤت نل يتلاو ًاريثك هتجعزأ يتلا) ةيضقلا هذه

 نم اهيف رهظ ام مغر «كاربلا تافارتعا نمضتي يذلا مليفلا ضرع مت كلذ دعب

 ,ةفأرلاب روضحلا عيمج دشان اهدعب «كاربلا دلاخ هقيقش ناويد تمصلا داسو ؛كايرإ

 هب دعو ام وهو ؛هتلئاعبو هب ةمحر «ةايحلا ىدم كاربلا سبحب مهتبغر لقن نيبلاط

 ريدمب مادعإلا مكح ذيفنت وه ثدح يذلا نكل ؛ةقد لكب هلقنب يصقو يواعبس
 ةحفصلا هذه يط ضورفملا ناك ثيح «تارباخملا نجس لخاد قبسألا تارباخملا

 ًاضيأ دجو يذلاو «قارعلا يف دحوألا رارقلا بحاص جعزت نأ اهل ناك امبر يتلا

 .هنم ماقتنإلا لجأ نم ططخيو كاربلا لضافل ديكي ناك يذلا ''"6يواعبس تاعيجشت

 نيسح كارب ديبع) هقيقش مهسأري نيذلا (جرف ىسوموبلا) ةلئاع تالسوت تبهذو
 بلط لاصيإب ميهاربإ يواعبس مهل اهاطعأ يتلا تادهعتلا مغر ؛حايرلا جاردأ (ىسوملا
 .سيئرلا هيخأ ىلإ ةفأرلاو ةمحرلا

 همامأ دعي ملو ؛ةمخض تابقع هقيرط نم تليزأو «يواعبسل تارباخملا وج الخ

 يف لثممك هافنم يف رقتسا تارباخملا ءانب يف مهاس يذلا نازرب هوخأف .يوق سفانم

 ةيحنتو يتيركتلا كارب لضاف ةيفصت تمتو .؛فينج يف ةدحتملا ممألل يبوروألا رقملا

 .يوازعلا جيفلص لضاف

 نم دمعف تارباخملا ةرادإ يف حجني مل هفارحتاو «هئابغب ريهشلا يواعبس نكلو

 .ددعلاو ردصملا سفن 22(



 ماعلا ريدملا ليمحت ىلإ ءًالثم ةيجراخلا تايلمعلا ةرادإ يف هلشف ىلع ةيطغتلا» لجأ

 ماقتنإلا فدهب ١44٠ ماع هتمكاحمو ةيلوؤسملا  ركاش ليلخ ديمعلا  ةيرسلا ةمدخلل
 ًاماع ًاريدم ناك امدنع يواعبس سكع ىلع ءهلمع لاجم يف ًاعمال ناك هنأل هنم
 ىلعو  كاذنآ تارباخملا سيئر  نازرب رغصألا هقيقش نمز يف سسجتلا ةحفاكمل

 ةزكرمتملا طاقنلا رثكأ نم هذه نإف سوفنلا يف لصأتملا قحلاو تاباسحلا ةيفصت كلذ

 ةقبطب هتاقالع (يواعبس) رصحو . .ةمكاحلا ةيتيركتلا ةلئاعلا ءانبأ ةيكولسو ةيلقع يف
 ليللا تارهسو ةراجتلا هعم نومساقتي نيذلا ةمعنلا يثيدح نوّمسي نم وأ راجتلا نم
 , "7:ةيرجغلا

 لضاف سابع تارباخملا طباض لوقي هلالحناو هطوبهو يواعبس ةهافت نعو
 ةرادإ نع ًالوؤسم ناك امدنع هنم برقلاب ناك تارباخملا يف دئار يل لاق انهو» :لعشم
 ىلع يبرحلا ديعصتلا ثيح لوألا نيرشت تايسمأ نم ةدحاو يف : ١194٠ ماع تيوكلا

 نم ةباتع تيب هللاو) :هلوقب انأجافف يواعبس ائيلع لطأ ؛ةمهبم عاضوألاو :هدشأ

 تاقالعب طبترت ةيرجغ ةبرطم بايذ ةحيبصو .(اهيف امو ايندلا ةسه يدنع يوسي ةحيبص
 رثكأ رجغلا فورظ نيسحتب اومتها نيذلا نيلوؤسملا نم هريغو يواعبس عم ًادج ةميمح
 الو دعت ال يتلا نييقارعلا لكاشم لح وأ ةيرادإلا عاضوألا حيحصتب مهمامتها نم
 0ع

 بويع تناك اذإ 219894 ماع هتسائر يواعبس يلوت دعب تارباخملا زاهج روهدتو

 ةيصخش بابسأل زاهجلا يف راغصلا طابضلل هدئاكمو هناسل ةءاذب يف» ةحضاو يواعبس

 بايذ ةحيبص ةيرجغلا ةبرطملا تناك ثيح رجغلا نيح يف «ةيوسن مئانغب اهمظعم لصتي
 .©«أيموي يواعبس نم هاقلت يذلا معدلا لعفب يقارعلا عراشلا يف عساو ذوفن تاذ

 ناكو ةماعلا نمألل ًاريدم نيم امدنع «نسحلا ميهاربإ يواعبس# هلتحا عقوم رخآو

 رخآ يفو «مئان فصن نمألا ةيريدم ىلإ يتايف «ةيليللا تارهسلا يف ًارومخم هليل يضقي

 لاومأ ىلع ءاليتسالاو زواجتلا ىلع هنمأ رصانع عجشو .يحابصلا ماودلا نم ةعاس

 .تاقفصلا هذه يف مهايإ ًاكراشم «سانلا

 .ددعلاو ردصملا سفن )١(
 .ددعلاو ردصملا سفن ()
 .ددعلاو ردصملا سفن م



 دو
 لا ا 7 0 6٠"

 رهظ تمصق يتلا ةشقلا) ةباثمب نابطو همع ىلع نيسح مادص يدع ءادتعا ءاجو

 نييعتو .هبصنم نم هتلاقإ سيئرلا هوخأ ررقف ءهنم صلختلل ةيتاوم ةصرف تناكو (ريعبلا

 نكلو .ًاضيأ ةيسايسلا مولعلا يف روتكد وهو يئارماسلا يبابحإلا هط نكرلا ءاوللا
 شوبحلا ليلج رهاط) وه رخآ يتيركتب سيئرلا هلدبتساف «ًاليوط رمتسي مل ريخألا
 مظان) ةلواحم ذئنمو :ةماعلا نمألا ةيريدم نأ لاجملا اذه يف تفاللاو .(يتيركتلا

 لضاف نمف ءًادج ةليلق تارتف يف الإ ةتراكتلا يديأ نم تلفت مل نآلا دحلو (رازك

 دبع اهيف مهكراشو «شوبحلا ليلج رهاط ىلإ ءنسحلا ميهاربإ يواعبس ىلإ «كارب
 ريخألاو «يوازعلا جيفلص لضاف كلذك اهملتساو ؛يرودلا نمحرلا دبع دمحأ نمحرلا
 نمألا ريدم) عقومل هلالتحا ىلإ ةفاضإو .نيسح مادص ةلاخ نبا هنكلو «ًايتيركت نكي مل
 ةجيتنو .نيدلا حالص ظفاحمو «دنهلاب قارعلا ريفس :اهنم ةريثك عقاوم يف لّقنت (ماعلا

 دحأل ىضفأ هيفو ءنجسلا يف هتلاخ نبا سيئرلا ىقلأ (نيسح مادص يدع) عم هعارصل

 تارباخملا عم طابترالاب نيسح مادص) نيدت ةماه قئاثو هيدل نأب هعم نينوجسملا

 . اهنم ءزج يف ًاعلاض ناك هنأل .كلذب مات عالطإ ىلع وهو (©14) ةيكريمألا ةيزكرملا

 يواعبس ءانبأ

 يواعبس رساي

 نم ةدحاو يفو رايط دئار ةبترب وهو رساي مهربكأ ءانبألا نم ددع يواعبسلو
 يف» شيتفتلاب نيسح مادص يصق أدب «ةرمتسملا اهتاعارصو ةمكاحلا ةلئاعلا تافالخ

 كلذ نمو «ماعلا ةلودلا لام ةقرسب يواعبس رساي دئارلا مهتت يتلا ةميدقلا قاروألا

 عافدلاب ةصاخلاو يركسعلا عينصتلل ةعباتلا ثراحلا ةأشنم نم تاكلتممو ةزهجأ هتقرس

 همايق كلذك .(م١١٠٠) ماعلا ةيادب ةأشنملا هذه ىلع ًافرشم هنييعت مت نأ دعب يوجلا
 تارقلا كلت صيلقت ىلع هسفنب فرشأ امدنع ١9944 ماع ةيرحبلا تاوقلا تادعم ةقرسب

 .روكذملا ماعلا يف

 لاملا ىلع ًاصرح سيل يواعبس رساي ىلإ يصق اههجوي تاماهتإلا نم اهريغو هذه
 , 97روتاتكدلا نبا ةناكم ىلع هزواجتل نكلو «عبطلاب

 )١( ناسين (15) ةنسلا (ة)ددعلا ءبعشلا قيرط ةفيحص 5001.



 يواعبس راشب

 عم تنمازت يتلا 21941 ماع بيذعتلا روص» عشبأ هتباصعو يواعبس راشب سرام
 ءايربألاب ىذألا عشبأ قاحلإ نم هسوقطو هتمرح عنمت مل يذلاو .ناضمر رهش لولح

 تدهشو .ىرخألا ةزهجألاو تارباخملاو نمألا تارقمو تويب يف مهسيدكت مت نيذلا

 ةفزأل ردق ول املثم «ًاناتهبو ًاروز مهمادعإ مت نيذلا ءايربألا لفاوق ىلع ةيناوضرلا ضرأ
 تمت تاباسحلا ةيفصت ثيح «بولقلا يمدي امب تقطنل ثدحتت نأ تارياخملا تويبو

 ةلثو يصقو يدع هب ذذلتي ناك ام رثكأ وه ءايربألا بيذعت ىلع (بيردتلا)و «ةلمجلاب
 لضاف سابع فيضيو .2'”قارعلا خيرات نم ةملظملا ةبقحلا كلت يف نيلوؤسملا ءانبأ نم

 يواعبس راشب ينيع مأب ىرأ نأ فورظلا تءاش دقو» :ًالئاق «تارباخملا طباض لعشم
 آدبيف «جابرك هدي يفو لجرتيل ١94٠ ليدوم اتويوت عون ءارمحلا هترايس يف يتأي وهو

 رمتسي يذلا «حربملا برضلاب مهيلع لاهنيل ؛نيمولظملا ضعب ب جارخإب تارقملا سارح
 اهدعب «راظمإلا عفدم ذعومأ نع ًاريثك دعي ال نموب تيارت مدي تي «ةعاس فصن وحن

 يلاتلا مويلا يف دوعي مث .هليلغ ًايفاش «هئادعأ ىلع ًارصن ققح دق هنأكو ناكملا رداغي

 ًاققحم سيل وهف «كلذب مايقلا هلوخت نوناقلاب ةرقف دجوت ال يذلا «هسفن رودلا ةسراممل

 تايلمع ريدقت نكمي انه نمو «تارباخملا ريدم نبا طقف هنإ «تارباخم طباض الو

 (بيذعتلا يف ةمهلا) نأل سيئرلا ةلئاع دارفأ نم نورخآلا اهذفن يتلا عمقلاو بيذعتلا
 يغلي ال كلذ نكل .ةيلوؤسملا ملس يف عافترالا عم ًايدرط .مهتاروصت بسح بسانتت
 .رودلا اذهب مايقلا مهل قحي ًاضيأ ةيلوؤسملا نم نوبرقملا لاجرلاف «ىرخأ تالاح
 دحأ جز لواح «بيقن ةبترب يتيركتلا لامج ىعديو يواعبس يقفارم دحأ نأ ليئدب

 ىلع رمآتلا ةطفاي تحت هنم صلختلا لجأ نم (ةعمعملا) هذه ةماود ىف صاخشألا

 ."9«روصملا ةقطنم يف ةاتف بلق ىلع هعزاني هنأل «ةروثلا

 يرواعبس رمع

 يذيفنتلا بتكملا ةيوضع لغش ءراشبو رساي دعب يواعبسلن ثلاثلا نبإلا وه رمعو
 «ةيندملا ةسدنهلا مسق ةسدنهلا ةيلك يف ًابلاط ناك امدنع قارعلا ةبلطل ينطولا داحتإلل

 )١( ددعلا ءسبقلا ةفيحص 4481 19949/16/1١١.

 ) )1ددعلا ءسبقلا ةفيحص 4481. 1١/1444/1١.



 ةبّيغُملا ةقيقحلا نيسح ماده 000000006666600 066666666 60006600006 ١

 ماع هصاصتخا نمض ايلعلا تاساردلاب قحتلا ؛يبالطلا هعقومب هظافتحا لجأ نمو

 ًابلاط نوكي نأ ؛ينطولا داحتإلا ةيلوؤسم يف هئاقب طورش نم نأل 1991-5
 ١ .ةساردلا يف ًارمتسم

 لضفأ يف هدوهج سركي نأ لجأ نمو «تيركنوكلا يف هتحورطأ عوضوم ناكو

 عوردلا ةعانص يف لخديو تيركنوكلا صخي عوضوم هل ريتخا دقف «صاصتخا
 هداعبأو هتاسايقو ىصحلا ىلع هتسارد تءاجف «يوونلا لعافملا بلق يف ةمدختسملا

 ةرتف يفو ١1440 ماع ةياهن يف هتحورطأ مدقو ؛ةيوونلا ةعشألا صاصتمال هتيلباقو

 رداصملا نم ةيلاخو «هيف رمت يذلا بعصلا فرظلل ةجيتن ةيواخ ةعماجلا تناك اهتشقانم

 فييكتلاو ديربتلا ةزهجأ تناكو ؛ةميدقلا تاروبسلاو بتكلا الإ اهيف سيلو ةيساطرقلاو
 ةعاقلا تراصف ءاهب ةايحلا تيد يواعبس رمع ةحورطأ ةشقانم موي يف نكلو «ةفقوتم

 تعضوو ديربتلا ةزهجأ تبصن ةعرس ىصقأ يفو «ةعماجلا نع لقتسم ءزج اهنأكو

 هتيد رتكجورب ديهرفوأ) ةعافلا يف عضوو (كيجاملا) مالقأب اهيلع بتكي يتلا تاروبسلا
 عم ؛ناولألاب ةيرادج ةحول ىلع ةشاش هلالخ نم رهظتو رتويبمكلا ىلع لغتشي (وش

 ىلع ةباتكلا ىتح هفسن يواعبس رمع فلكي ملو «ويرانيسلا هل دعي لماك لمع قيرف

 ىكنألاو «ةشاشلا ىلع مظتنم لكشب جرخي يذلا عوضوملا ىلع رشؤي امنإو «ةروبسلا
 نع هولأسي نأ اودارأ نإ (رمع ذاتسأ) ةملكب هنوبطاخي اوناك ةذتاسألا نأ كلذ نم

 نم يملع ثحاب هنأكو رهظف «هتحورطأ اهنم لكشتت يتلا داوملا يف ةنيعم ةلاح فيرصت

 نيملعتم وأ رثلا هملع نم نومهلتسي نيقلتم ةروصب اودب دقق ةذتاسألا امأ «لوألا زارطلا

 هلإلا دبع روتكدلاو ؛يلاعلا ميلعتلا ةرازو ليكو ةشقانملا رضح دقو ءهيدي نيب راغص
 ةيسدنهلا ةرئادلا مسق ةسائرلا ناويد رصانع نم ددعو «دادغب ةعماج سيئر باشخلا

 هذه تلاكو «ةيرصنتسملا ةعماجلاو ةيجولوئكتلا ةعماجلاو دادغب ةعماج ةذتاسأو

 ةشقانملا ترمتساو «ريبكلا يخيراتلا ثدحلا اذه ةدهاشم لجأ نم ةيملعلا ةرهاظتلا

 ةموسوملا هتلاسر ىلع زايتما ةجردب ريتسجاملا ىلع يواعبس رمع اهيف لصح نيتعاس
 .(يوونلا لعافملا بلق عيردت يف ةلخادلا تيركنوكلا تافص)

 تمدقو ؛ةيندملا ةسدنهلا مسق ةعماجلا رمم يف ىربك ةميلو بتدعأ ةبسانملا هذهبو
 ماعطلا مدقي يذلا مقاطلا ىدترا دقو «ةيلاع ةراهمب دعأ يذلا يهشلا ماعطلا قابطأ اهيف
 .اهل جوري ةقحال مايأ ةثالثل لظو ءةيضقلا هذه ةيطغتل مالعإلا عرهو «ًادحوم ًايز



 ًاعقوم لتحاو «ةيبالطلا ةيلوؤسملا لاجم يف درطملا دوعصلاب يواعبس رمع ذخأ
 ىوه ىتح ةرتف الإ يه امو ؛هل ًاسيئر راص مث ؛قارعلا ةبلطل ينطولا داحتالا يف ًامهم
 «ةيسايسلا هتايح يف يسكعلا دعلا ةلحرم تأدب مث ؛ًاثيشف ًائيش لوفألاب همجن ذخأو

 نأ اهتقو عيشأو «ةيناوضرلا نجس يف طبضلا ركسعم يف ًازوجحم رمألا هب لصو ىتح
 ةيمارغلا ةقالعلا ببسي امهنيب ةقالعلا تروهدت نأ دعب :ةيئابرهكلا اصعلاب هبرض دق ًايدع
 ريخألل ًارفاس ًازازفتسا كلذ لكشف ؛«يدع تاقيدص ىدحإ عم يواعبس رمع اهماقأ يتلا

 ربع الإ هحارس قلطي ملو ءًايساق ًاسرد هنقلو ءهيلع ًازواجت لمعلا اذه ربتعي يذلا
 نأ طرشب هحارس قالطإ ىلع يدع ةقفاوم تلصح ىتح ماظنلا زومر نم ةفثكم تاطاسو

 هب طيحت تناك يتلا ةصاخلا هتيامح هنم تبحسو «رهشأ ةتس ةدمل سأرلا قيلح ىقبي

 .؟"يصخشلا هسدسم ًاطبأتم مهطسوتي وهو ةيبملوألا ةنجللا ىلإ هلوخد دنع

 نسحلا ميهاربإ نازرب -؟

 ميهاربإ)ل ثلاثلا نبإلا وهو . .(يتيركتلا)ب بقلملا نسحلا ميهاربإ نازرب

 .قيقشلا ريغ (نيسح مادص) وخأو (نسحلا

 نم امهيدلو ؛'"”(حافلط هللا ريخ مالحأ) هلاخ ةئبا نم جوزتم 1407 ديلاوم نم

 .(ةلوخو رونو «يلع ءايرث .يدع ةقلطم ىجس ءدمحم) ةتس دالوألا

 هوخأ هبيحطصا دقو ءرشع ةنماثلا نود هرمعو زومت ١9 بالقنا يف كراش

 «ةطلسلا بزح تاميظنت نمض هلخدأو «بالقنالا نم رهشأ ةتس لبق هعم «سيئرلا»

 نيسح مادص عم دعص ١474 زومت ١7 ةليل رجف يفو «ةريطخ راودأ ليثمتل هّدعأو

 ميرك) تيب نم مهريغو ةيرطقلا ةدايقلا ءاضعأ قافرلا لقي يذلا يركسعلا يروللا ىلع
 دبع نادرح) اهبحاص اهدوقي يتلا سديسراملا ةرايسلا راظتناب عيمجلا ناكو «(ادنلا

 نمو (ركبلا نسح دمحأ) ةيمامألا اهدعاقم يف هبناج ىلإ سلجيو (يتيركتلا رافغلا

 نيتاهل يروهمجلا سرحلا تابابد ةبيتك باوبأ حتفنتو .(شامع يدهم حلاص) امهفلخ
 ةروث»ل سّسؤت «ةدحاو عفدم ةقالطإ دعب قارعلا اومكحيل قافرلا لزنيو «نيترايسلا
 دعب نآلا دحل ُسرت ملو ءاهقالطنا نم مايأ دعب مدلا نم رحب يف اهقيرط قشت ء«ءاضيب

 .(فرصتب) 7١١7 ءاط .ال٠ص «نسحلا بلاط «ةيرقلا ةموكح )غ0(

 .ناطرسلا ضرم ببسب تيفوت (؟)
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 رشع ةثالث رورم دعبو .ةيرشبلا لكايهلاو مجامجلا لالت ىلع الإ دوقع ةثالث يضم

 بتكم ماحتقا يف قيقشلا ريغ ربكألا هاخأ نازرب كراشي ١19478 زومت ١ يف يأ ًاموي

 ةباصع عم نازرب رهشيو «فيانلا قازرلا دبع هعم سلجي ثيح ءركبلا نسح دمحأ
 «ديشرلا نيساي لماكو ءحلاص حالصو ءركاش نودعسو ؛يرفعجلا رفعج) نم ةنوكم

 نودب ًالاح ملستسيف «فيانلا قازرلا دبع هجوب مهتاسدسم :(عازهلا دمحألا جاجعو
 يفو) يركسع راطم ىلإ ؛ءيلعلا رمع حالصو «نيسح مادص لبق نم داقيو «ةمواقم

 «نازرب فقو اهمّلُس دنعو ءاهتاكرحم ترادأ دق ةرئاطلا تناك ديشرلا ركسعم

 دوعي نل يذلا رفاسملا نورظتني «فيرش ناندعو «يرفعجلا رفعجو ءهركاش نودعسو

 قافرلا ذختاو .ةرئاطلا ىلإ (فيانلا قازرلا دبع) دعصو «ىرخأ ةرم دادغب ىلإ
 01 يلو نع هده اقم

 قيقشلا ريغ ربكألا هيخأ ةّيعمب ًالاح هّجوت «برغملا ةيرومأم نم نازرب ةدوع دعبو
 اهيف ميقي «؛لامكلاو مامتلاب تاونس سمخ ةرتف بيغيو «ةياهنلا رصق ىلإ (نيسح مادص)
 تحت اونوكيل رادقألا مهتقاس نيذلاب .فوخلاو عزفلا ريثيل ءبعرلا تانازنز لخاد

 دبع مهنواعيو ءركاش نودعس «رازك ماظن «نيسح مادص» نيشحوتملا نيدالجلا ةمحر

 ىّقلتي ءنمألا ىلع فرشملا هيخال ًاصلخم ًاذيملتو ًاباش نازرب ناكو .(يلخيشلا ميركلا

 صصقو ءءافرشلاو ءايربألاب ليكنتلاو بيذعتلا نونف ةسرمتملا هترمز يديأو هيدي ىلع
 ءارزو سيئر «يتيركتلا ىبحي رهاط ناكو .اهل دح ال لاجملا اذه يف نازرب باهرإ

 هقحب اسراميل «نازرب هيخأو يتيركتلا مادص ديب اوعقو نيذلا لئاوأ نم :قبسألا قارعلا

 امهتقطنم سفن ىلإ هباستنا لجرلل عفشي ملو ءءادتعالاو ليكنتلاو بيذعتلا عاونأ طحأ

 .(ةشيايشلا) اهرئاشع زربأ ىدحإ نم هرادحناو «تيركت

 يتيركتلا نازربو رازك مظان ةزوالج هذفن ديدش بيذعتل ىيحي رهاط ضرعتو»
 هيوفخرب اوتاك مهنإ تح «لجرلا ابيلعت هتينابر نم بلطي نيج مادصاول او امعريخو

 ةفرغ يف يفتخي مادص ناكو . اهتاوصأ ديلقت وأ ت تاناويحلا ضعب يشم ديلقت ىلع

 نم هاوسو لجرلا اذه بيذعتب ًاذنلتم «كلذ دهاشيل : :ةياهنلا رصق) يف هل ةصصخم

 .همرصخ

 .4١1ص ءائاسنإو ًاركفمو ًالضانم نيسح مادص ءردتكسا ريمأ .د (1)



 ىعس امك ءاوقّفوي ملف هحارس قالطإل طسوتلا برعلا ءامعزلا نم ددع لواح
 لقرعي ناك ًامادص نأ ريغ «هتنيدم نباو .قباسلا هليمز حارس قالطإل ركبلا نسح دمحأ
 .©0هبشأ امو ةرماؤم يف درو ىيحي رهاط مسا نأ معزي ةرم لك يفو « ىعسم لك

 هبصنم ىلإ ةفاضإلاب ناك يذلا ءهيخأ نم ًابيرق ًاناكم يتيركتلا نازرب لتحا اهدعب#
 دعب اميف تحبصأ يتلا ةماعلا تاقالعلل ًاريدمو ةروثلا ةدايق سلجم سيئرل ًابئان
 لك يف ةمهم ةقلح هنم تلعج يتلا بيلاسألا لك ىلع بردت ثيح «ةماعلا تارباخملا

 ىتحو ١9438 ماع ذنم «قارعلا ثادحأ عيمج ىلع ترطيس يتلا ةينمألا تاءارجالا

 سلجملا نمأ نع ًالوؤسمو «ةروثلا ةدايق سلجم سيئر بئانل ًاقفارم نازرب ناك :« ١

 ةيروهمجلا سيئرل ةيصخشلا ةيامحلا ىمسي امو  يلعفلا ةيروهمجلا ةسائر رقم - ينطولا
 نع فقوتت مل ريخألا تايلوؤسم نأو «نيسح مادص هبئانو ركبلا نسح دمحأ كاذنآ

 «هنع ةباين ةماعلا تاقالعلا لمع ةعباتمب نازرب فيلكت بسانملا نم دجو دقف «عسرتلا
 يكارتشإلا يبرعلا ثعبلا بزح رداوك دحأ نأل ءاهل ًاريدم اهنيح يف هيمسي نأ نود نم
 ماع نم يأ دعب اميف حبصأو «ريدملا بئان عقوم لتحي ناك  ركاش نودعس  ةيمادصلا

 ءريدملا بئان بصنم لغشي يتيركتلا نازرب حار اميف ةماعلا تارباخملل ًاريدم 7
 مادص ةروثلا ةدايق سلجم سيئر بئان هل هرفو يذلا دودحملا ريغ معدلا نم دافأ هنكل
 نع عافدلا نع ةيلوؤسملا) ةينمألا ةسسؤملا هذه يف ةمهم ةملك بحاص ناكف «نيسح

 مهملا نمو  ًائلعم ناك امك  (سسجتلا تاكبش نع فشكلاو قارعلل يموقلا نمألا
 تارباخملا ليكشت نأ ىلإ ةراشإلا اهتادادتماو ةلحرملا هذه ليصافت يف لوخدلا لبق

 ."”«قارعلا يف ينمألا لمعلا خيرات نع ًابيرغ ناك ةيقارعلا

 باقعلاب حيولتلاو ًالوأ هتتميه راهظإ نيسح مادص دارأ ثدحلا اذه لالخ نمو»
 راهظإ وأ هتاطلس ىرحألاب وأ ؛هتايحالص ىلع يدامتلا هسفن هل لوست نم (لكل) مراصلا

 ريغ اوناك «ةروثلا ةدايق سلجم ءاضعأ نم ريثكلا نأ ةصاخ «همامأ يدحتلا نم عون يأ

 . ""«تارباخملا ةدعاق عيسوت ربع اهضرفي هتايحالصو هتايكولس نع كاذنآ نيضار
 ناعير يف وهو ةيقارعلا تارباخملل ًاسيئر حبصأ يذلا يتيركتلا نازرب نكي ملو#

 .١؟١ص ؛ةداعسلا قدنف «ةيطعلا ليلج .د )١(
 ..1449 7/9/5 ,(4748) ددعلا ءسبقلا ةفيحص (؟)

 .ددعلاو ردصملا نفت (0)



 ةبّيغُملا ةقيقحلا :نيسح ماده 000000000600006 666 0060000 نمل

 نس زواجتي ملو "”«تيركت يف عمال ريغ ذيملت ىوس 19548 ويلوي 17 لبق «بابشلا
 ةنس ةماعلا تارباخملا ريدمل ًابئان يتيركتلا نازرب حبصأ امدنعو .كاذنآ رشع ةسداسلا

 . ًاماع نيرشعلا زواجتي مل وهو 17

 بقلملا (ميهاربإ نازرب)ل ةيقارعلا ةطلسلا فحص تجّرر ةوخألا ماجسنا مايأ يف
 مل ذإ «1934 ماع زومت نم رشع عباسلا بالقنا يف كراشم رغصأ هرابتعاب (يتيركتلاب)

 نيسح مادص) هيخأ لالتحا دعب ءاوضألا هيلع تطلّسو .رشع ةئماثلا كاذنآ هرمع زواجتي

 ةسسؤم أوسأب دعب اميف همسا طبتراو «بزحلاو ةلودلا يف ىلوألاو عقاوملا (يتيركتلا
 .(دومحم ركاش نودعس)ل ًافلخ (ةماعلا تارباخملا زاهج) يه ةيعمق

 تحبصأ يتلا ةماعلا تاقالعلا ةرئاد ليكشت حرتفا موي نيسح مادص اهنع لاق دقو

 اهنأل ةميدق ةلاح لثمت نمألاو ةطرشلا ةزهجأ نإ9 :ةماعلا تارباخملاب فرعت دعب اميف

 . ""«اهب صاخلا اهزاهج اهل نوكي نأ ةروثلل دب الو ؛ةينطو ريغ ةبرجتب ةطبترم
 (نيسح مادص) عيطتسي يكل ءاج تارباخملا زاهج سيسأت نإ يه رمألا ةقيقحو

 .رومألا ديلاقم ىلع ًايجيردت ةرطيسلا هلالخ نم

 دعب ؛ًافلأ ؟؟ ىلإ 148٠ ماع اهيف نيلماعلا ددع لصو ىتح تارباخملا ةدعاق» تعسوتو
 نودعسو نازرب هوخأو يتيركتلا مادص بعلو .””«طقف صاخشأ (0) ١438 ماع تناك نأ
 . "”«اهلبقتسمو ةروثلا نمأ نع عافدلا ةيواز نم اهتايحالص» قالطإ يف ًاريبك ًارود ركاش

 ةيلاملا ةبقارملا ناويد اهيلع فرشي الو ةددحم ريغ ةينازيمب عتمتت تناك اهنإ لب ال»
 باب نم نوكي ال دقو ءًايجراخو ًايلخاد ةفورصملا ةلئاطلا غلابملاو تاطاشنلا ةيرسل
 ام 1414 ربمسيد يف تارباخملا يف يدايقلا رداكلل يتيركتلا نازرب لوقي نأ ةفداصملا

 امدنع «غارب وأ سيراب يهاقم نم ةدحاو يف دوجوملا ضراعملا نأ ًارخف انيفكي :هصن

 ."«هبناج ىلإ تارباخم طباض دوجو نم ًافوخ ًالامش وأ ًانيمي تقلتي اندقتني نأ لواحي
 يف تخسر دقو#» روصنملا ةقطنم يف تارباخملا رقم ىلإ ةرايزب نيسح مادص ماق

 .ددعلاو ردصملا سفن )١(
 1449/9/51 نيتثإلا ((4478) ددعلا ءسبقلا ةفيحص (1؟)
 .ددعلاو ردصملا سفن (9)
 .ددعلاو ردصملا سفن 2

 .1999/94/5م ءاثالثلا (549) ددعلا ء(س.م) (0)



 نم ددعلا اذه ّلك رربم وه ام .لائثملا ليبس ىلع اهنم راكفألا نم ةريبك ةعومجم هنهذ

 امو يوايميكلاو يبرحلا عينصتلا تايلمعب تارباخملا ةقالع امو ؟نيبستنملاو طايضلا

 ةيامحلا تادحو تارباخملا بصانت اذامل .مهألا اذهو مث ؟ةيرذلا ةقاطلاب اهتقالع

 سيئر تاكرحت لكل ةيامحلا نيمأت ىلع اهتنميه ضرف لواحتو «ءءادعلا ةصاخلا

 ريغو ؟رتبوكيله عون نم تارئاط برس ىلإ ةجاحب تارباخملا نإ له مث ؟ةيروهمجلا
 ةزهجألا عيمج نع رشابملا لوؤسملا هغصوب مادص هلعف ام لوأ نإف كلذل ءريثكلا كلذ

 . "7 :تارياخملا تيب بيترت ةداعإ وه يتيركتلا نازرب هئاصقإ دعب ؛ةينمألا

 عم هل ثيدح لالخ نم لازتعا سيلو لزع ةيلمع ناك نازرب داعتبا نأ مادص دكؤيو

 نازرب لشف دقل» : نيسح مادص لاق 1447 فصتنم دادغب يف نييتيوكلا نييفحصلا ضعب

 «ةايحلا ىدم ًالوؤسم ةمكاحلا ةرسألا نبا هيف ىقبي ًاماظن انسل نحنو «هتايلوؤسم ةرادإ يف

 يتلا ةريبكلا دوهجلا مغرو "”'0هتفيظو نع هداعبإ مت ةيلوؤسملا هذهل ًالهأ نكي مل هنألو
 تيركت زومر نأ الإ . هتدعاق عيسوتو تارباخملا زاهج ريوطت يف (ركاش نودعس) اهلذب

 باحصأ اهل ةرواجملا قطانملاو تيركت ءانبأ ناك ثيح ءاردزإلا نيعب هيلإ نورظني اوناك
 (نيسح مادص) ةروثلا ةدايق سلجم سيئر بئان ىعس مث «تارباخملل مامضنالاب ةيلضقأ

 تايلمعلاو ءىراوطلا ةدحوو ةيجراخلا تارباخملاو سسجتلا ةحفاكم رئاود طبر ىلإ
 رئاودلا هذه ةدايقل هنم نيبرقم راتخا يذلا» (نازرب) «تارباخملا ريدم بئانب ةصاخلا

 لمحت اميف يرصانلا قفوم ىلوألا ىلع فرشأ ثيح تارباخملا يف ًادج ةمهملا
 . ”7«يلعلا يزوفو ركاش ليلخ ةثلاثلاو ةيناثلا يف تايلوؤسملا

 تناح ىتح ءرومألا ةرياسم ركاش نودعس ماعلا تارباخملا ريدم ناكمإب دعي ملف

 يف ىلوألا ةيلوؤملا ماهم مادص دلقت نأ دعب ساسحلا زاهجلا اذه نع هداعبإ ةصرف

 ًاسيئر يتيركتلا نازرب نييعتب رارق ردص نأ دعب 19179 زومت ١١ يف ةلودلاو بزحلا
 .ةيلخادلا ةرازو ىلإ ركاش نودعس لقتناو ةماعلا تارباخملل

 (يلعلا رمع نيسح) موحرملا يقيدص عم ًاسلاج مايألا دحأ يف تنك ةبسانملابو
 فحصلا تناكو .تيركت ةنيدم يف ةراجتلا ةلحمب (يلعلا رمع حالص) ديسلا قيقش

 15989/1١١., /5 ,(4481/) ددعلا «(س.م) )0(

 .ددعلاو ردصملا سفن 2م
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 (دومحم) نم لك دلاو (يديبعلا دومحم ركاش) ةافو ربخ مايأ لبق تلقن دق ةيقارعلا

 ىلإ فحصلا هذه تراشأو .قبسألا مادص ةيلخاد ريزو ريخألاو (نودعس)و (قطان)و

 نإ :(يلعلا رمع نيسح) موحرملا يل لاقف .فرشألا فجنلا ةنيدم يف هنفد ميسارم
 حايترإلا مدع تامالع تناكو .دادغب يف نيرخآو (حافلط هللا ريخ) مض ًاصاخ ًاسلجم
 يف (يديبعلا دومحم ركاش) نفد ربخ هعامس دنع (حافلط هللا ريخ لاخلا) هجو ىلع ةيداب

 نيدلاولا نوعلم يعيش اذه رهظ» :هعم نيسلاجلل لوقي ناكو .فرشألا فجنلا ةئيدم

 .1هيب يردن امو

 هلمع هلهأ دقو «ةئولملا ةئيبلا هذه تازارفإ نم دحاو (نسحلا ميهاربإ نازرب) نإ

 همئارج نع ثيدحلاو راودألا رذقأو مئارجلا عشبأب موقي نأل «ةماعلا تارباخملا يف

 اوذفن ةثالث نم دحاو (يتيركتلا ميهاربإ نازرب) نأ حوضوب تبث امكو دقتعأ انأو «لوطي

 .هل مهباوجتسا دعب ردصلا رقاب دمحم ريبكلا يمالسإلا ركفملا مهلتقب رصعلا ةميرج

 يردبلا زيزعلا دبع خيشلا لتقم

 لتقلا يف سرمتم دالجل حمسي نأ «0ضقانتملا ملاعلا اذه يف ءايشألا برغأ نمو

 نأ يفكيو ءارسيوس يف ناسنإلا قوقح نع عافدلل ًاصصخم ًاعقوم لتحيل «باهرإلاو

 , '"9ةملؤملا ةصقلا هذه اهصخشلت «.همئارج نم ةدحاو مدقت

 قوراف معطم يف (مسد ءاشع) دعبو «فيصلا يلايل ىدحإ يف ةرخأتم ةعاس يف»

 بابشلا نأل) هفسأ هل ىدبأو (يردبلا خيشلا) مادص ىعدتسا .ةياهنلا رصق برق عقاولا

 :ًارخاس خيشلا در . . .(هوبذعق «ًاديج هوفرعي مل

 لواح !يتبقارمل ةعمجلا مايأ نورضحي اوناك مهنأل . . .ًاديج يئنوفرعي مهنإ لب -

 . . .ظةيمالسإلا ةديقعلا» نع هلأسف «ةغوارملا ؟مادص»

 : خيشلا هباجأ

 . !ةيلقعلا كاوق ًاكلامتم نوكت امدنع ينلأسا
 .هدالج نم رمخلا ةحئار مشي هنأ ىلإ ةحضاو ةراشإلا تناك

 .مادهو ...فلص تنأ- :مادص خرص

 .(فرصتب) 7٠٠١7 ءا١ط ءالؤص «نسحلا بلاط «ةيرقلا ةموكح )١(



 سكرام راكفأ نيب ةلشاف ةجوازم اهنإ . .ةماّده مكراكفأ َّنِإ لب - : ًالئاق خيشلا درف
 «فرتحم لتاق تنأ :خيشلا هلاق امم ناكو . . شاقنلا رمتساو . .مادص بضغ .هشتينو

 ذيفنت هنم بلطف (قيقحتلا) ةجيتن رظنني ناك يذلا (نازرب) لخدق سرجلا مادص عرق انه
 لجس لخديل :يردبلا زيزعلا دبع ةياحب ةيدوم تاقلطلا تود قئاقد دعب .بجاولا

 ةديسلا تجرخ :145794 (ناريزح) نم نيرشعلاو سماخلا رجف يفو نيدلاخلا ءادهشلا
 ىتح بابلا ثحتف نإ امو «بيرقلا يبعشلا قوسلا نم اهدالوأل زبخلا ءارشل . .ةجاحلا

 خيشلا اهجوز ةئجب تئجوف دقل تراهنا نأ ثبلت ملو ءاهخارص عفترا . .تقهش
 . 0هسأر ىلع ةحضاو «ةيرط لازت ال ءامدلا راثآو بابلا مامأ ةاّمسم «حلاصلا

 يتيبسلا | يداه دمحم سدنهملا لاقتعا

 ردصلا رقاب دمحم ديسلا ريبكلا يمالسإلا ركفملا داهشتساب ةحدافلا هتراسخ دعب

 هتداق زربأ دحأ لاقتعاب ةظهاب ةراسخب ةيمالسإلا ةوعدلا بزح ينم ١98١ ناسين يف

 يف ةيندرألا تارباخملا لبق نم» .(نسح وبأ) يتيبسلا يداه دمحم سدنهملا نييخيراتلا

 تاريذحت دعب ًايئاهن ندرألا هيف رداغي نأ كشو ىلع يتيبسلا ناك تقوب 48١48
 «يقارعلا ماظنلاو ندرألا نيب ينمألا نواعتلا ببسب رطخلل هضرعت لامتحاب هتلصو

 ديدعلا يف يتيبسلا لقنت هلاقتعا دعبو .ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا ةيفلخ ىلع أشن يذلاو

 لئاسرلا لدابتي ناك ثيح ؛يوارحصلا (رفجلا) لقتعم اهنيب نمو ةيندرألا نوجسلا نم
 . ؟”«هتلئاع عم

 هلقن ةيلمع يف ًاريبك ًارود كاذنآ ةيقارعلا تارباخملا سيئر يتيركتلا نازرب بعلو

 مهاسو «نامعو دادغي نيب ةديدع ةيكوكم تالحرب ماق ضرغلا اذهلو «دادغب ىلإ
 ةطلسلا نم يتيركتلا نازرب بلط ةصاخلا هتارايز ىدحإ يفو ؛نامع يف هعم قيقحتلاب

 اهيلإ هتداعإ مث نمو دادغي ىلإ يتيبسلا يداه دمحم سدنهملا لقنب حمست نأ ةيندرألا

 ديعأ ةماعلا تارباخملا ةيبقأ يف بيذعتلاو قيقحتلا نم عوبسأ دعبو ؛كلذ هل متو

 .نامع ىلإ يتيبسلا

 نم بلطلا رركو ؛نامع ىلإ ةيناث يتيركتلا نازرب داع ىتح ةليوط ةرتف ضمت ملو

 )١( «ةداعسلا قدنف «ةيطع ليلج .د صلا١4  124 - 144 195١0,
 قئاثوو قئاقح «ةيمالسإلا ةوعدلا برج «ناسرخلا حالص قفز ص”1٠.



 هعم لمحي ناكو قيقحتلا لامتكا مدع ةجحب ءاهريسأو اهفيض هميلستل ةيندرألا ةطلسلا

 .هتمهم ليهستل هسفن مادص نم ةيصوت ةرملا هذه

 دمحم اهفيض ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا تملس هرارصإو نازرب حاحلإ تحتو

 «يدسجلاو يسفنلا باذعلا لاوهأو بيذعتلا فونص دادغب يف يقاليل «يتيبسلا يداه

 . ًامامت هرابخأ عطقنتو

 :لوقي وهو (يسيقلا ىفطصم) قيرفلا ةيندرألا تارباخملا ريدم ديكأت ءاج كلذل

 ماهم هملست لبق ترج اهنأل اهنع لوؤسم ريغ هنأو رركتت نل ةثداحلا كلت نإ»
 لكشب» مهربخاو ةيمالسإلا ةوعدلا بزح نم ًادفو ىقتلا نأ دعب كلذ ناك ,؟7هيصنم

 تدافأ قارعلا لخاد نم تحشرت دق تامولعم تناكو# "«ىهننا دق يتيبسلا نأ رخآب وأ
 هليوحتب تماق يتلا يقارعلا ماظنلا تارباخم ىلإ يتيبسلا تملس ةيندرألا تاطلسلا نأب
 نمألا ةيبقأ دحأ يف هدوجو لالخو . . .هعم قيقحتلا لامكتسال ةماعلا نمألا ةيريدم ىلإ

 دمحم طخ نم  (نيملسملا ناوخألا) ةعامج نم صاخشألا دحأ هب ىقتلا ةماعلا
 ؟كغارف تاقوأ يضقت فيك هلأس ثيح «دعب اميف هحارس قلطأ يذلاو  يسولآلا

 , "”«ىلاعت هللا ىلإ عطقنم ينأل يدنع غارف تقو ال نأ ؛يتيبسلا هباجأف

 نيسحو ديجملا نسح يلع زورب لبق ةطلسلا يف يناثلا لجرلا نازرب راص اذكهو
 سيئرلا هوخأ هايإ اهالوأ يتلا ةرذحلا ةقثلاو تايحالصلا لك عمو ؛ةهجاولا ىلإ لماك

 حجن ام وهو يروهمجلا رصقلاو تارباخملا ةسائر نيب زجاوحلا عفري نأ نازرب لواح»

 هذه دعبو ؛مادص الإ اهيلع علطي الو «ًادج ةيرس هتالسارم تناك ثيح «ًالعف هيف

 نع ةلوؤسم ةماع ةيريدم اهل نوكت يكل هتسسؤم يتيركتلا عزو تانزاوملا نم ةلحرملا
 اهريدي ناك ثيح «تايناكمإلاو تايحالصلا لك اهحنم دقو :««ناتسبرع» نوؤش ةرادإ

 بزحلا يلوؤسم نم ةريبك ةعومجمو يميلدلا ديمح وه بزحلا يف ةبعش وضع
 ةريبك دادعأ ءارش لقن مل نإ «ةيبزحلا تاميظنتلا رشن ىلع دمتعت ةطخلاف «تارباخملاو

 ىلإ قارعلا جردتسا امم «يرس لكشب يقارعلا سيئرلل ةعيابملا نالعإو «تاعيقوتلا نم
 لوقي 194٠ ماع زومت ةياهن يف ًادج ةيرس ةركذم نازرب عفر ثيح «ناريإ عم برحلا

 .4١41ص قئاثوو قئاقح «ةيمالسإلا ةوعدلا بزح .ناسرخلا حالص )١(

 1١. 1ص ء(س.م) ففز

 1١. ص ء(س.م) 2م



 «ءاثل ةرفوتملا تامولعملا ىلع ءانب ؛مرتحملا ةروثلا ةدايق سلجم سيئر ديسلا :اهيف

 عضيس ناريإ عم يركسع وأ يسايس رتوت يأ نإف «ةبسانم نم رثكأ يف اهقيقدت مت يتلاو
 لكب انبناج ىلإ حالسلا نوعفريس يذلا «ناتسبرع ءانبأ نم قاقرلا نييالم انفرصت تحت

 .0”قدص

 دمصت نل ناريإ نأ دكؤت تامولعم نم نيسح مادص يدي نيب ام ىلإ ةفاضإ اذه

 ةعزوملا ةيتارباخملا نازرب ةزهجأل ةيلاغملا تاريدقتلا نم ًاضيأ يهو عوبسأ نم رثكأ
 4 ًايجراخو ًايلخاد

 ليجدلا ةيلمعو نازرب

 19417 ماع ىتح ةروطخلا غلابلا ينمألا بصنملا اذه يف نازرب رمتساو

 مادص تفدهتسا يتلا ليجدلا ةيلمع دعب ةدودحماللا نازرب ةواسق ترهظو

 .ًاعقوتم نكي مل ام ثدح  دادغب لامش  ليجدلا ةقطنم ىلإ هتارايز لالخف» نيسح
 رطضا اميف ةيامحلا دارفأ نم ًاضعب تلتقو ؛هبكوم ةحلسم ةعومجم تمجاه ثيح
 دارفأ نم يناثلا مقاطلا لوصو راظتناب تارايسلا ىدحإ تحت ءابتخإلل هسفن مادص

 رتبوكيله تارئاطب مقاوطلا هذه زيزعت مت اهدنع .ًالعق ثدح ام وهو ؛ةيامحلا

 تايحالصلاو رماوألا تيطعأ اميف :ةيقارعلا تارباخملا يف ءىراوطلا تاوق رصانعو
 تارباخملاب هل ةمهم رخآ تناك يتلاو ؛ةقطنملا ريهطتل يتيركتلا نازرب ىلإ ةعساولا
 , ؟9ةيقارعلا

 ًايرادإ ةعباتلا - ليجدلا ةقطنم ناكس دعو دق عولخملا يقارعلا سيئرلا ناك
 ةنسلا نم هسفن تيقوتلا يف مهروزيس هنأب 2198١1 ويلوي يف  نيدلا حالص ةظفاحمل

 يذلا روطتلا ىدم وأ ءاهذيفنتب رمأ يتلا عيراشملا نم ققحت ام ىلع فرعتلل ؛ةلبقملا

 تقلعت املك ءدعولاو ةملكلاب مازتلإلا نآلو «ةنيدملا هذه يف ةايحلا ماظن ىلع أرط

 يسايسلا رارقلا عناصل ةبسنلاب ًادج مهم يرئاشع فقوم ؛ةدناسملاو دييأتلا دشحب

 طيحأو ؛ةنيدملا ىلع ًافيض لحو ءهدعوب مادص ىفو دقف «قارعلا يف دحوألا

 تافاتهلاو قيفصتلل لطعتت ةلودلا تاسسؤم ّلك ْنأ كلذ «(هفصول لاجم ال) باحرتب

 )١( ءاثالثلا (444) ددعلا «.سبقلا ةفيحص 1499/4/54.

 .(فرصتب) 226ص .نسحلا بلاط «ةيرقلا ةموكح (؟)



 ةيقارعلا ةلودلا وهو ال فيك .كلت وأ ةنيدملا هذه اهب روزي ةرم لك يف (دئاقلا) ةايحب

 تمجاه ىتح ءاهتنإلا ىلع ةرايزلا تكشوأ نأ امو هنأ رمألا يف مهملا ءاهتمرب

 هترايس نم لوزنلا ىلع مادص تربجأ .ًادج ةيوق ةيران ةفاثكب هبكوم ةحلسم ةعومجم
 دعب «فوخلاو رعذلا اهباصأ يتلا ةيامحلا تادحو تلواح اميف ءاهفلخ ءامتحإلاو

 ةايحلا ديق ىلع لاز ام مادص نأ املاط ءاهلاح بيترت ةداعإ ىلع اهرصانع ضعب لتقم

 تادحولاو نمألا تاوق مامضنا رثإ ةصاخ «نيحلسملا دييحت مت ةيماح ةكرعم دعبو

 ًالماح نيسح مادص ضهن اهدعب «ةيامحلا جاوفأ بناج ىلإ ةقطنملاب ةيركسعلا
 «مراصلا مهباقع نولاني ةنوخلا) ةرشابم ريغ ةقيرطب نلعيلو ريهامجلا ييحيل ءهسدسم

 .(اهلهأو ليجدلاب انمامتها ىلع رثؤي ال اذهو

 رمأف «ةماعلا تارباخملا ىنبم يف نازرب ىلإ رابخألا تلصو ءانثألا هذه يف

 دق يتلا رصانعلا ضعب نع شيتفتللو «ًالوأ مادص بكوم ةيامحل تايحورم لاسرإب
 ةعباتلا ءىراوطلا تاوق تلصو اميف «ءصلاخلاو دلب لثم ىرخأ قطانم ىلإ تللست

 جراخمو لخادم لك ىلع ترطيس ثيح «ةينونج ةعرسب ماعلا نمألاو تارباخملل

 ءادج ةعفترم تناك ةرارحلا ةجرد نألو «نيتاسبلاو ةقزألا يف ترشتنا امك ةيئدملا

 عمقلا ةلمح نم ءزج وه امبرو «يمهو ران قالطإ يف تببست بارس حمالم نإف
 .بيهرتلاو

 ريدمو يتيركتلا نازرب تارباخملا سيئر عم مادص عمتجا دادغب ىلإ هتدوع دنعو

 (اهتبيه ةلودلل ديعت) يتلا تاءارجإلا لك ذاختاب امهرمأو «كاربلا لضاف ماعلا نمألا
 اهلبقتسمو ليجدلا ةئيدم خيرات يف يلزانتلا دعلا ةلحر أدبت يك ًايفاك يأرلا اذه ناكو
 «ماري ام ىلع نكت مل  كاربلاو يتيركتلا  ةلمحلا يدئاق نيب تاقالعلا نأ مغرو :ًاضيأ
 ام اهنكل «ىندألا ةلحرملا يف لمعلل امهعفد دق مادصل ءالولا ىدم راهظإل زرابتلا نإف

 حار اميف «دلب ةنيدم ىلإ كاربلا لضفا اهدعب بحسنا ةيقيقح ةكرعم ىلإ تلوحت نأ تثبل
 راهظإ يف (غلابي) صاخشألا وأ تادعملاب ءاوس هلصو يذلا معدلا لالخ نمو يتيركتلا

 قئادح اهنم لعجو ةنيدملا لوقحو عرازم عيمج قرح هنأ ىلإ ةراشإلا يفكتو ءءالولا
 نيب نوئبتخي اوناك نيذلا نيحلسملا رتبوكيلهلا تارئاط تدصح اميف «ةماع تاهزتنمو

 روثي عمتجم يأ لخاد تاعارصلا نم ديزملا قلخ أدبم نم ًاقالطناو «ليخنلا راجشأ
 ناكور ديقعلا ىلإ نيملسملا نم يقبتملا عم قيقحتلا ةمهم تلكوأ دقف «ةلودلا ىلع



 هئامتنا ةقرطم نيب هسفن دجو يذلا ليجدلا يف رئاشعلا خويش نم وهو «فاون

 هذه هنع نوفرعي (هقافر) نأب فرعي هنألو ,يعامتجإلا هفقوم نادنسو تارباخملل
 ةينطولا ميق ىلع نيجراخ نيحلسملا ربتعاو ةجوملا عم راس هنإف ؛هنوبقاريو ةلضعملا

 «دعب اميق تفرع دقو ءالعف ثدح ام وهو مهمادعإب ةيصوتلا ىلع عقوف يلبقلا ءامتنالاو

 مادص هب ررق يذلا مويلا ذنم لايتغالا ةيلمع ذيفنتل طيطختلا تأدب ةعومجملا هذه نأب

 ًانظ «ةريخألا ةظحللا يف كابترالاب تبيصأ اهنكل «ليجدلل ةلبقملا هترايز دعوم نيسح
 رارضأي تبيصأ هترايسو لتق دق هقفارم نأ ةصاخ ليتغا دق لوألا صخشلا نأ اهنم

 , "0«ةغلاب

 نسحلا ميهاربإ نابطو : 

 ةعبرألا شبكألا رخآو .(طلسم حافلط ةحبص)ل ريخألا ركذلا دولوملا وه نابطو

 ءوس سانلا اوماسو ءرمحألا توملا قارعلا يف ةمألا اوقاذأ نيذلا (نسحلا ميهاربإ) نم

 «ةطلسلا بزح فوفص يف ١19474 زومت ١7 بالقنا لبق رود يأ هل نكي مل «باذعلا

 ريغ هيخأ يلوت دعب روهظلاب همجت أدبو ؛(ركبلا نسح دمحأ) دهع يف ًارومغم ناكو
 (حافلط هللا ريخ) هلاخ تاني نم ةثلاثلا جوزتي يذلا ثلاثلا خألا وهو «ةطلسلا قيقشلا

 هيخأ ةجوز (حافلط هللا ريخ ةدجاس) يدع مأ !!ىلوألا قارعلا ةديس يه ىلوألاو

 نازرب هقيقش ةجوز (حافلط هللا ريخ مالحأ) دمحم مأ يه ةيناثلاو (نيسح مادص) سيئرلا

 . يتيركتلا ميهاربإ
 مت جاوزلا نأل ءداح فالخو ؛ةيلئاع ةلكشم هلاخ ةنبا نم نابطو جاوز قفار دقو

 «قالخألاو ميقلل ةبناجمو يمالسإلا نيدلا حورو ةيمالسإلا ةعيرشلل ةيفانم ةقي

 ةقباس يمالسإلاو يبرعلا عمتجملا فلأي ملو «ةيبرعلا فارعألاو ديلاقتلا لكل ةضراعمو
 . هتلئاع دارفأ ةيقبو هتوخإو مادص ىدل ةغاستسمو ةفولأم اهنكلو ءاهلثم

 مادص) سيئرلاو حافلط هللا ريخ ناندع نيب ةداح تافالخ تأدب اهرثأ ىلعو

 جوزتم ًاضيأ وهو هركبلا نسح دمحأ مثيه ةرايزب (مادص نبا) يدع ماق امدنعا (نيسح

 «هتجوز قلطي نأ ًامثيه يدع رمأو .سيئرلا ةجوز ةدجاس تخأ حافلط هللا ريخ ةئبا نم
 هنكسي ناك يذلا وهو .مثيه لزنم هسفن مادص راز تارملا ىدحإ يفو ءريخألا عنتماف

 )١( ددعلا ءسبقلا ةفحص  .444٠ءاعبرألا 1449/4/59.



 نم مثيه جرخف «ةلجد رهن ىلع يروهمجلا رصقلا نم برقلاب ًاقباس ركبلا نسح دمحأ
 «نولاصلا يف هرظتني مادص سيئرلا ناك يذلا تقولا يف لزنملا كرتو ؛يفلخلا بابلا

 ًالعفو «لتقلا وأ قالطلا :رمألا هيلإ لقنيل هيلإ يدع لسرأف ءًابضغ «سيئرلا» طاشتساو
 .لافطأ امهيدل ناك هنأ ملعلا عم قالطلا مت

 ءهمأ نم مادص قيقش «نسحلا ميهاربإ نابطو تجوزت مثيه نم اهقالط دعبو

 سيئرو ءًاقباس تارباخملا سيئر نازربو «كاذنآ تارباخملا سيئر يواعبس قيقشو

 .ايوروأ يف ةيقارعلا تارباخملا

 لمعلا كلذ نأ مادص سيئرلل حضوأ يذلا هللا ريخ ناندع تبضغأ ةثداحلا هذهو

 ساسأ يأ ىلعف ؛لافطأ امهيدلو اهجوز بحت ةأرملاف ءرشبلا يضري الو هللا يضري ال

 ةراثإ ديرن الف تجوزت ةأرملاو ءتهتنا ةيضقلا نأب مادص هباجأف ؟اهقيلطتب رمألا متي
 , '"”«ىرخأ ةرم ثيدحلا

 جوزتتل ءًاربجم هتجوز قلط يذلا ديحولا يقارعلا ركبلا نسح دمحأ مئيه نكي مل
 «كلذ لاثمأ نم ريثكلا (نيسح مادص) ةعيرش يف درو دقف ءرخآ صخش نم هاركإلاب

 ملظ نأ بطخلا نوهي اممو «ةنادملا ةيعرشلا تافلاخملا هذه لثمب لفاح هتايح لجسو

 سيئر بصنم هلالتحا بابسأ هل أيه يذلا «ركبلا تيب ىلع فحز هثبعو نيسح مادص
 ىلع فرشأ يذلا «حافلط هللا ريخ» تيب ًاضيأ هروج لمشو ءمدقت امك ةيروهمجلا

 .ةميرجلا باب جولو نم هنكمو ؛هتيبرت

 يتلا ةئيبلا ديلو هنأل ءؤاقشأ هسرام يذلا يومدلا جهنلا نع ىأنم يف نابطو نكي مل

 اهاقلت يتلا ةيوبرتلا بيلاسألا سفنل عضو .يواعبسو نازربو مادص اهيف عرعرت

 كلذل «قارعلا يف ةيعمقلا ةزهجألا سرشأ نوريدي مهو عيمجلا فارشإب لمعو :هتوخأ

 ةضافتنالا مايأ يف ةيشحولا هلامعأ نايعلل ترهظو «هسفن يف ةنماكلا رشلا عزاون تحفط

 ةزانج عييشت رثأ ىلع» ةنيدملا لهأ عمجت ثيح .ةلعشلا ةنيدم يف ١481١ ماع ةينابعشلا

 تقلطنا ةضافتنإلا نأ سانلا نم ريثكلا عقوتف «عييشتلا مسارم ءانئأ رانلا قالطإ أدب دقف

 تاوق نأ الإ «ريسملا اوأدبو نيرهاظتملا مجح دادزاو «تافاتهلا تلاعتف ؛ةلعشلا يف

 ةيامح رصانع نم (يروبجلا ميرك عم ءاقل) 1941/1١/١0 - 9 (599) ددعلا :ةلجملا ةلجم )١(

 . مادص



 متو نيرخآ حرجو ضعبلا لتق امدعي ةرهاظتلا تقرفو ةريفغلا عومجلل تدصت ماظنلا
 قيقشلا ريغ خألا نابطو لبق نم رشابم فارشإب رمألا اذه ثدحو . .ةيقبلا لاقتعا

 امك . .ةمامقلا ليمارب يف رخآلا ضعبلا ءاقلإو عراشلاب ثثجلا كرتب رمأ يذلا ءمادصل

 ."!ةمهتاكلتممو مهتويب ةحابتساو نيكرتشملا لئاوع زاجتحا مت

 مغرأ نازربف ةيكولسلا تالاكشإلا يه ؛مادص ةوخأ تالكشم مهأ ىدحإ تناك»

 يف هرمأ حضتفا (يبغلا)ب فورعملا يواعبس هوخأو ءهعم تاقالع ةماقإ ىلع ءاسن

 ءاسن لوح يدع هيخأ نبا عم سفانت نابطوو ءهسنج لثم وه نم عم ةيوس ريغ تاقالع

 يديأ يف تعقو دقو ؛ةدحاو اهنأ ضرتفي يتلا امهتلئاع لخاد امهتابيرق نم

 نأ بجي ناك نإ ةريح كانه تناكو ءيدعو يواعبس نع تافلم ةعومجم (تارباخملا)
 ةياهنلا يفو ءال مأ تارباخملا نمأل ًاريدم حبصأ نأ دعب جيفلص لضاف ىلإ لسرت
 جيفلص ىلإ اهملسو تارباخملا نمأل ًاريدم هتفصب يتيركتلا ديمحلا دبع ديمعلا اهذخأ
 ًاروص اودهاشو «نيفلملا اوأرق عيمجلا نكل هرخآلا وه اهب فرصت فيك ملعن ال يذلا

 . "”اةيفارغوتوف
 ًاريزو هل بصنم رخآو «ةرتف تيركتل ًاظفاحم نسحلا ميهاربإ نابطو راص

 «دادغب عراوش يف سانلا مامأ رورملا طباض برضيل هترايس نم لزني دهوشو ؛ةيلخادلل

 نود هتاقيدص عم كانه نم رم دق نابطو ناك امدنع ةفدص لعتشا رمحألا ءوضلا نأل

 هزئارغ عابشإ ىلإ فرصنا هنأل «ةرازولا يف ًاليوط رمتسي مل هنكلو ؛راذنإ قباس
 نم مادص هلاقأف «نيماعلا نيريدملاو ءالكولل هيلإ تدنسأ يتلا ةرازولا كرتو ؛هتاذلمو .

 سئارف عوقولا الهس نابطوو يواعبس هيقيقش نأب نازرب رعش ةركبم ةرتف نمو» هبصنم
 نم ةكبش نيوكت يف وه ىضم نيح يف «هيف ناقراغ امه ام يف امهكرتف ءامهزئارغ
 رايطلا ءاوللا نكلو «"”6هل صاخ ءالوب نيدت يتلا ةينمألا ةسسؤملا ءانبل ةوق تاقالع
 ةلاقإل ًارشابم ًاببس ركذي «قباسلا يقارعلا ءارزولا سيئر «يسيبكلا قازرلا دبع فراع

 :لوقيف يدامرلا ثادحأب هطبريو «ةيلخادلا ةرازو نم نسحلا ميهاربإ نابطو

 )١( «لازلزلا «يحلاصلا بيجن نكرلا ديمعلا ص6١",

 تارباخملا طباض اهبتك تاقلح نم .1444/4/7584 )4414٠0(: ددعلا :ةيتيوكلا سبقلا ةفيحص (؟)

 .لعشم لضاف سابع

 194595/1١٠١/5. (9151/) ددعلا ء(س.م) مم



 21986 (ويام) رايأ يف .يدامرلاو ةجولفلا انتقطنم اهتدهش يتلا تاكابتشالا نإ)

 (يميلدلا مولظم دمحم) رايطلا ءاوللا يدامرلا دجاسم دمحأ بيطخ فصو امدنع تأدب

 ماعلا ةياهن بالقنا ةلواحم رثإ مدعأ يذلاو ءديهش هنأب «ةيوجلا ةينابحلا ةدعاق رمآ

 يف لصتا يذلا يدامرلا ظفاحم نودعسلا ردنب داوع ةظيفح راثأ يذلا رمألا ,.يضاملا
 - يقارعلا سيئرلل قيقشلا ريغ خألا  (نسحلا ميهاربإ نابطو) ةيلخادلا ريزوب لاحلا

 .يدامرلا يف ثدحي ام ىلع هعلطيل

 .هنم تاميلعت راظتنا ظفاحملا نم نابطو بلط ذئدنع «قازرلا دبع ءاوللا فاضأو

 «يدامرلا يف بزحلا ةداق لقتعاو «ةقطنملا ىلإ نيسح مادص يصق ىتأ ءانثألا هذه يفو

 سيئرلا هجو امدنعو «,دادغب يف يررهمجلا رصقلا ىلإ مهلقنو .ظفاحملا مهتمدقم يفو

 نكل «ىرج امي هغلبيل ةيلخادلا ريزوب لصتا هنأ ظفاحملا هل ركذ «مهيلإ ةلئسأ يقارعلا

 ىتح تمقافت تاهجاوملا نكل «هتاميلعت راظتناب ةوطخ يأ ذاختا مدع هنم بلط ريخألا

 «ىلتقلا تارشع ةقطنملا رئاشع ءانبأ عم هتامادص تدصحو ءًاقحال نابطو لخدت

 ريزو بصنم نم نابطو هرثأ ىلع لاقأو مادص بضغأ يذلا رمألا «نيلقتعملا تاثمو
 , 0هةيلخادلا

 (نيسح مادص يدع) هيخأ نبا شاشر نم صاصر ةقشر ىلإ نابطو ضرعت مث
 ربكألا نبإلا (دمحأ) قلطأ كلذ رثأ ىلعو .قاسلا روتبم قوعم ىلإ اهرثأ ىلع لوحت
 اهنيح ررقو .هدلاو قاس رتب ببس يذلا يدعل هتاديدهت (نسحلا ميهاربإ نابطو)ل

 ةمكاحلا ةلئاعلا ءانبأ نم ديحولا صخشلا وه دمحأو .روهتملا همع نبا نم ماقتنالا

 يف ءاضعأ مهنأ ركذ صاخشأ نم صاصر لباو هيلع رمهنا نأ دعب (يدع) رزي مل يذلا

 ىلع ءزكرملا جالعلا ىقلتي ىفشتسملا يف هرثأ ىلع دقرو ؛«(ةيمالسإلا ةوعدلا بزح)
 ءانبأ» لصف يف ةثداحلا هذه ليصفت يتأيسو ءروهش ةدعل بناجأ نييئاصخخا ءابطأ يديأ

 . ؟مادص

 مقاط نع داعبإو تالقنت ةلمح ىلإ داق «فينع يلئاع عارص نابطو ةباصإ قفار
 لك ةلمحلا هذه تلمشو ؛«(يصقو يدع) هينبا ةيامحو «سيئرلاب ةصاخلا ةيامحلا

 رايطلا قيرفلا مهنمض نمو ؛باطخ وبلا ذخفو «نسحلا ميهاربإ ةلئاع ىلع نيبوسحملا

 )١( ددعلا ءطسولا ةلجم )١98(( 1996/37/755.



 ثيح سيئرلل مدقألا قفارملاو قباسلا ةيوجلا ةوقلا دئاق ءنسحلا بعص محازم نكرلا

 هتيامح نم نابطو نم نيبرقملا لك داعبإب يدع ماقو .يركسعلا عينصتلا ىلإ لقن

 .دومحملا بلاغ مكح كلذ لمشو ؛ةصاخلا

 عاستالاب ذخأ يذلا ءرجفتملا يلئاعلا عارصلا اذه يف رشابملا ببسلا ناكو

 يف مرعزملا راصتنالا ةبسائمب 1144/8/4 خيراتب ديصلا يدان يف ىرج لافتحا

 ىلعو .هيف نيرضاحلا سأر ىلع (نسحلا ميهاربإ نابطو) ناكو «ناريإ دض برحلا
 ريخ ناندع ةزمح ءامه تيركت لهأ نم نينثا نيب ةيمالك ةداشم ترج لافتحالا شماه
 نبا مجاهي نأ ىلإ ةداشملا تروطتو .نسحلا ميهاربإ ماهدا ءانبأ دحأو :حافلط هللا
 ناكو ءهب دجنتسيو يدع ربخيل ةزمح عرسأف .هللا ريخ ناندع بسيو همصخ ماهدا

 «ةزمح هب هربخأ ام يدع عمس املو .رخآ دان يف اهتاذ ةبسانملاب ًالافتحا ىعري ريخألا
 راذنإ قباس البو ديصلا يدان ىلإ ًاعرسم جرخو 0485) ةيكيرمأ ةرادغ هعم لمحو جاه
 نابطو دارأو «نيلفتحملا نم ًاددعو ةصقارو ًابرطم دصحتل نيرضاحلا ىلع هشاشر حتف
 ّرف دقف ةلكشملا سأر ماهدا نبأ امأ ؛هقاسب هباصأو يدع هيلع ددسف ءهموجه فقوي نأ

 .ثداحلا ناكم ىلإ يدع لوصو لبق

 رشنل  ةبذاكلا رابخألا ةجلبد يف هتداعك  ماظنلا مالعإ رطضا ثداحلا اذه مامأو

 حرفلا ةرمغ يفو ءديصلا يدان يف ًالفح ىعري ناك نيسح مادص يدع نأ هدافم ربخ
 نع تلام يتلا هتشاشر نم صاصرلا قلطي ذخأ «ىركذلاب ًاجاهتباو راصتنالاب مراعلا

 يف بيصأو قباسلا ةيلخادلا ريزو نسحلا ميهاربإ نابطو قاس تباصأف اهروحم
 !!روضحلا ضعب ثداحلا

 (ديجملا نسح لماك نيسح) لمحي تارايسلا نم روباط ناك هسفن تقولا يفو

 ًازاتجم «نيقفارملا نم دنعو (انرو دغر) سيئرلا تاني امهيتجوزو (مادص) هاخأو

 نامع يف ًاريخأ هلاحر عضيلو «هتوسقو يدع ةيجمه نم ًابره «ةيندرألا ةيقارعلا دودحلا
 «نيسح مادص يصقو يدع دي ىلع ةعيظفلا ةياهنلا كلذ دعب ايهتنيل «ندرألا ىلع ًافيض

 . "”ملع ىلع ران نم رهشأ تحبصأ ةصقلاو

 .(فرصتب) 1١١5 الط 2٠١ 6ص «نسحلا بلاط «ةيرقلا ةمركح )>2(



 ةبّيفُملا ةقيقحلا نيسح ماده 000000000066060 006000000066660 "34

 نسحلا ميهاربإ لاوت 6

 نيساي دشرا) ةجوزو ءهمأ نم (نيسح مادص) تخأ يهو (ةيرون) ميدقلا اهمساو

 نم ةجوزتملا مادصل ةيناثلا تخألا يهو .هتمومع نباو مادص ةيامح لوؤسم (ديشرلا

 ةمومعلا ءانبأ نم (باطخلا دومحم بلاغ) نم ةجوزتمف ىلوألا امأ .ةريشعلا ءانبأ

 تاجيبلا ءانبأ يديأ نم تلفت مل ؛ةلاحلا هذهبو ًاقحال هنع ثيدحلا يتأيسو «ًاضيأ
 دبع دمحأ) نم ةجوزتملا (نسحلا ميهاربإ لامآ) امهو مادص تاوخأ نم نيتنثا ىوس

 .(بيقنلا ديشر) نم ةجوزتملا (نسحلا ميهاربإ ماهس)و «(يواشلا ينغلا

 عمج يف ؛ةطلسلا نم تدافتسا .نيرخآلا نأش اهنأش .نسحلا ميهاربإ لاونو

 دبع راهقلا دبع ةدلاخ ثدحتت صوصخلا اذهبو «ناطلسلاو ذوفنلا زيكرتو لاملا

 بتكملا ىلع نوفرشي اوناك ثيح مادص ةلئاعب يتقالع ىرع تقثوت» : ةلئاق نمحرلا

 نم مادص ةوخإ «لاونو ماهدأ عم ةيراجتلا لامعألاب يجوز قيرط نع تلمعو «صاخلا

 نبا يدع ىلإ ةفاضإلاب ماهدا دالوأ عفارو ريمن عم كلذكو «لاون جوز دشراو فمأ

 , "9ريكألا مادص

 ءامسأ وأ ءانمسا لالغتسا قيرط نع متت ةيراجتلا لامعألا تناكو» :ةلئاق فيضتو
 تالواقملا تاكرشو ةيراجتلا تاكرشلا نوكلمي اوناك ثيح ؛مهئامسأ ريغ ىرخأ

 ىلإ عئاضبلا دورو لثم حابرألا نم ةيلاع بسنب نوبلاطي اوناكو «ريدصتلاو داريتسالاو

 . "”ةمهئاكرش عم يراجتلا لماعتلا يف مهطرش وه اذهو :قارعلا

 يف ةمكاحلا ةلئاعلا ءانبأ نوك ىلإ هتراشإ يف .مدقتملا ثيدحلا ةحص ديكأتلو

 ءاليتسإلاو زواجتلا تايلمع يفو «ةراجتلا يف مهريغ ءامسأ نومدختسي ام ًاريثك قارعلا

 دعب هتيقتلا يذلا (نسحلا ميهاربإ لامآ) ةيامح سيئر ينثدح .نيرخآلا تاكلتمم ىلع

 دبع دمحأ ثيل) ءاخأو (يواشلا ينغلا دبع دمحأ مئيه) نأ 7 ماع ليبرأ ىلإ هرارف

 يف ناطباض (مثيهو ثيل) امهالكو :(تاجيبلا) نم اسيل ناريخألاو (يواشلا ينغلا

 سيئر نم ابلط دقو «سيئرلا مهلاخب ةصاخلا ةيامحلا مقاط يفو صاخلا سرحلا

 ةلماعم اهل يرجيو دادغب تاجارك ىدحإ نم سديسرام ةرايس بلجي نأ ًاموي ةيامحلا

 .م1586 ناريزح 14٠8. ٠١ ناضمر ٠١ نيتثإلا ؛(190) ددعلا ءداهجلا ةفيحص )١(
 .ددعلاو ردصملا سفن (؟)



 مساب اهلجس هل الاق «ةلماعملا هيف لجسي يذلا مسإلا نع رسفتسا امدنعو ؛ءارش

 رهاط) هدلاو فرعأ يننإ :هل تلق مسإلا اذه ركذ امدنعو .(مجاح رهاط نودلخ)

 يتنيدم ءانبأ نم وهو «برحلا ةراش ىلع زئاحو ميدق يبزح وهو (دمحم مجاح

 .ةضافتنالا يف لتقو «(ةيناويدلا) ةيسداقلا عرف رس نيمأ بئان هل عقوم رمخآو (دوهفلا)

 هرمعلا لبتقم يف باش وهو (ديهشلا نبا) هنايمسي امه معن :ةيامحلا لوؤسم لاق
 .ةيناويدلا ةنيدم يف نكسيو ةميمح ةقالع (ثيلو مئيه)ب هطبرتو

 ةرايسلا ليجست ةلماعم نم اهب ظفتحي ناك ةخسن يل رضحأ يلاتلا مويلا يفو

 موي 001 الا موي ىلإ يدنع تيقبو «مجاح رهاط نودلخ) مسايو اهتافصاومو

 . '"”يقاروأ نم عاض ام عم تعاضف ليبرأ ةنيدمل ةطلسلا شيج حايتجا

 اهجوز عم اهل تضرعت يتلا تاقياضملا فصت يهو ءراهقلا دبع ةدلاخ فيضتو
 اوقثوأ» مايألا دحأ يف :لوقتف لاملا ىلع لوصحلا لجأ نمو ؛ةباصعلا هذه لبق نم

 ىلإ يب اوؤاجو زيزعو دشرا مسإب تالايبمكلا ضعب عيقوت ىلع ربجأو ًافاتك يجوز

 زيزع عمو «بيذعتلا بيلاسأ عيمج هيف ناكو ءهناكم فرعأو روجهم رصقلا عرف يف تيب
 «ةطرشلاب لمعي يلع همسا رخآلاو ؛دشرا دنع ًاقئاس لمعي سنوي همسا صخش

 ترص ينكلو «بيذعتلا ةسرامم اولواحو ءمكريصم وه اذه نأب يجوزو ينوبطاخو
 كلذك مهتدعوو «يجارخإ طرشب ينم هنوديري ام لك لعفأ نأب مهتدعوو حيصأو يكبأ

 هذهو تالايبمكلا هذه ىلع كجوز عقوي نأ بجي اولاقف .هنوديري يذلا لك ذيفنتب

 «ةميلس مسإب رخآلاو «(يتيركتلا لاون) مسإب ًاعيمج اهيلع عّقو ًالعفو ؛كوكصلا
 يفو بهذ نم يدي يف ناك ام دشرأ ينم عزتناو .. .يتيركتلا ماهدا عفار مساب رخآلاو

 )٠١١( سنويل اهنم ىطعأو زيزع اهذخأ «رانيد (1700) تناك ثيح لاومأ نم يتبيقح

 .رانيد )٠١١( غلبم يلعلو رانيد

 تاءارجألا هذه اذامل :اهل تلقو لاونب تلصتا ًارهظ ١7 ةعاسلا مويلا سفن يفو
 ءائدنع تناك ىتلا ةمداخلا كلت لثم .(كديب كربق ترفح) كنإ :تلاقف ؟لاقتعالاو
 .©96!. .قيرطلا يف تتامف باهذلا ىلع اندنع لمعلا نم تاونس ” دعي ترصأ امدنع

 تتام) «نسحلا ميهاربإ لاون» اهنع ثدحتت يتلا ةمداخلا نأب قدصي يذلا نمو

 .(فرصتب) 23٠6٠١17 ءاط 2031١5 ص «ءنسحلا بلاط «ةيرقلا ةموكح )١(

 .ما548 ناريزح ٠ ءها06٠4 ناضمر ٠١ نينثإلا )١54٠0(. ددعلا ءداهجلا ةفيحص (؟)



 لمعلا دعب اهنأل «ةباصعلا هذه دي ىلع ةايحلا تقراف دق نوكت نأ نود ؛(اهفنأ فتح

 ىلإ ةمكاحلا ةلئاعلا ءانيأ أجلي ام ًاريثكو ءرارسألا نم ريثك ىلع تعلطا تاوئنس تس
 (نسحلا ميه ازيإ كاملا امج لوو راق عيوب حاضتفالا ةيشخ بولسألا اذه ةسرامم

 يف ىف ًاريثك هنع تثحبو و :(يتيركتلا ماهدأ ةدايع) اهدوقي ةزرفم هتعبات «قارعلا لامش ىلإ

 210010101010101 «لصوملا ةئيدم

 . هلايتغاو هيخأ ةقحالمل ناتسدرك ىلإ تارباخملا نم ىرخأ

 ميهاربإ لاون» عم اهقافتا دعب الإ صالخلا اهجوزو راهقلا دبع ةدلاخ عطتست ملو
 فلأ )16١( غلبمب داريتسالا تازاجإ ىدحإ ىلع دامتعإلا حتفب اهترمأ يتلا ؛"نسحلا

 ًارهظ مويلا سفن يف نيمأ زيزع اهليكوو لاون عم تدعاوتو غلبملا تذخأ ًالعفو» «رانيد
 ثيح .ةميمح ةقادص هب مهطيرت تناك يذلا «يرماعلا نسح ةراجتلا ريزو دنع نوكتل

 اهرودب يهو ؛ةرشابم ةيراجتلا اهلامعأ عيمج ىلع فرشي وهو «هتيب يف هروزت تناك

 . "0«اهدروتسي نأ اهريغ عيطتسي ال ةئيعم داوم دروتست نأ عيطتست

 ًالغتسمو ةريشعلا ءاسن ديب ةيمد ناك ةراجتلا ريزو (يرماعلا يلع نسح) نأ ودبيو

 (فقوملا) ةفيحص يف رشن دقو .مادص تاوخأ لبق نم لالغتسإلا تاجرد ىصقأ ىلإ

 «هناوه صوصخب)و ةلاحلا هذه ىلع ءوضلا طلسي ام 1998/1/57 يف 174 ددعلا

 تخأ (نسحلا مي ميهاربإ لامآ)ب ةصاخلا ةيامحلل ًالوؤسم لمعي ناك نايع دهاش ىور

 يجراخلا ةرازولا باب ىلإ ًاروعذم ريزولا اذه جرخي فيك (نازرب) ةقيقشو سيئرلا

 ريزولا بحاصت يتلا فوخلاو علهلا ةلاح دهاشلا اذه فصيو ءهلصيس اهتيامح رصانع

 اهاشخي يتلا (ةجاحلا) نأ ًاملع «؟ديرت اذام ةيجحلا ديرت اذام» هلوصو لاح هبطاخي وهو

 نكلو «ةباتكلاو ةءارقلا ناديجي ال «يواشلا ينغلا دبع دمحأ» اهجوزو ؛ةراجتلا ريزو
 «ةيروهمجلا ةسائر ىلإ (يتيركتلا مادص) تعفر يتلا ةسيعتلا فورظلاو نيزاوملا مادعنا

 نوؤشب ثبعلاو «قارعلا تاردقمب بعالتلا ىلإ (اهجوزو لامآ) نييمألاب ًاضيأ تعفد
200 500 

 .ددعلاو ردصملا سفن )١(

 «نسحلا بلاط :ةيرقلا ةموكح نع ًالقن غ57/١1448/1 .114 ددعلا ءفقوملا ةفيحص (1)
 .توريب 235١٠١17 ءاط ,7١١ص
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 مادص اهتوخأ ءامسأ عم بسانتي مسا وهو (نسحلا ميهاربإ ةدوس) ميدقلا اهمسا

 اهمسا امأ .اهيف نوشيعي يتلا ةئيبلل يعيبط زارفإك ءنابطوو نازربو يواعبسو ماهداو
 لك يف ًابالقنا هرودب لكش يذلاو غ1474 زومت 11 بالقنا دعب اهيلع قلطأ دقف ريخألا
 .دعصلا فلتخم ىلعو :ءيش

 «ةقيقشلا ريغ مادص تخآ (نسحلا ميهاربإ لامآ) ةيامح لوؤسمل لصفم ثيدح يف

 ةلص لكل اهلطب رقتفي يتلا ةبيرغلا ةصقلا هذه تعمس (يواشلا ينغلا دبع دمحأ) ةجوزو

 نأ نكميو ؛ةيئاسنإلاو ةلوجرلا يناعم لك نع خلسنيو «قالخألاو فرشلاو ميقلاب
 ناكو .مهؤانبأو ةجوعلا ةيرق مالزأ هيف سكترا يذلا يندتملا ىوتسملا اهيلع ساقي

 نم طباض دي ىلع هينيع امأ اهليصافت ترج يتلا ؛ةحيضفلا كلتل نايع دهاش يوارلا

 ةبيرقلا مزحملا ةقطنمب صاخلا هناتسب يف ينغلا دبع دمحأ مئيه وه ءصاخلا سرحلا
 راجشأ نم اهرثكأ ةعونتم هكاوفل ةريثك ًاراجشأ ناتسبلا اذه مضيو .تيركت ةنيدم نم
 اذه عمج نأ فداصو ؛ةلوهكلا نس يف يرصم حالف ناتسبلا نوؤش ريديو ءشمشملا

 ىلإ اهذخأو ءضرألا ىلع ةطقاستملا شمشملا ةهكاف نم ةليلق ةيمك نيكسملا حالفلا

 قدنفلا اذه كلتميو «تيركت ةئيدم طسو نيدفارلا قدنف يف نيميقملا نييرصملا هئاقدصأ

 ةصف ةيحض ريخألا اذهو يتيركتلا بيقنلا داشر يجان رودغملا وخأو حافلط هللا ريخ

 .ىرخأ ةبيرغ
 ىلإ ةهكافلا نم ةليلقلا ةيمكلا هذه لوصوب سيئرلا تخأ نبا مثيه عمس املو

 ىلإ يرصملا حالفلا روضح بلطو ءًابضغ طاشتسا «هناتسب حالف ةطساوبو نييرصملا
 مدختستو ةفايضلا رادل رخآ مسا يه ةعبرلاو «ناتسبلا طسوتت ةريبك ةفرغ يهو .(ةعبرلا)

 اذه يف .فويضلا ماركإب يبرعلا هيف غلابي يذلا ناكملا وهو ؛.(فيضملا) نم الدب

 نبا يواشلا ينغلا دبع دمحأ مثيه اهلطب دي ىلع ةصقلا هذه ليصافت يرجت ناكملا

 هل ًالئاق ءنيكسملا حالفلا بارجتسال ًايضاق هسفن مثيه بصن نأ دعب «سيئرلا تخأ
 كئاقدصأ ىلإ اهتذخأو ناتسبلا نم ةهكافلا تجرخأ اذامل :ةحضاو ديدهت ةربنب

 «ةليلق ةيمك اهنإ يديس :يرصملا حالفلا لاق ؟نيدقارلا قدنف يف نيميقملا نييرصملا
 «فلتلا نم هيلع تيشخ رخآلا ضعبلاو «ًافلات اهضعب ناكو ءضرألا ىلع ةرثانتم تناك
 ًالئاق ههجو ىلإ ةيوق ةعفص مئثيه ددسف .هيلع تمدقأ اميف كاضر دقتعأ تنكو هتذخأف



 «حامسلا هنم وجريو امهلبقي هيدي ىلع ىوهو يرصملا ددرت .كسبالم علخا نآلا :هل

 علخإ :هب خرصي وهو هسأر نم برقلاب هسلسم نم تاقالطإ ثالثب مثيه هلجاعف
 هسيالم علخي نأ هنم بلط مث «هتيبالج علخو نيكسملا اذه اهرثأ ىلع راهناو . كسبالم

 تاصاصرب ةيرخأ ةرم (مثيه) هلجاعف «ًاليلق يرصملا ددرتف .ًايراع ىقبيو «ةيلخادلا
 هسبالم علخي وهو هرايهنا ةمق ىلإ يرصملا حالفلا لصو ذئدنع .ًادج هسأر نم ةبيرق

 «ةبوقعلا هذهب فتكي ملو هب نوطيحي هتيامحو هيدي نيب ًايراع راصو ؛توملا نم ًافوخ
 هتيامح دحأ رمأ امنإو «ريقفلا مدعملا اذه تباتنا يتلا عزفلاو فوخلا ةلاحل هبأي ملو

 يدارلا انبحاصو ؛نيكسملا لهكلا حالفلا اذه فرش ىلع ءادتعالاب (مساج) وعدملا

 ًارثأ يوارلا دجي مل مايأب ةميرجلا هذه دعبو .ةعبرلا كابش نم ةعشبلا ةميرجلا ىلإ رظني
 دعب اميف هفتح يقل هنأب دقتعي وهو :راظنألا نع ًامامت ىفتخاو نكيسملا سئابلا اذهل
 جذومن اذه .اهقفاري يذلا حاضتفالاو ةملؤملا ةصقلا هذه راشتنا نم ًافوخ مثيه دي ىلع

 .قارعلا مكحت تناك يتلا ةجوعلا ةيرق ءانبأ سوفن يف دسجتملا رشلل دحاو

 ةحبص هتجوزو نسحلا ميهاربإ طابسأ نم دحاو هلطب جذومن عينشلا لعفلا اذهو

 نلو «لقعلا اهلمحتي نل ىرخأ ةريثك مئارجو حئاضف خيراتلا فشكيسو ءطلسم حافلط

 اهنأل ؛لعفلا عوقو ءانثأ اهبحاصت يتلا رعاشملل ةيقيقح ةروص يطعي نأ لايخلا عيطتسي

 .لايخلا قوف

 مثيه) ةرايس دوقي ناك هنأ .(نسحلا ميهاربإ لامآ) ةيامح سيئر ًاضيأ يوريو

 قيرطلا يفو «فلخلا يف ةيامحلا دارفأ ضعبو «هبناج ىلإ سلجي ناك يذلا (يواشلا

 اهدوقي ةرايس انيلع ترمو ءاهحيلصت عطتسن ملو ةرايسلا تفقوت تيركتو لصوملا نيب
 مل اهنكلو «ةرايسلل مثيه راشأف «ديمع ةبترب طباض سلجي هبناج ىلإو طباض بئان

 ىطخلا ثحي ديمعلا ناكو «نانئإلا اهنم لزنو تفقوتف رانلا اهيلع قلطأف فقوتت
 ةيوق ةعفصب هلجاع مئيه نم اند املو «هتبساحمو رانلا قالطإ ردصم ةفرعمل انهاجتاب
 نم ؟تنأ نم :لوقي وهو ديمعلا ىوق تراخف .ةيوهلا ينطعأ فقوتت مل اذامل :هل ًالئاق
 ىلإ انلوصو دعبو . هتيوه ملسو ديمعلا باجتساف .ةيوهلا ينطعأ كيلع ال هباجأف ؟تنأ

 :مألا هل تلاقف ,اهيف هتالوطب نع ًاضيأ ثدحتو «ديمعلا ةصقب همأ مثيه ثدح «تيبلا

 ةفاضإ «ديمعلا ةبقاعمل ًايئوفلت تلصتاو .ةيوهلا ينطعأ ؟هلتقت مل اذامل ,يفكي ال اذه



 تاركسعملا ىدحإ نم هلقنب هتبقاعم تمت ًالعفو «ةناهإو برض نم اهنبإ نم هاقلت ام ىلإ
 . ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا مايأ لاتقلا ةهبج ىلإ ةتباثلا

 دنع هل فقوتت مل ةرايس هاجتاب هتيقدني ةهوف مثيه ددس «ىرخأ ةهباشم ةصق يفو
 لخاد هتلئاع عم ناك ًالفط لتقو رانلا اهيلع قلطأو ؛تارملا ىدحإ يف هترايس لطع

 نجسب رمأف «سيئرلا لاخلا ىدل ىكتشا «يناجلا ىلع بألا فرعت دعبو «مهترايس
 يفو «ءيش لك هيف رفوتي صاخ حانج يف نكلو ؛بيرغ يبأ نجس يف رهش ةدمل مئيه
 تخأ نبا يرودلا بلاغ مدقملا هدنع دجو ,نجسلا يف هل ةيامحلا سيئر تارايز ىدحإ

 نع ةلوهم ًاروص ءانجسلا لقث دقو «باذعلا ءوس ءانجسلا ماس يذلا (يرودلا تزع)

 دقو «عيطملا مداخلاك مثيه مامأ ناك بلقلا ظيلغلا يساقلا اذه نكلو .هتيشحوو هتوسق

 هل يتأيو ءنجسلا لخاد هديب مثيه ءاذح غبصي وهو ةيامحلا سيئر لبق نم دهوش
 . ماعطلاب

 نم ةانجلا ءالؤه حارس قالطإ يف ًابولسأ ةيروهمجلا ةسائر ناويد سرام دقو

 ىلإ ريشي يبط ريرقتب يناجلا ديوزتب اهرمأي بطلا ةنيدم ىلإ باتك هيجوتب ءنجسلا
 دوعيو «ةقيرطلا هذهب نجسلا نم هحارس قالطإ متيف «ةيسفنلا ضارمألا دحأب هتباصإ

 باتك 21997/8/51١ يف ليبرأ حايتجا لبق يدل ناك دقو ؛هتاءادتعاو همئارج ةلوازمل

 ينغلا دبع دمحأ ثيل) حارس قالطإب رمأيو ءىحنملا اذه دكؤي ؛ناويدلا ةسائر نم

 .2"”ةيسفن ضارمأب هتباصإل نجسلا نم (يواشلا

 .توريب ٠٠١, 7 ءثط ١٠201ص «نسحلا بلاط «ةيرقلا ةمركح )غ0(





 سداسلا لصفلا

 ةفيخم ةناقو . . مادص ءانبأ





 لاا شو ةفيخم عئاقو ..مادص ءانبأ

 مادص ءانبأ

 لباب ةفيحص ريرحت سيئر ناك : (نيسح مادصل ربكألا نبالا) : نيسح مادص يدع

 ؛يقارعلا ينطولا سلجملا وضع ؛ةيقارعلا مالعإلا لئاسو عيمج ىلع رطيسي ناكو

 درظسملا ريغو نكينعلا ةكرلبب رهتكي ؟ةيئارعلا ةينلوألا ةنجللا سيئر

 رئاود عيمج ىلع فرشي ناك :(نيسح مادصل رغصألا نبالا) : نيسح مادص يصق

 يف .صاخلا يروهمجلا سرحلاو «يروهمجلا سرحلا «ةيقارعلا نمألاو تارابختسالا

 يف ًاوضع بختناو ثعبلا بزحل يركسعلا بتكملا سيئرل ًابئان نيع 2750١١ ماع
 .ثعبلا بزحل ةيميلقإلا ةدايقلا

 برق نع نيسح ةلئاع

 وهف :حضاو لهس هباشتلاو . 0006ة[ط## مالفأب بجعم نيسح ماذص نإ ةقثب لاقي

 عورشم ىلع ةرطيسلل هتلئاع ايفاملا ميعز اهب مدختسي يتلا اهسفن ةقيرطلاب قارعلا مكحي
 اهرابتعاب قارعلاب ركف» :ةدحتملا تايالولا يف يتارابختسا ردصم لوقي .يمارجإ

 تقولا يفو .؛ةيجولويبو ةيواميك ةحلسأب[حلسم] هنكلو «ةباصع ميعزك مادصو وغاكيش
 يف برحلا يططخم نإف مادص ىلع ءاضقلا ةلواحمل شوب ةرادإ هيف رضحت تناك يذلا

 قارعلا لجر تاقالعب ًاديدش ًامامتها نودبي اوناك سيساوجلا رابكو ةدحتملا تايالولا
 . ةيلئاعلا يوقلا

 نم ةعاشب رثكأ ًابيرقت ودبت نييفنملا نم ددع اهصق يتلاو .مادص ءانبأ نع تاياورلا
 نم ريبك لوؤسم بسح «ًاريثك سيل نكلو «هب ًاغلابم نوكي دق اهضعبو .قّدِصُت نأ
 . مادص يدلو نع (هيأ يآ يس) ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تافلم ىلع علطم ةرادإلا

 امك دوجوم يصق «هداسف يف ًايجمه ناك هنأل طقف يدع نع رثكأ تامولعم رفاوتتو
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 نأ دقتعت ناك داقتعالا نكل .[هنع] ريثكلا فرعن ال نحن «لظلا يف ردصملا اذه لوقي

 يذلا نمألا ىلع رطيسي هنأ وه طيسب ببسل روظنملا يقيقحلا مادص ةفيلخ وه يصق

 ضقي مل هيدلو نأ بيرغلا نم نإف امهترسأ خيراتل ًارظنو .ًايح ةطلسلا يف هدلاو يقبي
 .(كلذ ابرج دق نانوكي دق امهنأ عم) رخآلا ىلع امهدحأ

 ايطعأ امهنإ لاقي «نيعيضرك .فنعلا عاونأ عظفأ نمض اعرعرتو ادلو نيلجرلا الك

 يف امهابأ اقفار امهنإ ليق «ةيقوثوم رثكأ لكشبو «باعلأك رجفتلل ةلباق ريغ لبانق
 ثعبلا بزح نكي مل يتلا بيلاسألا ؟هايأر يذلا امف .بيذعتلا فرغ ىلإ تالحر

 تايادب يف ةريصق ةرتفل نييثعبلا شيجلا رحد نيحو .اهئافخإ ىلع ًاصيرح مكاحلا
 يمس) ةياهنلا رصق ةيبقأ يفو .طباضك مادص اهيف لمع بعر ةفرغ فشتكا «تانيتسلا

 ةيئابرهك ًاكالسأ» شيجلا دجو ١908(« يف كانه لتق يناثلا لصيف كلملا نأل كلذك

 ةلاو ءاهيلع سولجلا ىلع نوربجي ءانجسلا ناك ةببدم ةيديدح قيزاوخو «تابالكب
 .ةيمسر رداصم ىلع ةمئاق ةياور بسح «ةعزتنملا رفاظألا راثآ اهيلع تلاز ام تناك

 قارع نع هتسارد يف ةيكم ناعنك لوقي «هيوشتلل ةيزمرلا ةوقلاب ًامئاد مادص نمآ

 يلاعلاو يوقلا رهظي «بيذعتلا تحت» (فوخلا ةيروهمج) 8ظعمانطانع 0, عع مادص

 لسرأ قارعلل مكاحكو ؛«مهريغك اهسفن ةداملا نم طبضلاب نونوجعم مهنأ ىلع ًايفرح
 ؟ديدجلا ناسنإلا» قلخ ىلإ فدهي ناكو .مهتالئاع ىلإ ةمطحملا هاياحض ماسجأ مادص

 داحتإلاو ةيزانلا ايئاملأ يف طبضلاب العفي نأ نيلاتسو رلته لواح امك :قارعلا يف

 . ًايلقع نيبرطضم نيمرجم ىلإ هيدلو ليوحت يف حجن نوكي دقو .يتيبفوسلا
 .يندبلا هروصق نع ضيوعتلا ةلواحمل لوألا نبإلا هفصوب هعقوم يدع مدختساو

 ىلإ نيترم نم جوزت هنأ عمو «ةغئلب ملكتي ةئتانلا ةيمامألا هنانسأ هتلعج هتلوفط ذنمف

 تابثإل ىعس دقو .ةيرذ جتني مل هنأ الإ «(كلذ لوح تاياورلا فلتخت) تارم سمخ

 نمو ؛عراشلا يف ليمج هجول هنييعت لوح ةديدع صصق كلانهو .ىرخأ قرطب هتلوجر
 اهيلإ ءاسي يك يليل ىهلم يف اهعضوو ظحلا ةسيعت ةأرملا طاقتلال هسارح لاسرإ مث

 هنأ يعدي يقارع يفنم وهو «ىيحي فيطل . نيدهاشم مامأ ًانايحأو « يدع لبق نم ًايسنج

 :ةيلاتلا ةئيندلا ةشوانملا فصو «يدعل ليدبك ةديدع تاونس مدخ

 «ةباشلا ةأرملا ىدانو .نيباش نيجوز يدع نياع ةماع ةقيدح يف ىشمتي ناك امنيب



 و ا ةفيخم عئاقو ..مادص ءانبأ

 كسمأ ةناهإلاب هساسحإ ىدلو «هتظحالم مدعب نيرهاظتم ريسملا الصاو نيجوزلا نكل
 .«طيسبلا لجرلا اذه لثم ىلع ًادج ةليمج كنإ» نلعأو فنعب اهعارذ نم ةأرملا يدع
 يف هتجوزت دق تناك اهنأب ةأرملا تمتمتوا .(شيجلا يف ز نتباك يز يدتري اهقفارم ناك)

 امنيب يدع اهبصتغا ثيح قدنف ةفرغ ىلإ ًاروف يدع سارح اهبحسو . طقف قباسلا مريلا
 اذه دهش هنإ لوقي يذلا .فيطل لوقيو .ةرواجملا ةفرغلا نم نورظني سارحلا ناك

 مامأ ًايمرم يراعلا فصن اهئدب ىريل ةفرشلا ىلإ بهذو ؛خرصت ةأرملا عمس هنإ رظنملا

 مدعأ «يدع متش يذلا ءاهجوز قلسالا ىف نيارط م نم نركاملا ققنفلا خدت

 ثدحت يقارعلا مالعإلا نكل .فيطل ةصق ديكأت ليحتسملا نمو ««سيئرلا فذق» ةمهتب
 .قازرلا دبع دعس ؛جوزلا مادعإ نع

 ةروف يف نيلضفملا مادص سارح دحأ لئق امدنع هبابش يف هدلاو بضغغ يدع هجاو

 يذلا ءوجوج انح لامك نأ ودبي نكلو «ةياكحلا هذه لوح تاياور ةدع كلانه ءركس

 روت يف ةريزج ىلع اذج ةيخانم ةلقس ماقأ مادا عاملا قولت ريضفلا يف م هتامهم تنمضت

 يف ا هيك هيأ قدانب نم ران قالطإ بخصلا نمضتو . .19484 يلايل ىدحأ يف ةلجد

 تجعزأ ةجضلا نأ ودبي نكل «ةيقارعلا ةبخنلا فوفص نيب ةيداع ةسرامم يهو ؛ءاوهلا

 لضفي يذلا «يدع نإ لاقيو) .ةرواجم ةقيدح يف هب ةصاخ ةلفح ميقي ناك يذلا يدع

 يدع محنقاو .(هتاليلخ ىدحإو مادص نيب ًاطيسو ناك هنأل وجوج نم ًابضاغ ناك .همأ
 يف رانلا هيلع قلطأ مث «يئابرهك درو طرشمب ةرجنحلا يف فيضملا نعطو وجوج ةلفح

 .ههجو

 !..ةبوقعلا

 يدعل حمسو ءموي 4١ ةدمل ارسيوس ىلإ هلسرأ نأي يجازملا هنبا مادص بقاع
 يف ةيبملوألا ةنجللا رقم) .ةيقارعلا ةيبملوألا ةنجللا سيئرك هلمعو هتازايتما ىلع ءاقبإلاب

 ٠ تريبكوك كيرتاب يناطيربلا يفاحصلا ريشي امك ؛ملاعلا يف ديحولا نوكي دق دادغب

 هنجس يدع ريديو .(يطسولا نورقلا زارط ىلع ةحلسم ةسارح جاربأ هيمحت يذلا

 نوتوفي نيذلا مدقلا ةرك يبعالل هبرضب فرع ثيح ؛«ةيبملوألا ةنجللا رقم يف صاخلا
 داريتسالا تارازو ةرادإب هنبإل ليوط تقو ذنم مادص حمسو فادهأ قيقحت ةصرف

 جيلخلا برح ذنم ةيلودلا تابوقعلا تحت شاع ماظن يف ًادج ةحيرم يهو ءريدصتلاو



 لوقي امك ؛«ةوشرلاو «زازتبالاو ؛ةيصوصللا يف ةيقيقح ةبهوم يدع رهظأ» .1441 يف

 يف نآلا شيعيو قارعلا نم بره مادص نمأ تاوق يف قباس لينولوك وهو ءدمحأ»
 بسح «رئاجسلاو لوحكلا يبرهم نم تارالودلا نييالم بسك يدع عاطتساو .ندنل

 .ةدحتملا تايالولا تارابختسا يلوؤسم لوق

 ماع دادغب يف ديشرلا قدنف يف نريبكوك لباق نيح هدجم شيعي لازي ال يدع ناكو
 رسخ دق ناك هنإ نريبكوكل يدع لاق «كاينوكلا نم ةصاخلا هتجاجزب ًارثأتمو 14

 (يت يآ مأ) ايجولونكتلل ستسوشتسام دهعم يف ةساردلل اكيرمأ ىلإ باهذلا يف هتصرف
 لوبقلا ناحتما تمدق دقلا .تانينامثلا يف ةيناريإلا  ةيقارعلا برحلا ببسب
 هصصخت) .ًايهابتم يدع لاق ؛««قوفتب ثحجنو . ًانسح ءالب تيلبأو «تاعماجلاب
 ءهسابل يف ًاقنأتم» ءيصق رغصألا خألا ناك ةدئاملا ىلعو .(ةيوونلا ةسدنهلا : ىختبملا
 .؟نيرهنلا نيب ام ةراضح نع ءودهب ًاثدحتمو ؛ءايحتسالا نم ًارمحم

 تاوق معزتي هنإ «نآلا ًالفط دعي مل» :يصق مدقي وهو نانحب يدع مستباو
 .؟نمألا

 رثكأ عقاولا يف ناك يصق رغصألا هاخأ نأ يدع ىشفأ ؛كلذ ينعي نأ نودو امّبرو

 ةمظنم يصق ريدي ناكو .هدلاو ىدل ةقثلا نم ًاريثك ربكأ رادقمب عتمتي هنأو هنم ةطلس

 وه يصقو .نيحافسلاو نيربخملا نم ةينمألا مادص ةكبش ةبرح سأر ؛ةصاخلا نمألا
 ام وأ يدنج ١6,0٠٠ نم ةنوكملا ةوقلا «يلعفلا صاخلا يروهمجلا سرحلا دئاق ًاضيأ
 رطيسي ًايصخش مادص نإف ةيلع رداصم بسحو .مادصل ءالو رثكألا «كلذ نم برقي

 «تيركت ةئيدم يف هتليبق لاجر نم اوريتخا نييصخشلا سارحلا نم تارشع عضب ىلع
 . ينمألا هزاهج نم ىقبت امب ةيانعلل رغصألا هنبا ىلع دمتعي هنأ الإ

 ءاقب ببس وهو «هب يصق وأ مادص ةفرعم نود مادص قارع يف ريثكلا ثدحي ال

 ةليللا كلت يف «ةجردلا هذه ىلإ ًاريحم ًازغل 1187 ربمسيد ١7 يف يدع لايتغا ةلواحم
 تاجلثملا عيبل ًاناكم ًازواجتم اينابمشلا نول تاذ شروب زارط نم هترايس دوقي يدع ناك

 بيصأو .نيحلسم لبق نم مجوه نيح «ةيقارلا ةقبطلل:عراش وهو ءروصنملا عاطق يف
 هتداعتسا نكل ؛ةيوجعأب شاع دقو .هذخفو «هتدعمو ؛هعارذ يف تارم يئامث يدع

 ريسي ناكو «هئقذ لادبتسال نيحارج داريتسا هيلع بجوتو «ةنيهمو ةبعص تناك هتيفاعل
 «ندنل يف يفنملا نمألا تاوق يف قباسلا لينولوكلا ءدمحأ بسحو .ةبوعصلا نم ريثكب



 نييصخشلا هسارح رمأ هنأ وه ىفشتسملا يف يدع اهلعف يتلا ءايشألا لوأ دحأ» نإف

 يسرك ىلع ىري نأ نم لجخي يدع ناكو ؛هتلوجر صحفل «ةأرما راضحإو جورخلاب
 . كرحتم

 هوش دق يدع ناك اذإ اميف ًالعف ةدحتملا تايالولا تارباخم رداصم بجعتأو
 نوعلتقيو ؛مهئتسلا نوعطقيف ؛مهاياحض نوهوشي نويطنزيبلا ناك» . لتقي ملو ءًادصق
 رقم نم طقف دحاو عراش دعب ىلع ثدح رانلا قالطإ ؟نم لَّبِق نم نكلو ؛«مهنويع

 ىلع يدع رهظ دقو .كاذنآ هسأري يصق هوخأ ناك يذلا ؛بعرملا تارباخملا زاهج

 ةمكاحمل دحأ عضخي مل نكلو ءهوباصأ نيذلا مه نييناريإلا نأ يعديل نويزفلتلا ةشاش

 «ماقتنالا دصقب نيروجأملا ضعب فظو دق نابطو همع نأب ضعبلا نهكتو .مدعي وأ

 هلجر يق تاقلط ةدعب نابطو باصأ دق يدع ناك 1945 يف ىرخأ ركس ةروف يفو

 دق (لماك مادصو لماك نيسح) مادص ّيرهص ناك بره اهسفن ةليللا يف .ةلفح لالخ
 نأ نكمي ناك نابطو نأ هيف كوكشملا نم نكل .يدع عم تافالخ دعب ندرألا ىلإ ابره
 . ىرخألا ةهجلا وحن  هسفن مادص وأ - يصق رظني مل ام ءيش يأب تلفي

 ءادبأ دعبتسم ريغ رمأ هنإ ؟يدع ةيفصت ابرج دق يصق وأ مادص نوكي نأ نكميأ
 ين عيمجلا» .ندرألل هرارف دعب مادص يمدختسم نم قباس سراح وهو ء«فسوي# لوقي

 ىلع يدع ةمومع ءانبأ مادص عجش هرثكأ ههركت هتلئاع نكل ؛يدع نوهركي دالبلا

 ناك 1444 يف قارعلا نم بره نيح نكلو ءًانكمم فسوي ةياور ديكأت نكي ملو فدلتق
 يف دقري وهو ًايدع مادص بنأو . ةصاخلا يدع تاسارح فوفص يف نيتباكك لمعي

 هبيرهتب حمس دق مادص نوكي نأ لمتحي ليجست طيرش يفو .14417 يف ىفشتسملا ريرس

 ال ؛ءىيس يدع اي كفرصت :«[هنبإ] ًاخبوم ةلئاعلا ريبك عامس نكمي «قارعلا جراخ
 تنأ له ؟ثنأ رشبلا نم عون يأ فرعن نأ ديرن ؛كفرصت نم أوسأ كانه نوكي نأ نكمي
 نطولا اذهل ًائيش مدقت مل كنأ فرعت نأ كيلع ؟باصتم مأ بعش دئاق ؟رجات مأ يسايس
 ءرصقأ ًادقن ًاضيأ هجو مادص نأ بيرغلاو .«حيحصلا وه سكعلا نإ ءبعشلا اذهل وأ
 .«نيهجولا يذ»ب رغصالا هنبا اعد دقف . يصقل رشابم هنكل

 ًاحوضو رثكأ لكشب ربكألا هنبإل ىدصتي نأ يف ًاددرتم ناك مادص نأ ودبيو
 حمسيف ؛هل ًاريصق لبحلا كرتي هنكل .بأك هلشفي ًافارتعا نوكيس كلذ نإ :ةيلبق بابسأل

 ييئادفب فرعت ةيركسع ايشيليم سؤرتو «يقرعلا حجبتلاب ةرخاز ةفيحص ةرادإب يدعل
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 هسارح كرتي نأ هيلعو ؛هدلاو ةيؤرل دعوم ىلع لوصحلا هيلع بجوتي هنأ الإ .مادص

 ةدهاشمل ًايموي ةيرحب لوخدلا ةيناكمإب عتمتي «ىرخألا ةيحانلا نم يصق .ًاجراخ
 .هدلاو

 «ًاريثك تابثلاب مستي» يصق ءًاماع ١0 ةدمل هفرع يبرع يتارابختسا لوؤسم لوقي»
 «دوربلا ةديدش ةيصخش ةروص [باستكا] ديري هنإ .لوهلا وبأ هنأكو روهظلا لواحي هنإ

 هيخأ ةوسقب هنإ ."يعيبط لكشب هيتأي ال كلذ نإ ؛كلذ ىلع لمعي نأل ةجاحب هنأ عم

 ؛مدلا ةيؤر ًاقح نابحي امهنإ «هسفن ءيشلا امهنأ يه ةقيقحلا» دمحأ فيضيو اهسفن

 اموي لمعي ملو ؛ءودهب ءيش لك لعفي يصق نأ وه قرفلا .نوبذعتي سانلا ةيؤر نابحي
 . 9يدعك نلعلا يف

 نيسح مادص يدعل ةيفخم عئافو

 نسح مشاه .د اهيوذي

 ©"!نيسح مادص يدع لايتغا ةلواحمل ةلماكلا ةصقلا

 ءيرج طيطخت

 نوناك نم رشع يناثلا موي ءاسم نيسح مادص يدع لايتغا ةلواحم نع ثيدحلا رثك

 ةعقاو نع ةليختملا ماهوألاب ةيقيقحلا عئاقولا تطلتخاو 21945 ماع ربمسيد لوألا

 يتلا جالعلا لحارمو ؛ةانجلا نع ثحبلل ةينمأ تاءارجإ نم اهالت امو ءاهسفن لايتغالا

 ىلع طاقنلا عضن نأ لواحنس .ةيلاحلا ةيحصلا هتلاح نع تانهكتلاو يدع اهل عضخ

 رسيت امبو ةيقيقحلا عئاقولا يورنسو «ةثداحلا هذهب ةطبترملا تاياورلا كلت لك فورح
 .. العف ىرج ام ىلع نايع دوهش اهيف انك ةيح تادهاشم ربع اهانيقتسا تامولعم نم انل

 نم ةليلق مايأ دعب ايصخش نيسح مادص يدع اهاور امكو ةرشابم اهيلإ انعمتسا ىرخأو

 يف رهظيو هسفنب هترايس دوقي نأ نيسح مادص يدع داتعا .ريثملا ثداحلا نم هتاجن

 .(فرصتب) ٠٠١7 ربوتكأ 7١ كيوزوين )١(
 انازتجا دقو «تاقلح ىلع ةينورتكلإلا رخآلا يأرلا ةفيحص تاحفص ىلع ثادحألا ءذه ترشن (؟)

 .باتكلا قايس نع جرخن ال ىتح رشنلل مهملا اهنم



 تامظنم ىلع هفارشإ مكحب ةيعامتجالا تائفلا نم ديدعلاب طلتخيو ةماعلا نكامألا

 ابيقنو «ةيقارعلا ةينطولا ةيبملوألا ةنجللا ةسائر ىلوتي وهف «ةديدع تاداحتاو

 ىلع افرشمو اضيأ بابشلا داحتالو قارعلا ةبلطل ينطولا داحتالل اسيئرو «نييفحصلل
 فحملا نم ديدعلاو «لباب ةفيحص ةرادإ سلجمل اسيئرو بابشلا نويزفلتو ةعاذإ
 ةفاضإ اهل رصح ال ىرخأ تائيهو ناجلو مادص يبئادف ةمظنمل هتدايقل ةفاضإ ةيعوبسألا

 تاونسلا يف هتيوضعو ةلودلا يف نيلوؤسملا رابك عم هحلاصمو ةيراجتلا هتالماعتل

 عم ةرشابملا هتالباقمو ءابدألاو نينانفلا عم هتاقالعو ينطولا سلجملا يف ةريخألا

 .ةصاخلا تابلطلاو تاجاحلا باحصأ

 جهابم نم هل رفوت امب عتمتسي نأ لواحي باش ةايحل ىرخأ ليصافت نع كيهان
 ديصلا ىلإ جورخلاو صقرلاو ةضايرلا ةسراممو ليخلا بوكر نمدي وهف ءايندلا
 «ةيليللا تايدتنملا ةرايزو تالفحلا روضح يف ددرتي الو ءرجفلا ىتح ءامدنلا ةسلاجمو

 رهنل ةيبرغلا ةفضلا ىلع دباعلا رصق يف هرقم يف ةريثك هوجوب موي لك يقتلي داكيو
 ةصاخ ةيقارلا دادغب عراوشو قطانم ضعب يف ةيئاسم تالوجب عتمتسي يدع ناك .. ةلجد

 ءاستلا ةصاخ رشبلا عاونأب قطانملا هذه محدزت ثيح ةيمسرلا لطعلاو عمجلا مايأ

 يف نهنتافم نضرعتسي يتاوللاو ةيقرشلا دويقلا رسأ نم تائلفنملاو تايطارقتسرألا

 ددعب اهترايز يدع رركي يتلا اهتاذ قطانملا يهو روصنملاو ةيرداجلاو ةيدنهلا تاصرع

 نع اديعب ديصلا سرامي نأ بحي وهف !مهنودب ةريثك نايحأ يفو ةيامحلا لاجر نم ليلق
 ةيمظعألا يف (4) مقر ةعبطم روزي ةرخأتملا ليللا تاعاس يف يدع ناكو !مهراظنأ

 تاعاسلا هذه يفو ..لباب ةفيحص يف لمعلا تايرجم ىلع علطيل ركبلا ةعماج برق

 ةلحر دعب نيركبم مهلزانم ىلإ سانلا بحسنيو «دادغب عراوش اهيف ءودهلا معي يتلا
 ناكم نم لقنتي هارتف يدع ةايح أدبت تقولا اذه يف ..ركبم مون ىلإ مهعفدت ةبعتم لمع

 ءايليم روصنملا «ديشرلا ىلوألا ةجردلا قدانف يف ةيليللا تايدتنملا نيب لوجتيف رخآ ىلإ
 رصانع نم ليلقلاو ءامدنلا ضعب هعمو ..ديصلا يدان «نايديريملا ؛لباب «نوتاريشلا

 رخآو ةشكرزملا ناصمقلا لثم ةفولأم ريغ ءايزأ نايحألا بلغأ يف يدتريو «ةيامحلا

 يز انايحأ سبليو ..مسوم لك ماظتناب اهدروتسي يتلا ةيسيرابلا ةيملاعلا ءايزالا تاعرص

 صاصرلا فوفص اهيطغت ةيدلج ةمزحأ هيلع عطاقتت يذلا ضيبألا بوثلا ؛ةيدابلا

 يف مهو رمش خويش نم هنأكو الاقعو ةيفوك رمتعيو نيميلا ىلع هعضي سدسمل نضاحو
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 يزلا ءادترا هتيامح نم انايحأ بلطي (ذاتسألا) نأو اميس ال ءيضاملا نرقلا تاوزغ

 مويلا يف برستت ةريثم عئاقو نيسح مادص يدعل ةيليللا تاوزغلا هذه يف يرجتو !هتاذ

 نم ءاش ام ناسل لك اهيلع فيضي ةريبك ةرك جلثلا ةبح حبصتف يقارعلا عراشلا ىلإ يلاتلا

 .. !همخضي لايخل جاتحي الو هتاذ دحب قدصي ال انايحأ ثدحي يذلا نأ مغرب «ليصافت

 عمو ةيليللا تايدتنملا يف ةصاخ ةديدج تاقالع موي لك يدعل نوكتت نكامألا هذه يفو

 اذهلو !رشبلا نم ةفولأم ريغ جذامن مهلجو نيرماقملا نيرماغملا ليللا ةداسو تاديس

 ةئيرج اهنأ حيحص يدع لايتغا ةيلمع نإ لوقنو ءاهيف غلابم ريغ ةقثبو مزجن نأ عيطتسن
 «هلايتغا ررقي نأ ديري نمل ةبعص وأ ةليحتسم ةيلمع نكت مل اهنكل ؛طبطختلا ةقيقدو ادج
 هتالوج ديعاوم طبضو هدصرل ةردان ةصرف حيتت يدع طالتخاو تاكرحت ةرثك نأل
 .ةريثك نايحأ يف ةيامح نودبو اهتاذ نكامألا ىلع ةرركتملا

 هتاكرحت ىلع يفضي ناك يذلا يصق هقيقش نع بناجلا اذه يف يدع فلتخيو

 «هتاقالع ليصافت ىلع ديدشلا متكتلاو «نفتملا يتارباخملا ليلضتلاو ءافخإلا عباط

 طسولا ةعيبط اهردصم ءادج ةريثك تاعئاشب هكولسو يدع ةايح نارتقا رسفي ام اذهو

 تايدتنملا داورو راجتو نينانفو نييفحصو نييضاير نم هيف يقتلي يذلا يعامتجالا
 يفو شيجلا ةداقو ةينمألا ةزهجألا يلوؤسم ىلع هتاءاقل يف يصق رصتقي امنيب !ةيليللا

 اهيلع طلست ال ةمخف ةفرتم ةايح لظلا يف سراميو «يروهمجلا سرحلا مهتمدقم

 هدلاو رظن يف ةيحجرأ هتطعأ يتلا يه ةفصلا هذه لعلو هربكألا هقيقش لثم ءاوضألا

 اذهلو !بنرألا ةصح ريكألا هلجنل كرتو دسألا ةصح اهنم هحنمو ةطلسلا ديلاقم هملسف

 دكؤت عئاقولاو «باتكلا دحأ ركذ امك يدع سيلو هيبأ رس ىلع يصق نأ لوقلا نكمي

 ىلع لجنلا تاضارتعاو ؛هلجن تافرصت نم نيسح مادص ضاعتما نع فشكتو كلذ

 لوألا نوناك نم رشع يناثلا ةليل نكت مل !ةمداقلا لوصفلا يف هحضونس امك هيبأ جهن
 يف لوحت ةطقن تناك لب «نيسح مادص يدع ةايح يف ةيداع ةليل ١947 ماع (ربمسيد)

 جرخ .اهلماكب نيسح مادص ةرسأل رطخلا سرج اهيف عرق يتلا ىلوألا ةظحللاو «هتايح
 يلع هراوج ىلإ سلجأو ؛نوللاو لكشلا ةزيمملا شروبلا ةرايس يف ةليللا كلت يف يدع

 نويزفلت يف ءانغلا موجن نم ادحاو دعي اميف حبصأ يذلاو «هيقفارم دحأ رهاسلا
 رهاسلا يلع نيب ام ناتشو «عضاوتملا رمسألا هلكشو هتوص ةءادر مغرب «بابشلا

 تاونسلا يف تطرفنا يدع عم تاقالعب رخآلا وه طبترا يذلا - رهاسلا مظاكو
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 قالخألا وأ نفلا يف ةكرتشم مساوق وأ ةبارق ةقالع نيلجرلا نيب طبرت الف - ةريخألا
 !طقف رهاسلا بقلب هباشتلا ىوس

 اهرخآ ناكو ةيليللا هتالوج يف يدع ةقفارمب صصخت يذلا رهاسلا نع ىورتو

 ةبيرغ ةمهم ءادأ رهاسلا يلع نع فرعف .. ادج ةبيرغ تاياكح ءاليللا ةليللا كلت

 نيح أدبت «ةيئاولهب تاكرحب مايقلا لالخ نم هكاحضإو هنع حيورتلا يف لثمتت «ذاتسالل

 ةعفد اهءاستحا هنم بلطيو «قتعملا يقارعلا رمخلا نم ةلماك رمح ةنينقب يدع هيلإ عفدي

 هفارطأ ىلع يشميل اضرأ رهاسلا طبهي اهدعب ..ةلامثلا ىتح ركسيل قئاقد لالخو ةدحاو

 نم اليس قلطيو بالكلا تاكرح دلقي وهو يدع يمدق نم برتقيو باودلا لثم ةعبرالا
 رهاسلا دلقي ةراتف «ةفص وأ ةئيعم ةلاح ىلع ةمغن لك للدت ةعونتم تامغنبو حابنلا

 ةثلاثو (يقولسلا) ديصلا بلك لثم يوعي ىرخأو .فلوولا ريهشلا ةسارحلا بلك توص
 وهو «مجاهي وهو بلكلا ةلاح «ةريثك يهف تالاحلا امأ «ةريغصلا ءارجلا توص دلقي

 ةبهوم تبثأ رهاسلا نأ لاقي قحلاو «ةذللا ةوهشو ةعتملل ملستسي وه وأ ماظعلا غضمي

 !ءانغلا ىلع هتردق تابثإ نم رثكأ لاجملا اذه يف

 هنم لائيو «ذاتسألا يمدق مشيل ناسنإلا بلكلا برتقي ىتح ةبعللا هذه رمتستو

 ةياهن بارتقاو اضرلاو ةوشنلا ةمالع يه تاهقهقو تاكحضب ةبوحصم ةديدع تالكر

 يف ديدج ديص عم ةديدج ةعتم عادتبا لمأ ىلع ةيليل ةلوج ىلإ جورخلا يف عورشلل رودلا
 !دادغب تايدتنم وأ عراوش

 يف داورلا تاليجست لحم برق ىلوألا ءاسملا تاعاس يف يدع ةرايس تفقوت

 ءاروزلاو انيمي ناضمر ١4 عراش ىلإ يدؤي يذلا عطاقتلا نم راتمأ دعب ىلعو روصنملا
 يدع اهيف طخ ةريغص ةقرو هدي يف لمحي ناك هنإ لاقيو رهاسلا يلع لزن .. الامش

 يذلا عراشلا اذه يف تاجنغتملا ىدحإ ىلإ رهاسلا اهلقني نأ لمأ ىلع هفتاوه ماقرأ

 اذكهب ىلستي يذلا يدعب لصتت يكل !تازجربتملاو تاجربتملا ءاسنلا عاونأ ىتشب جعي

 !فلتخي دادغب عراوش يف ةيحضلا عون نأل ديصلا سوقط نم اعون اهدعيو تارماغم

 ىلع يوطنت ةيلمعلا هذهو ءزهاجلا وأ دروتسملا محللا نم ةيهش رثكأ ضيبألا اهمحلو
 توص ىود ةأجف !ةراس ريغ ةأجافم نوكتس ةرملا هذه اهنأب ملعي يدع نكي مل تآجافم

 ىلع ةيكيتاموتوأ ةشاشر عفادم نم صاصرلا ناقلطي نيباشب سانلا ءىجوفو صاصرلا

 كلت تناك نملو اهلخاد يف ناك نم نمخي وأ فرعي دحأ نكي مل ةقينأ شروب ةرايس



 اهبناج لان .صاصرلا نم ارمهنم اليس ىقلتتل رواجملا يسركلا ىلع تلام يتلا ةئجلا

 رسيألا بناجلا نم ةيرقم ىلع نيمجاهملا دحأ ناك «ةبقرلا وأ سأرلا لطي ملو رسيألا

 هنيمي ىلإ يناثلا مجاهملا فقوو ..ةيطسولا ةرزجلا ىلع هناكم يف اتباث ةرايسلا نم

 هبوصو اروف هسدسم عزتنا يذلا ةراملا دحأ ىلع ةعرسي درلا نم نكمت العفو «هتيامحل

 .. اليتق لجرلا طقسف ةمهم ةيصخش تفدهتسا ةيلمعلا نأ انمخم نيمجاهملا دحأ ىلع

 ضرألا ىلع افذق نأ دعب ءراظنألا نع نالجرلا ىراوت ىتح تاظحل الإ يه امو

 ىلإ امهداق - ةيرصيق - قيض قاقز هاجتاب نيضكار اعفدناو «شاشرلا امهيحالس
 لاحملا باحصأ لوهذو لافطألاو ةوسنلا خارصو سانلا عزف طسوو رواجملا عراشلا

 ةدارإلا هتفعسأو . .همدب قرغ دقف يدع امأ .امهراثآ تشالتو ناكملا نم نالجرلا بره

 ارعشو ءاروف شروبلا ةرايس نم هابحسو هنم ابرتقا «نيباشب ةظحللا كلت يف ةيهلإلا
 يهو امهترايس ىلإ اروف هالقن ءنيسح مادص يدع وه ةيحضلا نأ افرع نيح لوهذلاب
 متمتي وهو يدع اعمسو ..ثداحل ا ناكم نم ةبرقم ىلع تناك ربوس اتويوت عون نم

 نبا ىفشتسم ىلإ هلقن يف ليجعتلا امهنم بلطي هنأ اكردأ امهنكل «ةموهفم ريغ تاملكب

 لواحي ناك امهدحأو بولطملا ناكملا ىلإ اروف اقلطناف يروهمجلا رصقلا يف انيس
 .ةددعتم نكامأ نم يدع دسج نم قفدتملا مدلا فيزن فاقيإ

 :رصقلا يف ىضوف

 باب ىلإ ةرايسلا تلصوو ..يروهمجلا رصقلا ءاجرأ لك يف ىضوفلا تمع

 ءىراوط ةلاح ىفشتسملا يف تنلعأو تايلمعلا ةفرغ ىلإ اروف يدع لخدأو ىفشتسملا

 نم فيزنلا فاقيإل ةيفارخ تالواحم ترجو ..ءابطألا رابك قئاقد لالخ رضحو ىوصق
 نم ةريبك ةيمك فزانلا يدع دسج لبقتساو ..تاقالطإلا اهيف تصاغ احرج رشع ةثالث
 ءيشلا همد نم دقف هنأل تاظحل ءابطألا كلذ ركذ امك توملا نيبو هئيب ناكو ..مدلا

 تاوقو صاخلا نمألا زاهج زرافم !ةايحل ا ةمادإل يفكي نكي مل ىقبت امو ريثكلا

 ثداحلا ناكم ىلإ اروف ترضح ىرخألا ةينمألا ةزهجألاو يروهمجلا سرحلا ءىراوط

 لخادم عاضخإل رماوألا تردصو روصتملا يح لخادم تقلغأو يصق مهسأر ىلعو

 دودحلا طاقن ىلإ تاءارجإلا تدتماو قيقدتو شيئفت تالمحل اهلك دادغب جراخمو

 .ةيلودلا
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 يدع ةفاحصل رمحلا طوطخلا

 ةعباتلا مادص يبئادف ناكرأ ةسائر نم هنأب لاقو صاخشألا دحأ ايفتاه يب لصتا

 مهم رمأل ةنويز يف نئاكلا مهرقم ىلإ اروف روضحلا ينم بلطو نيسح مادص يدعل
 اهيلإ ينداق ةريغص ةفرغ ىلإ لخدأ انأو يقلق ددبت ةعاس نم لقأ دعبو .. لجعتسمو
 ةيبشخ ةدضنم لوح نوقلحتي ةريبك بترب نكر طابض ةعبرأ اهيف تدجوو رقملا سارح
 ..رمح طوطخب ةطاحم عيضاوملا ضعب نأب تحمل .ةيعوبسألا انغحص ضعب مهمامأو

 سيئر نم رماوأل ادانتسا مت يئاعدتسا نأب روفلا ىلع ينوربخأو ؛ةيحتلا انلدابت

 اياضق نع رشنلا عفاودو تامولعملا ردصم نع قيقحتلاب نوفلكم مهنأبو ةيروهمجلا

 راضحإ اويلط مهنكل يتزوحب يتلا تامولعملا ضعب مهل تركذف ..قارعلا يف ةراعدلا

 ةرخأتم ةعاسلاو اليل ناك تقولا نال كلذ نع ترثتعاف قيقحتلا اوبتك نيذلا نيررحملا

 ةيقيقحلا ايديجارتلا امأ .. العف كلذ ثدحو حابصلا دنع روضحلاب مهغالبإب تدهعتو

 نيسح مادص ردصأ دقف ..يبرعلا روصملا يف تئدح دقف اهليصافت ىلع انعلطأ امكو

 هلك قارعلا) عوضوم رشن نع نيلوؤسملا ةئالثلا رصانعلا راضحإب ةينمألا تاهجلل هرماوأ

 يف (دعسو حابصو ميحر) ىلع روثعلل تارباخملاو نمألا رمز تقيباستف . . همامأ (وكشي

 ريوصتلا ربتخم يف مهيلع ضبقلا اوقلأو رهظلا دعب الإ مهيلع اورثعي ملف مهلمع نكامأ
 نم ديدعلاب رورملاو زجاوحلا نم ديدعلا زايتجا دعبو ..ةيقارعلا ءابنألا ةلاكوب صاخلا
 ..نيسح مادص مامأ مهسفنأ اودجو ..ةدقعم تاءارجإل عوضخلاو تارطيسلاو راقملا

 دعب يفحص دومع يف هرعاشم فصو رارع حابص نأ ىتح بعرلاب ائيلم دهشملا ناكف
 هذه كرتنسو !انبراوش تفجر يديس) يفرحلا هناونع ناك ةلباقملا هذه نم ةليلق مايأ
 يف نيسح مادص هلاق ام ضرعتسنو ..ةريثك بابسأل ةيصخشلا تاعابطنالاو تايعادتلا
 يذلا رمحأالا طخلاو رشنلا ئدابم ةمساحو ةمزاح ةروصب هيف ددح يذلا ءاقللا كلذ

 قلقلا هباتنا دق يدع نأ ودبيو ..ءاقللا اذه نم ارابتعا هزايتجا ةيعطق ةروصب عنميو مرحي

 نييفحصلا ةباقن سلجمو ريرحتلا ءاسؤر ةعرسلا هجو ىلع ىعدتساف .. هيبأ بضغ نم

 نيذلا ةثالثلا راضحإب بلاطو يررهمجلا رصقلا يف دباعلا رصق يف لجاع عامتجا ىلإ
 مادص ايصخش مهل اهغلبأ يتلا اياصولاو تاهيجوتلا عامسل نيسح مادص مهب ىقتلا

 اهليصافتب ملع ىلع نكي مل يدع نأ حضتا يتلا ءاقللا ليصافت ىلع عالطالاو نيسح
 تاءارجإ نم هقفار امو ءريثملا ءاقللا كلذ ليصافتب هسفن يدع لبق ملعن انك ةحارصيو
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 فصول ةقالعلا باحصأ نم ةرشابم انعمتساو «ةيسائرلا راقملا تاباوب زايتجال ةبيهر

 دعب تشالت مث ةليوط تاعاسل ترمتسا فواخم نم مهتباتنا امو ىرج ام لكل قيقد

 دعنو ءطقف يدع مامأ ركذ ام درسب يفتكنسو يقارعلا سيئرلاب ءاقللا ءدب نم قئاقد

 ةأطو تحت اهيلع متكتلا بجوتست يتلا ةيصخشلا رارسألا راطإ يف رخآلا مالكلا

 .فورظلا فلتخم

 ىلع ادج اصيرحو نحاسلا ءاقللا كلذ نع ليصافتلا قدأ عامسل اقوغش يدع ناك
 ةحصب هيبأ عانقإ يف هعم نيلماعلا لالخ نم حجني نأو هحلاصل ةلوجلا هذه نوكت نأ

 فعضو ةلاحض ىدم فشكو ؛ةلودلا نوؤش ةرادإو ةسايسلاو مالعإلا يف هرظن تاهجو

 قيبطتلا يف يدع ةعومجم حاجنو ةفاك مهتايوتسمب ةموكحلا ىلع نيبوسحملا نيرخآلا
 نمؤيو ةدايقلاو سيئرلا نع بعشلا اضر نمضي امب تالاجملا ىتش يف ئدابملل قالخلا

 ربع ةقيقحلا هذه تابثإل ليحتسملا لعفو يدع بأد دقو ..دومصلاو رصنلا تامزلتسم

 يتلا ةمهملا ةيموكحلا تايصخشلا ضعب صانتقا لالخ نمو اهريدي يتلا مالعإلا لئاسو

 هذه ىسني ال فوس هسفن يدع ناف عبطلابو .دئاقلا سيئرلا مامأ هءارآو هراكفأ ززعتو ديؤت

 ثدحو .يفيظولا مهحومط ققحيو بسانملا تقولا يف اهباحصأ يزجيسو فقاوملا

 ةزهجأ يف ةعمال عقاوم باحصأو ءارفسو ءارزو ءالؤه نم ضعبلا حبصأو العف كلذ

 اومهوت نيح مهتبيهو مهعقاوم نورخآلا دقفو ءدالبلا جراخ ةيقارعلا تارافسلاو ةلودلا

 تاياكح كنلوأ وأ ءالؤه نم دحاو لك ءاروو .. يدع رايت دض ةحابسلا ىلع مهتردقب

 !..نآلا اهيف ضوخلا ةمكحلا نم سيل ىرن انتكل «ءالقعلا دنع ةبيجعو ةبيرغ تاقرافمو

 لهف ءهتفاحصل هدلاو مييقت عامسل افهلتمو اقلقو لب ءافوغش تركذ امك يدع ناك دقل

 لكل ابيرغ رمألا ودبي ال ؟يدع جهن ةمالسب نيسح مادص عانقإ يف ةثالثلا ءالؤه حجن

 نبالا ناف ةريثك نايحأ يفو «يدع عم ةرتوتملا هتقالع ةعيبطو نيسح مادص نوفرعي نيذلا

 وأ دومح دبع قيرفلا ريتركسلا لالخ نم ةيمسرلا تاونقلا قيرط نع ؛هيبأ عم لصاوتي
 .ةردانلا ةيلئاعلا تابسانملا يف الإ نايقتلي ال دقو ةسائرلا ناويد سيئر

 اروسج ناك نم تاذللاب زاف

 ولحي يتلا ةلوقملا هذه ركذأو (اروسج ناك نم تاذللاب زاف) لاق نم قدصو

 ريغ عامتجالا كلذ عئاقو ينهذ يف ضرعتسا انأو «رارمتساب اهديدرت نييفارعلل
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 ىرج ام ةقيقح ىلع فقيل ةثالثلا تايصخشلا هيف فاضتسأو يدع هدقع يذلا يدايتعالا

 ناك ..هتفاحصو يدع ىلع بضغ ةظحل يف وهو مهيلإ لسرأ يذلا نيسح مادص عم

 قوشب بقرتيو رورغلاب ليلق ريغ ساسحإ هباتني أدب حومط باش يفحص ةئالثلا زربأ
 يف اهرامث فطقيو ةمقلا ىلإ دعصيل ةيديلقتلا ملالسلا لك زواجتي هلعجت ةيخيرات ةصرف
 عقاوملا اهيف عزوتت ةطلس لظ يف هباوبأ قدت ةحناسلا ةصرفلا يه اهو ..ركبم تقو

 مييقتلا نيزاوم دامتعاب وأ ةءافكلا وأ ءادألا نسحب سيلو صرفلا مانتغاب راودألاو

 ءابنألا ةلاكو يف روصم رارع حابص مهلوأ ةثالثلا ثدحت ..ملاعلا يف اهيلع فراعتملا

 يف ررحم ميهاربإ دعسو ريوصتلل ةيقارعلا ةيعمجلا يف ةيرادإلا ةئيهلا وضعو ةيقارعلا
 نيسح مادص ناهجاوي امهو هناينمتي ام لج ناصخشلا ناذه ناكو يبرعلا روصملا ةلجم

 نع رشن ام دعو «امهفقوم ةيكزتو امهنع ةمهتلا عفد وه. . يدع دعب ام يفو ةرشابم
 يفحصلا امأ ..رخآ عفاد يأب سيلو حالصإلاو ةينلا نسح راطإ يف ةراعدلا ةرهاظ

 اضر ىلع زوحي نأ لواحف نيتلباقملا يف ةأرج و ءاكذ رثكأ ناك دقف ديزم ميحر عفدنملا

 الإ كلذ لعف ام هنأبو اهبحي يتلا تافصلاب هبطاخ نيح ىلوألا ةلباقملا يف نيسح مادص

 ةدايق يف ةعاجش رثكألاو انس رغصألا ناك يذلا نيسح مادص ةأرجو ةريسب ءادتقا

 نيئديلب نيتيصخش ىلعو هيليمز ىلع هتقابلب ديزم ميحر قوفتو .ةروثلاو بزحلا
 ناملرب) ينطولا سلجملا لثمي امهدحأ ؛ةثالثلا ةشقانمل نيسح مادص امهرضحأ

 بولطملا نيسح مادص لاقو (ةيعاولا ريهامجلا ةعيلط) بزحلا لثمي رخآلاو (بعشلا
 وهو - مادص عنتقاو ..ناملربلاو بزحلا مامأ اهسفن نع عقادت نأ يدع ةفاحص نم

 يهتشي امك تهتنا يتلا ةرظانملا هذهل مهرضحأ نم فقوم ةلازهب - افلس كلذ فرعي

 هابحاص دجو يذلا تقولا يف ءديزم ميحرل ةئيمث بساكم نع ترفسأ اهنكل هسفن مادص

 قرولا ةمزربو هئاعقوتي ناك يذلا باقعلا نم تالفإلا يف نمكت ةأفاكملا ةمظع نأ

 يبوكلا نافاهلا رئاجسو يروهمجلا رصقلا تامالعتسا يف مهراظتناب تناك يتلا يدقنلا

 !..مادص سفن يف ضرغلو ىركذلل ةدحاو ةراجيس مهنم دحاو لكل مادص ىدهأ ثيح

 دعب الإ عامتجالا نم جرخي مل ميحر نكل ؛مهسفنأ نع ةمهتلا عفد يف ةثالثلا حجن
 ةبرجت نع حجانلا عافدلا يف هرودب هعئقيو يدع باجعإ لاني نأ عاطتسا هنأ نم دكأت نأ

 نأب حيرصتلاب وأ حيملتلاب يدعل روص نيح كلذ نم دعبأ ىلإ بهذ لب هيبأ دنع يدع
 هنا لب هتبرجتو يدع نع مهعافدو مهتاحورط نم رورسلا ةياغ يف ناك نيسح مادص
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 يلطنيس رمألا نأ اكردأو ءابحاص تمص ..ديزم ميحرل ةذفلا ةيمالعإلا ةيلقعلاب بجعأ

 هابأ يدع لأسي نآل تالامتحا كلانه تسيلو . .ةريثك ءايشأ هيلع تلطنا امك يدع ىلع

 ميحر هلقن امك رمألا بعوتسا يدع نأ ةبارغ رثكألا نكل ..عامتجالا كلذ عئاقو نع
 نم بلطو ةسلجلا كلت يف مادص اهردصأ يتلا ةريطخلا تاميلعتلل ىغصأو ..ديزم

 ذنم اهزايتجا عنمي يتلا رمحلا طوطخلا يه نوكتل هتعامجو يدع ىلإ اهولقني نأ ةثالثلا

 يدع كردي مل فيك يردأ ال ..هسفن ىلع الإ ينجي الف كلذ لعفي نمو ءءاقللا ةظحل

 ديزم ميحر هلقن ام نيبو نيسح مادص بضغو ضاعتما دكؤت يتلا تاميلعتلا هذه ةلالد

 طاقنلا زربأ صيخلت نكميو ..هتبرجتو هتيعمو يدعب دئاقلا باجعإو حايترا رعاشم نم

 نيناوقلا لك ىلع ىقرت مالعإلاو ةفاحصلل انوناق اهدعو نيسح مادص اهددح يتلا

 : يلي ام نيسح مادص لاق :يتآلاب ةقباسلا

 ةيرح راعش تحت ةفلتخملا اهتزهجأو ةلودلا ةبيه طاقسإب اقلطم حمسن نل اننإ -

 ءاهقارتخا ىلع ءادعألا عجشتو ةلودلا فعضتس ةسرامملا هذه نأل «مالعإلا لئاسو

 .دودحلا جراخ نيصبرتملا ءادعألل ةنايخ ليلد يمالعإلا وأ يفحصلا حبصيو

 ءارزولا ةبيه

 نال «تاداقتنالل مهضيرعتو نيلوؤسملا رابكو ءارزولا ةبيه طاقسإب حمسأ نلو -

 نأل «سيئرلل ةءاسإ هيلإ ةءاسإلاو ءايصخش نيسح مادص لثمي هترازو يسرك ىلع ريزولا
 ليبس ىلعو ءالؤه نأ ىلإ ةفاضإ .. اريدم وأ اريزو هبيصنت رمأ عقو يذلا وه مادص
 هيلع نولصحي ام ناو بعشلا ةمدخل نودهتجيو نورهسي نولضانم ةراجتلا ريزو لاثملا

 ..اهريغو ةمخفلا ةرايسلاو قئاللا نكسملا لثم نييداع صاخشأ دنع رفوتت تازايتما نم

 .بزحلاو ةلودلا ةدمعأب ساسملا زوجي الف اذهلو

 ءانتسايس نم سيل رذقلا ليسغلاب ىمسي امو تازواجتلاو حئاضفلا رشن نأ -

 .نهارلا فرظلا اذه يف ةدايقلا لوح سانلا فافتلا زيزعتل ةيمهأ رثكأ تابجاو مالعإللو

 ةلودلا ةزهجأ يف فارحنالاو داسفلا بيلاسأو هجوأ ضرعو رشن راركت نأ -

 لئاسملا نم رومألا هذه حبصتسو امهصيلقت سيلو امهقاطن عاستا ىلإ يدؤيس عمتجملاو

 .ءاوس دح ىلع لوؤسملا فظوملاو نطاوملا دنع ةفولأملا

 ةيلوؤسملا لمحتي نا هيلع ةريطخ تافارحنا كلانه نأب دقتعي يذلا يفحصلا نأ -



 زومر وأ حيملت نودب ؛ةحيرصلا ءامسألاو قئاثولاب قئاقحلاو عئاقولا رشنيو ةلماك

 ابيرخت وأ اريهشت رمألا اذه دعي هسكعبو ةلوؤسملا تاهجلا مامأ اهتابثإب بلاطيو
 .ةوسقب نوناقلا هيلع بساحي

 نيلوؤسملا رابك ضيرعتو نيكتشملا يواكشل رشابملا ينبتلا اقالطإ زوجي ال -

 رظن يف مهطقست ةجرحمو ةفيعض فقاوم يف مهراهظإو ماعلا يأرلا مامأ جارحإلل
 مهبيذكت ىلإ ىعسن الو مهرظن تاهجو حاضيإ يف مهدعاسن نأ حيحصلاف «سانلا

 ةلودلا ةسايسل جيورتلا يف صاخ جهنم هل يروثلا مالعإلا نأل .مهججح لاطيإو

 .ةضرغملا وأ ةيليلضتلا ىواكشلا ءارو قاسني الو بزحلا راكفأو

 نم مهعنمنو ةئيسلا ضارغألاو حلاصملا باحصأ نم رذحنو هبتنن نأ انيلع -
 .لهجب وأ ملعب ةريسملا يذؤي ام سدو انمالعإ لئاسو قارتخا

 يداقتنالا بولسألا ىلع ظافحلا

 هذه قيبطت ةيفيك نع اراوح انعم يرجي نأ ةريحلا هيلع ترهظ يذلا يدع لواحو
 نأ هل تلقف روهمجلا مامتها بطقتسي يذلا يداقتنالا بولسألاب ظافتحالا عم ئدابملا

 ءامسألا رشننو لاومأ سالتخا ةرهاظ جلاعن نأ الثم نكمي الف «؛ةلهس تسيل ةلأسملا

 ةمهتو نوناقلا ةلئاط ثحت انلعجيس كلذ نأل ةيلمعلا هذه يف نيطروتملل ةحيرصلا
 يفو انكو ..مالعإلا ةليسو سيلو مكحلا ردصي يذلا وه ءاضقلا نأ اميس ال ريهشتلا

 صاخشألا بصانمو ءامسأ ىلإ حيملتلاب عيضاوم اذكه رشتن نوناقلا ءاربخ حئاصن ءوض

 ال يتلا يناجلا ةرسأب طبترت ةيسفنو ةيعامتجا بابسأل اضيأو ريهشتلا ةميرج عقت ال يك
 دق نوكن اهنيح ..هسفن يناجلا ةءارب ءاضقلا تبثي امبرو «ةميرجلا هذه يف اهل بنذ

 !اهنم جرخم ال ةرفح يف انسفنأ انطقسأ

 يف يعون لوحت ءارجإ هانعم سيئرلا ديسلا تاهيجوت قيبطت نأ ىرأ يننأ) يلوق تمتتخاو
 ..الإو .. ةيمسرلا فحصلا قباطتو هباشت دوعتل . . اهلك ةيعوبسألا ةفاحصلا مج جهنمو بولسأ

 يا لا ال شل نوط و

 بلطو ثيدحلا ىرجم ريغ هنكل . .فقوملا ةروطخ كردأو يدع تمص . .(طوطخلا هذه مسر

 طوطخلا هذه انلهاجت ةليلق عيباسأ دعب . .ةبسانم لولح داجيإ نيح ىلإ تاميلعتلاب مازتلالا
 دقف كلذ اوسني مل هنم نيبرقملاو مادص نكل ..تاريذحتلا انيسانتو مادص اهمسر يتلا
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 ةديدج رصانع يدع ملس هيف تقترا ديدج رصع أدبو «ريرحتلا ءاسؤر نم ديدعلاب حيطأ
 اددجم ةجاحلا تزرب نيحو .. خوراصلا لثم مدقتي ناك يذلا هديزم ميحر مهمدقتي
 نيدفارلا ةلجم ريرحتل يتسائرب لوبقلا ايصخش تضفرو يدع نم بارتقالا انضفر انتاربخل

 ..يريدقتو يمارتحا) يدع ذاتسألا اوربخا مهل تلقو .. اددجم اهرادصإ ةداعإ ررق يتلا

 عم عطاقتي يفحصلا يجهن نأل سيئرلا ديسلا بضغأو هيضرأ نأ عيطتسأ ال يننكل

 دعب كلذ تفرعو ضفرلا اذه يل رفغي مل يدع نكل ...ةعيرذلا هذه ريغ دجأ مل (تاميلعتلا

 . تارباخملا زاهج يف يلاقتعا نم ةليلق مايأ

 ضيبألا قيقرلا ةراجت

 (بيقر الب) ناوئعب ديدج جمانرب بابشلا نويزفلت ةشاش ربع روهمجلا دهاش

 جمانربلا ةوعد اروف اوبل نيذلا نيظفاحملاو ءارزولا ديزم ميحر باشلا همدقم بوجتسي
 ةلئسأ جمانربلا مدقم بترو ..يدع ةبغر يه هذه نا مهنم انظ ويدتسألا ىلإ اورضحو

 ةاكاحم ىلع جمانربلا مدقم تاردق ديكأتو ةراثإلا ضارغأل (كربفم) اهبلغأ ةسكاشم

 ..يمالعإلا طسولاو نيدهاشملا ةماعو .. الوأ يدع باجعإ لينل مساقلا لصيف ديلقتو

 ال ةقيض ةيواز يف لوؤسملا وأ ريزولا عضو اهحاجن رس ناكو تاقلحلا ضعب تحجنو
 نكمي الو تاحيرصتلا حئاولب ديقم هنأل هترئاد وأ هترازو ءاطخأ نع عافدلا ةصرف هل حبتت

 ضرعل ةبسانم ةصرف سائلا دجوو ..اهل ىئري ةلاح يف اورهظف احيرص نوكي نا هل
 جماربلا ظحت ملو ..ليلغلا يفشت ةيزازفتسا ةقيرطب فتاهلا ربع ةرشابم مهاواكش

 (دودح الب)و يفيرشلا يلع ميدقتو دادعإ نم (رصعلا ىلع دهاش) يهو حاجنلاب ىرخألا
 ترصتقا جماربلا هذه نا مغرب ءودهي ةفصاعلا رمت ملو .يرباجلا يلع ميدقتو دادعإ

 ةيحصلا وأ ةيدلبلا تامدخلاب ةصاخ ةيقارع ةيلحم نوؤشب طبترت تالؤاست ضرع ىلع
 عقوتمو بقترم موي يفو ..ةلودلا ةسايسل ةيزكرملا تاقلحلا نم بارتقالا تشاحتو

 ةيمسرلا ةريضحلا ىلإ اهداعأو جماربلا هذه ىلإ ةيضاقلا ةبرضلا نيسح مادص هجو

 ىلإ ةسائرلا ناويد نم يمسر ميمعت ٠٠١١ ماع ردصو جمربملا ةروثلا مالعإل ةيديلقتلا
 راشأ ةسائرلا ناويد بتكم ماع ريدم يبانجلا نيساي هعقو ةفاك ةلودلا رئاودو تارازولا

 جمارب يف نيلوؤسملا رابكو ءارزولا ةكراشم عنمب نيسح مادص تاهيجوت ىلإ هيف

 مهتبيه نم طقستو تاجارحإلل مهضرعت اهنأل روهمجلا عم ةرشابم ةيعاذإو ةينويزفلت
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 اهنع ةعنقملاو ةقيقدلا ةباجإلا هل ىنستيل لوؤسملا ىلع افلس ةلئسألا ضرعت نا بجيو

 عم ؛جماربلا هذه يف لوؤسملا روهظ ةرورضلاب سيلو «ةضرغملا ةلئسألا لامهإو

 ..رابكلا نيلوؤسملا ةبطاخم تاقايسب جماربلا هذه يمدقمو يدعم مازتلا ىلع ديكأتلا

 عم تالباقم ءارجإ نم ديزم ميحر عنمو (بيقر الب) جمانرب فاقيإب ميمعتلا ىصوأو
 مادص ةلباقم ىلع ةدع تاونس يضم دعب ءاج يذلا ميمعتلا اذه نا .نيلوؤسملا رابك

 ام ةقيقح فشكيل رمحلا طوطخلا اهيف عضوو ديزم ميحر مهنيبو ةثالثلا نييفحصلل نيسح
 لك هيلع يلطنت امك يدع ىلع تلطنا ةبعللا نا دكؤيو نحاسلا عامتجالا كلذ يف ىرج

 تقو يف ةيلايخ بساكم ىلع لوصحلل هيلإ نيبرقملا برقأ اهررمي ادج ةريثك ءايشأ موي
 .روفصعلاو طيخلا عيضيو ةظحل ةيأ يف طرفني دق يدع عم مهنمز نا نوملعي مهنال يسايق

 يدع عم لمعلا لالغتسا

 لوصحلل يدع عم مهلمعل ضعبلا لالغتسا نع ةبعرم قئاقح نم ركذي ام طسبأو
 مامأ متي كلذ لكو ..ةلئاطلا تاورثلاو ةيئانئتسالا تازايتمالاو ةيفيظولا عقاوملا ىلع

 دقف تاركتلا دحأ هيلإ لصو ام ..ديلاقتلاو فارعألاو نوناقلل ازواجتو عيمجلا راظنأ

 يف لقنتي حارو هتجوز براقأ ءامسأب تاكرشلا لجسو تاراقعلا كلتمأو لاومألا عمج

 ةداهش ىلع لصحي مل وهو ةعماجلا يف تارضاحملا يقليو رهش لك برعلا نادلب
 ىلع ديزت ةيرهش بتاور دادغب ةعماج نم ىضاقتي هنكل ةيئادتبالا ةساردلا نم جرخت

 اذهو ..ةصاخلا تامهملل يدع ريتركس هنا ديحولا هليهأتو تاروسيفورب ةسمخ بتاور

 هنأل يفاقثلاو يمالعإلا طسولا يف ةكوحضأ ىلإ هتيصخش لوحو يدع لفغتسا صخشلا

 فحصلا يبودنم ضعبل هحيشرت اهنمو ةيصخش عفاودب تارارقلا ضعب هيلمي ناك

 يدع ذاتسألا مسأ تحت مهؤامسأ عضوت ريرحت ءاسؤر اهاحضو ةليل نيب اوحبصيل

 نييمألا دحأ اهحنمي ةجردلا هذه تحبصأ نمز يف ةرادإلا سلجم سيئر نيسح مادص

 حبصأف يدع حلاصل سسجت نم كانه فرعو !اهفرشو اهانعمو اهقيرب لك تدقف نا دعب

 أطاوت رخآو .. اريفس يدع هحشرف نييفحصلا ةباقن تاباختنا جئاتن روز رخآو .. اريزو

 هحنمو طسوتلل يدع عانقإ يف هتدعاسم لباقم ةلودلا ةنيزخ نم نييالم ةثالث بهن ىلع

 ءادمعو نيرخآ ءارزوو ءارفس لمشتل ةمئاقلا لوطتو ..ةيجراخلا ةرازو يف ريفس ةجرد

 رئاود يف نيذفنتمو تايئاضفلا يف نيلسارمو تايلكو تاعماج ءاسؤرو تايلك
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 ةصروب ىلع يدع مساب مهتتميه نوضرفي نيذلا نم ليلق ريغ ددعو تامظنمو تاداحتاو

 جاتنإو رالودلا ةكرحب طبتري يذلا ريطخلا يداصتقالا بصعلا يهو ةيبنجألا رئاجسلا

 تحبصأ ةبخنلا هذه نا رمألا يف مهملا ..ةريثك ةيراجت تاقفصو ةيزاغلا تابورشملا

 رصانع اهنكل سيئرلا ىلإ ةبارق ةلصب تمت ال اهنأ مغرب نطولا يف ةريبكلا ناتيحلا نم
 هيبأ نم ىكذأ هنأب دقتعي هنا ةبيصملاو «سيئرلا نبا للضتو عدخت فيك تفرع ةرماغم
 كلتب ناملعي اناك ناف ..هتناطبو هتيشاحلو هتاوزنل ةيحض امهيلك نا حيحصلاو

 ناف نيتلاحلا الك يفو !مظعأ ةبيصملاف ناملعي ال اناك ناو «ةبيصم كلتف تازواجتلا

 !!ملكتي الو عمسي ال ..مكبأ مص هاوفألا مك ةسايسو عمقلا ببسب انبعش

 تارباخملا ةفايض يف تارهاعلا

 ىهقم نم ينتفطتخا يتلا ةيقارعلا تارباخملا تانازنز ىلإ ١4848 ماع رادقألا ينتداق
 رداغ نيمك لالخ نم يارسلا قوس لخدم دنع يبنتملا عراش ةياهن يف ةنئاكلا ردنبهاشلا

 تقو يه ةعاس عبر نم لقأ دعب يسفن ثدجوو «نييفحصلا ضعب فسالل هيف كراش

 موي ةمحدزملا ريغ دادغب عراوش ةينونج ةعرسب لاقتعالا ةزرفم هيف تقرتخا يذلا قيرطلا
 تارباخملا لاجر هوجو ىلع مسترت ةطبغلا تناكو .رهظلا ناذآ عفر ةظحل دنعو ةعمجلا

 ايفحص سيلو يروهمجلا رصقلا هتاوق رصاحت يركسع بالقنا دئاق اوداطصا مهنأكو

 تاراعشلل هقيدصت ديحولا هبنذ ناو ؛هركفو هملق الأ حالس نم كلتمي ال لزعأ

 يف رفخلا طباضلا ىلإ يمسر لصوب ةزرفملا ينتملس !دادبتسالا نمز يف ةيطارقميدلا

 اهعم تعلخو يسبالم تعلخ تانامألا ةفرغ يف ةليلق قئاقد لالخو تارباخملا ةيمكاح

 ال يك رسيألا يدعاس ىلع هومسر مقر درجم ىلإ تلوحتو ةيناسنإلاو ةيملعلا يباقلأ لك
 1٠٠١*5! يه ماقرأ ةثالث نم نوكتي ةظحللا كلت ذتم يمسأ حبصأو هاسنأ

 يساسحإ نم صلختأ نا عطتسأ مل ؛بعرلاو بقرتلاب ةئيلم ةليوط روهش دعب
 رارسأ ىلع تعلطأ ةفيخملا تانازنزلا كلت يف . .ةاسأملل ينداق يذلا يفحصلا يلوضفو

 ةرسامسلل نخاسلا فلملا ىلع ثيدحلا يف رصتقأسو ..نآلا اهب يل نأش ال ةريطخ

 ةفدصلاب يمامأ احوتفم هتدجوو ةقباس تاحفص يف هنع ثيدحلا انأدب يذلا تارهاعلاو

 اذه ليصافت قدأ ىلع عالطإلل تسيل ةصرف يل حاتتو هءوسل وأ ظحلا نسحل - ةضحملا

 - يملاعلاو يقارعلا ماعلا يأرلا رعاشم تراثأ ةبعرم ةثراكب ىهتنا يذلا - لسلسملا



 مهتاداهش عامسو ةديدع روهشل ايديجارتلا هذهل نييقيقحلا لاطبألا ةشياعم امنإ بسحف
 جراخو قارعلا لخاد يف هتراجتو ضيبألا قيقرلا تاقفص نع مهتاياورو ةرشابملا

 ةخذاب تاعجتنم يف يهتنتو دادغب يف ةمخف روصق يف أدبت تايفاملا نم ةكبش ربع دودحلا

 رداهلا جيلخلا جاومأ عم تاوارذعلا تاراكب ضفت ثيح يبرعلا جيلخلا لحاوس ىلع

 ررغملا اياحضلل ةرسامسلا نم ردغب وأ «جاوزألا وأ لهألا عم ؤطاوتلا وأ اياحضلا اضرب

 ناتيح ىلإ اهملسو دايصلا كابش يف تطقس ةيحضلا نأل :«ةدحاو ىقبت ةجيتنلا نكل «نهب

 لقالا وه ةيحضلا بيصن تارالودلا نم ةنفح لباقم ةيشحوو ةهارشب اهومهتليل رحبلا

 حئاضفلا هذه يف - نيملسملاو برعلا ةمأ ىلع نزحلل ايو - تطروت دقو .. امئاد

 ةوعدلا اهنع فرع اهنم ضعبلاو اهنادلب يف ةيلوؤسملا شرع ىلع نآلا عبرتت تايصخش
 .!نسآلا ةراعدلا عقنتسم يف نينذألا ىتح تقرغ اهنكل ةليذرلا ةبراحمو ةليضفلا ىلإ

 ةيلطملا ةرذقلا ةريغصلا رجاحملا يف رجحلا نم ةريرم ةليوط روهش دعب يسفن تدجو
 تايصخشلا لابقتسال تصصخ ةفيخملا تانازنزلا كلت طسو ةلوقعم ةفرغ يف مدلا نولب

 مهنأل مهلاقتعاب مادص رمأ يروهمجلا رصقلا ةاضق نم ليلق ريغ ددع مهنيب ناكو ةمهملا

 ةفرغلا هذه يف اضيأ تيقتلاو ..و ..و يروهمجلا رصقلا ةبعك اوسند هلوق دح ىلع

 صاخ ماهتا فلم اهئم لكل ىرخأ تائفو ..رئاشعلا خويش نم ريهاشمبو رابك طابضب

 !قدصت ال يتلا ةبيرغلا عئاقولاو ةراثإلاب مستي

 ملاعلا نع ءائيلع تضرف يتلا ةماتلا ةلزعلا مغربو ىرخأب وأ ةقيرطي انملع

 لافطأ ىتحو ءاسنو لاجر نم رشبلا تائمي ءيلملا لقتعملل يلخادلا ملاعلاو يجراخلا

 ىلع نهبضغو ..مهتاهمأ تاهوأتو مهتاخرصل يغصن انكو تانازنزلا يف اودلو عضر

 ءارغإ ءاسنلا رثكا نم ةبرقم ىلع اننأ «!نهديلاومل ةيحصلا عاضوألا روهدت دنع سارحلا

 امأ ءاتتفرغل يبونجلا بناجلا نم طقف دحاو رادج ىوس نهنع انلصفي الو «ملاعلا يف

 يف نيداوقلا ملاع يف ةرهش رثكألا مه لاجرلا نم ةبخن نع انلصفيف يلامشلا رادجلا

 مادص ىلإ اهرابخأ تلصو ىتح نادلبلا ىصقأ ىلإ مهتراجت تلصو نيذلا نم قارعلا
 - اشابلا قوراف مهزربأ ايسيئر امهتم رشع ةتس لاقتعاب رمأف هتزفتساو ايصخش نيسح
 رابك عم ةميمح تاقالعب طبترأو (..) ةلود يف بتاكم هل ماقأ يذلا نامقلو - ةميظن نبأ

 لومم «سابع وبأو ليقعو «نادلبلا لك يف لوجتملا راسمسلا نمحرو «نيلوؤسملا

 ةصقارلا ةيلع ةيصخشب يفختملا يلعو دمحاو مساجو ءرطقلا جراخ تارهاعلا تارفس



 تس لاقتعا متو ..مهريغو ..نايديرم نيطسلف قدنفل يليللا ىدتنملا يف ةفورعملا

 سانجأ لك اوربخ نيذلا ءاقشألا ةداهشب ةزاتمملا ةجردلا نم ةرهاعو ةداوق نيئالثو

 نم ةلشلا هذه اوحنمو «مهنادلب ىلإ نييقارعلا نيركفملاو ءاملعلا لوخد اوضفرو ءاسنلا

 ريغ تاديسلا نم ةبخنلا هذه مدقتت تناكو ..ةقوبسم ريغ تازايتما نيطقاسلاو تاطقاسلا

 يح يف ءارزولا عمجم لباقم فينم رصق اهل نهادحا ريثأ مأو دغر مأ تالضافلا

 برق دوسألا يلاطيإلا رمرملا نم تاهجاوب امخف ارصق نكست ىرخألاو ةيسداقلا
 ةيسائرلا ةبخنلا نم اهداور ةعساو ةراعد ةكبش ىلع نافرشتو دادغب يف كومريلا ىفشتسم

 ةيبلتل دودحلا جراخ نيتديسلا طاشن دتماو .. ايرئاشعو ايدام نيذفنتملاو ةيرازولاو

 ىلإ رضحت يتلا (..) ةطيسولا تناكو .. ادج نيصاخ صاخشأل ادج ةصاخ تابغر

 ءاشغ دوجو نم دكأتلاو تاوارذعلا صحف ضرغل (..) ةمقرملا حبشلا اهترايسب نامع

 نئابزلا جعزي يليمجت يعانص ءاشغ بيكرتو يبطلا شغلا نم افوخ يلصألا ةراكبلا

 ليجستو صحفلا مامتإ دعبو رمعلا ليوط اي ..رمعلا ليطي ريكاوبلا حاكن نأب نينمؤملا
 رصاحملا نطولا نم ةردصملا ةيئاسنلا داسجألا يف ليصافتلا قدأ روصي ويديف طيرش

 ضرعي نيحو ..ةيقارعلا مالعإلا لئاسو لوقت امك ةماركلاو دجملاو زعلاب لفري يذلا
 ىلوتتو رفسلا تاريشأت اروف ردصت ةقفاوملا لصحتو نأشلا باحصأ ىلع طيرشلا

 انعنمي عئاقو ىلع تاقفصلا هذه يوطنتو ..ةيدئاعلا بسح ةعاضبلا لقن اهسفنب (...)
 يبرعلا نمزلا اذهل يقيقحلا هجولا مسرت ةحارصيو اهنكل اهركذ يف فارسإلا نم ءايحلا
 .ةقراحلا ةقراخلا ةيجاودزالاب باصملا

 !..تارهاعلا ناضحأ ف ماظنلا زومر

 ةثلاثلا ةرملل لّخدتي مادص

 1١9989 ماع نخاسلا فلملا اذه نع ليصافتلا ضعب ىلع نيسح مادص علطأ نيح

 نع ةيفحصلا ةلمحلا اديج ركذتي لاز ام وهو (ةنفعلا سوؤرلا عطقتل) هدي طخب بتك
 رمحألا تيشناملا كلذ اميس ال راصحلا لظ يف قارعلا يف ةراعدلا ةرهاظ راشتنا عاستا

 بابشلا ضبن ناونعو (وكشي هلك قارعلا) ىلوألا اهتحفص ىلع يبرعلا روصملا ةلجمل

 يف ينلعلا ءاغبلا راشتنا نع لوؤسملا وه نمو ؛(ةراعدلا تويبب محدزت نيواتبلا)

 !؟قارعلا



 لاقتعاب نيسح مادص سيئرلا رمأ ذيفنتل اهتزهجأ لك ةيلخادلا ةرازو ترفنتسا

 اهنال ةفلؤملا فالآلا كرتو طقف ةيجراخ تاقفصب نيطروتملا ضيبألا قيقرلا راجت

 دعبو !دودحلا جراخ رذقلا اهليسغ رشنت ملو دالبلا لخاد بعشلا نع حيورتلا سرامت
 لصوو) ءابنألا تيرست ةيلخادلا ةرازو تاريفست يف ءالؤه زجح نم ةليلق عيباسأ

 ةمخض ىشر نوضبقي ةيلخادلا ةرازو بتارمو طابض نا ىلإ ريشت (سيئرلا ىلإ اهضعب
 ضعب نا رومألا تلصوو ةحارلا تامزلتسم ريفوتو تاليهست ميدقت لباقم نيداوقلا نم

 مهاياعر شارف يف ليللا يضمي مهضعبو ةيحايس تالوج يف نوجرخي نيزجتحملا

 لقنب ارمأ ردصأو ىرخأ ةرم نيسح مادص لخدتو !..مهسارح اعبط مهعمو رثكلا
 ىلرتتل تارباخملا زاهج يف يرحتلاو قيقحتلا ةيريدم ىلإ نيمهتملاو قيقحتلا فلم
 نمأ ىلع رمآتلاو سسجتلا لثم ىربكلا ةيسايسلا اياضقلا يف رظنلاب ةينعملا ةرئادلا هذه
 ةراثإ رثكألا لوصفلا تأدب انهو ..تاداوقلاو تارهاعلا اياضق يف قيقحتلا ةلودلا

 نم ةئفعلا سوؤرلا عطقتل ةرابع هسفنب نيسح مادص هيلع طخ يذلا فلملا اذه حبصأو

 دومح دبع قيرفلاو ايصخش تارباخملا زاهج سيئر اهعباتي يتلا تافلملا رطخأ

 طسوتلا نم سيئرلا نم نيبرقملا ةصاخ نيلوؤسملا رابك ددرتي ملو ..سيئرلا ريتركس

 طباض هكسمأ يذلا فلملا اذه هلصو يذلا قيقحتلا لحارم نع راسفتسالاو
 ءدبل لوألا مويلا ذنم ةمدصلاو لوهذلاب رعش يذلا طسابلا دبع وعدملا تارباخملا

 مل هنأل مهسفنأب مهتادافإ ةباتك نيمهتملا نم بلطي نال روعشلا اذه هعفدو قيقحتلا

 لاجرو هتمومع ءانبأو هئاقشأو سيئرلا ةرسأ نم مهو نئابزلا ءامسأ ليجست ىلع ؤرجي

 اهل ىدني حئاضفو عئاقوب ةنورقم اضيأ مهئانبأ ءامسأ تدرو كلذكو هيقفارمو هتيامح
 سيلو ..اورثتساف اوتيلتبا ام اذإف ليصافتلا نع ثيدحلا اضيأ كرتنسو ..!نيبجلا

 لكو !هتعمسو نطولا ةماركب قلعتي رمألا نأل اففعت لب ءةدسافلا ةرمزلا هذهل اماركإ
 يتلا ةيناميإلا ةلمحلا نع اراهنو اليل ثدحتت ةيقارعلا مالعإلا لئاسوو ثدحي اذه

 .دئاقلا سيئرلا اهدوقي

 هيخأ نباو معلا نيب ماد عارص
 ةقالطتا )149١. 2194917 ١1481( ىلوألا ةثالثلا اهماوعأ يف لباب ةفيحص تدهش

 تباغو «ةيلهألا ةفاحصلا اهيف تبيغ يتلا تاونسلا كلت يف ةدرفتمو لب ةزيمتم ةيفحص

 حيملتلا يف ىتح الو حيرصتلاب ال ةيمسرلا فحصلا يف يأرلا ءادبإ ةيرح ةمات ةروصب
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 برح تبقعأ يتلا ةرئفلا كلت لالخ ىرخألا مالعإلا لئاسوو ةفاحصلا تحبصاو

 برحلا ريربت ىلع اهمامتها لج بصنا يتلا ةيسايسلا ةياعدلل اقاوبأ تيوكلا

 هلك قارعلاب ضهني نأ ىلع نيسح مادص ةردقو اهعالدنا يف ببستن مل يتلا (ةضورفملا)

 رشنو دقنلا ةسرامم ناو «ءاقنعلا لثم دامرلا تحت نم ملاعلاو نيملسملاو ةمألا لب

 بلسيو بهنيل رايدلا ىلإ ودعلا لخديل كيبابشلا لبق باوبألا حتفيس رذقلا ليسغلا
 ةلادعلا تاراعشب اوعدخني الو عيمجلا تمصيلف «ضرعلاو طفنلاو عرضلاو عرزلا

 اوكرتيلو ءسماخ روباط ىلإ سانلا لوحت ةيلايربمإ عدب هذهف ريبعتلا ةيرحو ةاواسملاو
 ئداهلا ريكفتلا ةصرف اهحنمو ةميكحلا ةدايقلل تاطلسلا لكو طيطختلاو ميلعتلا عيمجلا

 مالسلاو نمألا ثيح ىرخألا ةفضلا ىلإ روبعلاو «ةيلايربمإلا تارماؤملا طابحإل

 نا قرفلاو سودرفلاو ندع تانج يهاضت تانج ىلإ ناطوألا ةيقبو قارعلا ليوحتو

 نيسح مادص اهققحي ىلوألاو باسحلا موي دعب ققحتت «كلتو ايندلا يف نانجلا هذه

 ةقفارملا (ةياعدلا ةفسلف) راصتخاب هذه نيحلاصلا هدابعل ءامسلا بر اهبهي ةيناثلاو

 فاطم ةياهن ىتح 1١9574 ماع ذنم تسرك يتلا يناسنإلاو يمالسإلا هالتو يموقلا راعشلل

 نييفاحصلا نم ةليلقلا ةلقلل ديحولا ذالملا تناك لباب نا لوقن نيح غلابن الو .ماظنلا

 ىلع وأ ةرح ةفاحص يف مهملح قيقحت يف ةهجاوك يدع رامثتسا ىلع اونهار نيذلا

 ةمهم نكت مل ..ملاعلا يف اهيلع فراعتملا ةينهملا ةيفحصلا ميقلا نم ءيش اهيف لقألا

 ديدشلا فسألل ةبرجتلا هذه قفارو «نكمم ىلإ ليحتسملا ليوحتل ةلواحم يه لب ةلهس

 ابرقم هنوك رايتلا اذه نع ةزيمملا ةيفحصلا تاءافكلا نم ريثك داعتبا ىلإ ىدأ مهف ءوس

 سانلا عادخو نييفحصلا تاينو راوغأ ربسل ابطم نوكي نا ةيشخو ةطلسلا زومر دحأ نم

 ىلإ ةمزأ نم روبعلاو تقولا بسكل مومهلا نع سيفنتلا ضارغأل ةيطارقميد تاهجاوب
 ماظنلا ىلع يفضت اهنأل ةحيحص ريغ تاليوأتو فواخم هذه نا لوقن قحلاو «ءىرخأ

 يقارعلا ماعلا يأرلا رعاشم مارتحال ردابيو ططخي نم كلانه سيلف ءاهكلتمي ال تافص

 نم ماظنلا ةفسلف يف كلذ دعيف (يفحصلا سيفنتلا) قيرط نع ايلكش كلذ ناك ولو ىتح

 ىلع سانلا ديوعت نا) هلوق هيبأ نع لقن يذلا نيسح مادص يدع لوق دح ىلعو رئابكلا

 ناو ..ديزملاب ةبلاطملاب يدامتلاو ؛ةحاقولا ىلإ يدؤتس «ةججاحملاو ةبلاطملا ةرثك

 وأ افوخ ضرألا ىلإ دترت الو ناطلسلا نويع يف ةصخاش ىقبت نيح نطاوملا نيع

 ةكرحي أدبت رومألاو ..موكحملاو مكاحلا نيب ام طقستس فوخلا دودح نإف .. الجخ
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 ةقيقح يه نذإ اذكه ..(ةرمدم ةيركسع نوكت دق تاكرحب يهتنتو ..نيعلا يف ةطيسب
 ماكحلاو ديبعلا نم عيطق وه بعشلا ..ةريبك ةعرزم نع ةرابع قارعلا ..دئاسلا فقوملا
 مهتيدوبع خبرات لك ربع ديبعلا قوقح طسبأ كلتمي ال دبعلا اذهو ..دايسألا مه

 تزه يتلاو موت معلا خوك ةريهشلا ةياورلا لاطبأ نم ديبعلا هلثمل ضرعتي ملو «ليوطلا

 يف دماصلا انعيطقل العف ثدح امب ةنراقم ةيئاور ثادحأ اهنوك مغرب ةيرشبلا رعاشم

 يف ةرطق وأ رديب يف ةشق دعي وتس رشتيب تيراه لاطبأل ثدح امف داوسلا ضرأ عوبر

 ةثالث ىدعتي ال وهف يدع اهحاتأ يتلا ةيبسنلا ةيرحلا ريسفت امأ ..نولوقي امك طيحم

 ةيمسرلا ةطلسلا بصانمو لئاسو لك نم هديرجتب يدع روعش نا اهلوأ اهريغ ال بابسأ

 رغصألا هقيقشو هدلاو ىلع اهراصتخاو دهعلا ةيالوب اهينميو سفنلا دعي ناك نا دعب
 نيسحو «نابطو «نازرب ؛يواعبسلا ةلش لاثمأ ةلئاعلا نم ةيندتم عورفل اهلوصو ىتحو

 ةطلسلا نع ضيوعتلل ةليسو ةوطسلا تاذ ةفاحصلا يف دجي هتلعج مهريغو لماك

 بزحلا ةداقو براقألا نم نيذفنتملاو نيلوؤسملا رابك لالذإل اهسرامي ةدوقفملا

 شعتنيو مهلذأ نم لالذإل نيقاوتلا سانلا دو بسكيل انلع اهسراميو عمقلا ةزهجأو

 نيلوؤسملا رابكل ةقوبسملا ريغ هتاداقتناو يدع ةفاحص تامجه لقانتت يتلا لعفلا دودرب

 امأ لوألا ببسلا وه اذه ..هتيطارقميدو هتكنح ىلع ملاعللو نييقارعللو هدلاول ةنهربلل

 عالطضالل يدع اهحاتأ يتلا ةيرحلا هذهل نييفحصلا نم دودحم ددع رامثتسا رهف يناثلا

 مهئالمز ضيرحتو عيجشتو ةفاحصلا ةيرح نم نكمي ام ىصقأ عازتنا يف مهم رودب
 لب ةطلسلا ىلع ارمآت سيل كلذ دعو ةبرجتلا هذه قيمعت ىلع سانلا ةماعو نييفحصلا

 .اهتاقيبطت هفلاختو اهتاعيرشت هرقت عورشم قحل عازتنا وه

 ةطلسلل ةيمطوطلا سوقطلا
 ريصق نمز يف اهدأو مت يتلا ةبرجتلا هذه رمع يف دمأ يذلا ثلاثلا ببسلا امأ

 ددرتو ..ةلماك يدع تافرصت ىلع ةلحرملا كلت يف نيسح مادص عالطإ مدعي لثمتي
 تازواجتلا كلت نع سيئرلا غالبإب ةرشابملا ةقالعلا باحصأ ءارزولا وأ هنم نيبرقملا

 مهكاردإلو يدع شطب نم افوخ ديحولا اهبزحو ةطلسلل ةيمطوطلا سوقطلا كهتنت يتلا
 وه يدع ةفاحص يف هيتكن ام لك نا أطخ ءالؤه نظيو «ربكألا لجنلا رهف لعف امهم هنا

 يف كلذ ثدحيو امامت كلذ سكع ةقيقحلا نكل ؛هملعب رشن وأ ةرشابم هنم رداص

 ىتحو .متاح وبأ ءرقصلا ءناحرس وبأ لثم يدعل ةيزمرلا عيقاوتلا لمحت ةددحم تالاح



 نكل هريغل سيلو يدعل اهنأ اهفرعيو اهريغ نع عيقاوتلا هذه زيمي ناك يداعلا روهمجلا

 مهتلعجو نيلوؤسملا رابك ةريصب تمعأ ايلعلا ةيلوؤسملا وأ ةرازولا يسرك تاطارتشا

 اماركإ مهتبيهو مهتهازنو ةيصخشلا مهتمارك سمت يتلا تاباتكلا ىتح نوررمي

 تامهملا نم ديدعلا زاجنإل ةيبهذ ةصرف انل تحاتأ ةنزاوملا هذه نا ..بصنملل

 ةفرحنملا تازواجتلا نم ريثك حضفو ةساسح اياضق يف رحلا يأرلا ءادبإو ةيفحصلا

 ..هسفن سيئرلا ءاقشأ ىتح رمألا لاطو ةلودلاو بزحلا يف داسفلا رارسأ نع فشكلاو

 ..جهنلا تاذب ةيعوبسأ ةفاحص يق رهدزا نا دعبق .. اليوط مدي مل عافدنالا اذه نكلو

 قاروألا لك ىرخأب وأ ةقيرطب ايصخش نيسح مادص فشتكاو رطخلا سوقان قد

 نامألا سيئرلا مهحنم نا دعب يدع ةفاحص نم مهتاناعمب نيلوؤسملا ضعب هل فرتعاف
 بسكف اصعلا كسمي نيأ نم فرع مهضعبو ءهلجن شيط نم ةيامحلاو رضخألا طخلاو

 دبع) مالعإلا ءارزو دحأ طاقسإب ةكرعملا تهتناو .. !دلاولا اضر رسخي ملو نبالا دو

 ةيمالعإلا ةحاسلا نم مهجارخإو ةبرجتلا هذه زومر زربأب ليكنتلاو (روفغلا دبع ينغلا

 برهلا نم يماللا حابصو ةزيزع دجام ناليمزلا نكمتف هلك قارعلا نم لب لماكلاب

 ..تارباخملا زاهج يف ةريرم لاقتعا تاونس دعب نكلو مهب تقحلو رطقلا جراخ

 ةباتكلا طورشلو ةهفرملا ةايحلا تارورضل باجتساو ناحرفلا دواد فسألل ناكتساو

 معط الو نول الب ءاشنإ ىلإ اهب فرع يتلا ةرخاسلا هتالاقم تلاحتساو ةطلسلا لظ يف

 !ةحئار الو

 عفانملا رثآف (عازج هط) ةبرجتلا هذه ركام بولسأب انرطاش يذلا رخآلا انليمز امأ

 ضفكرلاو ةيعوبسألا فحصلا ىدحإل يرخف ريرحت سيئر نوكي نا ىفتكاو ةيصخشلا
 يدع دئاوم تاتف نم اضعب هل يمريو (ةسائرلا) هل نمضيل يدعل يفحصلا ريتركسلا ءارو

 يف قبي ملو تاراشلاو طاونألا نم هديصر ةدايزو رطقلا جراخ ةيكوكم تارفس هل نمؤيو
 ةيفلخلا طوطخلا يف نولمعي نييفحصلا نم ليلق ددع الإ ةبرجتلا كلت داور نم قارعلا
 ةفاحص نا بيرغلاو «نيقفانملاو نييزاهتنالا نم ةعومجمل لوألا طخلا ملس نا دعب
 تاهجو فالتخا ىلع ءارقلا ةرهمج اهتقالطنا ةيادب يف اهيلع قلطي نا ددرتي مل يتلا يدع
 افلزت مالقألا رثكأ بطقتست ةيوطلس تاهجاو نآلا تحبصأ ةضراعم فحص اهنأب مهرظن

 فحصلا نم رثكأ ةيمسرو كلملا نم رثكأ ةيكلم ةيموكح ربانم ىلإ تلوحتو اقافنو

 ةيعوبسألا فحصلا هذه ريرحت ءاسؤر ىلع فرشملا نوكي نا اراع اهيفكيو ةيمسرلا
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 يدع هبصنو عوبسأ لك تاعمألا هذهب عمتجي يديبعلا يدهملا دبع دومحم نمألا ديمع

 ءامسألا ضعب عيملتل تاهجاو فحصلا هذه تحبصأ دقل !نييفحصلا بيقنل لوأ ابئان

 ةادأ وأ ينالعإلا وأ يفحصلا زازتبالا قيرط نع مارحلا تحسلل اردصمو ةيفحصلا

 ةيصخش بساكمو «عفانم لباقم مهتاحيرصتو مهتارازول جيورتلل نيلوؤملا بسكل

 هقلستت احيرم املس ةفاحصلا تحبصأو ء!رارحألا نييفحصلل ءارزولا ءالؤه اهرفوي

 ىلع ذاوحتسالا نم ةقزترملا ءالؤه نكمتو مالعإلاو ةفاحصلا ىلع ةئراط بخن

 يف ةقومرم بصانمو مالعإلا ةيلك يف ةمدقتم ةيميداكأ عقاومو ىلوألا ةيفحصلا بصانملا

 جراخ ةددعتم تاهجاو يف مهضعب لمعو تايئاضفلا ضعبو ةيجراخلاو مالعإلا يترازو

 .اهيلإ لوصولل نوططخيو نوملحي اوناك ةيسامولبد تازايتماب قارعلا

 نابطو همعو يدع نيب حلسم عارص

 معو نيسح مادص قيقش نسحلا ميهاربإ نابطو اهريزوو ةيلخادلا ةرازو تضرعت
 هل ةيقارعلا ةفاحصلا دهشت مل لباب ةفيحص يف عذال دقن ةلمحل تاونسلا هذه لالخ يدع

 ىهتناو هيخأ نباو معلا نيب ام فالخلا قيمعت ىلإ ديدشلا دقنلا اذه ىدأو ءاليثم لبق نم

 ىلع عرازملا ىدحإ نيحلسملا هسارح نم ضعب هعمو يدع ماحتقاي ةليلق تاونس دعي

 طسو ةصاخلا هتقيرطب ةروثلا ىركذب يفتحي يذلا نابطو همع ئجافيل ةلجد ئطاش

 ءانغو صقر اهججأ يتلا ةوشنلا ةورذ يف اعيمج مهو هئامدنو «هيديرم نم ةعومجم
 ىلإ يدع ههجو يذلا شاشرلا عفدملا لوه ىلع اوقافتسا عيمجلا نكل ..تايرجغلا

 باصأ نأ دعب يدع بحسنا ةثراك ىلإ لفحلا لوحتو ةريثك ءامد تلاسف ءهعم نمو همع

 ةئراكلا ىدص دتماو ..اميدتسم اقوع دعب ام يف هل تببس ةرشابم تاباصإ نابطو همع

 اهجئاتن نم ناكو ةريطخ ةروصب تلعافتو تيركتو دادغب يف ةمكاحلا ةلئاعلا روصق ىلإ

 نيسح ةدوع دعب ةيومد ةثراكب اضيأ دهشملا اذه ىهتناو نامع ىلإ لماك نيسح بره
 !دادغب ىلإ هقيقشو لماك



 يدع مئارج نم جذومن

 نيسح مادص يدع اهركحتبا توملل ةديدج ةقيرط
 "ركب قازرلا دبع قحب اهذفنو

 هيلإ برقألا هلعجت «نيسح مادص يدعي ركب قازرلا دبع ةقالع يف ةيصوصخ ةمث
 «ةفلتخملا تالاجملا يف نيلماعلاو نيراشتسملاو ءاقدصألا نم هب طيحت يتلا ةقلحلا نم

 ريمنو نيسحت رساي لثم يدعب نيطيحملا ةيقب لثم نسلا يف يدع نم ابيرق سيل هنأ مغر
 ىلع هريثأت نأ امك ءمهريغو لالط رسايو ىسوم فيفعو يدادغبلا يلعو ميركلا دبع

 جاجع اطع ماشهو يناعمسلا قفوم لثم نيرخآلا نيراشتسملا ريثأت نم ريثكب ربكأ يدع
 هلوخد نم ةزيجو ةرتف لالخ ةديدع تاصاصتخا سرامي ذخأ هنأ امك سابع دمحأو

 «صاخلا راشتسملا ةدودعم رهشأ لالخ حبصأ دقف «نيسح مادص يدع ةرئاد نمض

 فرشيو نيسح مادص يدع اهكلتمي يتلا'يضايرلا ثعبلا؟ ةديرج ريرحت سيئر بئانو
 عيراشم ريديو ةيضايرلا تاداحتالاو ةيدنألا ليصافت يف لخدتيو قراوزلا يدان ىلع

 ءارضخلا سديسرملا هترايسب ركب قازرلا دبع لخدي نيحو ؛هعرازم ىلع فرشيو يدع
 مادص يدع ةلباقمب لوخم هنأل «قيرطلا هل نوحسفي نيرخآلا نإف «ةتسلا باوبألا تاذ
 .ءاشي ةظحل يأ نيسح

 نيب زيمي ال وهف اهب حضاولا هحرف مغر لجرلا تاساقمب تامهملا هذه نكت مل
 ةرادإ يف يدع بئان بصنم لغشي كلذ مغرو لعافلاو أدتبملا نيب الو ريرقتلاو ربخلا

 ىوتسم ىلع نييضايرلا نييفحصلا لضفأ نم مقاط اهيف لمعي ةيموي ةيضاير ةفيحص
 ةبعل يف مجاهملاو ىمرملا سراح نيب زيمي ال وهو :ينفلا ىوتسملا ىلعو ريرحتلا
 تالوطبلا يف ةكراشملا ةيقارعلا ةيوركلا قرفلا دوفو سأرتي كلذ عمو مدقلا ةرك

 .(فرصتب) تالاقملا فيشرأ «ةينورتكلإلا رخآلا يأرلا ةفحص .لافجلا يلع :رظنأ )١(



 ا ما انما كلا وأ ةفيخم عئاقو ..مادص ءانبأ

 يتلا يدع عرازم ريدي كلذ عمو فورخلاو ةجعنلا نيب زيمي ال وهو «ةيلودلاو ةيراقلا
 يدعب نيطيحملا اضر رمألا اذه زحي ملو ةيشاملا سوؤر نم فالآلا ىلع يوتحت

 مادص يدعب ةصاخلا تاطاشنلا لك ىلع ةئميهلاب أدب ركب قازرلا دبع نأ اوأر نيذلا

 تامهملا راسحنا

 ارابخأ يدعب نوطيحملا لقن هجوألا ددعتملا ركب قازرلا دبع طاشن نم ةرتف دعب

 يف مهو «يدعل ةعباتلا زكارملا فلتخم يف نيفظوملا نم تاعومجمل ركب نيوكت نع
 قطانم نم نيمداقلاو يروهمجلا سرحلا ميسارم ةيرس ىلإ نيبسنملا دونجلا نم مهبلغأ
 ةناكم تذخأ ام اذإ تاعومجملا هذه نأ ءالؤه ككشو ءاهنم ةبيرقلا ةيضقألاو تيركت

 ىلإ لصي نل فوس ركب قازرلا دبع نم زواجت يأ نإف «زكارملا كلت طاشن يف ةزيمتم
 هب نيطيحملا لك يف الصأ ككشي يذلا ءيدع ملتسا اذكهو «نيسح مادص يدع

 راسحنا ةلحرم نيشدت يف أدبو ةراشإلا «مهتءارب تابثإ نيحل ماهتالا ةرئاد يف مهلعجيو

 مث «يضايرلا ثعبلا ةديرج ريرحت سيئر بئان بصنم نع هلزع يف أديو ءركب تامهم

 تايحالص هحنم كلذ لباقم هنكل «تاداحتالاو ةيدنألا يف ةيضايرلا هزكارم نع هلزع

 يف ءاوس حابرألا لدعم يف احضاو اومن ظحال نأ دعب يراجتلا بناجلا يف ةعساو

 .ةصاخلا هعرازم اهنمضيو ةيلخادلا هلامعأ يف وأ ةيجراخلا هتراجت

 تاقيقحتو كوكش

 نع ىأنمب هلعجيل ةيراجتلا يدع نوؤش ةرادإ يف ركب قازرلا دبع حاجن نكي مل
 ركب قازرلا دبع تاكرحت ىلع ةمراص ةباقر يدع عضو دقف كلذل ؛هكوكش ةرئاد

 ىلع ذوحتسا ركب نأ يدع فشتكا دقف ءاهرامث يطعت ةباقرلا جئاتن تأدبو «هتاطاشنو

 نم راجت عم يدع تاكرش ىدحإ مساب اهدقع ةقفص لالخ نم رالود فلأ ١5 نم رثكأ

 نع ديعب هنأ روصت لب ؛هلوح ةمراصلا ةباقرلا ىلإ ركب قازرلا دبع هبتني ملو ندرألا

 تاكرشل اهدقعي يتلا تاقفصلا تاضوافم ةمدقم يف هتالومع طرش عضي حارف ؛نيعألا

 يدع تاقالع طمن ىلع لماكلا هعالطالو ةيلخادلا وأ ةيجراخلا اهنم ءاوس يدع

 عيطتسي ام بلحب أدبو (اهبلتحاف كقاين ترد اذإ) ةحيصن قفو لمع دقف ؛ةيذبذتملا
 . .هتامدخ نع ءانغتسالا نيسح مادص يدع ررق ام اذإ نمزلا تابلقت نم نمأم يف نوكيل
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 ةبخاص ةلفح يف دراب بعر

 نأ هبيج يف هلمحي يذلا ءاعدتسالا زاهج نر نيح ركب قازرلا دبع دلخب ردي مل

 نأ لبق نم دوعت املثمو «ضرتفا لب «ةيداملا هتازواجت ليصافت ىلع علطا يدع

 يدع تارهس ىدحإ يف ةكراشملل نوكيس ليللا نم رخأتملا تقولا اذه يف هءاعدتسا

 كلت نم ةدحاو رضحي ناك يدعف ءاريثك باوصلا لجرلا بناجي ملو «ةبخاصلا

 ىلإ هسلجأو اهيف غلابم ةوافحب هلبقتسا ركب قازرلا دبع رضح نيحو ؛ةبخاصلا تارهسلا
 : امساب هل لوقيل قئاقد دعب هيلإ تفتلا هنأ الإ ءهبناج

 فرعو «ةطشن ةركاذ ىلإ جاتحت تنأف «مويلا اذه ةرمخلا برشت ال نأ كحصنأ -

 يف مهاسي نأ نود اتماص سلجف ءهنم بضاغ يدع نأ روفلا ىلع ركب قازرلا دبع

 ةعاس نم رثكأل هتلزع يف هكرتي نأ يدع دمعتو «ةيلاعلا اهتاكحض وأ ةلفحلا بخص

 ..ءىجافم بضغب هلأسيو اهدعب هيلإ تفتليل

 ؟.. كدايسأ ةئايخ ىلع ؤرجت فيك

 اهتفلخ ةمامغ نيتوارفصلا هيئيع تلع دقو امثعلتم ركب قازرلا دبع لاق ؟..انأ

 ..فوخلا عومد

 كلعجأسف ..تركنأ اذإ نكلو ..كتانايخ ليصافت يل تدرس اذإ ..كنع وفعأ دق

 حمالم نم عشملا فوخلاب ذذلتي ذخأ دقو يدع لاق «لبق نم قبطت مل ةقيرطب تومت

 «ناوث لالخ اهفرعي يتلا يدع تافص لك ركب قازرلا دبع رضحتسا .ركب قازرلا دبع

 حابص ىتح يدع رظتنا ام اذإ اظوظحم نوكي دقو تالاحلا لك يف بقاعم هنأ نقيأو

 ءركسلا تاظحل يف نآلا لوقي امك توملا نوكت ال دق يتلا هتبوقعب (رمأيل) دغلا

 :لوقيل هتعاجش عمجتساو

 ..يتلا تامولعملا نوكت نأ ىشخأو ..كتنايخ ىلع ؤرجن يريغ الو انأ ال

 تنأ ينربخت نأ نيب رايخلا كلو ..اهتحص نم يسفنب تدكأتو ةقيقد تامولعم اهنإ

 اذالم تمصلا ريغ ركب قازرلا دبع دجي مل .. ابضاغ يدع لاق ..يسفنب كربخأ وأ اهب

 يف أرقي مل هنكلو هتنحم يف اريصن دجي ٠ لع هوجولاب علطتي ذخأو يدع بضغ ءازإ
 تمص لاط نأ دعب يدع نم نكي ملو .. يفشتلا ةذلب ةجوزمم ركسلا ةذل ىوس نويعلا
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 بهذا ..كلذ نم رثكأ ةرهسلا يلع دكنت ال :ههجو يف خرصي نأ ريغ ركب قازرلا دبع

 .ينم بلطب الإ هنم جرخت الو كتيب ىلإ

 :هترايس فقت ثيح ىلإ ةرهسلا ناكم نم ةفاسملا عطقي وهو ركب قازرلا دبع نقيأ
 يدع رارق رييغتب هسفن ينمي ذخأ ةعرزملا ةباوب رداغ نأ دعب هنكل ؛ةكيشو تتاب هتياهن نأ

 نيح ىلإ تببلا يف هءاقبو رمألاب مازتلالا ررق لاوحألا لك يفو هنكل ؛يلاتلا مويلا يف

 .جورخلا يدع هنم بلطي

 تاياهنلا لكك تسيل ةياهن

 هل ضمغي نأ نود هشارف يف بلقتي وهو ركب قازرلا دبع ىلع ةليوط ةليللا تضم
 ةيلاملا تازواجتلا لكب يدعل فرتعي نأ ركف :ةديدع بناوج نم رمألا بلقو نفج

 ءامسألا لك ضرعتساو ءاعفن يدجي نل فوس رمألا اذه نأ ملعي هنكل .تاسالتخالاو

 وأ هنع وفعي نأ لجأ نم طسوتت نأ نكمملا نم يتلاو يدع ىلع اريثأت اهل نأ ملعي يتلا
 ام فقوم هنهذ ىلإ زفقي امسا ضرعتسي املك ناك هنكلو «ريدقت لقأ ىلع ةبوقعلا ففخي

 عارص يف يقبو ..مسالا كلذو ركب قازرلا دبع نيب كاكتحا ىلإ تدأ يتلا فقاوملا نم

 سلجو ءهسفن ىلإ لمألا سمشلا قورش داعأ ثيح «يلاتلا مويلا حابص ىتح هسفن عم

 مغر يدع بضغلا رداغي مل رخآلا بناجلا ىلع .جرفلا ةظحل راظتناب فتاهلا بناج ىلإ
 ةيوقع نوكت نأ بجي دحاولا فرحلاب ماشه راشبل لاق لب «سمألا ةركس نم هتوحص
 لبق تارملا فالآ ريكفتلا نوديعي نيرخآلا لعجي يذلا دحلا ىلإ ةيساق ركب قازرلا دبع

 كرشأو «لبق نم دحأ همدختسي مل ةبوقع طمنب ركفي ذخأو ؛هباشم لمع ىلع اومدقي نأ
 ناك حارتقا لك يفو ..لبق نم ثدحت مل ةبوقعل ديدج ويرانيس مسر يف هعم ماشه راشب

 ؛هعم نيلماعلا نم نالع وأ نالف قحب تقبط ةبوقعلا هذه نأ ىلإ يدع هبني همدقي راشب
 يدع لاق ةبيرغلا ةبوقعلا داجيإ نيحل ركب قازرلا دبع باصعأ ىلع طغضلا لجأ نمو
 دعب هب لصتأس يننأل فتاهلا نم ابيرق نوكي نأ هل لقو قازرلا دبعب لصتا :راشبل

 هذه (ليلق دعب) نأ ركب قازرلا دبع رعش .. ايفرح يدع هل لاق ام راشب ذغنو ..ليلق

 يتلا تابوقعلا لك هيرظان مامأ ترمو ..ةجزل ةئيطب ريست يهو نامزلا نم انورق تحبصأ

 نمط هنكلو ءاهضعب يف اببس وه ناك يتلاو يدع عم نيلماعلا نم نيرخآلا قحب تقبط
 نوكتسو «هل ناعفشيس نيسمخلا زواجت يذلا هنسو يدع دنع هتلزنم نأ لوقلاب هسفن



 برشي وأ لكأي نأ نود ءاسملا ىلإ فتاهلا زاهج دنع اطبارم يقبو «ةطيسب هتبوقع
 ريخألا لصفلا انلعم نر يذلا فتاهلا ىلإ ركب قازرلا دبع زفق ءاسم ةعساتلا يفو.ائيش

 دبع غلبأ نيسح مادص يدع رخآلا بناجلا ىلع ثدحتملا ناك «ةاهلملا - ةاسأملا نم

 ..ةيضارعتسا ةقيرطب هقرح يهو هتبوقعل ةبسانملا ةقيرطلا فشتكا هنأ ءركب قازرلا

 .!لسوتب ركب قازرلا دبع لءاست ؟. . فيك

 شرأ نيحو ..كتيب حطس قوف ةيحورملاب قلحأسو «رادلا باب قلغت نأ كيلع
 داج توصب يدع لاق ..كتيبو تنأ كمهتلي قيرحل أبهت «نسحملا نيزنبلاب لزنملا

 «نيسح مادص يدع روهت ىدم فرعي يذلا ركب قازرلا دبع ذخأ ..فتاهلا قلغأو

 علطتو ريخأ لحك برهلاب ركف «عشب لكشب توميس هنأ نقيأو «هتوم ةقيرط ضرعتسي
 ةيامحل ةدئاعلا ةللظملا ةرايسلا ىلإ هبتنا هنكلو «عراشلا ىلع ةلطملا ثيبلا ةذفان نم

 . .رارفلا نم هعنم نوكتس مهتمهم نأ فرعيو اهيف نم فرعيو اديج اهفرعي يتلاو يدع

 هفوخ عيرص ضرألا ىلع رخو ركب قازرلا دبع نويعب ءادوس طاقن ىلإ ضرألا تلوحت
 هترئاطب قلح هنإف نيسح مادص يدع امأ .ةتيمم ةيبلق ةتكس ىلإ روفلا ىلع لوحت يذلا

 ىلإ هبتنا هنكلو «دادغبب روصنملا ةنيدم يف نئاكلا ركب قازرلا دبع لزنم قوف لعفلاب
 بيصيس هيف بشني اقيرح نأ روفلا ىلع ردقو تيبلا نم ةبيرقلا دوقولا ةئبعت ةطحم
 دبع نأ ملعي مل هتطخ ذيفنت نع عجارت نيحو ..رمدم قيرح ةئراكب اهلمكأب ةقطنملا
 يدع هب هربخأ يذلا نلعملا توملا ويرانيس ذيفنت روصت درجم نم اعله تام ركب قازرلا
 ا مادص

 دادغب طوقس دعب هيدلوو مادص فورظ يوري يدعل سراح

 يدع هيلجنو مادص ةشيعم فورظ نيسح مادصن يدعل يصخش سراح يور

 دادغب طوقس نأ ىلإ ًاريشم «ليربا نم عساتلا يف دادغب طوقس تبقعأ يتلا يصقو

 .نييكريمألا لاتق يف ةبغر ىلإ وهللا ةلاح نم هجرخأو ًامامت يدع كولس رّيغ ةمصاعلا

 فشك ضفر يذلا يصخشلا سراحلا لاق «ةيناطيربلا زمياتلا ةفيحصل ثيدح يفو

 نم ريثكلا كرتنو «بابشلا زع» رابلا نبإلا اذه ةيفالخأ ىدم ىلع ةلالدلل صصصقلا هذهب يفتكن )١(
 .(فلؤملا) سائلا مظعم ىلع ةيفاخ دعت مل يتلا ىرخألا صصقلا



 اا 8 ةفيخم عئاقو ..مادص ءانبأ

 «ةئيدملا اورداغ نأ دعب اولصاو هيلجنو نيسح مادص نا ةبيط وبأ مسا مدختساو هتيوه

 .ةيناطيربلاو ةيكريمألا تاوقلا لاتق

 ًاحضوم ««مادص ييئادف» ايشيليم ةدايق ًايصخش يدع ىلوت ءدادغب رداغ نأ دعبو

 .«دادغب يف مهل ءاقل رخآ يف هل اوططخ دق اوناك ام اذه» نأ

 لزانم يف يصقو يدعو مادص ناك ليربأ نم عساتلا يف دادغب تطقس امدنع

 تاشاش ىلع مادص رهظ ثيح نيلاوملا نم ريثك هنكسي يح وهو ةيمهدألا يف ةاصفنم

 .نيمويب كلذ لبق هعراوش يف ريسي وهو نويزفلتلا
 دعب ىلع ةيمهدألاب دجسم يف ةعمجلا ةالص ءانثأ هانباو مادص رهظ نيموي دعبو

 .ماع ناكم يف اهيف اودهوش ةرم رخآ هذه تناكو .ةيكريمألا تايرودلا نم لايمأ ةعضب

 يف رخآ ىلإ نمآ لزنم نم ةيرحب نولقنتي اوناك مهنأ ركذ يصخشلا سراحلا نكلو
 .ةيداع تارايس

 دعب دادغب ةمصاعلا نم هرارف ىدل يدع نع لصفنا يذلا قباسلا سراحلا فاضأو

 ةدايق وه هيف ركفي يدع ناك يذلا ديحولا ءيشلا» نإ تاوئس عبس هعم يضما نأ

 .«ةمواقملا

 ةايح نع دعتبا نأ دعب «هدلحم فده هتايح يف ىلوألا ةرملل امبر يدعل ناك» عباتو

 يلا تربعلا الدنا عب لرب يح لتخدإ ضاقت يدر .اهدوعت يتلا وهللا

 يف رابخألا ىلإ عمتسيف ًاحابص ةعبارلا يف ظقيتسيل يل ليللا فصتنم دنع ماني ناك . .(يدعل
 ة«احابع ةبداسلا يح وتلا ىلإ رعب مل نويرفالا

 يف ليربا نم عساتلا) هدلاو لاثمت رايهنا دهاش امدنع' يدع نإ ةبيط وبأ ركذتيو

 .«لاح أوسأ يف هجازمو ةيبصعلا ديدش ناك (دادغب يف سودرفلا ةحاس

 يدعو يصق لتقم ليصافت

 ةيكيرمألا تاوقلا ديكأت روف دادغب ءامس يف تعقعف يتلا صاصرلا تاخز مغر
 اناك تيب ىلع موجه يف نيسح مادص قباسلا يقارعلا سيئرلا يلجن يصقو يدع لتقمل

 قالطإ ةيلمعل يتبقارم لالخ نم ينأ الإ يضاملا ءاثالثلا موي لصوملا يف هيف نايفتخي

 اهتياهن ىلإ ةقلط لوأ نم دادغب يف ةريزجلا ةانق ويدوتسأ حطس ىلع نم صاصرلا
 نكت مل اهنأ اهل يمييقت نإف ةقيقد نيرشع نم برقي ام لاوط اهنم ديعبلا عمست يتلواحمو
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 ىتح وأ عنتقا وأ ثدح امب حرف دق مهمظعم وأ نييقارعلا لك نأ ىلإ ريشي يذلا مجحلاب

 دعب اهيلع اوحص يتلا ةعزفملا قئاقحلاو سانلا اهشيعي يتلا مومهلاف هب ًاينعم ناك
 يلإ اهلوأ نم اهوعنص نيذلا نييكيرمألا مهت ثادحألا هذه لثم تلعج ماظنلا طوقس
 .فوخلاو عوجلا مه نوشيعي نيذلا نيبقارعلا مهت امم رثكأ اهرخآ

 ىلع سانلا لعف دودر ةفرعمل دادغب عراوش ىلإ ةرشابم تلزن دق كلذ لبق تنكو
 ءاسم ةعباسلا نم برتقت اهنيح ةعاسلا تناك ءربخلا ديكأت روف يصقو يدع لتقم

 ةنماثلا برق تلصو امنيح ينأ ريغ ربخلا نوقدصي نوداكي ال سانلا مظعم نأ تدجوف

 يف لوجتلا رظح دعوم ليبق ىلإ سانلاب ظتكت ام ةداع يتلا ةداركلا ةقطنم ىلإ ءاسم
 دق يصقو يدع نأب ةعانق ىلع نكت مل ةيبلغألا نكل أدب دق سمهلا ناك ءاسم ةرشاعلا

 دحأ امأ كلذ اهيف نونلعي يتلا ىلوألا ةرملا تسيل ًابذكم نييقارعلا دحأ يل لاقو ءالتق
 هنأ ىتح قباسلا ماظنلا يف ًاريبك ًالوئسم نوكي امبر هنأ هعم يراوح نم تكردأ نيذلا
 يف هل تلق امنيح ينأ ركذأ هعم لوطم شاقن دعب هتينك وأ همسا يل ركذي نأ ةدشب ضفر
 هيئيع لجرلا حتف ؟يصقو يدع اولتق دق نييكيرمألا نأ نع نلعأ اميف كيأر ام :ةيادبلا

 :هل تلق .. .ليحتسم ..ليحتسم : عفترم توصب يل لاق مث قعص نمك ناكو هاف رغفو
 ةليوط ةدمل دحاو ناكم يف اماني وأ اعمتجي نأ نكمي ال يصقو يدع نأل لاق ؟اذامل

 ضعب اهددري لازام سيئرلا ديسلا ةريخألا ةملكلاو سيئرلا ديسلا تاميلعت تناك هذه
 مادص نأ نودقتعي اولازام نيذلا ءاطسيلا وأ ماظنلا نم ًاءزج اوناك امإ نيذلا نييقارعلا
 جورخ عم يهتني فوس سوباك ىوس سيل ثدحي ام لك نأو دوعي فوس نيسح

 دادغب جراخن اهيلع تررم يتلا قطانملا نم ريثك يف هتسمل ام اذهو «ًابيرق نييكيرمألا
 ءوس يأب هئانبأ وأ مادص نع ثيدحلا نم نوفاخي اولازام نيذلا ةماعلا ىدل اميسال

 .هئانبأ دض وأ هدض اهنولوقي ةملك يأ ىلع مهل هباسحو هتدوع نم ًافوخ

 يصقو يدع لتقم لوح ةيملاعلا ةفاحصلا اهتلوادت يتلا ةريثكلا تاياورلا مغرو
 عم ىلوألا ةظحللا نم يسفنب اهترصاع يتلا ةياورلاب ةمات ةعانق ىلع نوكأ داكأ ينإف

 ضعب ةيطغتل كوهد هاجتاب دادغب نم ءاثالثلا حابص جرخ نأ ذنم «ةلالهوبأ رساي ليمزلا
 موجه نع ءاينأ دورو روف لصوملا ىلإ هراسم رّيغ هنكل كانه داركألا نيب ثادحألا

 نيذلا نييفحصلا لئاوأ نم رساي ناك ثيح ؛حابصلا يف تويبلا دحأ يلع يكيرمأ

 مويلا لاوط لظو اهنم ةفداصملاب هبرق ببسب ةكرعملا هيف تراد يذلا ناكملا ىلإ اولصو



 عاطتسا ىتح هعم مئاد لاصتا ىلع تنكو «سانلا تاياور ىلإ عمتسيو تاروطتلا عباتي

 نأ ىلع هتياور يف رساي رصي ثيح «حجرألا يه نوكت امبر ةياور فارطأ عمجي نأ
 ةريشع ميعز ناديزلا دمحم فاون خيشلا يصقو يدع هيف لتق يذلا تيبلا بحاص

 اهتلوادت يتلا تاياورلا لك نأ مغر امهب يشاولا وه نكي مل لصوملا يف ىسيعوب

 اوذخأو اوءاج امنيح نييكيرمألا نأ دكؤي امك «يشاولا هنأ ىلع رصت مالعإلا لئاسو

 مهنأو هتيب يف لجرلا مهيوؤي نيذلا نم نوملعي اونوكي مل رواجم تيب ىلإ هنباو لجرلا
 نأو «نيبولطملا ضعي وأ "برعلا نيدهاجملا" نم نونوكي امير مهنأ نودقتعي اوناك
 هب ىشو يذلا وه نوكي امبر هتاداع ريغت ظحال يذلا لجرلا ناريج دحأ نأ دكؤملا

 هنكل ؛هناريج عم ثدحتي هتيب جراخ رصعلا دنع موي لك سلجي نأ لجرلا دوعت ثيح
 ناكو ةديدج ةريبك ءابرهك تادلوم ىرتشاو عوبسأ نم رثكأ ذنم ةداعلا هذه نع عطقنا

 نمل تفال لكشب يتأتو حورت تارايس كانه تناكو «هتيب ىلإ ماعطلا نم ًاريثك بلطي
 ناك هنأ ىلإ ًاقلطم بهذت مل كوكشلا نكل ءهدنع بارغأ دوجو دكأ امم «ةقدب عباتي
 مهتءاج ام ًاريثكو نييكيرمألا تافرصت لك يف مكحتي فوخلا نألو « يصقو يدع يوؤي

 ىلإ اوءاج دقف ءاياحض ءايربألا نم ريثك اهيف بهذ نيرخآ ىلع سانأ نم ةبذاك تاياشو
 مهتلصو يتلا تامولعملا نم اودكأتيل هناريج تيب ىلإ امهوذخأو هنباو هولقتعاو لجرلا
 ام اودهاش نيذلا لامعلا ضعب ًاضيأ هب هيلإ اذخأ يذلا تيبلا ناكو «ءيش يأ لعف لبق

 بعكب دلولا برضي ذخأ نييكيرمألا طابضلا دحأ نأ نايعلا دوهش ىور دقو ىرج

 بألا سأر ىلع هشاشر ةهوف عضي رخآو هقانخب كسمي وهو هيبأ مامأ فئعب هسدسم

 ثدحي ام لمحتي مل يذلا لجرلا راهناف ؟ تيبلا يف كدنع نم فرتعا :فنعب هل لوقيو

 لجن ىفطصمو يصقو يدع يدل ديدش ءودهب لاقو هل رشابملا ديدهتلاو هنبال هينيع مامأ
 ةشهدلا ترطيس ءدمصلا دبع ىعدي مهل ةصاخلا ةيامحلا لاجر دحأو (اماع )١5 يصق

 «نيمثلا ديصلا اذه دوجو نورخآلا مه اوقدصي مل امبر نيذلا نييكيرمألا ىلع ىتح

 لزانملا اهيف رثاكتت ال ةقطنم يف عقي يذلا لزنملا اوقوطو ةقطنملل ًارارج ًاشيج اوبلجف
 مهدحأ نكل اوملستسي نأ توصلا تاربكم ربع ةيادبلا يف لزنملا لخاد نمم اوبلطو

 ترمتسا تيبلا يف نيرصاحملا ةعيرألا عم ةكرعم ةيادب ًاثلعم مهيلع هشاشر حتفو جرخ
 هدقع يذلا يفحصلا رمتؤملا يف زيشناس ودراكير لارنج تنناتفيللا تاحيرصت بسح
 نويكيرمألا مدختسا ثيح ةعبرألا لتقمب تهتناو تاعاس تس ءاثالثلا ءاسم دادغي يف



 نم هب اوجرخي ىتح ًاذقنم قارعلل مهلالتحا ذنم مهألا هنإ اولاق يذلا يصقو يدع لتقم
 دنع اذه «ةياهنلا يف هتموكحو شوبب فصعت امبر يتلاو مهقحالت يتلا تامزألا

 ريطاسألاو ةفارخلا نم ًابرض يصقو يدع ةايح تناك امكف نييقارعلا دنع امأ نيبكيرمألا

 ةعبرأ اوناك ثيح ةقيرطلا هذهب كلذك امهتوم نإف نينسلا تارشع اهنع نوثدحتي نولظيس
 نل تاعاس ةدع رارج يكيرمأ شيج عم ترمتسا ةكرعم اوضاخ لفط مهنيب طقف دارفأ

 ةروصلا هب لمتكت مل امبر يذلا ريطاسألاو ةفارخلا بورض نم برض ىوس ًاضيأ نوكي
 0ع

 .(فرصتب) عوبسألا ةديرج نع ًالقن 27٠0 /زومت -ويلوي/2؟ ءروصتم دمحأ :ردصملا )١(

 يه ةياورلا هله نأ تدجو نكلو «نيسح مادص ّيصقو يدع لتقمل تاياور ةدع يدل رفوت
 نم ريثكلا مكحت تحرب ام يتلا ةيناخيراتلا رابتعإلا نيعب انذخأ اذإ اميس ؛قطنملل برقالا
 .هذهك فورظ يف ةلوادتملا تاياورلا



.
 

 م أدص كاذب





 مادص تائب

 الح ءانر دغر

 نم دب ال ءمهدلاو مادعإو ؛قارعلا لالتحا دعب مادص تانب ةايح نع ثيدحلا لبق
 لماك مادص هوخأو ديجملا لماك نيسح «نيسح مادص يرهص لتقم ةثداحب فقوتلا

 «14946 ماعلا نم سطسغأ يف ندرألا ىلإ قارعلا نم امهبوره بابسأو ؛ديجملا

 مهتمدقم يفو ؛مادص ةريشع يديأ ىلع .«1447 رياربف 11 ةحبذم يف مهلتقم بابسأو

 .يواميكلا يلعب فورعملا ديجملا نسح يلع همع نباو يدع هنبا

 لماك نيسح وه نم

 ةريقف ةلئاع نم ١9805 ماع تيركتب ةجوعلا ةيرق يف ديجملا نسح لماك نيسح دلو

 .ةعارزلاب لمعت
 .ةساردلا يف هلشفل ةطسوتملا لمكي ملو ةيئادتبالا ةساردلا لمكأ

 بئان ةلباقم بلطو ةيقارعلا تارباخملا زاهج ىنبم لماك نيسح عجار 191١/ا/ ماع

 ضفر دقو تارباخملا زاهج يف نيعتلا ضرغل يتيركتلا نازرب كاذنآ تارياخملا سيئر

 نأ تامالعتسالا فظوم نم نازرب بلط ."ةشادشد' يدتري ناك هنوكل هتلباقم نازرب

 قفاو ةلئاعلا طسوت دعب و «تارباخملا زاهج يف قئاس هنيعت ضرغل ةرامتسا هل يلمي

 فيقثت ةرورضب نيسح هيجوتب نازرب ماقو تارباخملا زاهج يف فظوم هنيعت ىلع نازرب
 نيسح ةركاذ يف نوزخم يقب فقوملا اذه نأ ودبيو «سبالملا ءادترا ةيفيك ملعتو هسفن

 .نازرب دض لماك

 يتيركتلا نازرب يلوتو ةيروهمجلا سيئر بصنم نيسح مادص يلوت دعب 1917/4 ماع

 برقتلا أدبو مزالم ةبتر حنمو مادصل ًاقفارم لماك نيسح نيع تارباخملا سيئر بصنم



 ءدعصي همجن أدبو دغر نيسح مادص تنب نم جوزت ١947 ماع يفو «نيسح مادص نم

 لماك نيسح فصي يتيركتلا نازرب ناكو «تارباخملا نم نازرب ةلاقتسا دعب ةصاخو

 .يبغلا لهاجلا امئاد

 «صاخلا نمألا زاهج ريدم : اهنم ةساسحو ةمهم بصانم لماك نيسح لغش

 «يركسعلا عينصتلا ىلع ماعلا فرشملا ؛يروهمجلا سرحلا تاوق ىلع ماعلا فرشملا

 نم رارقب نكر لوأ قيرف ةبتر ىلإ لصو ىتح ىلعا ةبتر ةنس لك حنمُي ناكو «عافدلا ريزو
 ناكو «نيسح مادص دعب تارارقلا رادصإ يف ديحولا صخشلا حبصأو «نيسح مادص

 مادص هقيقش نيعتب ماقو «ىهنيو رمأي ريغصلا سيئرلاب يروهمجلا رصقلا يف هيلع قلطي
 .نيسح مادصت ًاقفارم لماك

 لامج ثلاثلا هقيقش امأ ؛نيسح مادصل ةصاخلا ةيامحلاب ميكح يناثلا هقيقش نّيعو

 نيسح مادص نأ ودبيو «ةيراجتلا لماك نيسح عيراشم ةعباتمل يراجتلا لمعلل غرفت دقف

 .19956 هبوره لبق ءارزولل سيئر هئيعت ىوني ناك

 ناكو ءدبعو دمح هناوخإو ديجملا نسح يلع عم ًايراجت سفانتي لماك نيسح أدب
 .نيسح مادص ءاقشأ نسحلا نابطوو ماهدا دالوأو نيسح مادص يدعل يقيقحلا سفانملا

 يتيركتلا نازرب عم هتقالعو لماك نيسح

 سيئر يتيركتلا نازربو نيسح مادص رهص لماك نيسح نيب ةقالعلا تناك
 نيسح جاوز دعبو ١441 ماع «نلعملا ريغ نيفدلا دقحلا ىلع ةيتبم ةقالع تارباخملا

 .اهتوارض تغليو ةيلئاعلا تافالخلا ترهظ نيسح مادص تنب نم لماك

 لماك نيسح نم ءايتسالا بابسأ

 :ةيلاتلا بابسألل لماك نيسح نم يمسرو يبعش ءايتسا كانه ناك

 .هعم ًاكيرش لخدو الإ ًارجات كرتي مل ثيح نينطاوملا هداهطضاو هتواسق ١

 نينطاوملا نم ةديجلا عقاوملا تاذ روصقلاو نيتاسبلا ضعب ىلع هئاليتسا- ؟

 .ةوقلاب

 ةصتخملا تارازولا باسح ىلع هريغو ركسلا داريتسا و طفنلاب راجتالا * 

 .ىرخألا



 .مهتارازو لمعب رشابملا لخدتلا و ؛ءارزولا مهنمو نيلوؤسملل هتناهإ -

 .مهدوقي فيرع نأ نم رابكلا طابضلا ءايتسا 6

 .نيسح مادص ىدع عم ةقيمعلا هتاقالخ ” 

 .نيلوؤسملا ءارزولا نوؤش يف لخدتلا -

 لماك نيسح بوره بابسا

 أدب ثيح «نيسح مادص يدع وه لماك نيسح بوره يف يسيئرلا ببسلا ناك
 يف ناكو «نيسح مادص هيبأ ىلإ هنم برقا حبصأ لماك نيسح نأ يدع باتني روعشلا

 لك ةلواحمو ؛امهنيب ةسفانملا ةيراجتلا تافالخلا ىلإ ةفاضإ ءارزولل ًاسيئر هنيعت ةينلا
 ناريإ ربع طفنلا بيرهتو ركسلا تاقفص ةصاخو .ةطلسلاو قوسلا ىلع ةرطيسلا امهنم
 نأ يدع دقتعاو «هتافرصت ىلع يدع خيبوتب نيسح مادص ماق تارملا ىدحإ يف «يبدو

 هنونج ّنج اهدنع «لماك نيسحو نابطو همع نم يه هدلاو تلصو يتلا تامولعملا

 .لماك نيسحو نابطو همع لتقب دعوتو

 «هقاس يف هتباصإو يتيركتلا نابطو همع ىلع ةيران تارايع قالطإب يدع ماق ًالعفو
 .(اهلحم يف ةعقاولا هذه انلّصف دقو)

 نيسح يلع ماقو يلع هدلو دوجوب لماك نيسح لتقب يدع دعوتو دده اهدعب
 لاو ةيامحلا لخدت الول هلتق لواحو .ءيدع ىلع هتيقدنب رهشو يدع متشو بسب لماك

 لماك نيسح هدلاو ريخأو يلع بهذ اهدنع .كلذ نود لاح يذلا هللا ريخ يؤل ؛يدع

 ررق ؛ةيناودعلا يدع ةعيبطب لماك نيسح ةفرعملو ءهلتق ىوني يدع نأو .فقوملا

 مادص تنب دغر هتجوز عانقإب لماك نيسح ماقف «قارعلا جراخ برهلا لماك نيسح

 زعو ميكحلا دبع رخآلا هيخأو «ةيناثلا نيسح مادص تنب هتجوزو مادص هقيقشو «نيسح
 ةمخض ةيلام غلابم هعم لماك نيسح ذخأو ؛نيسح مادص ةيامح يف نيلماعلا نيدلا

 .ندرألا ىلإ قارعلا اورداغو
 نع ًايمسر مادص ىفع ؛لالط نب نيسح لحارلا يندرألا لهاعلا نم ةطاسو دعبو

 .قارعلا ىلإ ةدوعلاب امهل حمسو .هيرهص

 .ةيلاتلا تاحفصلا يف هأرقتس ام اذه ؛ . .اهتدوع دعب لصح يذلا امف
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 نيرهصلا ةدوع

 نارظتني يدعو ةدجاس

 دق تناك قارعلا ىلإ نيسح مادص يتنباو لماك نيسح لوصو نم قئاقد لبق

 نيسح مادص ةجوز حافلط هللا ريخ ةدجاس لمحت ةيحورم ةرئاط دودحلا ىلإ تلصو

 يف لوألا ببسلا ناك يذلا «نيسح مادص يدع اهقفاري «نيتدئاعلا هيتنبا مأو ىلوألا

 لماك نيسحل يدع ديدهتو ةداح تافالخ رثأ ىلعو «قارعلا نم لماك نيسح جورخ

 ناكو ةطلسلا يف ناكم هل دعي مل هنأب اهموي لماك نيسح رعش :هذوفن ديازت دعب لتقلاب

 نم يدع نع فرع امل .هتفاخأو لماك نيسح تقلقأ ةمالع دودحلا ىلإ يدع ءيجم

 نم ةعومجم ًاضيأ تلصو دق تناكو «نازتا مدعو حضاو فنعو ةنونجم تاسرامم

 تناك مهتمهم نأ ودبيو «يسائرلا سرحلا يبستنمو مادص ييئادفب ةلمحملا تارايسلا

 ناضحألاب اهيتنبا مألا تذخأ دقف « يدع ديري املثم يرجيس ءيش لك نأ نم دكأتلا يه

 مهف تاملكب يدع متمتو امهيرهص عم همأو يدع حفاصتي ملو دالوألا كلذكو ءاكبلاو

 ةدوعلاب لماك مادص ركفو هرظتني ًالوهجم ًاريصم نأو ديعولاو ديدهتلا اهنم لماك نيسح
 نم دوعن انعد ءتوملا ىلإ انذخأت كنأ كل لقأ ملأ لماك نيسحل لاقو ندرألا ىلإ ةيناث

 هفقوم لثمي يدع هلاق ام نأ ًاضرتفم ةهجاوملا ىلع رصأو لماك نيسح ضفر ءانه
 همأ يدع ذخأ.هنع وفعلاب هعطق يذلا دهعلاو هعيقوت مرتخيس سيئرلا نإو يصخشلا

 ميكحلا ديعو لماك مادصو لماك نيسح كرتو ةيحورملا ةرئاطلا يف امهدالوأو هيتخأو

 مدعب دودحلا ىلع تردص دق ةحضاو تاميلعت نأ ودبيو «مهتارايسب مهدرقمب لماك

 ليبيرط ةطقن يف يسائرلا سرحلاو مادص ييئادف ضعب ىقبو ةيناث جورخلاب مهل حامسلا
 امدعب قارعلا نم جورخلل هيوخأو لماك نيسح اهب موقي دق ةلواحم ةيأ لاشفإل ةيدودحلا
 .لوخدلا دنع اهب اولبوق يتلا ءاوجألا اوظحال



 بورهلاب ٍناث حارتقا

 ربكألا هقيقش ىلع لماك مادص حرتقا دادغبو دودحلا نيب ةدتمملا ءارحصلا يف

 مسح كرت دق مادص ماد امو ءاننولتقيس مهنإ هل لاقو ةيدابلا قرط ربع ابرهي نأ نيسح

 هتلباقم كضفر ىسني نل فوس يدعو ءريخ ىلع نوكت نل ءايشألا نإف يدعل رومألا
 هيتخأو يدع نيب باتع ىرج دقف ةرئاطلا يف امأ ءنامع ىلإ هثيجم دنع هيتقيقشل
 امهفتاهو نامع ىلإ رضح امدنع فتاهلا ىلع هعم ثيدحلا اتضفر فيك امهلأسو
 هبشأ اتناك امهنأ اتحضوو رمألا اذهب امهتفرعم اتركنأ ؟..نيسح كلملا روضحب

 نم تاريمألا ىتحو «راوزلا لابقتسا وأ فتاهلا مادختسا امهيلع عونممو نيتلقتعملاب
 لئاسوب اتلواحو جاوزألا روضحب نهتلباقمبو ةرايزلاب نهل حمسي ناك ةيكلملا ةرسألا
 يف كلذ نم اتنكمت دق امبرو ةيندرألا تاطلسلا ىلإ تامولعملا هذه الصوي نأ ىتش

 امهب ررغ فيكو لماك نيسح لبق نم اهل اتضرعت يتلا ةعدخلا نع اتثدحتو رخأتم تقو

 ةيوست نيحل نامع يف ةتقؤملا ةماقإلا وأ ةحايسلل باهذلا ةجحب قارعلا اورداغ امدنع

 رمتؤملا ةصقب افرعت مل امهنأو «نيسح كلملا طسوت ربع يدع عم ئداه لكشب رومألا
 نم اوعنم مهنأ اولاق .امهمأ مالك نوديؤي دالوألا لخدتو ءرخأتم تقو يف الإ يفحصلا

 امه امهعم بعللا مهل حيتأ ام ىصقأ نإو ..دحأ عم بعللاو ةسردملا ىلإ باهذلا

 !!..نيزجتحملاب هبشأ اوناك دالوألا نإو ..ايناملأ نم بألا امهبلط ناريغص نابلك

 ًابضغ طاتشي يدع
 هل ةقالع ال اهجوز نأ لوقت نأ مادص ةجوز تلواحو دعوتو ابضغ يدع طاتشاو

 لاقو مالكلا اذهب عنتقي مل يدع نكل ىرج ام لك ىلع مغرأ ًاضيأ هنأو ةيضقلا هذه لكب

 ةماقإلا دويق نم امكررحي وأ يفحصلا رمتؤملا ضفري وأ درمتي وأ لصتي نأ هناكمإب ناك

 وه امك قلطملا موهفملاب ةديقم تسيل اهنإو هعم جرخت تناك اهنأ هتجوز تلاقو ةيربجلا
 قارعلا ىلإ دوعت نأ اهرودقمب نكي مل نكل «- لماك نيسح ةجوز دصقت - يلع مأ لاح
 .. اهلهأب لصتت وأ

 راظتنالاب مادصو طبهت ةرئاطلا

 كانه نمو روصقلا دحا حطس ىلع ةرئاطلا تطبه «ًاليوط دادغب ىلإ قيرطلا ناك
 نيسح امأ..ةيرسلا عقاوملا دحأ يف رظتتي نيسح مادص ناك ثيح ىلإ تارايسلاب اولقتنا



 ةبّيغُملا ةقيقحلا نيسح ماله لولد لمولوم ملمع م ملم ا

 لزنم ىلإ اوبهذ دقف ةسمخلا اهلافطأو نيدلا زع ةجوز رمع مأ هتقيقشو هؤاقشأو لماك
 ناك كانهو ةعساولا دادغب ةنيدم ءايحأ دحأ - ةيديسلا - ةقطنم يف بألا هكلمي

 مالسلل روضحلا ضفر دقف لامج رخآلا مهقيقش امأ «مهتدلاوو مهدلاو مهراظتناب

 ءانبأو نيرخآلا هئاقشأ نأ فرعي ناكو ةحلسألاب تيبلا الم دق بألا ناكو مهيلع

 بهذو ؛نكمتي ملو كلذ نع مهينثي نأ قرطلا لكب لواحو «نيدئاعلا لتق نووني هتمومع

 يلع مضي ةريشعلا نم دفو ماقو :هتلباقم نع رذتعا هنأ الإ «نيسح مادص سيئرلا ةلباقمل

 تنبلا الح جوز ىفطصم لامجو لماك نيسح معو ةيقارعلا ةدايقلا وضع ديجملا نسح

 ةنبا جوزو لماك نيسح ةمع نبا رداقلا دبع رئاثو «نيسح مادص سيئرلل ىرغصلا
 ةرسألا يف لئاوعلا مهنم لك لثمي نيرحأ ةرشعو ءركبلا نسح دمحأ لحارلا سيئرلا
 يلع - نويقارعلا هيمسي يذلا يلع لاقو نيسح مادص نيعمتجم اولباقو ةمكاحلا

 ةجبلح ةنيدم يف داركألا اهل ضرعت يتلا ةرزجملا نع ةرشابملا هتيلوؤسمل - يواميك
 موي ضرألا تقرحأو ءايربألا نم فالآلا اهيف لتقو يئايميكلا حالسلاب تفصق امدنع

 وع يذلا مادصل يلع لاق «قارعلا ناتسدركو فلمب قلعتي ام لك نع ًالوؤسم وه ناك
 ةلودلا قحب قلعتملا ءزجلا نع سيئرلا ةدايس اي توفع كنأ «تقولا تاذ يف همع نبا

 ءزج اذهف «ةريشعلا قح نع وفعن ال اننكل يصخشلا كقحب قلعتملا ءزجلا نع توفعو
 .؟دسافلا ءزجلا ريصم وه امف ةريشعلا يف دساف

 مكتيلوؤسم ةريشعلا قحو .ىرشتسي نأ لبق رتبي دساقلا ءزجلا نأ انملعت سيئرلا لاق

 ةكراشملا نم يدالوأ عنم نم نكمتأ يننكل ءاولعفت نأ نوديرت اميف انأ لخدتأ الو

 .يدالوأ قحو يقح نع تيفعأ «تيفعأ نيح انأف ءهب مايقلا نوونت لمع يأ يف ةرشابملا
 «ذيفنتلل مهسفنأ اوئيهي نأ مهيلعو سيئرلا نم دييأتو ةكرابم اهنأ راوزلا مهف دقل

 روضحلا دحأ لاقو لتاقيس هنأو ًالهس ًامصخ سيل لماك نيسح نأ ًاضيأ نوكردي اوناكو

 سيلو ةيعرشلاو ةينوناقلا ةيحانلا نم كيرهص الازال امهنإ سيئرلا ةدايس : نيسح مادصل
 قيلطتب لماك مادصو نيسح موقي نأب روفلا ىلع سيئرلا رمأف ءامهلتقن نأ انرودقمب
 نم بلطي نأ ىلع عيمجلا قفتاو «نيتئاخ يتلمرأ امهنأ ىلع افصوت ال يكل امهتيجوز

 همدقت يطخ بلط ىلع ًءانب قالطلا ءارجإل ةلجعتسم تاءارجإ لوألا دادغب يضاق

 عيمجلا فرصلا..تابلطلا ئيهيس هنأ روضحلا يدع دعوو .نيسح مادص اتنبا اتميرك

 .ةمداقلا مهتمهم اوفرعو



 لتقلا لبق قالطلا

 موي قارعلا اولصو دق هعم نمو لماك نيسح ناكو م١1445/1/7 موي اذه ناك

 يضاقلا تابلط ىلع عيقوتلا امهنم بلطو هيتقيقش ىلإ يدع بهذ م 89

 .اهيلع ناتقيقشلا تعقو نأ دعب قاروألا هذه يدع رضحأو قالطلا متي يكل يعرشلا

 ام تضفرو اهجوز نع عافدلا تلواح لماك مادص ةجوز نأ لاقيو «ضارتعا يأ نود

 تناك رماوألا نكل ءاذهب هل ةقالع ال مادص نكل نوديرت ام نيسحب اولعفا تلاقو يرجي

 مأ" تضفر ءاذه يف مهل لخد ال مهنأو امهلتقتس ةريشعلا نأ امهومهفأ امدنعو ةمساح

 1؟.ًائيش لعفت نأ عطتست مل اهنكل تراهناو لماك مادص ةجوز 'دمحأ

 ىلإ هقيقشو لماك نيسح بهذي نأ هنم اوبلطو هئاقشأ لبق نم بألا ءاعدتسا مت دقل

 نأ هؤاقشأ هدعو مث نمو هودده مهنكلو ءبألا ضفر ءامهتيجوز قيلطتل ةمكحملا

 قيلطتب اموقي نأ يه هينبا ةايح ىلع اهب ظفاحي نأ عيطتسي يتلا ةديحولا ةقيرطلا
 هيدلو ىلإ بهذو بألا قفاو ..ًاضيأ ضقنيسو ةلئاعلا هتعطق رخآ دعو وهو امهتيجوز
 يذلا ميهاربإ رداقلا دبع لوألا دادغب يضاق ثيح ىلإ امهبحصو رمألل اخضر نيذللا

 .قالطلل ةيعرشلاو ةينوناقلا تاءارجإلاب ماق

 دادغب ذفانم قالغإ

 اوحبصأ دق مهدالوأ نأ ام دح ىلإ اوقذص دق هتدلاوو لماك نيسح دلاو ناك

 تحن تعضو دق اهتاباوبو دادغي لخادم عيمج نأ ام ةقيرطب اوملع مهنكل «نمأمب

 ةلخادلا تارايسلل قيقد شيتفت أدبو ءمادص ييئادفو صاخلا نمألا زاهج ةرطيس

 ةرداغم نم هئاقشأو لماك نيسح عنمب ةمراص رماوأ شيتفتلا طاقن ىدل ناكو «ةجراخلاو

 اوناك ام مهنأ يأ ًاقحال ثدحيس امم ًاءزج تناك ةطلسلا نأ دكؤي ام اذهو ءدادغب

 يف - ةجوعلا - ةيرق يف هلهأ لقعم ىلإ بهذي نأك ءدادغب نم جرخي نأ هل نوديري
 تناك ةنسم ةديس مهباب تقرط ءاسملا يف - دادغب لامش -مك١٠1١ تيركت يحاوض

 اهب اهطبرت يتلا لماك نيسح ةدلاول تلاقو هيف نودجاوتي يذلا لزنملا راوج ىلإ نكست
 مهيلإ ترضح دق صاخلا نمألا زاهج نم ةزرفم نإ اهربخت ةقادصو راوج ةقالع
 دحأ يف ًانكس مهل رفوتس ةلودلا نأو تاعاس ثالث لالخ لزنملا اولخي نأ مهتغلبأو
 اذه نإو «ةليللا هذه مهدنع اوماني نأ نكمملا نم براقأ مهل نكي مل اذإ قدانفلا
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 لزنم ةمجاهم ددصب امبر ةلودلا نأ ةديسلا تضرتفاو مهتيامحو مهنمأب قلعتي عوضوملا
 نيسح هيف دجوي يذلا يحلا ءالخإ مت دقلو .ةرداغملاب مهتحصنو لماك نيسح ةلئاع

 2 سبالم نودتري صاخشأ ةقطنملا يف رشتناو ناكسلا نم هادلاوو هتاقيقشإ هؤاقشأو لماك

 .ةحلسألا فلتخمب نيججدمو نويعلا ريغ مههوجو نم رهظت ال ةعئقأو ءادوس

 لتقلاب رارقلا

 امب اوفرع نأ دعبو ةحلسألا نم ةفلتخم ًاعاونأ سدك دق ناك دلاولا نإف انركذ امك
 هئابرقأو انس هنم رغصأ مه نيذلا هئاقشأ عم عامتجالل دلاولا جرخ ةراجلا هب مهتغلبأ
 مهنأ نم هوعطق يذلا دعولا نع مهلأسو ؛هتاقيقش دالوأ نم مهبلغأ ناك نيذلا نيرخآلا
 ةريشعلا تذختا دقف نكمتن مل هل اولاق ؟امهيتجوز اقلط امه نإ ءوسب هيدلو اوبيصي نل

 .-نيسح مادص سيئرلا ديسلا - ريغ رمألا اذه ءاغلإ دحأ عيطتسي الو كدالوأ لتقب ًارارق

 كدالوأ ىلعو نهلافطأو كتانبو كتجوزو تنأ لزنملا رداغت نأ كنم بلطن نحنو

 نإ لماك كردأ ءهيف ةعجر الو ذختا دق مهلتق رمأ نإو «لافطألاب وأ كب نومتحي ال نأ

 حبصأو - طباض بئان - شيجلا يف ًادعاسم هتايح أدب يذلا(يواميكلا) ًايلع هقيقش
 ريزو بصنم ءوبتو نكر قيرف ةبتر لمحيو ةروثلا ةدايق سلجمو ةيرطقلا ةدايقلا يف اوضع

 عقاوملا هذه لك ىلع لصحو .ديدشلا فنعلل هليمو هتوسقب فورعملاو ,عافدلا

 ناك هنأ نم هنع فرع امو نيسح مادص همع نبال ءايمعلا هتعاط ببسي تازايتمالاو

 ىلتق مهيدريو ماعلا نمألل ًاريدم ناك امدنع نيلقتعملا ضعب سأر ىلع صاصرلا قلطي
 .ةمكاحم نود

 سيئرلا همع نبا ةلياقمل ىعسي نأ هيلعو خألا اذه عم راوحلا نم ةدئاف ال نأ كردأ

 .نيسح مادص

 مادص ةلباقمل ةريخأ تالواحم

 نم هفرعي نم لك عم ثدحتلا لواحو يروهمجلا رصقلا ىلإ ديجملا لماك بهذ

 مل هنكل «ةيماحلا ةليللا كلت يف هعم ثيدحلا نم برهتي مهبلغأ ناك نيذلا هبراقأ

 ةطساو مهطسوي نأ دارأ نيذلا بلغأ نأ نيبتف « نيسح مادص ىلإ لوصولا عطتسي

 يقوزر ناكور ءاوللا هتخأ نبا لثم نويصخشلا هوقفارم مهو سيئرلا عم هتلباقم نيمأتل



 لزنملا ىلإ داع .هلزنم ىلع موجهلل ةعمجتملا تاوقلا عم اوناك بيبش همع نبا وأ

 حطس قوف مهتحلسأ اوبصن .ةمواقملا ىلع عيمجلا قفتاو ىرج امب هدالوأ ربخأو
 رم ؛بقترملا موجهلا نم لزنملا ةيامح يف رود مهنم لكل نوكي نأ اوقفتاو .لزنملا
 مأ تلاق ثيح ركابلا حابصلا ىتح دحأ لكأي وأ مني مل .دحأ تأي ملو ًاليوط ليللا

 يدالوأ تيمسأ نم انأو مارتحاو دوب سيئرلا ينلماع املاط ءاهئانبأ ىلإ لماك نيسح

 لبق نم ًادراطم ناك موي همسا ىلع رغصألاو تام امدنع هدلاو مسا ىلع ريبكلا
 لخدتلا هنم بلطأو ينلباقيس اميرف «هئابرقأ نم دحأ هلبقتسي ال ًاسكاشمو ةطلسلا

 .مكمامعأ هل ططخي ام عنمو «مكتيامحل

 تارايسلا عاونأ فلتخمب محدزا دقو يحلا تدهاش لزنملا نم تجرخ امدنعو

 اهل لاق زجاوحلا دحأ دنعو نيقئاسلا دحأ ةبحصب ةرايسلا تلقتسا نيمئلملا صاخشألاو

 رمأي سيئرلا يلعجت نأ ةعاس لالخ يعيطتست مل اذإ يتمع اي نيمئثلملا نم صخش

 .تيبلا يف نم لك لتقيسف موجهلا فاقيإب

 رصقلا ىلإ تبهذ .اهيراقأ دحأ ديكأتلاب هنأ تنمخ دقو هفرعت نأ نود هتركش

 اهلقت ةرايس رضحت نأ لمأ ىلع تافيرشتلا رظتنت تناكو ةلباقملاب تدعوو .يروهمجلا
 نيبرقملا برقأ الإ هناكم فرعي ال ثيح نيسح مادص اهب دجاوتي يتلا عقاوملا دحأ ىلإ

 ىدانو هبراقأ مدقتي ديجملا نسح يلع فقو ًاحابص ةرشاعلا يفو ءانثألا هذه يفو .هيلإ
 الإو لافطألاو ءاسنلاو وه لزنملا نم جرخي نأ لماك هقيقش ىلع توصلا تاربكمب
 ينوطعأق يدالوأ عم تومأس مهل لاقو ةرداغملا لماك ضفر لزنملا يف نم لك لتقيس

 .وفع ىلع لصحت اميرو سيئرلا ةلباقمل تبهذ نيسح مأ نأل تقولا ضعبل ةصرف
 دبع رئاث وهو «لماك نيسح لتقل نيسمحتملا رثكأ نم دحاو يلع راوج ىلإ ناك

 هيلإ ةلاسر لسرأ دق هنإ لماك نيسح هنع يل لاق دق ناك اذه رئاثو ءديجملا رداقلا

 كلذ لماك نيسح هنم بلط نإ نيسح مادص لايتغا ىلع هتردقو هدادعتسا نع نلعأو

 نأ نم ًافتاخ ناك ًارئاث نأ ودبيو «ةيميلقإلاو ىربكلا لودلا عم هعاضوأ بتر اذإ اميفو
 يفر ًاسمحتم نوكي نأ لواحي هلعج امم برستس وأ تبرس دق ةمولعملا هذه نوكت
 .لماك نيسح ىلع ءاضقلل نيمجاهملا ةمدقم



 ةكرعملا تادبو

 ديجملا نسح لماك مضي يذلا لزنملا ىلع رانلا قالطإب نومجاهملا ادب دقل
 ضفر يذلا ؛نيدلا زع ةجوز رمع مأ هتنباو ميكحلا ديعو مادصو نيسح هدالوأو
 دالوأ نكي ملو هرمع نم ةرشع ةيناثلا يف مهربكأ ناك نيذلا ةسمخلا اهدالوأو «ةدرعلا

 .موجهلا نش تقو لزنملا يف لماك مادصو لماك نيسح

 رئاث وه نيمجاهملا نم لتق نم لوأ ناكو ءرانلا يقلطم ىلع تيبلا يف نم در دقل

 نبا ًاضيأ وهو ديجملا ناميلس يقوزر دمحأ وه رخأ صخش لتقو «لماك تخأ نبا
 يف نم لتاق دقل ؛هدالوأو مهلاخ لتقل فرفصلا نومدقتي مهنأ يأ لماكل ىرخأ ةقيقش

 .لاتقلا نم لضفأ ةنهم ديجي نكي مل لماك نيسح نأ لوقلا نكميو ًاسرش ًالاتق تيبلا
 ال تناكف ةدلاولا ذآ كيلا يف نم كحلي ملو تاعانت متع تاهجاوملا كرمي دلل

 .اهدالوأب لح امع ًائيش فرعت نأ نود يروهمجلا رصقلا تافيرشت يف رظتنت لازت

 نم حيرجو ليتق نيب ًاصخش نوتس كانه ناك تاهجاوملا نم تاعاس تس دعب

 نيمثلملل موجهلا اوكرتو ةمدقملا نم هعم نمو ديجملا نسح يلع عجارتو نيمجاهملا
 .مهنيب نم اياحضلا بلغأ ناك نيذلا مادص ييئادف يبستنم نم

 ؟لماك مادص لتف فيك

 مهف ءاضيب ةيار لزنملا حطس ىلع تناب هنأ موجهلا كلذ يف نيكراشملا دحأ لاق

 نسح يلع لعج ام وهو ؛لزنملا يف نيدوجوملا مالستسا ةمالع اهنأ نومجاهملا

 نإ فرعي نأ لبقو .ناك يأ هيلع بّوص ام سأر رهظي انيينع ةايلا دال لوك ديبتملا
 رهظ ام ناعرس ًالعفو .ةأرما مأ ناك ًالجر هقيقش ةنبا وأ هقيقش وأ لافطألا دحأ وه ناك
 ةافرار فل: يلا هناضاو ديجعتلا يله تاعيلعت نمازلا كقنو ماك ماديه هب اذإو سأرلا

 .هسأر رئانت نأ دعب «لاحلا يف ًاليتق

 رماوألا ترنصو ؛رارمتسالا ىلع ًارارصإ الإ نيمجاهملا دزت مل ةيارلا هذه
 بلغأ نأ ودبيو هيف نم ىلع هقرحو تيبلا دّه لجأ نمو ةطسوتملا ةحلسألا لامعتساب

 .لتق دق لخادلا يف نيدوجوملا



 ؟لماك نيسح لتف فيك

 يذلا مالستسالا ىلع ًاقفاوم رادلا ةقيدح ىلإ ًاحيرج لزنملا نم لماك نيسح جرخ
 لزنملا ةقيدح يف ًاليتق يدرأ ذإ ءًالعف ققحت ام وهو هلتق نوديري ام ردقب هنوديري ال

 امدنعو هلتقم نم دكأتيل ةثجلا سفرو هئاذحب هسأر كرحو ديجملا يلع همع هيلإ بهذو

 .ًاضيأ هرثنو هسأر وحن هسدسم بوص حور اياقب ةئجلا يف نأ رعش

 ةكرعملا تهتناو

 لماك جاحلا اودجيل لزنملا لالطأ ىلإ نومجاهملا لخدو رانلا قالطإ فقوتو

 ميكحلا دبع ىلإ ةفاضإ اولتق دق دمحم نيدلا زع لافطأ عومجم مه لافطأ ةسمخو هتنباو

 ىلع سيئرلا ةقفاوم هيف رظتنت مألا تناك يذلا تقولا يف .لماك نيسحو مادصو

 دق هتيادب تناك يذلا موجهلا فاقيإل هلخدت لالخ نم اهئائبأ نع وفعلاو اهماحرتسا

 «ثدح امب اهغالبإ ىلع دحأ أرجتي نأ نود كانه تيقبو «لزنملا اهترداغم نيح تحال

 تاميلعت نأب تغلبأو تيبلا ىلإ لوصولا نم تعنم اهجاردأ تداعو ليللا لح امدنعو

 نفد عنمت رماوألاو هيف نم لك لتق ثيح عقوملا ىلإ لوصولا مدعي تردص دق ةددشم

 .فيصرلا ىلع اهكرتو ثثجلا

 تخفتنا ىتح مايأ ةعبرأ ثثجلا
 ىكتشا ثيحب ةهيرك ةحئار اهنم تثعبناو تخفنلا ىتح مايأ ةعبرأ ثثجلا تكرت دقل

 ررض نم مهتويب باصأ ام رامعإل عبارلا مويلا يف ةدوغلاب مهل حمس نيذلا لزنملا ناريج

 .اهنفدل رباقملا ىدحإ ىلإ ثثجلا لقنت نأ رماوألا تردصف ةهيركلا ةحئتارلا نم

 هتيرق لخدم يف نيسح مادصل ةيرادج تضرعت ةرزجملا هذهل يناثلا مويلا يف

 طيبرخلا ديمحلا دبع لزنم ضرعت مويلا سفن يفو «هيوشتلل صاصرلاب اهيمر دعب ةجرعلا
 مهفي تارايسب اورضح دق هيبكترم نإ ليف حلسم موجه ىلإ يدامرلا ةنيدم فارطأ يف
 اوماق نيذلا نأب كلذ ضعبلا رسفو صاخلا سرحلا اهلمعتسي يتلا كلت لثم اهنأ اهنم

 ىلع موجهلاب اوماق دق نيرخآ عم لامج هقيقش نأ وأ لماك نيسحل نولاوم مه موجهلاب

 نأ ًاربتعم هقيقش لتقمل ماقتنالل ةلواحم يف سرحلا ريغ هلخادب نكي مل يذلا لزنملا



 هقيقشب ررغ يذلا وه هنأو طيبرخلا ديمحلا دبع ةطاسو ببسب تءاج لماك نيسح ةدوع

 .قارعلا ىلإ ةدوعلاب مهارغأو هعم نمو
 دقف ةيئدرألا تاطلسلا تاقياضم ببسب ًاقحال ندرألا كرت يذلاو نيدلا زع امأ

 كلت يف ًاعيمج هدالوأو هتجوز دقف نأ دعب «يبظ وبأو ايناطيرب نيب ةماقإلل لقتنا
 .ةبيهرلا ةرزجملا

 مهتدج ةياعرب امهيمأ عم شيعلل اولقتنا دقف لماك مادصو لماك نيسح دالوأ امأ

 تركذ امك مهعرصم اوقلي ملو «حافلط هللا ريخ ةدجاس نيسح مادصل ىلوألا ةجوزلا

 .ةرزجملا رابخأ تلقن امدنع مالعإلا لئاسو

 لماك نيسح ةدلاو حبذ

 ةحوبذم ثدجو دقف «لامج رغصألا اهنبا ةياعر يف تيقب يتلاو لماك نيسح ةدلاو

 اهتاقيلعت ببسب تحبذ اهنإ ضعبلا لاق دقو .اهدرفمب تناك ثيح دادغبب اهلزنم يف

 نيح يف اهئانبأ قحب ةرزجملاب اوماق نيذللو نيسح مادصل بسلاب اهضرعتو ةرركتملا
 مت دقو ةقرسلا فدهب اهوحيذ نوفرتحم نومرجم مه ةلتقلا نإ ةيقارعلا تاطلسلا تعدا

 .لداعلا مهءازج اولانو ءاضقلا ىلإ اوليحأو مهيلع ىفبقلا ءاقلإ

 هيف ربتعا ًايروهمج ًاموسرم نيسح مادص ردصا ةرزجملا هذه ىلع ماع رورم دعبو
 قلطي مادص كفنا امو ةنوخ ءانبأ هدافحأ يمسي ال ىتح امير بضغلا ءادهش اياحضلا

 مهرثكأ امو بضغو كش تاظحلب مهتفصب نم ىلع يروهمج موسرمب ءادهشلا بقل
 .هنم رماوأب مهبحن اوضق مهبلغا نأ ذإ هبرد قافرو هئاقدصأ نم ٌدحأ ملسي مل ثيح

 نيسح مادص تانب ىقبتل «مادص هقيقشو لماك نيسح ةحفص يوطنت اذكهو

 .ةلئاعلابو قارعلاب تفصع يتلا ماسجلا ثادحألا ندهشيو



 الح ءانر :دغر

 نم يناثلا يف نيسح مادص قباسلا يقارعلا سيئرلل ىربكلا ةنبالا دغر تدلو

 ةقفص رادتقاب دغر ترادأ ؛انر اهتقيقشل ًافالخو .قارعلا يف ١418 لوليأ/ ربمتبس
 تايعجرملا لخدتت نأ لبق ةيكيرمأ ةيناثلاو ةيبرع يلوألا نيتكبش عم ةزفلتملا اهتاراوح

 يقارعلا سيئرلا يتنبال ةيفاحصلا ثيداحألا نم ديزملا نود لوحتو ةفيضملا ةيندرألا

 .قباسلا

 تايادب ديدحت يف ةيساسأ تناك دغرو انر ناتقيقشلا نيب ةيصخشلا تاقورفلا

 نيعباتملا مامتها روحم  تاقورفلا يأ اضيأ تناكو «ندرألل امهئوجل ةصق تاياهنو

 رقم يف اهعم اريدأ نيذلا نيينويزفلتلا نيءاقللا لالخ دغر ترهظ دقف اهتيادب نم ةلأسملل

 ةلماجملاو مالكلا ىلع ةردق رثكأو اهتخأ نم رثكأ ةردقمو ةقث رثكأ نامع طسو امهتماقإ
 روصت دوجول حيملتلا لقألا ىلع وأ ءايشألا ىلع اهعالطا راهظإل اليم رثكأ ام دح ىلاو
 .دادغي يف فصاوع نم ًارخؤم ثدح امل اهدنع

 دقف نامع وحن دادغب نم جورخلا لسلسم تالطب ىدحإ دغر تناك ةيادبلا ذنمو

 تجرخ ذنم فارطأ ةدع عم تالاصتا ةدعب ترشابو جورخلاب تركفو تردابو تلصتا

 اقفو تناكف نيسح مادص انر امأ «يضاملا (ويام) رايأ رهش يف لصوملا ىلإ ةيروس نم

 اهتافرصت مكحيو جورخلاب ًاريثك بغرت الو ءاكبلا نم رثكتو ءًامود ةيفطاع نايع دوهشل
 اهروهظ يف امامت لصح امك لاوحألا عيمجب اهقبست اهعومدو اهدالوأ ىلع فوخلا

 .اهمالك قبست اهعومد تناك ثيح نأ.نأ .يس ةكبش عم اهتخأ عم يشماهلا

 يتلاو ةيكيمانيدلا دغرف دهشملل ىلوألا ةقلحلا تحضتا ساسألا اذه ىلعو

 ضعبب ةميدقلا اهتالص تلغتسا عالطالاو ةفاقثلا نم ردق اهيدلو ةيزيلكنالا ثدحتت
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 دعب لالتحالا مغر تنكمتو ةيعماجلا اهتداهش تقلت ثيح نييناطيربلا ةساردلا ءاقدصأ

 يفاحص ربع ةلاسر هيجوت نم امهلافطأو امهتقيقشو اهتدلاو عم ةيروس نم اهتدوع
 .ندنلب ةماقإلا لضفت اهنأو دادغب نم جورخلل ةدعتسم اهنا اهيف لوقت يناطيرب

 رايأ رهش تاياهن - تقولا كلذ يف ةلاسرلا تلهاجت ةيناطيربلا تاطلسلاو

 هتقتلا يفاحص لسارم ربع ًانلعو ًاددجم تلواحو «سأيلاب دغر رعشت ملف -7١٠7(ويام)
 «رمش ةليبق ةيامحب لافطألاو ثانإلا نم مادص ةلئاع دارفأ ميقي ثيح لصوملا يف

 ىلع تظفاح يتلا دغرل تلسرأو ًاددجم ندنل تضفرو «ةيكيرمألا تاطلسلا ملعبو

 ءًاقلطم ايناطيرب يف ةماقإلا ةصق نايسن اهيلع نأب اهغلبي نم لاصتالاو كرحتلا ىوتسم

 .ىرخألا يه تلشف نييسنرفلا عم ىرخأ ةبرجتب ريكفتلاو فقوملا نايسنل دغر عفد امم

 رمش ةليبق ةيامح يف مادص ةلئاع

 عم ةيادبلا يف ناميقت انرو دغر تناك رمش ةليبق خويش ةيامحو ةفايض يفو
 تاونس ذنم هللا ريخ ةدجاس امهمأ قفارت ىرخأ ةأرماو امهتلاخو امهتدلاوو امهلافطأ

 ناكم يف نييكيرمأ نيلوؤسم لبق نم تاباوجتسال اوعضخ مهيلإ راشملا لكو «ةليوط
 .هيف اودجاوت ناكم رخآو يصقو يدع هيلجنو مادص لوح ةلثسأ اهلالخ تهجو مهتماقإ

 مادص اهيف اودهاش ةرم رخآ نع تارم ةدع اهتانبو ةدجاس تلئس ءانثألا كلت يفو

 لك يفو اهيلإ اوبهذي وأ اهيف اودجاوتي نأ نكمي يتلا نكامألا نعو هيلجنو نيسح
 ىلع ةباجإلا ضفرتو ةضفو نييكيرمألا عم ةيلاعفنا ًايرصح ةدجاس تناك تارملا
 ةبسنلاب تزرب دغر ناب ملعلا عم فرعت ال اهنأ دكؤتو ءاكبلل ليمت انر تناك اميف مهتلئسأ

 .لاعفنا تاعرج نودب اهل ةلئسألا هيجوت نكميو اهعم ثيدحلا نكمي ةأرماك نييكيرمألل

 لامعألا نم ًافوخ قارعلا نم لافطألا عم اهجورخل ةقفص بيترتب دغر مامتهاو
 ىلع تارم ةدع اضيأ تضرتعا يتلا اهتدلاو نيبو اهنيب فالخ رصنع ًامود ناك ةيماقتنالا
 ةلئاعلا ةيامحب ركفت اهنأ ىلإ ةراشإلاب ًامئاد دغر درت اميف «نييكيرمألا عم اهلهاست

 نم ًادج برقمو علطم ردصم لوقي امك يعقاولا ريكفتلل ليمتو ناكمإلا ردق لافطألاو
 .ةلئاعلا

 نم تامولعم يأ ىلع لوصحلا يف ةيكيرمألا تاطلسلا تلشف لاحلا ةعيبطبو

 ةدع دغر تدافأ دقف ائيش فرعي ال ريدقت بلغأ ىلع يناثلا فرطلا نال امهمأو نيتاتفلا



 نأب نمؤي ًالصأ نكي ملو نأش وأ رمأ يأب ةلئاعلا ءاسن كرشي نكي مل اهدلاو نأب تارم
 نأب ةيكيرمألا ةرادإلا تدكأت ةلصحملا يفو .ينمألا وأ يسايسلا لمعلا يف ًارود ةأرملل

 نم نيبرقمو ًاملع رثكأ ءاربخ لشف امدعب ًاصوصخ ًاديفم ًائيش ًالعف نفرعي ال ةلئاعلا ءاسن
 مادص لدبتسا دقف ضرألا ىلع ةجتنم تامولعم يأ ميدقت يف مهيلع ضبقلا يقلأ مادص
 برقأ اوناك ول ىتح هنع نورخآلا اهفرعي يتلا وأ ةضرتفملا تاكيتكتلا لك هتالقنت يف

 .نيبرقملا

 تاديفم ندعي مل مادص تانب نأب ةعانق نييكيرمألا ىدل تفلأت سسألا هذه ىلعو

 ًايصخش رميرب مكاحلا نم ديكأت عم نهنأشل نهكرت متف ةجتنملا تامولعملا راسم يف
 .هتانب وأ مادص ةجوزل دحأ ضرعتي ال نأب ةفيضتسملا ةليبقلا خويشل

 ترمتساف جورخلا رمأ لهاجتو نوكسلاب دغر عنقي مل هيلإ راشملا ديكأتلاو
 عم اهتاقالخ كلذك ترمتساو :؛هاجتا نم رثكأ يفو هب لاصتالا نكمي نمب اهتالاصتا

 .جورخلا ىلع رارصإلا ىلع ضرتعت تناك يتلا اهتدلاو

 جورخلا لسلسم ةلطب ... دغر

 جورخ فلم ديعص ىلع ةيفاضإ تاروطت تلصح (وينوي) ناريزح رهش تاياهن عمو
 نييكيرمألا عم ةنواعتملا ةزرابلا تايصخشلا ضعب حمالم لكشتت تأدب دقف مادص تانب

 ضعب عم ةصاخ تالاصتاب ًاضيأ دغر تماق انهو ؛يلاقتنالا مكحلا سلجم فلم يف
 مادص ةلئاع دارفأ جورخ ةركفل سمحت يذلا يج هجابلا ناندع اهزربأو تايصخشلا هذه

 ةيراشتسالا سلاجملا يف نيزراب هل ءارظن عمو نييكيرمألا عم اهب ثدحتو ءاهانبتف
 عم ةصاخ لاصتا تاونق يج هجايلا حتف ضرغلا اذهلو «نييكيرمألا عم ةنواعتملا

 جورخلا نيمأت لوح اهيف دغر ءاتفتسا مت راكفأ تدلوف نيرحبلاو يبظ وبأ يف هل ءاقدصأ

 راكفألا عم دغر تلعافتو «نامع وأ نيرحبلا امبر وأ تارامإلا ةلود هاجتاب دادغب نم

 .تالاصتالا نم ديزملا ءارجإ نم اهعنمي مل اهتدلاو نم حضاو بضغ طسو

 رهش تايادب وهو تقولا كلذ يف ددحم ءيش نع يج هجابلا تالاصتا رفست ملو

 «ةركفلا ليعفتل طخلا ىلع قارعلا جراخ ىرخأ ةيقارع تايصخش تلخدف (ويلوي) زومت

 نع عوضوملاب ثدحتو «يتيركتلا نازرب لجن مايأ ةثالثل ًارس اهيف ماقأو نامعل رضحف
 نامع يف عوضوملا يف ثدحتي نم يج هجابلا دفوأ مث وه هتاقيقشو مادص همع تانب



 ىتح تقولا نم ديزملل ةجاحب اهنأ نامع تلاق دقف ةنيابتم فقاوملا تناكو تارامإلاو

 نويكيرمألا هقيعي نأ نكمي فقومل ٌعست ال نامع نأ ىلإ ةراشإ يهو عوضوملا سردت
 تارامإلا تبحرو «عونلا اذه نمو ةقفص يف ةرشابم نييكيرمألا عم لخدت نأ لضفتو

 نأ ىلع ةتقؤم ةلحرمك مادص تانبل ةفايضلا نيمأتل ةدعتسم اهنأي تغلبأو ًايئدبم ةركفلاب

 .حوضوبو راذتعالا نيرحبلا رارق ناكو رخآ ناكم يأل كلذ دعب نجرخي

 ةيلمع تمت نأ ىلإ فارطأ ةدع نم تالاصتالا ربع اهناكم حوارت ةركفلا تيقبو

 قاسم يف ةرثؤمو ةيلصفم ةيلمع تناكو ؛لصوملا يف يصقو يدع مادص يلجن لايتغا

 دوجو هاجتالا اذه يف زربألا ةأجافملاو ءمادص تائب جورخ ةصقب ةقلعتملا ثادحألا

 نأب لوقت ةياورلا هذهو ءةهاجولا نم ًاردق كلتمتو يصقو يدع لتقمل ةفلتخم ةياور

 امهيلع فصق يذلا لزنملا يف نيميقم ًاقباس ليقو رشن امل ًافالخ انوكي مل يصقو يدع
 ىقري ال رداصم نمو ةدكؤم تامولعم امهتلصو نأ دعب ارضح دق اناك لب لصوملا يف
 اهتانب عم نامعل ةرداغملا تررق هللا ريخ ةدجاس امهمأ نأب ديفت امهل ةبسنلاب كشلا اهل

 .كلذ لبق امهعيدوتل امهتيؤرب بغرت اهناو

 يصقو يدع لتقمل ىرخأ ةياورو

 ضرغب امهمأ هيف الباقي نأ ضرتفي ناك ناكم يف التق يصقو يدع نأ كلذ ينعيو

 ةيلاتقلا امهتيزهاج رسفي يذلا رمألا ؛مألا عم ةعيرس ةلباقمل ادعتسا امهنأو عادولا

 دعا ًايرابختسا ًائيمك ناهجاوي امهنأ نيبت نأ دعب امهعرصمل ىدأ يذلا ةتغابملا رصنعو
 ةلئاعلا نم ةقوثوم اهنأ ضرتفي فارطأ اهنيب نم فارطأ ةدع هيف تكراشو ؛ماكحإب

 تعنقأ يتلا لئالدلاو نئارقلا كلت وه ةياورلا هذه شماوه يف دعب رهظي مل امو ءاهسفن

 دمحم خيشلا امهبيرق تيب يف امهلباقتس اهنإو رداغتس امهتدلاو نأب ًالعف يصقو يدع
 .لصوملا يف ناديزلا

 يف ةدجاس مألا همدختست تناك ًايوق ًارربم ىهنأ يصقو يدع لتقم نإ ةجيتنلاو
 رايهنا ةلاح تهجاو مألا ةدجاس نأ ددرتي امو «جراخلل اهتانب رفس ىلع ضارتعالا

 يف مهاس امم ءيش يأ ىلع ضارتعالا ىلع ةرداق دعت ملو اهيدلو لتقم دعب ةديدش

 ءءاقبلا تارربم تهتنا نأ دعب قيبطتلل ةلباق ةركف تانبلل ةبسنلاب دادغب نم جورخلا لعج
 لتقلا رطخ ًاديدحتو رطخلل ةلئاعلا نم ىقبت نم ةايح ضيرعت ينعي ءاقبلا حبصأو



 هلوقت تناك ام اذهو «نيسح مادص 'ميعزلا" دلاولا نم نويكيرمألا نكمت اذإ ًاصوصخ
 .ءانثالا كلت يف دغر

 نم جورخلل ًالصأ ططخت يتلا دغر نأب لوقلا ًادعبتسم دعي مل قايسلا اذه لظ يفو
 قلقلا ةجح رفوتو جورخلا ىلع اهدعاست ةحناس ةصرف اهيقيقش لتقم يف تدجو اهدالب

 يف ةيصخشلا تارابتعالا عم عقاولا يف عطاقتي قطنملا اذهو ؛دالوألاو تاذلا ىلع

 ًامهم ًابناج يدع اتلمح امهنأ فورعملا نم ناتأرملاف نيقيقشلاو انرو دغر نيب ةقالعلا

 .35 ماع ةروهشملا ةثداحلا يف لماك مادصو نيسح امهيجوز لتق نع ةيلوؤسملا نم

 ندرألا يف ةكلاملا ةلئاعلل ةلاسر

 انرو دغر رعاشم نيب ةلص دوجوب لوقلا نكمي ال فقوملل يليلحتلا بناجلا يفو

 تباثلا نكل ءيدعو يصق لتقمل تدأ يتلا ثادحألا قايس نيبو امهيقيقش هاجت ةيبلسلا

 الك نأو ؛قارعلا نم نيتقيقشلا جورخ ةركف جاضنإ يف ًايلصفم ناك نيقيقشلا لتقم نأ

 اميف تعطاقت فورظلا لمجمو نيلوتقملا نيقيقشلا عم ماو ىلع انوكت مل انرو دغر نم
 ةلئاعلا يف فارطأل ةلاسر لاصيإل ىرخاألا تاونقلا ىدحإ مادختسا ىلع دغر تلمع

 انه ةمدختسملا ةائقلا هذهو «نامع.يف رارقتسالل اهيعس نع اهيف ربعت ندرألا يف ةكلاملا

 يفاحص وهو يواليسلا دعس نامعو دادغب يف اهلثممبو ةيئاضفلا ةيبرعلا ةطحمب ةلص اهل
 وحن ىلع طخلا ىلع ةيبرعلا ةطحم لوخد نأب ًاملع .نامع يف ةديجلا هتالصب فورعم
 يذلا رمألا ءجورخلا دعب دغر اهل ثدحتت ةطحم لوأ نوكت نأب ةيلضفألا اهحنم رخآ وأ

 .نامع هيلع تقفاو

 جورخ نيبو يصقو يدع لتقم نيب ةلصو ةقالع دوجو ىلع زرب يمالعإ ليلد ةمثو
 ةريدم غالبإل ناتقيقشلا ترطضا دقف نامعل انرو دغر لوصو درجمبف ؛نامعل نيتقيقشلا

 اتسيل امهنأب رشابم حيرصت نودو طيسو ربع بيبح ةدئر نامع يف ةيسنرفلا ءابنألا ةلاكو
 نإو (اهنيح) تالاكولا رابخأ يف درو امك امهيقيقش يتثج نفد ةصقب مامتهالا ددصب

 .ةينيدلا ميلاعتلاو ديلاقتلا بسح تقو عرسأ يف ثثجلا نفدت نأب امهلمأ نع اتربع تناك

 انر مامتها نع ثدحت يذلا صخشلا نأ نيبت دقف ةحضاو ةراشالا تناك انهو

 هذهو ءًايصخش امه سيلو لماك لامج امهيجوزل ثلاثلا قيقشلا وه نيتثجلا نفدب دغرو



 امل ةباجتسالا ىلع ناترداق امهنأ نامع يف ناتقيقشلا تبثت يكل ةمهم تناك ةلأسملا

 ام تايعادتب مامتهالا ددصب اتسيل امهنأ راهظإ وهو ةيندرألا تاطلسلا امهنم هتبلط
 ةراثإ دصقب ًايمالعإ نامع يف امهدوجو لالغتسا الواحت نل امهنأو امهدالب يف لصحي

 .نيتثجلا نفد لثم مادص ةلئاعب ةلص تاذ اياضق

 نأ يصقو يدع نيقيقشلا ةافو نم دكأتلا دعب دغر تدجو دقف ةصقلا قايسل دوعنو

 ةدع تابغر عم كلذ عطاقتو جورخلا ةركفب ةصاخلا اهتالاصتا ليعفتل ةحاتم ةصرفلا

 نييكيرمألا حصنت تناك يلاقتنالا مكحلا سلجم يف ةمهم فارطأف قارعلا لخاد فارطأ
 ةلأسملا نأب نويقارعلا عنتقي ىتح مادص ةلئاع دارفأ نم ىقبت نم جورخ ةرورضب امود
 ةدئاف يأ ىلع يوطني دعي مل لافطألاو تانبلا ءاقب نأب اودجو نويكيرمألاو .تهتنا

 ةبغر عم ًايلمع عطاقتيو ًانكممو ًادراو مادص تانب جورخ رايخ حبصأ كلذلو ةيتامولعم
 ةدجاس مألا عانقإ يف تلشف اهنكل «جورخلاب انر اهتقيقش عانقإ يف تحجن يتلا دغر

 مادص ريتركسو لقتعملا اهجوز ريصم فرعت يكل ءاقبلا تلضف يتلا الح ةثلاثلا ةقيقشلاو

 .نييكيرمألل هسفن ملس يذلا ىفطصم لامج قباسلا

 جورخلا ضفرت الح

 فقوم نع فلتخم اهدلاول ًابرقو ًالالد نهرثكأو مادص تانب رغصأ الح فقومو
 مغر ءاقبلا ىلع ةدجاس مألا رارصإ رسفي ام اذهو ةدجاس مألا فقومل برقأو انرو دغر

 مهنت ًامود تناك دغر نأ ىلإ ةراشالا زربت انهو ءًاضيأ اهتفاضتسا ىلع تقفاو نامع نأ

 ءانر عمو اهعم لصح امك اهجوزل اهلهأ لتق معط قذت مل اهنأب الح ىرغصلا اهتقيقش
 لتقمل رورسم هنأب همهتت تناكو ءالح جوزل داقتنالا ةريثك ًاضيأ تناك دغر نأ ودبيو
 جورخلا ةقفص بتر الح جوز يأ هنا مغر لماك مادصو نيسح ءابسنألا نم هسفانم

 .ةريخألا برحلا تايادب يف لصوملا نم ةيروسل ةيعامجلا
 يف ناتكيرش امهنأ ةريخألا ربتعت اميف انر اهتقيقش ىلع ام ًاعون رطيست دغر نألو

 ةقفارمو «ةيناثلا ىلع ىلوألا ةوطس رسفي ام وهو ؛47 ماع ذنم ةاناعملاو مالآلا برد

 .نامعل ةنومضملاو ةنومأملا ةلحرلا لك يف ىلوألل ةيناثلا

 بناجلا ةرادإ يف ةفقثملاو ةقبللاو ةثدحتملاو ةئيرجلا دغر ةيصخش تزرب انهو
 و ةيبرعلا يتانق عم ناميتيلا ناراوحلا رادتقاب ترادأو «نامعل ءوجللا ةلحرل يصخشلا



  اهيقلت نع دكأتت مل يندرألا يفاحصلا طسولا يف ةجئار تامولعم طسو ؛نإ نإ يس
 .امهعم ليجستلاب تلبق يتلا نيتطحملا نم ًامخض يلام ًاغلبم دغر يأ

 نيذلا نييفاحصلا تشهدأ ةقيرطبو ةقثب ثدحتت تناك ةزفلتملا تاءاقللا يف دغرو

 تناك دغر نأب اودهش نامع يف نييمالعإلا نيبقارملا عيمجو مامتهاب فقوملا اوعبات

 ينويزفلتلا ليجستلا سيلاوك يف تناك اهنأو ةثدحتمو ةئيرجو ةقبلو ةعنقمو ةياغلل ةقفوم
 اهحرطب بلاطتو ةلئسألا ضعي ىلع اهعم تاءاقللا ىرجأ نم لدت

 اهعنقت نا لبق ةيادبلا يف نويزفلتلا ىلع روهظلا ضفرلا مامت انر تضفر اهتهج نمو
 لواح امدنعو «ةيكيرمألا ةطحملا هتلجس يذلا جمانربلا يف ًاليلق روهظلاب اهتقيقش

 نيفيضملا ىلع طغضلا تبسلاو ةعمجلا يلاتلا مويلا يف نيلسارملاو نييفاحصلا تارشع
 يضقت ةيندرألا تايعجرملا تاميلعت تناك انر عم ليجستلاب حامسلاب مهعانقإل نييندرألا

 وأ ثيدحلاب بغرت ال اهنأب ةيبرعلا ةيئاضف لسارم تغلبأ انر نأ ىلإ ًازاكترا ضفرلاب
 ثيداحألا نم ديزملل ًادادعتسا تدبأ يتلا دغرل ًافالخ نويزفلتلا ةشاش ىلع روهظلاب

 ال اميو حوضوبو اهغلبتو اهتاحومط عمقت و ةيندرألا ةسسؤملا لخدنت نأ لبق ةيفاحصلا
 حامسلا عيطتست ال اهنأب اهنم ةرذتعم ةيفاحصلا تاحيرصتلا فقو ةرورضب سبللا لبقي

 فارطألا عيمج ةحلصم نأبو ةينويزفلتلا وأ ةيفاحصلا ثيداحألا يف لاسرتسالاب اهل

 .كلذ بلطتت

 عونمم ناّمع يف مالكلا

 ربع هداسفإ ديرت ال اهتمرب ةيضقلل روصت اهيدل ًاديدحت لصفملا اذه يف نامعو
 ةسائرلو يندرألا يكلملا ناويدلل نيلسارملا تارشع هجوت دقف «تايئاضفلاو مالعإلا
 ا ل ا

 دفتر لح كلذ نقترب تناك نمل امم نم ازاتعاو ةددرألا ةانسوتلا نكل

 لقألا لع قالا ةجاجم رت ةمرتلا ناي هيعمل ربح ربختو بلطلا ةيبلت نع رذتعتو
 ناترح امهنأب انرو دغر نم الك تغلبأ هيلعو «مالعإلاو تايئاضفلا ةبعل يف لاسرتسالل

 عوضوملا يف يمالعإلا بناجلا ىلع ضرفتس ًادويق نكل نامع يف ةكرحلا يف ًامامت

 روصقلا لخاد يف ناميقت اتناك امهنأ ًاصوصخ فويضلا لابقتسا ىلع ضرفتس ًادويقو

 .ناديرت ام لعف ناعيطتست ثيحب لقتسم ناكم يف سيلو ةيكلملا
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 دغرو ائر روضح ةصقب ينلعلا لافتحالا ةيادبلا ذنم تبنجت اهنأ نامع روصتو
 ةلودلل يموكحلا نويزفلتلا بنجتو ةلأسملا لوح يمسر نايب رودص مدع ليلدب ندرألل

 رارقلا رفوت ول وأ دارأ اذإ هتصرف نأ مغر ينويزفلتلا ليجستلا ةلفح يف ةكراشملا ةيندرألا

 .هريغ نم ربكأ يسايسلا
 ةيصخش ةلكشم تلح ةوطخلاف اهفادهأ ةصقلا زواجتت نأ نامع ديرت ال هيلعو

 تددسو يندرألا عراشلا يف ًاريبك ًاحايترا تققحو لافطأ ةعستو مادص يتنبال ةينمأو
 ثيدحلل اهلالغتسا بولطملا دعي ملو تاجازملا ضعب يف تلدعو ةميدق تاباسح

 ًايسايس ًاعباط يفضي ةيناسنإلا هذه نع ثيدحلا ةرثك نال ندرألا ةيناسنإ نع يديلقتلا
 ةيقارع ةلداعم ةرؤب يف هنم ةبغر نود ندرألا لخديو داهتجالاب حمسيو عوضوملا ىلع

 .نامع هديرت ال ام ايرصح وهو «تالامتحالا لك ىلع ةحوتفم ةيلخاد

 نييكيرمألاو ةيبرعلا ةانف نيب تالاصتا

 يف نييكيرمألاو ةيبرعلا نيب عيفر يوتسمب تاقيسنت لوح ةتباث تامولعم دجوت الد
 انرو دغر جورخ ةيضق يف رخأ وأ وحن ىلع أعم انواعت نيفرطلا نإ تباثلا نكل قارعلا

 نيفيضملا عم بيترتبو قبسم لكشب ترضح نإ .نإ .يس ةطحم نأب ًاملع ؛نيسح مادص
 اهتشاش ىلع روهظلاب ةريخألا تاظحللاب انر تعنقأو دغر عم تلجسو نييندرألا

 :ثيح نم نييكيرمألا مدختو اهتمرب ةصقلا يف يكيرمألا بناجلا يطغت نه ةطحملاو
 ال يتلاو نيسح مادص ةلئاع نم ءايربألا ءاسنلاو لافطألا ىلع ةصيرحلا مهتيناسنإ راهظإ

 ةيناسنإ نأ انه ظحالملاو «هيلجنو هسفن مادص لاغثمأ رارشألا لتق الإ فدهتست

 .©"7«ةلئاعلا دارفأ ةيقب لمشت ملو انرو دغر طقف تلمش انه نييكيرمألا

 نيسحلا نب يلع ريمألا

 ليصافت لك لكشت ال نامعل انرو دغر روضح تبقعأ يتلا ةيمالعإلا تايعادتلا نكل

 ًامامت تجضن نأ دعب ةلأسملاب تمتها ندرألا يف تايعجرملا ىلعأ ناب نيبت دقف دهشملا
 يندرألا لهاعلا نإف نيتأرملل ًامامت نمآ رورم نامضلو «داعبألا ةفاك نم تسردو ةركفلا
 ريمألا هقيقشو هسرح سيئر ةرشابم قارعلا نم انرو دغر راضحإل دفوأ هللا دبع كلملا

 .(فرصتب) ما .ءددع « يبرعلا سدقلا «نيرادبلا ماسب عجار )0(



 ىلإ ةيانعب ةسورحم ةيركسع ةرئاطب قالطنالا ةلحر نم نيتاتفلا قفار يذلا نيسحلا نب يلع

 يف مات نامأب نانوكتس امهنأب امهغلبأو نيتأرملاب ةدشب يلع ريمألا بحرو طوبهلا ةطقن
 فرشملا ناك يلع ريمألا نأ حضاولا نمو .ًايصخش كلملا ةيامحو ةفايضب امهنأو نامع

 دغر رارصإ رسفي ام وهو ةبسانملا تاطايتحالا لك ذاختاو دغرو انر لقت ةيلمع ىلع لوألا

 ريمألا فارشإو هنم اهايقلت يتلا ةلماعملاب ةداشإلاو تارم ةدع انلع هركش ىلع مادص

 زاجنال صاخشألا برقأو هيلإ ةرئاد قيضأ راتخا كلملا نأب ينعي ةيلمعلا ىلع باشلا

 مادص تائب عم 47 ماع ىرخأ تايصخش هب تماق ام وهو «ليصافتلا عيمجو ةمهملا

 «لالط نب نيسح لحارلا كلملا دهع يف لماك مادصو نيسح نالحارلا امهيجوزو

 ةسارح مقاط سيئر يلاجملا نيسح ةفايضلا تابيترتو لابقتسالا ىلع فرشا كاذنآو

 .يركش يلع لارنجلا ةصاخلا هتالاصتا لوؤسمو لحارلا كلملا

 نيتاتفلا نأ اهنم مهفي ةحضاو ةلاسر تابيترتلا سأر ىلع يلع ريمألا دوجوو
 ترج كلذ مغرو «نيئجال وأ فويض درجم اوسيلو يكلملا رصقلا ةيامح يف دالوألاو

 ةكلاملا ةلئاعلا يف دارفأو نيلوؤسم نيب دحألاو تبسلاو ةعمجلا مايأ تاءاقل ةدع

 ةيرح مادص تانب تحنم تاءاقللا هذه لك يفو نيتيقارعلا نيتفيضلا نيبو ةيندرألا

 امهل ليقو «ملاعلا يف ناكم يأل اقحال لاقتنالا وأ امهل يلاحلا ناكملا يف ةماقإلا

 سيل هنأو ةفايضلا تامازتلا لكب دهعتي يكلملا رصقلا نأو ًامئاد كلملا اتفيض امهنإ
 تقو يف اتءاش اذإ ندرألا ةرداغم ناعيطتست امهنأو ءيش يأ نم قلقلاب روعشلا امهيلع

 .قحال

 ىلع اتعنتما انرو دغر نأ الإ ءامهيجوز ةيفصتب نهدلاو ماظن مايق نم مغرلابو
 تاوقلا يديأ ىلع نيسح مادص لاقتعا دعبو .مادصل ينلعلا دقنلا هيجوت نع ماودلا

 ميظنتب «ريغصلا مادصاب ةبقلملا انر تماق 2٠٠07 (لوألا نوناك) ريمسيد يف ةيكريمألا

 . اهدلاو عافد

 رطق يف الحو ةدجاس
 ىدل لقتعملا يتيركتلا ىفطصم لامج ةجوز ءالح ةثلاثلا اهتئنباو ةدجاس امأ

 ةروصب انرو دغر امهروزت ثيح رطق يف ةماقإلا اتلضف دقف ءاضيأ ةيكريمألا تارقلا

 .ةرمتسم



 ىلإ امهدالوأ بهذي ثيح ؛نامع يف ًاتيب انرو دغر نم لك ترتشا رهشأ لبقو
 ةيندرألا تاطلسلا امهتثح نأ دعي ءاوضألا نع ةديعب ةايح ناتقيقشلا شيعتو ؛ةسردملا

 .ةسايسلا يف ضوخلا نع عانتمالا ىلع

 امأ .ناتبو ريرح امه نيتنبا ىلإ ةفاضإلاب جهوو مادصو يلع مه ءانبأ ةثالث دغرلو

 .ةعبن يه ةدحاو ةئباو نيسحو دعسو دمحا مه دالوأ ةثالثل مأ يهف انر

 ًاريخأ ىقلت دقو .مادصل لضفملا ديفحلا وه دغر نبا ءًاماع 18 ءيلع نأ لاقيو

 .رمحألا بيلصلا قيرط نع هداليم ديع ةبسانمب ةلاسر يف هدج نم يناهت

 ةفاحصلل دغر تاحيرصت

 فلاخت ةيمالعإ وأ ةيسايس تاطاشن يأب مايقلا نم دغر ترذح ةيندرألا ةموكحلا

 الإ ةماعلا تابسانملا يف دغر ثدحتت ام ردانلا نمف اذلو ؛هب عتمتت يذلا ءوجللا نيناوق

 نيرهاظتملل تلاقو ءاهدلاو مادعإ دعب نامع يف عمجت ءانثأ ينلع لكشب ترهظ اهنأ

 .'ديهشلا يدلاو ميركتل مكل ًاركش"

 ةيأ كلتمت ال اهنإ دغر تلاق 23٠١5 سطسغأ 7 يف نإ نإ ىس هترشن حيرصت يفو

 اهلوح ندرألا يف تاعئاشلا نإف اذه مغرو ؛دوقن بلط نم اهعنمي اهؤايربك نكلو دوقن

 «يندرألا يكلملا ناويدلل ةعبات اليف يف شيعت يهف ؛ةيلاملا اهفورظ صوصخب ةريثك
 تاحارج ىتح لب ؛قوست تالوجو ؛«ةيندبلا ةقايلل زكرمل اهترايز نع نوثدحتي اهناريجو
 .ليمجتلا

 يضاملا يط تررق اهنأ اهنم نوبرقم فشك ؛مادص لاقتعا نم اهفقومل ةبسنلابو

 اهيدل نإ ددصلا اذه يف تلاقو «ةيصخشلا رعاشملا ىلع ةيولوألا مادص نع عافدلل نأل
 . اهيوخأ توم دعب اهيلع دمتعي هنألو «(مادص) همسا لمحت اهنوكل تامازتلا

 نمو «ةمكحملا يف اهدلاو روهظب ةروخف تناك اهنأ تفشك دقف ؛هتمكاحم نع امأ

 ."عاجشلا لجرلا" ب هايإ ةفصاو ءاهيف ملكت يتلا ةقيرطلاو ؛هفوخ مدع

 هب تلدأ حيرصت وه «ندرألل اهئيجم دعب اهب تلدأ يتلا تاحيرصتلا رهشأ نمو

 نيبرقم نيدعاسم هيف تمهتا 7٠٠١7 سطسغأ يف ةيكيرمألا ةيرابخإلا نإ نإ يس ةكبشل
 ' : ةلئاق .دادغب ىلع ءاليتسالا يف ةيكيرمألا تاوقلا ةدعاسمو هتنايخب اهدلاو نم

 عضو نيذلا صاخشألا نأ فسألل ًاحضاو ناك .ادج ةريبك ةمدص ناك دادغب طوقس



 كبحي ال نكمم ناسنإلا «لذاخت اذه .مهنم ةيساسألا ةنايخلا تناك قلطملاب هتقث مهيف

 . '"برعلا ميش نم سيل ردغلا ءكردغأ ال نكل

 لثم تايتفلا بحي ءًابيط ًابأ ناك" :دغر تلاق بألا مادص نع اهتداهش لوحو

 .' يثيدحل عمتسيو ًاريثك يب قثيو «رثكأو دالوألا

 دعب لماك نيسح اهجوز لتقمو «ندرألا نم قارعلا ىلإ ةدوعلا دعي اهتيرجت نعو
 يلع نيعللاب هتمسأ نم نكلو «لماك نيسح نع افع مادص نأ دغر تركذ هنع وفعلا

 يديس توفع دقل“ :دحاولا فرحلاب لاقو يمسر عامتجا يف فقو ديجملا نسح

 .' هقيقشو لماك نيسح لتف مت لعفلابو «ءوفعت مل ةريشعلا نكلو «سيئرلا

 ءاقشأ ىلع نيسح مادص ماظن اهبكترا يتلا ءاطخألاب قلعتي اميف موللاب دغر تقلأو

 «قارعلا يف مكحلا لهاك اولقثأ نيذلا «نازربو ءنابضغ «يواعبس :ةئالثلا مادص

 ةرسأل ةيهانتم ةريغ نونكي اوناك مهنأو ؛ةياغلل ًادودحم ناك ةثالثلا ميلعت نأ ةحضوم
 .مهتافرصت ىلع هيضغ يدبي ام ًاريثك ناك مادص نأو ؛مادص

 اويحيو ءةسايسلا نع ًاديعب مالس يف اهلافطأ أشني نأ دغر تنمت «لبقتسملا نعو

 اهنهجاو يتلا ةبعصلا مايألا نع ًاضيوعت اودجي نأو ؛لاب ةحارو ةداعسو ةيرح رثكأ ةايح
 .قارعلا يف ةرسألا

 نع دغر تبرعأ ؛4١70 ويلوي ١؟ يف "يتديس* ةلجم هترشن رخآ ثيدح يفو

 ةلسلس ىوس تسيل اهتايح نإ تلاقو «ةصرفلا تحنس اذإ قارعلا ىلإ ةدوعلا يف اهتبغر

 تفراش دق نوكأسف «بركلاو نازحألاب تسيق ام اذإ رامعألا نإ ' : ةلئاق «يسآملا نم
 .'نآلا رمعلا نم نينامثلا

 نيذلا «:ةسمخلا اهلاجنأ دوجو نم مغرلاب ةدحولاب اهروعش نع دغر تثدحتو

 يهو «ةقهارملا نس يف يلافطأ' : ةلئاق «نيرشعلا ىلإ ةرشاعلا نس نم مهرامعأ حوارتت

 ." جوز نود مأل ةبعص ةلحرم

 لامتحا نعو هللا يف اهتقث حزحزت مل اهتهجاو يتلا نحملا نأ دغر تدكأو

 ثدحي نأ ..ةحيضفلا لب ءتوملا ىشخأ ال انأ ' : تلاق :؛قارعلل اهتدوع روف اهلاقتعا

 4 "بيرغ وبأ نجس يف ثدح املثم
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 يأ ةيندرألا ةموكحلا اهيلع رظحت نأ لبق «ةقباسلا تاحيرصتلاب تلدأ اهنأ ركذي

 . ةديدجلا ةيفارعلا ةموكحلل اهتهجو تاداقتنا رثإ يمالعإ طاشن

 دغر دراطي حبش .. ءارمحلا ةركذملا

 قحب رحت ةركذم ' لوبرتنإلا * ةيلودلا ةطرشلا تردصأ «70207 سطسغأ ١48 يف

 معدب اهمهتت يتلا ةيقارعلا ةموكحلا نم بلط ىلع ءانب كلذو «نيسح مادص دغر
 . نيحلسملا تامجه

 "ءارمحلا ةركذملا"ب ىمسي ام تحت تنرتنإلا ةكبش ىلع ةركذملا لوبرتنإلا رشنو

 . ةلادعلل نيبولطملا صاخشألا قحب ردصت يتلا

 قحي ردصت يتلا 'ءارمحلا ةركذملا' نأ ىلإ تنرتنإلا ىلع لوبرتنإلا عقوم راشأو

 صاخشألا قحب ردصت ةركذم نع ةرابع لب «ةيلود لاقتعا ةركذم تسيل نيبولطملا

 رودو (ةيلودلا ةيناسنإلا دض مئارجلا مكاحم وأ) ةيلحملا ةيئاضقلا تاطلسلل نيبولطملا

 نيبولطملا صاخشألا نكامأ ديدحت يف ةيلحملا ةطرشلا تاوق ةدعاسم اهيف لوبرتنإلا

 . مهتمكاحمل ةلادعلا ىلإ مهميلستو مهلاقتعا يف اهتدعاسمل

 لاصتالا ىلإ (اماع 47) نيسح مادص دغر ناكم فرعي صخش يأ ةركذملا تعدو

 . اسنرف يف لوبرتنإلا رقمب وأ هدالب يف ةيلحملا ةطرشلاب
 ينطولا ةدايقلا زكرم ريدم نلعأ دقف :«لوبرتنإلا ةركذم لوح لاعفألا دودر تنيايتو

 نيسح مادص دغر قحب ًايئاضق ًارمأ نأ فلخ ميركلا دبع ةيقارعلا ةيلخادلا ةرازو يف
 تايلمعلا ليومتب مايقلاب اهمهتي ةيزكرملا تايانجلا ةمكحم لبق نم ماع ذنم ردص

 ًانوهرم نوكي فوس نيسح مادص دغر ىلع ضبقلا ءاقلإ رمأ نإ ' : ًالئاق «ةيباهرإلا
 يف قبطي لوبرتنالا ماظنو.اهيضارأ ىلع ميقت ةمهتملا نأل ةيندرألا ةموكحلا ةقفاومب

 . "هيف ةيوضنملا لودلا عيمج

 دغر نأ 7٠١5 ويلوي يف نلعأ دق تيخبلا فورعم يندرألا ءارزولا سيئر ناكو

 رثإ كلذو يناثلا هللا دبع كلملا ةيامح تحت ندرألا يف نوشيعي اهتلئاعو نيسح مادص

 . اهلاقتعال ةركذمل ةيقارعلا ةموكحلا رادصإ

 ناك ندرألا يف اهلافطأو نيسح مادص دغر ةديسلا دوجو نأب تيخبلا حرصو

 . ةيمشاهلا ةيكلملا ةلئاعلا ىلع ةفيض اهنأو ةيناسنإ تارابتعال
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 مادصل ثلاثلا نبالاو ردنبهاشلا ةريمس

 ةيناثلا هتجوز نم مادصل ثلاثلا نبالا 9 يلع نع اذام :زغللا لاؤسلا ىقبيو

 ؟ردنبهاشلا ةريمس

 9 اهتصق امو ؟ ردنبهاشلا ةريمس يه نم

 اهنم جوزت «قارعلا يف ةفورعم ةيعيش ةيطارقتسرأ ةلئاع نم ردنبهاشلا ةريمس ةديسلا

 ةفيحص هتفصو يذلاو :ء(ةنس 16) يلع ثلاثلا هدلو اهنم بجنأو ١987 ماع مادص

 ©7007 ريمسيد يف هتدلاو عم اهئاقل يف 'سرطغتملا“ ب زميات يدنصلا

 مهو حافلط هللا ريخ ةدجاس نم ةسمخلا هدالوأب الإ ًايمسر فرتعي مل مادص نكلو

 نأ نع ثيدحلا قارعلا يف تامرحملا نم ناك دقف ءالحو انرو دغرو يصقو يدع

 دقتعيو ٠٠١7 (راذآ) سرام يف يكريمألا وزغلا دعب نانبل ىلإ هتدلاو عم يلع ٌرفو

 .ادنك يف ًايلاح ناميقي امهنأ

 ..ةيادبلا

 نأل «ةرقتسم ةقالع ةدجاس هلاخ ةنباو ىلوألا هتجوزب نيسح مادص ةقالع نكت مل

 «يداصتقالا وأ يفاقثلا وأ يعامتجالا بناجلا نم نيفرطلا نيب ًاتفاكتم نكي مل جاوزلا
 .حافلط هللا ريخ دعاقتملا طباضلا (ةدجاس دلاو) هلاخ فنك يف شيعي مادص ناك ثيح

 هنع ةدجاس ىدل ةرظن تنوكت دقف «ةينمألا ةزهجألا لبق نم دراطم - مادص يأ - وهو

 «"فتاهلاب ًايعوبسأ اهثداحو بهذ كئابسو رالود نييالم © ردنبهاشلا ةريمس ىطعأ مادص' )١(
 500/17/16 قايحلا
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 ةرسألا نوؤش ريبدتب ةينعملا يه تناك ثيح .تقولا كلذ يف مدعملا ريقفلا حالفلا هنأب
 .ةيموكحلا اهتفيظو لالخ نم اهيلع فرصلاو

 «ةروثلا ةدايق سلجم سيئرل ًابئان مادص حبصأ نيح 1458 ماع لاحلا رّيغت نأ ىلإ

 ةايحلا نع هتجوز بايغ مادصل ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةكرحلل نوعباتملا ىري ثيح
 تاطاشنلا ضعبو يرامثتسالاو يراجتلا اهطاشن اهل ناك نكلو ؛ةيمسرلا ةيسايسلا

 يف سيئرلا راوجب رهظت نأ اهل حومسملا نم نكي مل نكلو «ةدودحملا ةيعامتجالا

 نأكو «نادلبلا نم ريثك يف ءاسؤرلا تاجوزل لاحلا ناك امك ةيمسرلا تالوكوتوربلا

 .""يعامتجالاو يسفنلا رابتعالا هسفنل دري نأ دارأ مادص

 ءارقشب سيئرلا جاوز نع ءابنأ ددرتت تأدب يضاملا نرقلا نم تانينامثلا لئاوأ يفو

 تمهاس دقو ؛ةملعمك ردنبهاشلا ةريمس لمعت تناك .قارعلا يف تالئاعلا رابك نم ةباش
 رايط نم ةجوزتم تناك اهنأ ددرتو .914175 ماع قارعلا يف ةيمألا ةحفاكم لقح يف

 ثيح ءاهنم جاوزلاب سيئرلل ةصرفلا حنست ىتح اهقالط ىلع مغرأ هنأو «ءانبأ هنم اهلو
 ةرسأ ىدل ًاحضاوو ًامولعم يقب هنكلو بعشلا ةفاك ىلعو مالعإلا ىلع ًايرس جاوزلا يقب
 ةيوجلا طوطخلل ًاسيئر يدامح يفاص نيدلا رون اهجوز نّيُع دقو ."””نيبرقملاو سيئرلا

 2 اهقالط ىلع هل ةأفاكم ةيقارعلا

 هتنبا عم ةيسردم ةهزن مادص رضح «ةيناثلا ةجوزلا ءردنبهاشلا ةريمس ةياور يفو
 :اهب رحسو اهيلع هانيع تعقو كانهو الح

 (مادص) ناك .جراخلا ىلإ يجوز رفس نم نيعوبسأ دعب يلزنم ىلإ ىتأ مادص'

 رداق ريغ ادب ..يل ةيده تايولح ةبلعو درو ةقاب لمحي ناكو :قارعلا يف لجر ىرقأ
 مأو ةجوزك ةدجاس بحي ناك . .ًاقح ينبحي لجر اذه : يسفنل تلق اهدنع مالكلا ىلع

 فيك ..ءاسنلاو مادص :اهلخاد نم ةصقلا يوري يكسفولس سيروب يسورلا تامهملا لجر" )١(

 ,11541/ ددعلا ء1474 مرحم 4 «ضايرلا ةفيحص « * ؟اذاملو

 ديجم «-ةلباقم- « ' ردئيهاشلا ةريمس قيلطتل مادص نم طوغضل هضرعت يفني يفاصلا نيدلا رون" ()

 5004/1/58 :يئارماسلا
 .قباس ردصم (”)

 فحصلا نيب تاياورلا يف ًايراضت كانه نأ ئراقلا ةيانع هونن 23٠١/11/15 ءةايحلا (4)
 هماغرإ ركنأ هنأو امهقالط لبق لعفلاب بصنملا لغشي ناك هنأ نودكؤي نم كانهف «ةددعتملا
 .ةرقتسم نكت مل امهنيب ةقالعلا نأ ثيح قالطلا ىلع
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 ناك ..ًاحلاص ًاجوز ناك (جاوزلا دعبو) .. ينبحأ املثم ًادحأ بحي مل هنكل ..هدالوأل
 ."”تارهوجملا يل يرتشي نأ بحي

 ىدحإ يورت ثيح «ةلودلا سيئر اهجوز فنك يف ةللدم ةايح ةريمس تشاع دقو
 نم ريثكلا هيف مدعأ يذلاو 'ةرثرثلا نوناق ' ناونعب ًانوناق نشد دق هنأ ةيبرعلا فحصلا
 ماع نم موي يف هنأ تركذ امك .هنع ثيدحلا وأ سيئرلا جاوز رمأ ركذ ةمهتب نينطاوملا

 حرجب ةريمس اهئارجب تبيصأ ةيسائرلا روصقلاو تآشنملل ةيكيرمأ ةبرض تثدح م

 كاربلا لضاف هتارباخم ريدم مهتا يذلا مادص نونج ّنِجو ءرسيألا اهدخ يف يحطس

 ةمهتب كاربلا روتكدلا ىلع ضبقلا يقلأو .ناكيرمألا ىلإ رصقلا تامولعم ءاطعإ ءارو هنأب

 .كاربلا روتكدلا مادعإ ىلإ تدأ يتلاو ناكيرمألاو سورلل 'ةجودزملا ةلامعلا''

 ءالع روتكدلا _) "ب .غ" روتكدلا ليمجتلا حارج ىعدتسا مادص نأ تركذ امك

 مادص ىدهأ ةيلمعلا حاجن عمو «ةريمس ةديسلل ليمجت ةيلمع يرجي نأ هنم بلطو اريشب
 ,"”سيراب ىلإ ةحوتفم ةرفسو رالود فالآ ةرشعو سديسرم ةرايس حارجلا بيبطلا

 نم يرسلا اهجاوز لظ يف ردنبهاش ةريمس هيف تشاع يذلا حضاولا فرتلا عمو

 رداصملا دحأ اهراز نيحو .رمتسملا عمقلا نم يناعي يقارعلا بعشلا تاب ؛مادص

 سيئرلا اهجوز نأ تفاضأو .ةمدصلاو ةساعتلا اهيلع تدب مادعإلا ثداحل اهتيؤر عامسل

 تنايو «نوئجلا ةجرد ىلإ مهب قلعتت تناك نيذلا اهلافطأ ةيؤر نم اهعنمو ًارويغو ًاملاظ

 ."””لتقلل تضرعت الإو اهب لوبقلا نم رفم اهل نكي مل يتلا ةجيزلا ىلع ةمغرم اهنأكو
 هتجوز اميسالو هترسأ ةظيفح ةريمس ةيناثلا هتجوزب غلابملا مادص ءانتعا راثأ نكلو

 اهجوز تدجو نيح ةلجد ئئطاش ىلع ةمخض روصق ءانبب ترداب يتلاو ؛:ةدجاس ىلوألا
 ةجوزل يمسر لابقتسا لفح ءانثأ يفو .«!)اهيف ةيناثلا هتجوز ةماقإل ةديدع ًاروصق يرتشي
 ىلع ءادتعالاب مادص سيئرلل ربكألا نبالا ءيدع ماق «كرابم نازوس يرصملا سيئرلا

 يف هلتقو امهنيب جاوزلا ريسيتل هيبأو ةريمس نيب طيسولا ناك هنأب هايإ ًامهتم هيبأ ءاقفر دحأ

 مهها175 «لاوش ٠١ ءطسوألا قرشلا )١(

 ةفيحص « ' يلافطأ ةيؤر نم ينعنمو ًارويغو ًاملاظ ناك : ةيناثلا مادص ةجوز ردنهاشلا ةريمس" ()

 .١؟ال97 ددعلا ؛.574١ ىلوألا ىدامج ١ ؛ضايرلا
 .قباس ردصم ()

 ."..يسورلا تامهملا لجر* (4)



 ىلع .ةجيزلاب رثأتي ملو هيخأ نم ًامهفت رثكأ ناك دقف يصق يناثلا نبالا امأ .لاحلا

 ."”اهيبأ نم اهل ًاخأ يلع دوجو راكنإ ىلإ رمألا اهب لصو يتلاو دغر هتخأ سكع

 اوناكو ءدمحمو رسايو ريهس مهف ؛نيدلا رون لوألا اهجوز نم ةريمس ءانبأ امأ

 نكلو .”دادغب طوقس ىلإ اهعم ةقالع ىلع اولظو ةيناوضرلاب رصق يف اهعم نوشيعي

 )١( تايحلا ١5/16/70
 اهددع يف ترشن طسوألا قرشلا ةيفحص تناكر.". يفني يفاصلا نيدلا رون" ءقباس ردصم (؟)

 ةعمجلا رداصلا ١5 ويلوي ه ه 147 ىناثلا عيبر  7٠٠١7تاطلسلا نأ * نأ 4776 ددعلا
 ةيناثلا ةجوزلا نبا «(ةنس 7) يفاصلا نيدلا رون دمحم سمأ نم لوأ تزجتحا ةيكريمألا
 نم امداق ءاديرولف ةيالوب يمايم قدائف دحا يف هلوزن دعب نيسح مادص يقارعلا سيئرلل

 تلاقو .اهيف ناريطلا تاكرش ىدحإ يف ناريط سدنهم لمعيو اهتيسنج لمحي يتلا ادنليزوين
 ةرجهلا تاطلسو (يا يب .فا) نم رصانع نإ بتكملا مساب ةثدحتملا الويروا يلوج

 تايالولا ىلإ لوخدلا تاريشأت ةمظنأ هتفلاخم ببسب يفاصلا تزجتحا باهرإلا ةحفاكمو
 .هعم تاقيقحتلا لامكتسال ةرجهلا تاطلسل ةعباتلا زكارملا دحا يف زجتحم هناو ؛ةدحتملا
 ديري هنا نيبت هنكل «ةيحايس ةريشأتب ةدحتملا تايالولا ىلإ لخد يفاصلا نأ تحضوأو
 ةريشأتلل فلاخم رمأ اذهو «مايأ ةعبرأ ةدمل ليهأتلا ةداعإل ناريطلل ةسردم يف قاحتلالا
 يمايم) ةفيحص تلقنو .اينروقيلاك ةيالوب سيلجنا سول راطم ربع اهب لخد يتلا ةيحايسلا

 ترفوت) هنا ةيسنجلاو ةرجهلا ةرئاد يف تاقيقحتلا ريدم دعاسم نامدلوغ ميج نع (دلاريه
 ىلع لصحي ملو ؛(ناريطلا ملعتل ءاج يفاصلا دمحم نأب تدافأ تامولعم ةيئعملا تاطلسلل
 رفوتت ال هنا :نامدلوغ لاقو .اهب لومعملا ةمظنألا هبلطتت ام بسح ؛ضرغلا اذهل ةريشأت
 نأ ركذو .ةيباهرإ تاعامجب يفاصلل ةلص يأ ىلع ةلدأ يأ ةينمألا تاطلسلاو ةزهجألا ىدل
 سول ىلإ لصو دق يقارعلا سيئرلا ةجوز نيا ناكو .نيسح مادصب هل ةقالع يأ ىفن يفاصلا
 مل «يضاملا نينثالا موي نم رخآتم تقو يف ةيدنليزوين ةرئاط يف ادنليزوين نم أمداق سيلجنا

 يمايم ىلإ لصيل هسفن مويلا يف ةيكريمأ ناريط ةكرش تارئاط ىدحإل ةلحر ىلع هرفس لصاو
 لخد ءاعبرألا رهظ دعب ؛يمايم قدانف دحا يف هتفرغ ىلإ هعوجر دعبو .«سمأ نم لوأ حابص
 هنوبقاري اوناك نيذلا باهرإلا ةحفاكمو ةرجهلا تاطلسو (يآ .يب .فا) نم رصانع هيلع
 هنا ةيكريمألا ةينمألا تاطلسلا تركذو .هوبوجتساو سيلجنا سول ىلإ هلوصو ذنم هنوعباتيو
 مت هنكل يفاصلا ةقفرب ناك ةيكريمألا ةيسنجلا لمحي ادنليزوين يف رايط باوجتسا ًاضيا مت
 نإ :نامدلوغ لاقو .هليحرت تاءارجإ ءاهنإل يناصلا زاجتحا رمتسي امنيب «هنع جارفإلا

 ةسدنه نع هتامولعم ديدجتل ةريصق ةرود يقلتل مايأ ةعبرأ يمايم يف ءاقبلا دارآ يفاصلا
 راثأ اممو .رايط وهو ناريطلا ىلع ًابيردت يضاملا يف'ىقلت يفاصلا نا :لاقر .ناريطلا
 ةيبيردتلا ةرودلا ىقلتي نأ ديري يفاصلا نأ «ةرجهلاو نمألا تاطلسو نيققحملا كوكش
 يناه اهيف بردت يتلا ةسردملا سفن يهو «ناريطلا ميلعتل (سفريسوريا) ةسرلم ين ةريصقلا

 تامجهب اوماق نيذلا 4١لا نيفطاخلا نيب اناك امهنأ دقتعي ناذللا حارجلا دايزو روجنح
 - يقلت ديري يفاصلا نإ اضيأ كوكشلا راثأ اممو .يضاملا (لوليأ) ربمتبس نم رشع يداحلا
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 ةيوجلا طوطخلا يسدنهم سيئرك لمعيو ادنليزوين يف ًايلاح شيعي يذلاو ءدمحم

 يف لوخدلل ًابنجت بره نيح مادص لبق نم دالبلا لوخد نم عنم دق ناك '"”ةيدنلزوينلا

 عالدنا عم توريب ىلإ اهلوصو دعب الإ هناكم نع ملعت ملو ةريمس هب قتلت ملو .شيجلا
 ,(قارعلا ىلع برحلا

 لمعي ال ةرتف يهو ءةدحتملا تايالولل لالقتسالا ديع ةلطع ثيح مايألا هله يف ةرودلا هذه
 اضيأ تراث كوكشلا نإ اضيأ نويكريمألا نولوؤسملا لوقيو «سانلا نم ًادج ليلقلا الإ اهيف
 ةليوطلا ةفاسملا هذه لك يفاصلا عطقي نأ ءارو قطنم وأ رس يأ كانه ناك اذإ ام لوح
 يذلا مهألا لاؤسلاو .رخآ دلب يأ يف اهاقلتي نأ نكمي ناك ؛ةريصق ةيبيردت ةرود يقلتل
 يناصلا نإ ركذو ؟بيردتلا يقلت ضرغل ةريشأت ىلع لصحي مل اذامل :وه نوققحملا هحرط
 يف بيردتلا ةريشأت تاديقعت بنجتل ةيحايسلا ةريشأتلا ىلع لصح هنا هلوقب كوكشلا ىلع در
 نم لضفألا اهنأب دقتعي هنأل تاذلاب هذه ناريطلا ةسردم راتخا هنا مث ؛ةدحتملا تايالولا
 طابترا ىلع ةلدأ دجوت ال هنألو .نيققحملا عئقت مل تاريسفتلا هذه نكل .ملاعلا يف اهعون
 يفاصلا دمحم مسا رهظو .نيلوؤسملا لوق بسح هليحرت متيس هناف «ةيباهرإ ةعامجب يفاصلا

 يضاملا ربمتبس ١١ تامجه يف تاقيقحتلا ءانثأ ةيكريمألا ةينمألا تاطلسلاو ةزهجألا ىدل
 عوبسأ لبق يأ هسفن رهشلا نم عبارلا يف ةدحتملا تايالولا ىلإ لخد هنا تاطلسلل نيبت ذإ

 تاطلسلل نيبت هنكل ؛ندنل ىلإ هقيرط يف وهو «سيلجنا سول ىلإ لصوو «تاريجفتلا نم
 تاطلسلا تركذو .ًارباع ًارمأو ةفداصم درجم ناك اكريمأ يف ةرثفلا كلت يف هدوجو نإ
 كلذ ىلع بترتي مل هنكل هنيح يف يفاصلا رمأب «ةيدئليزوينلا تاطلسلا تغلبأ اهنأ ةيكريمألا
 لوصحلا تاءارجإ ًادج ريبك لكشب تددش ةدحتملا تايالولا نأ فورعملا نم .ءيش يأ
 تاريشأتلاو «ًاصوصخ ناريطلا ىلع بيردتلا يقلت ضرغل اهيلإ لوخدلا تاريشأت ىلع
 تالافتحا ةيشع يفاصلا زاجتحا ءاجو .ربمتبس ١١ تامجه دعب اهيف ةساردلا ضرغل
 قبسي مل ةديدش ةيامحو نمأ تاءارجإ تذختتا ثيح سمأ اهلالقتسا ديعب ةدحتملا تايالولا

 نبالا وه يفاصلا دمحمو .ةديدج ةيباهرإ تامجه عوقول ابحت دالبلا خيرات يف ليثم اهل
 نيدلا رون نم لوألا اهجاوز نم «يقارعلا سيئرلل ةيناثلا ةجوزلا ردنبهشلا ةريمل ربكألا
 ديفتو .اضيأ ناريط سدنهم وهو «ةيقارعلا ةيوجلا طوطخلل ًاماع ًاريدم ناك يذلا يفاصلا
 دقع ةياهن يف ردنبهشلا ىلع فرعت يقارعلا سيئرلا نأب ةعلطملا رداصملا تامولعم
 نم تناكو .قارعلا يف ةمكاحلا ةبخنلاب صاخ دان وهو «دادغبب ديصلا يدان يف تانيعبسلا

 نم يقارعلا سيئرلا جاوز نع ايمسر نلعي ملو .ةيقارعلا ةيوجلا طوطخلا يف ةفيضم لبق
 لقألا ىلع ًادحاو ًانبا نيسح مادص سيئرلا نم اهل نإ ةيقارعلا رداصملا لوقت يتلا ردنبهشلا
 1 همسأ

 .قباس ردصم (؟)

 ) )5ةايحلا ١5/16/70١7
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 ةياهنلاو ..

 دادعتسالاو راصتنالا نم ةقثلا مادص ىلع ادب قارعلا ىلع برحلا عالدنا عمو
 مهنيب اميف لقنتت تيقب ءاهلامشو دادغب يف ةريمسل ةنمآ لزانم ةدع مادص بترو .برحلل

 اهراز (ناسين) ليربإ نم عساتلا يف دادغب طوقس عمو .مادص سرح ةقفرب برحلا ءانثأ

 هنا كردأ ..ىكبو ةرواجم ةفرغ ىلإ ينذخأ .. ًابيثكو ًائيزح ناك“ :ةريمس يورت .اهجوز
 سارح ءاج مث ."فخت ال :هل لاقو ًايلع لّبق ..فاخأ الأ يل لاق ..ةئايخل ضرعت
 .ةيروسلا دودحلا ىلإ اهنبا عم اهوذخأو مادص

 يف ًايفختم اهجوز اهءاجو هديدحت عطتست مل ناكم يف ةرايسلا تفقوت قيرطلا يفو
 يف ًاقودنص هعم ناك نم لخدأو ًادقن رالود نييالم ةسمخ اهاطعأو ةيودب سبالم
 ترعش اذإ قودنصلا تايوتحم لامعتسا كنكمي' :لاقو اهلقت تناك يتلا ةنحاشلا

 نزي ام هيف تدجوو قودنصلا تحتف قشمد ىلإ تلصو نيحو « " العف كلذ ىلإ ةجاحب
 .ينيلرتسإ هينج فلأ 60 وحنب اهتميق ردقت بهذلا نم كئابس تامارغوليك ٠

 «نيديدج رفس يزاوج اهنباو يه تملست ةينائبللا دودحلا ىلإ تلصو نيحو
 ,"0"نسح' رخآلاو "ةجيدخ ' مساب امهدحأ

 دعب ةيطخ ةلاسر اهل لسري مث ًايفتاه اهثدحي مادصو توريب يف برحلا ةرتف تيقبو
 امك .هلاصتا مدع ببس اهل نيبي وأ ةملاكملا يف نيبتي مل ام اهيف حرشي ةثالث وأ نيموي

 يتلا يه ةيفتاهلا تاملاكملا كلت نأ فقوملا ليصافت ىلع نيعلطملا ضعب يوري

 ."”ءادص ءابتخا ناكم ىلإ ةيكيرمألا تاوقلا هيجوت يف تدعاس

 نأ ىلإ ةراشإلا ردجت ١4170. ددعلا - ١١٠١ لوألا نوناك ١6 نينئثإلا ةينانبللا لبقتسملا ةفيحص )١(
 ردنيهاشلا ةريمس" مساب ةينانبللا يضارألا صخش يأ لوخد -هنيح يف- تفن ةينانبللا تاطلسلا

 يف تدكأو تداع لبقتسملا ةفيححص نكل « ' لبقتسملا ةفيحص تركذ امك نسحو ةجيدخ وأ

 سيئرلل حمسيس هنأ " 21545 ددعلا - ٠٠١4 زومت ١؟ نينثالا خيراتب رداصلا اهددع
 ةدجاوتملا ردنبهشلا ةريمس ةيناثلا هتجوز مهنيب نمو هتلئاع دارفأ ةلباقمب عولخملا يقارعلا
 قوقحل ةيلودلا ةدهاعملا نم 1١4 دنبلا تحت كلذو ةدجاس ىلوألا هتجوزو نائبل يف ًايلاح
 ,"ال مأ مادص ةلباقم عافدلا ةئيهل حمسيس ناك نا فورعملا ريغ نم لاز ام اميف «ناسنإلا

 تركذر ءزميات يدنصلا ةديرج يف ردنبهاشلا ةريمس عم تيرجأ ةلباقم يف ليصافتلا كلت ثرشن (1)
 241148 ددعلا 30٠8/15/18 /ه1474 لاوش ٠١ خيراتب طسوألا قرشلا ةفيحص يف

 ةريمس ىطعأ مادص' :ناونعب 7٠١7/17/18 خيراتب رداصلا اهددعب ةايحلا ةفيحصو
 .'فئاهلاي ًايعوبسأ اهثداحو بهذ كئابسو رالود نييالم ةردتبهاشلا
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 ىلع ًادرف .ضعبلا مهضعب نع لزعم يف برحلا عالدنا دعب ةلئاعلا دارفأ يقبو
 مادص دغر تلاق ردنبهاشلا ةريمسب ةلص كانه تناك نإ امع ةايحلا ةديرج نم لاؤس

 ةديسلا نع الو يلهأ نع ةيفاك ليصافت يأ فرعأ الو تالاصتا يأ دجوي ال" :نيسح

 امنيأ" تلاق هللا ريخ ةدجاس ةديسلا اهتدلاو صخي اميفو '..اهتالقنت نع وأ ردنبهاش

 ,"0"اهلهأ نيب يه تناك

 )١( ءقايحلا «سيرلا دوعس /١17/19/5٠9١77.



 كاسيت بكتير
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 مادص بورح





 ناريإ ىلع برحلا

 ناريإ دض ةلماش ًابرح نيسح مادص نش رشابملا همكح نم ىلوألا تاونسلا لالخ

 جيلخلا لك نع عافد ةيلمع ةباثمب هبرح مادص ربتعاو ءاهيف ةيمالسإلا ةروثلا حاجن دعب

 جراخ ىلإ ينيدلا اهركفو ةيمالسإلا ةروثلا ريدصت ةطخ هجوب «قارعلا نعو يبرعلا
 . ناريإ

 لصح دقو «تاونس نامث (جيلخلا برح) ب تفرع يتلا برحلا هذه ترمتساو

 ةصاخبو «برغلا نمو ةيجيلخ لود نم ريبك يركسعو يلام معد ىلع اهلالخ مادص
 .ايناطيربو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 لصح يتلا ةلئاهلا ةيلاملاو ةريبكلا ةيركسعلا تادعاسملا نم مادص دافتسا دقل
 ربكأ ثلاث هنأب «كاذنآ فصو «قالمع شيج ءانب لاجم يف «؛ةصاخب برغلا نم اهيلع

 .ملاعلا يف شيج

 قالطإ لجأ نم هل يبرغلا معدلا نم ةدافإلا ىلإ دمع مادص نإف كلذ نم رثكأو
 «زومت» لعافم ءانب عورشم مامتإل يعسلاو «قارعلا يف ةرّوطتملا ةيركسعلا تاساردلا
 برحلا تبقعأ ىتلا تاونسلا لالخو . .هلامتكا لبق «ليئارسإ» هترّمد يذلا ؛يورنلا

 ةيحيلست تاحومط اهيدل .ىربك ةيميلقإ ةلود لعفلاب قارعلا راص «ةيناريإلا  ةيقارعلا
 :تاهاجتا ةثالث يف ًايدايق ًارود يدؤت نآل ةلهؤم تحبصأو .ًادج ةريبك ةيداصتقاو
 .ًامومع يبرعلا ءاجتالاو قرشلا هاجتاو جيلخلا هاجتا

 تهتنا يتلا ناريإ عم هيرح دعب مادص تفتلا «ريبكلا رودلا اذه ةسرامم لبس قيقحتلو . .
 يئاهن وحن ىلع ةيلاصفنإلا ةيلخادلا ةضراعملا ىلع ءاضقلا فده ىلإ «ةندهلا ةدهاعمب
 نيذلا لامشلا يف داركألا نييلاصفنالل ةلتاق ةبرض هجّجو قايسلا اذه نمضو . . مساحو



 تايالولاو ةرات يتايفوسلا داحتالا اهنم ؛ةيجراخ تاهج نم دوقع ةدعل معدلا اوُقلتو قبس ناك
 ماع ةيومد ةطقن تغلبو «داركألا ىلع هبرح نم مادص دّمصو . . ىرخأ ةرات ةيكيرمألا ةدحتملا

 عقاوملا دض (لدرخلا زاغ اهنمو) ةيواميكلا ةحلسألا يقارعلا شيجلا مدختسا امدنع

 برق ةيناميلسلا ةظفاحم يف اهدحو ةجبلح ةدلب يف لئق دقو . .ةيدركلا ىرقلاو تادلبلاو
 .ةمسن فالآ ةسمخ نم رثكأ ةيناريإلا دودحلا

 تائمو «ناسنإ نويلملا براقي ام عرصم نع ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا ترفسأ دقو

 نع ًالضف «لمارألا فالآ تارشعو ماتيألا نييالمو «ىحرجلاو نيقّوعملا نم فالآلا

 «ناريإل ةبسنلاب رالود رايلم 19١ ب ترّدُق يتلاو ؛نيدلبلا الكل ةيداصتقإلا رئاسخلا
 .قارعلل ةبسنلاب رالود رايلم ١٠٠و

 تيوكلا وزغ
 لام نم دارأ ام لكب هيلع لخبي مل يذلا راجلا دليلا وهو تيوكلا وزغي هرارق ناكو

 ةيادب قارعلا بعشلو ةياهنلا ةيادب هماظنلو هل لّم ًارارق  ناريإل هوزغ لالخ  حالسو
 مساب ءانثتسا الب ملاعلا لود لك ملظ عم مهل هعاظن ملظ اهيف عمتجا رخآ عون نم ةاناعمل

 .نمألا سلجمو ةدحتملا ممألا ةئيهو ةيلودلا نيناوقلا

 ليربأ) ١48٠ ماع وزغلا لبق دادغب يف ةيكيرمألا ةريفسلا نأب اهتقو مِلُع دقل

 ازغ ول اميف اهلعف درو نطنشاو يف اهترادإ ضبن سج لواح امدنع هيلإ تحمل (يبسالغ

 - ةيبرعلا تاعازنلا ٌصخي اميف اهل نأش ال ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نأ» تيوكلا

 وهو «مهنيب اميف اوفلتخا ول ءاقشألا نوؤش يف لحتدتلا نع اهسفنب ىأنت اهنأو ةيبرعلا
 يتلاو ةتيبملا وزغلا ةطخ يف ًامدق يضملاب هل ةراشإ ناك هنأب ضعبلا هرّسف يذلا رمألا

 ةطخ نأب ًامامت نوكردي رومألا نطاوبب نيفراعلا نكلو اهب قبسم ملع ىلع نطنشاو تناك
 قشب ةيوقلا هتراج عم هبرح نم حارجلاب ًالقثم جرخ مكاحل نكمي ال مجحلا اذهب
 تايالولا نمو عم حيرصلا رمألاو بيترتلاو قيسنتلا نودب هدحول اهققحي نأ سفنألا
 اهحلاصم ريبك ًامامت كرديو عمجأ ملاعلاب اهدارفتساو اهتوقو اهرطخ كردي يتلا ةدحتملا
 .جيلخلا ةقطنمك ةقطنم يف

 امنأب مزجن مل اذإ قارعلا يف يرجي ناك ام لك نع فرطلا ناكيرمألا ٌضغ دقل

 تقفدهتسا يتلا تالواحملا لك نم هتيامحو ةطلسلل مادص لوصو نم ًاءادتبا ىرج



 ماظن لضفأ نيمأتو ناريإ دض ةليوطلا هبرح يف هحيلستو ًاصخش هتيفصت وأ هطاقسإ
 ةقدلا ةياغ ةقيقدو ةجمربمو ةسوردم ةطخ نمض كلذ لك ناك ؛ملاعلا يف يصخش ةيامح
 .روثأملا لثملا لوقي امك مظعأ ناك يفخ امو . .هيلإ تلصو ام ىلإ رومألا لصت ىتح

 يكيرمأ ءاطغ نرد هلعفي ناك ام لعف ىلع مادص ةردقب نمؤأ ال ًايصخش انأ
 ليلدلاو . .هئاكذب ىتح الو هتيرقبعب وأ هرارق ةيلالقتساب دقتعأ تسلو .لماك يناطيربو

 . .هماظن نصحو همكح ةمصاعل عيرمو عيرس طوقس نم لصح ام كلذ ىلع

 وزغ ررق امدتع تاردخملا ريثأت تحت ناك بيهملا نأ يعدي نم دجن انهو

 نم هنع هفرعن انك ام ىلإ تفيضأ ًاقباس اهنع عمسن مل ةديدج (ةليضف) يهو . .تيوكلا
 , ةفلاس بقانم

 تاردخملا ريثأت تحت مادص

 مادص نأ ةيسنرف ةعاذإ عم ةلباقم يف نيسح مادص نم نيقباسلا نيبّرقملا دحأ لاق

 ديشر ماصع دافأو يف تيوكلا حايتجا ررق نيح «تاردخملا ريثأت تحت» ناك

 6١ ايوروأ» ةعاذإل قباسلا يقارعلا سيئرلا ىدل مسارملا مسق سيئر ناك يذلا ديلو

 نيح مث يدنهلا بنقلاب 8 ماع يف تاردخملا ىطاعتي ناك مادص نإ» :ةصاخلا

 حايتجا ررق نيحو .نايحألا ضعب يف نييوريهلا ىطاعتي أدب (1974) ةطلسلا ىّلوت
 ريثأت تحت ناك «يعيبطلا هعضو يف نكي مل 1440 بآ/سطسغأ يف تيوكلا

 .«تاردخملا

 «مهتلي» ةسارح بلك لعجب رمأ مادص نأ ندنل يف ًايلاح شيعي يذلا ديلو نلعأو
 ««ملاعلا ءاحنأ لك يف تاكرش» 940١و 191/7 نيب كلمي ناك هنأ دافأو «هموصتخ دحأ

 رايلم "6 يلاوحب ١494٠ يف رّدقت هتورث تناكو .ةيليزاربلا ثارايسلا ةعانص يف اميس ال

 .تاحيضوت ءاطعإ نود نم رالود

 لظ يف» هناونع ًاباتك ًايلاح يقارعلا سيئرلا ىدل قباسلا مسارملا سيئر رشنيو
 2 . ؟مادص

 نأ نيقباس نييقارع نييلوؤسم نع «زميات كرويوين» ةفيحص تلقن رخآ قايس يفو
 .يعافد لكشب هتاّوف رشني مل اذهلو «يكيرمأ يَرب وزغ ثودح ناكمإ قدصي مل مادص

 ًادكأتم ناك مادص نأ تاداهشلا هذه ىلإ ًادانتسا نوجاتنبلا هدعأ يّرس ريرقت يف ءاجو



 فصق ةلمحب يفتكت فوسو «ةيرشب حاورأ دقفب رطاخت نل ةدحتملا تايالولا نأ نم

 وود

 ًاموجه نأ اهرابتعاب ًاضيأ ًاريثك تأطخأ ةيقارعلا عافدلا ةرازو نأ ريرقتلا حضوأو

 نأ ىلإ تراشأو .ةفيحصلا تركذ امبسح ءندرألا عم دودحلا نم يتأيس ًالمتحم ًايّرب
 يف برحلل ةيخيرات ةيؤر مّدقيو يناثلا نوناك /رياني 55 خيرات لمحي يذلا ريرقتلا اذه

 ةدقعب ةباصم ةينيلاتسا ةدايق ةرئاد دوجو رهظي «نييقارع نيلوؤسم رظن ةهجو نم قارعلا
 لك ديعب» ماظن نع فشك ريرقتلا نإ :تفاضأو .«كالهلا ىلإ اهسفن تداق داهطضالا

 هيلع مادص نم نوبّرقملا هيف بذكي «برحلا نمز وأ ملسلا نمز يف ؛عقاولا نع دعبلا

 .©):ةيقارعلا ةيركسعلا تاردقلاب قلعتي اميف مهضعب ىلع نوبذكيو «رمتسم لكشب

 )١( :ةرداصلا دادعألا «ةيبرعلا كيوزوين ةلجم 17/69/ *5٠١ 70١4/1/5
 )( ءجيلخلا * 0373٠١4 /5/5ددعلا 4088.



 رشاعلا لصفلا

 >أدغب طوقس





 (١)هادصل ةريخألا تاعاسلا

 ماع (ليربإ) ناسين نم عساتلا يف ةيكيرمألا تاوقلا دي ىلع دادغب طوقس نكي مل
 ةبسنلاب «يخيراتلا هقايس نع هلزع نكمي ال امك «ةقطنملا يف ًايداع ًاثدح ٠٠

 يبرعلا يعولا يف نرقلا فصنو نورق ةعبس لبق ءاهطوقس طبترا نأو قبس يتلا «ةنيدملل
 .خيراتلا ةاغفط نم مهريغو لوغملا اهفرتقا يتلا «عجاوفلاو عئاظفلاب يمالسإلاو

 هعقوتي ناك ام عم ةنراقملاب ًاعيرس ءاج دق دادغيل ريخألا طوقسلا ناك اذإو
 لمأت ةفقوب حمست نكت مل «ةقحالتملا هتآجافمو يقارعلا فقوملا تاروطت ْنإف ؟نوبقارملا

 .ةثالثلا عيباسألا زواجنت مل يتلا برحلا يف «قارعلا يف ديدجلا لالتحالا تاسبالمل

 لالخ «دادغبل ةقباسلا يتارايز تارم يف اهارأ تنك امك «ةيداع هبش ودبت» ةايحلاف

 يف ةرملا هذه ةرشتنم «قدانخلاو لامرلا سايكأو سيرانملا نأ ريغ ؛ةيضاملا تاونسلا

 دحأ يل لاق امك ؛ةظحل يأ يف برحلا بقرتي لكلاو ءريبك لكشب ةئيدملا عراوش

 .2(...) نييقارعلا نيلوؤسملا

 لب «نئيس هنأ فرعت ًالوهجم رظتنت نأ ؛ةايحلا يف ءيش أوسأ» لوقلا ىلإ يضميو
 هلمحي ام رادقم وأ مجح ددحت نأ عيطتست ال كنكل «ةايحلا يف ءيش أوسأ نوكي امبر

 «نسح لأف يأ لمحت ال برحلا»و .4!؟برحلا نم أوسأ كانه لهو ءرامدو ءوس نم
 نال «ةقطنملا لودل ًاجذومن نوكيس ًايطارقميد ًاماظن ىعدُي امك ءاهتجيتن تناك ول ىتح

 .4(...) مئاّق وه امم أوسأ نوكيس تآ وه ام

 «هتياور يف ءاج ام لك ىلع روصنم ذاتسالا قفاون اننأ اذه ينعي ال اذهو ءروصنم دمحأ ةياور )١(
 ىرخأ ليصافتو تاياور عم اهتنراقم نم ديفتسن ىتح تاحفصلا هذه ىلع اهصيخلت انرثآ انتكلو

 .(فلؤملا) .لصفلا اذه نمض



 ةبّيغُملا ةقيقحلا «نيسح مادصك 000000000060000 000000000 مك

 كلذ يف امب «برحلل نييقارعلا نينطاوملا تادادعتسا ىلع روصنم دمحأ فقيو
 هتكرت ام ًادصار «ءاودلاو هايملاو ءاذغلا نيمأتو «ةدحتملا تايالولل يدحتلا ةجهل

 .لبقتسملا ىلإ مهتارظنو «ةيمويلا مهتايح ىلع تاساكعنا نم برحلا

 «ةلهس نوكت نل تعقو اذإ دادغب ةكرعم نأ عقوتي ناك لكلا» نأ بتاكلا ظحالو

 ةردان اهيف ةعفترملا ينابملاو .يقفألا دادتمالا تاذ ؛ةطسبنملا ندملا نم دادغب ّنأل

 لك يف نويندملاف «ةيروهمجلا روصقلا فالخو .فارطألا ةيمارتم يهف مث نمو «ةليلقو

 لئاه ددع ىلإ يدؤي فوس ًافده نوكي نأ نكمي ءروصقلا ريغ ىنبم لكو «ةنيدملا ءاجرأ
 .«نييندملا اياحضلا نم

 «ةينكسلا نكامألا نم اهعقاوم ىرأو «ةيموكحلا ينابملا لمأتأ انأو تنك» فاضأو

 «ةيملاعلا مالعإلا لئاسو لكل أرقم حبصأ ثيح ؛مالعإلا ةرازو ىنبم ىلإ لمأتب ترظن
 تبشن اذإ «دادغب يف ناكم نمأأ وه ىنبملا اذه نوكي نأ نكمي يسفن يف تلقو

 يريكفت نم تكحض مث «هفصق يف ًاريثك نوددرتي فوس نييكيرمألا ْنأل ءبرحلا
 قدنف ىلإ تعجر امئيحف ودبي ام ىلع ًامهاو تنك ىنكل ءكحضضي ام ةيلبلا رش :تلقو
 علهو فوخو بعر ةلاح يف نييبرغلا نييفحصلا تدجو ؛ميقأ تنك ثيح ءديشرلا

 دحأ نوكيس هنأل «مالعإلا ةرازو ىنبم نم مهعقاوم ءالخإب ريذحت مهءاج امدعب «ةديدش

 .؛لعفلاب ناك دقو ,فصقلا يف ةرشابملا ةيكيرمألا فادهألا

 طوقسلاب تئجوف «ثادحألل نيعباتملا نم ريثك لثم يلثم» روصنم دمحأ لوقيو

 قطانملاو ندملا يف ةمواقملا نم عيباسأ ةثالث دعب ءدادغب ةيقارعلا ةمصاعلل عيرسلا

 ةكرعملا نوعباتي اوناك نيذلا نييركسعلا نيللحملا مظعم ّنأ مغرو .قارعلا نم ةيبونجلا

 «ثدحي ناك امل ًاسكاعم ناك هنأ برحلل ةيئاهنلا جئاتنلا تتبثأ هاجتا يف نوريسي اوناك
 ثدح ام نأ ىلع ةدكؤم ءرخآلا دعب ًاموي فشكتت قئاقحلا ّنأ الإ «عقاولا ضرأ ىلع

 امك ؛5بيرقلا ىدملا ىلع اهنم ريثكلا فّشكُي نل امبر «ةريثك رارسأو ايافخ هيف تناك
 .هباتك يف ءاج

 ام مهف «عيباسأ ةدع ىدم ىلعو ؛لواح ءدادغب طوقس دعب هنأ بتاكلا حضويو

 نيلسارم وأ نيبيرق نيعباتم عم ةيصخشلا تالباقملاو ريراقتلا لالخ نم .ثدح

 «يقارعلا ماظنلا يف نيقباس نيلوؤسم نم كلذك ءةرطخ قطانم يف اوناك نمم «نييبرح
 دادغي ةكرعم ءاهتنا لبق «لخادلا يف ةيوق تالص مهل تناك «ةضراعملا يف ءامعز وأ



 يف نيصتخمو نيعباتمو نيمتهم عم شاقنو عامتسا تاسلجو تالاصتا نم وأ ءاهدعبو

 .رداصملا نم كلذ ريغو ؛يقارعلا نأشلا

 ءرصق مأ سيلو «ةيقارعلا ةمصاعلل ئجافمو عيرس طوقسب قلعتي رمألا ناك اذإو

 اولمح نيذلا ؛كئلوأ نع ثحبلل فلؤملا بهذي نأ يقطنملا نم هنإف ؛ةيدودحلا ةباوبلا

 ءالولا نأ حضاولا نمه هنأ روصنم دمحأ لجسي هليلحت يفف .قارعلا نع عافدلا ةيلوؤسم
 اهلعجي مادص ناك يتلا :ةيساسألا تالهؤملا يه تناك لهجلاو ةيمألاو يصخشلا

 رهقلا ْنألو .قارعلا لثم ةلود نع عفادي شيج ةدايق فوفص يف سانلا عضت ريياعم
 ناك دقف «هنوضراعي نم دض مادص همدختسي يذلا ؛«يعيبطلا بولسألا ناك لتقلاو

 هناكرأ ةداقو «مهلملا ميعزلا هلوقي ام الإ نوذفني الو نوفرعي ال نويركسعلا ةداقلا

 .دادغب طوقس دعب اوثدحت نيذلا طابضلا نم ريثك هدكأ ام اذهو .ةلهجلاو نييمألا

 .هريبعت دح ىلع (1(...) يكيرمألا لالتحالا تحت قارعلا عوقوو

 ناك يذلا ءنيسح مادص يصق ناك دقف ةحلسملا تاوقلل ىلعألا دئاقلا بئان امأ

 «ديدشلا طبختلاب «برحلا ءانثأ «هتارارق تزاتما دقف «ةيركسعلا ةربخلاب دهع ثيدح

 ةازغلل ًالهس ًافده ةيقارعلا تاوقلا لعج امم ؛كانهو انه لقنتلا يف تاوقلا قاهرإو

 مهاقتلا نيذلا ءيروهمجلا سرحلا طابض ضعب كلذب روصنم ربخأ امك «نييكيرمألا
 عقوم يف رقتسن نكن مل» ىسأب هلرق مهدحأ نع لقنو «دادغي طوقس دعب «قارعلا يف
 تاوقلل ًالهس ًافده انلعج امم ءرخآ عقومل كرحتلاب رماوألا انيتآتو الإ هيف سرتمتنو
 تابابدلا لضفأ نم «ةبابد نيرشعو ةعبرأ تدقف ةدحاو ةظحل يف يننأ ركذأو .ةيكيرمألا

 ًافده اهلعجأو يتاوقب كرحتأ نأ ىلع ىلعألا دئاقلا رارصإ ببسب ءاهمقطأ عم يدنع
 لك ّنأ امك ءتيأر ام لوه نم لافطألا لثم يكبأ تفقوف «ةيكيرمألا تاوقلل ًافوشكم
 ناكم يأ ىلإ وأ .برضن فده يأ فرعن نكن ملو ءانتدايق عم تعطقنا انتالاصتا

 .هنع لقن امك «؟هجتن

 دادغب لوح شيجلا يف ىضوفو كاهنإ
 «ديدشلا رتوتلاو كاهنإلا تارشؤم ,«دادغب طوقس ةصقا هباتك يف روصنم عبتتي

 نع مهفقوت مدعل ًارظن «برحلل ةريخألا مايألا يف نييقارعلا دونجلا ىلع ادب يذلا
 لك ّنأ ىلإ ريشي نم ةمث امنيب ؛مونلا ىلع ةردقلا مهنادقفو ءرخآ ىلإ ناكم نم لاقتنالا



ِ 
 0 ماا 000 4

 لمعلا نع تفقوت دق ايلعلا ناكرألا ةدايقو تاهبجلا يف نيلتاقملا نيب لاصتالا لئاسو

 .دادغب طوقس نم عوبسأ لبق .ًايلك

 تارارق» لعفلاب ذختا ءشيجلا سأر ىلع هنييعت مت يذلا ,يصق ْنأ ودبيو

 برغو ءاليرك برق قطانم ىلإ «ةمصاعلا نع ًاديعب يروهمجلا سرحلا لاسرإب «ةيريصم
 رمأ هأطخ فشتكا امدنعو ؛كانه نم يتأتس ةيكيرمألا تاوقلا َّنأ هنم ًانظ «تارفلا
 تلدأ تاداهش نع لقني ام بسح :ًادج ًارخأتم تقولا ناكف «دادغب ىلإ ةدوعلاب دونجلا

 .ىوتسملا ةعيفر ةيقارع ةيركسع تادايق اهب
 نم ثلاثلا يف ناكرألا ةدايق ارمأ يصقو مادص نإ ةياورلا لوقت قايسلا اذه يفو

 نأ نييقارعلا دونجلا غالبإب «مايأ ةتسب دادغب طوقس لبق يأ ؛(ناسين ليربإ) ناسين
 ةحلسألاب دادغب نوبرضي فوس مهّنأ اهدافم «نييقارعلا ىلإ ةلاسر اولقن نييكيرمألا

 يف اوضفر نييركسعلا ةداقلا ّنِإف ءزراب يقارع يركسع يدايق ديفي ام بسحو .ةيوونلا
 فوس نالعإلا اذه لثم َنأب هنباو مادص عانقإ اولواحو «رمألا اذهل لاثتمالا ةيادبلا

 ًايدترم ةيندملا هسبالمب تقولا لاوط لظ يذلا يصق نكل ءدونجلا تايونعم طبحي
 قنح راثأ امم ءصوصخلا اذهب نايب رادصإ ىلع ّرصأ «قنعلا ةطبرو ةلدبلا

 .نييركسعلا

 ةيفيك نيب لصفت اهنأ روصنم دمحأ ظحال يتلا ؛ةعساشلا ةوهلا نايبت ىعسم يفو

 بناج نم هشيج يف نييركسعلا ةداقلاو «بناج نم يصق هلجنو يقارعلا سيئرلا ريكفت
 نع نيضار ريغ نييركسعلا ّنأ كردأ يصق َّنأ اهتاذ رداصملا نع ًالقن روصنم عباتي «رخآ

 هلالخ ةميزهلا يف موللا بصو ؛بضغلا كلذ سيفنتل عسوم عامتجال اعدف «هتارارق
 حارو نييركسعلا ةداقلا رابك دحأ راهنا .ضرتفملا ؛عامتجالا ىفو ؛نبيركسعلا ىلع

 تافرصت نم نيرضاحلا نيب نايثغلاب روعش داس امنيب ءاولتق هدونج ةريخ نب ًالئاق ىكبي
 نم ّنأب ًارس سماهتلاب هدبلل نييركسعلل ةاعدم ودبي ام ىلع كلذ ناكو .هلجنو مادص
 ةداقلا عيمج رّرق اذهبو ءيصخشلا هقتاع ىلع كلذ لعفيلف لاتقلا ةلصاوم يف بغري

 لبقتسم لجأ نم لاتقلل نودعتسم مهنأ نينلعم «مهتويب ىلإ فارصنالا نييركسعلا

 .يصقو مادص لجأ نم سيل نكلو «مهئطوو مهئانبأ

 لاتقلا ناك امنيب ءدادغب طوقس نم مايأ ةتس لبق اذه ثدح دقف ؛ةياورلا بسحو

 اهلمش قّرفت يتلا «ةيركسعلا ةدايقلل عامتجا رخآ اذه ناكو ءاهنع ًاديعي ًارعتسم لازي ال



 ةيكيرمألا تابابدلا تنش هنم سماخلا ىفو ؛(ليربإ) ناسين نم عبارلا ءاسم «لعفلاب

 يفارعلا مالعإلا ريزو ناك امنيب ؛دادغب ءايحأ ضعب ىلع ةرركتمو ةعيرس تامجه
 يف :«جولعلا» حست فوس ةيقارعلا تاوقلا ْنأب ةيفحصلا هتارمتؤم ربع نلعي فاحصلا

 .مهتويب ىلإ مهلاوقأ بسح اوقرفتو اوسئي دق ةداقلا هيف ناك يذلا تقولا

 ةنايخلا ةيضرف

 نماثلا مويلا ىفو .يروهمجلا رصقلا لالتحا مت (ليربإ) ناسين نم عباسلا يف

 «كلذو ««ةفاحصلا ةحبذم» تعقوو «ةيروهمجلا رسج ىلإ ناتيكيرمأ ناتبابد تلصو

 بيرهت وهو ؛ةصقلا نم ريطخ بناج ىلع ةيطغتلا لجأ نم» ءروصنم دمحأ بسح
 .هباتك يف دروي امك :4قارعلاو دادغب اوعاب نيذلا «ةنوخلا

 نبا نم ةنايخلل ضّرعت نيسح مادص ّنأب تلاق يتلا «ةياورلا ىلإ روصنم ليمي انهو

 «يروهمجلا سرحلا ةدايق يف يصق هلجنل ًانواعم ناك يذلا .يتيركتلا نايفس رهام همع
 عم هدقع قافتا رثإ هدادغي نع عافدلا مدعب هتاوق رمأ نايفس رهام ّنأ ىلإ ًاريشم
 طوقس ةيشع (ليربإ) ناسين نم نماثلا يف «ةيكيرمألا تاوقلا تئلعأ دقو .نييكيرمألا

 .يتيركتلا نايفس رهام ثوم ءاهراطم ىلع ءاليتسالا دعبو ءدادغب

 دقع دق ىتيركتلا نايفس رهام نأ هئيح يف تركذ دق ةيسنرف ةيفحص رداصم تناكو

 نم يركسع فلأ ةئام كارتشا مدعب يضقي «كلذ نم ماع لبق «نييكيرمألا عم «ًاقافتا»
 ىلع (ليربإ) ناسين نم نماثلا يف ًاّرس هتلئاع عم ديثقا هنأو «لاتقلا يف يررهمجلا سرحلا

 .ًاحيحص سيل هتوم أبن ّنِإف يلاتلابو ؛ةيكيرمأ ةيركسع ةدعاق ىلإ 2115٠ يس ةرئاط نتم
 رخآ بيرق مهنيب «نويقارع نولوؤسم اهي ماق ىرخأ قورخ نع ءابنأ تحشر دقو

 ىلع نييكيرمألا علطُي ءاهيلع ءانب «,ناك يذلا «يتيركتلا ديشرلا دبع وه نيسح مادصل
 رخآ طباض مّلس امنيب ««مادص ييئادف» تاوق دئاق تاكرحتو يقارعلا شيجلا تاكرحت

 ىلإ 14 ةليل نيسح مادص دوجو ناكم نع تامولعم نييكيرمألا يروهمجلا سرحلا يف
 يح يف (ليربإ) ناسين /و «قارعلا ىلع برحلا عالدنا خيرات (سرام) راذآ ٠

 «نيددحملا نيناكملا فصقب نيروكذملا نيخيراتلا يف نويكيرمألا ماق دقو ءروصنملا

 .توملا نم اجن مادص ْنأ الإ

 «هلوح نم ضعب يف ٌكشي ناك) نيسح مادص نأ اهدافم ةياور بتاكلا لقنيو



 يذلا ءروصنملا يح ىلإ بهذي فوس هنأب اذه ربخأ ىتح ءرخآلا ولتأ ًادحاو مهربتخاف

 دقف اهدعيو «روفلا ىلع هتيفصتب ماق دق مادص ّنأو ءهنم مادص جورخ دعب فصُق

 .باتكلا اهيلإ ريشي ةيضرفلا هذه زّرعت ىرخأ ةهباشم تاياور ةمثو ؛«مادص رثآ نويكيرمألا

 ةدايقلا يف غارف

 ةيركسعلا تادايقلا «تائم لب ؛تارشع قاحتلاب لوقت يتلا تامولعملا لظ يفو

 يتلا ةلأسملا يهو «ةمولعم ريغ ةهج ىلإ ًارس مهلقن يذلا «يكيرمألا بناجلاب ةيقارعلا
 ىلع اهتاساكعنا كرتت نأ يدايقلا غارفلا رهاظمل يتوأ «هباتك يف روصنم دمحأ اهحججري

 .ةيقارعلا تارقلا

 يف نوبرهي دادغب طوقس نم ةدع مايأ لبق اوذخأ يروهمجلا سرحلا دونجف

 ىلإ مهتابابد تلوحت امنيب ؛مهنم حامسب وأ ؛مهتداق نم رماوأب ؛ةقحالتم تاجوم
 نييناديملا ةداقلا نم ىقبت نم ةعانق طسو ؛ةيكيرمألا فئاذقلا ءارج ؛ةقورحم لكايه

 لوصح مدع نم ىلاعتت تادايقلا ضعب ىواكش تناك مث .رصنلا صرف مادعناب

 نع لزعمبو ةيدرف ةحلسأ ىلع ىوس يكيرمألا وزفلل يدصتلاب ةفلكملا مهتاعومجم
 .ةيوجلا تاعافدلا

 ؛مهيسوؤرمو مهئالمزل ًاجعزم ًارمأ ادب ام «ةداقلا رابك نم ريثك بره امنيبو
 نم ىقبت نم ددع تارواشم دعبو ؛لاتقلا يف يروهمجلا سرحلا ةبغر مدع تحضتا

 راعلا» رعاشم طسو «لزانملا ىلإ ةدوعلا رايخ ىلع قفاوتلا مت مهتاوق عم ةداقلا

 .فقوملا تداس يتلا «ةناهملاو

 لمحتي مادص» ْنِإ لوقلاب هردصي مكح ربع «ةقيقد ةصالخ روصنم دمحأ جئتنتسيو
 «ةلهجو نييمأ لاجر عضوو «ةياهنلا يف ينوئرك شيج ةعانص نع ةيساسألا ةيلوؤسملا

 شيج سأر ىلع ةياهنلا يف هوناخ نيذلاو ,ءيصخشلا ءالولاب هل نونيدي اوناك نيذلا

 .هريبعت دح ىلع .««قارعلا

 دادغب نع عافدلل ةددحم ةطخ كانه نكت مل هنأب ديكأتلا دح ىلإ بتاكلا بهذي امك

 ترفح يتلا قدانخلا ضعب ءانثتساب هنأ هينيع ٌمأب دهاش هنأب ديفيو «ماع لكشب قارعلا وأ

 بيرست ىوس ؛«ةكرعملا بقرتت ةئيدملا ْنأ ىلع ّلدت رهاظم يأ كانه نكت مل ةنيدملا يف

 امنيح ؛؟مهنوقحسيو نييكيرمألا نولكأي فوس حلسم نييالم ةعبس» كانه نأب تاعاشإ



 مأ» قبس يذلا لثم «يمالعإ دشح يأ كانه سيلو «ةنيدملا باوبأ نم نوبرتقي

 199١ ةنس يف (كراعملا

 ىلع موللا يقلي نم نيب بتاكلا لقنتي «دادغب طوقس ةصق» تاحفص نم ددع ربعو
 ىلع ةيصع دادغب ّنأب مهطاسوأ يف داس ًاروعش َّنأل «ةيقارعلا ةيركسعلا تادايقلا ءاخترا

 نييقارعلا نأ نوري نيذلا نورخآلاو ءاهلوخد يكيرمألا شيجلا عيطتسي نلو :لالتحالا

 ىتحو «ةمكحم ةيعافد ططخ ذيفنت مدع ينعي ام وهو «برحلل دادعتسالا يف اورخأت

 .ةديدجلا ةيلاتقلا تادادمإلا ضعب مادختسا ىلع شيجلا ةردق مدع

 «ةياغلل ةقّرمم» تناك قارعلل ةيلخادلا ةهبجلا ّنأ ءكلذ ىلع ةوالع تباثلا نمو

 هل ةهراكو ةقزمم ةيلخادلا هتهبجو ةيجراخ ةكرعم ضوخي نأ دئاق يأل نكمي الو

 لثمت .فصري ال ًاغلبم هل هبعش ةيهارك تغلب دقف ءمادص هكردي مل ام اذهو «هماظنلو
 هعبت دقف «سودرفلا ةحاس يف لوألا لاثمتلا طقسأ امنيح (ليربإ) ناسيت نم عساتلا يف

 ام ببسب «ةعينش ةيومد الاكشأ تغلب هماظن لاجرل ةيفصتو لب «هليثامت لكل لماش ريمدت
 .هبعش قحب هبكترا

 يف لتاقت مل ةيقارعلا تاوقلا ْنأب لوقن نأ عيطتسن ال» اننأب بتاكلا رقي كلذ عمو

 ّنأل «مزهنملا لاتق هنكلو ءكش نود لتاق اهنم ًابناج نكلو ؛يئاهن لكشب دادغب ةكرعم
 .4(...) ةيادبلا نم ةمزهنم تدب ةيقارعلا تادايقلا

 ؛نيعوبسأ نم رثكأ تدمص يتلا «قارعلا يف ةيبونجلا قطانملا نأ روصنم حضوأو
 دومص لضفب نكلو «(ةيماظنلا) ةيقارعلا تاوقلا دومص لضفب» تلعف دق نكت مل
 .ةرصبلا كلذ يف امب ,.«برعو نييقارع نم نيعوطتملاو نييئادفلا

 مويلا يف ةئيدملا نم تبحسلا ةرصبلا نع عافدلاب ةفلكم تناك يتلا 5١ ةقرفلاف

 ةانق ةشاش ىلع يمشاهلا دلاخ ءاوللا ةقرفلا دئاق رهظ امدعب ةرشابمو «لاتقلل عبارلا
 «باحسنالاب هتاوقل هرماوأ ردصأ دق ناك دقف .هتاوق مالستسا مدع أين نلعيل :«ةريزجلا»

 يقاب ةداقو رئاشعلا ءامعز عم هيف نوضوافتي نويناطيربلا ناك يذلا هسفن تقولا يف
 «ةمواقم نود نويناطيربلا اهلخدو «ًامامت ةنيدملا مهل تيلخأ ىتح «ةيماظنلا ريغ تارقلا

 .ةرصبلا ةعماج برق ةيماد ةكرعم مهعم اوضاخ «برع نيعوطتم نم الإ
 ًالاتت تضاخ يتلا «ةيرصانلا ةنيدم نم اهتاذ ةلالدلا يف بصت عئاقو بتاكلا لقنيو

 نم ةبيتكل» دوعي اهيف رمألاف .نيعوبسأ ةليط ةيكيرمألا تاوقلا مدقت تقاعأو «ًافينع



 ةليط ةيكيرمألا تاوقلا مدقت ترحخأ يتلا يه ؛لتئاقم اتئام اهماوق برعلا نيلتاقملا

 ىلع ترطيس امدعب ءاهرقهقتو ةيكيرمألا تاوقلا عجارت يف تحجن اهنإ لب ؛نيموي

 ىلإ نورخآ بحسناو .مهضعب رسأو .ءالؤه ىلع يضف دقو «ىلوألا ةرملا يف راطملا

 .باتكلا يف دري امك :؟مهئادهش ضعب نرلمحي ءدادغب

 دادغب طوقس

 ًالهس ًافده مهسفنأ اودجو امدعب ؛يقارعلا يروهمجلا سرحلا دونج نم ريثك ّرف
 مضت نأ ضرتفي يتلاو «دادغب لوح ةنصحتملا عبرألا قرفلا تناك .ةيكيرمألا تاوقلل

 تلكش دق ءرصن ذخوبنو يبارومحو ةنيدملاو دادغب يهو «يدنج فالآ ةرشع اهنم لك

 (يجراخلا) لوألا طخلا ناك ءسوق فصن لكش ىلع ؛ةمصاعلا يبونج نييعافد نيطخ

 طخلا امأ ءارتم وليك ١1١ اهلوط ةفاسملو ءتوكلا ىلإ ءالبرك نم ديج لكشب ًانصحتم

 ريغ «ةريوصلا ىتحو ةيفسويلا نم دتميو ؛ًارتموليك 44 ابيرقت هلوطف (يلخادلا) يفلخلا
 .فورعم ريغ ناك قطانملا هذه يف ةرشتنملا تاوقلا ددع ْنأ

 ردقت يتلا «تاوقلا هذه ةفاك ضيوقت مت دقف «ةيكيرمألا تارابختسالا بسحبو

 فلأ 4١و ًافلأ ١1 نيب حوارتي امب اهددع نوعباتم ءاربخو ةيكيرمأ ةيركسع رداصم
 ,وجلا نم تارقلا هذه برضت ةيكيرمألا تاوقلا تناك تقولا مظعم يفو .يدنج

 سرحلا ةراغ فلأ 18 يلاوحب ردقت يتلا «ةيوجلا تاراغلا فصن تفدهتساو

 .يروهمجلا
 «نمث يأب دادغب ةكرعم ءاهنإ ترّرق دق ةيكيرمألا ةدايقلا تناك ءانثألا هذه يف

 نمف .يملاعلاو يكيرمألا ماعلا يأرلا مامأو ءاهدونج مامأ ةئيس اهتروص تحبصأ امدعي

 نكامأ ةفاك ريمدت يف «ةقوبسم ريغ «ةديدج ةحلسأ مادختسا ترّرق ةيركسعلا ةيحانلا

 ًاتوص ثدحت اهنكلو ءرمدت ال ةيتوص لبانق اهنم «دادغب لوح ةيقارعلا تاوقلا دجاوت
 ةرئاد بيصت ؛ةيسيطانغمورهك ةديدج لبانق اهنأ ريراقتلا ضعب لالخ نم حضتا .ًايلاع
 ةافولا مث نمو «ةايحلا لاكشأ ةفاكو سمخلا ساوحلا ليطعت ببستو ةريغص ةيرطق

 .اهترئاد يف نيدوجوملا لكل ةعيرسلا

 نيذلا «نييقارعلا ىلتقلا نم ريثك نع ةيناديم ةيبط تاداهش روصنم دمحأ درويو
 مهنويعو مهفونأ نم ءامدلا تلزنو «قرزألا نوللا ىلإ مهداسجأ تلّوحت دقو اودهوش

 عافدلا ريزو فرتعا يتلا ««رياف له» خيراوص مادختسا راثآ يه هذه لعلو ءمهناذآو



 (ويام) رايأ ١4 يف يكيرمألا سرغنوكلا اهدقع ةسلج يف دليفسمر دلانود يكيرمألا

 .قارعلا دض برحلا يف اهمادختساب 07

 دكؤي ام اهنم «ةيبرع ةيركسع تادايقل تادافإ نع هباتك يف روصنم ثّدحت دقو

 اهريثأت ّنأ ريغ ؛ةيوونلا لبانقلا ةيصاخ اهل «ًايلود ةمرحم لبانقل نييكيرمألا مادختسا
 .دحاو رتموليك نع ديزي ال اهرطق ةريغص ةرئاد ىلإ دتمي

 تاعاطق ىلع تيقلأ يتلا لبانقلا ضعب ّنأ ىلإ ىرخأ رداصم تراشأ امنيب
 «ةيمظعلا لكايهلا الإ ىقبي ال ثيحب ءدونجلا داسجأ لييست ىلإ ىدؤت تناك ؛ةيركسع

 وأ .دونجلا داسجأ رجحت ىلإ ىدؤت تناك «ىرخأ لبانق ىلإ باتكلا يف تاراشإ ةمثو

 .ةيبط تاداهشب تاياورلا هذه تززعت دقو ءاهترئاد يف نودجاوتي نيذلا

 نع نآلا ىتح ثدحتت تلازال ريراقتلا تناك اذإ» لوقلا ىلإ بتاكلا يضميو

 نويكيرمألا اهمدختسا يتلاو «ًايلود ةمرحملا ةحلسألا نم تايعونل ةديدج تافاشتكا

 امف «تاينيعبسلاو تايئيتسلا يف مانتيف برح ىفو «تاينيسمخلا ةيادب ءايروك برح يف
 يكيرمألا سيئرلا) نالعإ مغر «ةيلمعلا ةيحانلا نم هتنت مل يتلا «قارعلا برحب انلاب

 .1؟5007 (ويام) رايأ لوأ يف تايلمعلا ةياهن نع (شوب جروج
 ناكو «ةنوخلا عم ضوافتلا قاروأ رخآ اوبتر» دق نويكيرمألا ناك ءانثألا هذه يف

 مهدلبل نيصلخملا دونجلاو طابضلا اوكرتو ءنورخآلا مه اوٌرف دق ةلهجلا ةداقلا

 ء«؟سخب نمئثبو ةمواقم نود دادغب ىلإ نويكيرمألا لخد» ذإ ؛:؛مهدحو برحلا نوهجاوي

 .بتاكلا فصو بسح

 مدعب تارئاطلا ةمواقم تادحو ربخت يهو «ةريبك ةيقارع تادايق تدهوش دقو
 رهام دح دنع نكت مل ةنايخلا نأ دكؤي اذهو# «ةيكيرمألا تارئاط دض اهتحلسأ مادختسا

 .«ًاضيأ نيرخآ نم امنإو ءهدحو يتيركتلا نايفس

 تسيلا اهنأ يه ؛دادغب طوقس ةصقل ةصالخ ةباثمب روصنم دمحأ هاري ام لعلو
 مهب مكح ؛ةنوخلاو ةلهجلا نم ةعومجم هلوح عمج ءدبتسم ملاظ مكاح ةصق ىوس
 .©"7باتكلا اهب جرخي يتلا ةديحولا ةصالخلا تسيل اهنكلو :«رانلاو ديدحلاب هبعش

 «مولعلل ةيبرعلا رادلا ءدادغب طوقس ةصق :هباتك عجار هروصنم دمحأ ةياور لوح ديزملل )١(
 750١4 كط «٠ توريب



 ١!..دادغب طوقسل ةيكيرمألا ةياورلا

 مل اذاملو .. مادص ويئادفو يروهمجلا سرحلا بهذ نيا ؟دادغب يف ثدح اذام

 يف تطبه يتلا ةمخضلا ةيركسعلا ةرئاطلا رس ام .. هتدايقو مادص ريصم ام .. اولتاقي

 ! . . اكيرما ىلإ يروهمجلا سرحلا نم تادايق تلمحو .. هلالتحا بقع مادص راطم

 9؟ةبعللا رارسأ

 دليفسمار يكيرمألا عافدلا ريزو رهظ .. دحاو مويب قارعلا ىلع برحلا ءدب دعب
 نم ًاعدب نويمالعالا هريتعا .. ًائيش لوقي يكل ةيكيرمألا نويزفلتلا تاشاش ىلع
 .. اقحال رومألا هيلع تدب امل ًاساسأ ناك ةقيقحلا يف هنكلو .. ةيكيرمألا ادنغايوربلا

 يف يررهمجلا سرحلا تادايق نيبو اننيب تالاصتا كانه .. ًاصن دليفسمار لاق
 ..ةمداقلا مايألا اورظتناف .. ًايلاح اهنع فشكن نلو .. قارعلا

 ًاطيرش ةيكيرمألا مالعالا لئاسو ترهظأ .. خيراتلا كلذ نم مايأ ةثالث دعب
 نكامأ ىلع ةيكيرمألا تاوقلا دشرتو .. ةيبرعلا ثدحتت تاوصأل ًالجسم ًاعومسم
 ةيكيرمألا تارقلا ةدايق رقم يف ًايروف مجرتت تاوصألا هذه تناكو .. ةمهملا فصقلا

 .. ًاروف رماوألا اهقفو ىطعتل

 تاالاصتا كلانه تناك دقف .. غارف نم دليفسمار ثيدح نكي مل .. ةقيقحلا يفو
 نع لزعمب مادص ييبئادف تادايقو يروهمجلا سرحلا تادايق نيب ام ةمات ةيرسب رودت

 تاوقلا ةايح لعجي نا نكمي ناك يركسع زاهج ربكأ سأري يذلا هنباو يقارعلا سيئرلا

 لوخد دعب تالاصتالا هذه تفثكت دقلو .. برحلا هلوخد لاح ًاميحج ةيكيرمألا
 نم رمدو دادغب يحاوض يف ةيكيرمألا تاوقلا دض ةكرعم لوأ يروهمجلا سرحلا

 ةيردمو ًاقئاف ًايركسع ًازيهجت ةزهجم ةوق مامأ مهنأ نويكيرمألا ىأرو .. ريثكلا هتادعم



 لوخد ةلواحم دنع ةيكيرمألا تاوقلاب ةحدافلا رئاسخلا ثدحي نا نكمي ًايلاع ًابيردت
 .. دادغب

 يكيرمألا ضرعلا

 سرحلا ةداقل قارعلا يف ةيكيرمألا تاوقلا ةدايق هتمدق يذلا ضرعلا ناك
 يكيرمألا عافدلا ريزو ىلإ ضورعلا هذه تلقنو .. ًايخس مادص ويئادفو يروهمجلا

 : يلي ام ىلع صنت تناكو .. اروف اهيلع قفاو يذلا دليفسمار

 تايالولا موقت فوس حالسلا ءاقلإو ةيكيرمألا تاوقلل ضرعتلا مدع لباقم - ًالوأ
 : يلي ام ميدقتب ةيكيرمألا ةدحتملا

 جراخ ةنمآ ةنكمأ ىلإ لوألا فصلا نم يروهمجلا سرحلا تادايق لقن (أ

 ..قارعلا

 يتلا (ةررحملا) نكامألا ىلإ يناثلا فصلا نم يروهمجلا سرحلا تادايق لقن (ب

 .قارعلا لخاد ةيكيرمألاو ةيناطيربلا تاوقلا اهيلع ترطيس

 فصلا نم تادايقلا حنمو ةمخض ةيلام غلابم لوألا فصلا نم تادايقلا حنم (ت

 .. ةماخض لقا غلابم يناثلا

 اوبكتري مل نممو لوألا فصلا نم يروهمجلا سرحلا تادايق ضعب ءاطعا (ث

 .برحلا ءاهتنا دعب .. (ررحملا) قارعلا لخاد ًالوؤسم ًاعضو (برح مئارج)

 ةيسنجلا مهتالئاعو (مهتبغر بسح) لوألا فصلا تادايق نم ضعبلا حئنم (ج
 .ةدحتملا تايالولا يف ةماقإلاو ةيكيرمألا

 ةرادا يف ًادودحم ًاعضو اهل نوكيس يتلا ةيقارعلا ةضراعملا نبي نزاوتلا داجيا (حا
 .. يروهمجلا سرحلا تادايق نم ةيكيرمألا تاوقلا هباجي مل نم عم قارعلا

 ةروصب هب قثت (يروهمجلا سرحلا تادايق نكت مل يذلا) رمألا اذهل ًانامض - ًايناث
 نيب مهتسد نيذلا ءالمعلا ضعب نع ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تفشك .. ةديج

 فصتقلا نكامأ ىلع ةيكيرمألا ةيركسعلا ةزهجألا نوهجوي اوناك نمم (ةيرشبلا عوردلا)
 ضعبو (عوردلا ءالمع) نيب عيرس ءاقل متو .. ةيقارعلا ةدايقلاو نيسح مادص ةقحالمو

 تادايقل ةبوتكم ةيمسر ًاصوصن كئلوأ ملسو .. يروهمجلا سرحلا تاوق ةدايق رصانع



 دقو .تانامضلا هذه ةمالس ىلإ يروهمجلا سرحلا تادايق نأمط امم .لوألا فصلا

 : يلي ام صوصنلا هذه تنمضت مت

 لوألا فصلا نم يروهمجلا سرحلا تادايق موقت مادص راطم لالتحا دعب (أ

 ةرئاط هيف طحت ناكم ىلع قفتا دقف .. كلذ رذعت ناف .. مهلقنل راطملا ىلإ لوصولاب

 ..مهلقنل دادغب يحاوض يف يشتابا عون نم نيتنثا وأ رتبكويله

 يقارعلا يروهمجلا رصقلا لخاد يناثلا فصلا تادايق ضعب نصحتت (ب

 نالعإل هيلع فئاذقلا ضعب ءاقلإب ةيكيرمألا تاوقلا موقت فوسلو .. راطملل قصالملا

 .. راطملا ىلإ ءالؤه لقنب ةيكيرمألا تاوقلا موقت مث .. هيلع ةرطيسلا

 ةمواقملا مدعب يروهمجلا سرحلا يف يناثلا فصلا تادايقل رماوألا رادصا (ت

 .. هنمآ نكامأ ىلإ مهلقنو مهتالئاع ةمالسو مهتمالسب دوعو نمض .. حالسلا ءاقلاو

 ةدايق تعبتا دقو .. ةهباجملاب مايقلا مدع ةبتر مهنم لقأ مه نم غالبإب نوموقي مهروديو
 نوكتس ةمواقملا نا ةجحب ءالؤه ةقفاومل ةعدخ لوألا فصلا نم يروهمجلا سرحلا

 يذلا خفلاب ةيكيرمألا تاوقلا عاقيإو برحلا دمأ ةلاطإل ةدايقلا اهتدعأ ةطخ نمض ةيرس

 .. ًابتر لقألا تادايقلا ىلع ةليحلا هذه تلطنا دقو .. اهل بصن

 نامضل ىلوأ ةعفدك رالودلاب ةيدقن غلابم يناثلاو لوألا فصلا تادايق ميلست (ث

 ةيرشبلا عوردلا

 ءالمعلا لمع ليعفتل ًاططخ ةيكيرمألا ةيزكرملا تارباخملا ةدايق تعبتا ءدبلا ذنم
 اكيرمأ يف مالسلا ءاطشن ةدايقلا هذه تلغتساو (ةيرشبلا عوردلا) ةفص نولمحي نمم

 مالسلا ءاطشن نم تابجو ثالث لاسرا ىلإ ةدايقلا تدمع دقف .. مظنمو قيقد لكشب

 0 عارصلا مسح عقوم اهنا رابتعا ىلع دادغب لخاد ًاديدحتو ةقطنملا ىلإ

 عقاوملا يف مهنم ةقرفتم ءازجا تعضو يتلا ةيقارعلا ةدايقلا ىلع ةليحلا تلطنا دقو
 سرحلل ةعباتلا حالسلا نزاخم .. ةريبكلا ةيلهألا تاذ لماعملاو عناصملا : لثم ةمهملا

 تحت اهنطاب اما اهرهاظ يف لماعملاو عناصملا كلت يوحت تناك يتلا يروهمجلا

 نكامألا ..ةمداق تاونسل ةمواقملا يفكت نا نكمي حالسلا نم اسادكأ يوحيف ضرالا



 خيراوصلا عيمجت زكارم لثم اهنطاب يف ةيركسعلاو .. اهرهاظ يف ةيندملا ةفصلا تاذ

 .ضرألا تحت ةيركسع نزاخم يف اهضعب نزخو ترمد يتلا

 بصن اخف ةمهملا نكامألا ىلع ءالؤه عيزوت يف ةيقارعلا تاءارجإلا تناك
 اهفاشتكا بعصي يتلا ةقيقدلا لاصتالا ةزهجأ نولمحي عوردلا كئلوأ ناك دقف ..ةيانعب

 تدا دق ةزهجألا هذه نا دعب اميف نيبت دقو .. فصقلا ءانثأ ةيكيرمألا تاوقلاب لاصتالل

 .. حالسلا نيزخت نكامأ ىلعو .. هتدايقو مادص عقوم ىلع لالدتسالا يف ًازيمتم ًارود

 راطملا لالتحا

 ذيفنتل ةيكيرمألا تاوقلا ّلهأ ثيحب لوحت ةطقن يلودلا مادص راطم لالتحا ناك
 تاوق ةدايق تنأمطا دقو .. اهب دعولا مت امكو قرولا ىلع تبتك امك اهلماكب ةطخلا

 اميف ةقداص ةيكيرمألا تاوقلا نأب لوألا فصلا نم ةصاخ يروهمجلا سرحلا
 نكامأ نع ةيفاو تامولعم يطعت يروهمجلا سرحلا ةدايق تناكو .. هب تدعو

 نع ةرفاوو ةيفاو تامولعم تطعأ امك .. هلخادو راطملا لوح اميف ةقرفتملا ةمواقملا

 تينب قافنأ يهو .. راطملا لخاد ىلإ يروهمجلا رصقلا نم دتمت يتلا قافنألا

 قافنألا هذهو .. رطخلل ضرعتي امئيح يقارعلا سيئرلا اهيف ريسي يكل اصيصخ

 سرحلا يف لوألا فصلا تادايق ريغ اهفرعي نكي مل يتلا ةيكيرمألا تارقلا اهتلتحا

 .. يروهمجلا

 دكؤي يكل راطملا لالتحا نم يلاتلا مويلا يف فاحصلا ديعس دمحم جرخ دقلو

 نكمي ام ىلع هتاديكأت ىنب دقو .. ةيقارعلا تاوقلا دي يف لازي ام مادص راطم نا ملاعلل

 نويقارعلا نولتاقملا قفدتي امدنع (لاق امك يدايتعا ريغو ركتبم لكشب) ثدحي نا

 ةئجافم ةيلمع يف راطملا ىلإ مث نمو قافنألا ىلإ رصقلا نم يروهمجلا سرحلا تاوقو
 نا .. هحيرصت تقو ىتح هملع يف نكي ملو .. راطملا لتحت يتلا ةيكيرمألا تاوقلل

 نولباقي فوس مهنأو .. ةنصحملا قافنألا كلت عقاوم تفشتكا دق ةيكيرمألا تاوقلا

 اهمامأ دجتل ثلاثلا فصلا تادايق ضعب اهتداق يتلاو كانه تبهذ يتلا ةليلقلا دادعألا

 .. ةيكيرمألا تاوقلا اهراظتنابو

 نا ةيكيرمألا تاوقلا تأرو .. بهذ نم ةبيصعلا قئاقدلا كلت يف تقولا ناك

 : دحاو تقو يف نيتيرهوج نيتيلمع ءارجإب تماقف .. دادغب ىلإ ًاكلاس حبصأ قيرطلا



 ةقطنم ىلإ اهضعب لغوتو دادغي فراشم ىلإ تابابدلا ضعب لاخدا : ىلوألا ةيلمعلا

 نا دعب كلذ ناكو .. ىرخالا ةفضلا ىلإ رسجلا ىدعتت ال نا طرش .. نيطسلف قدنف
 يتلا (ةطخلا ىلع) ءانب ءافتخالاب يروهمجلا سرحلا تاوقل تيطعا رماوألا نا تنمض

 .ايندلا بترلا نم يروهمجلا سرحلا ةداق لوقع يف لوألا فصلا ةداق اهلخدأ

 ةداق لقنل دعقم يتئام نم رثكأل عستت همخض ةيركسع ةرئاط زيهجت : ةيناثلا ةيلمعلا

 ..هنمآ نكامأ ىلإ يناثلا فصلا ءاضعأ ضعبو لوألا فصلا نم يروهمجلا سرحلا

 رسج سأر ءاشنإ ىلع اومدقأ نيذلا نييكيرمألا دونجلا ىلإ ةاطعملا رماوألا تناكو

 : يلاتلا دمتعت ناب تاوقلل

 قارتخالا نكامأ نم ةروصلا لقنت يتلا ةيمالعالا لئاسولا تاكسا ةلواحم - ًالوأ
 ةلواحمو .. يبظ وبا ةانق بتكمو ةريزجلا بتكم فصق مت امدنع ثدح ام اذهو ..
 وأ .. ةفيلحلا تاوقلا نم رماوأب الإ كرحتلا هيف نوعيطتسي ال ناكم يف نييفاحصلا رشح

 .تاذلاب زنيراملا تاوق

 تادلوملا فصق ةلواحمو ةقطنملا نع ءايرهكلاو لاصتالا لئاسو عطق - ًايناث

 . . ًايئاهن ًاعطق لابقتسالاو ثبلا ةزهجأ ليطعتل ةريغصلا ةيئابرهكلا

 ةطقاللا نوحصلا يف ةلثمتملاو نيطسلف قدنف قوف لاصتالا لئاسو فصق - ًاثلاث

 2 بويأ قراط يفاحصلا هيف ىضق عقوملا اذهو

 سيلو ةفيفخلا تاقلطلاب رسجلا ةقطنم يف ةدودحملا ةمواقملا عم لماعتلا - ًاعبار

 يناثلا فصلا نم يروهمجلا سرحلا تادايق ءاضعا ضعب نأل .. يعفدملا فصقلاب

 .كنسلا رسج قيرط نع اومدق امبرو .. اهيلع قفتملا عقاوملاب قاحتلالا نع اوفلخت

 ةيركسملا ةرئاطلا

 يروهمجلا سرحلل لوألا فصلا تادايق نم ديدعلا يلودلا مادص راطم يف عمجت

 ىلإ تادايقلا نم رخألا ضعبلا قحتلي نا لبق ىرخا تاعاس ينامثل راظتنالا متو ..

 .. راطملا

 سرحلا تاوق ةدايق نا .. ةيكيرمألا ةدايقلا تلهذا يتلا ةأجافملا تتاكو

 .. مادص ييئادف ةوق يف سأر ربكأ مهعم اوبحطصا دق لوألا فصلا نم يروهمجلا

 اهنا دكأتت نأل ةيكيرمألا تاوقلا عفد ام اذهو .. ةرشابم سيئرلا نبا يلي ناك يذلا



 ةداق هيلع مدقا ام ىحن هنا دئاقلا كلذ مهغلبأ نا دعب .. مادص يبئادف تاوق اضيا تدّيح

 .يروهمجلا سرحلا ةداق ىلع قبطنا ام هيلع قبطني نا بلطي هناو .. يروهمجلا سرحلا

 .. ةيروف ةقفاوم تناكو

 ًءاسم ةنماثلا ةعاسلا دنع يلودلا مادص راطم نم ةيكيرمألا ةيبرحلا ةرئاطلا تعلقأ

 ةدايقلا نم ضعبف .. اههاجتا عقوم يف لاوقأ كانهو .. راطملا لالتحا نم ثلاثلا مويلا

 لوقي رخآلا ضعبلاو .. ايناملا قيرط نع ةرشابم اكيرما ىلإ اولقن مهنا لوقت ةيكيرمألا

 ةدحتملا تايالولا ىلإ اورداغ ءالؤه نا دكؤملا نم نا الا .. تيوكلا ىلإ اولقن مهناب

 سرحلا نم يناثلا فصلا تادايق لقنب رتبكويله اترئاط هيف تماق تقو يف .. ةيكيرمألا

 .مهلابقتساب ةيناطيربلا تاوقلا تماقو .. ةرصبلا ىلإ يروهمجلا

 ملعي نم رخآ نيسح مادص

 تاميلعتب متت تناك تالاصتالا كلت نا ىلع نييكيرمألا ةساسلا ضعب ءارآ عمجت
 عاونأ ثدحأ اهيف تعبتا دقو .. فشتكت ال ىتح يروهمجلا سرحلا ةداقل ةيكيرمأ

 يرروهمجلا سرحلا ةداقل تيطعأ ةقيقد لابقتساو لاسرإ ةزهجأ اهنمض نمو ايجولونكتلا
 يقارعلا سيئرلا نويع دعبأ يذلا رسلا وه اذهو .. ةيرشبلا عوردلا عم لوألا ءاقللا يف

 .. اهفاشتكا نع

 ءاطعا راطملا ىلإ اولحر نيذلا يروهمجلا سرحلا ةداقل ةمهم رخآ تناك دقلو
 روصتملا يح يف ريخألا مهعامتجا يف هتدايقو يقارعلا سيئرلا ناكم نع ةمهم تامولعم

 ةهجوم خيراوصب هفصقب موقتو عامتجالا ناكم ىلع زكرت ةيكيرمألا تاوقلا لعج امم ..

 .. ةرثؤمو
 لظت اهيف ةحصلا ةبسن ناف .. ةيكيرمأ رداصم لبق نم تامولعملا هذه بيرست مغر

 .ةيركسع نكت ملو ةيساهس رداصملا نال .. هئاملاب نيعبسو ةسمخ نم رثكا
 .دادغب طوقسل ةيكيرمألا ةياورلا ةصالخ هذه

 نايعلا دوهشو هللا ريخ دعم ةياور
 رهشأ ةعست نم رثكأ نيسح مادص لاقتعاو دادغب طوقسو قارعلا ىلع برحلا نيب

 لك ترخبت امدعب ًاثبتخم ةليوط ًادوقع ديدح نم ديب قارعلا مكح يذلا لجرلا اهاضق



 تامرلعم ىلإ ًادانتساو .نيّرمألا نييقارعلا تقاذأ يتلاو ءاهب هسفن طاحأ يتلا ةزهجألا

 هسارح دحأ «هللاريخ دعمو نونطاومو نويندمو يروهمجلا سرحلا يف طابض اهب ىلدأ
 عبرا تلخد .هدالوأ لاخو هتجوز خاو هلاخخ نبا وهو «يناثلا طخلا نم نييصخشلا

 يف ءالبرك قيرط نم ةمداق (ةمصاعلا يبرغ بونج) ةيديسلا ةهج نم ةيكريمأ تايابد
 تانينامثلا يف حبصا يذلا يلودلا دادغب راطم ىلإ ةهجوتم (ليربا) ناسين نم سماخلا

 راطملا نيب ًايطسو ًالصاف «لوبطلا ما» ةحاس تناك .يلودلا مادص راطم مساب فرعي

 زكرم ىلإ اهنم ناتنئا تهجتاو راطملا وحن قيرطلا تأطخا تابابدلا نكل .دادغب زكرمو

 فرعي دجسم ةحاسلا يف موقيو .ًامدق اهريس لصاوت نا لدب ًائيمي ترادتساف ةمصاعلا
 مادعا ةحاس تانيسمخلا ةياهن يف ناك يذلا يمرلا ناديمي ًانميت «لوبطلا ما: مساب

 .نويموقلا فاوشلا بالقنا ةداق مهنيب نمو نييركسعلا

 ةثالث دعب ىلع ةطرشلا يح يف يرسلا هأبخم نم لقتنا نيسح مادص ناك

 ماد دجسمل يرادالا ىنبملا ىلإ ؛ةنيدملا زكرم برق ؛عماجلا يبرغ لامش تارتموليك

 حمالم تدبو «تابابدلا تدهوش امدنع عماجلا ةحاس يف هللاريخ دعم ناك .؛لوبطلا

 ىنبملا نم جرخ يذلا دومح دبع مادصل برقألاو نيمألا قفارملا هجو ىلع رعذلا
 .ةيثراحلا ةقطنم يف نوتيزلا عراش أبخم نيمأتب هرماوأ يطعيل

 تابابدلاف .اهل ططخم ريغ ةيكريما ةشامك يف نيسح مادص ناك تقولا كلذ ىتح
 نم اهجاردا تداع مث ةيسائرلا روصقلاو ديشرلا قدنف ىلإ تلصو قيرطلا تأطخا يتلا

 .ًاضيا راطملا ىلإ اهقيرط يف عماجلا لوح فتلي يذلا نومأملا يح قيرط
 يوارلا نيدلا فيس ءاوللا راطملا برق ةيولالا ةداق دحأل لصح امع تاياور كانهو

 هنفدب رمأو عماجلا ةحاس يف همدعاو هبلط يف مادص لسرأف باحسنالاب هءاول رما يذلا

 .يرارلا ريصم لثم نوكيس بحسني نم ريصم نأب ةاعس ربع ةلاسرب ثعبي نأ لبق كانه
 ١١ ىتح نيسح مادص عم «براقالا نم مهلك «نييركسعلاو ةيامحلا نم قيرف يقب

 ءالؤه مدقم يف .دادغب طوقس ىلع عيباسا ةسمخ نم رثكا دعب يا 7٠: (ويام رايا
 هيف يقلا يذلا مادص ناكم نع غلبأ هنا ددرت يذلا) نيساي دعسا مث ؛دومح دبع ناك
 ًاضيا هتلاخ نباو مادص تا جوز نيساي دشرا مدقالا قفارملا خا وهو (هيلع ىضبقلا

 «يقوزر ناكور هعم ناك كلذك .تانيعستلا يف ةيقارع راثآ برهم ربكأك فرع يذلاو

 مادص نم برقملا يتيركتلا يرصانلا بيبش حلاصو «هتلاخ نباو هقفارمو مادص ريتركس



 يف مادصل رمتسملا ءافتخالل ديدحلا جايسلا تناك هذه براقألا ةعومجم .هتلاخ نباو
 ةدايق يه ىرخا ةعومجم فيخت ةعومجملا هذهو .هطوقس ىتحو تانيعستلاو تانينامثلا

 لامك لارنجلا نم ةفلؤم يهو ءهارت وأ مادصب عمتجت نكت مل يتلا تايلمعلاو ناكرألا

 جوز ىفطصم لامج ءاوللا قيقشو صاخلا سرحلا ةداق دحأ مادص مع نبا ىفطصم

 سرحلا ةداق دحا يتيركتلا راتسلادبع ميهاربا لارنجلاو ؛ىرغصلا مادص ةنبا الح
 تباثو مادص يقفارم دحأو صاخلا سرحلا ناكرا سيئر يتيركتلا نايفسو يروهمجلا

 .ديجملا سوفنلا

 مادص نع عافدلا ةيلمع نودوقي اوناك ىرحألاب وأ ,برحلا نودوقي اوناك ءالؤه

 برح نم ةرركم ةخسن نوكتس برحلا نأب «مادص امك ءاودقتعا امدعب هتطلسو
 تاطاسوب اهفقوت ىتح يربلا موجهلاو يوجلا فصقلا نم ةليوط عيباسا يا 0١

 تينبو .ةيبرعلاو ةيلودلا طاسوالا يف ةجضو ةيكريمأ ةيرشب رئاسخو تالخدتو ةيلود
 يف رييغت ال نأب ةددشم رماوأ تردصف ؛داقتعالا اذه ىلع ةيركسعلا ةيقارعلا ططخلا
 مادص مف نم هللاريخ دعم هعمس ام اذه .مادعالا هتبوقع نوكتس ريبغت يأو ءًادبأ ططخلا
 ةبوقعلاو ةنايخلا ينعيس ريبغت يأ) :مسحب فاضا مادص نا فيضيو .برحلا لبق نيسح

 هيدل موقي ءيش لك .نيسح مادص تمزه يتلا يه ةنايخلا ةركف ءأذا .؟مادعالا نوكتس

 ةكرعملا ةحاس يف ايفرح اهقيبطت عيطتسيال نمو ةليحتسم ةطخ عضي :ةنايخلا ةركف ىلع
 يكريما يدنج مدقتي ال ىتح مهحاورأو مهدونجب اوحضي نا هتداق نم بلطي .نئاخ وهف

 ةركف ريغ ىرخا ةركف يا .ةنوخ مهف ةريخذلا دافن دعب رسألا يف اوعقو اذاف ءدحاو

 هنا نيح يف ةنايخ ةجيتن طوقسلا نا ربتعاو هطوقس لمتحي مل كلذل .ةنايخ يه مادص

 سرحلا ديقع لوقيو .ةنايخلا ىلع دوعتي ملو نخي مل شيج نم ليحتسملا بلط
 هكولس ىنيو .يضرم لكش يف ةنايخلا نم فوخلاب ًاعلوم ناك» : هتداهش يف يروهمجلا
 .«رودصلا يف ةيفخملا تاينلا)و «ربادلا عطق» ةسايس عرتخاف ؛هتابلطتم قفو يومدلا

 .«هقافرو هبزح ةداق 191/4 ماع ىفص ةعشألا هذهبو سكا ةعشأ هينيع نم لعجو

 نم نكت مل» شيجلا ةدايق نا اهنم «يّودملا طوقسلا بابسا نم ًاددع ديقعلا ركذيو

 نم تادحولا تكرتو تبره اهنا امك .يركسعلا ملعلا ملعتت ملو نيفرتحملا نييركسعلا
 فرعي مل وهو انقوف يركسعلا دئاقلا ناك مادص يصق نأو «ةيناديم رماوأ وأ حالس نود
 .«يوارزجلا هطو يرودلا تزع نع ًالضف ناديملاو ططخلاو ةحلسألاو لاتقلا نع ًائيش



 ةيّيغُملا 0م 0 ما

 تابابدلا تلخد نيحو .يوارزجلا ناك دادغب يف رشابملا هدئاق نا ديقعلا لوقيو
 راطملا قيرط يف هتدحو دوجو مكحب نيرخآ عم ًافلكم ناك دادغب ىلإ ةيكريمألا
 هنا غلبأو ءهدجي ملف (يركسعلا دئاقلا) يوارزجلا نع ثحبي ًالسارم لسرا .اهليدصتلاب

 كلت يف هسفنب ريخألا بهذف «كلذب ديقعلا لوسرلا غلبأ .سرادملا ىدحإ ىنبم يف

 «ىودج نود نم ةقطنملا سرادم يف ثحبو رشابملا هدئاق عم رمألا ثحبل فورظلا

 اذام :مهتلأس» .ةدايق الو تايونعم الو داتع الب هدونج نم ىقبت نم دجو هتدوع ىدلو

 دونج نم فالآلا تاثم رخبت اذكه .«انتويب ىلإ بهذن انعد يديس :اوباجأف ؟نوديرت
 .ًاماع 777 نم رثكأل مادص ىمح يذلا صاخلا سرحلاو يروهمجلا سرحلا

 برق ةطرشلا يح يف يرس أبخم ىلإ برحلل ىلوألا مايألا يف مادص لقتنا

 ناك .ةدايق ةفرغ نوكيل برحلا لبق دعا ناكو «ةيروهمجلا ةسائر ناويدل ًاعبات نومأملا
 ًايساسا ًارود تالاصتالا عاطقنا بعلو .تالاصتالل ضرألا تحت لبيكب ًازهجم أبخملا
 تناك برحلا لبق تالاصتالا نأ هللا ريخ لوقي .قارعلا طوقسو شيجلا مطحت يف

 مقاف امو .ةمزاللا نؤملا كلذكو ةرفاوتم نكت مل رايغلا عطق نأ امك «ًادج ةئيسو ةيئادب

 سرحلاو ةيماظنلا تاوقلا ىلع ًائبع فاضا ريبكلا «سدقلا شيج# نأ ةثراكلا
 .يرروهمجلا

 اهلاخدإل ةحلسألاو تابابدلاو تارئاطلا ةصاخ ةنجن عم صحف هنا ديقعلا يوريو

 ةحلاص ريغ ٠٠١ كانه تناك ةرئاط 1٠١ لصأ نم هنا ةجيتنلا تناكف ءبرحلا يف

 شيجل ةيوجلا ةيطغتلا تمدعناو برحلا وجلا حالس لخدي مل اذكه .ًاقالطا لمعلل
 غيم تارئاط عضب اّلِإ مهللا «نييناطيربلاو نييكريمالا تارئاط ماما ًامامت فوشكم
 مادص ريغ اهب فرعي مل لامرلا يف ةنوفدم تدجو لامعتسالل ةحلاص ةيحورم ىرخاو

 .هدض ةيبعش ةضافتنا تماق لاح يف برحلا ةياهن دعب امل اهأبخ يديدحلا هجايسو

 مدعب برحلا ليبق ًارما ملتسا هنا كوكرك يف تارادارلا ةدعاق نم رخآ ديقع يوريو
 ىتح ىودج نود نم اهليغشتل رماوألا رظتني لظو «فرظ يا تحت تارادارلا مادختسا

 دادغب طوقس موي هدونج حرس هلأسي نم دجي مل املو دادغب طوقس نم دحاو موي لبق
 .مهتويب ىلإ اوبهذف ةيندم سبالمب

 ديدش رذحب متي دادغب يف ةيرسلا ةدايقلا تارقم نيب كرحتلا ناك «هللاريخ بسحب
 ءوس ببسب ةيبونجلا ةهبجلا لوح ةبراضتم ءابثألا تناكو .مالظلا حنج تحتو



 لوح رابخألا تناك ًالثمف :ةعرسب ريغتت تامولعملا تناك كلذل ءاهعطقتو تالاصتالا

 لثمو .مواقت لازت ال اهنأب ىرخأو اهطوقسب تاديكأت نيب «ةدكؤم ريغ رصق ما ريصم
 .ةيرصانلا نع ءاينألا تناك كلذ

 ءابنألا لوصو دعب أوسألا ىلإ ةطرشلا يح يف يرسلا ةدايقلا رقم يف عضولا لوحت

 ىلع ةرطيسلا لئاسوب برحلا لبق ًازهجم رقملا اذه ناك .ةرصبلاو ةيرصانلا طوقس نع
 ءًامئاد مادص ىرن نكن مل» :قفارملا لوقيو .عافدلا طوطخو ةيسيئرلا تادحولا عيمج

 ىلإ ًادج بيرقلا دومح دبع نم ًابيرق تنك .انيلع فخي مل رقملا يف كبترملا عضولا نكل
 سرحلا تادحو ىلع ناهرلا ناك .ههجو ىلع ًامسترم ةئراكلا مجح ىرث انكو .مادص

 ءالبرك برق رخصلا فرج لوحو توكلا لوح ةرشتنملا صاخلا سرحلاو يروهمجلا
 «ةنيدملا ةقرف» قحس يه ىربكلا لوحتلا ةطقن تناكو .دادغب يبرغ بونج لوحو

 دادغب وحن قيرطلا عطقت تناك يتلاو اهيلتاقمو اهتادعمب يروهمجلا سرحلا يف ةفورعملا
 ىربكلا لوحتلا ةطقن اما .تابثلاو ةرطيسلا مادص تدقفا ةمدصلا هذه .توكلا برق

 ءاليرك يقرش لامش ةرشتنم تناك يتلاو ةفورعملا ؟يبارومح ةقرف» قحس تناكف ةيناثلا

 لض ةيكريمألا تابابدلا نم لتر اهفشتكا امدعب ةقرفلا تمجوه .رخصلا فرج يف

 اهتمهم تناك امدعب نييكريمالا عم كابتشالاو اهعقاوم فشكل ترطضاف «هقيرط
 تاوقلل عيرسلا طوقسلا ةيادب اناك نالوحتلا ناذه .دادغب ىلإ اولصو اذا مهقيوطت
 .دادغب نع ةعفادملا

 تاوقلا نم لاترأ ةثالث تحجن نيح ناسين نم سماخلا موي ًايلك فقوملا لوحت
 هاجتا يف ليللا لالخ فثكم يوج فصق تحت تمدقتو تارفلا رهن روبع يف ةيكريمألا
 مادعالا نيدايم ربكاو قارعلا نوجس ربكا ثيح راطملا نم ةبيرقلا ةيناوضرلا ةقطنم

 .صاصرلاب
 «لوبطلا مأ» عماجل يرادالا مسقلا أبخم ىلإ ةطرشلا يح أبخم نم مادص لقتنا

 نع عافدلا ةفلكملا تاوقلا عم تالاصتالل يضرأ لبيك دّوزو برحلا لبق ٌدعأ يذلا

 ال .دعب دكأتت مل ةيبوتجلا ةقطنملا دئاق (يواميكلا يلع) ديجملا يلع لتق ءابنأ .راطملا

 ةقطنم دئاق هرابتعاب هدلاو عم لقنتي يصق .ةيلامشلا ةقطنملا دئاق يرودلا تزع نم ءابنأ

 عم ةئماصلا هتافالخ مقافتتو كراعملا دوقي الو برحلل ططخي ال عافدلا ريزو اميف دادغب
 لاوط ًارثأتم يروهمجلا سرحلا نم ديقعلا ناك له .نيسح مادص يصق يركسعلا هدئاق



 عيطم يدنج ةباثمب ناك مشاه ناطلس قيرفلا ةيركسعلا ةيميداكالا يف هذاتسا نأب برحلا
 وهو ةرارملاب ًابوشم هثيدح ناك .معن» ؟سيئرلا نبا يصق همسا يمهو «لاشرام» ىدل

 طابضلا مارتحا مدع وه يركسعلا رايهنالا بابسا دحا نا دكؤي هنأكو كلذ نع انربخي

 .؟مهل ًادئاق هدلاو هبصن يمهو دئاقل

 «لوبطلا مأ» عماج يف يصقو عافدلا ريزو نيب راد ًاداح ًاشاقن نا طابضلا دحا يوريو

 دحاو لتر ىلع نآلا موجه نش نا ىري عافدلا ريزو ناك ثيح راطملا يف عضولا لوح
 مث نوعمجتي نييكريمالا كرت بجي هنا يصق «يركسعلا هدئاق» ىأر اميف ًاحجان نوكيس
 تاذ نوكتو ًايمالعا برحلا تايرجم ريغت ةريبك ةيرشب ةراسخ ثادحإل مهيلع موجهلا
 .هدلول ةيركسعلا ةيؤرلا» ةحلصمل رمألا مادص مسح شاقنلا دتشا املو .ريبك ريثأت

 لضفا نا مغر ىلع راطملا يف ةمواقم يا ةمدقتملا ةيكريمألا لاترألا هجاوت مل

 كرتو عافدلا طوطخ تتتشت .هنع عافدلا ةفلكم تناك يروهمجلا سرحلا تادحو

 نم تاعافد» اهنأك عافدلا ةطخخ تراهناو .فيثكلا فصقلا تحت مهنكاما نوعفادملا

 تناك «مادص ييئادف» بناج نم ةفيعض ةمواقم نا ريغ .هللاريخ دعم ريبعت بسحب «قرو

 .رخآو تقو نيب علدنت

 سرحلا نا مغر ىلع راهنلا فصتنم ليبق راطملا ىلإ ةثالثلا لاترألا تلصو

 .«لوبطلا مأ» عماج يف هعقوم نم ةرشابملا مادص ةرمأ تحت ناك صاخلا يروهمجلا

 ةيملعلا اهتحلسأو اهتايميداكأو اهخيراتو اهنونفو برحلا رصتخي مادص ناك

 نأب ريهشلا هديدهتب فاحصلا ديعس دمحم جرخو .ةيئادبلا تآجافملا بولسأب ةروطتملا
 نكل .. .ةأجافملا رظتني ملاعلا لظ .«ةقزترملا ءالؤهل ةداتعم ريغ ةأجافم لمحتس ةليللا»

 .ىودج نود نم

 عضولا نع ةبراضتم تامولعم ىقلتي مادص ناك «لوبطلا مأ» عماج يف هئبخم يف

 ىتح عافدلاب صاخلا سرحلا رمأي ناك .تارتموليك ةينامث ىوس دعبي ال يذلا راطملا يف

 ىلإ هئاول بحس ىلإ يوارلا نيدلا فيس ءاوللاب عفد بيهرلا فصقلا نا ريغ .توملا
 يوارلا ىلع ضبقلاب رمأ «كلذب مادص ملع نيحو .راطملا نم بيرقلا داهجلا يح

 يا ناو مادعالا رمأب ةبيرقلا ةيولألا عيمج تغلبأو .هتقيدح يف هنفدو عماجلا يف همدعاو

 نم سماخلا موي لاوط دومصلا ىلع ةيولألا عجش رمألا اذه .مادعالا ينعيس عجارت

 .فالآلاب اياحضلا ماقرأ تناكو ناسي



 «مادص .راوزلا رابك ةعاق ىلإ لصوو عافدلا طوطخ قارتخا يف يكريما لتر حجن
 راطملل يقرشلا لامشلاو لامشلا ىلإ باحسنالاب رما «ءيش لك ررقي هدحو ناك يذلا

 مويلا كلذ بورغ لبقو .راطملا يف ىرخألا نكامألا لتحت ةيكريمألا تاوقلا تناك اميف

 اولتق امدعب راطملا يبرغ بونجو بونج نكامألا مظعم ىلع نورطيسي نويكريمألا ناك
 .يروهمجلا سرحلا دونج نم فالآلا

 ضرا خيراوص تقلطا ذا «نيسح مادصل لمألا ضعب ناسين نم سداسلا موي داعأ
 صاخلا سرحلا ةيعفدم تنشو راطملا ىلع دادغب لامش يجاتلا ركسعم نم ضرا -
 ارلظ مهنكل :نكامألا ضعب نم عجارتلا ىلع نيبكريمألا ربجأ يذلا رمألا ًازكرم ًافصق
 تهتنا ةكرعملا نا مادص دقتعاف «راطملا نم ةيبرغلا ةيبونجلا تاهجلا مظعمب نوظفتحي
 نم ةررحملا قطانملا ىلإ نييفاحصلا ةقفارمو كلذ نالعاب همالعإ ريزو رمأو هتحلصمل
 دونجلا تلعجو ةمصاعلا طسو ىتح تزه ةديدج يوج فصق ةجوم نا ريغ .راطملا

 تابابدلا نأب ةديكأ تامولعم مادص ىقلت اميف ًايئاوشع مهعقاوم نم نورفي طابضلاو
 رمألا ؛«لوبطلا مأ» عماجو راطملا نيب قيرطلا طسو ةيرماعلا يح يف مدقتت ةيكريمألا

 .عماجلل لباقملا عراشلا ربعت يهو اهتاكرحم ريده عمس امدنع هنم دكأت ام ناعرس يذلا

 يقفارم برقأ هوجو يف حولت ةياهنلا تامالعو رايهنإلا تاراما تأدب اهدنع

 يف لقنتت ةيكريمألا تابابدلا اننيعا مأب دهاشن نحنو بعر ىلإ عقاولا لوحتو .مادص
 نم يلاخلا صاخلا سرحلل عباتلا لوألا جوفلا عقاوم قرتختو انم ةبيرقلا عراوشلا

 .تايحورملا هتفصق يذلا يسائرلا ةلجد عمجم ىلإ لصتو ةيعفدملا

 عم عامتجا لك رثا «ثيدحلا لدابتت» تناك طابضلا نويع نا فيك يلع ديقعلا درسي
 يلع ديقعلا رضح .«ةثراك ىلإ نوضام اننا دكؤتل يقتلت نويعلا تناك" .نيسح مادص

 ىلع تاعامتجالا هذه لثم ىري ناك امدعب مادص عم ةيركسعلا تاعامتجالا نم ًادحاو
 ناريط نم وجلا حالس دئاق ناف وجلا حالس يف ًاطباض هرابتعابو .نويزفلتلا ةشاش
 متي نا مادص بلط .ًاضيا عامتجالا يف ًارضاح ناك رادارو خيراوصو ةيضرا تاداضمو
 .وج - ضرا خيراوص ىلإ اهنم ًالئاه ًاددع قارعلا كلمي ضرا -وج خيراوص ريوطت
 عطق وجلا حالس دئاق .مادص تابلط نم ديدعلاك ليحتسم هبشو ًابيرغ بلطلا ناك

 .عامتجالا ضفناو .«كلذ لعفنس .يديس كرما» :لاق نأب لاؤس يا لامتحا

 ةجيتن تناكو خيراوصلا اوروط .دادغب لامش يجاتلا ركسعم يلإ طابضلا بهذ
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 ةبرجتلا تديعا .ًايركسع ١7 لتقو هتدعاق يف خوراصلا رجفنا :ةلهذم ىلوألا ةبرجتلا
 ةدع ًاراتما عفتراو هقالطا ةصنم نم خوراصلا قلطنا :«ةيضرم» ةجيتنلا تناكو مايا دعب

 اوناك نيذلا دونجلا نكسل ىنبم قوف رتم ٠١٠١ دعب ىلع طقسي نا لبق اهيف هريوصت مت
 ىلإ روصملا طيرشلاب وجلا حالس دئاق بهذ .ةديعبلا بيردتلا ةحاس يف مهظح نسحل

 تعزوو .ًايقارع ةروطم وج - ضرا ةديدج خيراوص هكالتمال نأمطا يذلا مادص

 .يماظنلا شيجلا ىلع سيلو مادص ييئادف ىلع خيراوصلا

 يف ةيديسلا يح يف ةبيهرلا خيراوصلا ةليل تثدح يجاتلا نم ًارتموليك ٠١ دعب ىلع

 قالطا دعاوق «مادص ويئادف» بصن .كلذ نووري نوريثك نويقارع .دادغب يبرغ بونج

 اهقالطا اوأدب ةدوهشملا ةليللا يفو ءبرحلل ىلوألا مايألا يف تويبلا نيب خيراوصلا

 طقستل ىلعألا ىلإ راتعأ ةعضب قلطنت تناك خيراوصلا نكل .ةيكريمألا تارئاطلا دض

 نم اوبعترا ام ردقب ةيكريمألا ترئاطلا نم ناكسلا بعتري مل .تويبلا قوف ًايئاوشع
 .ناردجلا نيبو ملالسلا تحت نوئبتخي مهو رطملاك مهيلع لطهت تذخا يتلا خيراوصلا

 .هطوقسو هرادحنا يف هداقو هدوعص يف مادص داق كشلا .مادص دوقي ًامئاد كشلا
 بسحبو) يركسعلا عينصتلا ريزو شيوح الم باوتلا دبع هعنقأ تاعامتجالا دحا يف

 ةموظنم ءارشب (هتنبا نم ًارس مادص جاوز ىلع ماق شيوح دوعص نإف تاعاشالا ىدحا

 نيصتخملا ريراقت مغر ىلعو .رالود ينويلب ةميقب دادغب ةنيدم لوحاهرشنل ةينيص تاعافد

 غلبملا عبرب تلصو ةموظنملا نإف لوألا مويلا يف برضتس اهناو اهاودج مدعب نييقارعلا
 ددشو دادغب لامش يف خيراوصلا تبصن .فيك دحا فرعي نا نود نم يقابلا رخبتو

 ةموظنملا لقنب رمأو هتداعك ككش مادص نكل .اهناكم رييغت وأ اهلقن مدع ىلع نوينيصلا

 مل اذكه .ام ءيش لباقم نيبكريمألا نوريخيس نيينيصلا نا دبال هنهذ يفف .رخآ ناكم ىلإ

 .ةعرسب اهفاشتكا دعب لوألا مويلا يف ترمدو ةموظنملا لمعت

 رركي ةيقارعلا ةمصاعلا يف ةيكريمأ تاوق دوجو هسفن تقولا يف يفني فاحصلاو

 هروص لعجو لبق نم لعفي ناك امك ناديملا نع باغ .ًامئاد رركتي نا بحيام مادص
 ةروصلا لثمم وأ مكاح وأ يسايس وأ يركسع دئاق مدختسي مل .هدوجو تبثتل هماقم موقت

 املثم يداملا لعفلاب مايقلل زومرلا دحا مدختسي ملو .هب مادص اهمدختسا يذلا مجحلاب

 مل .فيسلا زمر مدختسا امناو عفدملا وأ ةيقدنبلا ةملك لمعتسي مل .مادصاهمدختسا

 براحملا ةدرفم لمعتسي مل .براوشلا زمر مدختسا امناو ةلوجرلا وأ ةعاجشلا مدختسي



 لسري ناك اذكهو .. .ةبابدلا ناكم لتحي لازي ال هركف يف ناصحلاف .سرافلا زمر امئاو
 تارباخملاو نمألاو شيجلاو ةلودلا ةرادإل ًايفاك اذه ناك .اهثبل نويزفلتلا ىلإ هتروص
 .برحلا ...و

 هل تقبت كلذل «ةريخألا هتكرعم ضوخي هناو ىهتنا ءيش لك نا فرعي مادص ناك

 .اوفرعي نا نود نم هيلع قوطلا نومكحي نوداكي نويكريمألا .اهذاقناب لغشنا يتلا هسفن

 رقم ىلإ ةريغص تاعومجم يف لوبطلا مأ نم كرحتلا متو هعم ىقبت نمل هرماوأ تردص

 يبزحلا دادعإلا ةسردمو ةيسائرلا روصقلا برق ةيثراحلا يح يف أبخم نع ةرابع ليدب
 بهذف ءأبخملا نيمأت مت» :هللا ريخ لوقي .دعب تلصو ةيكريمألا تابابدلا نكن مل ثيح
 لصو ةقيقد 66 دعبو .ًالوأ دومح ديع لصو ةعاس دعب .كلذب مادص رابخإل اندحا

 ةدايقلا ءاضعا ةيقب امأ .نيساي دعسأ قفارملا لصو عيمجلا دعبو .يصق هنبا عم مادص

 برح كانه «برح كانه دعت مل .ةريخألا هبرح تاعاس يف مادص مهحرس .اوقرفتف

 .«فشكلل ةصرفو ًائبع نورخآلا حبصيسو سفنلا ذاقنا

 ديس حبصأ فوخلاف «ةيندم سبالميو ىدارُق نوكرحتي اوحبصأ ةيامحلا دارفأ ىتح
 ناوخإلا» ىنبم ىلإ مالظلا تحت كرحتلاب رماوأ تردص تاعاس سمح دعب .فقوملا

 .برحلا ليبق ليدب أبخمك دعأ يذلا بيرقلا ةيلحملا ةرادالا بعلم فلخ «نيملسملا

 قفارم عم كانه ًاعباق نيسح مادص يدع هتخا نبا دجوف هللا ريخ دعم قفارملا بهذ
 :دعم فيضي .ًاقفارم ١5 عم ىرخألا تاقوألا يف كرحتي يدع ناك نيح يف دحاو

 ةرايس يف نيساي دعساو دومح دبع عم مادص لصو هدعب .ةعاس عبر دعب يصق لصو»
 هقفارم عم ًاليل ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف يدع رداغ .ليزاربلا عنص نوللا ءارمح تاساب

 ىرخأ ةهج نم .راطملا يف عضولا تاروطت فرعن ملو ًابيهر عضولا ناك .دهفلا دمحا
 حابص .ةعاس 74 لاوط متن مل اننا ًاصوصخ انسأيو انفوخ ديزي ًاربخ ةقيقد لك عمسن انك

 مث .انتيبم عقوم نم بيرقلا غارد يح ىلإ هجوتلاب رماوألا تردص «ناسين نم عباسلا موي
 يح يف روصنملا ةقطنم يف تارباخملل دوعي أبخم نيمأتو هجوتلاب ىرخأ رماوأ تءاج

 هبش انتكرح تناك كانه .مادصل ليدب رقمك دعأ ناك ناضمر ١4 عراش فلخ يدوادلا
 .تارابختسإلل ًافيشرأ ناك تيبلاو «مهتويب يف نونكسي نولازي ال سانلاف «ةفوشكم

 ذا ءرضح ًامهم ًاصخش نا نوفرعي مهنأب يشت تذخا سانلا ةكرح نا انقلق داز اممو
 ةرايس يف هرداغ مث ؛تيبلا اذه يف مادص لظ طقف ةدحاو ةعاس .نيفئاخ اوناك



 نم ردوص تيب يف طقف نيرتموليك دعب ىلع ءارضخلا يح هاجتا يف ءاضيب ؟ليبومزدلوا»

 نا نويكريمألا دقتعاو تيبلا ةيكريمألا تارئاطلا تفصق اهدعب .داركألا راجتلا دحأ

 انربع مث «حلاصلا يلع يح مث .«ناكسالا يح ىلإ مادص هجوت نيتعاس دعب .لتق مادص

 نيسح مادص ساتلا ىأر .ةفينح وبأ مظعألا مامإلا دقرم برق ةيمظعألا يح ىلإ رسجلا

 ىلإ هلاسراو دهشملا ريوصتب هرمأف هعم سيئرلا روصم ناك .هترايس لوح عمجتلاب اوأدبو
 ىلإ مادص لخد نا دعبو .ةايحلا ديق ىلع لازي ال هنا دكؤيل ةيبرعلا نويزفلتلا تاطحم

 ةميدق ةقطنم يهو ةبيرقلا ةنيفسلا ةقطنم ىلإ هجوتلاب رمأف «بيرقلا رطخلاب انرعش عماجلا

 .«يصق عم اندعب لصوو .ةيكلملا ةربقملا برق ةقيضو
 بهذ ءاسم ةعباسلا يف .لقألا ىلع توصلاب ًايح نوكي نا هيلع نا مادص ركذت انه

 لجسو ةلجد برق ةرسكلا ةقطنم يف بيرقلا تمكح ويدوتسا ىلإ دومح دبع هقفارم عم

 ًالجسم مادص لمح ويدتسالا اذه نم امبرو .دادغب طوقس دعب ثبيس يذلا طيرشلا
 ةقطنم وحن كرحتلاب رمأ ردص نيتعاس دعبو مادص داع .ةطرشا ةعضب عم توصلل ًاريغص
 يف تاعاس عبس هيقفارم عم ىضمأ كائه»و «ةيلامشلا دادغب فراشم ىلع راكبأ عبس

 يح برق ىرخأ ةفيثك نيتاسب ةقطنم ىلإ كرحت يلاتلا مويلا يف .ةفيثكلا نيتاسبلا ةقطنم

 رقمك دعأ أبخم كانه ناك نيتاسبلا طسو .تيركت ىلإ قيرطلا برق دادغب لامش خيلصلا

 .كانه ةليللا اوضقو .ليدب

 «دادغب طوقس دهاش كانه .ثادحألا عباتيو لح امنيا نويزفلتلا دهاشي مادص ناك

 اميف نوؤاشي ثيح وأ مهتويب ىلإ باهذلاب يناثلا طخلا ةيامح دارفأل رماوألا تءاجو

 .. .ةيامح وأ تاعافد نود نم طقست دادغب ًاكرات ريبكلا هبوره قيرط مادص لصاو

 يف ًادحاو يواسي ال يذلا رحجلا كلذ يف هيلع روثعلاب روهش ةعبس دعب رمألا يهتنيل
 .©”«لتحملا نطولا ةحاسم نم نويلبلا

 .(فرصتب) 05٠١4 /9 /57؟ ةايحلا «نيساي ليبن رظنأ )١(



 دادغب طوقسل ةيقيقحلا ةصقلا

 يتيركحتلا نايفس رهام قيرفلا ةنايخ
 سرحلا دئاق يتيركتلا نايفس رهام نكرلا قيرغلا اهداق يتلا ةنايخلا ةصق

 مهتمدقم يف نورخآو نيسح مادص يقارعلا سيئرلا ةلاخ نباو صاخلا يروهمجلا

 يهر ؛.ةيقارعلا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ةدايقلا ريتركس يتيركتلا ديشر نيسح قيرفلا

 ةفاضإلاب «لاتق نودب ةيزاغلا ةيكيرمألا تارقلا يديأ يف دادغب طوقسل تدأ يتلا ةنايخلا

 باقنلا فشكتل ةنايخلا هذه يتأت «ةكرعملل مادص ةدايق ءوس نم ًاقباس هاندروأ ام ىلإ

 .دادغبل يّردملا طوقسلا ةيلمعب تمهسأ يتلا ةثراكلا ىدم نع

 دئاق يتيركتلا نايفس رهام قيرفلا ةلامتسا يف نويكيرمألا حجن يذلا تقولا يف
 يتلاو ءدادغب نع عافدلا ةطخ مهل فشك يذلاو ءصاخلا يروهمجلا سرحلا تاوق

 نكمت ثيح ءاهزكرم نم أرتم وليك 16 دعبت ةفاسمب ةمصاعلا نع عافدلاب يضقت تناك
 «دادغيب ةطيحملا ةيعارزلا لوقحلا قطانم يف ةيعافد طوطخخ ةعبس دييشت نم نويقارعلا

 نع ةرابع يهو ءرتم ةئامسمخو نيفلأ وحن رخآلاو يعافد طخ لك نيب لصافلا ناك

 وح قليبي عضو ىرعا تارختمو « يت .نإ .يت د ةدامو ماخلا طفنلا نم ليمارب

 هذه ةفاك طبر ةطخلا تنمضت ها لا «تارتم

 .يزكرم لورتنكب ةيعافدلا طوطخلا
 تاعاطت بحس يه نييكيرمألل هتنايخ ءارج اهبكترا يتلا اياطخلا نمض نمو

 جزلاو ؛«توكلا دادغب» قيرطو «لباب ةلحلا» يروحم ىلع ةدوجوملا يروهمجلا سرحلا
 سرحلا ةبخن دعت اهبحس مت يتلا تاعاطقلاو «يلودلا دادغب راطم ةكرعم يف اهب
 ..قورافلا تاوقو رصن ذخوبن تاوقو ةرونملا ةنيدملا تاوق يهو .صاخلا يروهمجلا



 ىلإ تاوقلا رصانع فرصب هتاميلعت ردصي نأب اهيلع قفتملا ةطخلل اقفو هومزلأ امك
 .اهعقاوم يف ةصاخ اهنم ةليقثلا اهتحلسأ كرتو ءاهتويب

 نيقباس نيلووؤسم ىلإ تبسن نيح ويام 76 يف ةيسنرفلا ءابنألا ةلاكو هتدكأ ام اذه

 ةثالث لبق نم ةنايخل ضرعت نيسح مادص نأ ىفنملا يف ًايلاح نوشيعي يقارعلا ماظنلا يف

 ىلإ ةبسن تلاقو هدادغب طوقس تلهس هتموكح يف ريزوو هتمومع دالوأ نمرابك طابض
 سرحلا ذئاق نا هتيوه نع فشكلا مدع بلط يذلاو «نيقباسلا نيلوؤسملا ءالؤه دحأ

 ىلإ رماوألا ىطعأ نيسح مادص «لظ# ربتعي ناك يذلا يتيركتلا نايفس رهام يررهمجلا

 .ليربإ نم نماثلا يف دادغب ىلإ ةيكيرمألا تاوقلا لوخد يدل لاتقلا مدعب ةيقارعلا تاوقلا

 قيقحت جئاتن ثرشن دقف ةيعوبسألا ةيسنرفلا «شناميد ود لانروجولا ةفيحص امأ
 هتاوق رمأ يذلا ؛يتيركتلا نايفس رهام هبيرق نم ةنايخلل ضرعت نيسح مادص نأ هيف ءاج
 يف ةيكيرمألا تاوقلا تنلعأ دقو «نييكيرمألا عم هدقع قافتا رثإ دادغب نع عافدلا مدعب

 نايفس رهام توم نع اهراطم ىلع ءاليتسالا دعبو «دادغب طوقس ةيشع «ليربا 8

 قافتالا اذه ىضتقمب هنأ يقارع ردصم نع ةفيحصلا هيف تلقن يذلا تقولا يف يتيركتلا

 فلأ )٠٠١( كارتشا مدعب يضقيو نييكيرمألا عم ماع لبق نايفس رهام هارجا يذلا

 ىلع ليربا 4 يف ًارس هتلئاع عم هلقن مت دقف «لاتقلا يف يروهمجلا سرحلا نم يركسع

 فدهب طقف ناك هتوم أبن نالعإ نأو «ةيكيرمأ ةدعاق ىلإ ١١ يس ةيكيرمأ ةرئاط نتم
 .ًاقحال ليصفتلاب نايفس رهام ةنايخ ةصقل دوعنسو .هيومتلا

 ديشر نيسح ةنايخ

 ناك لب ..ةنايخلا ةصقل ديحولا لصفلا يه يتيركتلا نايفس رهام ةنايخ نكت مل
 .ةيملاعلا فحصلاو تالاكولا هترشن ام عم ًامامت تقباطت ىرخأ لوصف ةصقلل

 تاوقلل ةماعلا ةدايقلا ريتركس '”يتيركتلا ديشر نيسح لوأ قيرفلا نأ تباثلاو

 هبعل يذلا ينايخلا رودلاب نكم ثيح ؛هتنايخ رهام قيرفلا كراش ةيقارعلا ةحلسملا

 اميف ؛«بجر روه» ةقطنم نم ًاقالطنا «ةرودلا» ةقطنم ىلإ لوخدلا نم ةيكيرمألا تاوقلا
 ديشر نيسح يلع دئارلا هنبا وه قافتالا اذه ذيفنت يف كراش يذلا طابترالا طباض ناك

 هيلع مكحو «لافنألا ةيضقب ةيقارعلا ةمكحملا مامأ نيسح مادص عم يتيركتلا ديشر نيسح َلْثَم (1)
 . مادعإلاب



 هنأ ليق ثيح «يقارعلا سيئرلا لجن نيسح مادص يصقل يصخشلا ريتركسلا يتيركتلا

 .رالود نييالم ه غلبمب امهتأفاكم تمت

 يف يساسألا رودلا بعل يتيركتلا ديشر نيسح قيرفلا نأ ثادحألا تفشكو

 مت تارارق ىلإ ادانتسا ءاهعقاوم ةرداغمب ةيقارعلا ةحلسملا تاوقلل تاميلعتلا رادصإ
 مدق دقف 'يلع دئارلا» هلجن امأ ..دمحأ مشاه ناطلس عافدلا ريزول اهتبسنو اهريوزت

 يصق ناك يتلاو «دادغي نيمأت ةطخ# صخي اميف ةروطخلا نم ريبك بناج ىلع تامولعم
 .اهذيفنت ىلع فرشملا وه نيسح مادص

 ةيعوبسأو ةيسنرفلا ءابنألا ةلاكو ىلإ ًادانتسا ةيملاعلا ةفاحصلا هترشن ام اذهو

 هردصأ يذلا يهفشلا رمألا نأ ةيسنرفلا ةلاكولا تدكأ دقف «شناميدود لانروجول»
 تارباخملا زاهج سيئر هدكأ لاتقلا مدعب ةيقارعلا تاوقلل يتيركتلا نايفس رهام قيرفلا

 ناك يذلا يتيركتلا ديشر نيسح يركسعلا لوؤسملاو «يتيركتلا شوبحلا ليلج رهاط
 سرحلا دوقي ناك يذلا يقارعلا سيئرلل رغصألا نبإلا «يصق» بتكمل ًاريدم هنبا
 .يروهمجلا

 ماق ىرخأ تاقورخب هتفصو امع تثدحت دقف «شناميد ود لانروجولا ةفيحص امأ

 يذلا يتيركتلا ديشر نيسح وه نيسح مادصل رخآ بيرق مهنيب «نويقارع نولوؤسم اهب
 ييئادف تاوق دئاق تاكرحتو ؛يقارعلا شيجلا تاكرحت ىلع نييكيرمألا علطي ناك

 .مادص

 يهتنت ال تانايخ

 ناندع بيقنلا» طباضلا ةنايخ كانهف طابضلا رابك دنع فقي ال ةنايخلا لسلسمو
 «يقارعلا سيئرلل ةليدبلاو ةصاخلا نكامألا ضعب ةيامح ىلوتي ناك يذلا «نسح فسوي

 تراشأ ثيح .ةفورعملا عقاوملا نع ًاديعب هتاعامتجا اهيف دقعيو اهنيب لقنتي ناك يذلاو

 دصرتو هعبتت تحارف «طباضلا اذه ءالو لوح ةينمألا ةزهجألا اهتدصر يتلا كوكشلا

 هتلامع لامتحا ىلإ ريشت يتلا تامولعملا ضعب ىلإ تلصوت نأ تنبل ام مث «هتاكرحت

 .ةيكيرمألا تارابختسالل

 هذه نم هسفنب دكأتلا لواح نيسح مادصل تامولعملا هذه تعفر امدنعو

 ةيقارعلا ةدايقلل ًايرس ًاعامتجا كانه نأب هوغلبي يك نيبرقملا ضعبل ىحوأف .. كوكشلا



 قيدص وهو ؛ديلو وبأ» ىعدي يرصم نطاوم هكلتمي يذلا ةعاسلا معطم يف دقعي فوس

 وه ةعاسلا معطمل يزمرلا مسالا ناك ..«يدع» يقارعلا سيئرلا لجنل يصخش
 «روصنملا رفعجوبأ ةئيهت نأشب ًارمأ نئاخلا طباضلا مامأ ركذف ..«روصنملا رفعجوبأ)»

 .ليربا نم عباسلا موي كلذو

 نم يسكات ةرايسب يصق هلجن هتبحصبو «ددحملا دعوملا يف مادص ءاج لعفلابو

 هلجنو مادص لخد روفلا ىلع ..ىرخأ ةرايس يف هفلخ نم سارحلا ضعبو «ناسين» عون

 ..يفلخلا بابلا نم روفلا ىلع اوجرخ مث .. يمامألا بابلا نم صاخلا سرحلا ضعبو
 ٠٠١٠١ ةنز لباتقب فصقت هب ةطيحملا ةقطنملاو معطملا ناك ىتح قئاقد عضب الإ يه امو

 .ةدحاولا ةليئقلل لطر

 هشيتفتب رمأف «نييكيرمألل «نسح فسوي ناندع بيقنلا» ةلامع نم مادص دكأت انه

 ..ةيعانصلا رامقألاب ةرشابم طوبرملا «ايرثلا» لومحملا نوفيلتلا ىلع هعم رثع ثيح

 .صاصرلاب ًايمر روفلا ىلع همادعا متف هتلامعب طباضلا فرتعا هتهجاوم تمت امدنعو

 ةنايخلا دكؤي مادص

 اهب ماق يتلا ةرايزلا ىلإ تراشأ ثيح تامولعملا هذه تدكأ ةيسنرفلا ءابنألا ةلاكو

 يف ناك ثيح «يصق هنبا عم ةيمظعألا يح ىلإ ليربا نم نماثلا يف نيسح مادص
 اوناك صاخشأ نع ًالقن نييقارعلا نيلوؤسملا دحا لاقو ءريبك دشح امهلابقتسا
 ةراشا يف «ةنايخلل ضرعت هنأ هترايز لالخ نيسح مادص ركذ» ةيمظعألا يف نيدوجوم

 «ةنايخلل ضرعت هنا فرعي ناك مادص نا فاضأو ..«هاتفدهتسا نيتيكيرمأ نيتراغ ىلإ

 يذلا فصقلا لالخ نييكيرمألا ىلإ اهبيرست مت هدوجو ناكم لوح تامولعم نأو

 .سرام نم ٠١/19 ةليل هفدهتسا

 «يصخشلا هنمأ نامضب فلكملا قيرفلا عاضخإب رمأ يقارعلا سيئرلا نا» عباتو

 .«دشأ ةبقارمل هتاكرحتب فرعت يتلا ةلقلا نم ناكو

 عباسلا يف روصنملا ىلإ هل ةرايزب كلذ دعب ماق نيسح مادص نإ» رخآ ردصم لاقو

 ..يحلا يف ًامعطم دصقو ءهسرح هعبتو «ةرجأ ةرايس لقتسا هتداع بسحبو ..ليربا نم
 فصتق دقو «يفلخلا هباب نم جرخ معطملا لخاد يف هنا نودقتعي هسارح ناك امئيبو
 .فصقلا نم مادص اجنو «ليلقب كلذ دعب يحلا



 رمأ نيهارب ىلإ ةجاح يف دعي مل يذلا نيسح مادص نا ..هسفن ردصملا عباتو

 .يقارعلا سيئرلل ءايفوألا ىفوأ نم مهنأ مهنع فورعملا طابضلا ءالؤه مادعاب

 يروهمجلا رصقلا يف طباض ىلإ تراشأ دقف «شنامي دود لانروجولا ةيعوبسأ امأ
 برحلا عالدنا خيرات ءسرام ٠١/١19 ةليل نيسح مادص دوجو ناكم نع تامولعم ملس

 نيروكذملا نيخيراتلا يف نويكيرمألا ماق دقو ..روصنملا يح يف ليربا /و قارعلا ىلع

 اذه ةيفصت تمتو «توملا نم اجن يقارعلا سيئرلا نأ الإ «نيددحملا نيناكملا فصقب

 .طباضلا

 ةاجافملاو ..فاحصلا

 كلذو ًاليل تانوريملا قدنف يف نيلسارملا ءاقب فاحصلا ديعس دمحم نلعأ امدنع

 دجاوتب نوأجافتي ًاليل ةرشع ةيداحلا تبراق دق ةعاسلاو نيلسارملاب اذإ ماه رمأ نالعإل
 يفحصلا رمتؤملا ةرادإ فاحصلا يلوت ءانثأ دمحأ مشاه ناطلس يقارعلا عافدلا ريزو

 نيلسارملا منمب عافدلا ريزو ماق اهدنع ليللا فصتنم دعب ةدحاولا ىلإ رمتسا يذلا

 ,(5007 راذآ )7١ فصقلا ةديدشلا ةليللا كلت يف مهلزاتم ىلإ باهذلا

 نلعي ناطلس مشاه

 راوسأ ىلع ناكيرمألا نوكي نا عقوتن نحن» دحاولا فرحلاب عافدلا ريزو لاق

 ًارضاح ناك يذلا «ضايرلا» لسارم ىربنأو ..نولسارملا لهُذ مايأ ٠١ ىلإ -4 نيب دادغب
 ىلع ناكيرمألا نع مكلوق له :ريزولا لأسيل يقارعلا عافدلا ريزول يفحصلا رمتؤملا
 !؟ةقيقح مأ ضارتفا وه له مايأ١٠ -4 نيب دادغب دودح

 تاضارتقا كانه تسيل يركسعلا ملعلا يف :ةقلطم ةقثب لاؤسلا ىلع ريزولا باجأف

 ؟؟قئاقح كانه لب

 مهعامس ىدل اهيلاهأ نم يلاتلا مويلا يف دادغب غرفتو حيرصتلل نويفحصلا لهذيو

 مادص ططخم وه اذه ناكو اهناكس نم دادغب غرفتو :ةطخلا يه امف عافدلا ريزو حيرصت

 «مساوحلا هتكرعم ىلع قلطيو مسحلا لجعتسي ودبي امك ناكو ناكيرمألا جاردتسال

 .جيجض نودبو ءالخإلاب ناكسلا رمأي نا نود دادغب غارفال مادص ططخم ناكو



 ةبّيفُملا ةقيقحلا نيسح ماده 000000000006660 06 0000ه 4

 ناكيرمألا جاردتسإل مادص ةطخ

 ؟دادغب موخت ىلإ نييكيرمألا جاردتسال نيسح مادص ططخم وه ام

 هامسأ ام ًادعوتم دوسأ مويب ناكيرمألا (قباس باطخ) يف دده دق مادص نأب ًاملع
 اذامو قارعلا باوبأ ىلع مادص لقي ملو دادغب راوسأ ىلع راحتنالاب ؛رصعلا لوغم»

 ؟؟دادغب راوسأب ينعي

 ةلهذم ةأجافم دعأ هنأ مأ ةمواقملل ةيقيقح ةطخ مادص كلتمي له ..عيمجلا لءاستف

 مهفغشو تاحيرصتلا هذه ءارج ناكيرمألاب دبتسي قلقلا أديو !؟ةيكيرمألا تاوقلل

 اذإ يكيرمألا شيجلا ريمدتل مادص ةطخ تناكو ؟؟اهءارو هيفخت امو يرجي ام ةفرعمب

 ربخ بيرست يف هعافد ريزول مادص اهب ىصوأ ةيكذ ةطخ يهو دادغب راوسأ اولصوام
 ةفاسمب اهطيحمر دادغب نع عافدلا ىلع ةطخلا كلت تدمتعا دقف ةلهذم تآجافم مضي

 يف ةيعافد طوطخ ةعبس دييشت نم قارعلا نكمت ثيح ةيقارعلا ةمصاعلا زكرم نع مل ©

 )55٠0( رخآو يعافد طخ لك نيب لصافلا ناو دادغبب ةطيحملا ةيعارزلا لوقحلا قطانم

 ةديدش تارجفتمو يت .نإ .يت 1711' ةدامو ماخلا طفنلا يف ليمارب نع ةرابع يه ًارتم

 تاهاجتالا ةفاك يف دادغبب طيحت ضرألا حطس تحت راتمأ ه قمعب تعضو ىرخأ

 ةطخلا تناكو ؛يزكرم لورتنكب» ةيعافدلا طوطخلا هذه ةفاك طبر ةطخلا تنمضت ثيح

 دادغبب ةطيحملا ةقطنملا ىلإ لوصولل نييكيرمألا جاردتساب يضقت تناك» ةديصملا

 لورتنكلا لالخ نم ةيعافدلا طوطخلا ريجفت يرجي مث مهتايلآو مهزكرمت راظتنابو
 ىلتقلا يف ةلئاه ًادادعأ ةطخلا هذه عقوتو ميحج ىلإ ةقطنملا لوحتت ثيح يزكرملا
 .ليتق فلأ 76-٠١ ب تردق ناكيرمألا

 ىلإ هتمضو يتيركتلا نايفس رهام تقرتخا دق ةيكيرمألا تارباخملا تناك انهو

 ءيش لك اهيلع لوعملا يروهمجلا سرحلا تاوق ىلع ةرطيسلا بصع ناكو اهفوفص
 يتيركتلا نايفس رهام نم تامولعملا تلصو دقو ءاهب ناكيرمألا ديدهتب مادص حولو

 لوأ قيرفلا ةنايخلا ةياذب ناك يذلا صاخلا هراشتسمو ىنميلا هديو مادص ةلاخ نبا

 رهام لعفب مطحت دق مكحملا ويرانيسلا ناكو .ثلاث طيسو ربع نايفس رهام نكرلا
 ناكيرمألا لوصو رظتني وهو هلوح كاحي ام يردي ال مادصو ءيش لك يتيركتلا نايفس
 عجفيل ديدجلا نئاخ ربكأ حبصي مادص دمتعم نايفس رهامب اذإف .دادغب موخت ىلإ



 هلقت ةيكيرمأ ةرئاط يتأتو دادغب حيتافم مهملسيو «دادغب لالتحاب برعلاو نييقارعلا

 نويلم؟ 0 ب ةيكيرمألا كونبلا دحأ يف هل ديصر ليجست عم ةدحتملا تايالولا ىلإ هتلئاعو

 .رالود

 :يلي ام ناكيرمألل ذفن دقو

 نايفس رهام تانايخ

 قيرط لباب ةلحلا يروحم ىلع ةدوجوملا يروهمجلا سرحلا تاوق بحس ١
 تاعصقلاو يلودلا دادغب راطم ةكرعم اهومسأ ةلعتفم ةكرعم يف اهب جزلاو توكلا دادغب

 ةرونملا ةنيدملا» تاوق وهو صاخلا يروهمجلا سرحلا ةبخن دعت اهبحس مت يتلا

 .قورافلا تاوقو رصن ذخوبن تاوقو

 لاطبإل لمعلاو دادغب لوح ةعبسلا ةيعافدلا طوطخلاب ةلماك ةطيرخ ميدقت - ؟

 .ريجفتلل دعملا ؟يزكرملا لورتنوكلا» بيرختو اهلوعفم

 كرتو اهتويب ىلإ تاوقلا رصانع فرصب ًارمأ نايفس رهام نكرلا قيرفلا ردصأ
 ءابنألا تالاكو تناك ءانثألا هذه ىفو ةيلاتقلا اهعقاوم ىف ةصاخ اهنم ةليقثلا ةحلسألا

 ةقطنم ديدحتلابو يلودلا دادغب راطم راوجب ةيكيرمألا تاوقلل لازنإلا تايلمع ءابنأ عيذت
 يئام عنام اهراوج ىلإو ةفوشكم ىرخأو ةينكسلا قطانملا ىدحإ رواجت يتلا بيرغ وبأ
 تاركسعم دجوت قطانملا كلت نم برقلابو «ةلجد عارنذ» ىمسي هقارتخا بعصي بعص
 نم ةبيرقلاو ةليوط (نيئس) اهتفاضتسا ةيلوؤسم مادص لمحتي يتلاو «قلخ يدهاجم»
 سرافلا يدان ىلإ دادغب لخاد ىلإ اوبحسنيو «ناكيرمألا عم ةقفص» اودقعيل دادغب راطم

 تمت ةدعاسم ةديدج ةنايخ ةقلح يف ةيكيرمألا تاوقلل مهتاركسعم اوملس نأ دعب يبرعلا

 اهنا ةيكيرمألا تاوقلا تنلعأ امدنع 7٠١/4 /5 موي يف ةيركسعلا رداصملا لوقت امك

 .دادغب راطم ىلإ لوصولا تعاطتسا

 راطملا ةكرعم

 يتلاو ةيسائرلا روصقلا نم ًاددع مضت يتلا «ةيناوضرلا» ةيرق دجوت راطملا دنعو
 ريفوت امهتمهمو ةحلسألا عاونأ ثدحأب نازهجم نايقارع ناءاول اهنم برقلاب دجاوتي
 يركسعلا هسدحب كردأ يذلا زيزع ىفطصم دمحم نكرلا ءاوللا ةرمأب امهو ةيامحلا

 ءالعف تعقو دق ؟ةحضاو ةنايخ» كانه نأ «قلخ يدهاجم» ةكرح ىلع هعالطإ ربعو



 ردق نأ دعب ًايئاقلت دئاقك فرصتو ًاباوج قلتي ملو هتدايقب لاصتالا روفلا ىلع لواحف

 ددحو 6أ77 مقرلا لمحت تاوقلا اهب كرح ةيقرب لعتفاو هتاوق كرحف فقوملا ةروطخ

 ام ناعرس مث ؛نيسح مادص عيقوت ةيقربلا تلمحو ًءاسمال,” 6 كرحتلا وأ عورشلا ةعاس

 تماقو نيءاوللا تاوق تكرحت رمألا كلذ ىضتقمب يناثلا ءاوللا رمآ ىلإ اهب ثعب

 نيتاسب ةقطنم يهو راطملا نم برقلاب ةفوشكملا ةقطنملا فلخ ةيسكع فافتلا ةيلمعب
 ءاسم يف 4,56 ةعاسلا يف ةيكيرمألا تاوقلا دض ةفينع ةكرعمب تاوقلا كلت تأدبو

 نم هلثمبو ليتق 56١ نم رثكأ تغلب ةحداف رئاسخ ناكيرمألا اهيف دبكت مويلا كلذ

 عقوو «نييقارعلا دونجلاو طابضلا نم ليتق ٠0٠١ ةيقارعلا تاوقلا ترسخو «ىحرجلا
 تناكو «ةيكيرمألا تاوقلا رسأ يف زيزع ىفطصم دمحم ءاوللا يقارعلا ءاوللا دئاق

 .ةيقارعلا ضرألا قوف ناكيرمألا تهجاو يتلا كراعملا رطخا نم ةدحاو

 ؟نايفس رهام وه نم

 ظافحلا ةيلوؤسم لّمحت ؛هرارسأ عدوتسمو هتقث عضومو يقارعلا سيئرلا ةلاخ نبا

 هعقوم مكحبو «ةليوط تاونس ىدم ىلع ةرباثمو ةءافكو ةيدجب يصخشلا هنمأ ىلع

 «ةيقارعلا ةيتارباخملاو ةيركسعلا تاهجلا ةفاك ىلإ هتاميلعت لقنب ًاينعم ناك ءهنم برقملا

 .ادج يرس ةئف نم اهلكو

 ..راصتخاب

 نكمت دقو !ءيش لك نوفرعي نيذلا لئالقلا نييقارعلا دحأ نايفس رهام قيرفلا ناك

 .هئارشو هيلإ لوصولا نم نويكيرمألا
 «يقارعلا يسايسلاو يركسعلا رارقلا لقعو بلق يف نيلغوتم ةقيقحلا يف اوناك دقف

 هنأ : لوقلا نكميو لب برحلا نم ةمساحلا ةلحرملا يف هرامثب لغوتلا اذه ىتأ دقو

 ! أدبت نأ لبق نم اهتجيتن مسح

 :دادغي يف يسورلا ريفسلا عم ةينويزفلتلا ةلباقملا هذه درون كلذ ىلع ديكأتللو

 (81177/)و (811) ينويزفيلت -وكسوم - ليربأ 1

 ىلإ دادغب نم هتدوع ىدل نيريتيت ريميدالف قارعلا يف يسورلا ريفسلا مويلا حرش
 دكأتم هنأ : ًالئاق لاتق نودب دادغب طوقس و «ةيقارعلا ةمواقملا رايهنا بابسأ ءوكسوم



 «ةمواقملا نع عانتمالل نطنشاو عم ًايرس ًاقافتا اودقع نييقارعلا تالارنجلا نأ نم
 . مهتايح ىلع ءاقبإلا لباقم

 نع ليربأ ١8 يف رداصلا اهددع يف ةيسنرفلا دنومول ةديرج ترشن كلذل ًادييأتو
 : اهءامسأ ركذي مل رداصم نع دادغب يف اهلسارم

 تاّوقلا عم ًايرس ًاقافّتا دقع يروهمجلا سرحلا دئاق نايفس رهام قيرفلا نأ
 ءمهتحلسأ ءاقلإو «ةمواقملا نع فكلاب هتاّوق دارفأ لكل هرماوأ ردصي نأ ىلع ةّيكيرمألا

 .ةمخض ةيلام ةثفاكمو ,هتايح ىلع ظافحلا لياقم كلذو «مهتويب ىلإ باهذلاو

 قرش ءديشرلا ركسعم نم ةيكيرمأ يشتابأ ةّيحورم هب تعلقأ «ليلقب كلذ دعبو
 .لرهجم ناكم ىلإ دادغب

 نمض همسا دري مل نايفس رهام نأب ءاهتامولعم قدص ىلع رداصملا هذه تلدتساو

 تاطلسلا اهتعبط يتلا مهيلع ضبقلا برلطملا نيسح مادص ماظن ةداق رابك ةمئاق

 ! ةنيشتوكلا تورك ىلع ةيكيرمألا

 ةظوحلم

 ريزو يربص يجانو ؛مالعإلا ريزو فاحصنا ديعس دمحم : ءامسأ ًاضيأ درت مل
 .ةّحضلا ريزو ديموأ تحدمو «ةيجراخلا

 :نالاؤس زربي انهو

 ؟هدينجتو نايفس رهام ىلإ لوصولا يف نويكيرمألا حجن فيك ١
 ؟ ديحولا نئاخلا وه نايفس رهام ناك له - ؟

 ؟نايفس رهام ىلإ لوصولا يف نويكيرمألا حجن فيكح

 طابضلا نم ددع هعم اهارجأ تالاصتا لالخ نم نايفس رهام نويكيرمألا دنج

 .هيلإ ًادج ةبرقم ةيقارع ةيصخش طيسولا ناكو «هب ةقيثو ةفرعم مهيدل تناك نيبراهلا
 :ًاعم ديدهتلاو بيغرتلا بيلاسأ هعم اومدختسا دقو

 رالود نويلم ؟6 غلبم هيلع اوضرعف «هتمواقمب هل لبق ال امب ًالوأ هورغأ دقف- ١

 .ةدحتملا تايالولاب هب صاخ باسح يف عدوت

 . مداقلا قارعلا لجر نوكي دق هنأب هيلإ اوحوأو - '"



 بيهرتلا لئاسو ةفاك مادختساب «ددرتلا وأ ضفرلا ةبقاع نم ةوقب هودده امك -''

 هيلع موكحم نيسح مادص نأو «ةرساحخ دادغب ةكرعم نأ هوعنقأف ءيدسجلاو يسفنلا

 ةيوونلا لبانقلاب اهبرض يف اوددرتي نل مهف ءانفلاب هيلع موكحم دادغب نأو «ءاهتنالاب

 .طرقسلا ىلع تصعتسا ام اذإ ةيكيتكتلا

 .دحأ اهب ملعي نلو نامتكلا يط يف يقبتس «هتنايخ» نأب هونأمط مث - 4

 تاوقلل لوخد لوأ عم ةدحتملا تايالولا ىلإ ًاروف نولقنيس هتلئاعو هنأو
 «ةنايخلا ةقفص» دحأ فشتكي نأ لبقو «دادغب لخاد ىلإ ةيكيرمألا

 ؟ ديحولا نئاخلا نايفس ناكح له

 ةدايقلا فوفص يف ديحولا نئاخلا وه نكي مل نايفس رهام نأ كردن نأ مهملا نم

 .نامتكلا يط يف مهؤامسأ تلازام «نوربثك نورخآ هكراش لب ؛ةيقارعلا

 ةنايخلا نوبرع

 راحتنالاب رصعلا لوغمب مهفصو نم نيسح مادص دله عيباسأب وزغلا عوقو ليبق

 ؟دادغب راوسأ ىلع

 لاؤسلل ةباجإ نع ثحبلا وه ةيلاتلا مايألا يف نييكيرمألا لاب لغش ام رثكأ ناكو

 :رّيحملا

 ؟نيسح مادص اهب ثدحت يتلا ةقثلا هذه رس ام

 ؟دادغب راوسأ هلوقب دصق اذامو

 ؟ «قارعلا باوبأ ىلع» لقي مل اذاملو

 ربع ًاركبم مهغلبأ دقلف « نايفس رهام نئاخلا لارنجلا ىدل تاباجإلا اودجو دقو
 نع عافدلا ةطخ ىلإ دنتسي هنأو :غارف نم تأي مل يقارعلا سيئرلا هنلعأ ام نأ ؛طيسولا»

 طيحم ىلإ اولصو ام اذإ «ءامدلا» نم ةريحب يف نييكيرمألا قارغإل تعضو يتلا دادغب

 .دادغب

 .ةينلا نسحل نوبرعك ةطخلا هذه ليصافت نييكيرمألل نايفس رهام مدق دقو

 هذه ىلع قيلعتالو .ةطخلا هذه ليصافت ةقباسلا ةليلقلا تاحفصلا يف انضرع دقو



 طخ اهب زهج يتلا ةريهشلا ةيليئارسإلا ملابانلا ريساوم ةطخ هبشت يتلا «ةجذاسلا» ةطخلا
 .كراعملا ءدب درجمب نويرصملا اهلطعو « 191/7" ماع فيلراب

 ! دادغي ةكرعم يف ًاديدحت ثدح ام وهو

 يقارملا يعافدلا ططخملا ضاهجإ

 ربع نئاخلا لارنجلا اهلسرأ يتلا دادغب نع عافدلا ةطخ ليصافت تلصو نيح

 ءًاجاعزنا اهيدل تثدحأو هرطق يف ةيكيرمألا ةيركسعلا ةدايقلا ٌرقم ىلإ «طيسولا»
 نييقارعلا عنمو ةطخلا هذه ضاهجإ ةيفيك يه نييكيرمألا مامأ ةلجاعلا ةمهملا تراصو

 .دادغي راوسأ دنع مهعافد طوطخ ريجفت نم

 نم هلغشي امبو ؛«نئاخلا مهلارنج» يف نويكيرمألا نويركسعلا ةداقلا دجوو

 كلتب مايقلا ىلع ةردقلا رارسأ نم هيلع علطم وه امبو ؛ةقث نم هب ىظحي امو ءعقوم
 .ةمهملا

 ىلع تدمتعاو «يقارعلا يعافدلا ططخملا ضاهجإل مهتطخ نويكيرمألا دعأف

 مكحم يرس بيترت ربعو 2«يتيركتلا نايفس رهام نئاخلا قيرفلا هيدؤيس يذلا رودلا
 :يهو مهبلاطم هيلإ اولصوأ ءًاقحال هضرعئس

 :الوأ

 لاطيإ ىلع لمعلاو ءدادغب لوح ةعبسلا ةيعافدلا طوطخلل ةلماك طئارخ ميدقت

 . يزكرملا لورتنكلا بيرختو اهلوعفم
 :ايناث

 قرف يهو يروهمجلا سرحلا تاوق نم ثالثلا ةبخنلا قرف بحسل بيترتلا
 «لباب - ةلحلا» يروحم ىلع اهعقاوم نم «قورافلا»و «رصن ذخوبن)و «ةرونملا ةنيدملا»
 ةكرعم» اهومسأ ةكرعم يف اهب جزلاو» لاتقلا تاقوأ جرحأ يف ؛«توكلا دادغب» قيرطو

 .؟يلودلا دادغب راطم

 :انلاث

 تاوق رصانع فرصب هتاميلعت لاتقلا تاقوأ جرحأ يف نايفس رهام ردصي نأ

 .اهعقاوم يف ةصاخ اهنم ةليقثلا اهتحلسأ ةكرات ءاهتويب ىلإ يروهمجلا سرحلا



 ةنوخلا نم قيرف

 رمحألا رابغلاو مويغلاب دبلم وجلاو ليللا فصتنم دعب ةيناثلا نم برتقت ةعاسلا
 توملا نوعزوي نويكيرمألاو قرتحت دادغبو هدشأ ىلع يكيرمألا فصقلاو ايؤرلا عئمي

 .عراوشلا يف

 ال اهنكل اهتامس تفرع يهف ةأجافملا رظتنت ةأجافملاب مادص اهدعو يتلا ةدايقلاو

 !!ذفنت ىتم ملعت

 .ةينضم ًادوهجو ةلئاط ًالاومأ تفلكو ماكحإب تدعأ مادص ةطخف

 نيسح مادص دصقي اذامف ..مادص لاوقأ للحتو .. .رسلا نع ثحبت اكريمأو

 ؟؟دادغب راوسأ ىلع يكيرمألا راحتنإلاب

 دبع ىسيع (سوساجلا)و ..رسلا ةفرعمل اهتاونق لكب ليحتسملا تلذب ثيح
 هتاكرحتو ناكيرمألل مادص رابخأب يفاوي مادص روصق نع لوؤسملا 'ا'دحألا

 ًاباوج دجي مل دحألا دبع ىسيع يأ هنكل هفتاوه ضعب ىتح امبرو هماعطو هتاعامتجاو
 !!مادص اهب دعو يتلا «ةرظتنملا ةأجافملا» لوح اهتالؤاستل

 عم رواشت دق وهف هتدايق لامآو هلامآ طحم تناك دادغب نع عافدلل مادص ةطخف

 دادغب لوخد نم ناكيرمألا عنمل ضرألا ىلع اهتاساكعناب ةيسايسلاو ةيركسعلا نيتدايقلا

 قارعلا ءاسن أيهو ةليوط ةكرعمل سدقلا شيج نم نييالم5 ب عراوشلا برحب عورشلاو

 وأ رهشأ ةتس رمتست دق ةليوط برحل نيلتاقملل ماعطلا نخبطي نهف نبراحي ال يتاوللا
 ىتوم مهلاسرإب ناكيرمألا دعو دقف نيزاوملا لك ريغتس لاح يأ ىلع اهنكل ديزي

 .نطنشاو ىلإ تيباوتب

 الو دادغب لوح هعرزتو دوسألا طفنلا لقنت ةرايسلا طفنلا تانازخو تاعدوتسم

 ثلاث قيرفو رظتننل نولوقي نورخآو ايجولونكتلا ماما طفنلا اذه لمعيس اذام ملعي دحا
 .ليحرلا انيلعو برح ةحاس حبصنس لاق

 دقف ىرُث ال يهو دادغيب طيحت راجفنإلا ةديدش تارجفتمو (1711) ةدام تاكبش
 اهفرعي ال دق ىرخا ءايشأ اهعم تعضوو ضرالا حطس تحت راتمأ 0 قمع يف تعضو

 .دادغي طوقس نم رهشأ لبق دحألا دبع ىسيع تدنج دق ةيكيرمألا تارباخملا تناك )١(



 ةطوبرم اهلكو ةيعافد طوطخ ةعبس َيِنبَو ديلا عباصأ ددع نودودعم صاخشا الإ
 اهدحو ةيلمعلا هذه يف ناكيرمألا ىلتق ردق ثيح ريجفتلل دعملا ؟يزكرملا لورتنكلاب»

 مادص لمآ هذهف عراوشلا برح يف تاهجاوملا ىلتقل ةفاضا ليتق فلأ 7١ -؟8 نيب

 !!هدي فك يف هاري نمك رصنلا ىري هنا اهنع لاق دقو

 امو تاساكعنالا ةشقانمل ةيركسعلا هتدايق عم مادص تاعامتجا ىدحا يفو

 لورتنوك» ىلع طغضلا فرش هل نوكيس يذلا دئاقلا راتخي نا مادص دارا ثدحيس

 نيبو هنيب ةلولعبلا ميسقت ديري يتلا ىلوألا ةرملا تناكو ةمهملا فرش هل نوكيل «ريجفتلا

 هدمتعمو هتلاخ نبا هجو يف مستبيو تاونسلا ةليط هسفنل اهركتحا يتلا ةداقلا نم هريغ

 نايفس رهام نكرلا لوأ قيرفلا ةهراغلا تارايسلاو عايضلاو لاومألا هيلع قدغأ يذلا

 فرعيال مادصو ءارفص ةماستبا رهام مستبيل . .يروهمجلا سرحلا تاوق دئاق يتيركتلا

 الا هتنايحخ يف ركفي لكلاف .ملاعلا ماما هب حول يذلا هرصن عورشملو رهام هل دعي اذام

 فرعا ًاضيا لئاقلا وهو روفلا ىلع هعطقأس يعبصا ينناخ اذا لئاقلا وهو نايفس رهام

 هنع تباغو بيقرلا باغ ةرملا هذه مادص نا ودبي نكلو هيلا يترظن لالخ نم صخشلا

 يفارع لثم لوقي امك !!«ءايشا

 .ًالؤافت ديزتف هلؤافت ىرت هتدايقو مادص مهلوأو عيمجلا سوفن ألمت ةقلطملا ةقثلا

 يليلق نيتماص مهارتف ([44 ةيكيرمألا ةيزكرملا تارباخملا لبق نم اوقرتخا نيذلا اّلإ
 كلذ يف مواسي ال مادصو ةايحلاو توملا نيب هنأل مئادلا قلقلا مهدحا هجو ولعي مالكلا

 طاحأو يفئاهلا لاصتإلا مّرََح دقف ةيرس رثكا هتالاصتا ودبتو ةحاسلا نع مادص بيغيو

 تاجارد يف نولقتني هتمومع ءانبأ نمو نيصلخملا صلخا نم نيربخملا نم ةكبشب هسفن

 .طقتلت دق يتلا فتارهلا نع ةضاعتسالل ةيراخب

 راظتناب هنا مادص ينثت نل ةيتحتلا ةينبلا لمش يذلا ريمدتلاو برحلا دادتشا نا ريغ

 ليتق ٠١١ نم رثكا ةيكيرمألا تاوقلا دبكتتو ةيديلقتلا راطملا ةكرعم ثدحتو ةأجافملا

 ودبتو قارعلا دض يداعملا مالعالا لك رخستو اهرئاسخ نع نالعا نود تمصتو
 قيربب ةنيزم قئاقح اهنكل بيذاكأ مهرظن يف اهنأكو هرابخأو هتاقيلعتو فاحصلا تاملك

 ليق ديدج حالس ةرم لوأل لمعتسيو مهرئاسخ ىلع يكيرمألا لعفلا در أدبيو تاملكلا

 عيرأ تلتف دقو «نورتيئلا» ىلع يوتحت ةدحاو لك نانطأ ةرشع اهتنز يتلا لبانقلا هنا



 يف ةلمعتسملا داوملا نا لب ةيعامج ةدابإب يروهمج سرح 17-١7 نيءاوللا لبانق

 !!ةيمظع لكايهب ىتوم مهتكرتو مهموحل تعزتنا لبانقلا
 ًانايحا ةيسامولبدلا ىتحو لبانقلا هلعف عيطتست ال ام نولعفي «سيساوجلا» ًامئادو

 عافدلا ريزو حيرصتو ..اهنم اوبرتقا ىتم ةيعافدلا طوطخلا ريجفت وه ديحولا رايخلا نكل
 هدافم يذلاو اهجراخ ىلإ دادغب لحرتو يمالعالا طسولا يف ةجض ثدحي لدجلل ريثملا

 لك اوفرع ناكريمألا نكل مايأ ٠١ -4 نيب دادغب موخت دنع نونوكيس نييكيرمألا نا

 بصع اهنا لب ةلعاف تايصخش ةثالث .اهوداطصا يتلا ةريبكلا سوؤرلا لالخ نم ءيش

 يتيركتلا نايفس رهام نكرلا قيرفلا مهيديأ يف يروهمجلا سرحلا تاوقف ةكرحلا
 دحألا دبع ىسيع ىلإ ةفاضا مهثلاث رخا طباضو يتيركتلا ديشر نيسح نكرلا قيرفلاو
 ءايلا ىلإ فلالا نم مادص نع هتامولعم مدقي يذلا ةيناوضرلا يف مادص روصق لوؤسم
 .مويلا كلذ هلوانت يذلا ماعطلا عون ىتح ءيش لك لقنيو

 ىدأ خيراوصلاو تارئاطلاب شيجلا تاعاطق تبرض ذا ةأجافملا تئدح انه

 يتلا ةلتاقلا «ةقعصلا زاهج» ليطعت ىلإ ًالوصو فقوملا ةلخلخب ناكيرمألا أدبو اهتدابإل

 مهضاعتما رايكلا طابضلا ىديبأ ءانثألا هذه يفو يتيركتلا نايفس رهام قيرفلا اهالوتيس

 «لفط» يطعي نا لوقعملا نم سيل ذا يروهمجلا سرحلا ىلع فرشملا» يصق رماوأ نم
 .هتيعبت وا هتيلوؤسم ةجرد تناك امهم نكر قيرفل رماوأ

 هديؤي دمحأ مشاه ناطلس نكرلا لوألا قيرفلا عافدلا ريزو نيضعتمملا لوأ ناكو

 .ةيركسعلا هتدايق ناكرأ كلذ يف

 موقت يتلاو راطملا نع عافدلاب «يصق» ةطخل عيرذلا لشفلا «ةيفلخ» ىلع تادبو

 يصق فصوو دمحأ مشاه ناطلس عافدلا ريزو اهفصو امبسح ةيئادب عافد لئاسو ىلع

 هرابتعاي ةيركسعلا ةدايقلا ىلع ضورفم هنأو ةيركسعلا رومألا يف ًائيش مهفي ال هنأب
 هئانبا رمعب هدلو» نم هيجوتو رمأب يركسع دئاق ىضري نا بعصلا نمو سيئرلا لجن
 ةثراك ثودح يف ببيستلاب يصق فصو يذلا عافدلا ريزو نإف ةقوثوم رداصم بسحو

 لالخ نم يروهمجلا سرحلا رمدو ةمواقم نودب ناكيرمألا ىلإ راطملا ملس امدنع

 تضرعت ثيح «توكلا» ةنيدم وحن كرحتلاب هرماوأ ردصا امدتع ةئتطاخلا هرماوأ

 لوط ىلع ةيكيرمألا خيراوصلاو تارئاطلاب ةدابإ ىلإ ةفوشكملا ةيقارعلا تاوقلا

 .توكلاو دادغب نيب ةفوشكملا ةقطنملا



 نيبت عيباسألا ةثالثلا برح يف ثدح ام لوح تاليصفتلا نم ديزملا روهظ عم

 ليربأ نم عساتلا يف ئجافم وحن ىلع دادغب تاعافد رايهنال يقيقحلا ببسلا نأ نآلا

 ةيامح ًافلكم ناك يذلا يتيركتلا نايفس رهام لارنجلا يقارعلا سيئرلا مع نبا ةنايخ وه

 هتدايق ربع كلذو «دادغب طسو ىلإ ةلجد رهن ربعت يتلا روسجلا فسنو «ةمصاعلا بلق
 .صاخلا سرحلا تارقل

 نم تنكمت ةيزكرملا تارباخملا نإ نطنشاو يف راشتنالا ةدودحم ريراقت تلاق دقف

 نإو «هتاليصفت ريراقتلا فشكت مل قيرط نع نايفس رهام لارتجلاب نمآ لاصتا سيسأت
 ىلإ روسجلا فسن بنجت نم ةيادب «ةدحتملا تايالولا هنم هبلطت امي ةمئاق ىقلت لارنجلا
 نم ءالو ماظنلا تاوق رثكأ يأ ءصاخلا يروهمجلا سرحلا بئاتك نم هتاوق بحس

 .دادغي يف ةراتخم ةيموكح عقاوم لوحو ةلجد فافض ىلع اهعقاوم

 ةعيفر ةيكيرمأ ةيركسع ةبتر» نم ًاحضاو ًادهعت يقارعلا لارنجلا بلط لباقملا يف
 هطابض نم مهضعب نيرخآ اصخش ٠١ وحن نمأو يصخشلا هنمأ نامضب «ىوتسملا

 «برحلا تهتنا ام اَذإ ًاينوناق مهبقعت مدعب دهعتبو ؛مهتالئاع دارفأ نم مهضعبو
 ءاهتنا دعب ؛مالس يف نوشيعي» مهكرتبو :ةيصخشلا مهتاكلتمم ىلع ظافحلابو
 .تاكابتشالا

 موجهلا ءدب دعب ام ىلإ ترمتسا نيبناجلا نيب تاضوافملا نإ ريراقتلا كلت تلاقو
 نم تلتاق صاخلا سرحلا تاوق نإو «ليربأ 4 ءاعبرألا حابص دادغب ىلع يكيرمألا

 ناك يتيركتلا نايفس رهام لارنجلا نأ فشك وحن ىلع ةرشاعلا ىتح ًاحابص ةعباسلا

 يذلا نمثلا عفدب لوبقلا مهيلع نأ - ةوارضب لاتقلاب دونجلل هرمأ ربع - نييكيرمألل دكؤي
 .اهبلط يتلا تانامضلا ميدقتب يأ «ديري

 ريخألا دهشملا

 لارنج نم ًالاصتا لارنجلا ىقلت ءاعبرألا حابص نم فصنلاو ةرشاعلا وحن يفو
 رمأ ؛لاصتالا كلذ نم ةعاس فصن دعب يأ ؛ةرشع ةيداحلا يفو .همسا ركذي مل يكيرمأ

 عفادملا تاقلط تفقوت ذإ «ًاربعم دهشملا ناكو «باحسنإلاب هدونج يقارعلا طباضلا

 تاظحل دعبو .مهرودب مهتارين نويكيرمألا فقوأو «ةلايد رسج ىلع ًالوأ ةيقارعلا



 كلذ دعب هتاذ دهشملا رركتو ؛ةعرسب رسجلا ةقطنم نوكرتي مهو نويقارعلا دونجلا دهوش
 .ةفاك دادغب يف صاخلا سرحلا عقاوم يف

 ؛اهضعب فشُك يتلا تانايخلا نم ةلسلس ربع ناكيرمألا ديب دادغب تطقس اذكهو

 .ديزملا فشكب ةليفك نوكت ةمداقلا مايألا لعلو

 هدئاق ٌرفو ءاماع نيثالث نم رثكأ نيدفارلا ضرأ مكح يذلا ماظنلا طقس اذكه
 عاطتسا الو لالتحإ نكي مل ؛«مهلملا» ءالولو ًاتيقم ًالالتحإ هءارو ًاكرات ««مهلملا»
 ؟. .لصح يذلا امف . .رحجلا ىلإ رصقلا نم بيهملا ٌرف .قارعلا ضرأ أطي نأ يبنجأ

 .مداقلا لصفلا يف هضرعنس ام اذه



١ 

 نمحألا رجلا ةيلمع»

 هيبكربهألا ةضبق يف مادص





 "417 ا م نييكريمألا ةضبق يف مادص «رمحألا رجفلا ةيلمعد

 ةلئاعلا ةطيرخ دصر

 تعضو ةيلئاع ةطيرخ مسرب ةيكيرمألا تاوقلا تماق مادص ىلإ لوصولا لجأ نم

 طاقن دنع عطاقتت طويخ ةطقنلا هذه نم عرفتنو مادص ىلإ زمرت ءارفص ةطقن اهفصتنم يف

 ةطقنب اولقتعا وأ مهنم اولتق نيذلا ىلإ ريشأ امئيب ءءادوس طاقن لكش ىلع ًادارفأ لّثمت
 .ءارمح

 ةعست نم رثكأ ىلع مويلا لمتشت امنيب ءطقف ءامسأ ةعبرأب وينوي يف ةطيرخلا تأدب

 ةدايقب ًاوضع ١7 نم فلأتي تارابختسا قيرف اهدادعإ يف كراشو «بولطم فالآ
 ةعاس رادم ىلع رتويبمكلا ةزهجأ مادختساب لمعت قرف هدعاستو «يفريم ناتس روجيملا

 «عوبسألا رادم ىلعو ًايموي ةعاس ١7 ةدمل لمعي اهنم لك ؛«تاتفش» لكش ىلعو

 نولصحي يتلا ةيرابختسالا تامولعملا ىلع ءانب رارمتساب تانايبلا ثيدحتب نوموقيو
 .ىرخأ رداصمو تصنت تايلمعو ةيركسع تايرود قيرفلا اذه دناست كلذكو ؛اهيلع

 سمخلا تالئاعلا

 ىرقلاو ندملا نم ديدعلا يف رشتنت ةيسيئر تالئاع سمخ ىلع ةطيرخلا زكرتو
 ًاليم ١7 دعبت ال ةقطنم يف عقت اهلكو «رودلا»و «ةجوعلا»و «ملعلا#و «ليجع وبأ» اهمهأ
 .ةلجد رهن لوط ىلع تيركت ةنيدم نع

 هنكل ءمهءامسأ ددحي مل صاخشأ ةسمخ ؛هماظن طوقس ذنم مادصب طيحي ناكو

 يف ةمهم زكارم يف مهنم لك مدخو زيكرتلا طحم سمخلا تالئاعلا ىلإ نومتني مهنإ لاق
 .شيجلا وأ ةينمألا هتزهجأو مادص ماظن

 نكي ملو .يفريم روجيملل ًاقفو «ةددحم ماهم ةسمخلا ءالؤه نم لكل لكوُت تناكو

 .ةيكيرمألا تاوقلل نيبولطملا نم ةيناث ةمئاق نمض طقف مهنم دحاو ىوس



 ناكم يف هيلإ لوصولا نوعيطتسيو مادص دوجو ناكم نوفرعي ةسمخلا ءالؤه ناكو
 ةيلخ كانه تناك ًالثمف .عابّتالل رماوألا رادصإ مهنم لكل نكمي ناكو .اوؤاش ىتم ام
 .لقنلاو ةيئاذغلا داوملاو ةنمآلا تويبلا ريفوت ىوس ًائيش لعفت ال

 نم تاميلعتلا لقنيو «درمتلا تايلمع ريدي مادص ناك ؛ةكبشلا هذه لالخ نمو

 .ةجولفلاو يدامرلاو ءارماس لثم ندم يف ايالخلا ةداق ىلإ هيدعاسم لالخ

 نأ ديرأ :لوقلا لثم ةّماع تاهيجوتب ثعبي ناك» مادص نإ يفريم روجيملا لوقيو

 ايالخلا ىلإ ةلاسرلا هذه لقنل نودعاسملا ءالؤه جرخي مث ؛تامجهلا نم ًاديزم ىرأ
 .؟حالسلا اميرو لاملاو هيجوتلا اهل نومّدقيو ةلماعلا

 ؟عقوملا اذه ىلإ لصو فيك

 دقف .مّدقتملا عقوملا كلذ ىلإ ربخملا لجرلا اذهب عفد يذلا ببسلا ًافورعم سيلو
 نوكي دقو .ةدايقلا مّلس يف يقتري ذخأو ًاباش ناك نيح تارباخملا زاهج يف طرخنا

 هترادج تبثأ هنإ) يفريم روجيملا لوقيو «ةلئاعلا دارفأ رابك دحأ نع زكرملا اذه ثرو

 12 يطحر مادص رك يف
 هلزنم اومهاد مهنأو نييكيرمألا نيططخملا رظن تفل لجرلا اذه نإ يفريم لوقيو

 ةيكيرمألا تاوقلا تلصاوو .لاقتعالا نم اجن هنكلو ءيضاملا ويلوي رهش يف نيتّرم
 نككمت ربوتكأ علطم عمو .نيبولطملا نم رخآ ددع بناج ىلإ «تقولا كلذ ذنم هتدراطم

 تامولعملا نم ريثكلاب اولدأ نيذلا ةسمخلا نيدعاسملا نم نينثا لاقتعا نم نويكيرمألا

 .هنع ةمهملا

 ةقباسلا تامهادملا

 سمخ لالخ تامهادم سمخب ةيكيرمألا تاوقلا تماق ربمسيد نم ثلاثلا يفو
 هيدعاسم نم ددع لاقتعا ّمت نكل ءىودج نود نكلو «هنع ًاثحب تيركت ىلع تاعاس
 ءارماس ةنيدم نويكيرمألا دونجلا مهاد ؛ةيلاتلا ةليللا يفو ءدّرمتلا ليومت نع نيلوؤسملا

 يفو . يكيرمأ رالود نويلم 18 اوطبضو نيرخآ ًاسان اولقتعا مهنكلو «؛هيلع اورثعي ملو



 174 4 ا اا ا م اح نييكريمألا ةضبق يف مادص ءرمحألا رجفلا ةيلمع»

 ربمسيد نم رشع يناثلا يف نكلو «هلاقتعا يف اولشفو ةجيعبلا اومهاد ربمسيد نم عباسلا

 لقثعا يذلا مادص أبخم ىلإ تاوقلا كلت داقو «دادغب يف ةيكيرمألا تاوقلا دي يف طقس
 .> تاعاس لالخ (7)1تاعاس لالجت

 مادص لاقتعال تدأ ةبارقلا ةحئال

 ةيكيرمألا ةيركسعلا تارابختسالا ةزهجأ امهتفلظو نالّلحم اهعضو يتلا ةحئاللا تّدَأ

 نم اقلطناو .هبراقأل ًاينايب ًامسر اعضو ثيح . هلاقتعا ىلإ ةيلبقاو ةيلئاعلا نيسح مادص طباورل
 7٠١. ب اهدح نم ربمتبس فصتنم انكمتو مسا فالآ ةعست مضت ةمئاق

 ةبيرق ةقالع ىلع همسا فشكي مل يقارع ىلع امهئاحبأ ازكر لمعلا نم عوبسأ دعبو

 لّؤمي ًاذفان ًالوؤسم نييكيرمألا ةدهع يف ىرسأ تاداهش بسحب ناك «قباسلا سيئرلاب
 .ةمواقملا

 مادص لاقتعا نم موي لبق يأ ةعمجلا لجرلا لقتعا ليلحتلا اذه ىلإ ًادانتساو
 نلعأو .ردصملا نع ةفيحصلا تلقت ام بسح دادغب يف لزنم يف تذُْفن ةيلمع لالخ
 راصنأ ةكبشب ةطبترم ءامسأ لوؤسم امهل مدق امدنع نيدعتسم انوكي مل امهنأ ناليمعلا

 ةقالع ىلع ةزراب ةيصخش لك ىلع روثعلاو ينايب مسر عضو امهنم بلطو .مادص
 تارابختسالا لاجم يف امهل ةبرجت لوأ تناك هذه نأ ناليمعلا حضوأو .مادصب

 ةيقارعلا ةمواقملل ةدّقعملا ةينبلا نع ةركف ةيأ ةيادبلا يف امهيدل نكي مل هنأو ةيركسعلا

 , لئابقلا نيب تاقالعلا قمع ًاصوصخ

 نسمحألا رجفلا» تامدقم

 عيب يف نولمعي تيركت يحاوض نم ةيحاضك ودبت يتلا «رودلا» ةدلب نم راجحت ىور
 نع ءابرغ نيعئاب ةسفانمل رهشأ 4 وحن ذنم اوضّرعت مهنإ «ةيلوألا داوملاو بوبحلا

 .رهنلا يتفض ىلع ةرثانتملا تادلبلل ةيلخادلا ءايحألا «نومحقي» ؛ةقطنملا

 راججت قزر دروم باصأ داسكلا نأ ىتح «ةديهز نامثأب مهتعاضب نوضرعيو

 .(فرصتب) ٠١476 ددعلا 17/5١/*3٠١. «سبقلا )١(
 .(فرصتب) 4776 ددعلا 5٠١. /17/14 «نامُع ةديرج (')



 .راعسألا رسكب طقف نوفتكي ال نيلّوجتملا ةعابلا ءالؤه نأ وه لوضفلا راثأ امو .ةدلبلا
 سانلا لاوحأ لوح ةلئسألا نم اورثكأو .نيعرازملا نم بّرقتلا اولواح مهنإ لب

 اوّنظ ءرمألا لوأ يفو .ناكسلا تاءالوو جورخلاو لوخدلا ةكرحو رئاشعلا عاضوأو

 ةباجتسالا ىلإ يعسلاو ةقطنملا تاجاح فاشتكا يف ةبغرلا ىلإ هدرمو .يعيبط رمألا نأ

 .بلطلا عم ضرعلا ةمءالمو حابرألا ينج ةيفلخ ىلع ءاهل

 تامهملاو «ةيقيقحلا ةيوهلا» لوح ةريبك ماهفتسا تامالع تمسترا ام ناعرس نكل

 وأ ةجوعلا ىلع مهل ةلوج لك دعي هنأ ًاصوصخ .ءابرغلا ءالؤه اهدشني يتلا فادهألاو
 ةيكيرمأ ةدحو تناك .مهتاضورعم نم هب سأب ال ردق قيوستو تيركت وأ «رودلا»

 .ةقزألاو ءايحألا مهدت تاماوحلا نم ءاطغب لظتست ةحلسألا عاونأ لكب ةججدم
 .هراصنأو مادص نع ًاثحب ةعرزم ةعرزمو ًاتيب ًاتيب اهشتفتو

 سأر طقسم يهو ««ةجوعلا» ناكس دحأ هّينت «يضاملا (لوليأ) ربمتبس ١7 يفو

 تادحولا ىدحإ قفاري ناك ةقطنملا ىلع نوددرتي نيذلا ةعابلا ءالؤه دحأ نأ ىلإ مادص
 .ةيكيرمألا

 ةّدع عباتو «عولخملا ماظنلا نمز ««صاخلا نمألا» زاهج يف قباس رصنع هنألو

 «ةيجاجز نويع» ةصق الإ سيل ةعنقأ ةبعل نم يرجي ام نأب سسحت ؛ةينمأ تارود
 ««ىربكلا ةكمسلا» نع ًاثحب اهراوجو تيركت حسمتو .نييكيرمألا ةحلصمل سسجتت
 تارايسلا مسوم ججأت دعي ًاصوصخ ؛لالتحالا ةرانص اهدايطصا ىلإ ىعست يتلا
 ةيزمر تالالد لمحت عقاوم فادهتساو . يضاملا (سطسغأ) بآ يف دادغب يف ةخخفملا

 ةيكرتلا ةرافسلا هدعبو «ةيندرألا ةرافسلا هلبقو «ةدحتملا ممألا رقم لثم «ةريبك

 ةيمالسإلا ةروثلل ىلعألا سلجملا» ل ةيميظنتلاو ةيحورلا ةماعزلاو ةطرشلا تايضوفمو

 .يلودلا رمحألا بيلصلا ىلإ ًالوصو ««قارعلا يف

 «يكيرمألا لالتحالا دي نم ةردابملا تعزن خخفملا توملا نم ةجوملا هذهو
 ىلوصألاو ىثعبلا اهيحانجب ةمواقملا دي ىلإ ءأطخ وأ ًاباوص ءاهديعت تداكو
 ةيرابختسالا اهتامزلتسمو ينقتلا اهدادعإ ةقدو اهتسارش نويكيرمألا ازعو .يراحتنالا
 . ميهاربإ ةزع «ارود» ةدلب نبا «هيدل ةقثلا لجرو نيسح مادص ؛هرّبدملا سأرلا» ىلإ

 ثلثملا» اومسقو «ةينورتكلإو ةيرشب ةدراطمو بقعت ةيجيتارتسا اوغاص كلذلو
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 قلطأ ام يف ةيويح ًاراودأ ينازرابلاو ينابلاطلا «ةكرمشب» ىلإ اودنسأو .ةيخس يواشر لباقم يف نييلحملا نيربخملا فالآ دينجتب اوماقو ةريغص ةينمأ تاعبرم ىلإ 'ينسلا
 .«رمحألا رجفلا» هيلع

 ,ةيجاجزلا نويعلا» ةلكشم

 «نيسح مادص دايطصا ةيلمعل يدوكلا مسالا وهو ؛«رمحألا رجفلا) ةطخ تيقب

 نوناك) ريمسيد ١7 ءاسم نم نيرشعلاو ةسداسلا ةقيقدلاو ةنماثلا ةعاسلا ىتح ةيرس

 تمساقتو .ةفثكم ةينمأو ةيرابختساو ةيركسع تادادعتساو تاريغت اهتقيسو «(لرألا

 (هيإ. يأ. يسلا) ةيزكرملا تارابكتسالا ةلاكو يضباكيرما هزهجا ةجرأ اهين راردألا

 راتس ءاروو ءاوضألا نع ديعب لكش يف نيترم قارعلا تينيت جروج ءاهريدم راز يتلا

 ضعب ىلع هسفنب فرشأو .(لوألا نيرشت ) ربوتكأ (لوليأ) ربمتبس يف ٠ ةكتلا نم فيثك
 . ةيتايلمعلا ليصافتلا

 عافدلا ةرازول عباتلا (هيا. يإ.د) ةيعافدلا تارباخملا ةلاكو وهف يناثلا زاهجلا امأ

 ةرشابم طبترملا ةبصعلا «لاباك» زاهج عبارلاو «يمرقلا نمألا ةلاكو ثلاثلاو (نوغاتنبلا)

 ةدايقلا تناك ةعبرألا عرذألا نيب قيسنتلا ةقلحو (دليفسمار دلانود) عافدلا ريزو بتكمب

 .زيشناس ودراكير لارنجلا فارشإب دادغب يف ةيناديملا

 نييقارعلا نم ةيناديم تاكبش نود نم ةكرحلا ىلع ةرداق نكت مل ةيئبلا هذه

 ضقلا يف ةحلصم اهل «ةنواعتم ةيميلقإ تارباخم نم داتسإو معد نود كلذكو ءمهسفنأ

 «ساسألا اذه ىلع .هعم تاباسحلا ةيفصتل يكيرمألا «صفقلا) يف هعضوو مادص ىلع
 ام تفل ةيتوبكنع ةكبش لخاد نيربخملا نم فالآ ةّدع «رمحألا رجفلا) ةطخ تمض

 حسملا 23١ سروف كسات» ةدحو تأدبو .!ينسلا ثلثملا» هتيمست ىلع حلطصا
 . يناديملا

 نإف «ةقباطتم ةيدرك تامولعمل ًاعبتو .ىودج نود نكل .مهدلا تايلمع ترتاوتو

 عم ((بآ) سطسغأ ٠١ يف ذ ةرم لوأل :«ةديصملا يف عوقولا كشو ىلع ناك مادص

 .لصوملا يف ناضمر نيساي هط هبئان ىلع ضبقلا

 لخاد ةديدج تاذالم يف 0 د لوزنلاو ديدج نم ءافتخالا ىلإ عراس هنكل

 تاهبشلا داعبإل ةرجأ ةرايسب اهيلإ لصو يتلا ةرملا هذه تيركت



 ةبّيفُملا ةقيقحلا ءنيسح ماله 000000000000000 066 06006600000006 انف

 لالج ةدايقب «يناتسدركلا ينطولا داحتالا» ل ةعباتلا ةكرمشبلا ةدحو نأ ريغ

 مادصل نيقباسلا ةصاخلا ةسارحلا رصانع دحأ ناضمر نيساي هط عم تلقتعا ينابلاطلا
 .دادغب ىلإ امهتداتقاو «هلجن عم

 افشك امهنأل ««ىربكلا بيصنايلا ةزئاج ؛ةباثمب مهسفنأ داركألا بسح ءاناكو

 يف يأ ءاهبرغ يف الو دادغب يف سيل وهف .عولخملا سيئرلا ءابتخا ةقطنم نع

 لوح ةرشتنملا ىرقلا يف لب «ةيروس عم دودحلا ةقطنم يف الو «يدامرلاو ةجولفلا

 رخآ يتامولعم داصح عم اهتلباقمو تامولعملا هذه ةلبرغ نم ذئدنع دب ال ناكو

 7١. سروف كسان» نأ كش الو .ةدراطملا يف اهنم ةدافتسالاو اهتقيدص ةفرعمل

 , '2ةيناخد اهنأ دعب اميف نيبت ةديدع تامولعم ىلع تلصح

 عئاقولا نووريرودلا ناكس

 اهيف لقّتعا يتلا ةعرزملا بحاص ةراغ ءانثأ ةيكيرمألا تاوقلا تلقتعا

 نم نينثا هتاذ تقولا يف تلقتعاو .يسائرلا رصقلا يف ًاسراح لمعي ناك يذلاو .مادص
 . هئاّقشأ

 اهتلئاع دارفأ ةيقبو اهنإ ةلئاق «ةعرزملا بحاص ةجوز «يرودلا ةدلاخ كلذ تنلعأ

 .فرعي ناك اهجوز ىتح الو :ةعرزملا يف ًاثبتخم ناك مادص نأ اوفرعي مل

 موي لبق ةلجد رهن ةغض ىلع ةعقاولا ةعرزملا تراز نأ فداصت هنأ ىلإ تراشأو
 .تبسلا مادص لاقتعا نم دحاو

 لقأ دعب ىلع يلئاعلا اهلزنم عقي يتلاو ةسّردُم لمعت يتلا «يرودلا ةدلاخ تلاقو

 ىلإ تراشأو .ةزعام ىوس كانه نكي مل . كانه مادص رأ مل» :ةعرزملا نم رتموليك نم

 ىلإ 148١ نم يسائرلا رصقلا يف ًاسراح ناك (ةنس 78) يرودلا سيق اهجوز نأ

 .بلقلا يف ةيحص تالكشم ببسب هلمع كرت امدنع 6

 .(فرصتب) 5٠١ /١1؟/11-١110 215489 «,ددعلا ةلجملا )١(
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 ةيونل هضّرعت ببسب ةريخألا عيباسألا يف شارفلا حيرط ناك اهجوز نأ تفاضأو

 .هل أبخم ةعرزملا نم ْذَخَتا مادص نأ فرعي نكي مل هنأ رارصإب تدكأو «ةنس لبق ةيبلق

 سيق ناك اذاملف «كائه مادص ناك ول» :ةنس ؛٠ رمعلا نم ةغلابلا «ةدلاخ تلاقو

 .«؟تقولا ةليط لزنملا يف يعم ًادوجوم

 يف نيقباط نم نّوكملا اهلزنم ًايكيرمأ ًايدنج ١7 وحن محتقا امدنع هنأ يورو
 هنإ مهل تلقو» «شارفلا يف اهجوز اودجو «تبسلا ءاسم نم ثلث الإ ةنماثلا ةعاسلا

 .«بلقلا يف ضرم نم يناعي ضيرم
 «لصم بوبنأب هغسر طبرو ءاهجوز صحف دونجلا ةقفرب ناك ًابيبط نإ) : تعباتو

 .«ةيبطلا تازيهجتلاو وه هوداتقاو ًاسيق دونجلا لّبك مث

 184) ءالع ءاهجوز ءاّقشأ نم نينثا اهتاذ ةعرزملا يف اولقتعا دونجلا نإ تلاقو

 .(ةنس )١09 مساجو ؛ةرجأ ةرايس كلميو (ةنس

 اوناك اهتلئاع نم نورخآ دارفأو يه تورو «يكبت يهو اهتصق يورت ةدلاخ تناكو

 أبتخاو «قروزب راودلا ةيرق ىلإ ةلجد ربع مادص نأ نودقتعي مهنأ لزنملا يف نيدوجوم

 . مهغلبي نأ نود نم ةعرزملا يف

 تاعاس عضب لبق ءاج (مادص) هنأ دب ال١ :سيق مع ءدمحأ حلاص ىسوم لاقو
 ول مادصل ًاذالم رفوتس تناك ةلئاعلا لك نأ دمحأ دّكأو .«هيلع نيبكيرمألا روثع نم طقف
 .«انسيئر ناك دقل» :لاقو «كلذ مهنم بلط

 نع ةيكيرمألا تاطلسلا غلبيل ناك ام ناكسلا نم ًادحأ نإ ةيرقلا يف ناكس لافو
 .مادصب ىشو نم نوكي نأ دب ال جراخلا نم ًاصخش نأ اودكأو ءمادص دوجو

 مسا نوكي نأ تءاش رادقألا نآب ريكذتلا ةصرف ثيدحلا ءانثأ ناكسلا تّوفي ملو

 يف ةحابس ةلجد زاتجا امدنع لاقتعالا نم اجنو اهنم ٌرف ثيح «مهتيرقب طبترا دق مادص

 . ًايسايس ًاضراعم هنوكل ًاقحالم ناك نيح «تانيتسلا

 لك نم بآ /سطسغأ 14 موي يف ةحابس قابس مظنت رودلاو «ءنيحلا كلذ نمو
 . ةّئيس

 مث ؛هتعاجش يضاملا يف تبثأ مادص نأ يف ةبارغ ال هنإ ةيرقلا ناكس ضعب لاقو

 .ةلذملا ةقيرطلا هذهب لقتعا
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 هذه .ردقلاب نمؤن نوملسملا نحن» :دومحم ناحير فيض .«ناكسلا دحأ لاقو

 «زرتلاو زلراشت ويه بيقنلا لاق «ةقطنملا يف نييكيرمألل عقوم يفو .ههللا ةئيشم تناك

 ةعبس لبق اهتاذ ةعرزملا اوشتف دق اوناك هدونج نإ «رودلا نع لوؤسملا طباضلا وهو

 . كانه ةحلسأ ىلع اورثعو «ةمولعم ىلع ءانب مادص لاقتعا نم عيباسأ

 ءيش يأ وأ ؛كانه ناك ًادحأ نأ ىلإ ريشي ءيش يأ اودجي مل دونجلا نأ فاضأ مث

 . مادص ىلإ ريشي
 تدب املثم زوجع صخش يأ رأ ملو «ةعرزملا كلت يف سانأ ىلإ تثدحت» :لاقو

 . "7«مادص ةروص

 مادصب عاقيإلاو ونريدوأ لارنجلا
 ةيلمع يف ةلئاهلا ةيركسعلا ةوقلاو ءاهدلا ونريدوأ دنومير لارنج روجيملا مدختسا

 «ةعبارلا ةاشملا ةقرف دئاق نكمتو «نيسح مادص قباسلا يقارعلا سيئرلا ةدراطم
 مادص ىلع ىضبقلا نم ةياهنلا يف ؛قيلحلا هسأرو (ًارتمتتس )١87 هتماق لوطب فورعملا

 .تبسلا ةليل
 ونريدوأ دونج نم 7٠٠١ روثعب رهشأ ةينامث تّرمتسا يتلا ةدراطملا ةيلمع تجّوتو

 تيركت ةنيدمب ةلجد رهن ةّفض ىلع ةعرزم يف ضرألا تحت ًائبتخم نيسح مادص ىلع
 .قارعلا لامش

 فلأ 77 مهددعو ةعبارلا ةاشملا ةقرف لاجرو ونريدوأ ملعت ةينامثلا رهشألا لالخو

 طقسم نم ةبيرق ةقطنم يف قباسلا روتاتكدلا ىلع قانخلا قيبضت نم مهتنكم ًاسورد يدنج
 .ةسأر

 حبصأ ثيحب هئاسؤرو هطاّبضو هدونج عم رواشتلا ىلع رارمتساب ونريدوأ فكعو

 هتريشعو هتلئاع دارفأ نيب لّقنتي هنأو ءدادغب لامش دوجوم مادص نأب ًامامت ًاعئتقم

 ةبوقعبو طفنلاب ةينغلا كوكرك ةنيدم ىلإ تيركت نم رارمتساب كّرحتي هنأو «نيبّرقملا
 . ةيناريإلا دودحلا نم ةبيرقلا

 نم لاقتعاب ةروانملا ىلع مادص ةردق نم ّدحلا ىلع كلذ دعب ةّقدب لارنجلا لمعو

 .(فرصتب) 8819/8 ددعلا 00 «جيلخلا قفز
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 يدعاسمو سارح نم ديدعلا لاقتعا عمو .نريثعبلا مهيف نمب هئافلح نم مهنأ يف هبتشي

 7 ا ا

 را صاح . هفده قيِق قيقحت نم هنكمت مهشهدي مل ونريدوأ نوفرعي نم نكلو
 زيمتيو هدونج عم ةديج تاقالعب طبتري ءيرج دئاق هنأب ةرهش ًاماع 149 رمعلا نم غلابلا

 .داح ءاكذو عمال لقعب

 رنريدوأ نأ ةعبارلا ةاشملا ةقرف مساب ثّدحتملا دلانودكم ليب لينولركلا لاقو

 ةدحاو ةرم هل هأرقت و ام نايب ىلع هعلطت نأ ىوس كيلع امف (. . .)ةقراخ ةركاذب عمتي

 . ؛ًاديج هركذتيل
 يحوي هلكش نإ نولوقي ونريدوأ ةرمإ تحت نولمعي نيذلا طاّبسغلا ضعب نأ مغرو

 ىلع نوعمجُي مهنأ الإ سأرلا قيلحلا رئيرب لوب ةيئامتيسلا ةيصخشلاب هنوهّبشيو ةبهرلاب
 . ًافوطع ًاصخش هلخاد يف نأ

 شيجلا يف دّرفتملا هقيرط يسريجوين يف يواكور نم رّدحتملا ونريدوأ ظخ دقو
 ةيعفدملا تادحو يف هتمدخ ءانثأ ةيوونلا ةسدنهلا يف ريتسجاملا ةجرد ىلع لصحو

 . ةيناديملا

 هتالص ءاقبإ ىلع صرح املثم يلاتقلا ناديملا يف دجاوتلا ىلع لارنجلا صرحو

 .ةيوونلا مولعلا ملاعب

 برح لالخ ةيدوعسلا يف ةيناديم ةيعفدم ةبيتك يف ًايذيفنت ًاطباض ونريدوأ لمعو
 1481١. ماع جيلخلا

 يوونلا عافدلا ةلاكو يف ةيوون ثاحبأ طباضك نطنشاو يف كلذك لمع هنأ الإ

 .ةحلسألا ةبقارمل راشتسمك عافدلا ةرازو بتكم يفو ١441/1987 يماع لالخ

 عيبرلا تيركن ىلإ مودقلل ًادعتسم نوكي نأ ىلع ونريدوأ تابيردتلا كلت تدعاسو

 لامش نيئبتخملا نيلتاقملا ةعومجمو نيسح مادص دض لاتقلا ةمهمب مايقلل يضاملا

 ,©0واخ

 .(فرصتب) #٠١47 ددعلا ء15/15/١٠5 «سبقلا ةفيحص )١(



 ةيّيغُملا ةقيقحلا «نيسح ماده 000000000000000 000060000000066. م معمل ىلملا

 ١1 لا تاعاسلا ليصافت

 كلت يفو نسعي مادص لاما ءايآ ىلع متكك ةعاس 12 لارط توب ةراذإ ثلظ

 امنيب ءمادص ةيوه نم دكأتلل ةلماش قيقحت ةيلمع يرجت ةيكيرمألا تارقلا تناك ءانثألا

 طوقس ذنم ةرادإلل لضفألا يملاعلا أبنلا نع نالعإلل ططخلا ّدعت شوب ةرادإ تناك

 .5017 ماع ليربأ نم عساتلا يف دادغب

 عامتجالل جرخخ ؛ءشوب سيئرلا نم ربخلاب ينيشت كيد سيئرلا بئان ملع نأ دعبف
 نم ددعو دليفسمار عم فكعو «هبتكم ىلإ داع مث «نييروهمجلا بئارضلا يعماج دحأب
 نالعإلل بيترتلا لجأ نم ءودهب لمعلا ىلع شوب ةرادإ يف برحلا سلجم ءاضعأ رابك
 . مادص لاقتعا نع

 متي ثيحب ةيركسعلا ةقيرطلاب لاقتعالا عم لماعتلا بجي هنأ دليفسمار غلبأ شوب

 بعشلل راصتناك ءابنألا ودبت نأ يف ةبغر هنأب كلذ نولوؤسم رّسفو .دادغب يف هنع نالعإلا
 هنإل برحلا نم رهشأ ةتس لبق هنع لاق يذلا شوبل ًايصخش ًارصن سيلو ؛يقارعلا
 بالا شوب سيئرلل ةلشافلا لايتغالا ةلواحم ىلإ ةراشإ يف ؟يبأ لتق لواح يذلا صخشلا

 ريهامجلا ىلع ةطّلسم مهنيعأ تناك نيذلا شوب ودعاسم زعوأو .1447 ماع تيوكلا يف

 يف لاقتعالا نع نالعإلا قارعلا يف ةيكيرمألا ةرادإلا يلوؤسم ىلإ «ةيقارعلاو ةيكيرمألا
 .قئاقد لالخ برست تأدب ءابنألا نكلو :دادغب تيقوتب ًارصع ةثلاثلا ةعاسلا

 2..١4)0مادص ىلع انضبق فيك
 روصلا نإف «ءيش لك ةماركلاو فرشلا هيف ربتعي يذلا ملاعلا نم ءزجلا اذه يف

 نود نم يبط ينف وأ بيبطل روص تضرع دقف .راعلا بلج حوضوي فدهتست تناك

 امبر «ةيانع لكب لجرلا رعش صحفب حوضو لكب موقي ؛ةيبطلا تازافقلا يدتري ءمسا
 ىلإ بيبطلا رظنو ؛همف لجرلا حتف «ئندأ ىلإ ناسللا عفد ةادأب هرهنبو . لمقلا نع احب
 ضمحلا صوحف لجأ نم ءايالخ نم ةنيع ذخأو هترجنحل يرهزلا نوللا تاذ ايالخلا
 «ًاليزه لجرلا ادب دقل .لجرلا كاذ هجو ملاعلا ىأر مث .هتيصخش ديدحتل يورنلا

 مادص هنأ كش نود نم ادب دقو «هلوح نم يرجي امم نايئغلاب ًاليلق ًارعاشو ًاموزهم

 .(فرصتب) «نطنشاو «يجبتارتسإلا زكرملا فلم نم ءزج «دنالدرون دورو ساموت نافيإ )١(



 ا كا اعلا ل ل نييكريمألا ةضبق يف مادص .رمحألا رجفلا ةيلمع»

 ثحب تايلمع عسوأل ًافده ناك يذلا :لتاقلاو يداسلا «يباهرإلاو ةيغاطلا «نيسح
 . خيراتلا يف صخش نع

 ودراكير لارنج تتنتفللا قارعلا يف ةيكيرمألا «لالتحالا» تاوق دئاق غلبأ دقو

 ليطاسأ تبهذ دقل . ينيط رح يف ًائبتخم هيلع رثع دق مادص نأب نييفاحصلا زيشناش
 ىتح مادص لواحي ملو .بهذلاب ةيلطملا روصقلاو ةيرسلا ةطرشلا بئاتكو سديسرملا
 ناك دقل .(سدسم هتزوحب ناك هنأ مغر) هسفن لتقي نأ لواحي مل امك ؛مواقي نأ

 اذه ةكوش ترسُك دقل . ًاقيعضو ًاليزه .ًادعترم ًاملستسم ناكو :«ًانواعتم»و ؟ثّدحتي»

 ءرّضن ذخوبن ةفيلخو ءراتخملا دئاقلاو «نيلبشلا يبأ «لباب دسأ ؛ديجملا دئاقلا

 ناكم# ىلإ ةعرسب لقنُي نأ لبق عوكرلا ىلع ربجأو .ديدجلا يمالسإلا نيدلا حالصو
 ةعساولا همئارج ىلع ةمكحملا مامأ لوثملا رظتني امنيب هريصم يف لمأتلل «مولعم ريغ

 . ةيناسنإلا دض قاطنلا

 مكاحلا رميرب لوب نلعأ اذكه «!هيلع ضبقلا انيقلأ دقل «يتداسو يتاديس»
 مّيخ دقف ؛ةيقارعلا ةمصاعلا يف امأ .ًارصتنمو ؛ًاجهتبم ادب يذلا .دادغب يف يكيرمألا
 ادبو .دادغب عراوش ربع مادص ىلع ضبقلا تاعئاش تلقتناو .ةنيدملا ىلع تمصلا

 ةملكلا ىلإ عامتسالل ويدارلا وأ نويزفلتلا زاهج لوح اورهمجت دق عيمجلا نأكو
 دادغب تيقوتب دحألا موي رهظ دعب : ١0 ةعاسلا وحن يف رميرب ثدحت نيحو .ةيمسرلا

 أدب .ةبسانملاب ًالافتحا راتلا قالطإب ةنيدملا ترجفنا :«(نطنشاو تيقوتب ًاحابص /:15)
 نولفتحملا دقفي نأ نم ةيشخ ؛مهلاحم باوبأ نوقلغي ةيراجتلا لاحملا باحصأ

 فيصلا امهلتف متو «يدعو يصق مادص ينبا ىلع رثع نيح) .مهسفنأ ىلع ةرطيسلا

 .(ًالافتحا طقاستملا صاصرلا تاحشْز ءاّرج لقألا ىلع صاخشأ ةتس لتق «يضاملا
 .راجيسلا ناخد نوثفني مهو نييكيرمألا دونجلل ًاروص تاريماكلا تطقتلاو

 ءاقلإ نكلو .نوتوميس نييقارعلاو نييكيرمألا دونجلا نم ديزملاو لصاوتيس دّرمتلا
 ديدعلا .قارعلا «ريرحتا ةيلمع يف ًالئاه ًازاجنإ كش نود نم ناك مادص ىلع ضبقلا
 سوباكك روهظلا دواعي نل هنأو «ىّلو دق مادص نأب ًالعف اوقدصي مل نييقارعلا نم

 ىلع رهُيو زمهُي وهو لب «طقف ًالقتعم سيل ءرسألا يف مادص روص ضرع نكلو .ءىبس
 نييقارعلا ىلإ ًاروص نوهجوي اوناك نييكيرمألا نإف ءهنقذ قلحل عضخي وهو لب ءهمف حتف
 .دبألا ىلإ ىهتنا دق دوقع ىدم ىلع مهبذعم نأب



 ةبّيفُملا ةقيقحلا ؛نيسح ماده 000000066606006 0666666 000066 ملل "م

 - مادص عئاظف ىلع ةلدألا لبج .برحلا مئارج مكاحم لك مأ يتأت نآلاو
 يعامجلا لتقلا «نييسايسلا ءانجسلا بيذعت ءاهلمكأب ىرق دض ةيزاغلا لبانقلا مادختسا

 ةيحانلا نم ًاسوباك نوكت نأ نكمي ةمكاحملا هذه .2'هليلحتو هميدقت ٌمتيس  هئادعأل
 يلوؤسم ضعب نهكتو .نييباهرإلل ًافده «عبطلاب «كلذك نوكتس يهو «ةينمألا

 ةقيقح يف بّبستي دق مادص لاقتعا نأب دحألا حابص كيوزويتل نييكيرمألا تارابختسالا

 ةيقيقح ةرفط ؛نييقارعلا مهئافلحو نييكيرمألا دونجلا ىلع تامجهلا ةدايز يف رمألا

 وحن ةوطخ ءحلاصتلل ةصرف ًاضيأ نوكي نأ نكمي مادص لاقتعا نكلو .فنعلا نم ةريخأ

 .فوخلا همسقي ءًاضيأ ةليوط ةرتفلو «ةريشعلاو بهذملا همسقي دلب ديحوت ةداعإ
 .سشوب ةرادإو ةيكيرمألا تاوقلل ًايقيقح جاعزإ ردصم مادص نع ثحبلا ناك دقل

 ةرمثم ريغ ثحب ةيلمع ًانايحأو «ةروعسم ثحب ةيلمعل ةديعس ةمتاخ هلاقتعا ناكو

 نيحو .رالود نويلم ؟8 غلبت ةأفاكم هسأر ىلع تعضُو موسوم لجر نع «ةجرحم

 ةروصب نيقئاو ةيكيرمألا تارابختسالا ولوؤسم ناك «دادغب طوقس دعب مادص ىفتخا

 نم برقلاب ام ناكم يف ًائبتخم ناك هنأ اونّمخو دالبلا جراخ ىلإ برهي مل هنأ نم ةلوقعم
 نم ددع كانه ناك هنإ ليق دقف ؟نيأ نكلو .ةيقارعلا ةمصاعلا لامش ؛تيركت هتدلب

 ةروصب هرهظم حمالم رييغت لجأ نم ةيليمجت تايلمع ةدعل عضخ دق هنإو مادصل هابشألا

 ترشن «وينوي يفف .هنع ىرخألا ولت ةعئاشلا زرفت تاعئاشلا ةنوحاط تلظو .ةيرذج

 يف وريجاب عون نم ةرجأ ةرايس دوقي وهو دهوش دق قباسلا سيئرلا نأ دادغب يف ةفيحص

 ًابابلجو ءادوس تاراظن يدتري ناكو هنقذ قلطأ دق ناك هنأو :ةيقارعلا ةمصاعلا ءايحأ

 .هيمدق صمخأ ىلإ ًايديلقت ًايبرع

 لكب مادص نأ ايسن دق (ةياورلا هذه ابحاص امهو) دنالدرون دورو ساموت نانيإ نأ رهاظلا )١(

 ةيبزح رزاجم نم اهبحاص امو ةطلسلا ىلإ هلوصو نم ءزايتماب ةيكيرمأ ةعينص ناك ةطاسب
 «ناريجلاو هبعش قحب ةيوايميكلا ةحلسألا تادابإو ةيعامجلا رباقملا ىلإ «ةيسامولبد»و
 امو نيراج نيدلبل هوزغو «ةيركفلاو ةيئيدلا قارعلا زومرل اهبيلاسأب ةبعرملا تامادعإلاو
 «ةينابعشلا ةضافتنإلا قحب ةبيهرلا رزاجملا اهدعبو «ناريإو تيوكلا يف تاعاظف نم هفرتقا
 يف هماظنو مادصل مهمعد ةصاخ :رخآ ًائيح مهمعدو ًانيح ناكيرمألا ةفرعمب لصح اذه لك

 ذفني ءاقيدص وأ افيلح وأ ًالطب مادص ناك اهتقو ءةيوايميكلاو ةيجولويبلا هتناسرت ءانب
 ءدحأ ىلع ىفخي دعي مل اذهو «ةباينلاب ةقطنملا يف ةبقاعتملا ةيكيرمألا تارادإلا عيراشم
 ةرادإلا يلوؤسم فارتعا دعبو ؛هنيحل ةيرس تناك ةيكيرمأ ةينمأ قئاثو فشك دعب ةصاخ
 .(«فلؤملا) .ةدع تايّمسم تحت مادص ماظنل مهمعدب مهسفنأ ةيكيرمألا



 كه 2 لا وو مما نييكريمألا ةضبق يف مادص «رمحألا رجفلا ةيلمع»

 ةيرحبلا حالسل ةعباتلا ةصاخلا تاوقلاو اتلدلا تاوق) ةصاخلا تاوقلا تماقو
 ًاثحب دالبلا ءازجأ ىتش يف ثحبلاب (ةيركسعلا هبش ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تاوقو

 ةيرس ثحب ةيلمعب نكادلا بلعتلا مساب فرعي ةيرسلا قئاف يركسع قيرف أدبو .هنع
 نم نكي مل مادص نكلو .ويدارلا ربع وأ ةيفتاهلا تالاصتالا ىلع تّضنتلاب ماق ذإ ؛هنع

 دقف .هتدلب ءانبأ هنوخي نأ وه ًامئاد ربكألا لمألا ناكو ,فتاهلا مدختسي نأ هل حّجرملا
 مهبيترت مت نأ دعب ؛رخآلا ولت ًادحاو «نيبثعيلا ةداقلا رابك لاقتعا نم نويكيرمألا نكمت

 دعبو .بعللا قاروأ ىلع مهروص ةيكيرمألا تارابختسالا تعضوو ؛ةيمهألا بسح
 .يتابسلا سآ نمضتت مل اهنكلو «06 لا نم 4١ لاقتعا ّمت .دادغي طوقس نم ًاموي 4

 لوصحلاب نيينعم نييقارع نم تامولعملا نم ًاريبك ًاردق اوّقلت دق نويكيرمألا ناكو
 تأدب دقف ءهيلعو .ءيش ىلإ دؤي مل اهنم ًاَيأ نكلو ءرالود نويلم ١5 لا ةأفاكم ىلع
 ةعبارلا ةقرفلا نم دونج ماقأ «عيباسأ ةتس لبقف .رثكأ طغضلا يف ةيكيرمألا تاوقلا

 دق مادص ناك يتلا «ةيعارزلا ةجوعلا ةيرق لوح ةكئاشلا كالسألا نم ًاجايس ةاشملا

 بونج تارتموليك ٠١ ىلإ ةسمخ نيب ام دعبت ةيرق يهو «ًايبص ناك نيح اهيف شاع
 يقلأ يتلا ةعرزملا نع تارتموليك ةسمخ وحن دعبت يتلا «ًاقحال نّيبت امكو «تيركت
 وحن لاقتعا ّمت دقو . مادص راصنأل ًاعترم ةيرقلا هذه تناك دقو .ًاريخأ هيلع اهيف ضبقلا

 تتنتفللا لاقو .مهعم قيقحتلاو كلذ وحن وأ ١,٠٠١ لا ةيرقلا لاجر نيب نم ةئاملاب ٠٠

 دلاو ىلع ضبقلا انيقلأ» :كيوزوينل ةعبارلا ةاشملا ةقرفلا نم لسر فيتس لينولوك
 نيذلا تايصخشلا نم عّونتم ددع ىلع ضبقلا انيقلأو «مادص مع نبا .5 مقر بولطملا

 .؟ةزرابلا ةيرقلا تايصخش نم مه

 يف دادغب دليفسمار دلانود يكيرمألا عافدلا ريزو هيف راز يذلا دعوملا لولحيو

 ًاريخآ اوأدب مهنأب نورعشي ىطسولا ةيكيرمألا ةدايقلا يلوؤسم رابك أدب ءربمسيد علطم
 اوأدب يتلا تارابختسالا نأ كيوزوين دليفسمارل ريبك دعاسم غلبأو .قانخلا نوقّبطي

 نم ةبيرق تناك يتلا رداصملا لاقتعاب اوأدبو ءمادص وحن هجتن تناك اهيلع نولصحي

 تادب» ةيكيرمألا تاوقلا نإ دليفسمارل رابكلا نيلوؤسملا دحأ لاقو .هسفن دراطملا

 ةدايقب موقي ناك مادص نأ كيوزوين ةيناطيرب رداصم تغلبأو .مادص ىلع «قانخلا قيضت

 نأ ادبو .ةيوجلا عالطتسالا روص نم مهتغلب دق ةمولعملا هذه نإو «ةميدق ةرجأ ةرايس

 ةعيرسلا تاراغلا نم ةلسلس تفشك دقف :يضاملا عوبسألا عراستت تأديب تاراغلا ةريتو



 ذإ ««نييئادفلا ىولح لحم» ب نييركسعلا ةداقلا دحأ هفصو ام ءىباخملا نم ددع ىلع

 ةلوصوملا لبانقلاو تارجفتملاب ةوشحملا يسبيبلا بلع ىلع أبخملا اذه يف رئُع

 .مادص راثآ نم ديزملا ىلع كلذك رثُعو .لزانملا باوبأ سارجأب

 تلصح ءريمسيد 17 موي ثيسلا دادغي تيقوتب ًاحابص ٠١:6٠ لا وحن يف
 ءىبتخم مادص :اهنع ثحبت تناك يتلا ةمولعملا ىلع ةيكيرمألا ةيركسعلا تارابختسالا

 ةيرق رايتخا) .ةمولعملا هذه لقن نم بسح «ةريغصلا رودلا ةيرق يف نيتعرزم ىدحإ يف
 ماع يفف .مادص لبق نم ءًاسئاي ًالعف ناك امّير هنأ وأ ءلايخلا ىلإ ًاراقتنا رهظي رودلا

 دبع «كاذنآ يقارعلا ءارزولا سيئرل ةلشافلا هلايتغا ةلواحمب مادص ماق نيح

 هئاقدصأ دحأ عرازم ىدحإ يف أبتخاو اهسفن ةيرقلا ىلإ بره دق ناك مساق ميركلا

 تاّرملا نم ةدحاو يهو «ةيروسب هافنم ىلإ ًاقحال ةحابس ةلجد رهن عطقي نأ لبق ءاهيف
 .(قارعلا مادص اهيف رداغ يتلا ةليلقلا

 وحن عمج ذإ :رمحألا رجفلا ةطخ ذديفنتب ةعبارلا ةاشملا ةقرفلا تماق ؛ةعرسبو

 «نيتعرزملا ماحتقال  ةصاخلا ثاوقلاو ةيعفدملاو نيسدنهملاو ناسرف لاجر نم ٠
 ءاسملا مّيخ نإ امو .7 نيارفلوو ١ نيارفلوو نييكرحلا نيمسالا امهيلع قلطأ نيتللا

 امهيلإ ةلصوملا قرطلا اوعطق ثيح نيتعرزملا قيوطتب دونجلا ماق ىتح ؛ةقطنملا ىلع
 لوخدب ةصاخلا تاوقلا تماقو .تارتموليك ةسمخ ىلإ ةعبرأ نيب لصت ةفاسم نم

 .ءيش ىلع رثعت مل اهنكلو «نيتعرزملا

 «مهعم ربخم ةبحصب اوناك نييكيرمألا دونجلا نإف ؛نييكيرمألا نيلوؤسملا بسحو
 هنإ نييكيرمألا دونجلل ربخملا لاقو .«مادص نم ًابيرق ناك يذلا» مادص ةلئاع دارفأ دحأ
 لقحو ىنبم لكل ةقد رثكأ ةيناث ثحب ةيلمع تأدبو .«ثحبلا اولصاوو «ىب اوقث .كانه»

 ضرألا يف قش ىلع دونجلا دحأ رثع ؛ءاسم 7 ةعاسلا وحن يفو ؛ةعرزملا يف

 .ةريغصلا يشاوملا عرازم ىدحإ يف قصالم ينيط خوك نم بيرق لئام حطس تحت
 ب نوغاتتبلا هفصو امو ؛دادغب رازجو «لباب دسأ ىلع هيف رثُع يذلا ريخألا ابخملا ناكو

 ةيقارع ةرجأ ةرايس كانه تناك دقف . ًادبأ تفال ريغ 2١ مقر ةميقلا عفترملا فدهلا»

 نأ قشلا رهظأو .يشاوملا ةعرزم نم برقلاب فقت ضيبألاو يلاقتربلا اهينولب ةميدق

 باب ىلإ لصيل بارتلاو بوطلا ضعب ةلازإب ةيانعب يدنجلا ماقو .هتحت ًايفخم ًاباب كانه
 .ةداجسي ىطغم ىوقملا كيتسالبلا نم



 0 ل ا نييكريمألا ةضبق يف مادص ءرمحألا رجفلا ةيلمع»

 ةيحلب رهظملا ثر لجر مادقأ تس هقمع غلبي يذلا رحجلا يف ناك بابلا تحتو

 ينامث ضرعب مادقأ تس نع هتحاسم ديزت ال رحج يف هرهظ ىلع ًايقلتسم ناك .ةثك
 ةرفح» ناكو .ناكملا كلذ يف ًائيتخم مادص ناك تقولا نم مك حضّتي مل .مادقأ

 .سفنتلاب هل حمسي سفنت زاهجب ًادوزم ءًاقحال زيشناس لارنجلا هفصو امك «توبكنعلا

 .لّوبتلل ةيئادب ةليسو نع ةرابع ناك بوبنأ رحجلا رادج نم زربو
 نيسح مادص يئنإ .رانلا قلطت ال» :لاق لجرلا نإف «يركسع ردصم بسحو

 ةعبارلا ةقرفلا دئاق ونريدوأ يار لارنج تننتفللا بسحو .«ةيقارعلا ةيروهمجلا سيئر

 .؟كانه ناك نيح نايب يأب لدي مل .ريثكلا لقي مل» مادص نإف ةاشملل

 ودبيو .ًالوهذمو ًارئاحو «ًاعونخ «هريصمل ًاملستسم ناك هنأب ًاقحال مادص فصوو
 ناك دقل» :زيشناس لارنجلا لاقو . امهئم بحس نيح ةرفحلا فقسي هسأر برض دق هنأ

 «ةدحاو ةقلط قلطُت ملق .ةلهس لاقتعالا ةيلمع تناك .«هريصمل ًاملستسم ؛ًاكهنم ًالجر

 غلبمو سدسمو 41 هيك هيأ يتيقدنب ىلع ةيكيرمألا تاوقلا ترثعو .ىذأب دحأ بصُي ملو
 نالواحي اناك امنيب نيلجر لاقتعا مت دقو .رالود ةئاملا قاروأ نم رالوو ٠٠

 نيذلا نييصخشلا سرحلا نم مادص قليفل ةريخألا اياقبلا نم امهنأ ضرتفيو «برهلا

 ناك اميرو «نيتفرغ نم يئادب ينيط ىنبم يف ميقي مادص ناكو .ًاموي حانجلا يبوهرم اوناك
 ذإ ؛لاحرتلا مئاد ناك وهو ءاهنيب لقنتي ناك يتلا ءىباخملا نم كلذ وحن وأ ٠١ نم ًادحاو
 ةداقلا بسح «تاعاس عبرأو ثالث نيب ام لك رخآ ىلإ ناكم نم لقتني ناك امبر

 . اهتفلغأ يف تلاز ام تناك هل ةديدج بايث ىلع دونجلا رثعو .نيبكيرمألا

 زكرم ةقيقحلا يف وهو ؛«مولعم ريغ ناكم» ىلإ ةيحورم ةرئاطب ريسألا لقن مت دقو
 رابك ىلع ظّفحتلا متي ثيح «دادغب راطم يف ةيكيرمألا تاوقلا هتماقأ يذلا لاقتعالا

 نم فيفختلا نويكيرمألا ةداقلا لواحو .مهعم قيقحتلا لجأ نم نييقارعلا نيلقتعملا
 يف تاوقلا عيمج نع لوؤسملا ىطسولا ةدايقلا دئاق ءديز يبأ نوج لارنجلا . مهتجهب

 .ةراسلا رابخألا هيلإ لقنيل دليفسمار عافدلا ريزوب لصتا «ةقطنملا

 بماك يف شوب سيئرلاب ريزولا لصتاو .نطنشاو يف تبسلا رصع تقولا ناك
 ريراقتلا «سيئرلا ةرضح» :لوقلاب دليفسمار أدبو .ًارصع ” ١6: ةعاسلا وحن ديفيد
 .«بلاغلا يف ةقيقد ريغ نوكت نأ ىلإ ةداع عزنت ىلوألا

 .«ًاراس ًاربخ نوكيس اذه نأ ودبي» :هلوقب سيئرلا هعطاقو
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 نأب «ًامامت ًاقثاو ادبو» هب لصتا دق ديز يبأ نأ شوب ويلبد جروج دليفسمار غلبأو

 .لاقتعالا نهر حبصأ مادص

 .«ًالعف ةييط رابخأ هذه» : شوب لاقو

 مت امبرو ء«يبط صحفل هعاضخإو هنع مادص سبالم عزن ّمت دقف «دادغب يف امأ

 رهظأ امك هيلع لاد مشو هيدي ىدحإ ىلع ناك .ةيلومشلاو ةقدلا ةغلاب ةروصب ايندب هشيتفت
 هورسآ ماقو .هنقذ ةقالح تّمت دقو .ةقباس حورج ءاّرج هندب يف بودن دوجو فشكلا
 مهيف نمب ءًاضيأ نآلا لاقتعالا نهر مه نيذلا نيقباسلا هيدعاسم نم ددع مامأ هضرعب
 .قباسلا مهسيئر ةيوه نوقباسلا نودعاسملا دكأو .زيزع قراط ديعب نمز ذنم هدعاسم

 ةلئسألا هيجوتو هتيؤرب «يقارعلا مكحلا سلجم ءاضعأ «مادص ءافلخل حمس دقو

 ءاضعأ دحأ هلأس نيحف .يّدحتلا هيلع ادب هئكلو ًاكهنم قباسلا سيئرلا ناكو . هيلإ
 ةعرسب مادص در ؛سانلا نم ريبكلا ددعلا اذه هلتق بابسأ نع يقارعلا مكحلا سلجم

 يف ةعيشلا ءاضعألا ةظيفح تريثأ دقو) .«نييئاريإ ءالمعو ًاصوصل» اوناك هاياحض نأب
 ناكا ذإ اًمع مهلبق نم لئُس نيح مادص مالك تزّيم يتلا ةيمكهتلا ةمغنلاب مكحلا سلجم

 ميكحلا رقاي دمحمو ١444 ماع ردصلا قداص دمحم هللا ةيآ لايتغا يف ًارود بعل دق

 هردص ىلإ راشأ نيح مادص مكهت دقف .ماعلا اذه ةخخفم ةئحاش راجفنا يف لتُق يذلا

 وهو «يج هجابلا ناندع ناكو .(هردص نم هئفن هنأب اموأو [ردصلا نع مالكلاب ًابعالتم]

 ىلإ رطضا نيح مادص عم ًايماح ًايمالك ًاشاقن ضوخي ؛مكحلا سلجم يف زراب وضع
 .دحألا حابص مادص لاقتعا ىلع شوب سيئرلا نم ةئنهت ةملاكم ذخأيل شاقنلا فقو

 مادص لاقتعا شوب غالبإ

 يف سيئرلا تظقيأ سيار ازيلودنوك يموقلا نمألا نوؤشل سيئرلا ةراشتسم
 نإ ضيبألا تيبلا يف نودعاسملا لوقيو .ربخلا ديكأتب هغلبتل دحألا حابص ةسماخلا

 دق مادص ةيوه نأ سيئرلا سيار تغلبأ دقف .ةتباث قئاقحب غالبإ اهنأكو تناك ةملاكملا

 هيراشتسمو هنكلو .مويلا كلذ رهظ ةمألا ىلإ ثّدحتيس هنأ ةعرسب شوب ررقو .تدقات

 يسيئرلا ثدحلا نأو نطنشاو يف ىندألا هذح يف ىقبي نأ بجي لافتحالا نأ اوررق
 .دادغب يف ىقبي نأ بجي

 دادغي تيقوتب ًارصع ةثلاثلا يف يفاحصلا هرمتؤم لهتسي نأ دصقي رميرب ناكو
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 رذهلا عمس نيح هنكلو «مارتحالا نع منت تاظحالمب (نطنشاو تيقوتب ًاحابص ةعباسلا)
 مل هنإف «دادغبب تارمتؤملا ةعاق يف اودشتحا نيذلا نيبقارعلا نييفاحصلا نم جاتهملا

 تيبلا ولوؤسم لاقو .«!هيلع انضبق دقل» :جاهتباب ًالئاق رجفناو ؛ةمواقملا عطتسي
 لاعفنالاب سحأ ءضيبألا تيبلا يف نويزفتلا دهاشي ناك يذلا ءشوب نإ ضيبألا

 .نويقارعلا نويفاحصلا اهنع ربع يتلا ةيفطاعلاو ةبحرملا لعفلا ةدرب ةجهبلاو
 نكي مل امبرف . درمتلا ةكرح ىلع مادص لاقتعا هكرتيس يذلا رثألا ةفرعم بعصلا نم

 هتقو مظعم يضمي ناك مادص نأ نكمملا نمو .ةمواقملل يلعفلا يناديملا دئاقلا وه مادص

 نريكيرمألا ةيركسعلا تارابختسالا ولوؤسم لوفيو .ةرتفلا هذه يف ءابتخالاو برهلا يف
 نولصاويس ءالؤهو مادص نوتقمي دّرمتلا ةكرح يف نيكراشملا نم نيريثكلا نإ كيوزوينل
 لقتعت نأ ةيكيرمألا تاوقلا ىلع لازي الو .نولتقي وأ مهيلع ضبقلا ىقلي نأ ىلإ لائقلا
 هبشي هنإ لاقي يذلا) رمحألا رعشلا بحاص مادص دعب يناثلا لجرلا «يرودلا ميهربإ ةزع

 .ةمواقملا ةكرح نم ريبك ءزج ةرادإب ماق نوكي نأ نكمي يذلا (يتسارك جرهملا

 نأ مادصل نكميو .قيقحتلل عضخيس هنإف ةمكاحملا ىلإ مادص بهذي نأ لبقو

 نيأ ؟ةلئاهلا هتورث ةيقب يه نيأ :ًابغار ناك اذإ ةلئسألا نم ةيهتنم ريغ ةلسلس نع بيجي
 ؟ًاقح ةدوجوم تناك نإ .لماشلا رامدلا ةحلسأ يه نيأ ؟نوبراهلا هيدعاسم ةيقب مه
 دالبلا نم اهجرخأ ناك اذإ وأ ام ناكم يف ميثارجلا نم ًاعاونأ يفخي مادص ناك اذإو

 .مسحلاو ةيمهألا ةياغ يف نوكتس هرارسأ نإف - نيرخآ نييباهرإ لبق نم مدختسُت يكل
 نأ فرعي مادصف .ثيدحلا ىلع هلمحل ذوفنلا نم ريثكلا مادص يرسآ ىدل سيل نكلو

 لثم نم ةقفص دقعب موقي نأ ريبك دح ىلإ لمتحملا ريغ نم نوكيسو .ترّرقت دق هتياهن
 .نيققحملا عم نواعتلا لياقم مكحلا فيفخت تاقفص

 يقارعلا مكحلا سلجم لكش .هنطوم يف ةمكاحملل لثميس مادص نأ حجرألاو

 يف اهل ًاًرقم ةمكحملا ذخّتتسو .هينواعم رابكو مادص ةمكاحمل برح مئارج ةمكحم

 مكحلا سلجم ءاضعأ لوقيو .مادص دهع تايركذل سّركم دادغب طسوب مخض فحتم

 .يكيرمألا لالتحالا ءانثأ اهفقو مت دق ناك يتلا مادعإلا ةبوقعب لمعلا نوديعيس مهنإ

 ًاريطخ نوكي نأ نكمي هنكلو .ًايضارعتسا ًادهشم نوكي نأ نكمي مادص ةمكاحم دهشم
 نيددشتملا نيديؤملا نم ىّقبت نم لواحي دقو «ذئنيح اهترئاث روثت دق رعاشملا .كلذك

 نيأ ريرقت نيققحملا ىلع بعصلا نم نوكيسو .«ًاتفال ًادهشم» نوكت ةيلمعب اوموقي نأ



 نإ .فالآلا تائم ىلإ مهددع لصي دوقع ىدم ىلع مادص اياحضف ؛مادص عم نوأدبي

 سوباكل ةمتاخلا نم عون ةباثمب نوكت نأ نكمي ةمكاحملا نكلو .نيبالملاب اونوكي مل
 . ماقتنالل ربنم ىلإ لوحتت الأ ةطيرش «عمقلا نم ليوطلا قارعلا

 اهسركت يتلا قئاقدلاب ساقُتس شوب جروجل ةبسنلاب مادص لاقتعال ةيسايسلا ةميقلا
 عمقلاو بيذعتلا ليصافتف .ربخلل ةيئاسملا ةيرابخإلا اهتارشن يف نويزفلتلا تاكبش

 ىَدأ دقو .قارعلا وزغ ريربتب رعشي شوب تلعج يتلا بابسألل ةيليل تاركذم نوكتس
 نأ نم نورذحي نيذلا .نييطارقوميدلا طاسوأ يف ةلبليلا نم ةلاح ىلإ مادص لاقتعا

 .رمعلا ةريصق نوكت نأ نكمي اهنكلو «ةعئار تالافتحالا

 نييكيرمألا دونجلا ةئنهتل نويزفلتلا تاشاش ىلإ دحألا ةريهظ شوب هجّنا دقو

 غلبأو .«برحلا بسكت نأ دعب الإ قرت نل ةيكيرمألا تاوقلا» نأ نع نالعإللو

 نأ نم رذح هنأ مغر «نوّقحتسي يتلا «ةماركلا اوديعتسي نأ نآلا مهعسوب نأب نييقارعلا

 .دعب هتني مل فنعلا

 نويكيرمألا نويسامولبيدلاو دونجلا طباري ثيح دادغب ىف ءارضخلا ةقطنملا ىفو

 نوبقاري نييكيرمألا دونجلا نم ددع فقو ؛ةسارحلا عقاومو ةكئاشلا ةجيسألا فلخ
 لاقتعاب ًاجاهتبا ءامسلا يف قلطني طاطخلا صاصرلا ناك اميف اهيلع ميخي ليللاو دادغب

 هيزوخ تنجريسلا «مهدحأ سأر ىلع تاصاصرلا هذه ىدحإ تطقس دقو .مادص

 هبيصت نأ نود نم اهنع تعقوو هتذوخب تمطترا اهتكلو ٠١7. ةيبطلا ةبيتكلا نم نيرفاشت

 اهيوري ةعئار برح ةصق نآلا هيدل نأ رينروف ليشيم لوأ تنجريسلا هتدئاق هتغلبأو . ىذأب

 .«؟ديعسلا ظحلا تادالق اهنم عنصن يكل اهبقثو ةصاصرلا مطقب موقأس» :تلاقو .ًاقحال

 تدمع روتايسلا ةبح مادص نم اوع رثثأ فيك

 اراهتنالا نم هوعنمو

 تل دق «يصُقو يدع هيلجن لتقم دعب «نيسح مادص نأ تدكأ دق رابخألا تناك
 عمو .نييكيرمألا يديأ يف ًايح عوقولا ةيشخ «نيمازحب ليقو «فسان مازحب هدسج
 ىلع فلاحتلا ةميزع ءاقبو .هلوح مهدلا تالمح فيثكتو :ًاعجارت هتححص دايدزا

 ةدارإو .ةدوهعملا «هتيسورف» دقف لجرلا نإف «؛ةسرشلا ةيقارعلا ةمواقملا مغرب ءاهلاح
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 «ةرارم ىلع ادبو «لسرتسي هرعشو «لوطت هتيحل كرتو ؛نيطلا ملاع يف راغو «يّدحتلا
 !راسكناو «ةشهدو

 لواح ءاكب تابون اهتلّذخت ةيسفن ةمدصب امهدلاو يصقو يدع لتقم أبن باصأو

 يفو .خارصلاو ءنزحلا تابون ىلإ ةفاضإ «هب نيطيحملا نع لازعنالاب اهءافخإ
 ىلإ اهلوط لصي ةرتسك امهئادترا دعب نيفسانلا نيمازحلا نع ىّلخت ةريخألا ةلحرملا

 حتيو «نيتنثالا هيديب امهكسمي ريجفت يزاهجب نالصّتم امهو ءذخفلا فصتنم

 لوحي يذلا رمألا «ةريغص ءالشأ ىلإ همسج تيتفتو هب طوحي نم لك لْثُق امهراجفنا

 .هينبا نأش «نييكيرمألا ةضبق يف هتّدج عوقو وأ ًايح هعرقو نود

 ىلع راحتنالل «0]ةهالت#» مويساتوبلا رونايس ةبحو ًاسدسم لمحي نأ هتداع نم»
 هايالخ لطعت نأ ةبحلا هذهل نكمي ناك !ةبيخو ةنايخ رثإ «ريبولفل «يرافوب مادم ةقيرط
 فةنسلا) قطانم مهقارتخا دعب نويكيرمألا عمج دقل .ةمتاخلا هذه لذ نم هذقنتو

 .باصعألا لش ىلع رداق زاغب هورداب كلذل ءراحتنالا يف هتبغر لوح تامولعم
 «هنم رونايسلا ةبح اوعزتناو كلذ دعب هيلع اومجه نييكيرمألا نأ «ثداوحلا» تملعو

 هنيع زاغلا اذهو .حالسلاب وأ مسلاب ءّرعلا ةتيم هومرحو «فسانلا مازحلا اودجي مل امك

 اذهل ةنيزح ةياهن .ايسور يف ًاحرسم اومحتقا امدنع ناشيشلا «ييباهرإ) دض مدختسا

 . "!«زيزعلا توملا ةظحل مرُخو ؛هعيطق كرت يذلا يعارلا

 !ياضبقلاودو ياروماسلا» نيب

 ةنهم اوثراوت نيذلا نيبراحملا نم ةقبط ؛«ياروماسلا» :ءايشألا حضّتت اهدضب

 . .عاطقإلا رصع لالخ ءنابايلا يف لاتقلا

 يف عاطقإلا لاوزب اوهتنا نأ ىلإ . .يروطاربمإلا سرحلا ماوق دعب اميف اوراصو
 ةعيرشو «قلطملا ءالولاو ءايمعلا ةعاطلاب نونمؤي «ياروماسلا» ناكو 141/١. ماع
 ال راعلا نأو .ةايحلا نم مهأو ةورثلا نم ىمسأ فرشلا ةميق ة نأ ىرت يتلا ؟وديشوبلا»

 ةملك يهف «ياضبقلا» امأ .يسقطلا راحتنالا وأ ؟يريكاريهلا» ىوس رخآ ءيش يأ هلسغي

 يذلا يجطلبلا ىلإ ريشت يهو ««ةضبقلا» ةظفل ىلإ دوعي اهلصأ ناك امبر «ةيبرع ةيماع

 .(فرصتب) ١469 ددعلا ء15/19/١٠٠ «ثداوحلا )١(



 بحاص وأ «ًالطب# ناك هنأ ؟ياضبق» يأ نع فرعي ملو .ةوقلاب ةرذقلا هتوطس ضرفي
 ةطلسلا ضرفي ؛ةحلصم وذ صخش وه امنإو .راعلاو فرشلا نيب زيمي وأ ..ميق

 . هعقوم نم هحيزيو رخآ «ياضبق» يتأي نأ ىلإ ,فيوختلاب

 لاقتعا دهشم يف ام أوسأ نكلو ءاهب قيلي امك قارعلا «ياضبق» ةريسم تهتنا دقلو
 ةلود سيئر هنأب فصوي ناك صخشل انتيؤر سيل ««ًادلبتم ًاناهم «ًاليلذا نيسح مادص
 نم فشك ثدح ام نإ امنإو «ءلزاع يطاطم زافق ربع يبط صحفل ًاملستسم ًاعئاخ ةيبرع
 يف ًاقراغ . .نآلا ىتح ًابّيغم ناك نم اهئيب ةيبرعلا ةبختلا نم تاعاطق نأ نع ديدج
 تيجس دقو هتّنج ةيؤر  لقألا ىلع وأ ..ةبوذكألا لطبلا ةدوع رظتني . .مهولا

 .ةماهشلا ليلاكأب ةطاحمو لبّنلا تافصي

 اوماقأ نيرخآو . .بأتكا ضعبلاو . .هبضغ نلعأ ضعبلا نأ وه ةءاسإ رثكألا

 ةلئسألا فافض ىلع مهسفنأ نولتقي كئلوأو ءالؤه حارو . .نزحلا تاقدارس

 . .ةيطئزيبلا تاضارتفالا ةشقانمو ؛يفسلفلا راحتنالا ىلإ انعفد نولواحيو . .ةجذاسلا

 . . ًارففضغ ًادسأ ىري نأ ديري ناك هنأكو . .هآر يذلا ريغ رخآ ًادهشم عقوتي ناك هنأكو
 يف طقسي نأ لبق . .يركسعلاو يسايسلا رّوهتلا ةديصم يف طبُص يذلا اذه سيلو

 .ةيكيرمألا ةضبقلا

 نوبثتكم «ةيبرعلا بذكلا ةسسؤم ناكرأ ىوقأ نولّتمي نيذلا ءالؤه نأ لاحلا عقاو

 ردقب ؛هلثمي ام وأ ءمادص ىلع سيل مهنزحو .مهو الإ وه ام مهلطب نأ امك .نوفيزم
 هيف اوأر يذلا ّلذلا دهشم تاسبالم ًاينادجو صّمقت مهنم لكف «مهسفنأ ىلع نزح وه ام
 اوضمو .مهتاوذ نع نوعفادي اوحار يلاتلابو «مه هنأ اولّيختو ؛ءعورلخملا مادص

 لظي نأ نوديري «يناعملا تافارخو تانيمختلا ريطاسأ يبرعلا ماعلا يأرلل نوردصي

 نوعنتقم مهنأل سيل . .ًاليصأ ًامرجم سيلو «ليبن سراف طقس يذلا نأ ًامهوتم ضعبلا

 نوبغريو . .ةصيخرلا مهتعاضب راوب لمتكي نأ نوشخي مهنأل نكلو «نولوقي امب ًاقح
 .بارس ءارو ثاهللا مهعم سانلا لصاوي نأ يف

 يأرلا نم تائف اولغشي نأ اوعاطتسا مادص ةثرو ضعب نإف ديدشلا فسأللو

 «ماعلا شاقنلا ةدئام ىلع اهوحرط ةبئاخ ةّشه ةلئسأ ءارو ىرج نم كانه نأ ادبو ؛ماعلا

 اننإف اذلو  مهريغ لبق ءالؤه نم  ةباجإ دجت نأ بجي يتلا ةبئاصلا ةلئسألا نم ًارارف



 اا 003177 نييكريمألا ةضبق يف مادص ,رمحألا رجفلا ةيلمع»

 نوكت مايألا هذه لعل .بئاصلاو بئاخلا . .اهيعونب ةلئسألا دصرن نأ انه لواحن

 .ليلضتلاو بذكلا يف رارمتسالا ىلع ؤرجتلا 'ةعاضبلا يرئاب» تالواحم يف ةريخألا

 ؟نيسح مادص رحتني مل اذامل

 رحتني نأ هيلع ناك . لماش فيرخت وه ًامئاق ًالامتحا ناك اذه نأ لّيخت دّرجم نإ
 ًاساسحإ كلمي هنأ ول .ناريإ عم ةليوطلا تاونسلا برح يف هتلود ديصر لك عاضأ نيح
 تاهمألاو ىماتيلا لافطألا نويع يف ملألا تارظن موي لك ىري وهو ءرحتنا ناك ةوخنلاب

 ةيكيرمألا حلاصملا ىوس مدخت مل ةرماغم يف مهووذ ىضق نيذلا لمارألاو «ىلاكتلا

 وزغ ةثراكو ةئيطخ بكترا نيح رحتني نأ هيلع ناك .ماع لكشب ةقطنملاو جيلخلا يف

 ىشخت لود نم نلعم بلط ىلع ءانب ةقطنملا يف يكيرمألا دجاوتلا ىسرأو «تيوكلا
 لالتحا رين تحت حزري هلك قارعلا حارو دادغب تطقس نيح رحتني نأ هيلع ناك .هرّرهت

 نأ هيلع ناك .هوناخ هئاكرش لك نأ فرع نيح رحتني نأ هيلع ناك .هوزغ يف ناعي مل
 .هيدلو . .كلمي ام ّرعأ ىلع ًادمك تومي

 يف هتمأل بّيستو هبعش ّلذأ نابج نم هعّقوتت فيك . .(فّرشم) رارق راحتنالا

 ىدل نأ نظت فيك .هللا ذاعم - توملا قوف هنأ ىري ةيغاطلا .ةيلاوتملا بئاصملا

 ىقري ىتح وأ ؟هفيسب هسفن لتقيف ًاريسأ طقسي نأ ضفري يناباي ياروماس قالخأ مادص

 هتّمأ ىري نأ ىبأ مزه نيح يذلا  هتيرصنعو هتيشاف تاءوس لكب  رلته ٌومس ىلإ
 .هسفن ىلع صاصرلا قلطأف ةرسكتم ةليلذ

 ؟برعلل ةناهإ مادص لاقتعا دهشم له

 ةفص هحنم ىلع لصألا نم قفاون اذامل .اهوجّوري نأ نوديري ىرخأ ةروطسأ هذه .

 سيئر وه ال ؛ةلود سيئر سيلو ةباصع سيئر . .ةطلس بصتغم اذه .ميعز وأ دئاق

 دقف «لذلاب ةلودلا رادأو «فوخلاب هبعش مكح دقل .يروتسد كلم وه الو بختنم

 يراميكلا زاغلاب هبعش لتقي يذلا ءلصألا نم اهبستكي مل هنإ لب «ديعب نمز ذنم هتيعرش
 بهني يذلا ءًاميعز وأ ًاسراف سيل . .ةيلاوتم بورح ثالث يف مزهي يذلا .ًادئاق سيل

 قئاقحلا لك زواجتي يذلا «لاتحمو صل يعيبطلا همسا هتريشعو هتلئاعو وه هدلب لام

 دق تاظحللا كلت تناك اذإو ءدّمعتلابو ءتّنعتم وه هيأرب الإ نمؤي الو حئاصنلا ةفاكو
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 . .ةئطاخ ةقيرطب ةماركلا ىنعم نومهفي مهنأل اذهف ًالقتعم هوأر نيح ضعبلا تملآ

 .رشبلا فارعأ فلاخي امب خومشلا ميق نوبعوتسيو

 ؟مادص لاقتعاب ةمواقملا يهتنت نل اذامل

 قدصن اننأ كلذك ينعيو .هقحتسي ال ًافرش نيسح مادص حنمي لاؤسلا حرط درجم
 ضعبي ماق دق نوكي امير «هعم نمو وه . .ةمواقملا دوقي هنأ لوح ةيكيرمألا ةروطسألا

 . ًامامت فلتخم قارعلا يف عقاولا نكل ءاهب ىحوأ وأ فنعلا تايلمع

 انلاب امف دلي يأ يف يرطف نوناق اذه . .ةمواقم اهيف أشنت اهلالتحا متي ضرأ يأ

 ءاكيرمأ تهجاو مانتيف ءايسور تلعف كلذكو ءايناملأ تمواق اسنرف .قارعلاب
 ىلعو ؛«ليئارسإ) ىلع هتمواقم ترصتناو مواق نانبلو «زيلجنإلا تمواق ناتسناغفأ

 مهررضت نع نوعفادي نويثعب حلاصم باحصأ ةيعيبطلا ةمواقملا بناجب قارعلا ضرأ

 ةينيدو ةيسايس تائفو فئاوط ضرألا ىلعو «ةديدجلا ةيرامعتسالا ةلاحلا هذه نم

 ىلعو .اهلهاجت متي ال ىتح اهعقاو ضرفت نأ يف ةددحم فادهأ اهيدل ةيرئاشعو

 ال نونطاوم ضرألا ىلعو ؛ةدعاقلا ميظنت نم دارفأ ريراقتلا ضعب لوقت امك ضرألا

 .اوتمصي نأ نكمي فيك . .ةايحلا ىلع مهنيعي ًابتار وأ ءابرهك ءوض وأ ءام ةبرش نودجي

 متنك نإ . .لصألا نم لتاقي مل هنأ نولهاجتي ةمواقملا فرش هل اوبسن نم نإ مث

 تنك اذإ لالتحالا دض ةلساب ةمواقم دوقت فيك .بره دق لجرلا اذه نإف متيسن دق

 كنأ قدصي نم .لتحملا شويجل هيعارصم ىلع بابلا تحتق دق كنواهتو كلذاختب
 امكو هنإ .دادغب يف ةقلط قلطت مل تنك اذإ ةجولافلا يف تارئاطلا طاقسإ نع لوؤسم
 نوكي فيكف .فيرشلا لاتقلا ال سيسخلا لايتغالا يف ليصأ صصختم هخيرات لوقي

 7 فدهو ةلانمز بعاض ًامواقم

 لاقتعإ دهش يذلا عوبسألا لالخ اهحرط مت يتلا ةلئثسألا ضعب يه كلت نإ
 :يلي ام اهنمو . .ءوضلا لكب طحت مل لعفلاب اهحرط بجاولا ةلئسألا نكل . .مادص

 ءوضلا اهيلع طلسُي ةلئسأ

 ىلإ هدلب ركسعو هشيج داقو «قالطإلا ىلع ًايركسع ًالهؤم نكي مل يذلا نم *
 ؟ثراوكلا نم ًاماع نيثالث
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 هنإ لوقيو نرق عبر ىلع ديزي ام لاوط ًابهتلم يبرعلا ملاعلا قرش ىقبأ يذلا نم *
 ؟ةيقرشلا ةباوبلا سراح

 ةريفس نم  ةءاميإ طقف - ةءاميإ حمل هنأل تيوكلا وزغ ةئراك ىلع مدقأ يذلا نم *

 ؟ةيكيرمأ

 ًاعئاب «ةيلودلا تارارقلل خوضرلا ضفرو شيتفتلا تايلمع يف لطام يذلا نم *
 ؟لماشلا رامدلا ةحلسأ كلمي هنأ مهو

 ؟هيلع سسجتتي نأ طقف سيلو فاخأ لتقي نأ ىلع خألا ربجي ناك يذلا نم *

 ثراوك نم ةقطنمللو هتمأو هدلبل ةيامح حصنلاب ةروشم يأ لبقي مل يذلا نم *

 ؟ةيلاحم

 ىلع بيهرتلا اوضرفيل سانلا نم ةعومجم داقو يبرعلا مالعإلا دسفأ يذلا نم *

 ؟سانلا لوقع

 بره مث . .ةلايخ  ةمزألل ىملس لحك  يحنتلا حارتقا دّرجم ربتعا يذلا نم *#

 ؟ناديملا نم

 اهضرف ديرت يتلا ةنميهلا تاسايسو ةدحتملا تايالولل ةمدخ ريبكأ مدق يذلا نم *

 ؟ملاعلا ىلع

 ؟ةيبرعلا ةماركلا لّثمي نأ نكمي ةلئسألا كلت لك يف دوصقملا صخشلا له *

 ةميلسلا ةباجإلا بائتكالا نم ةفيزملا ةلاحلا باحصأ «سانلا ضعب دجو ام اذإ

 نل مهنأ نظلا بلغأ نكلو «ةيسفنلا مهتلاح نم نوجلاعي فوس . .ةلئسألا هذه ىلع
 ال دق ةليضف قحلاب فارتعالاو . .بعص لّوحتلاف . .مه امك نوقبي فوسو . .اوبيجي
 ءانب يف اوأدبيو . .سانلل اهوعيبي نأ نكمي ةديدج ةعاضي اودجو اذإ الإ .اهنوكلمي

 . .ًاديدنص ًاسراف نيسح مادص ىقبي فوس ةظحللا هذه ىتحو .ىرخأ ةبوذكأ

 نأ الول دارج ةوهص يطتمي نأ لواحي ًايلالهو . .راحتنالا عطتسي مل ياروماسو

 , 9مئاق بائتكالا ةلاحل مهصّمقت ىقبيسو . .هنع هودعبأ ةنوخلا

 .(فرصتب) 545١ ددعلا 350١7/17., 7/175 .؛فسويلا زور ءلامك هللا دبع رظنأ )١(
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 ١ مقر نيجسلا

 هريدي يلود يلاقتعا ماظن يف )١( مقر نيجسلا حبصأ دق نيسح مادص ناك

 اذه ربتعيو .نييكيرمأ نيلوؤسمل ًاقبط كلذو «ةيكيرمألا تارباخملا ةلاكوو نوغاتنبلا

 نكامأ يف ةعّزوم ةمخضو ةريغص تآشنم نم نوكم «مهلوق بسح .ًايّرس ًاملاع ماظنلا
 «نابلاطو ةدعاقلل نومتني نويباهرإ مهنأب هبتشي نّمم تائملا اهيف زجتحي ةفلتخم

 ةدحتملا تايالولا مهتلقتعا نم مهو «عولخملا مادص ماظن يف نوقباسلا نولوؤسملاو

 ءانجسلا نم ديدعلاو .قارعلا ىلع برحلاو ٠٠٠١١ ربمتبس ١١ تامجه ذنم اهؤافلحو

 ناتسناغفأ نيب عقت قطانم يف زاجتحالا زكارم نم ةكبش يف لاقتعالا نهر اولاز ام

 صاخ ديرف يمره يبيترت ماظنب زيمعت اهنأب نولوؤسملا اهفصي يتلا وماناتناوغ ةدعاقو
 نأ امك .مالعإلا ةزهجأو ماعلا يأرلا نيعأ نع ًاديعب ءانجسلا مهأ زجتحي هيفو

 نم ةماه ةمولعم لك صالختسا نم مهنكمي امب باوجتسالا نونف اورّوط نيناجبسلا
 . نيزجتحملا

 نيلوؤسملا لوق بسح :قارعلا يف هنأ نم مغرلاب ءًارس يقب ديدجلا مادص ناونعو
 ةأشنم يف ناك هنأ ودبي نكلو «طبضلاب هناكم دحأ ددحي ملو .اهنيح نييكيرمألا

 رابك زجتحي ثيح «يلودلا دادغي راطم يف تميقأ ةددشم ةسارحل عضخت لاقتعالل

 بيرغ وبأ نجس يف ةبتر ىندألا نيلوؤسملا زجتحت اميف .نيقباسلا نييقارعلا نيلوؤسملا
 .دادغب طسو



 هيلع اوضرع نويكيرمألا
 همكح لالخ بيذعتلاو لتقلا ةطرشأ

 «نيسح مادص باوجتسا لوح ريراقتلا نوقلتي نّمم نايكيرمأ نالوؤسم فشك

 نمضتت ويديف ةطرشأ مادص مامأ تضرع ةيكيرمألا قيقحتلا تاطلس نأ نع باقنلا

 بيذعتلاو ةيعامجلا رباقملا نع فشك تايلمعو «قارعلا يف هل ةئوانم تارهاظت

 .همكح َناّبِإ ءانجسلل تامادعإلاو

 هتمكاحم يف اهمادختسا نكمي تامولعمب ءالدإلل مادص عفد وه «؛كلذ نم فدهلاو

 ةلاكوو شوب ةرادإ نم نيلوؤسملا نيذهل ًاقفو ءاهبكترا يتلا برحلا مئارج نع
 . ةيزكرملا تارباخملا

 ىلإ اهضعب لسرأ يتلا مادص دهع نم ةرّرصم يهف ؛مادعإلاو بيذعتلا ةطرشأ امأ
 هذه ىلع ةيكيرمألا تارباخملا تلصح دقو «مهعيورت لجأ نم اياحضلا براقأ

 .براقألا ءالؤه نم ةطرشألا

 لامعأب هل ةفرعم يأ «قيقحتلا نم ىلوألا مايألا لالخ مادص ركنأ نأ دعبو

 قدص رايتخا فدهتست ةلئسأ هل نوهّجوي نويكيرمألا نوققحملا أدب ««دّرمتلا»

 .ةيكيرمألا تارابختسالا يف نيلوؤسملا دحأ لوقي امك ءاهب يلدي يتلا تامولعملا

 يكيرمألا شيجلا نم ىوتسملا وعيفر نولوؤسم ءمادص عم قيقحتلا يف كرتشيو»
 ىلوتي امك .قيقحتلا ةرادإ ؛هيإ. يآ. يس» ىلوتتو «تارباخملا ةزهجأو لدعلا ةرازوو
 دحأ اهفصو يتلا تاباجإلا نمض ءاهب هّوفتي ةملك لكو ةكرح لك ليلحت نويسفن ءاربخ

 باوجتسا متيس ءقحال تقو يفو .«ةبلعم تاباجإ» اهنأب قيقحتلا يف نيكراشملا
 هتدعاس امّبر يتلا لودلاو ةيواميكلاو ةيجولويبلا ةحلسألا لوح قباسلا يقارعلا سيئرلا

 . "”«ةحلسألا هذه ءانب يف

 .(فرصتي) ٠١977 ددعلا ء5/18١7/1١٠٠ «سبقلا )١(



 مارتحاب ينولماع :نيققحملل مادص

 ةلاكو يققحم مامأ يذدحتلاب تمستاو ةشّوْشم تانايبب ءالدإلا نيسح مادص لصاو

 ءادبأ ملستست مل هتموكح نأ معز ثيح ؛اهيإ . يآ. يس» ةيكيرمألا ةيزكرملا تارياخملا

 .قارعلا يف ةديدج تاباختنا تيرجأ ول ًاقحاس ًازوف ققحيس هنأو

 نوكي نأ يفني هنأ مادص عم قيقحتلاب ةلص ىلع اوناك نويكيرمأ نولوؤسم لاقو
 رخاوأ يف داركألا دض ةيواميكلا تامجهلا نشب ناريإ ًامهتم «مئارج بكترا دق هماظن
 . تانينامثلا

 هسفن دجو يتلا ةسئابلا عاضوألاب رارقإلا ضفري هنأ نولوؤسملا ءالؤه حضويو

 هعم قيقحتلل ةسلج لوأ ءانثأ مادص ٌرصأو . مارتحاب هتلماعم يرجت نأب بلاطيو ءاهيف

 !نآلا ىتح املستسي مل هشيجو هتموكح نإ لاقو .قارعلل ًاسيئر لازي ال هنأ

 نيناجيسلا رماوأل عايصنالا ضفري رورغم لتاق لثم فّرصتي نايحالا ضعب يفو
 نأ ديرأ» لثم ءايشأ لوقيو «تاباوجتسالا ضعب دنع فقي نأ هيلإ بلطلاك ةطيسبلا

 .«؟ةقيرطلا هذهب مكسيئر نولماعت لهو «قارعلا سيئر انأدو «نآلا سلجأ

 هلاقتعاب لافتحالا نع ةطرشأ

 «قارعلل ًاسيئر دعي مل هنأ هغالبإ نوققحملا لصاو لدجلا اذه ةرئاد فقولو
 لاقو .هلاقتعا ءابنأل عراوشلا يف نولفتحي مهو نييقارعلا رهظت ةطرشأ هيلع اوضرعو

 ًاقحاس ًازوف ققحيس هنأو «تاباختنا ءارجإب انتبلاطم وه انيلع هدر» نأ يكيرمأ لوؤسم
 .«تاباختنالا هذه لثم يف

 ثدحت يذلا ةيعافدلا تارابختسالا تالاكو سيئر غنال كيرتاب لينولوكلا لاقو

 ظافتحالا لواحي» (مادص يأ) هنأ عولخملا يقارعلا سيئرلا عم نيققحملا نم ددع ىلإ
 دعي مل هنأب رخآلاو نيحلا نيب هريكذتل نيرطضم مهسفنأ نوققحملا دجيو ةطلسلا ةلاهب

  ؟ةطلسلا هذه لثم كلتمي
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 نجسلاب مادص تايموي يوري يعيبرلا
 ًاينوناق نيسح مادص» نا يعيبرلا قفوم روتكدلا يقارعلا ينطولا نمألا راشتسم لاق

 نيعتسن اننكل .ةيقارعلا ةموكحلا ىدل نيجس هنا يأ «يقارعلا نوناقلا ةدهع تحت

 .«نييقارعلا سارحلا ىلإ ةفاضا هتسارحل تايسنجلا ةددعتملا تاوقلاب

 صاخشأ ةسمخي ًايموي يقتلي ناك عولخملا يقارعلا سيئرلا نا يعيبرلا حضوأو

 .ماعطلا هيلا لصوي نمو ناججسلاو ضرمملاو بيبطلاو مجرتملا :مهو طقف
 :ثيدحلا صن يلي اميفو

 نجسلا يف مادص تايموي

 ؟مويلا نيسح مادص وه نيا *#

 . هنجاس يف -

 ؟ءاينألا تبرس املثم ةيناوضرلا لقتعم يف *#

 .«كانه وه نكمي»

 ؟يدتري اذام *

 .دوسألاب ططخملا ضيبألا نييقارعلا ءانجسلل يمسرلا سابللا -

 ؟ءانجسلا ةيقب نع ةفلتخم تابجو هل مدقت له *
 .ءانجسلا لكل مدقي يذلا ماعطلا سفن لكأي الك

 ؟ايموي يقتلي نمب *
 . ماعطلا هل مدقي نمو ناججبسلاو ضرمملاو بيبطلاو مجرتملا
 ؟ةيحصلا هتلاح ىه فيك *
 .ديج ىبط فارشا تحت وهو ةزاتمم -

 ١ ؟هتئازنز ةحاسم يه ام#
 ناكرأ ةيقبل ةصصخملا تانازنزلا ةحاسم ىلإ ةبسن ةعساو ةنازنز هل تصصغ

 . هماظن

 ؟هنجس يف لعفي اذام *
 . ًاريثك (نفصي) تمصي -

 ؟ًادحا ملكي له «



 .ةيزيلجنالا ملكتي ال هنا امك ةيبرعلا ملكتي ال ناجبسلاو ؛هعم ملكتي دحا ال

 ؟ةنازنزلا كرتي له «

 .ةنازنزلا جراخ اهيضقي ًايموي ناتعاس هل -

 ؟نويزفلتلا دهاشي وأ ةعاذالا عمسي وأ أرقي له *

 .هتنازنز يف بتك كانه سيلو هيلع ةعونمم نويزفلتلاو ةعاذالاو فحصلا

 ؟الثم هماظن ناكرا نم ؛ءانجسلا نم دحأب يقتلي له *

 .كل مهتركذ نم ءاثتساب صخش يأب يقتلي ال ءالك

 ؟بتكي له «

 .ةقرو الو ملق هتفرغ يف سيل ءال

 ؟ةمكحملا يف هتدجو فيك *

 . مزاللا نم رثكأ ًالداجم -

 ؟ةقالطب يضاقلا عم ثدحتو *

 هلاق ام ةلمج نمو .ةمكحملا مايق يف ءاطخا دجي نا لواحيو لداجي ناك ال

 هذه تماق فيك»و. «ءاضقلا مرتحأ انأ «ينفرعت تناو نوناق لجر انأ» يضاقلل

 .«يقارعلا ءاضقلا مرتحي نأ يقارع لك ديرأ انأو .ةمكحملا

 ؟هيلع يضاقلا در له «

 ةيبسن ةلأسم قحلا :ًالئاق مادص هيلع درف .«انه قحلا ميقن نحن» يضاقلا هل لاق
 عم ؛ةيمالسالا ةعيرشلا لوقي نأ ًالدب «ةيوبنلا ةعيرشلاو ميركلا نآرقلا ىلع دمتعي وهو
 -يقارعلا بعشلا لبق نم بختنملا قارعلا سيئر هنأ ىلع هحاحلإ

 ؟هعم تثدحت وأ كدوجو ظحال له «

 لاق ضرهنلا ىلع يقارعلا سراحلا هدعاسو ماق امدنع هنكل .هعم ثدحتأ مل الك
 قفوم ناك اذه» الئاق ينع يطرشلا لأس مث «ريبك لجر ينا ةيايو كفيك ىلع» مادص هل

 .؟كلذك سيلأ يعيبرلا

 ؟قباسلا ماظنلا ناكرأ نم ًاضعب ىقتلا له

 دحأي قتلي مل الك
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 ؟ةلبقملا ةوطخلا يه ام *

 .ةنس ىلإ دتمت دف هذهو نيمهتملا عم ةقيقد قيقحت تايلمع ىرجتس نآلا

 ؟مويلا هعم ققحي نم *

 صخش يأ دارا ولو ؛ةمكاحملا ءاهتنا ىتح دحأ هيقتلي نلو «نويقارع ةاضق -

 .ةيقارعلا ةموكحلا ىلإ بلطب مدقتي نا هيلعف هءاقل يبرغ وأ يبرع

 ؟مهل تاماهتالا هيجوت مت نيذلا قباسلا ماظنلا ناكرا متدجو فيك *

 قبسألا عافدلا ريزو ًارايهنا مهرثكأو ًايلخاد نيكسامتم ريغ ؛مات رايهنا ةلاح يف

 .قبسألا ةيركسعلا تارابختسالا سيئر يرودلا رباصو مشاه ناطلس

 ؟ةيقارع ةمكحملا نوكتس له *

 . ًمامت ةيقارع ةمكحملا -

 مادص عم يقارع راوح لوأل لماكلا صنلا

 «ريغص ريرس ىلع سلجي مادص ناك «نارتم اهضرعو راتمأ ةثالث اهلوط ةفرغ يف
 لعتنيو ءاقرز ةرتسو ءاضيب ةشادشد يدتري .ثيدح شرفب ةيركسع ةيانعب شورفم

 . هسفن نوللاب براوجو ءادوس ةطاحش

 راحتنالا) هسفن ءاذيإ يف ركف ول ءابرهكلا مادختسا نم هعنمي لكشي ةءاضم ةفرغلا

 ةلواط كانه ًادج ةريغصلا ةفرغلا يف .(لاثملا ليبس ىلع تأي ملو نوريثكلا هرظتنا يذلا

 . حدقو ةيندعم هايم ةوبعو هكاوف ريصعو ماعطلا ضعب اهيلع ؛ةيكيتسالب

 يسفنلا هعضو

 :لثم اسيئر لاز ام هنأكو طيرشك هدرسيو هلخاد يف لجسم هنأكو مالكلا ددري ناك

 «بختنم ةيروهمج سيئر انأ «تيوكلا يف ةيخيراتلا انقوقح «ةديجملا ةيبرعلا ةمألا

 ناكرأ عم هتاعامتجا يف اهديدرت هل ولحي ناك يتلا تاملكلا نم اهريغو ..برعلا ةنايخ

 . هماظن

 7١1/4 نقلا خيرات «ةيتامولعملا ةكبش ىلع ءاليرك ةكبش مقوم )ن0(



 الكل ل وا احا هلق انو و كر طا وللا ؟!نجسلا يف مادص تايموي

 نع ةديدشلا ةلزعلاو راسكنالا ىلع ليلد ءريرسلا ةفاح ىلع ًاسلاج هودجو

 . لجر ىلع ًالجر هعضوب ةيبرغلا ةقيرطلا ىلع هسفن خفن لواح هنكل ..ةايحلا

 يذلا دحلا ىلإ ًاقلق ناكو ؛هئثدحي نم نيعب هينيع عضي مل ثيدحلا لاوط هنأ ريغ

 ببس نودب تفلتيو «تاءانحناو ةئجافم تاكرحب موقيو لفسألاو ىلعألا ىلإ رظني ناك

 ىلع ليلدك ؛ءيشلا اذه ثودح هل أيهتي وأ بيرغ ءيش ثودحب يحوي هنأكو

 . يسفنلا بارطضالا

 رعشي مل «قارعلا مكح ىف هئافلخ عم اهب ثدحت يتلا ةعاسلا عابرأ ةثالث لاوطو

 وأ يضاغتلا لواحو «مدنلا نم ةدحاو ةرطق لمحي ناك مادص نأب مهانلأس نيذلا نم يأ
 . هؤافلخ اهب هركذ يتلا ىتح «مئارجلا كلت يسن هنأب رهاظتلا

 ءادبأ كنيع يف هنيع مضي الو اهلزنيو هينبع عفري ريرسلا ةفاح ىلع لجر ىلع لجر
 هنأ نم مغرلاب هلعف ام ىلع مدنلا نم ةرعش هيدل نا ةعاسلا عابرأ ةثالث ةلي هنم رعشت ال

 «هفويض) ناك امدنعو يسايس راوح ىلإ يئانج ماهتا يأ ليوحت لواح هنأ امك .اهب ركذ

 .مهب نيعتسي ناك ول امك ناكيرمألا ىلإ راوحلا لّوحب ء«راوحلا يف ةيواز يف هنورصاحي

 . ادبأ هاملكي ملو ةملكب اهوفتي مل زيشناسو رميرب نييكيرمألا نكل

 راوح ةروص

 هيلع لخدو ةليطتسملا ةفرغلا يف ريرسلا ةفاح ىلع سلجي مادص ناكو بابلا حتتف

 نائدع روتكدلا :مادص ىلإ روضحلا ميدقتب يبلجلا دمحأ روتكدلا ردابو ؛ةتسلا لاجرلا
 يبلجلا ثمص نأ دعبو .يدهملا دبع لداع روتكدلاو يعيبرلا قفوم روتكدلا «يججابلا

 . يبلجلا دمحأ روتكدلا :مادص ىلإ يعيبرلا همدق

 . اوضقر مهنكل سولجلا مهنم بلطف «نوفقاو مهنأ مادص ىأر

 ؟ردصلا تلتق اذامل : يعيبرلا

 ؟ردص يأ : مادص

 . ميكحلا لآو ردصلا قداص دمحم ديسلاو ردصلا رقاب دمحم ديسلا :يعيبرلا

 . نورمآتم ءالمع ءالؤه .لجرلا ونش ..ردصلا ونش :مادص

 ؟ةيعامجلا رباقملا يف مهتنفدو مهتلتق نيذلا نع اذامو :يعيبرلا



 ةبّيغُملا ةقيقحلا نيسح ماده 000000000000000 666660660666600 م دم ل

 مهلئاوع اولأسا «ةيركسعلا ةمدخلا نم نوبراهو قارسو صوصل ءالؤه :مادص

 . هسفن ءيشلا مكل نولوقيس مهنع

 قلاخلا دبع تلتق اذامل :ةيعامجلا رباقملا ءادهشو نيردصلا كرتنل بيط : يعيبرلا

 ؟ينادمحلا نائدعو يئارماسلا

 ءالؤه ؟امهب مكنأش ام (ةيهجنعو بضغب باجأو زازفتسالاب رعش):مادص
 مهب مكل ةقالع ال نويئعبلا . .نويثعي

 ؟نييثعبلا تمدعأ اذامل : يدهملا دبع

 . داغوألاب مهفصوو هعم اولمع نيذلا نييثعبلا لك متشيو نيهي أدب) :مادص

 ؟نييقارعلاب تلعف اذامو :يدهملا دبع

 مكسابلإو مكماعطإب تمق دقو ًاعايجو ًةافح متنك نييقارعلا لكو متنأ :مادص
 . ةيذحألا

 . ءاشت امك مهب فرصتت كل ًاكلم عيمجلا ربتعت تنك :يدهملا دبع

 . كلذك تنكو ًالداعو ًامزاح ًامكاح نوجاتحي نويقارعلا :مادص

 . سائلا توم نع ًالوؤسمو ًاملاظ تنك لب :يعيبرلا

 . ائيش كلمأ ال طيسب لجر انأ :مادص

 .روصق ٠١ كيدل اهدحو دادغب يف :يدهملا دبع

 . بعشلا روصق هذه :مادص

 ا الا عيظسي بسلا ناك لهم , كتدارإ كلام تنأ له :يدهملا دبع

 ًاقباس .بذكلاو ةغوارملا هذه يف رمتست ىتم ىلإ .بعشلا روصق اهنا لوقت يكل روصقلا
 سانلاف نآلا امأ ء؛ءاشي ام لوقي نأ عيطتسي دحأ الو ءاشت ام لوقت نأ عيطتست تنك
 . نوءاشي ام نولوقيو رارحأ

 تحتجاو ناريإ ىلع برحلا تنلعأو تاقامحلا كلت لك تبكترا اذامل : يعيبرلا

 اهنم لئاط ال بورح يف دالبلا تلخدأو تيوكلا

 عم هلعفت يذلا ام ةيقارعلا ةيجراخلل ريزو تنأ (يججابلا ىلإ هلاؤس هجو) :مادص

 ؟ال مأ ةيقارع تيوكلا له مهل لق ؟صاخشألا ءالؤه



 نأ يف ةيبهذ ةصرف كيدل تناكو 14717 ماع تيوكلاب متفرتعا متنأ مكنا : يججابلا

 . تالكشملا هذه لك نييقارعلا بنجتو تيوكلا نم بحسنت

 امدنع ةلآلاف .لصح ام لصح امل برعلا ةنايخ الولو تيوكلا يف يخيرات قح انل : مادص

 . برعلا ةئوخلا نمو ةيبنجألا لودلا نم ةتيبم تاين كانه تناكو اهفاقيإ نكمي ال قلطنت

 ؟ةلود اهنأ متررقأو تيوكلاب متفرتعا 193717 ماع يف مكنكل : يججابلا

 . ةصاخ فورظ يف كلذ ناك :مادص

 ؟ كدض برحلا يف فلاحتلا يف اتكراش نيتللا ايروسو رصم نع لوقت اذامو : يججابلا

 . ؟بجي ملو هسأر قرطأ : مادص

 ؟ةجبلح يف بعشلا دض ةيئايميكلا ةحلسألا تمدختسا اذامل :يدهملا دبع

 . برح تناكو ةجبلح تبرض ناريإ :مادص

 يتلا كراعملا لك يف برهت تنأ امئيب لاتقلا ىلإ سانلا وعدت اذامل :يدهملا دبع

 كيلإ لصي توملا داك امدنعو ؟ةمخضلا دادعألا لتق يف تببستو اهل توعد

 . تبره كيلإ اولصو امدنعو ةازغلل ةربقم دادغب نم لعجأس لوقت تنك ؟تملستسا

 ناتيقدنب كيدل ناكو ةمواقملا ىلع سانلا تضرحو مواقتس كنإ تلق :يعيبرلا
 ًايدنج لتقت مل اذامل ؟ةدحاو ةصاصر قلطت مل اذامل ؛يبرعو عاجش انأ لوقتو سدسمو
 اناك نيذللا زيشناسو رميربل ىعيبرلا راشأ)ءالؤهل تحتأ دقف ءنذإ نابج تنأ ؟ًادحاو
 . ةدحاو ةصاصر قلطت نأ نود نم كيلع اوضبقي نأ (امهعم نافقي

 ؟(ةيتيركتلاب لتاقم) نواكم تنأ (يعيبرلا لأسي) : مادص

 . نواكم معن : يعيبرلا

 ؟نيأ :مادص

 . ناريإ يفو ناتسدرك يف : يعيبرلا

 ؟لاتقلاب كتفرعم ام :مادص

 امب جئاتتلا هذه لك ىلإ دالبلا تدق تنأو كنم لضفأ لاتقلا فرعن نحن :يعيبرلا

 . قارعلا ضرأ ىلع ةيبنجألا تاوقلا دوجو اهيف
 . انل تسيل ةلئسألا :يدهملا دبع

 !؟ينعي ونش : مادص



 امو انتمرثل انناكم يف تنأو نآلا كناكم انك ولو ؛نآلا مهتملا تنأ :يدهملا دبع

 . ةقيرطلا هذهب انترواح

 . .بختتم ةيروهمج سيئر انأ ؟نمم مهتم :مادص

 تنأ .اذه ركذب داج ريغ كنأ دقتعن ,بعشلا كبختنا ةلزهم يأب :يدهملا دبع

 دونجلا الول ؛ءكيلع ضبقلاب ناحرف بعشلا وه اهف «نييكيرمألا دونجلا ةيامحب نآلا
 . بعشلا كب لعفي اذام تيأرل نييكيرمألا

 . مهحرف نع نوربعي فيك نييقارعلا تيأرو نآلا تجرخخ ول : يعيبرلا

 ال مكنإ نيح يف بعشلا نم ًابيرق تنك مك نوفرعت ..ةلهجو ءاغوغ ءالؤه :مادص
 . عراشلا ىلإ لوزنلا نوعيطتست

 بلطت نأ كيأر ام .ةجهتبملا ريهامجلا طسو نم كانئج «سكعلاب :يدهملا دبع

 ىرنل بعشلاو عراشلا ىلإ ًاعم بهذنو كنع مهتيامح اوعفري نأ نآلا كنومحي نيذلا نم
 ؟كب هنولعفي امو انل سانلا هلعفيس ام

 . (بجي ملو هسأر أطأط) :مادص

 مل تنأو اولتاق كدالوأ ؟لتاقت مل تنأو لاتقلل سائلا عفدت تنك :يدهملا دبع

 ؟انابج نكت ملأ ..لتاقت

 . (تمصو هسأر قرطأ) :مادص

 هتلعف امب ةمايقلا موي هللا لباقتس هجو يأي نيسح مادص اي كيلع هللا ةنعل : يعيبرلا

 !نييقارعلاب
 . ؟مئاتشلاب يعيبرلا ىلع مجهتي :مادص

 فوخو لوهذب مادص مهبطاخ ءمكحلا سلجم ءاضعأ اهب جرخ يتلا تاظحللا يف

 .؟.. نيعلاط شيل .. نولش ياه .. نيحيار ..اه» :ديدش

 لعف امك «هقحب يروف مادعإ مكح ذيفنت ينعي مهجورخ نأ .حجرألا ىلع ءمادص روصت

 ."”ههيلع رانلا تقلطأو ىرخأ ةعومجم تلخد مث تقولا ضعبل ًاضيأ هورواح امدنع هقافرب

 )١( خيراتب ةرداصلا فحصلا ضعب هنم تافطتقم ترشن ثيدحلا اذه ١١ ىلإ 17/5١/ 27097

 .ًالماك راوحلا اذه عئاقول (تيساك) ًالجسم ًاطيرش انيدلو



 رشع عبارلا لصفلا

 لافنألا ةملحم





 لافنألا ةيضقؤ#

 نيسح مادص عولخملا يقارعلا سيئرلا ؛ايلعلا ةيقارعلا ةيئانجلا ةمكحملا تمهتا

 يف «قارعلا لامش يف داركألا دض ةيعامج ةدابإ مئارج باكتراب :هينواعم نم ةتسو

 /١941 نيماعلا نيب يقارعلا شيجلا اهب ماق يتلا ءةيركسعلا "لافنألا" ةلمح راطإ

 داركألا نم صخش فلأ ةئام وحن لتقم نع ترفسأ اهنأ دقتعي يتلاو «1546و

 .ةيرق فالآ ةثالث نع لقي ال ام ريمدت ىلإ ةفاضإلاب «نييقارعلا

 ؟لاغنألا يه ام

 نيسمخل دمعلا لتقلا نع ترفسأ ؛لحارم ينامث نم ةيركسع ةلمح يه لافنألا
 .داركألا نم فلأ ةئام امبرو ؛لقألا ىلع افلأ

 دض ةيواميك ةحلسأ ةديدع تارملو لافنألا ةلمح يف ةيقارعلا تاوقلا تمدختسا

 .داركألا

 [ر بمتبس لئاوأ ىلإ طابش /رياربف رخاوأ نم «ةيمسرلا» لافنألا ةلمح ترمتساو

 ١. 544 لوليأ

 اوناك مهنأل ؛خويشو لافطأو ءاسن مهنم ناك نيذلا اياحضلا ىلع رايتخالا عقو

 .دادغب اهمكحت يتلا قطانملا قاطن جراخ ضارأب مهسأر طقسم يف اوقب ًاداركأ

 يماع يف ناسنإلا قوقحل شتوو ستيار نامويه ةمظنم تاقيقحتو تايرحت ترفسأ
 ناكسلا نم بناج دض 'ةيعامج ةدابإ ةميرج 'ك لافنألا فينصت نع 199١و 7

 .دالبلا يلامش يف نييقارعلا داركألا

 ؟ةيضقلا يف نومكاحي نيذلا نومهتملا مه نم *

 اوناك «نيسح مادص مهنمض نم «نيمهتم ةعبس ةيقارعلا ايلعلا ةمكحملا مامأ َّلْثَم



 يف مهبصانم بيترتب) مه نيمهتملا ءالؤهو .لافنألا ةلمح نابإ ةيسيئر بصانم نولوتي

 :(تقولا كلذ

 . يقارعلا سيئرلا «نيسح مادص -

 «يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل لامشلا بتكم رس نيمأ ؛ديجملا نسح يلع -

 تايحالص لداعت «قارعلا يلامش ىلع اهسرامي ةصاخ تايحالص الوخم ناك يذلا

 . سيئرلا

 .ةلمحلل يركسعلا دئاقلا ءدمحأ مشاه ناطلس -

 .ةيركسعلا تارابختسالا سيئر ؛يرودلا زيزعلا دبع رباص -

 مئاقلاو «ةيقارعلا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ةدايقلا وضع «يتيركتلا ديشر نيسح -

 .تايلمعلاب
 .لصوملا ظفاحم «يناعلا قيفوت رهاط -

 .قارعلا يلامش يف ةيركسعلا تارابختسالا لوئسم «يروبجلا قلطم ناحرف -

 . ةيعامج ةدابإ باكتراب مهتم ديجملا نسح يلعو نيسح مادص نم لكو

 ؟لافنألا تامكاحم ةيمهأ يه ام *

 ةيرق يف ةعورم لتق تايلمعب قلعتت تناك يتلاو «ليجدلا تامكاحمل ًافالخ

 .ةيعامجلا مئارجلا ىوتسم ىلإ لافنألا ةيضق ىقرت ءةدحاو
 لافنالاف «ةكرمشبلا مساب ةفورعملا ةيدركلا تايشيليملا عم عازنلاب اهتيمست مغرو

 نييداعلا داركألا نينطاوملا نم فالآلا تارشع ءافتخاو ةيعامج مادعإ تايلمع تنمضت

 .لافطأو ءاسنو لاجر

 «ةيرق فالآ ةثالث يلاوح ترمدو «ةيواميك ةحلسأ ةيموكحلا تاوقلا تمدختسا

 . حوزتلا ىلإ ىرقلا يلاهأ نم فالآلا تائم رطضاو

 رطخأ ربتعت يتلا ؛ةيعامجلا ةدابإلا نيسح مادص ىلإ تهجو يتلا مهتلا لمشتو
 .ةيلودلا مئارجلا

 لثمم نم َبِلَظ «ءنيسح مادص اهلمحتي يتلا ةيدرفلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا تابئإلو
 ينجملا ىلع ءاضقلا ديدحتلاب دصق (نيسح مادص) هنأ ىلع ةيوق ةلدأ ميدقت ءاعدالا

 .ًاداركأ مهنوك ببسب مهيلع



 .ةميرجلل ةددعتم نكامأ نم ةلدأ ميدقت مزل ؛ةيعامج ةميرج اهنأ ثيحو

 ؟ةيعامج ةدايإ مئارج اهنأ ىلع ةلدألا يه ام

 قطانملا' تثدحتسا ةيقارعلا ةموكحلا نإ شتوو ستيار نامويه ريرقت لوقي
 .قطانملا هذه يف ًاميقم دجو نم لك مادعإب رمأ عم «قارعلا يف ةموعزملا "ةروظحملا

 اهنطقي ال يتلا كلت يف :قارعلا لامشب ةروظحملا قطانملا هذه دودح لثمتتو

 .داركألا نييفيرلا ىوس ًابيرقت
 قطانملا“ نم اوحيزأ وأ اولتق نيذلا نأب ءاعدالا نأ ةيلودلا ةمظنملا ريرقت فيضيو

 نأل «قيدصتلاب ًاريدج سيل :نيدرمتملا عم نيفطاعتم وأ نيدرمتم اوناك "ةروظحملا
 .لافنألا ةلمح اياحض نم فالآلا تارشع نمض نم اوناك لافطالا راغص

 دقف «يسايسلا ءالولا ببسب ًادحأ ةيقارعلا ةموكحلا نثتست مل ؛كلذ ىلع ةوالعو
 بسحب «ةيواميكلا ةحلسألا ديدهتل ةموكحلل نيلاوم اوناك نيذلا داركألا ًاضيأ ضرعت
 .ريرقتلا

 نكلو «ةيقارعلا ةيناريإلا برحلا يف ناريإ اودناس داركألا نأ ةموكحلا تعداو

 ىلعو «ةروظحملا قطانملا يف لثقلا مجح رربي ال وهف «ًاحيحص كلذ ناك ول ىتح
 .برحلا لامعأ يف اوكراشي مل نيذلا لاجرلاو لافطألاو ءاسنلا لتق .صخألا

 .داركألا نم مهنوكل اولتق مهنأ ىلإ ريرقتلا صلخو
 ؟لافنألا ةلمح قيثوتب شتوو ستيار نامويه تماق فيك

 نم ًاقيرف شتوو ستيار نامويه تلسرأ ؛جيلخلا برح دعبو 19487 ماع يف

 .قارعلا يلامش ىلإ نيثحابلا
 ءاضعأ لباقو «ةلماش تاقيقحتو تايرحتب رهشأ ةدع ىدم ىلع ةمظنملا قيرف ماق

 اوماقو «ةلمحلا دوهش نمو «لافنألا ةلمح نم اوجن نمم ًاصخش 76١ يلاوح ةمظنملا
 .ةيواميكلا ةحلسألا اهيف تمدختسا قطانم يف ةيرتلل ليلحتب

 قئاثولا نم ًانط ١8 شتوو ستيار نامويهل ملس «ليلحتلاو ظفحلا ضارغألو
 نمألا تاوق ترداغ امنيح ةيدركلا تايشيلملا اهيلع تلوتسا يتلا :ةيقارعلا ةينمألا

 .ةقطنملا ةيموكحلا



 ةبّيفُملا ةقيقحلا «نيسح مالكه 000000000000666 600006666000000 00ه. "4

 ىلإ شتوو ستيار نامويه تصلخ «قئاثولا ليلحتو يناديملا ثحبلا ساسأ ىلعو

 .ةيعامج ةدابإ ةميرج لكشت لافنألا نأ

 قوقحب ةمثهم تاموكح ةدع عانقإ ةمظنملا تلواح .1445و 1995 يماع يفو

 ةدابإلا ةميرج عنم ةيقافتا ماكحأ بجومب «ةيقارعلا ةموكحلا ىلع ىوعد عفرب «ناسنإلا

 .ةيلودلا لدعلا ةمكحم مامأ ءاهيلع ةبقاعملاو ةيعامجلا

 .ةمظنملا ريرقت صلخ امبسح ؛ةردابملا هذه رمثت مل فسألل نكلو

 خيراتب امر تأدب يتلا ةمكاحملا هذه تاسلج تاطحم زربأ ضرعنس يلي اميفو

 رصتقنس اننكلو «مكحلاب قطنلا خيرات ٠٠١7/5/54 ةياغل ترمتساور 90

 «باتكلا عوضوم نع جرخن ال ىنح ًايصخش نيسح مادص اهرضح يتلا تاسلجلا ىلع
 عئاقولا هذه ةءارق لعل .ةيفاضإ ةسلج ١17" ةمكحملا ترمتسا اميف ؛ةسلج 7” اهددعو

 يقارعلا سيئرلل ةرشابم ةنادإ تلكش ديكأتلاب يهو ؛قئاقحلا زاربإ يف دعاست ليصافتلاو

 ةلدأ مّدق مهضعبو «ةلحرملا كلت اوشاع نيذلا نايعلا دوهش ةداهش لالخ نم قباسلا

 .ةيفاك

 7٠١1/4/5١ لافنألا ةيضقب مادص ةمكاحم نم ىلوألا ةسلجلا ليصافت

 يقارعلا سيئرلل ؛يرماعلا هللا دبع .ةمكحملا سيئر لاؤسب ةسلجلا تلهتسا

 .."يمسأ فرعت الأ" ريخألا درو «همسأ نع عولخملا

 نآلا نيسلاج مكنأل ..ًايئزج سيلو ًالماك روتسدلاو 14314 نوناق مرتحأ“ مادص
 . '"بواجأ ال نأ يقح نمو ..لالتحالا ةلظم تحت يمامأ

 ًالمكم ريخألا درو " نيسح مادص همسأ ليجست ةمكحملا بتاك نم يضاقلا بلطو
 .ينارعلا شيجلل ىلعألا دئاقلاو ةيروهمجلا سيئر هتفيظو ًافرعم لماكلاب همسأ

 قفو مهتايوه نم دكأتلل نيرخآلا نيمهتملا عيمج ةمكحملا سيئر ىعدتساو
 عئاقول يصخشلا حلا ءالكو روضح نم دكأت امك ءاهب لومعملا ةينوناقلا فارعألا

 .ةسلجلا

 ينعتو نآرقلا ره اهردصم نإ لاق يتملا "لافنألا" ةملك ىنعم ةمكحملا يضاق حرش
 .ةمينفلا

 .ةعطاقملا مدع هيلاط يضاقلا نأ الإ «هرودب "لافنألا" ىنعم رسفيل مادص لخدتو



 :يه مهن ةثالث هجاوي هنإ ًالئاق مادص ىلإ ةلاحإلا رارق ةمكحملا يضاق هجوو

 .ةدايإ ةميرجو برح ةميرجو ةيناسنإلا دض ةميرج

 ..يعم ثدحتتأ' ًالئاق در ًاددجم يضاقلا هلأس امدنعو لاؤسلا مادص لهاجتو

 ىلإ' جاتحت نأشلا اذه يف يتدافإ' ًامكهتم درو 'تكسف ءتمصلا يقح نم نإ تلق

 .مهدض ةهجوملا ةئالثلا ةلاحإلا مهت نومهتملا ضفرو

 ةميرج تقبس يتلا فورظلا درس يف يوسوملا رفعج ماعلا ءاعدإلا سيئر أدبو
 .تاءارجإ نم اهالت امو 'لافنألا"

 مئانغلا" ينعت اهنإ لاق يتلا لافنألا ةملك حرشو ةينآرق ةبآ ةوالتب هتعلاطم لهتساو

 . 'ناتسدرك ءانبأ عقاو عم مجستت ال ةيمستلا نأو نيملسملا ريغ عم بورح يف

 ءاياحضلا ثيح نم اهثادحأب تدرفنا لافنألا مئارج" نإ يوسوملا لاقو

 بالكلا شهنو ءءاسنلا باصتغاو «مهب ليثمتلاو مهتدابإ ةقيرطو «مهرامعأ فالتخاو

 تاملكلا زجعت فورظل اياحضلا ضيرعتو «مهتاهمأ نع لافطأ لزعو ءاياحضلا ثنجل

 . "اهفصو نع

 «ناتسدرك يف نييندملا ناكسلا فادهتساب ةعبسلا نيمهتملا يوسوملا مهتاو

 .ةقطنملا يف ةايحلا رهاظم عيمج ىلع ءاضقلاو « مهتاكلتمم ريمدتو

 «ةيدركلا ىرقلاب ليكنتلا ةيفيكو «ةيركسعلا تايلمعلا تايرجم ةماع ةروصب حرشو

 دعب ىرقلا ريمدتو ةيعامج تامادعإ ذيفنتو ةيئاميكلا ةحلسألا مادختسا ءاهنيب نم

 .اهقرح

 عيمج ةيفصت 5 ىلوألا :نيتلحرم ىلع تمت نييندملا ةيفصت تايلمع نإ لاقو

 عرصم ىلإ ىدأ امم ؛ةيناسنإ ريغ فورظ يف لافطألاو ءاسنلا زاجتحا ةيناثلاو ؛بابشلا
 .مهنم ريثكلا

 .ةيناسنإلاو ةيلودلا نيناوقلاو فارعألل ةيفانملا تاكاهتنالاب مئارجلا كلت فصوو

 لقتعمو ءصخش فلأ 17 غلب "ةوازبوط' لقتعم يف نيلقتعملا ددع نإ لاقو
 .لئامم ددع '"سبدلا*



 ةبّيفُملا ةقيقحلا ءنيسح ماكه 000000000200660 0006 600000066 نخل

 فلأ 187 ةبارقب داركألا تفدهتسا يتلا ةيبرحلا تايلمعلا اياحض ددع ردقو

 تايلمعلا اهب تببست يتلا ةاناعملا نع ءاعدإلا ةئيه قيرف ءاضعأ دحأ ثدحتو

 .19448 ماع قباسلا يقارعلا ماظنلا اهنش يتلا ةيركسعلا

 ميركلا نارقلا يف ةنماثلا ةروسلا يه يتلا لافنألا ىنعم نع ثدحت هرودبو

 . 'مكنيب تاذ اوحلصأو هللا اوقتاو ..لوسرلاو هلل لافنألا لق لافنألا نع كنولأسي'

 يف ةطرفملا ةميرجلاو "لافنألا" نيب تطبر يتلا ةقالعلا ةيهام نع لءاستو

 دض تنش ةيركسعلا تالمحلا كلت نإ ًالئاق ءداركألا دض تبكترا يتلا ةيشحولا
 .ناسنإلا

 ةاناعم ىدم سكعت ال ءةحفص 4117 غلبت يتلا ةيضقلا تادنتسم ددع نإ لاقو

 يتلا مئارجلا ةحادف مجح ةيناسنإلا فرعتل فزأ دق تقولا نإو مهبراقأ وأ اياحضلا

 .داركأ مهنأ ىوس بنذل ال ناتسدرك دض تبكترا

 تادافإ ىلإ زيكرتو ةيانعب عامتسالا ؛ةمكحملا نم ءاعدإلا ةئيه مساب بلطو

 .ىرقلا دض ةيركسعلا تامجهلا ذيفنت ةيفيكو ءاهقيدصت نع ءرملا زجعيس يتلا دوهشلا
 :ةفلتخم لحارم نامث ىلع تمسف لافنألا ةيلمع نأ ركذو

 ىلوألا لافنألا *#

 ةيئاميكلا ةحلسألاب تامجهلا نم ةعومجم نشب 1984 طابش /رياربف 77 موي تأدب

 ىلع صاخ هجوب تامجهلا تنشو «ةيناميلسلا ةظفاحم يف " يتياباج" يداوب ةيديلقتلاو
 .نييندملا نم ًاليلق ًاددع ةمجاهملا تاوقلا اهرثأ ىلع تزجتحا «ىرقلا ضعب

 ةيناثلا لافنألا *

 ةيئاميكلا داوملاب تامجه تاوقلا تنش امدنع ١444 راذآ/سرام ؟؟ موي تأدب

 اذه يف ىلتقلا ددع ردقو «ةيناميلسلا ةظفاحم يف '"نانيشوس* ةيرق ىلع اوجو ارب
 امك ؛ىرخأ ةيدرك ىرق ةثالث يئاميكلا فصقلا لمشو ..ًاليتق ٠١ ىلإ 7١ نيب موجهلا
 . "سبد' لقتعم ىلإ اولقن لئاوعلا نم ريثكلا تاوقلا تزجتحا

 ةثلاثلا لافنألا «

 يرب موجهب ١984 ماع ناسين /ليربإ نم عباسلا يف "نايمرك' لهس يف تأدب



 نييندملا نم ريثكلا لقتعاو ..ًاضيأ ةيئاميكلا ةحلسألا هيف تمدختسا عساو يوجو
 . 'ناميلسلا ةرقن' ' نع ًالضف 'سبد"و 'ةاوازبوط" تالقتعم ىلإ اهبقع اولَخُر

 ةعبارلا لافنألا *

 تلكن فينع يوجو يرب موجهب ؛ماعلا سفن نم رايأ /ويام نم ثلاثلا يف تأدب
 .ةقطنملا يف نييندملا ةيقبب ةمجاهملا تاوقلا اهرثإ ىلع

 ةعباسلاو ةسداسلاو ةسماخلا لافتألا *

 اهرثإ ىلع تنش 19444 ماع بأ /سطسغأ ١8 ىلإ رايأ /ويام ١5 يف تأدب

 . "سودنوارو' "ةراد" اهنيب نم ىرقلا ضعب ىلع ةيئاميك تامجه ةمجاهملا تاوقلا

 ةنماثلا لافنألا *

 "ينيجلب' 'نائيدهب' ىرق ىلع 19848 ماع بآ /سطسغأ ١6 يف تأدب

 .ةظحللا ىتح مهريصم ددحتي مل نييندملا نم ديدعلا ىلع ضبقلا يقلأو "اكيتهب "و

 فورظ يف اوزجتحا داركألا نم فالآلا ةاناعم ليصفتلاب ماعلا ءاعدالا درسو

 .ةمجاهملا تاوقلا اهتذفن باصتغا تايلمعو ةيساق ةيناسنإ

 اهنيب نم ةيعامج رباقم لخاد مهيلع رثع نيذلا لافطألا ضعب تافرل ًاروص ضرعو
 .هتدلاو تافر بناجب ةركب كسمم وهو لتق مهدحأ

 ةيلكشلا عوفدلا ضعب ضرعتسي عافدلا قيرف
 ىلإ اهدانتسا مدعل ةمكحملا ةيعرش يف هعوفد لهتسم يف عافدلا مقاط دحأ نعطو

 .ةينوناقلا اهسسأ وأ ةثشنملا ةطلسلا ثيح نم نوناقلا

 لبق نم اهليكشتل نيناوقلل ةفلاخم ايلعلا ةيقارعلا ةيثئانجلا ةمكحملا نإ لاقو
 ال لتحملا نإو ءرميرب لوب ةسائرب 'ةتقؤملا فالتئالا ةطلس' نابإ يكيرمألا لالتحالا

 .عيرشتلا ةطلس ةسرامم وأ لتحملا دلبلا يف مكاحم ليكشت ةطلس كلمي

 مكحلا سلجم ةرادإ" نأ ةرابع عافدلا مادختسا ىلع ًاجتحم ءاعدإلا عطاقو
 . 'لالتحالا تاوقل ةعبات تقؤملا

 ءاضعأ يقابو «نيمهتملا روضحب اهتسلج ةمكحملا تفئأتسا «ةريصق ةحارتسا دعب

 .ةحارتسالا لبق ؛ةمكاحملا ةسلج نم امهباحسنا نايماحم نلعأ نأ دعب ؛عافدلا قيرف

 عوفد ىلع ًادر ءاعدإلا سيئر مدق نيمهتملا ءالكو عوفد ىلع دري ءاعدإلا سيئر



 ةمكحملا نإ ًالئاق ؛نيمهتملا ةناصحو ةمكاحملا ةيعرشب قلعتي اميف نيمهتملا ءالكو
 ضعب هل ضرعت ام مغر" ةبختنملا ةينطولا ةيعمجلا نم رارقب «ةيبعش ةدارإل ًاقفو تلكشت
 . 'تاديدهت نم ءاضعألا

 (نيمهتملا) نيلوئسملا ءالؤه ةلواحم درجم نإ لاق ؛نيمهتملا ةناصح لوحو
 كلذ نإف هل عوضخلا نم مهيمحت تاناصح اوررقيل ؛يلودلا نوناقلا ىلع فافتلالا

 .يلودلا نوناقلا ماكحأب نيلوئسملا ءالؤه ملع ىلع ةنيرق لكشي

 زوجي الو ًاريسأ ربتعي هلكوم نأ نأشب عاقدلا ييماحم دحأ هراثأ ام ىلع ًادرو
 تبث اذإ ىرسألا ةمكاحمب موقت لودلا عيمج نإ ءاعدإلا سيئر لاق ؛ةمكاحملل هميدقت

 .مهتمكاحم بجوتست مئارج اوبكترا دق مهنأ

 ءاج ام ىلع درلا نيماحملا دحأ بلط ءهدر ميدقت نم ماعلا يعدملا ءاهتنا دعبو

 هذه نأشب هيأرب ءالدإلل ةمكحملا مامأ ةلودلا ىروش سلجم سيئر لوثم بلط ثيح ؛هيف
 .ةمكحملا

 هعطاق «يصخشلا قحلاب نيعدملا ضعبل عامتسالا ةمكحملا سيئر بلط امدتعو

 مثي ىتح راظتنالاب يضاقلا هرمأف «نيمهتملا يأر ىلإ عمتست مل ةمكحملا نإ ًالئاق مادص
 .ءاعدإلا نم ءاهتنالا

 رارق نأ اهيف ءاج ىتلاو ؛«نيماحملا عوفد نم ديزم ىلإ ةمكحملا تعمتسا مث

 نأ امك ؛تامكاحم ةيأ ليكشتل رميربل ثاطلس ةيأ ليوخت نمضتي مل نمألا سلجم
 نم تبلطو لب «ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا نوناق ىلع عيقوتلا ضفرت ةدحتملا تايالولا

 .نوناقلا كلذ ىلع عيقوتلا مدع 7٠٠١4 ماعلا يف ةيقارعلا ةموكحلا

 .ةيركسعلا ةمدخلا نوناق اهرابتعا يف ةمكحملا ذخأت نأ نيماحملا دحأ بلط امك

 خيراتلا يف ةمكحم لوأ دعت ةمكحملا نأ ىلإ عافدلا قيرفب رخآ وضع راشأ امك

 .ةيلحملا نيناوقلا يف صصختم رداك لبق نم ؛يلودلا نوناقلا قيبطت ىلإ ىعست
 .اهصاصتخا مدعل «ىوعدلا رظن نع عانتمالا ةمكحملا ةئيه نم بلطو

 يف لاق يذلا «نيسح مادصل راصتخاب عامتسالا ةمكحملا سيئر بلط كلذ دعبو
 نييقارع مكضرتفأ'" :درطتساو ؛ "قلعأ نلف «مكقياضي يقيلعت ناك اذإ* : هثيدح ةيادب

 .ةمكاحملا أدبمب نكلو «نيينيعم صاخشأب قلعتي ال عوضوملا نأ ىلإ ًاريشم ؛"ةاضقو



 سسأ يأل دنتسي ال «داهتجا درجم ءاعدإلا ةركذم يف ءاج ام لك نإ مادص لاقو

 .ةينوناق

 مادصو تبصتغا ةيقارع ةأرما نإ لاقي نأ لبقأ ال* :ةداح ةربن يف ءمادص لاقو

 . ' ةيروهمج سيئر نيسح
 اهب ذخأتس تاماهتالا هذه تتبث اذإو .فيرش مصخ ءاعدإلا نإ هلوقب يضاقلا درو

 .اهب ذخأت نلف تبثت مل اذإ امأ «ةمكحملا

 ."؟ةقبسم ًاماكحأ مدقي فيرشلا مصخلا لهو ' :مادص هلأسف

 نم رارقب «دئار ةبترب نييقارعلا طابضلا دحأ مادعإ ةعقاوب مادص دهشتساو

 .تيوكلا وزغ ةيلمع يف «ةيبرع ةنطاوم باصتغاب هماهتا دعب «ةيركسعلا ةمكحملا
 فينج ةيقافتا نم ل ةداملا نأ ىلإ راشأف ؛«نيمهتملا دحأ ثدحت كلذ دعبو

 حبصت ال «لالتحالا تاطلس اهردصت يتلا ةيئازجلا نيناوقلا نأ ىلع صنت «ةعبارلا

 .مهتغلب لالتحالا تحت نيعفاولا ناكسلا نيب اهرشن متي نأ دعب الإ «ةيراس

 نأ لالتحالا ةلودل زوجي ال هنأ ىلع صنت ةيقافتالا سفن نم ١/ ةداملا نأ فاضأو
 اولدأ ءارآ وأ اهوفرتقا لاعفأ ببسب ؛لالتحالا تحت ةعقاولا ةلودلا يف نيلوئسملا لقتعت

 .برحلا لبق اهب
 «مهتالئاعلو مهل ةيموي تاديدهتل نوضرعتي نيماحملا نم ريبك ددع نأ ىلإ راشأو

 «لايتغالل ارضرعت ًايماحم 18 نأ ىلإ ًاريشم :عافدلا قيرف يف ةكراشملا مهبلط ببسي
 .قارعلا ًايماحم ١17 رداغ اميف

 ةزهجأ لبق نم مهباوجتسا مت نيذلا «يفتلا دوهش نم ريبك ددع نأ ىلإ راشأ امك

 ةيامحي رخآلا فرطلا دوهش ىظحي امنيب ؛قارعلا جرام ىلإ ًاعيمج اورف «قيقحتلا

 .اهتياعرو ةلودلا

 ريسل ًامهفت رثكأ نونوكي مهرابتعاب «نييركسع نيراشتسمب ةناعتسالا بلطو
 .ةيضقلا اهلوانتت يتلا ةيركسعلا تايلمعلا

 نم سيل ءاهتيعرش دمتست ةمكاحملا هنإ ةمكحملا سيئر لاق ةسلجلا ةياهن يفو
 يتلا ةفلتخملا ةيلودلا تايقافتالا نم امنإو «قارعلل يكيرمألا يركسعلا مكاحلا تارارف

 .قارعلا اهيلع تقداص



 ةبّيفُملا ةقيقحلا نيسح ماده 000000000006600. 066 60مم "44

 لبق نم ةبختنملا «ةينطولا ةيعمجلا نع ردص ةمكحملا نوناق نأ ىلإ راشأ امك

 .هخيرات يف ةرم لوأل يقارعلا بعشلا

 .ءاثالثلا ةسلج ىلإ ةمكحملا ليجأت يضاقلا ررق مث

 ٠٠17/4/0١ ةيناثلا ةسلجلا ليصافت

 يركسعلا دئاقلا «دمحأ مشاه ناطلس قباسلا يقارعلا عافدلا ريزو تاحاضيإ

 .لافنالا ةلمحل

 نع تاحاضيإ ميدقتل دمحأ مشاه ناطلس مامأ ةصرفلا ةحاتإب تالوادملا تلهتسا

 قلطأ نم وه زيزع تكاس لماك موحرملا لوألا قليفلا دئاق نإ لاق يتلا لافنألا ةيلمع

 .ةميركلا ةينآرقلا ةيآلاب ًانميت ةيركسعلا ةلمحلا ىلع ةيمستلا

 يف ةيناريإ تاوق نع ةيركسعلا تارابختسالل ريرقت نع هتملك لالخ ثدحتو

 نأ ىلإ ًاريشم «ةرتفلا كلت لالخ 'ةكرمشبلا" داركألا نيدرمتملا دادعأ بناجب ةقطنملا
 .يوجلا ءاطغلا تدقتفا ةمظنم تاوق تفدهتسا ةلمحلا

 تاوق نيب ةيركسع تاهجاوم ىلإ ًاريشم نييئدملل ةيركسعلا ةلمحلا فادهتسا ىفنو
 .ةكرمشبلاو يقارعلا شيجلا

 تاهجاوملاب اورثأت نيذلا نييندملا ىلإ نوعلا تمدق ةيركسعلا تاعاطقلا نإ لاقو
 .نيبناجلا نيب ةيركسعلا

 ودعلا عنمو يضرعتلا عافدلا" يه هل تددح يتلا ةيركسعلا ةمهملا نإ لاقو

 . .نمث يأبو ةيقارعلا يضارألا لالتحا نم يناريإلا
 . "اهنع ةيلوؤسملا ةفاك لمحتأو رماوألا كلت ىلع ءانب يتاميلعت انأ تردصأو

 .ًاقباس ةيركسعلا تارابختسالا سيئر زيزعلا دبع رباص حاضيإ

 داركألا نيدرمتملاو يناريإلا ودعلا نإ ًالئاق مشاه تاحاضيإ لامكإ يرودلا بلطو
 ةيناميلسلا عطاقب ةيلامشلا ةقطنملا يف يناريإلا 'ناضمر" رقم يف اعم نولتاقي اوناك

 .ليبراو

 لالتحا ىلع زيكرتلل ىطسولا عطاوقلا نم ةيناريإلا تاوقلا بحس نع ثدحتو
 .دادغب ةمصاعلا قارغإ فدهب ةقطنملا يف ناخودري دس ريمدتو كوكركو ةيناميلسلا



 لمعلا اذهل دادعتسالا ىوس ةيسايسلاو ةيركسعلا ةدايقلا مامأ نكي مل هنأ ىلإ راشأو

 .نييناريإلا نم ةقطنملا فيظنتل ةطخ مسرو قارعلا ذاقنإل

 مل اهنإو "ةيسداقلا' كراعم نم ةكرعم راطإ يف لخدت لاقنألا ةكرعم نإ لاقو

 .ةيناريإلا تاوقلا نم نيموعدملا نيدرمتملا لب «نييندملا داركألا فدهتست

 .ةمكحملا ةئيه ىلإ ةبوتكم هتاحاضيإ ميدقت يرودلا نم بلطو يضاقلا لخدتو

 ' كراعملا هذه ىلع ًاموي مكاحنس له' هل هقافر دحأ لاؤس نع يرودلا ثدحتو

 . 'قارعلل ناريإ لالتحا لاح يف ىوس ' باجيإلاب درو

 ١9601 ديلاوم نم يدرك «لوألا دهاشلا

 شيجلا نإ لاقو مجرتم ربع ةيدركلا ةغللاب هتدافإ ميدقت يف لوألا دهاشلا أدب

 مت' ةيدوقنع لبانقو خيراوص نم ةحلسألا عاونأ عيمجب نييندملا فصق يقارعلا

 فرع امدنع ..طقف ةيدركلا ةيقرعلا نم ائنوكل كلذو ..داركألا نحن اندض اهمادختسا
 . "ةيئاميكلا ةحلسألا مادختسال أجل داركألا نم ائنأ

 ةينامث نيب اهددع ناك «نانسيلاب ءامس يف تارئاطلا نم ةعومجم تقلح“ عباتو

 ..اتفاخ ناك تاراجفنإلا توص نأ انظحال اننكلو ةيرقلا فصق أدبو . .ةرئاط ١١ ىلإ

 أدب مث نمو ..موثلا وأ نفعتملا حافتلا لئامت ةحئار انيمتشا مث ناخدلا بحس تعفتراو

 يننأ الإ لابجلا ممق فصق يف تذخأو ..تايحورم تءاج اهدعبو . .ؤيقتلا يف ناكسلا

 . ال مأ ةيئاميك ةحلسأ تمدختسا اذإ فرعا مل

 ضعبلا انربخأ ..ناكسلا ريصم ديدحت انل نستي ملو مالظلا لحو" ىضمو

 وأ فوهكلاب ضعيبلا ءامتحاو . .ًاموجه ةيموكحلا تاوقلا نشت نأ ةيناكمإل ءابتخالاب
 تدهاش قيرطلا يفو «لابجلا ىلإ دارفأ 8 نم ةفلؤملا يتلئاعو تأجلو.. راجشألا تحت

 اميف ءايشألا ةيؤر عطتسن مل مالظلا لولح عمو ..ملألا نم نوخرصي ىحرجلا نم ًاددع

 اتناك «ًائيش رأ مل ينكل ًاخارص تعمسو ةرخص بناجب تسلج.. انداسجأ قرتحت
 مومسلا ءارج يفوت دولوملا نأ الإ .. ضاخم ةلاح يف تناك امهادحإو ناتآرمأ

 عم تدتقا ءيعفدم فصق تاوصأ عمسن انك ةرتفلا كلت لالخ" هتدافإ يف ءاجو

 يتلا يتجوز نع تلصفنا ..انتجلاعم تمت ثيح ملألا نم خرصت ىحرجلا نم ةعومجم



 تاوصأ انعمسو جالعلا يقلتل ىفشتسملا ىلإ تلخدأ..اهزاجتحا ةهج فرعأ مل

 ..لوهجم ناكم ىلإ اندتقاو انبايث تلدبتسا مث نمو ةيدركلاو ةيبرعلا نيتغللاب ثدحتت
 ..رودلا دحأ ىلإ نولوهجم انداتقاو .. خارصلا تاوصأ وه هكردأ يذلا ديحولا ءيشلا

 نع فشكلا رادلا بحاص ضفر ..حابصلا ىتح نيعألا يبوصعم انزجتحاو ةئثالث انك
 ..ىفشتسملا يف اناتيوه نم اندرج .. .هراد ىلإ انراضحإ ةيفيك ىلع انعلطأ هنأ الإ هتيوه

 طسو هسافنأ نيباصملا دحأ ظفل ىفشتسملا انلوخد دنع" دهاشلا ةدافإ ىف ءاجو

 ىدحإ يف ..هراضتحا ةعاس سمخلا هلافطأ نضح ليختي ناك ..نزحلاب ةنوحشم ءاوجأ
 انمقل ةموكحلا ةفأر الول نيبرخملا نم متنأ انل اولاقو انعم قيقحتلل طباض ءاج مايألا
 كانه ناك ..ءافشلل انلثامت بقع انبيذعت متيس هنأ طباضلا انربخأ .. مكداسجأ عيطقتب

 ..ةئيس ةروصب انلماعي ايرصم ابيبط

 وأ ةءارقلا ديجأ ال يمأ انأ.. ةديج انعم هتلماعم تناكو .ًايدرك ناك ءرخآ طباض ىتأ
 برهلل ةقيرط ىلع يدلاو انلد" فاضأو . . " ينيع مأب هتيأر ام وه هب يلدأ ام لك ةباتكلا

 نأ تفشتكاو يتلئاع راد ىلإ تدعو.. ىضرملا يز يدترن نحنو انبره ..زجحلا نم

 تلاق ..ةظحللا ىتح هريصم لهجأو يل ًامع تدقف ..رصبلا اودقف يترسأ دارفأ عيمج
 انأ ضرملا كلذ راثأ لمحأ تلز ال ..ليبرأب لقتعم يف تزجتحا اهنإ يتجوز

 كلذ راثآ ..ةايحلا مهل بتكت نل حالسلا كلذب اوندهتسا نم نإ انل ليق ..يتلئاعو

 راثآ دجوت ..ةايحلا ىدم اهلمحأس يننإ اولاق ءابطألا ..ّيلع ةيداب تلازام ضرملا

 يزاهجو يرظن رثأت ..ثداحلا ىلع ًاماع ٠١ رورم دعبو انداسجأ ىلع ةرهاظ
 عيمج تردوصو ةليلع يتجوز ..انل ىرج ام نع لوئسملا وه نم ..يسفنتلا

 انيدل دجوت .. .انباصأو ىرج ام لك نع انل ضيرعتلاب مكحلاب بلاطأ ..يتاكلتمم
 . .'ةمكحملل اهمدقأسو ةيبط ريراقت

 ؟نيمهتملا دحأ دض ةددحم ىوكش هيدل تناك اذإ يضاقلا هلأسو

 . 'قارعلا نومكحي اوناك نم عيمج وكشأ" لوقلاب دهاشلا درو

 .. ' هنيعب صخش نم وكشت له : يضاقلا

 . . "رماوألا ردصأو قارعلا مكح نم ىلع يكتشأ :دهاشلا

 .دهاشلا نم ًاحاضيإ بلطت ءاعدإلا ةئيه



 تافر يوحت ةيعامج ةربقمل هتيؤر نع ةقبسم ةداهش يف دافأ دهاشلا نإ ءاعدإلا لاق

 ةيرقلا يلهأ تعمس ..ينيعب دهاشأ مل' ًالئاق يفنلاب در دهاشلا نأ الإ ءةيحض 5

 . ”نوثدحتي
 نم عيطق ' بناجب ترمد يتلا هراد دقف هنإ دهاشلا لاق ةيصخشلا هرئاسخ نعو

 . 'لماكلاب تقرحأ يتلا تاعورزملاو ةيشامل

 ةحلسألا مادختسا ءارج للعب هلافطأ نم يأ ةباصإ نأشب لاؤس دهاشلا ىلإ هجوو

 يف قورح نم نوناعي مهنأ الإ ةديج ةحصي نوعتمتي اوناك' ًالئاق باجأو «ةيئاميكلا

 1 "نآلا مهداسجأو مهنيعأ

 .هتداهش نقل هنأ ىلإ ًاحملم هتدافإب دهاشلا ءالدإ ةقيرط ىلع عافدلا مقاط ضرتعا

 .دهاشلا بوجتسي عافدلا مقاط

 لمحت ةيئاميكلا ةحلسألاب فصقت يتلا تارئاطلا تناك له :عافدلا نم ماحم
 ؟يناريإلا مأ يقارعلا ملعلا

 مل ..لبق نم انتفصق يتلا تارئاطلا سفن يه .. ًامالعأ لمحت نكت مل :دهاشلا
 مويلا دعب هنأل ةيقارع اهنأ دكأتم انأ .ةيناريإ تارئاط انفصقتل ناريإ عم ةلكشم انيدل نكت

 .ةيقارعلا تاوقلا تمدق تا ارئاطلا فصق نم يناثلا

 . . !ةيقارع يه تفصق يتلا تارئاطلا نأ جتنتسي دهاشلا :عافدلا

 ..نط فصن غلب ةيرقلا اهب تفصق يتلا خيراوصلا نزو نإ لاق دعاشلا :عافدلا

 . 'يمأ هنإ لوقي وهو اهنزو ريدقت هل فيك
 ةيرقلاب لبانق كانه ..هب ينوربخأ ام اذه نكل ةباتكلاو ةءارقلا ديجأ ال معن :دهاشلا

 . "رجفنت مل

 دهاش هنإ لاق يذلا تقولا يف رظنلا دقفو هينيع يف بيصأ هنإ دهاشلا لاق :عافدلا

 ؟كلذ ةدهاشم هل ىنست فيك ..رارج ىلع نيلومحم ًاحيرج ٠١ ىلإ ٠١ نيب ام

 .ىحرجلا اودهاش نيرخآ صاخشأ يعم ناك نكل ىرأ ال تنك :دهاشلا

 .هسفنب كلذ دهشي ملو عمسلا ىلع ةداهش اهنإ :عافدلا

 عافدلا وأ ةيركسعلا تاوقلا نم مأ ةكرمشبلاب ًاقحتلم دهاشلا ناك له : عافدلا
 ؟ينطولا



 تنكو يلزنم يف تنك ..يتايح يف ًاموي ةكرمشبلا تاوق نم نكأ مل انأ :دهاشلا
 ..ةيركسعلا ةمدخلا نم ًابراه

 ؟.لابجلاب تفصق يتلا قطانملا نم هتيرق ةفاسم دعبت مك :عاقدلا

 .ًاقبسم كلذب دهاشلا داقأ ًازكرم نكت مل كنأ ودبي :يضاقلا

 .هرئاسخ ضيوعت نع ثحبي وه املاط دهاشلا ةدافإ يف ككشأ :عافدلا

 طقف فصقلا مت له ..داركأ اننأل مت فصقلا نإ لاق دهاشلا :رخآ عافد ماحم

 ؟ىرخأ بابسأل مأ داركأ مهنوك ببسب
 نم ماعطلا نوذخأي اوناك ..ًاثداه وجلا ناك. .طقف داركأ اننأل انفصق :دهاشلا

 .اندنع

 ؟كنم ماعطلا اوذخا نيذلا نم :يضاقلا

 .انم ماعطلاب دوزتلل يتأت تناك ةكرمشبلا تاوق :دهاشلا

 اهدع هل فيك ١7 ىلإ 8 نيب ام ةريغملا تارئاطلا ددع نإ لاق دهاشلا :عافدلا
 ؟تمدق هاجتا يأ نم ..فصقت يهو

 ينربخأو ةينامث تدهاشو كوكرك ةهج نم تمدق تارئاطلا نأ تظحال :دهاشلا

 .١؟اهنأ نورخآ

 ةقطنملا راتخم نم تغلبو ..ةروظحملا ةقطنملا ناكس نم تنك له :عافدلا

 ؟رظحلاب
 ..كلذب دحأ ينغلبي مل ..دحأ ينربخي مل :دهاشلا

 ؟يناريإلاو يقارعلا - نيبناجلا نيب يعفدملا فصقلا ناك له :عافدلا

 .ناريإ بناج نم تارئاط تأت مل .. انبناج يف بصني ناك :دهاشلا

 ؟ثداحلا ةقطنم نع ةيئاريإلا دودحلا دعبت مك :عافدلا

 .ةعاسلا فصن ةبارق 'ةوالقشلا" ةقطنمو اننيب دعبلا :دهاشلا

 ؟ناريإ ىلإ رفسلا هل قبس له ةيركسعلا ةمدخلا نم راق هنوك : عافدلا

 .ةلصي ةيضقلل تمي ال لاؤسلا : يضاقلا

 ؟ةكرعملا ةحاس يف نيمهتملا نم ًادحأ تدهاش له :عافدلا



 .كانه نيمهتملا نم يأ دهاشأ مل ال :دهاشلا

 ؟هدلاو راد مأ هراد يه له ..هراقع اهب بيصأ يتلا رارضألا نع ثدحت : عافدلا

 .هدلاو راد :يضاقلا

 مك ..ماعطلا ذخأل ةقطنملا ىلإ ةكرمشبلا دارفأ ضعب يتأي ناك :ثلاث عافد ماحم

 ؟ةرم لك يف مهددع وه

 .ةثالث ىرخأ ًانايحأو ٠١ ًانايحأ ليللا يف انتيرق ىلإ نورضحي اوناك :دهاشلا

 ؟ةموكحلا عم لكاشم ةكرمشبلل ناك له : عافدلا

 .لكاشم كانه تناك معن :دهاشلا

 ؟لكاشملا هذه ةيعون ام :عافدلا

 .ةيركسعلا ةمدخلا نم نيراف اوناك :دهاشلا

 ملأ .. ةموكحلا عم لكاشم مهيدل تناك اذإ نكل ..يلاؤس نع بجت مل :عافدلا

 ؟ةكرمشبلا تاوق ىلإ ةدعاسملا ميدقت تايترتم نم فوختت

 امدنعو ..هنم بيهتن انك حالسلا لمحي انتيرق ىلإ لخدي صخش يأ :دهاشلا

 .مهفقول ةوقلا انيدل نكت مل انتيرق تفصقو تارئاطلا تءاج

 ؟عبتت تاهج يأو هتقطنم يف ةكرمشبلا لئاصف ددع : عافدلا

 .داحتالل نوعبتي مهنإ .مهنم ًامسق فرعأ تنك :دهاشلا

 ؟ةكرمشبلا تاوقل رقم برقأ ناكمب دهاشلا فرعي له : عافدلا

 .دجوي ال :دهاشلا

 .ةيرقلا ىلإ ةكرمشبلا دارفأ يتأي عوبسألا يف ةرم مك : عاندلا

 .ليللا يف نورضحي مهنإ لاقو كلذ دهاشلا ركذ :يضاقلا

 !مهددع سيلو ةيرقلا ىلإ مهروضح تارم نع لأسأ :عافدلا

 .ايموي نورضحي ال ..ال :دهاشلا

 ؟اهنولمحي اوناك يتلا ةحلسألا عون ام : عافدلا

 .فوكتيشالك :دهاشلا

 شيجلا فوفص يف نولتاقي يدرك فلأ 75١ كانه نإ ًالئاق اددجم يرودلا لخدتو



 انأ ..ةيركسعلا تايلمعلا يف ًاجوف 15١ مهنم كرتشأ .. ينطو عافد جوف 50١ نوفلؤي

 نم براه وه فيك ..نيدرمتملا وأ ةلودلا عم امإ يدركلا نأ فرعأو تارابختسا ريدم
 ؟نيدرمتملا ىلإ بستني الو "نايسيلاب " ةقطنم يف ميقيو ةيركسعلا ةمدخلا

 .نيدرمتملا ىلإ يمتني ال هنإ لاقو كلذ نع باجأ دهاشلا :يضاقلا

 دهاشلا فرع فيك.. ةيدوقنع لبانق انمادختسا نع ثدحت دهاشلا :يرودلا

 ؟يل اهفصوي نأ هل له ..ةيدوقنعلا لبانقلا

 .رجفني مل يذلا اهنم ديدعلا تلمح :دهاشلا

 نيدرمتملاو ينيمخلا سرح قطانم ايشيلاب ةقطنمو نايسيلاب ةقطنم :يرودلا
 ؟ةيرقلاب مهتدهاش له.. داركألا

 .ةقطنملا يف مهنم يأ رأ مل :دهاشلا

 هتداهش يف ةريثك تارغث كانهو ةيئاميكلا ةبرضلا نع دهاشلا ثدحت :يرودلا

 ؟رظنلا ةداعإ ىتح 'تارطف 'ب هتجلاعمو رصبلا هدقفو ةيرقلا برض ةيفيكو
 ..جالعلا يل مدق نم فرعأ ال :دهاشلا

 نوكلمي نم مه طقف نويناريإلاو شيجلا ..ةيودأ نوكلمي ال نويندملا :يرودلا

 .ريقاقعلا
 له ..هدسج يف ًاراثآ تكرت ةيئاميكلا ةحلسألا نإ لاق دهاشلا :رخآ عافد ماحم

 ؟كلذب ديؤي يبط ريرقت هيدل

 .اهتباصإب يبط ريرقت هتجوزل نكلو .. يبط ريرقت دوجو ىفن دهاشلا : يضاقلا
 ؟هل ةرواجملا ىرقلا وأ هتيرق نم ًاقالطنا تايلمعب نوموقي ةكرمشبلا له : عافدلا

 ..ال :دهاشلا

 ؟ةيكلم تابثأ كلمي له ..هراقع نع ًاضيوعت بلط دهاشلا :عافدلا

 .كلمت ةداهش كلمأ ال :دهاشلا

 كانه ..يدرك طباض مث نمو هيلإ يبرع طباض ثعب دهاشلا رسفي فيك :مادص

 اذه هيلوي نأ يئاميكلاب هفصقب ماق يذلا شيجلل فيك ءىفشتسملا يف هب حضاو مامتها

 ؟ مامتهالا

 .مادص شيج ةطساوب ليبرأ يف تزجتحا يتلئاع نع تلصف امدنع :دهاشلا



 .قارعلا شيج ينعت :مادص

 نع ثدحت دهاشلا ..نشخلا عونلا نم اوسيل نييرصملا نأ فرعي عيمجلا :مادص

 طباضو نشخ يبرع طباض ةدرفمب مفد نم ةفرعم ديرأ ..هتلماعم ءاسأ يرصم بيبط

 ؟داركأ مهنأل مهانبرض ائنإ ةلوقمب عفد نمو ..يدرك

 .ةسلجلا عفري يضاقلا

 ٠٠٠7/4/7 ةثلاثلا ةسلجلا ليصافت

 اهتلئاع دارفأ ةباصإ اهتداهش يف تدكأ ةيدرك ةدهاش لوثمب ةسلجلا عئاقو تأدب

 يتلا ةحلسألا ةعيبط ىلإ ةراشإ يف «قباسلا يف ةدوجوم نكت مل ةيضرم تالاحب
 . "لافنألا" ةلمح يف تمدختسا

 .ةيبرعلا ةغللا ىلإ اهتداهش لقنب مجرتم ماق اميف ةيدركلا ةغللاب ةدهاشلا تئدحتو

 دعب ؛ةسمخلا اهترسأ دارفأو اهتدبكت يتلا ةاناعملاو يدسجلا اهعضو تحرشو

 «ةريطخ تاياصإ نم هيف تناع ثيح فهك ىلإ اوئجل مهنأو ءاهتيرقل يوجلا فصقلا
 .رصبلا نادقف نم ًاعيمج اوناع امك اهمظع نع اهدلج هيف خلسنا ثيح

 نم انولزنأ اهدنع (ىرق) اتاو تيبو اواشتوراس ىلإ انوذخخأ' :تلاقو

 اوذخأت ال لوقأو خرصأ تنك ..ملكتنو عمسن نأ طقف عيطتسن انكو «تاروتكارتلا

 . . "ينم يلافطأ

 مل هنأ ملعي هللا ..اننيعأ يف تارطق اوعضوو ربألاب انونقح اهدنع" :تفاضأو

 اودجي مل امدنع اينار ىفشتسم ىلإ تاروتكارتلاب انوذخأ مث ..انخارصل جالع كانه نكي

 . "انل جالع

 يجوز اوذخأو .ةسمخلا يلافطأ عم ةفرغ يف ينوعضو انلصو امدنعو' :تلاقو

 . "لصحي امب فرعي دحأ ال ..رشحلا مويك ىضوف تناك ملعي هللا.. يجوز معو

 ىتأ مث ..نئاساو خيش ةيرق ىلع ناك يئايميكلا فصقلا نأ فرعن مل" تحرشو

 سيالم انل اوبلجو اينار يلاهأ «ىفشتسملا نم ةبيط ةلماعم يقلت دعبو نيموي دعب
 . " ةماسلا سبالملا نم صلختلل

 انوذخأ ةيادبلا يف ..ليبرأ ىلإ انولقن ..كلذب ةموكحلا تملع امدنعو" تفاضأو

 يف يجوز نع تلصفتا مكتربخأ امك . . طبضلاب ىفشتسم يأ فرعأ ال . . ىفشتسملا ىلإ



 انوطعي نأ نود ليبرأ يف ىفشتسملا يف ةعاس عبر انيقب ..ةيناميلسلا ىلإ هوداتقاو ءاينار

 انلقن مت اهدعب ..ينم مهوذخأي ال يك ةسمخلا يلافطأ نضحأو خرصأ تنك ..جالع يأ

 . "نجسلا ىلإ انوذخأو ديدج نم تارايسب
 اورفوي مل* ضيبألاب طقرم دوسأ حاشوب تفحتلا يتلا ةيدركلا ةدهاشلا تحضوأو

 نالجر ىتأ ..ملألا ةدش نم خارصلا ىوس ..ماعط الو جالع ال نئساو خيش يف انل

 كانه ناك كلذك .. انتدعاسمب اماق . .ناقباس نانيجس (ناوخأ) لوسر دمحمو نارمك

 ..انئويع ةجلاعمل تارطق انل ارضحأو ًاريثك انودعاس . انعم نيفيطل اناك نيييرع نيسراح
 هذه لبقي ال نأب هللا وعدأ .. يلافطأ رأ ملو رونلا رأ مل نجسلا يف مايأ ةدع انيقب
 . . 'ةريبكلا ةميرجلا

 ةخفتنم مهنيعأ تناك ..مايأ دعب يلافطأ تدهاش' :لوقلاب ةدهاشلا تلصاوو

 كانه نكي مل ..لاحلا اذه ىلع نجسلا يف مايأ 4 ةدمل تيقب ..ءادوس مهداسجأو

 «ًاريثك اندعاس لوسر دمحم ..حارجلا ةدش نم ملأتن انك نكل ؛ةموكحلا نم بيذعت
 بيلح ةبلعو ءاملا نم سمرت لجرلا اذه يل رضحأ ..راوبير همسا عيضر لفط يدلو

 اولاقو ءةعستلا مايألا دعب ..لخادلا ىلإ اهرضحأ فيك فرعأ ال نكل ..يلفط ةعاضرل

 ..ةدعاسملا ديرأو يمدق كيرحت عيطتسا ال يننأ تخرص.. نجسلا ةحاس يف عمجتلاب انل

 لازت ام اهراثآو ..يمدق نم جرخت ءامدو ءام كانه ناكو ..خلسني ناك يدلج

 . 'ةدوجوم

 عيمجو يلافطأ راضحإب كلذ عبتو جراخلا ىلإ لجرلا ينبحطصا" :تلاقو

 كلذك ..ملألا نم نوخرصي لاجر انعم ناك ..ةحاسلا يف انفقو ..نيرخآلا ىضرملا

 انك يتلا ةفرغلاب اوفوت صاخشأ ةعبرأ ىلإ ةثالث ..لماكلاب خولسم مهدلج لافطألا
 ةاطغم كيبابشلا تناكو ةريبك ةرايس تتأ مث ..دونجلاو ركاسعلاب انطحأ.. اهيف نيزجتحم

 54 ءامسأ لمحت اهلمحأ يتلا قاروألا هذه ..انع لاجرلا لصفب دونجلا ماق . . رئاتسلاب

 . 'ينيع مامأ مهدايتقا مت ًاصخش

 يرول "ليز" عون نم تارايس تتأ اهدعبو ..لخادلا ىلإ انوذخأ مث" تفاضأو
 ىلإ «نافيلخ ىلإ انوذخأو ةيركسعلا تارايسلا ىلإ انودعصق. .هيمسن امك.. يركسع

 . 'كريم الوج اهمسا ةيرق ىلإ مث ريبلا لمعم ثيح ةقطنم
 اهدنعو دونجلا لزن انلوصو دعبو ..ناتأرما تيفوت ' نافيلخ ىلإ هجوتلا لالخو



 ال ..هفتك ىلع تاراش لمحبي انيلإ طباض رضحو ..ديج لكشب رظنلا عيطتسأ تنك

 أديو انع دعتبا مث ..ةميرج هذه نإ هسفنب لوقيو انيلإ رظني ناك ..همسا وأ هبصنم فرعأ

 . . "ءاكبلاب

 ةقطنم ىلإ ىحرجلا ترضحأ ةموكحلا نأ ربخ رشتنا مث" اهدرس يف تفاضأو

 تويب ىلع نيعزوم انيلع ليللا لحو ..مهتويب ىلإ انوذخأو يلاهألا ىتأ ..نافيلخ

 يف ..ماعطلا انل اودعأو نوعلاو ةدعاسملا انل اومدقو انعم سانلا بعت ..يلاهألا

 ةخيشلا يلع) يلع نم لك رابخأ نع يناربخأ ..يامحو يدلاو نم لك ىتأ حابصلا

 يف مهنع تلصفنا يننأ هتربخأف .. يجوز مع وهو (ىفطصم نسح) نسح مامإو (يجوز

 . 'مهريصم فرعأ ال انأو ..لوهجم ناكم ىلإ نسح اوذخأ دقو اينار

 هللا نيعاد خارصلاب اوأدب يتدلاوو يدلاو يندهاش امدنعو ..يتدلاو تيب ثيح اواسيس

 كلمن نكن مل اننأل «ةئسل انتياعرب يامحو يلهأ تيب نم لك ماق مث .. مهقحب ذخأي نأ

 نم نولجخي يلافطأو ..ضارمألا نم يناعنو ىضرم نحن نيحلا كلذ ذنمو ..ءيش يأ
 . 'مهيلع ةيدابلا ضارمألاو حورجلا ضارعأ ببسب «مهرامعأ يف مه نمم بارتقالا

 ءةعاقلا يف ناك يذلا «نيسح مادص قباسلا يقارعلا سيئرلا ىلإ ةدهاشلا تراشأو
 ..ملظلاب هايإ ةمهتم

 ..يب هولعق امل «ديجملا نسح يلع ىلعو نيسح مادص ىلع يكتشأ' تلاقو

 . ىضرملا ةجلاعم فدهب مزاللا ذاختا ةمكحملا نم بلطأو «ضيرعتلا بلطأ

 رهشأ ةعبرأ دعب داع" تلاقف :ريصملا لوهجم لازام اهجوز ناك اذإ امع تلئسو

 هنع فرعن الو «ريصملا لوهجم يقبف ىفطصم نسح همع امأ ..ضرملا نم يناعي وهو

 . . 'لداع لكشب (مادص) همكاحت نأ ةمكحملا بلاطأ ..ًائيش

 تلمح يئايميكلا فصقلا دعب" تباجأف «ًارقاع تناك ام اذإ ءاعدالا قيرف اهلأسو

 اهدعبو رهشأ ةثالث شاع ثلاثلاو نيهوشم اوناك مهنم نانثا ..تضهجأو تارم ثالث

 .."' اهبلجل ةدعتسم انأ .. يعم اهبلجأ مل نكل ةيبط تاصوحف يدل ..يفوت

 لوح يرماعلا شولع يلع هللا دبع ةمكحملا سيئرو مجرتملا نيب طغل رادو



 لبق محرلا ةلازإ ةيلمعل تعضخ ةدهاشلا نأ مجرتملا قفو نيبت ثيح.. يحصلا اهعضو

 .هنم تناع فيزنو ضرم ببسب نيماع
 .اهعضو ةحص ىلع ًادكؤم لادجلا عافدلا قيرف ءاضعأ دحأ عطاقو

 نأ ملعي هللا" تباجأف ءرصبلا ةدقاف تيقب مك ةدهاشلا لاؤس ديعأ ىرخأ ةرمو

 ..'"'رصبأ ال مايأ ةعيرأ تيقب :؛هنم يناعأ تلز ام ينيعب ملألا

 يف انك اننأ هفرعأ ام لك ..الك* تلاقف «ءنجسلا مسا لوح لاؤس ىلع تباجأو
 . "ليبرأ

 .رارمتساب فصقت تناكو ةيرقلا تفصق يتلا يه ةيقارعلا تارئاطلا نأ تدكأو

 ..ةيناريإ تاوق كانه ناك مأ ؛ةيقارعلا تارقلا نم ةلتحم ةيرقلا تناك اذإ تلئسو
 «تاضوافم كانه ناكو ءانتيرق يف لاتق كانه نكي مل اهدنع" ةلئاق «يفتلاب تباجأف

 مادص نيب تاضوافم كانه ناك ..يئايميك حالسب انفصق متيس هنأ روصتن نكن ملو

 . 'ةيدركلا تارقلاو

 «ةريقف ةلئاع اوناك امنإو ؛ةكرمشبلا نم نككت مل اهتلئاع نأ ةدهاشلا تركذو

 .ةيقارعلا ثاوقلا نأ تفاضأو

 ليزت راطمألا نأب اهملع ةيفيك نع ةدهاشلا لاؤس عافدلا قيرف ءاضعأ دحأ لواحو

 .كلذ نع ًائيش ركذت مل ةدهاشلا نإ لاق ةمكحملا يضاق نأ الإ ؛ةيئايميكلا داوملا راثأ

 «ةسلجلا رضحم ىلإ عوجرلا يضاقلا بلط لاؤسلا ىلع عافدلا رارصإ دعبو

 قيقحتلا رضحم يف كلذ تركذ دق نوكت دق ةدهاشلا نإ هلوقب ءاعدإلا سيئر لخدتو
 .ةمكحملا مامأ سيلو

 وه قباسلا دهاشلا امنإو «كلذ ركذت مل ةدهاشلا نإ ًالئاق .هسقن مادص لخدتو
 .كلذ نع ثدحت يذلا

 .كلذ نع ًائيش ملعت ال اهنأي تباجأ يتلا ؛ةدهاشلل لاؤسلا يضاقلا هجو كلذ عمو

 ناك اذإ ام لوخ ةدهاشلل لاؤس «قيفوت رهاط مهتملا نع عافدلا ليكو هجوو
 اهلوقب تباجأف «ءكلذ ثدح ىتمو :«ىرخأ ةرم مهتقطنم فصقب ماق يقارعلا شيجلا

 ؛نآلا ىتح اهراثأ تلازامو ملابانلاب انوفصق مهنأ تفاضأو «تارملا فالآلل انوفصق

 .ًارمتسم ناك فصقلا نإ تلاق .فصقلا تيقوتل ةبسنلابو



 ناسين /ليربأ ١5 دعبو ؛يواميكلا حالسلاب ناترم تفصق انتيرق نأ تفاضأو

 .انارق تمده ١ ةما/

 اهتضق يتلا ةدملا لوح ؛ةمكحملا يضاقو عافدلا قيرف ءاضعأ دحأ نيب لدج رادو

 .نجسلا يف ةدهاشلا

 نسح ىلعو مادص سيئرلا نع عافدلا ليكو هنإ لاق رخآ ماحم بلط امدنعو

 نم ًالدب "يلكوم“ ظفل مدختسي نأب يضاقلا هيلع درف ؛ةدهاشلا لاؤس هيجوت «ديجملا
 : نسيئرلاةيسلا"

 .فصقلا نم ةياقولل ةيرقلا يف هءانب مت يذلا أجلملا لكش لوح لاؤس ىلع ًادرو
 .لبجلا يف هرفحب اوماق ةيرقلا يلاهأ نإ تلاق

 قئاقد 4 وأ 4يلاوح اهتإ تلاق «نانساو خيشلا ةيرقو اهتيرق نيب ةفاسملا نعو

 .ةرايسلاب

 نإ تلاق اهنكلو «يفنلاب تباجأ .فصقلا تقو حاير كانه تناك اذإ امعو

 .ليللا يف حايرلا تبهو لوطهلا يف تأدب راطمألا

 .ىوعدلا عوضومب ةطبترم ةلئسأ هيجوتب عافدلا يضاقلا بلطو
 نم اوناك مهنإ تلاقف ءاينار ىفشتسمب مهتجلاعم نع نيلوئسملا نع عافدلا لأسو

 .داركألا

 دق يقارعلا شيجلا ناك اذإ امع ؛ةدهاشلل ًالاؤس نيمهتملا دحأ هجو «كلذ دعبو

 .يفنلاب تباجأف .؟اهفصق لبق اهتيرق شيتفتب ماق
 «ينطولا عاقدلا جاوفأ نمض ةيرقلا ناكس نم ددع كانه ناك اذإ امع اهلأس مث

 .كلذب ملعت ال اهنإ تلاقف

 تباجأف «ةيركسعلا ةمدخلا نم ًابراه ناك ام اذإ ؛ةدهاشلا جوز نع مهتملا لأسو

 .يفنلاب ةدهاشلا

 الإ «ةيركسعلا ةمدخلاب قاحتلالا نم داركألا نع ًاوفع كانه نأ ىلإ ىضاقلا راشأو

 نوقحتلي نم ىلع متي ناك وفعلا نإ لاقو «كلذ نع ًالوثسم ناك هنإ لاق مهتملا نأ
 .ينطولا عافدلا جاوفأب

 ال عافدلا ةئيه ءاضعأ ضعب نم ةلئسأ كانه نإ هلوقب ءاعدإلا سيئر لخدت انهو



 هابتنا تفل يضاقلا نم بلطو .ةمكحملا تقو عيضي امم «ةيضقلا هذه يف اهل لحم

 .كلذ ىلإ نيماحملا

 .ةحارتسالل ةعاس ةدمل ةسلجلا عفر يضاقلا ررق كلذ دعبو

 ديعس ةيردب ىعدت «ىرخأ تابثإ ةدهاش ىلإ عامتسالاب اهتسلج ةمكحملا تفنأتسا

 «تارئاطلا لبق نم انتيرق فصق مت هنإ تلاق يتلا ل ديلاوم «ناسيلاب نم «رضخ

 ىتح انيقبو عمدت اننويع تذخأو ؤيقتلاب انأدب فصقلا ةجيتنو .ئجالملا ىلإ انبرهو
 لابجلا ىلإ انهجوت اهدعب «ةيرقلا مجاهتس ةموكحلا نأب انوربخأ ىتح ءءاسملا

 .فرهكلاو

 ىلإ انلقتنا مث ءفصقلل ةجيتن ةيؤرلا مادعناب بيصأ ريبك ددع نأ ةدهاشلا تفاضأو

 ثيح ءاينار ىلإ انولقن مث «ةيلوألا ةياعرلا ضعب يلاهألا انل مدق ثيح «"اتاوتب' ةيرق

 .ةيفاك ةيبط ةياعر انل اومدق

 اهلأس امدنعو « "ليبرأ يف نمألا ةرئاد ىلإ انولسرأ يلاتلا مويلا يف" :تلاقو
 .رصبلل ةدقاق تناك اهنأل ملعت ال اهنأب ثباجأ ءكانه ىلإ مهلاسرإب اوماق نمع يضاقلا

 ًالماح تناك اهنأ امك (هللا حتفو نيدلا رون) نيلفط اهعم ناك اهنأ ىلإ تراشأو

 نم ةئالث يفوت كانهو ءءاسنلا نع لاجرلا لزعي مايأ ةينامث دعب اوماق مث .ثلاث لفطب

 نيسحو نسح ياوخأو «يالفط مهنيب لاجرلا نم ًاددع اوذخأ كانهو' :تلاقو

 ةجوزو يتدلاو كلذكو ؛يمع نباو هللا دبع يجوزو ناميلس يمعو ديعس يدلاوو
 . "يمع

 اهنإ ةدهاشلا تلاق ءاهتلئاع دارفأ ءامسأ نع ًارارم يضاقلا اهنم حضوتسا نأ دعبو

 ىلع رمتسم لكشب ددرتت اهنأ ىلإ ةريشم ءفصقلا ببسب حوضوب ثيدحلا عيطتست ال

 .فصتقلا ءارج اهب قحل ام بيسي «ةيضاملا نيرشعلا تاونسلا لاوط تايفشتسملا

 ال اهنأ ىلإ ةريشم .'لافنألا ةيلمعل اوضرعت مهتركذ نيذلا ءامسألا لك" :تلاقو
 .مهريصم فرعت

 .سفنتلا يف قيضب اهتياصإ ببسب ؛مالكلا عيطتست ال اهنأ ىلإ ةدهاشلا تراشأ مث



 اهنكلو ؛باجيإلاب تباجأف «هفيضت نأ ديرت ام اهيدل ناك اذإ يضاقلا اهلأس مث
 .ثيدحلا ىلع ةرداق تسيل

 تاءارجإلا ذاختاو اهب تقحل يتلا رارضألا نع ىضيوعتلا ةمكحملا نم تيلطو

 .صفقلا لخاد هعم نيذلا لكو «مهباصأ ام هبيصي نأو ؛نيسح مادص ةبقاعمل ةمزاللا

 ةليكو تبلطو تقلت دق تناك اذإ ام لوح ةدهاشلا ىلإ ًالاؤس ءاعدإلا هجو مث
 اهفورظل ًارظن «ةدهاشلا داهجإ نم عافدلا قيرف عنمي نأ ةمكحملا سيئر نم ةيكتشملا
 .ةمكاحملا ريس ليطعت ةمهتب عافدلا قيرف ةبقاعم تبلط امك ؛ةيحصلا

 راضحإ نم تنكمت اهنأ ةيفيك نع ةدهاشلا لاؤس عافدلا قيرف ءاضعأ دحأ بلطو
 «راصبإلا ىلع ةردقلا مدعب تبيصأ دق تناك اهنأ اميف فصقلا دعب ءاهلافطأل بيلحلا

 .قيقتلا يف اهلافطأ أدب امدنع ةيؤرلا عيطتست تناك اهنأب تباجأف

 ءاهنول امو ءفصقلاب تماق يتلا تارئاطلا تدهاش تناك اذإ امع اهلأس مث

 ام لكو ءاهنول ىرأ ملو «موي لك مهفصقت تارئاطلا ىرت تناك اهنإ اهلوقب تباجأف
 .يوخوس تارئاط اهنأ هفرعأ

 هنإ لاق ؛:ةكرمشبلا تاوق نم وهو «ثلاث تابثإ دهاش ىلإ ةمكحملا تعمتسا مث

 نأ عيطتسي ال هنأ فاضأو ,فصقلا ببسب هينيع مامأ نوتومي هتلئاع دارفأ نم ددع دهاش

 .ةيرقلا لهأ نم ةدعاسملا بلطل حايصلاب أدب هنأ ىلإ ًاريشم ءهدهاش ام فصي

 اوبيصأو نوأيقتي اوناك" :لاقف مهتباصأ يتلا تاباصإلا ةعيبط نع يضاقلا هلأسو

 ملو ؛لكأ نودب كانه انيقب ثيح «ةيكرتلا دودحلا ىلإ انبهذ اهدعيو «ةديدش قورحب
 . ' انتدعاسمل دحأ كانه نكي

 بلط امك .فصقلا ءارج «هب تقحل يتلا تاباصإلا نع ضيوعتلا دهاشلا بلطو
 .ةيحصلا هتلاح صحفل ةيبط ةنجل ىلإ هتلاحإ

 هنإ لاقف ءاهديجي يتلا تاغللا ددع نع دهاشلا عافدلا قيرف ءاضعأ دحأ لأسو

 .ةئاملا يف 6١ ةبسنب ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا فرعيو «ةيدركلا ثدحتي

 «ةكرمشبلا تاوق اهيلع لصحت تناك يتلا ةحلسألا ةيعون نع يماحملا هلأس مث

 نم مئانغك اهيلع لصحن انك ةفيفخ ةحلسأ امنإو «ةليقثلا ةحلسألا كلتمن مل' :باجأف

 . "ةيقارعلا تاوقلا
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 نأ لاق اميف «هتلئاع دارفأ لقنل لاغبلا نم نينثاب هتناعتسا ةيفيك نع هلاؤسيو

 ىرخأ ةيرق نم نيلغبلاب ءاج هنإ هلوقب دهاشلا باجأف ,فصقلا ءارج تقفن تاناويحلا

 .حايرلا هاجتا سكع يف تناك

 هيجوت يماحملا بلط امدنع .ءاعدإلا ةئيه سيئرو عافدلا يماحم نيب لدج راد مث

 .ةقطنملا يف ةكرمشبلا تاوق يف اهعم مدخي ناك ةبتر ىلعأ نع يكاشلل لاؤس

 نم تبره يتنأ' :باجأ ءدهاشلل لاؤسلا هيجوت ىلع يضاقلا قفاو نأ دعبو

 «ال مأ لاؤسلا ىلع باجأ دق دهاشلا ناك اذإ ام حضتي ملو ."تقولا كلذ يف ةقطنملا

 .ىرخأ ةرم توصلا عاطقنال ًارظن

 ةحلسألا مدختسا يذلا وه يقارعلا شيجلا نأب فرع فيك نع يكتشملا لاؤسبو

 ةحلسأ مدختسا يقارعلا شيجلا نأ عمس هنأ باجأف «ةقطنملا فصق يف ةيئايميكلا

 .ناريإ دض هبرح يف ةيئايميك
 نكت ملو «ةقطنملا نم اهتزهجأ لك تبحس دق تناك ةيقارعلا ةموكحلا نأ فاضأو

 .ةقطنملا ىلع ةرطيسلا اهل

 دهاشلا لاق ..؟ةقطنملاب ةيقارعلا ةموكحلل دوجو كانه نكي مل اذامل نع هلاؤسيو
 .لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا عيطتسي ال هنإ

 «ىرخألا بازحألا تايشيليم وأ ةكرمشبلا تاوق تناك اذإ امع لاؤس ىلع ًادرو
 ةريبك تايلمع يف ىرسأ كانه ناك هنإ لاق ؛نيمجاهملا دوتجلا نم ًايأ ترسأ دق

 .اعيرس مهحارس قالطإ متي ناكو «ىرخأ

 نيب ام ىضاقتي ناك هنأب باجأف «ةكرمشبلا نم بتار ىضاقتي ناك اذإ امع لئسو
 .ًايرهش رالود 5١و ٠

 نينطاوملا فالآ ىلع ضبقلا ىقلأ يفارعلا شيجلا نأب يكتشملا هركذ ام لوحو
 نيمهتملا دحأ لأس 21988 بآ /سطسغأ ١4 يف ؛"يكراذن" ةعلق ىلإ مهلاسرإو

 ًامسق نإ لاق .؟مهتداعإ متت مل مأ ىرخأ ةرم نيلقتعملا ءالؤه ةداعإ مت له «يكتشملا
 .مهريصم ةفرعم متي ملو رخآ مسق دقف امنيب .مهلئاوع ىلإ اوداع

 سرح ' نم ليكشت يأ نع ؛يكتشملل لاؤس هيجوت نيمهتملا دحأ بلطو
 نع اهيف عمسأ يتلا ىلوألا ةرملا يه هذه نأ باجأف .؟دهاشلا لماعتي ناك 'ينيموخ



 اذهب ًائيش عمسي وأ دهاشي مل هنأ درطتساو ؛ةقطنملاب "ينيموخ سرح* ل رقم دوجو
 .صوصخلا

 نمض هتلئاع دارفأ نم دحأ ناك اذإ امع يكتشملل ًالاؤس ديجملا يلع هجو مث
 دارفأ كانه ناك" :ًالئاق ءباجيإلاب دهاشلا درف .ينطولا عافدلا وأ يقارعلا شيجلا
 .ةقطنملا جراخ ىلإ مهنكس نولقني اوناك مهنكلو «ينطولا عافدلاو شيجلا نمض

 يف اوطقس نيذلا ىلتقلا نم ددعب ةصاخلا قئاثولا ضعب ميدقت دهاشلا ضرعو

 نم رشع يداحلا ىلإ ةيضقلا ليجأت ةمكحملا سيئر ررق مث. يقارعلا شيجلا ةلمح
 .لبقملا لوليأ /ربمتبس

 ؟١5/9/1.٠ ةعبارلا ةسلجلا ليصافت

 مكحت يتلا دعاوقلا نأشب ةمكحملا ةئيهو عافدلا مقاط نيب لدجلاب ةسلجلا تأدب

 .نوناقلا مكحل ًاذافنإ لماكلاب مهرود عافدلا ةئيه ةسرامم

 ةئيه لالخإ ىلع ًاجاجتحا ةمكحملا نم جورخلل عاندلا يماحم دحأ ايهتو
 .ةلداعلا ةمكاحملا طورش نم طرشي ةمكحملا

 . 'نوناق لجرو ينهم تنأ" ًالئاق يماحملا يرماعلا هللا دبع ةمكحملا سيئر أدهو

 دوهشلا نم لعجي ةعاقلا ميظنت نأ ىرأ ةرم لوأل" ًالئاق رخآ عافد يماحم لداجو

 يف ةدهاشلا سلجت نأ بلطن . .ةمكحملا ةئيهو ماعلا ءاعدإلا نم ةرشابم تاراشإ نوقلتي

 . ' ةمكحملا سيئر ةهجاوم

 .ءاعدإلا نم تاءاحيإب ًانايحأ متن دوهشلا تادافإ نأ ىلإ يماحملا حملو

 .سولجلاب يماحملا يضاقلا بلاطو

 تايالولاب اينيجريف ةيالو يف هبتاك لمعت «ليئاخيم نيرثاك .د ىلوألا ةدهاشلا

 .ةدحتملا

 ملقو ةقرو بلطأ نأ نكمملا نم له" لوقلاب اهلاوقأب ءالدإلا يف ةدهاشلا تأدبو

 نيب يداولا) "هويزيلق ' يف ةكرمشبلا يف ًاوضع 1941 ماع تنك .. .يتادافإ نيودتل

 ..ةعبرأ اهنم تدهاش 'يوخوس“* ةيقارع تارئاط انيلع ًاءاسم ةعباسلا يف تراغ) نيلبج

 ىلإ تهجوت ءانثألا هذه يفو ..ةيئاميك تلق اذامل ًاقحال حرشأس ..ةيئاميك لبانقب انتمر
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 اهلفطو (لماكلا اهمسأ لهجأ) يلع مأ ةقيفرلا عم تناك ..نيدوجوملا عيمج عم أجلملا

 . 'ماوعأ ةعبرأ) شمشم اهاخأو (نيماع) مسمس

 ..قارتحا ةحئار تممشو ..ىرخأ ةرم تارئاطلا ائيلع تراغ' ةلئاق تعباتو

 ملألا نم خرصي ناك يذلا روباخ روتكدلا ةاوادمل "نيردنه مأ" ةقيفرلا تضكر

 نم ريثكلا تقشنتسا يننإ ودبي لوقيو أيقتي وهو راكزر وبأ ديهشلا تيأرو ..ديدشلا
 ىمغم هبش ناكو. . ضرألا ىلع ًادمم داؤف وبأ تيأرو ىفشتسم وحن تمدقت ..دورابلا

 لبانقلا تطقس ثيح ىفشتسملا يف نيدوجوملا عيمج نيب طابحإ ةلاح تداس ؛هيلع

 اننأب يل لوقت يهو 'نيمشن' ةقيفرلا خارص توص ىلع تظقيتسا.. ةرشابم ةروصب
 لقتعن ثيح) نجسلا ليصف ىلإ تهجوت ..يحالس تلمح ..ةيئاميك ةحلسأب انفدهتسا
 نينثا ةكرمشبلا ترسأ نأو قبس .. نمألاو ةيموكح تاوقو ةيقارع تارابختسا لاجر

 .نطبلا يف ملأ نم نوخرصيو أيقتي عيمجلا ناك .. يقارعلا شيجلاب طباضلا رابك نم
 يناثلا مويلا يف ..تقؤملا ىمعلاب تبصأ دق تنك دانسإلا ليصف ىلإ يلوصو دنع

 انأدب ..داؤف وبأ قيفرلا ةافوب ينربخأ ثيح - بونجلا نم يبرع "ازور وبأ" قيفرلا ءاج
 تقؤملا ىمعلاب 'نيردنه مأ" ةبيبطلا تبيصأ ..هايملل لودج يف انهوجو لسغ يف
 ..ىمعلاب هرودب بيصأ يذلا "راكزر وبأ" قيفرلا تدقفت ثلاثلا مويلا يف ..ًامامت
 قاتشم هنأ ينربخأ ..هرهظ ىلع قارتحالا ودبي ناك ..ةيؤرلا يرودقم يف ناك نإ ينلأس

 يهو ..فوكتيشالك نم ةيران تاقلط ثالث تعمس رهظلا دعب ..هلافطأو هتجوز ىلإ

 .. "راكزر وبأ داهشتسا ربخ ءاجو.. رطخلاب ةراشإ ينعت

 جوفلا نم نيبيبط بناجب " نماضت وبأ" يبرعلا بيبطلا قيفرلا ائيلإ مضنأ ' تعباتو
 قورحلا راثآ تأدب ..هواتتع نم ' لساب' ةبيبطلاو ةقيشعب نم يديزي '"سايلإ وبأ" لوألا
 ىقب نم ريثكلا كانه ..نآلا ىتح كانه تلازامو ..ثلاثلا مويلا يف يتبكر يف رهظت
 نم ةدشب رثأت ءًاماع ١/ "رهام وبأ' قيفرلا. .رهشلا نع ديزت ةدمل قورحلا كلتب ًارئأتم
 . "بزحلا رقم ىلإ اندع راطمألا لوطه دعبو ..موجهلا

 ردصت لبانقلا تناك .. ىئاميكلاب انفصق اننإ تلق اذامل ركذأ اذامل" ةلئاق تكردتسا

 : . "ةداعلا ريغ ىلعو ًايدامر ًاناخد

 ةيقارع تارئاط تفصق ..رهشلاو مويلا لهجأ .1444. ماع يف ةيناثلا ةثداحلا



 يناثلا مويلا انجرخو ..ئجالملا اهرثإ يف انلخد .. ' ظالبناك* ةيرق ةيداعلا لبانقلاب

 ..ةيقارع ةيركسع ةلمح نم نينطاوملا نيب بعرلا نم وج طسو
 ةيكرتلا دودحلا ىلإ هجوتلاو ةيرقلا نم باحسنالا انررق ثلاثلا مويلا يف" تفاضأو

 . 'مايأ ةرشع انتلحر تقرغتسا

 حالسلاب انفصق امدتع ًاموي نيعيرأ هرمع "نافيس" لفطلل ةروص تزربأو
 مكتدايس نم وجرأ .يلقع صقن ' نم يناعي كرامندلا يف دوجوم لفطلا اذه.. يئاميكلا

 . 'ةماهو ةيرس ةيضقب يلدأ نأ دوأ يننأل نوفوركياملا قالغإ

 ..ةينمأ بابسأل توصلا عطق متو

 ىلع ىوكشلا مدقأ' ةدهاشلا تلاقو- هتيهام حضتي مل - ًاريرقت ةدهاشلا تمدقو
 يقارعلا ماظنلا تدوز يتلا ةيلودلا تامظنملا لكو ديجملا نسح يلعو نيسح مادص

 . ."ةيعارز داوم ةجحب ةحلسألا هذهب

 . 'كنأش نم سيل هذه" ًالئاق يضاقلا اهعطاق

 .ضيوعتلا نيبلطتأ : يضاقلا

 ..معت :ةدهاشلا

 .ةدهاشلا بوجتسي ءاعدإلا

 هجوأس ينكلو ..ةدهاشلا ةشقانم قح ماعلا ءاعدإلا يطعت دعارقلا :ماعلا يعدملا

 ةبرضلا نأ ةمكحملا سيلو قيقحتلا مامأ ةدهاشلا ةدافإ يف درو ..ةمكحملا ىلإ يلاؤس

 نم وجرن ..مهتاهمأ عم لافطأ ةعبرأ ةافوو ةرواجملا ىرقلا يف نييندم ةباصإل تدأ

 ؟..كلذ حيضوت ةدهاشلا

 نأ ركذأ مل ءاسنلا مأ ..هنبأل جالع بلطي يندم لجر ينيع مأب تدهاش 0

 .ءاسن ةعبرأ كانه

 .ةيقارع عبرألا تارئاطلا نأ تفرع فيك :ءاعدإلا

 اهب دانسإلا لئاصف تناك ..ةيقارعلا تارئاطلا نم رارمتساب فصقن انك :ةدهاشلا

 ..تارئاطلا ةيعون نوصخشي نيذلا مهو تارئاطلل نيمواقم ءاربخ اهب تاكشود

 ..ةيقارع مالعأ لمحت تناك تارئاطلا

 ؟ضفختم ولع نم فصقت تارئاطلا تناك ةرملا هذه :ةدهاشلا



 ؟ةكرمشبلا دانسإ دعاوق نم تارئاطلا كلت فوختت ملأ :ءاعدإلا

 يكتشت مل امل ةيقارع تارئاط نكت مل اذإ ..ةرماغملا نم ًاعون تناك معن :ةدهاشلا
 .اهيضارأل ةيبنجأ تارئاط قارتخا نم ةيقارعلا ةموكحلا

 تزربأو ..ةيكرتلا يضارألا ىلإ ةيعامج باحسنا ةيلمعل ًاروص ةدهاشلا تمدقو
 ..اهيلع روثعلا متو تدقف ةلفطل ةروص ًاددجم

 ةدهاشلا بوجتسي عافدلا

 ؟حالسلا مادختسا ىلع ةدهاشلا تخألا تبردت نيأ :عافدلا

 يضارألا ىلإ ايروس نم تلخدو ايروس ىلإ جرختلا دعب تيج انأ :ةدهاشلا

 ..ايروس يف 'يلشماق * يف حالسلا ىلع تبردت.. ةيقارعلا

 كلت ددع مك ..ةكرمشبلاب يعويشلا بزحلا ىلإ ةبستنم تناك تخألا :عافدلا

 ؟تارقلا

 كلت نكت مل ةيندم ينوكو ةيرس تامولعم هذه ..نيجوف انيدل ناك :ةدهاشلا
 .ناروس عطاقو ةيناميلس عطاقو ليبرأو ناتيدهب عطاق كانه ناك .يل ةحاتم تامولعملا

 ؟مطاقلا ددع مك ريدقتلابو رظنلا مكحب :عافدلا

 ٠١٠١ ىلإ 7٠٠١ نيب ام مهددع لصي ناك دقتعأ ..نيحلسم انيدل ناك :ةدهاشلا

 ..درف

 ؟نيدرمتملا ىدل ناك يذلا حيلستلا ةيعون : عافدلا

 يصخشلا مادختسالل تاسدسم بناجب فوكنيشالك يسيئرلا حالسلا :ةدهاشلا

 .فويرتكيدو '"تارئاطلل ةمواقم" تاكشودو

 . اذه ام فرعأ الو يندم انأ .. فويرتكيدلا يه ام :عافدلا

 ؟"نواه" ةيعفدم مكيدل له :عافدلا هل يعاد ال لاؤس اذه : يضاقلا

 .ال :ةدهاشلا

 ؟نجسلاب نيلقتعملا نع ديزملا حضوت نأ ةدهاشلل له . .نجس مهيدل ناك :عافدلا

 ..نيجس ١6 ىلإ ٠١ نيب ام . .فلتخي ءانجسلا ددع ناك :ةدهاشلا

 فيك ءانجس وأ ىرسأ كانه نأ تركذو ..ةلتاقمك ةدهاشلا تخألا تلمع :عافدلا

 .'مهعم فرصتلا متي



 ؟ًائيش مهنع نيفرعت له ىرسأ ءالؤه : يضاقلا
 ال ..مهنم تامولعملا صالختسال مهنوبوجتسي نيققحم انيدل ناك معن :ةدهاشلا

 . "مهب لح اذام يردأ ال ..ءانجسلا ءالؤه ريصم وه ام ركذتأ

 . 'هب لمعت يذلا جوفلا نم بتار ملتست ةدهاشلا تناك له :عافدلا

 .رهش لك ريئاند ٠١ معن :ةدهاشلا

 ؟لاملا اذه ردصم نيأ نم :عافدلا

 .لاومألا هذه ردصم نع لاؤسلا ينأش نم سيل : ةدهاشلا

 ؟ةقطنملاب ينطولا عافدلا جاوفأ نع كتامولعم يه ام : عافدلا

 .ينطولا عافدلا جاوفأو ةكرمشبلا نيب ةديج ريغو ةديج ةقالع كانه تناك :ةدهاشلا

 ؟نيفرطلا نيب مداصت عقو نأو قبس له :عافدلا

 . ةمكحملا عئاقول رشابملا ثبلا عطقناو

 . "نيسح مادص سيئرلا" نع لكوم رخآ عافد ماحم

 . "انقفتا اذامب ..ينوناق ريغ مالك يأب حمسأ ال :يضاقلا

 .نوناقلا فلاخت سيل :ًالئاق نيسح مادص لخدتو

 .مهتملا وأ يلكوم لوقلا امأ ..نوناقلاب مازتلالا بجي :يضاقلا

 ةلود سيئر نيسح مادص ةفص ينم عزتني مل انأ ..نادي ىتح يرب مهتملا :مادص

 .نطاوم نم ةعانق عازتنا نم لواحت اذامل ..ةازغلا ناكيرمألا نم ىوس قارعلا

 .نيسح مادص سيئرلاب ىوس هبقلأ نل :عافدلا ماحم

 .نوفوركياملا ةمكحملا يضاق قلغأ مث نمو

 اهتادانم يف ىرت ال نأ وجرأو) ةدهاشلا تخألا نم انعمس :ديجملا نسح يلع

 يقارعلا شيجلا ىلع ةمرحم تناك قطانم كانه نأ كشلا لبقي ال امب (ةناهإك تخألاب

 .ةررحملا قطانملا تفدهتسا يتلا قطانملا له . .ةكرمشبلا اهيلع رطيسيو

 ..ينناهأ هنأل مهتملا دض ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا ةمكحملا نم بلطأ :ةدهاشلا

 تناك تامدخلا نأل ةررحم اهيلع قلطن انك معن ..ةررحم قطانم كانه نأ هلاؤس

 ..ةمودعم



 اهيلع قلطي ناك ةكرمشبلا ةرطيس تحت ةعضاخلا قطانملا نأ نينعت : يضاقلا

 . !ةررحم قطانم

 مدقت نأ ةموكحلل فيك ةلودلا ةرطيس جراخن قطانملا تناك اذإ :ديجملا نسح يلع

 ؟تامدخ اهل

 .ةسلجلا عفري يضاقلا

 5.٠٠ / 9 /١؟ ةسماخلا ةسلجلا ليصافت

 نولتاقم مهنأب ةيدركلا ةكرمشبلا ايشيلم نيماحملا دحأ فصوب ةسلجلا تأدب

 ناريإل ءالمع متنأ" ءاعدالا ةئيه ًابطاخم مادص درف ؛هدادبتسا اوبراح ًارارحأ

 ."مكسوؤر قحسنسو ةينويهصلاو

 ريبعت لالحإو "ةكرمشب* ةملك بطش ةمكحملا سيئر نم مادص بلطو
 ينعت ةكرمشب ةملك نإف هملع دح ىلع هنأ افيضم «يمسر لكشب اهلحم *نيدرمتملا'

 .ةيدركلا ةغللا يف ءادفلا

 بناج ىلإ اوبراح مهنأل ةعورشم تناك داركألا دض تامجهلا نإ مادص لاقو

 ذنم درمتلا وه درمتلا نأ فاضأو ؛تاينينامثلا يف ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا لالخ ناريإ
 .75997 ىتحو 147١ ماع

 درمتلا هامس ام قحسب هنم افارتعا مادص تاحيرصت رابتعاب ءاعدالا بلاطو

 رضحم يف هنود هنكل كلذ يرماعلا هللا دبع يضاقلا ةمكحملا سيئر ضفرو «يدركلا

 .هبلطل ةباجتسالا مدع لاح يف باحسنالاب ءاعدالا دده نأ دعب ةسلجلا

 7١ ١”/ة/1؟ ةسداسلا ةسلجلا ليصافت

 شولع يلع هللا دبع يضاقلا نم ماعلا ءاعدالا بلطب تأدب ةسلجلا تناكو

 نع يحنتلا لافنألا ةيضق يف رظنلاب ةصاخلا ايلعلا ةيئانجلا ةمكحملا يضاق يرماعلا

 .هعابتأ نم ةتسو نيسح مادص عولخملا يقارعلا سيئرلا اهيف مكاحي يتلا ةيضقلا ةرادإ

 ةنايخلاب يكتشملل رظني حبصأ ' «ةمكحملا مامأ ءالت يذلا بلطلا يف ءفاضأو

 كلذكو ةيبانلا ظافلألاب ةمكحملا ىلع اوزواجت دق نيمهتملا نأ نيح يف ءةنامألا مدعو

 ءاعدالاو ةمكحملا نوددهي نيمهتملا ضعب حار نيح يف ءيصخشلا قحلاب نيعدملا ىلع



 عم فقت تحار تافرصتلا هذه ءازإ ءارجإ ةمكحملا ذختت نأ نم الدبو ماعلا

 .' نيمهتملا

 مهأ نم اهنرك«ةيضقلا هذه ةرادإ نع يحنتلا يضاقلا نم بلطأ اذل ' لاقو

 ."ةيناسنإلا دض مئارجلا

 ريسأ انأ ' الئاق ماعلا يعدملا بلط ىلع يرماعلا هللا دبع يضاقلا در هبناج نم
 ةيساسألا قئاثولا نم تحبصأ يتلاو ةدحتملا ممألا ةئيه لبق نم ةدمتعملا قئاثولا نمض
 )١4( ماع ءاضقلا يرعشألا ىسوم وبأ ىلو امدنع باطخلا نبا رمع ةلاسر يهو

 ." ةيرجه

 يف سانلا نيب يضاقلا سنؤي نأ ءاضقلا يلوت طورش نمض نم ' نأ فاضأو

 ."هفيح يف فيرش عمطي ال يكل هلدعو هسلجم
 ةمكحملا لبق نم هيلع تازواجتلاب هامسا ام ىلع ماعلا يعدملا ضرتعا هبناج نم

 ىلإ انضرعتو ةمكحملا لبق نم هيلع زواجتلا مت دق يصخشلا قحلا نأ ىرن اننإ ' الئاق

 .'انرعاشم حرج
 الو نرق عبر ذنم ءاضقلا سرامأ انأ ' لوقلاب ضارتعالا اذه ىلع يضاقلا درو

 ."ةمكحملا تايحالص ددحي نأ يصخشلا قحلاب ماعلا يعدملا ءالكول حمسا

 وهو سمأ ةسلج يف لوألا يكتشملا ةدافإ ىلإ عامتسالا يف ةمكحملا تأدب مث

 .ًابيرقت هوقبس نم مالك ررك دقو «نيكتشملا ةمئاق يف رشع عبارلا
 .ةسلجلا يضاقلا عفرو

 ٠٠٠7/14 ةعباسلا ةسلجلا ليصافت

 لهتسم يف ةمكحملا سيئر يرماعلا شولع هللا دبع يضاقلا نلعأ ةسلجلا ةيادب يف

 .«ةسلجلا عئاقو اورضح مهنع عافدلا قيرفو نيمهتملا عيمج» نأ ةسلجلا

 ١9146 ديلاوم نم وهو نسح دمحأ هللا دبع دهاشلا ةدافإ ىلإ ةمكحملا تعمتساو

 شيجلا مايق ليصافت ىور يذلا ةيناميلسلا ةنيدمل ةعباتلا اديس ةيرق نم حالف وهو
 ىلإ يلاهألا رطضا امم ةيدركلا ةكرمشبلا تاوق ةقحالمل موجه نشب قباسلا يقارعلا

 لخاد يلاهألا نم ددع لاقتعاب يقارعلا شيجلا دارفأ مايق هتدهاشمو ةيرقلا نم رارفلا

 لجسم



 .هترسأ دارفأ نع اثحب نيسح مادص ةلباقمل بلط ميدقت ليصافت دهاشلا ىور امك

 ةئالث دعبو نيسح مادص عم ةلباقم قيقحتل ةسائرلا ناويد ىلإ بلطب تمدقت» :لاقو

 .«هتلباقمل يتوعد ثمت مايأ

 ضبقلا ءاقلإ مت نيأ ينلأسو يترسأ دارفأ حارس قالطإ مادص نم تبلط» :فاضأو

 .«يتيرق يف مهل تلق» :افيضم «مهيلع
 لاق مث لافنألا يف اودقف دقل ثدحتت ال» :لاع توصب ثدحت مادص نأ فاضأو

 .؟جرخأ ..ملكتت ال يل

 قلطيس مادص نأ تدقتعا دق تنك نأ دعب تجرخو ةيركسعلا ةيحتلا تيدأ» :لاقو

 يف يقارعلا شيجلا يف مدخا تنك يتلا ةيركسعلا ةدحولا ىلإ تعجر اهدعبو مهحارس

 نسح يلعو مادص دض يكتشا» :فاضأو .«تيوكلا برح تهتنا نأ ىلإ ةرامعلا ةئيدم

 دعب الإ يترسأ دارفأ دجأ مل ثيح ضيوعتلاب بلاطأو (مادص ناوعأ رابك نم) ديجملا

 .«ةيعامجلا رباقنلا دحا يف تاكسمتسم عم مهيلع روثعلا

 .؟اروتاتكيدلاب ينفصت تنأو يتيؤرل ءيجملا ديرت تنك اذامل» مادص هلأس دقو

 هنم نيبرقملا نأ ىلإ ًاريشم «ًاروتاتكيد نكت مل تنأ# ًالئاق يرماعلا لخدت اهدنعو

 .روتاتكيدك ودبي هولعج

 .«ًاركش» الئاق مادص در «كلذ رثاو

 سيئر نم ءاعبرألا ةسلج لهتسم يف بلط نوعرف لآ ذقنم ماعلا يعدملا ناكو

 .مادص ءازإ لهاستلاب هايإ ًامهتم يحنتلا ةمكحملا

 ؟.."/ة/اه ةنماثلا ةسلجلا ليصافت

 :دوهشلا تادافإ

 يف ةيئاميكلا ةحلسألا مادختسا هفلخ يذلا هيوشتلا نع ثدحتي يدرك دهاش أدب

 .هتاناعم سكعل ًاديج امهريوصت متي نأ ًابلاط اريماكلل امهفشك نيتللا هينيع

 راعتسم مسأ تحت ادنلوه يف يسايسلا ءوجللاب مدقتلاو قارعلا هترداغم ىلإ راشأو

 .كاذنآ ةيناميلسلا يف ًادوجوم ناك يذلا يروتاتكيدلا ماظن شطب نم ًافوخ



 ترهظأ ثيح هتلاح ةجلاعم يف اولشف ادئلوه يف ءابطألا نأ دهاشلا حضوأو

 .هتلاحب ةصتخملا ةيبطلا ريراقتلا عيمج مدقو ..يئاميكلا حالسلاب هتباصإ ليلاحتلا

 ثيح يتلاحل ةيبط ةروشم ءارو ًايعس ملاعلا لود نم ديدعلا فوطأ تلزام" عباتو

 .'يرقلا ءوضلاو راحلا وجلا نم ةدشب ملأتأو ةيساسحلا نم يناعأ

 باصم يتئر نم بناج نأ ءابطألا ينملعأ ثيح ضرمب تبصأ ٠٠١0 ماع يف"

 رابكلا راجتلا دحأ نأف ٠٠١7 ماع يف مكتارضحل تبثألو يئاميكلا حالسلا ءارج

 نائطألا نم تائملا عيبب ماق دارنأ ناف سنارف وعدملا ادنلوه يف نيميقملا نييرسيوسلا
 صخشلا اذه ىلع نيكتشملا دحأ تنك انأو ةيقارعلا ةموكحلا ىلإ ةيئاميكلا ةحلسألا نم

 تكراشو 7٠١١ راذآ ١8 يف ةمكاحملا نم ةسلج لوأ تناك .. .ةيدنلوهلا مكاحملا مامأ

 تررق ثيح هتاذ ماعلا نم لوألا نوناك ؟7 ةياغلو ةمكحملا كلت تاسلج نم ددع يف

 .'اماع ١6 مهتملا نجسي ةيلودلا ياهال ةمكحم

 يئاميكلا حالسلل ةيقارعلا ةموكحلا مادختسا تبثت يتلا ةلدالا دحأ هذه" فاضأو

 عطتسا مل .. يلاوقأ ةحص نم :ةيسامولبدلا قرطلا ربعو .دكأتلا ةمكحملا رودقم يفو

 ةمكحملا ةبطاخم ناكمإلا يف ..ًايرس ناك رارقلا نأل ةمكحملا مكح ىلع لوصحلا

 يقحب بلطأو ىوكشلا بلطأ مدقت ام ىلع ءانبو ..مكحلا رارق ىلع لوصحلل ةروكذملا
 نسح يلع فيرعلاو نيسح مادص نم قحلا اذه بلطأ ..يب تقحل يتلا ةاناعملا نع
 ."لدعو ةيطارقميدب اومكاحي نأ ..ديجملا

 ."ضيوعت بلطي له ..ةمكحملا نأش' هنإ ًالئاق يضاقلا لخدت انهو

 دض ةيعامجلا ةدابإلا ةيلمع يف مهاس نم لك دض ىوكشلا بلطأو :دهاشلا

 ذخآ نل ..جالعلا ةلحر لالخ اهتدبكت يتلا تاقفنلا نع ضيوعتلا بلطأ ..داركألا

 ."يتدافإ هذهو ةمكحملا تقو نم ريثكلا

 :يوسوملا رفعج ماعلا ءاعدإلا ةئيه سيئر

 ةيئاميكلا تاباصإلاب ةصصختم ةنجل ليكشتل كلذو ةيقارعلا ةحصلا ةرازو ةحتافم

 ةيبط ريراقت بلج نم اونكمتي مل نيذلا نيقحاللاو نيقباسلا نيكتشملا ضرع ضرغل
 وأ ريبخ بادتنا ةرقوملا ةمكحملا نم بلطن امك ..ةيضقلا ةرابضإ عم ريراقتلا هذه طبرو

 نيكتشملا لبق نم اهي ةمكحملا ديوزت مت يتلا ةيبطلا ريراقتلا ةمجرت ضرغل ءاربخ



 ةيلودلا ياهال ةمكحم ةحتافم بلطن :ثلاثلا بلطلا ..رضاحلا يكتشملاو نيقباسلا

 ةمكحملا ةعاق يف رضاحلا يكتشملا هل قرطت يذلا مكحلا رارق نم ةخسن لاسرإ ضرغل

 .ةيضقلا ةرابضإ عم هطبرو

 خيراتب ةيمسر تابطاخم نم ةيمسر تادنتسم ضرع يصخشلا قحلا ليكو بلاطو
 ىلع ةقفاوملا ةيروهمجلا ةسائر نم ةيركسعلا تارابختسالا اهيف تبلط ١447/4

 ةيريدم تددحو 19417 /7/19 خيراتب ةقفاوملا تلصحو «صاخلا داتعلا مادختسا

 ٠١ ذيفنت مت عافدلا ةرازو ةحتافم دعيو اهغصق بجاولا عقاوملا ةماعلا تارابختسالا

 .(صاخلا داتعلا وأ) يئاميكلا حالسلاب ةبرض 74و يدايتعالا حالسلاب ةبرض

 .تادنتسملا ضرع بلط يضاقلا ضفرو

 :دهاشلا ىلإ يصخشلا قحلاب مهتملا ليكو نم لاؤس

 لافطأ ثئج ىلع رم دق ةيئاميكلا ةبرضلا دعب بزحلا رقم ىلإ كهجوت دنع هنإ تلق
 وه ام ..يلاؤس ..ةرثانتم ثثج ىرأ تنكو ةيئاميكلا ةحلسألاب اوضق خويشو ءاسنو

 ؟اياحضلا ةيموق

 ةيموقلا نم اهعيمج كانه ةدوجوملا ةيموقلاو ناتسناغفأ يف نكأ مل انأ :دهاشلا

 .ةيدركلا

 قحي الف رفس زاوج روز اذإ ..رفس زاوج روز يكتشملا :فراع عيدب عافدلا ماحم
 وهو رخآ مساب يدنلوه روزم زاوج كلمي هنأب فرتعا .. ةروزم هتيوهف هتداهشب ذخألا

 ..هللا دبع يلع رادرس

 ارخآ صخش مساب ادئلوه تلخدو ناوراك كمسأ :يرماعلا هللا دبع يضاقلا

 تاونس ةدع رورم دعب نكلو ادتلوه ىلإ يلوصو ليصافت يف لخدأ نل :دهاشلا

 .1995 ماع ًاروزم سيلو يلصأ يدنلوه رفس زاوج ىلع تلصحتو

 .هتيلصأ نم دكأتلل ةمكحملا ىلع زاوجلا ضرع بجي :فراع عيدي عافدلا ماحم

 حرط نم وه يكتشملا ..عوضوملا اذهب ملع ىلع نحن :ًالئاق يوسوملا لخدت
 . . هتداقإ ءانثأ ريوزتلا ةيضق

 كانه له ؟قارعلا ىلإ زاوجلا اذهب دهاشلا لخد فيك :ىرخأ ةرم عافدلا ماحم

 .؟لوخد ةريشأت



 ؟ةيدتلوهلا وأ ةيقارعلا ةيسنجلاب كسمتم تنأ له : نسح ناطلس مهتملا ليكو

 لمحأ تلزام انأ ..نيتيسنجلاب كسمتلاب حسمي نوناقلا ادنلوه يف :دهاشلا
 ةيقارعلا ةيسنجلا

 ؟ةكرمشبلا فوفص ىلإ يمتتي دهاشلا ناك له : مهتملا ليكو

 ماع ةيرسلا تاميظنتلا ىلإ تممضنا ةكرمشب ةلئاع نم دولوم انأ معن :دهاشلا

 يناثلا زكرملا - يكلساللا زاهج لوئسم تحبصأو 1947 ماع اهب تقحتلاو 417

 .يناتسدركلا ينطولا داحتالا

 ؟ةكرمشبلا نم اوناك له ..هتقفرب اودهشتسا نيذلا صاخشألا : مهتملا ليكو

 معن ..كجاردأ دعف ةكرمشي دجت مل اذإ هيلع لجسي مل خوراصلا اذه :دهاشلا

 .ةكرمشبلا نم اوناك

 .ةروزمو ةطولغم تامولعم ىلع ينبم هنكل ميلس زاوجلا :مهتملا ليكو

 ؟كلذب ينعت اذام ..ةقورحملا ضرألا ةسايسب كلاوقأب تنيب : مهتملا ليكو

 ةقورحملا ضرألا ةسايس مادختساب لحنملا ةروثلا سلجم رارق اذه ناك :دهاشلا

 .ناتسدرك يضارأ يف

 ام .1984. ماع ىتح ناريإ يف يقب هنإ دهاشلا لاق :مشاه ناطلس مهتملا ليكو

 ؟ةيناريإلا يضارألا هلوخد خيرات وه

 يف تلخد يتنأ تنيب ًاديج يلاوقأ ىلإ عمتسي مل قباسلا يليمز نأ ودبي :دهاشلا

 .ناريإ ىلإ تلقن فيك فرعأ الو ةعاسلا فصنو ةعاس دعب يبعو تدقف راذآ 8

 لالخ لاق اذام ؟ةينويزفلت ةلباقم لالخ ثدحت سنارف :مشاه ناطلس مهتملا ليكو
 ؟ةلباقملا هذه

 ةطحملا كلتل دجويو قارعلا ىلإ ةيئاميكلا ةحلسألا عيب ةيفيك نع ثدحت :دهاشلا

 .ةانقلا مسأ ركذأ ال ..ةيدنلوهلا ةانقلا نم طيرش بلط مكرودقم يف فيشرأ

 برق تاعفترملا ءاجتاب ةيرقلا دهاشلا رداغ ىتم :مشاه ناطلس مهتملا ليكو
 ؟ةيناريإلا دودحلا

 تبرض نأ دعب ءانعقاوم نم ائبحسنا راذآ نم رشع سداسلا موي يف :دهاشلا

 .راذآ ٠١ يف هيصخناش ةيرق ىلإ انلصوو ؛ةجبلح



 تارئاطلا دهاش هنإ لاق هتداهش يف نيابت كانه :مشاه ناطلس مهتملا ليكو

 ."ناريإ ىلإ لقنو ةبوبيغ ةلاح يف وه ضرتفملا نمو ةيدرك ىرق فصقت يهو ةيقارعلا
 .ًايماحم نوكي نأ ءانغساب ءيش يأل حلصي لجرلا اذه :دهاشلا

 .ةمكحملا نأش يف لخدتت ال : يضاقلا

 تمت انتباصإ نأو 731 يف يصخناش ىلإ انلصو دق اننأب يتدافإ يف تلق :دهاشلا

 .نيموي دعب يأ 77 يف

 ؟ةيقارعلا هتيوهب كسمتسم كلمي له :مشاه ناطلس مهتملا ليكو

 .هتيوه ةمكحملل مدق معن : يضاقلا

 ..سوفنلا ديق نم ةيندملا لاوحألا ديف ةداهش بلطأ :مشاه ناطلس مهتملا ليكو
 .ةيندملا لاوحألا ةقاطب رودص ةحص يف نعطأ

 .ةيمسر تادنتسم يريوزت لاح ينوناق ءارجإ يأل عوضخلل دعتسم انأ :دهاشلا

 ؟ةفوصقملا ىرقلا نع دهاشلا دجاوت ناكم دعبي مك : مشاه ناطلس مهتملا ليكو

 ..ناصحلاب ًابوكر وأ مادقألاب ًاريس ةفاسملا :دهاشلا

 ؟رتموليكلاب : يضاقلا

 ةعاس ةبارق يأ ..قطانملا كلت ىلإ لوصولا تارايسلا رودقم يف نكي مل :دهاشلا

 .ًايشم فصنو ةعاس وأ

 اتبيصأ هينيع نإ لوقي وهو هئيع مأب كلذ دهاش له :مشاه ناطلس مهتملا ليكو

 ؟فصقلا لالخ

 .ةدرجملا ينيعب تدهاش معن :دهاشلا

 ةيؤر هرودقم يف ناك له دكأتلل ةطيرخ ضرع بلطأ :مشاه ناطلس مهتملا ليكو

 .ةدرجملا هنيعب ءايشألا

 ريراقت هل مدقت مل اذامل ..ًايبط ًاجالع ناريإ هل تمدق :مشاه ناطلس مهتملا ليكو
 .ةيبط

 ..ريراقتلا هذه لثم ىلإ جاتحأس يننأ روصتأ نكأ مل ..لصحأ مل ال :دهاشلا

 .ةقوثوم يهو ةيدنلوه ريراقت يدل نكلو
 .ضفري يضاقلا نأ الإ لاؤسلا بلطي فراع عيدب عافدلا ماحم



 قطانملا يه ام ةكرمشبلا دارفأ دحأ هرابتعاب :ديشر نيسح مهتملا نع عافدلا ماحم

 ؟تقولا كلذ يف ةيناريإلا تاوقلا اهلتحت تناك يتلا

 دهاشلا ىلإ هلاؤس هجو هنأ الإ كلذب دهاشلا لقي مل :يضاقلا

 .ءيش اذهك رأ مل :دهاشلا

 تاوقلا كلت لخدت مل اذامل ةكرمشبلا فلخ تناك ةيناريإلا تاوقلا :عافدلا ماحم
 .يقارعلا شيجلا دوجو مدعل ًارظن دودحلا

 .لاؤسلا ضفري يضاقلا

 تاوقلا فصقت يهو ةيناريإلا تاوقلا ًاموي دهاش له يركسعك :عافدلا ماحم
 ؟قطانملا كلت يف ةيقارعلا

 مل ينكلو برح ةلاح يف اتاك نادليلاو ..ةقطنملا نم نيبيرق نكن مل :دهاشلا

 .ًايناريإ ًافصق دهاشأ

 ةيناريإلا تاوقلا نيب "توم' عطاق يف كراعم يأ تئدح له :عاقدلا ماحم
 ؟لافنألا ليبق ةيقارعلاو

 كانع نكي مل انترطيس تحت ةقطنملا كلت تناك ليلق لبق تركذ دقل :دهاشلا

 .يقارع وأ يناريإ شيج
 مل نيح يف ثثج دهاش هنأ ةيناريإلا دودحلا هاجتاب هتريسم ءانثأ لاق :عافدلا ماحم

 ؟قيقحتلا يضاق مامأ كلذ ركذي

 حالسلاب اوطقس مهنأ تركذ «.لبق وأ راذآ 55 لبق ثثجلا ةيؤر :دهاشلا

 .يئاميكلا

 !قيقحتلا يضاق مامأ كلذ ركذت مل نكل معن : يضاقلا

 نآلا مكمامأ هدرسأو ضعبلا تيسنو هتركذ ام كانه :دهاشلا

 ؟نيبورتلاب هسفن نقح اذامل :عافدلا ماحم

 ..يئاميكلا حالسلا دض ةنقح اهنأل :دهاشلا

 ؟ةتقحلا سفن هقافر ةيقبل ناك له :عافدلا ماحم

 .عوضوملاب ةقالع هل سيل لاؤسلا : يضاقلا
 ؟ةئقحلا ىلع لصحت نيأ نم : عافدلا ماحم



 .لاؤسلا ضفري يضاقلا

 ؟ةغل يأب جهنملا ..ةيناميلسلا يف ةيوناثلا هتسارد ىهنأ هنإ لاق :عافدلا ماحم

 .تقولل ةعيضمو جتنم ريغ وهف ..ةيضقلاب لاؤسلا اذه لخد ام : يضاقلا

 .لاؤسلا ضفرب ىهتنا ..لاؤسلا نأشي يماحملاو يضاقلا نيب لدج

 مامأ كتدافإ يف ةررحملا قطانملاب دصقت اذام :ديجملا نسح يلع مهتملا ليكو

 ؟؟86١٠٠ ماع قيقحتلا يضاق

 ؟ةررحملا قطانملاب ينعت اذام : يضاقلا

 يناتسدركلا ينطولا داحتالا ةرطيس تحت تناك يتلا قطانملا اهب دصقأ :دهاشلا

 .كاذنآ ةيقارعلا ةموكحلل ةضراعم تناك يتلا

 ؟ىرقلا تفصق يتلا تارئاطلا هاجتا وه ام : ديجملا نسح يلع مهتملا ليكو

 ؟قارعلا ءاجتا نم :دهاشلا

 ؟كانه نوجلاعت تنك اذامل ناريإو قارعلا نيب ًابرح كانه تناك :مهتملا ليكو

 مدختست مل الولو يناريإلا رمحألا لالهلا لبق نم انتجلاعم تمت :دهاشلا

 .ةدعاسملا دي انبلطو ناريإ ىلإ انأجل امل اندض ةيئاميكلا ةحلسألا ةيقارعلا ةموكحلا

 دض كلذ لالغتساب ناريإ مقت مل اذامل. . احيحص كلذ ناك اذإ :مهتملا ليكو

 ؟قارعلا

 .جنتم ريغ لاؤسلا :يضاقلا

 "ةدركوأ'و "توام" ىلع ةيبرح تارئاط تقلح راذآ 77١ حابص :مشاه ناطلس

 ؟.حيحص اذه له ..

 تناك "توام ةبصق" :مشاه ناطلس مهتملا يتدافإ نم دكأتم انأ معن :دهاشلا

 .ةيناريإلا تاوقلا يديأ تحت

 ..ةيئاميكلا ةحلسألا مادختسا نأشب ةمكحملل حيضوت يدل : ديجملا نسح يلع

 انأ ..رمألا اذهب اهل ةقالع الو حرتقم اذكه حرتقت مل ةيركسعلا تارابختسالا نأ دكؤأ

 ةقيرط ىلع لئاسم اذكه مدختست نأ زوجي ال نكلو مدختست مل وأ تمدختسا قلعأ ال

 ..؟ءيشلا ضعب ثدحتأ نأ يل له ..ةالصلا اوبرقت الو

 ؟صوصخ يأب :يضاقلا



 نأ تركذ ةيلكشلا تاعوفدلل ةصصخملا ىلوألا ةسلجلا يف :ديجملا نسح يلع

 دوهشلا نأ اهنمض نم بابسأ ةدعل انل ةلادعلا نيمأت يف ةمكحملا ةردقم يف كوكش يدل
 نم ةبوجعأب اجن يذلا يتيضقب يسيئرلا دهاشلا مهنمو لايتغا تالواحمل اوضرعت

 .ةددهم انلئاوع نإ كل تلق . .دالبلا نم رفو لايتغا ةلواحم

 اهفادهتسا مت ةجبلح ةيناريإلا تاوقلا تلتحا امدنع :ديجملا نسح يلع عباتي

 ؟يقارع مأ يناريإ حالسلا ناك له ..ةيئاميكلا ةحلسألاب

 ..ناريإ انتجلاع اذامل كلذك نكي مل اذإو .. يقارعلا بناجلا لبق نم ناك :دهاشلا

 .انفلخ يقارعلا شيجلا ناك ةلقريولقرس يف ةدايقلا رقم نم ائبحسنا امدنعو

 ملو يناريإلا يئاميكلا حالسلاب اوبرض مهنأل مهتجلاع ناريإ : ديجملا نسح يلع
 . 'ةيئاميكلا ةحلسألاب مهبرضب نم يه اهنأل ةيبط تاداهشب مهدوزت

 .نآلا ةيبطلا ريراقتلا ىلع لصحأ نأ عطتسأ :دهاشلا

 وأ ةاضقلا ىلع زواجتلا زوجي ال هنأ كبانج تدكأ نأو قيس :ديجملا نسح يلع

 . .انيلع زواجت يكتشملا نكل ..نيماحملا وأ نيمهتملا وأ دوهشلا

 .بحر انردص نكلو ..ةمكحملا ىلع زواجت دهاشلا : يضاقلا

 ..نيسح مادص روتاتكيدلا نإ لاق دهاشلا ..ناسل ةلذ تسيل :ديجملا نسح يلع

 .انسفن نع عافدلل رطضنسف ةمكحملا بواجت مل نأ

 نمو نوناقلا مرتحن ..هب اوذخأت الف ةيضقلاب طبتري مل اذإ يمالك :نيسح مادص

 .نيركاملا ريخ هللاو هللا ركميو نوركميو ..نوناقلا قبطي

 ؟كقافر اهيف لتق يتلا ةميخلا نع كتميخ دعبت مك :مادص

 .راتمأ , ىلإ 5 ًاقباس تلق امك :دهاشلا

 "ةثالث اهب لتق يتلا ةميخلاو خوراصلا ةفيذقلا طقسم نيب ةفاسملا يه ام :مادص

 .راتمأ ةثالث وأ رتم دودحب . . سايقم يعم نكي مل :دهاشلا

 وه بصي ملو ةئالثلا لتقي نأ فيك اهيلإ راشأ يتلا دودحلاب دعبت ةميخ :مادص

 .كلذ ردقت نأ ةمكحملل ..ةيئاريإلا دودحلا ىلإ لوصولا ىتح ريسلا نم نكمتو

 لمح عنمي يقارعلا نوناقلا ..هتينس يذلا انأف يلثم يقارعلا نوناقلا :مادص



 نوناقلا لبقي فيك ..ًايدنلوه ًازاوج لمحي هنوك يقارع دعي مل لجرلا اذه ..نيتيسنج
 .ةمكحملا ةئيهل كورتم رمألا ..هاوكش يقارعلا

 هتيصخش يه ام لجرلا اذه قيقدتلا بجوتست ةلاح مامأ نآلا نحن :مادص
 يدنلوهلا ىفشتسملا يف همسأ ىفخأ اذاملو .. ةيقيقحلا

 .كلذ نيب نأو قبس :يضاقلا

 . . عنقم ريغ هياوج :مادص

 يف لافطألا لعفي اذام ..ةقطنملا يف لافطألا ثئج ىأر هنإ يكتشملا لاق :مادص
 ؟ةيركسع قطانم

 نوبحسني مهو نييئدملا تدهاش ةقطنملا نم انباحسنا دنع تفلسأ امك :دهاشلا

 .اياحضلا مهتاذ مهو ةيئاريإلا دودحلا ىلإ افوخ

 .. انبعش داركألا ..لاوقألا ةحص ىدم ريدقتل ثدحلا لوح ةفرعملل جاتحت :مادص

 ..يناريإلا ناودعلا ىلع برحلا انحبر امدنع 1184 ماع

 .ةحارتسالل ةعاس ةسلجلا تعفرو

 .اهتدافإل ةيدرك تابثإ ةدهاش ميدقت ءانثأ ًاددجم ةسلجلا فنؤتساو

 ؟اهتلئاع نم ًاديدحت تدقف نم ..يجوزو يلهأ تدقف ةدهاشلا تلاق : يضاقلا

 .اهدافحأ نم ةثالث يرهص تدقف :ةدهاشلا

 ؟لقتعملا جراخ ازوس ةوعدلا يجوز ةدلاو تلقنو تلاق :فراع عيدب عافدلا ماحم

 ناملسلا ةرقن يف تيفوت :ةدهاشلا

 ؟اهنيع مأب ةاقولا تدهاش له : فراع عيدب عافدلا ماحم

 .يديب اهتتفدو ةافولا تدهاش معن :ةدهاشلا

 ؟تنفد نيأ :فراع عيدب عافدلا ماحم

 هيف انك يذلا لقتعملا فلخ :ةدهاشلا

 بزحلاو ينطولا داحتالا نيب كراعم كانه له :فراع عيدب عافدلا ماحم
 ؟يناتسدركلا

 اهتيموق ىتح يردت ال ةدهاشلا :يضاقلا



 لهف نييدركلا نيفرطلا نيب تاكابتشا كانه تناك اذإ :فراع عيدب عافدلا ماحم

 ؟تاكابتشالا كلت ءانثأ اهيراقأ ةافو نم عنام نم كانه

 ةدهاشلا ديق ةروص ضرع بلطأ :ديشر نيسح عافد ماحم
 عم اهجوزو تناك اهنأ ةدافإلا لالخ ةدهاشلا تلاق :ديشر نيسح عافد ماحم

 ؟١197 ماع يفوت اهجوز نأ ىلإ ريشت ديقلا ةداهشو ١984 ماع اهزاجتحا دنع اهئائبأ

 ةسلجلا عفري يضاقلا

 ؟1/9/14٠٠ ةعساتلا ةسلجلا ليصافت

 «هللا دبع جرف فوؤر يكتشملا ىلإ عامتسالا يف ةمكحملا عورشب ةسلجلا تأدب

 .هيلع ةاداثملا لعب

 نيمهتملا روضحبو اهئاضعأ لماكب تلكشت ةمكحملا نإ ةمكحملا سيئر لاقو

 .هللا دبع جرف فوؤر يكتشملا روضحيو مهئالكوو

 ةيروف ةمجرت عم ةيدركلا ةغللاب تابثإلا دهاش لاق «نآرقلا ىلع مسقلا دعبو

 :ةيبرعلاب

 وحن انهجتا فصقلا نم انفوخ نمو ءاشاب مرك ةيرق يف مايأ ةتسل كراعملا ترمتسا

 ىلإ اندع كلذب انملع امدنعو..يواميكلا حالسلا ةطساوب انتيرق تفصقو. .لابجلا

 حتف ةمطافو ىفطصم دمحم :مه «ضرألا ىلع نيطقاس صاخشأ ةثالث تيأر. . انتيرق

 ..لوسر نيسح ةديبزو دومحم
 ناكس انيأر كانهو ء,تلظ اموق ةيرق اندصقو انتيرق انكرت :دهاشلا فاضأو

 .. ىرق ةينامث ةبارق نم نيعمجتم

 .ةينامثلا ىرقلا ةيمستب دهاشلا ماقو

 ةطساوب كانه انغصق متو ؛«*هيسخاناش" ةيرق ىلإ انهجوت كلذ دعب هنإ لاقو
 «ةيقارع اهنأ الإ تارئاطلا فرعأ ال ينأ املع..يواميكلا حالسلابو ةيقارعلا تارئاطلا

 .تارئاطلا زارط نع هلأس امدنع ةمكحملا سيئرل احيضوت

 عوجلا نم يناعن مايأ ةسمخ اهيف ائيقب ثيح "انب' ةنيدم ىلإ انهجتا اهدعبو
 تقلح اهدعب. .اموي 17 اهيف انيقب ثيح "تشدرز' ةنيدم ىلإ انهجتا اهدعبو ءشطعلاو



 نيذلا نع هيف وفعي نيسح مادص نع رداص وفع نايب نمضتت ريشانم رشنب تماقو ةرئاط
 .. مهارق اورداغ

 يكل مهيلع ضوعيسو مهنع وفعي هنإ ريشانملا يف لاق مادص نأ دهاشلا حضوأو

 شيجلا اهيف دجاوتي ناك ثيح "انوس* وحن مويلا كلذ يف انهجتاف. . مهارق ىلإ اودوعي
 ..يقارعلا

 . .ةيركسعلا تارايسلاب انلقن متو انبرضب اوماقو ةيناسنإ ريغ مهتلماعم تناك :لاقو

 ةيرق ىلإ انوذخأو. .تايناطبو ةمعطأ نم انتاكلتمم لماك شيجلا ذخأ : فاضأو

 ىلإ 'ليبرأ" ةئيدم ىلإ ةيركسع ةلفاق ةطساوب انلقن مت اهدعبو ؛" انرنوكروش ةقرف“
 ..نمألا ةيريدم

 ليبرأ يلاهأ ماقق. .ةئيس انتلاح تناك. . ماعطلاب انديوزت نود دحاو مويل انيقي :لاقو

 عقي ركسعم ىلإ انلقن مت «كلذب اوملع امدنعو..انل ماعطلا ميدقتب كالسألا فلخ نم
 ..لصوملاو ليبرأ نيب

 امدنعو. .ءاسنلاو لاجرلا لزعب اوماقو ..تاعاق عبرأ هيف اركسعم انلخد :حضوأو

 . .(ةيدركلا ةفللا) ' خامشي" اهيف دجاوتي ناك ةعاقلا انلخد

 ..صاخشأل تامامع اهنأ يضاقلا حضوأو

 ىتح لاحلا اذه ىلع انيقيو..ءامد راثآ دوجو نع هلوقب دهاشلا عبات اميف

 جرخ امدنعو. .ًاءاسم مهلصف مت نأ دعب لاجرلا ىلإ ءاسنلا مضب اوماق ثيح.. .حابصلا
 نم نيتنسلا يف 'نمياه' اننباو ليعامسإ ةمايرم يتجوز :مهو يتلئاع رأ مل ةعاقلا نم

 ..يتجوز نع "رضخ هسمش* يمع ةنبا يهو ءاسنلا دحأ تلأسف. .هرمع

 تيأر تلخد امدنعف ..ةعاقلا لخاد لفطلاب تقزر يتجوز نإ يل تلاق :فاضأو

 ..يفوتم دولوملا لفطلا

 نم يفوتملا دولوملاو نمياه تجرخأ كلذ دعب ..ةعاقلا جراخ ةمايرم تذخأو

 فرعي ال هنإ لاقو. .انيلإ هجوتو بيج لخاد طابضلا دحأ تيأرف..ةعاقلا جراخ

 ىفشتسملا ىلإ اهلقن بجيو ةضيرم يتجوز نإ :هيلإ تلسوتو تبهذف..هتبتر
 ..يركسعلا ىفشتسملا ىلإ نينسم صاخشأ ةينامث عم انوذخأف. . يركسعلا

 .نييركسع انسلو نييندم اننأل انتجلاعم نع عنتما بيبطلا :لاقو



 ىلإ يتلئاع عم ينوذخأو ركسعملا ىلإ انعم اوناك نيذلا صاخشألا ةداعإ مت

 ..ليبرأ يف يندم ىفشتسم

 صاخشألا نإ تلاقو "ىرمسأ" ىعدت ةضرمم تتأ حابصلا يف :دهاشلا حرشو

 ."ناملسلا ةرقن" ىلإ مهلقن مت انعم اوناك نيذلا

 يل لاقو ..رباقملا دحأ يف هنفدل تيملا يلفط ذخأو ةضرمملا جوز ىتأف :فاضأو

 ..كسفن جلاعت نأ ىلإ انلزنم يف اوقبيل كلفطو كتجوز يقبتل

 ةضبق يف عقأ ال يك ..يتلئاعب مامتهالل باهذلاو لزنملا ناونع يئاطعإب ماقو

 اهتنبا نع يتجوز ةدلاو ينتلأسف. .يامح تيب ىلإ تبهذو '"اينار" ىلإ تبهذ. . ةموكحلا
 تبهذف ..انه ىلإ مهلقنو باهذلل لزنملا ناونع مهتيطعأو «ليبرأ يف اهنإ اهل تلقف
 ماع ةضاقتنالا ىتح ايفتخم تيقبو كانه تيقبف..يدلوو يتجوز راضحإب تماقو

 ..مهريصم فرعن ال يتيرق نم يعم اوناك نيذلا لكلا ٠

 يلعو نيسح مادص ىلع نيمهتملا ىلع ىوكشلا بلطأ :دهاشلا لاق ماتخلا لبقو

 ..يتاكلتممو ينبال ضيوعتلاب بلاطأو مهعم اوكرتشا نمم امهمالزأو ديجملا نسح
 ةيرقلا يف هآر امل دهاشلا تادهاشم لوح حيضوتلا ماعلا يعدملا بلاط هتهج نم

 .اهيلإ داع امدنع

 . .ةرجفنم ليانق اهيفو ةمودهم تناك ةيرقلا :دهاشلا لاقو

 ..ةجوزلا هيف تجلوع يذلا يندملا ىفشتسملا مسا نع يناث حيضوت

 ..طقف ةدحاو ةليل اهيف اوقب مهنأو اهمسا ركذتي ال هنإ دهاشلا لاق

 ..ةايحلا ديق ىلع اهجوزو ةضرمملا تناك اذإ ام هلاؤس متو

 .. اهنيح هتلئاعلو هل امهتدعاسم دعب امهاري مل هنإ :دهاشلا حضوأو

 ل. هم احيضوت يقالت مل يتلا دهاشلا ىلإ ةلئسألا نم اددع عافدلا ليكو هجو مث

 ةهازنلا راهظإ ةمكحملا نم بلط يوسوملا رفعج ماعلا ءاعدإلا ةئيه سيئر نأ الإ

 ءاعدإلا ةئيه ىلع زواجتلاب همايقل فراع عيدب يماحملا قحب ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختاو

 . . ماعلا

 مدعب يئاهن راذنإ يماحملا راذنإ تررق ةمكحملا نأ :ابواجتم ةمكحملا يضاق درو



 متيس كلذب رمتسا لاح يف هنأو ةمكحملا لخاد رخآ صخش ىلع صخش يأ زواجت

 .ةمكاحملا تاءارجإ ىلإ ءيسي نم لك دض تاءارجإ ذاختا

 ..ةضافتنالا ىتح هئافتخا ناكم نع تابئإلا دهاش لاؤس مت ديدج نمو

 .. 'اينار" ةدلي يف :لاقف

 ..ةمكحملا قئاثو هتنيب امك ناريإ ىلإ هباهذ نع عافدلا ليكو هلأسو

 تشدرز"“ يف اموي 1١ و "انب" ةنيدم يف مايأ ةسمخ تيقب :دهاشلا حضوأو

 ٠١ . تكعجر اهدعبو . .ناريإ يف ناعقت ناتتثالاو

 الئاس. .وفعلا رارقب هعامس دعب الإ ناريإ نم دعي مل دهاشلا نإ لاق ءاعدإلا نأ الإ

 ؟كلذ ناك ىتنم ءايإ

 ..ريشانملا رشن دعبو اندع ةرتفلا كلت دعب :دهاشلا لاقف

 ؟..قئاثو هعم ناك لهو «قارعلا ىلإ ناريإ ةرداغمل ليبسلا ناك اذام ادلجم لئسو

 ..لاغب ةطساوب :باجأف

 ؟نيبرهملل لاومأ عفد ربع سيلو ةعورشملا قرطلاب قارعلا لخد اذإ ام لئس امدنعو

 ..لاغبلا روجأ عفد ريغ ةيفاك لاومأ انعم نكي مل :تابثإلا دهاش لاق

 ..هعم تناك يتلا رسألا ءامسأ نع عافدلا ليكو هلأسو

 الإ .. نيسح دومحم يتالو رداق لوسر قيفوتو نيسح دمحأ نيسح :دهاشلا لاقف

 ..لافطألا ءامسأ ركذتي ال هنأ

 .. . .هتيرق دض موجهلا ءارو ةفقاولا ةهجلا نع عافدلا ليكو هلأسو

 . .ديجملا نسح يلعو نيسح مادص نع رداص رارقلا ديكأتلاب :لاقف

 ؟مهيلع موجهلا ببس نع ةمكحملا يضاق هلأسو

 ..داركألا ىلع ءاضقلا وه اهنم فدهلا ناك :باجأف

 تارقم دجاوت ةلأسم نع ةباجإلا تابئإلا دهاش نم بلاط عافدلا ليكو نأ الإ
 .ةقطنملا يف ةكرمشبلا ةدايقل

 .ةيناث ةيرقو هتيرق يف ةدجاوتم تناك تاوقلا هذه نأ :دهاشلا باجأف

 ؟ةكرمشبلا فوفص نمض لمع اذإ اددجمم لثسو



 طقف حالف يلمع ال :باجأ

 نع اراسفتسا احراط ةسلجلا "يواميكلا يلعب" بقلملا ديجملا نسح يلع عطاقو

 ؟تشدرز مأ انب يفأ :هدجاوت ناكم نعو ريشانملا ترشن امدنع دهاشلا ناكم

 ..تشدرز يف تنك :تابثإلا دهاش باجأف

 متي نأ بيرغو برح لاح يف تناك ةقطنملا نآل بيرغ :ديجملا نسح يلع لاقو
 ..ةيناريإلا ءاوجألا يف ةيقارع ةرئاط قيلحت لبق نم ةرتفلا كلت يف ريشانم رشن

 صاخشأ ماقو ةءارقلا ديجأ ال انأو تشدرز يف اهعيزوت مت :تابثإلا دهاش لاقف

 .تشدرز ءاوجأ يف قلحت يتلا ةيقارع ةرئاط تناك. . اهيف ءاج ام يغالبإب نيرخآ

 امك..ليبرأ ىلإ ةقطنم نم اولقن مهنإ دهاشلا لاق : ةمكحملل ديجملا نسح يلع

 ريدقت مطتسا مل ءانيلع تارايسلا باوبأ اوقلغأو نينوجسم انك فرعأ ال :دهاشلا

 . . ةفاسملا

 ... .ىري هنإ. .ةضيرم هتجوز دجو امدنع طباضلا "ىأر" هنإ لاق هنكل :ديجملا

 هعضو حرش يذلا. .دومحم ردنكسا يناثلا تايثإلا دهاش ىلع ةادانملا مت مث نمو
 .يراميكلا حالسلا ةجيتن اهب بيصأ يتلا حورجلا ىلإ اريشم يحصلا

 تناك. .اهل تضرعت يتلا ةباصإلا ةجيتن راحتنالا تلواح :تابثإلا دهاش لاقو
 ءاحتأ عيمج ىلع تناك حورجلا نأ املع ..ديدش ملأ يدل ناكو ةئيس يتلاح

 ىتح يتيؤر ىوتسمو. . سفئتلا يف قيض يدلو. .نآلا ىتح ةئيس ةيحصلا يتلاح. . يمسج

 يفو.اتنودعاسي اوناك ناريإ ىلإ اولحر نيذلا ةيبرعلا لئاوعلا ضعي. .حضاو ريغ نآلا
 ..ىفشتسملا ةرداغم تبلط. . يتحص نسحت دعب سداسلا رهشلا

 اولاقو. . يحورج ءافش نيحل لوطأ ةرتفل ءاقبلا ينم اوبلط ةيادبلا يف ءابطألا :لاقو

 انتجلاعمو ىفشتسملا لخاد انل اهريفوتب اوماقو ىفشتسملا جراخ ةيودألا دجن نل اننأ انل
 اهب

 دعيو..ةذيدش ةءاضإ يأ وأ سمشلا ةعشأل ضرعتأ الأ بيبطلا ينربخأ اهدعي

 امك يتدافإ هذه. . 'زقص* ةنيدم يف يئاقدصأ ىلإ تدع. . ىفشتسملا نم تجرخ عوبسأ

 .كلذ تدارأ اذإ ةمكحملل يدسج راهظإ عيطتسا. . اقياس تفلسأ



 نسح يلعو نيسح مادص ىلع ىوكشلا بلطا : يناثلا تابثإلا دهاش فاضأو

 . .ديجملا

 19491 ماع قارعلا ىلإ داع هنإ لاقو

 ةشاش مامأ هراهظإ نود نكل ءهحورج راهظإ ةمكحملا سيئر هنم بلطو

 .هبلطل ةباجتسالا متو. .نويزفلتلا

 ؟مهريصم ناك ام. .ةوامسلا ىلإ مهليحرت مت كتلئاع نأ تركذ :يوسوم

 مهو.. ةوامسلا يف 1944 ماع ىتح نيزجتحم اوقبو اولحر معن :دهاشلا باجأف

 ..ةيناميلسلا مث نم اوداعو ..يتدلاوو يدلاو

 ؟اوداع امدنع مهلزانم اودجو له :يوسوملا هلأسو

 ..اضيأ نيرجأتسم اقباس انكو ءاتيب اورجأتسا :دهاشلا باجأف

 ؟كتلئاع عضو ىلع رييغت أرط له. .لافنألا تايلمع لالخ :يوسوملا

 ؟نيدلاولا دصقت ةلئاعلا :دهاشلا

 .. معت :يضاقلا

 ..رييغت يأ لصحي مل ال :دهاشلا

 ؟مقعلاب باصم وأ لافطأ هيدلو جوزتم وه له :عافدلا ءالكو دحأ

 نأ افئاخ تنك هنا مغر نالفط يدلو تجوزت ١497 ماع :يناثلا تابثإلا دهاش
 ..اميقع نوكأ

 لبق ةقباس ضارمأ هيدل ناك له ١988 سرام ؟؟ لبق :عافدلا ءالكو دحأ

 ؟ةيرضلا

 ..ال :دهاشلا

 . .رارضأ نم يئباصأ امع ضيوعتلا بلطأ :لاقو

 داركأ مأ نييقارع داركأ هنوجلاعي اوناك نيذلا ءابطألا ناك له دهاشلا لئسو

 ؟نييناريإ

 ..ناريإ نم : باجأ



 اهنأ باجأف «تمدختسا يتلا ىرخألا ةحلسألا نع يناثلا تابثإلا دهاش لئسو
 ."يج يب رأ" تافذاقو فوكتيشالك عون نم

 روهظ مدعل قيقحتلا ىلإ يناثلا تابئإلا دهاش ةلاحإ بلاط رخآ عافد ليكو نأ الإ

 .هدسج ىلع حورج راثآ يأ

 7.٠٠/هر؟١ ةرشاعلا ةسلجلا ليصافت

 ةيقارع تاوق مايقو ءاهلاقتعا ةيرجت نع ةيدرك ةدهاش تئدحت ةسلجلا ةيادب يف

 .نآلا ىتح ًالوهجم مهريصم لازي ال نيذلا اهدالوأ فطخب

 مل ينكلو ءاديعب مهنوذخأي مهو يلافطأ خارص تعمس' ةدهاشلا تلاقو

 يف مهتاجاح نوضقي نوزجتحملا ناك .ىرخأ ةعاق يف ةلقتعم تنك يننأل مهدهاشأ

 .فرغلا كلت فيظنتل اننوذخأي كلذ دعبو «فرغلا

 مهنأ انوغلباو «داركألا ةفاك نع وفع رارق ردص ١944 ماع نم عساتلا رهشلا يفو

 .ةياغلل نيحرف انك رارقلا رودص دعبو .رارقلا نع عمسنل نويزفلت زاهج نورضحيس

 اهيلع يئن نأ نكمي ضرأ ةعطق ىلع لصحنل قاروأ انوحنم نأ دعب انحارس اوقلطأو

 ةدهاشل ةلئسألا هجوي أدب دمحأ مشاه ناطلس مهتملا نع بدتنملا يماحملا

 .'لافنألا' ةيضق يف تابثإلا

 ًارمتسم فصقلا ناك انتيرق نم انجرخ امدنع «ةلئسألا ىلع ادر ؛ةدهاشلا تلاقو
 .عفادملا ةطساوب اهيلع

 اذإ فرعأ الو ؛نآلا ىتح اعجري ملو يخأو يدلاو زجح مت* ةدهاشلا تفاضأو

 ."ةيواميكلا ةحلسألا فصقب التق دق اناك

 .ةيدركلا ةكرمشبلا تاوق نم اهقيقشو اهدلاو نوكي نأ ةدهاشلا تفنو

 : يناثلا دهاشلا

 ةسلج يف يناثلا دهاشلا ةمكحملا تعدتسا :ىلوألا ةدهاشلا ةدافإ ءاهتنا دعبو

 ."سراف دمحم دعسأ" ىعدُيو «ءاعبرألا

 .ةيناميلسلا ةظفاحمب داركألا ىرق ىدحإ يف نكسيو ١961١ ماع ديلاوم نم دهاشلاو



 " :دعسأ لاقو «هتدافإب ءالدإلا يف عرشو .ةمكحملا مامأ مسقلا نيمي دهاشلا ىدأ

 موجهلاب ةيقارعلا ةموكحلا تماق امدنع ١944 ماع ناسين /ليربأ رهش يف ينكسب تنك

 ةيرق ىلإ انهجتاو انتيرق نم ائيرهو .تارئاطلاو ةيعفدملاب ةقطنملا تفصقو «انتقطنم ىلع

 «مايأ ةرشع ةدمل لوجتن ةقطنملا يف ايقبو .ةيشاملا نم سأر ؟١و يتلئاعو انأ ةرواجم

 .قوطلا اذه نم ذافنلل لاجم يأ كانه نكي ملو «ةيقارعلا تاوقلا لبق نم نيرصاحم انكو

 «سانلا نم ريبك ددع كانه ناكو ؛ةقطنملاب رخآ عقوم ىلإ كلذ دعب انهجتاو

 ملو ,ةقطنملاب ينابملاو رودلا مدهل تادعم بلجب اوماقو ركسعلا نم شيج لخدتو

 .طقاستي ناك يذلا ريزغلا رطملا نم هيلإ أجلن نأ نكمي ناكم كانه نكي

 نود ءابتخالل عقوم يأ ندجي نأ نلواح ءاسنلاو ءانتيرق برق لهس يف نيموي انيقب
 .ةياغلل ائيس عضرلا لافطألا عضو ناكو «لماكلاي ةيرقلا دونجلا مدهو ءىودج

 تررطضاو .رخآ ناكم ىلإ ةوقلاب ناكسلا لقن ىلع يقارعلا شيجلا تاوق تلمع

 عم ةيرقلا ترداغو .ريسلا عيطتسي ال اريغص هنوكل كلذو «يقيقش دنع يلفط كرت ىلإ

 .ىرخأ ةقطنم ىلإ يتيشام

 انعضو ناكو «لقتعم ىلإ نسلا رابك ةيقارعلا تاوقلا تلسرأ «قحال تقو يفو

 لصحأ مل يضرم ءانئثأو .اوضرم دق يعم اولقن نيذلا صاخشألا ناكو .لقتعملا يف ائيس
 «ةدحاو ةرم محتسأ مل :لقتعملا يف يدجاوت ةرتف لاوطو .ةيودألا نم عون يأ ىلع

 .نيحلا كلذ يف ينباصأ يذلا ضرملا نم يناعأ تلز الو .يتيب ىلإ يتدوع نيح ىلإو

 .اضيرم تنك دقف مهدهاشأ ملو كلذ نع تعمس ءنوريثكلا لقتعملا يف يفوُتو
 اذه ةيهام فرعأ مل ينكلو ءائيش لكأت بالكلا نم ةعومجم مايألا دحأ يف تيأر

 .هلكأت بالكلا تناك عطقم يرشب سأرب هبشأ ائيش تيأرو ٠. ثلا

 ةمكحملا سيئر ماق) ةقيثو انميلستو ىرخأ ةقطنم ىلإ انلقنو ءانئامسأ ليجست مت

 .ينع جارفإلا مت مث نمو ؛(اهيلع عالطإلاب

 .لافنألا ةيلمع يف كراش نم لكو يواميكلا يلعو مادص دض ىوكش يدنع

 نع ضيروعتلادرو * ءاثيش انل قبي مل مادص .ينباو يخأ دالوأو يخأل ضيوعتلا بلطأو

 ."ةيونعملاو ةيداملا رارضألا لك



 اوقرح' دهاشلا باجأ «ءيصخشلا قحلاب نيعدملا ليكو نم ةلئسأ ىلع ادرو

 ."تجن يشاوملاو «هومدهو يلزنم

 كانه نكي مل" دهاشلا لاق «نيمهتملل نيماحم نم ةهجوم ةلئسأ ىلع ةباجإ يفو
 انأ «ةكرمشبلا تاوقل ابستنم نكأ ملو .اهطيحم يف وأ يتيرق لخاد ةكرمشبلا تاوقل رقم

 .ينبال ةدحاو كلمأ ينكلو «يئابرقأل ةافو ةداهش يدنع سيل .ةيدركلا رئاشعلا نم لجر

 ةرداغم ةرورضب الو ةنيعم ةقطنم يف دجاوتلا رظحب ةيقارعلا ةموكحلا نم دحأ ينغلبي مل

 ."ةقطنملا

 كلاثلا دهاشلا

 ءا891لا/ ماع ديلاوم نم وهو «"رداق بيرغ' يكتشملا ةمكحملا تعدتسا مث

 يف عرشو ةداهشلا نيمي دهاشلا مسقأ .ةيناميلسلا ةظفاحمب داركألا قطانمب نكسيو

 .هتدافإ

 كلت يفو «ةيدركلا ىرقلا ىدحإ نكسأ تنك ١4144 ماع يف ' :يكتشملا لاقو

 ةيرقلا انكرت نأ دعبو «عيبرلا لصف يف تارئاطلاو عفادملاب ةيقارعلا تاوقلا انتفصق ةنسلا

 أجلملا يف يقيقش هعم ناكو انتيرق ناكس دحأ دهشتساو ءاددجم تارئاطلا انتفصق

 ايلبجو ارعو قيرطلا ناكو «ناريإل ءوجللا ىلإ انررطضا اهدعبو ءحورجب بيصأو
 .ةرازرغب لطهت راطمألاو

 انيقبو «ناريإ ىلإ انهجوت اهنمو «ةليل اهي انثكمو ةيقارع ةيرق ىلإ انقيرط يف انهجوت
 انولقن اهنمو ؛ةيقارعلا تاوقلل انسفنأ انملسو اندع اهدعبو «مايأ ةرشع نم رثكأ كانع

 «فرغ لخاد انوزجتحا ثيح يركسع رقم ىلإ انلقُث اهنمو «لئاوع عست انكو «تارايسب
 فقورظلا تناك مايأ ةسمخ اهنم ؛مايأ ةرشع كانه انيقبو .انضارغأ ىلع اولوتسا نأ دعب

 .فرغلا لخاد ىلإ برستت راطمألا هايم تناكو ءةيساق اهيف

 نم برقلاب رخآ عقوم ىلإ مث نمو «ليبرأ ىلإ يقارعلا شيجلا انلقن كلذ دعبو
 حئافص لخاد انتاجاح انيضفو .ةياغلل ةئيس انعم كانه دونجلا ةلماعم تناكو .كوكرك

 اولزعو .يل ءابرقأ يعم ناكو .مايأ ةرشع نم رثكأ كانه انيقبو .تاعاقلا لخاد يف ةيندعم

 دعب كانه انلصوو ءرخآ لقتعم ىلإ يترسأ عم كلذ دعب ينولقن مث لاجرلا نع ءاسنلا
 .اموي 5١و رهشأ ةتس لقتعملا يف انيقبو .نيتليل
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 رخست لقتعملا تاطلس تناكو .داركألا نيلقتعملاب ائيلمو اريبك لقتعملا ناك

 ةدحاو ةنومص لكألا نم انتصح .تادعملا ضعي لمح لامعأ يف راغصلا نيزجتحملا

 ةفيظن نكت مل برشلا هايمو .ثيغاربلاو لمقلاب جعتو ةخسو تناك تاعاقلا .ةبجولا يف
 تومي ناكو ؛يدلاو مهنمو ءانم ريثكلا تامو ءؤيقتلاو لاهسإلا لثم ضارمألاب انبصأو

 .صاخشأ ةرشع نم رثكأ ايموي
 انيلإ هتئج اوملسو ءاتيم انيلإ هوداعأ مث ؛ةعاس عبر ةدمل يدلاو دونجلا ىعدتسا

 ماق .هنيبج ىلع ءارمح ةعقب دوجو ادع هدسج ىلع بيذعت راثآ دجن ملو .هنفدب موقنل

 نم نيتعفد حارس قالطإ مت «نيلقتعملاب دوجو ءانثأو .يدلاو نفدب نورخآو يمع
 .نينسملا نيلقتعملا

 اولجس «كلذ دعبو .هئوبرضيو داركألا نيلقتعملا دحأ نوطبري دونجلا تيأر

 ءانحارس اوقلطأ ثيح ىرخأ ةقطنم مث ةيناميلسلا ىلإ انولقنو انئامسأ

 نيذلا ةفاكو .مهعم نمو ديجملا نسح يلعو نيسح مادص دض ىوكشلا بلطأ

 .يدلاو ةثج ةداعإو ضيرعتلا بلطأو .لافنألا ةميرج اوبكترا

 ةلئاه تناك نيلقتعملا دادعأ '"دهاشلا لاق ءماعلا ءاعدإلا ةثيه نم ةلئسأ ىلع ادرو

 يف ايموي ىلتق ينيع مأب يرأ تنكو «لقتعم فالآ ةسمخ يلاوح «داركألا نم مهلكو
 ءؤيقتلاو لاهسإلا لثم ضرملا يه ةافولا بابسأو .صاخشأ ةرشع نم رثكأ «لقتعملا

 اياقب اندجو كانهو ء١194 ماع الإ انتيرقو يلصألا انئكسم ىلإ دعن مل .بيذعتلاو

 ." يلزنم اهنيبو «ةمدهم لزانملاو فئاذقلا

 ناك يتيرف فصق ' دهاشلا لاق ءيصخشلا قحلا ليكو نم ةلئسأ ىلع ةباجإ يفو

 ."تقولا كلذ يف ةيرقلا جراخخ انكو «تارئاطلاو عفادملاب

 اهنأب هتلود اوفصو نيذلا نييتدملا نيماحملا دحأ ةسلجلا كلت لالخ مادص دعوتو

 ." مكسوؤر قحسنس * الئاق "نايغطو ةيروتاتكد" ةلود تناك

 ؟7/9/90١١ 1١ لا ةسلجلا ليصافت

 .نيمهتملا ىلع ةادانملاب ةسلجلا عئاقو تأدب -

 خادارق ةيحان نكسيو لوألا ماع ديلاوم نم ىفطصم لوسر دمحم دهاشلا -

 ءاحالف لمعيو ءيبرع يدرك هتيوهو «ةيناميلسلاب



 :هتدافإب ءالدإلا يف عرشو «نيميلا دهاشلا مسقأ -

 ةيدرك ةيرق برض مت «1484 ماع راذآ/سرام رهش نم 57-77 ةليل يف -

 .ةيواميكلا ةحلسألاب

 نع ةلماك ةعاس ةريسم دعبت يهو) ةفوصقملا ةيرقلا نم دعاصتي ناخدلا انيأر -

 .(هتيرق

 «كانه برق الصو امدتعو ؛ةفوصقملا ةيرقلا ىلإ انتيرق نم نالجر هجوت -

 .انتيرق ىلإ اداعف «(حافتلا ةحئار) ةيبرغلا حئاورلا ضعب اقشنتسا

 تقشنتساف «,ثدح ام نع راسفتسالا ةيغب امهوحن هجوتلاب تمق ءاداع امدنع -

 .حايرلا اهتيلج يتلا ةبيرغلا ةحئارلا

 حابصلا يفو * يل ابحاصم لازي ال سفنلا قيض ناكو يتلئاعو يلزنم ىلإ تدع -

 .بيرق ىفشتسم ىلإ تهجوت
 .اهرثأ ىلع يلاح تنسحتو ةيودألا ضعب ينوطعأ ىفشتسملا يف -

 ىرقلا نم ددع لوح دشتحي يقارعلا شيجلا أدب «يلاتلا مويلا حابص يفو -
 .دوشحلا كلت ينيعب تيأرو « انتيرق نم برهلاب انعراس «كلذ رثأ ىلعو .ةيدركلا

 ىلع فرشت يتلا لابجلا دحأ ىلإ دوعصلاب يخأ نباو انأ تمق يلاثلا مويلا يفو -
 ةدمعأ اهنم عفترتو «لبانقلاب ةفوصقمو ةقرتحم تناك ىرقلا نم اددع نأ انيأرو ءانتيرق

 .ناخدلا

 نم بقترم موجه ةيشخ عقوملا ةرداغمو لابجلا نم لوزنلا يلاهألا ينم بلط -

 .ىرخأ ةيدرك قطانم ىلإ كلذ دعب انهجوتو .ةقطنملا ىلع شيجلا
 موجه نم افوخ اعم نوحزني ىرقلا كلت لهأ ناك «ةفلتخملا ىرقلاب انرورم ءانثأ -

 .يقارعلا شيجلا

 شيجلا ماقو .ةبيرق ةدحاو ةيرق ىلإ مهلك اوحزن دق ىرقلا ضعب يلاهأ ناك -
 ركسعم ىلإ مث «ىرخأ ةقطنم ىلإ تارايسو تالفاحي انولقنو «كانه انقيوطتب يقارعلا

 .كوكرك بونج «نيلقتعملل
 بابشلا اولصف اهدعبو ءءاسنلا نع لاجرلا اولصف «تالفاحلا نم انلزن امدنع -



 انتاقلعتم ةفاك ىلع اولصحو دونجلا ءاجو .ريباوطلا نم ددع يف انوفصو «نينسملا نع

 .اهريغو دوقنو تاعاسو ةيوه قاروأ نم

 .ءاكبلا يق تعرشو ءلقتعملا لخاد يتنبا ينتأرو «نينسملا عم دونجلا ينعضو -

 .دحاو تقو يف يتلئاع عم مت دق يلاقتعا ناكو

 مويلا يف كانه انلصوو «نيلقتعملل رخآ ركسعم ىلإ انولقن «يلاتلا مويلا يفو -

 .احابص ةنماثلا ةعاسلا يلاتلا

 انودوز كلذ دعبو ءماعط وأ ءام نودي مايأ ةثالث انللظ «ديدجلا ركسعملا يفو -

 .لاعسلاو ؤيقتلاو لاهسإلاب انرثكأ بيصأو .برشلل حلاص ريغ حلام ءامو سباي نومصب
 فال ةعبرأ ىلإ ةثالث نم نيلقتعملا ددع غلبو .رهشأ ةسمخ ةدمل ركسعملا يف انزجتحاو

. 

 ىرخأ ةقطتم ىلإ انولقن مث «ةيناميلسلا ةنيدم ىلإ انوداعأ ءرهشأ ةسمخ دعبو -

 .اهيف انحارس اوقلطأ

 .نآلا ىتح الوهجم مهريصم لازي الو «يلافطأ نم ةسمخو يتجوز عم تلقتعا -

 .نآلا ىتح الوهجم يئابرقأ نم ةعومجم ريصم لازي ال امك

 يف كراش نم لكو .«بعشلا وبأ هنأ يعدي ناك يذلا نيسح مادص ىلع وكشأ -

 يب تقحل يتلا رارضألا نع ضيوعتلا بلطأ كلذكو .ةميرجلا هذه باكترا

 .لقتعملا يف ةئيس تناك ةلماعملا :دهاشلا لاق ؛ءاعدالا نم ةلئسأ ىلع ادر -

 شيشب ابرض نيجاسملا دحأ لتقي هتدهاشو «نيلقتعملا برضب موقي طباض ناكو

 .(ديدح)

 «يعالضأ نم ددع رسك ىلإ ىدأ ام ديدح ةعطقب طابضلا دحأ ينبرض :دهاشلا -

 .ةفيظن برش هايم ىلع لوصحلل روباط يف يفوقو ءانثأ كلذو

 جالع رفوت مدعو ةبصحلا ببسب لقتعملا يف نوتومي لافطألا تدهاش :دهاشلا -
 ام يفوُت «لقتعملا يف يئاقب لالخو .عوجلا ببسب نوفوتي مهبلغأ ناك نسلا رابكو .يبط

 بلجيو لقتعملاب ةطرشلا زكرم نم نوجرخُي ناك ىتوملاو .صخش 6٠٠ ىلإ 4٠٠ نيب
 نونفديو «نيلقتعملا ةطساوب ؛ةقيمع ريغ «ةطيسب ةرفح نورفحيو «هئابرقأ دحأ مهعم

 .ةيناطبب ةثج لك فل دعي ةلماكلا اهسيالمب ثئجلا



 تدهاش :الئاق صخشلا قحلاب نييعدملا ليكو نم ةلثسأ ىلع دهاشلا باجأ -

 «يحارس قالطإ دعب .كلذ دعب مهدهاشأ ملو «لقتعملا يف ةرم رخآل يدالوأو يتجوز

 نيلقتعملا عيمج ناك .يدالوأو يتجوز ريصم ةفرعمل ةيموكح ةمظنمل نيتضيرع تمدق

 ماع دعب .اهيلإ عوجرلا رذعت يتلا ةمرحملا نكامألا نمض تناك يتيرق .داركألا نم

 ضرغل ةطيسب لزانم انيئب مث «ةمدهم دجاسملاو رودلا تدجوو ةيرقلل تعجر ؛« 0١
 .نيتئا وأ ماعل نكسلا

 :دهاشلا لاق «مشاه ناطلس مهتملا نع بدتنملا يماحملا نم ةلئسأ ىلع ادر -

 .ةيواميك ةحلسأب ةباصإلل ضرعت دق نيلقتعملا نم دحأ نكي مل
 ةكرمشيلا تاوق نم نييركسعلا نيب قرفت نكت مل ةيقارعلا ةموكحلا :دهاشلا -

 ةكرمشبلا تاوق فوغص ىلإ مضنأ مل .داركأ اننأل انلك انولقتعا .داركألا نم نييئدملاو

 .ةدحاو ةعاسل ولو

 نع ةريصق ةفاسمل اجراخ تنك يننأل لقتعملا يف برضلل تضرعت :دهاشلا -
 .فصلا

 هتدافإب يلدي يناثلا دهاشلا

 ."لافنألا" ةلمح لوح ةمكحملا مامأ هتداهشب ءالدإلا يف يناثلا دهاشلا أدب -

 .ةيناميلسلا يف تالقتعملا دحأ يف انل مدُق يذلا ماعطلا نكي مل :دهاشلا لاق -

 ءاضقب يقارعلا شيجلا دونج انل حمسي مل ةوامسلا ىلإ ةيئاميلسلا نم انلقن ءانثأ -

 .بارشلاو ماعطلا لوانت وأ انتاجاح

 ماعطلا انع اوعنمو ءانئامسأ ةءارق دعب تاعاقلا ىلإ انولخدأ «نجسلا ةحاس يف -

 ناتنومص صخش لك ةصح تناكو .ماعطلاب انودوز .ءىوكشلا دعبو .ةعاس ؟4 ةدمل

 ةيآ انيدل نكي مل نكلو ءسدع نع ةرابع ءاذغلا ناك ءرهظلا لولح دنعو .دحاولا مويلل

 عطقنا اهدعيو ؛مايأ ةثالث ةدمل سدعلاب انديوزت رمتساو .ءاسحلا ىلع لصحنل ةيعوأ

 .مويلا يف دحاولا صخشلل نيتتومص ىلع انيقب ءاهدعبو .اضيأ

 دونجلل انلقو .لقتعملا يف لافطأ ةثالث ىلإ نيلفط نم حوارتي ام تومي ايموي ناك -

 ءام برشن انكو .اوتومي ال يك لافطألل بيلح ءارش لباقم لاومأ عفدل دادعتسا ىلع اننإ

 .نجسلا ةحاب يف يزاوترا رئي نم احلام



 دحأ ليسغتل بشخلا نم عطق ثالث انبلجو .صاخشأ ةئثالئ انتاعاق يف يفوت -
 انمقو .فاج يرهن فرج برق هانفدو .نفكلا نم الدب هسبالمب هنفدو اهيلع نيفوتملا

 ربقلا انيطغو «نفدلا دعب ةحتفلا لخدم ىلع راجحألا انعضوو «فرجلا رادج رفحب

 .نينثالا نيرخآلا نيفوتملا عم اذه رركتو .بارتلاب

 ىعدي صخش ماق "لامش" يعدي ةجبلح ةقطنم يلاهأ نم صخش كانه ناك -

 ءذخأو هئايرقأ رضح ثيح ًاحربم ًابرض هبرضب ماق ثيح هيلجر نم هقيلعتب 'جاجح"

 ."ةيناطب * ةطساوب

 .هحارس قالطإ مت فيك نجسلا يف رهشأ ةتس ىضق هنإ دهاشلا لاق : يضاقلا

 ىلع اتحارس قالطإب اوماق .. ينع ردص دق ًايموكح ًاوفع كانه نأب يل اولاق -
 ماهتلاو روبقلا شنب موقي ناك ةطرشلا ةطقن جراخ دوسأ ًابلك كانه ناك .تابجو لكش
 .ثثجلا

 ؟هنيع مأب كلذ دهاش له : يضاقلا

 ةداعإل جورخلاب انل حامسلا ةطرشلا دارفأ نم انيلطو ينيع مأب كلذ تيأر معن -

 ةعورشم ريغ ةقيرطب انل ماعطلا بلجب نوموقي ةطرشلا دارفأ ناك ..ثثجلا كلت نفد

 ..ماعطلا فاشتكا دنع انبرضب موقي ناكو 'جاجح " ملع نود ةيمسرو

 ؟نجسلا نم جورخلا بقع تلعف اذام انل درسأ :يضاقلا

 ةنيدم ىلإ انولقنو "ناملسلا ةرقن" يف انئامسأ ةءارقب اوماق حابصلا يف -
 ًائيش كاته . .همسأ فرعأ ال 'ةوازبوط" بيرق ركسعم ىلإ انبلج كانه نمو "ةوامسلا'
 .هركذب يل اوحمست له ًامهم

 ذدخأي ناك "جاجح“ وعدملا ةفرغ ىلإ مهذخأيو ةطرشلا دارفأ دحأ يتأي ناك -

 .نيتاتفلا ىدحإ ًايموي

 ؟فيظنتلا ضارغأل نيتاتفلا باحطصا تناك له : يضاقلا

 نلعفي نك ام يردأ ال كلذلو " جاجح“ ةفرغ ىلإ لوخدلاب انل ًاحومسم نكي مل -
 .كانه

 ."جاجح" دلاو مسأ ام : يضاقلا



 نم لكو جاجحو ديجم نسح يلعو نيسح مادص دض ىوكشلا بلطأ يردأ ال -
 .مئارجلا يف هكارتشا تيثي

 ؟ضيوعتلا بلطت له : يضاقلا

 يتلا رارضألا نع ضيوعتلا بلطأو ىنميلا ينيع تدقف انأ ضيوعتلاب بلاطأ معن -

 .ينتباصأ

 يبط ريرقت كيدل له :يضاقلا

 لالخ ينيع يف ةيحارج ةيلمع ءارجإ ينم بلط بيبطلا نكلو كلمأ ال :دهاشلا

 .ةيضقلا هذه يف ًامارجإو ًاماهتا سانلا رثكأ جاجح . .رهشأ ةتس

 نع اهدعب ام ماغلألاب تعرز قطانم كاته نإ كلاوقأب درو : يصخشلا قحلا ءالكو

 ؟كتيرق

 اهيف دجاوتت يتلا ةيبارلا نع رتموليك ةفاسم دعبت . . انتيرق نع ًادج ةديعب تناك -
 *اوكاش نبرد" ةقطنملا مسأ ..ينطولا عافدلا ةيرس

 ىلع ةيدرك تاطوطخم يأر هنإ قيقحتلا ءانثأ دهاشلا لاق :يصخشلا قحلا ليكو

 .مهريصم دهاشلا فرعي له ..لقتعملا ناردج

 .ةعيشلاو داركألا نيلقتعملا نم ناك -

 يف دعاس وأ مهنفدب ماق نيذلا صاخشألا ددع وه ام :يصخشلا قحلا ليكو

 ؟.مهتفد

 يل ليقف كانه نيفوتملا ددع نع 'جاجح' بتكم نم صاخشألا دحأ تلأس -

 .صخش ٠٠١ ابيرقت مهنإ
 ةكرمشبلا ىلإ يمتني ناك يكتشملا له :نيسح مادص مهتملا نع عافد ماحم

 ًاحالف تنك ال -

 ؟ةكرمشبلا تاوقل ًارقم مكتيرق يف ناك له : نيسح مادص نع عاقد ماحم

 ًارقم كانه نكي مل ال -

 حالسلاب ةباصإلل تضرعت كنأب كلاوقأب درو :نيسح مادص نع عافد ماحم

 ؟ناماراك يداو ىلإ لوصولا تعطتسا فيك ةيؤرلا تدقف كنأو يئاميكلا



 الإ لقتعملا يف بيبطلا ةعجارم تبلطو طقف ينميلا لب ..ىرسيلا ينيع رئأتت مل -
 .كلذي يل اوحمسي مل مهنأ

 تادئتسملا ضعب ةرقوملا ةمكحملا نم تبلط نأو قبس :ديجملا نسح يلع

 ًاثيش اوملتسي مل انوماحم .. . ةظحللا ىتح ءيش يأ ينلصي مل نكلو اهيلع عالطإلل
 ..هب انوفاويل

 -.كلذب موقنس ؟دوهشلا تادافإ ىلع عالطإلا ديرتأ كبلط وه ام :يضاقلا

 تادافإو ةمزاللا تادنتسملاب نيمهتملا عيمج ديوزتل هدادعتسا ىدبأ ماعلا يعدملا

 .دوهشلا

 .ةحارتسالل ةسلجلا تعفرو

 .ءاكبلا يف ةطرخنم يهو اهتدافإب يلدت ةيدرك ةدهاشو ةسلجلا تفنؤتساو

 ىلإ انلقن ةيحصلا انتلاح نسحت دعبو نيرهش ةدمل ىفشتسملا يف انيقب - ةدهاشلا
 نجسلا ناكو "شوخر "و "نيمشن ' ياتنبا يعم تناك ..كوكرك يف "نولسيم " نجس
 ءامسلا ىطغتنو ضرألا شرتفن انك ..ماع ةدمل كانه انيقب ..لافطألاو ءاسنلاب ئلتمم
 تعجر ثيح انع جرفأو ًاوفع اوردصأ اهدعب ..انداسجأ لكأي لمقلا ناكو ًاعايج انكو

 .يتيرق ىلإ
 ؟كحارس قالطإ خيرات نيركذتأ : يضاقلا

 انحارس قالطإ دعب ..عيبرلا لصف ناك نكل ًاديدحت خيراتلا ركذأ ال - ةدهاشلا
 تعمج ..ناكم لك يف طقاستت لبانقلا تناك ..لافنألا ةلمحل انضرعت مايأ ةرشعب
 موجه نم ًافوخ انءارو انتاكلتمم عيمج انفلخو ائيره امدنع..برهلا تلواحو يلافطأ
 مل انراد رقع يف ةلبنق دجوت ..كانه ميقن انلزامو ةيناميلسلا ةنيدم ىلإ انبره .دونجلا
 ال يئابرقأ نم ديدعلا كانه ..ةظحللا ىتح هريصم فرعن الو يجوز ىفتخا .. رجفنت

 .مهلافطأ عيمجو يتخأ ءانبأ تدقف ..رضاحلا تقولا يف مهئامسأ ركذ عيطتسأ

 طباضلاو ديجملا نيسح يلعو نيسح مادص مهتملا دض ىوكشلا بلطأ - ةدهاشلا

 'ةلفنأ" مئارجلا هذه يف كراش نم لكو ائنيهيو انيلإ يتأي ناك يركسع وهو يزمر
 .اياحضلا

 ؟ضيوعتلا بلطت له : يضاقلا



 .يتاكلتمم عيمج تدقف يننأ ثيح سضيوعتلاب بلاطأ :دهاشلا

 ىتح ةدهاشلا ةيرق يف ةرجفنم ريغ لبانق دجوت له :يصخشلا قحلا ءالكو

 ؟ةظحللا

 ..جتنم ريغ لاؤسلا :يضاقلا

 ةحلسألا نع فلتخت ةيئاميكلا ةحلسألا يدافت لئاسو : يصخشلا قحلا الكو

 .يئاميكلاب ةباصإلا يدافتل ةدهاشلا اهتذختا يتلا لئاسولا يه ام ..ةيديلقتلا

 .ةيئاقو تاءارجإ يأ ذاختال لاجم كانه نكي مل ..قحلن مل :ةدهاشلا

 اميف اهجالع تضفر ىرخألا تايفشتسملا نأ ةيكتشملا لاوقأب درو :عافد ماحم

 ؟؟اهجالعب يركسعلا ىفشتسملا ماق

 .جالعلل دشنن نينطاوم اننإ مهل انلق . .ةئيس ةلاح يف انك :ةدهاشلا

 7.٠٠/ةرا 1١١ لا ةسلجلا ليصافت

 «لافنألا ةيضق يف هناوعأو نيسح مادص ةمكاحم نم رشع ةيناثلا ةسلجلا تلجأ

 هتلواحم و ةسلجلا تايرجمل نيسح مادص ةعطاقم ببسب كلذو ؛ةدحاو ةعاس ةدمل

 دعب و .ةسلجلا عوضوم نع ةجراخ ىرخأ لئاسم و ةكرمشبلا و ةيسايسلا نع ثدحتلا

 ببسب ةمكحملا ةعاق نم هجارخإب يضاقلا رمأ نيسح مادصو يضاقلا نيب ةيمالك ةداشم
 هوفت نأ ام و .(ةمكحملا سئب) ليبق نم ةقثال ريغ ةمكحملا اهتربتعا ظافلأب هظفلت
 مشاه ناطلس مهسأر ىلعو نرقابلا ماقو ىتح ةمكحملا ةعاق نم مادص درطب يضاقلا

 قباسلا ماظنلا نع عفاد و ةمكحملا نم جورخلا ىلع ةقفاوملا بلطب قباسلا عافدلا ريزو

 اذهو ةعاقلا نم جورخلاب اضيأ نوقابلا بلط امك ؛ةمكحملا ىلع مجهتو هتاءارجإ و

 .نيرخآلا نيمهتملا ضعب و مشاه ناطلس درطب يضاقلا بلط ىلإ ىدأ

 ؟.١١7/1١/9 ١١ لا ةسلجلا ليصافت

 «ةمكحملا مامأ اهتدافإب ءالدإلا يف ىلوالا ةدهاشلا تعرشو ةمكحملا تأدب-

 .راتس ءارو نم كلذو

 نع توملا عطقنا) ًاصخش ١7 نم نوكتت تناك يتلئاع :ةدهاشلا تلاقو -
 بهذو «موجهل تضرعت نأ دعب ةيرقلا يف يتدلاوو انأ تيقب 19448 ماع يف .(ردصملا



 لبجلا يف عوبسأ ةدم يتدلاوو انأ تللظ .اهملعأ ال ةهج ىلإ يتلئاع دارفأ يقاب عم يخأ

 اهقفارت «يقارعلا شيجلا نم تاعاطق تماق «مايألا دحأ يفو .انتيرق نم بيرقلا
 .اهقرحو اهيهنو ةيرقلل لوخدلاب «تافارجلاو تابابدلا

 دعيو .انتيرق ءانبأ نم نانثا دهشتسا «ءيعفدملا فصقلا ببسب :ةدهاشلا تعباتو -

 يفو .كانه ليللا انيضقو ءةيرقلا يلاهأ يقاب عم ليللا يف اهيلإ اندع ءانتيرق مده

 مقوم ىلإ انولقنو ءانيلع ضبقلا اوقلأو ةيرقلا لخاد ةيركسعلا تاوقلا انتمجاه ءحابصلا
 نبا اولصف كانهو .يتلاخ نبا انعم ناكو .تيركت يف ركسعم ىلإ كلذ دعب انلقنو .رخآ

 ةرم جورخلاب انل اوحمسو .تاعاق ثالث نم ةعاق يف ءاسنلا اوعضوو ءانع يتلاخ

 نهتجاح نيضقي نأ ءاسنلا ىلع ناكو .مايأ ةسمخ ىدم ىلع كلذو انتجاح ءاضقل ةدحاو

 دوتجلا قلطأو .ةكئاشلا كالسألاب ًاطاحم ناك ركسعملا نأ ثيح دونجلا نيعأ مامأ

 .نوللهي مهو انسوؤر ىلعأ صاصرلا

 يتدلاو مسا اونلعأ امدنعو .نينسملا لصف يف دونجلا أدب :ةدهاشلا تلاقو -

 دارفأ نم يل قبي مل" يمأ تحاصو .اهب قاحللا نم يعنم نايدنج لواحو .اهب تكسمت

 مهدحأ لاق .ينكرتت الأ يتدلاو نم تبلطو ءاكبلاب تشهجأو ."هذه يتنبا ىوس يتلئاع

 ليللا ائيضق .يتدلاو ضعبلا برضو .اهتدلاو عم باهذلاب اهل حمسنلف ةريغص ةاتف اهنإ

 .تالقتعملا دحأ يف ناضمر رهش انيقبو .اهفرعن ال قطانم ةدع ىلإ انولقن مث ءةرايس يف

 .يلاتلا مويلا يف مكحارس قلطنس اولاق «ديعلا ةيشع يفو

 يفو .ماعطلا نم ةبجو يأ انل اومدقي مل ةثالثلا ديعلا مايأ ةليط :ةدهاشلا تعباتو -

 اولاقو راغصلا لافطألا حرفو .لكأتل 'نومصلا' ب ةلمحم ةرايس ترضح ؛ديعلا رخآ

 انتيب ترشتناو «"ناملسلا ةركن' لقتعم يف رهشأ ةعبس انيقب .انحارس نوقلطيس مهنإ

 تاعاق تناك .هجولا يف حيقتلاو لاهسإلاو ةبصحلاو ديئوف يتلا ىمح اهنم ضارمألا

 .دحأ يأ حارس اوقلطي مل ىلوألا رهشأ ةثالثلا لالخ .لمقلاب ةئيلمو ةرذق زاجتحالا

 .ةدحاو ةليل لالخ ةلقتعم ةأرما تانب نم نانثا يفوُت .نوريثكلا تامو

 .لقتعملا يف نيفوتملا نم ةعومجم ءامسأ ةدهاشلا تركذ -

 دارفأ مظعم نإ ةدهاشلا تلاق «ماعلا ءاعدالا ةئيه نم ةلئسأ ىلع اهتباجإ يفو -

 .ءايحأ اونفد اهتلئاع



 مت يتلاو «ىلتقلا ةدهاشلا ةلئاع دارفأ نم ددع تايوه ضرعت ءاعدالا ةئيه -

 .ةيعامج ةربقم لخاد اهيلع روثعلا

 لاجرلا لصف مت :لوقت ةدهاشلاو «ةدهاشلل ةلئسأ هجوي عافدلا ةئيه نم ماحم -

 .تيركت لقتعم يف ءاسنلا نع

 «لقتعملاب تايفولا بابسأ نع ةدهاشلا لأست يصخشلا قحلاي نيعدملا ليكو -

 .ةثولملا هايملاو عوجلا يه بابسألا :لوقت ةدهاشلاو

 .داركألا نم مهلك اوناك نولقتعملا :ةدهاشلا تلاق «ةددعتم ةلئسأ ىلع اهدر يفو-

 «"ناملسلا ةركن' لقتعم ترادأ يتلا ةهجلا ملعأ ال .ًاماع 17 ثداحلا تقو يرمع
 ةيدركلا تايشيلملا رصانع نم ناك يخأ ." جاجح طياضلا" ىعدي ناك مهسيئر نكلو

 .نآلا ىتح يقيقش ريصم فرعأ ال .(ةكرمشبلا)

 ديجأ ال :ةدهاشلا بيجتو «ةيكتشملل ةلئسأ ةدع هجوي يرودلا رباص مهتملا -

 .يدرفمب نكأ ملو لقتعملا يف ينيع مأب لقتعملا يف تايفولا تدهاشو .ةباتكلاو ةءارقلا

 نم ةاعرلا دحأ اهنتم ىلع لقنتو ةيرقلا يف طحت شيجلا يف ةيركسع ةيحورم تدهاش

 كانه دوسأ ًابلك نأ نيلقتعملا نم تملع .نيقباط نم ءانب نع ةرايع ناك لقتعملا .ةيرقلا
 .برشلل ًاحلاص نكي مل لقتعملاب ءاملا .ثثجلا ىلع ىذغتي

 مامأ تابثإلا دوهش ضعبل ةلماكلا تادافإلا ريقوت ةمكحملا نم نويلطي نومهتم -

 .قيقحتلا يضاق

 ءالدإلل دمحم هللا دبع يداهلا دبع «يناثلا دهاشلا بلطي ةمكحملا سيئر -

 هتحافإب

 ءالدإلا يف عرشيو 21476 ماع ديلاوم نم وهو ًاحالف لمعي يناثلا دهاشلا -

 .هتداهشب

 يئاقشأ نم ةعبرأو يتدلاوو لماحلا يتجوز عم نكسأ تنك :دهاشلا لوقي -

 تارئاطلاو تابابدلا نم معدب شيجلا تاوق تماق ١984 ليربأ 0 يف .يتاقيقشو

 .ىرق رشع نم فلأتت تناك يتلا انتقطنم ةمجاهمب

 ةيرق يف انيقي .ةبيرقلا نايدولاو لوهسلا ىلإ انهجوتو انتيرق انكرت موجهلا دعب -



 تعراسو .ةيرقلا كلت شيجلا تاوق تمجاه عبارلا مويلا يفو «مايأ ةثالث ةرواجم

 .ناكسلا لاقتعا تايلمع تيأرو ديعب نم فقوملا تبقارو برهلل

 هايملا رداصمو ةقرتحمو ةمدهم اهتيأرو «ةيلصألا يتيرق ىلإ تدع ًاموي ٠١ دعب -

 يتجوز ةدلاو تداع رهشأ // دعيو .ىرخأ ةيرق يف يمع تيب ىلإ تهجوت .ةمودرم اهب
 ىلإ نيلقتعملا اومسق كانهو .لاقتعا ركسعم ىلإ ةلئاعلا دارفأ لقن نع تثدحتو

 .كلذ دعب ةلئاعلا دارفأ يتجوز ةدلاو دهاشت ملو .تاعومجم

 نم بلطت ةمكحملاو .ةيعامس اهنأب فصيو دهاشلا ةداهش ىلع ضرتعي ءاعدإلا -

 .ةينيعلا هتادهاشم نع ثدحتلا دهاشلا

 ءاقشأ تدقفو .ةثولملا هايملا ببسب لقتعملا يف يتدلاو تيفوت :لوقي دهاشلا -

 .يل
 .هتلئاعيو هب تقحل يتلا رارضألا نع ضيوعتلا بلطي يكتشملا -

 ةيعامج ةربقم يف اهيلع رثُع دهاشلا ةلئاع دارفأ نم تايوه ضرعي ءاعدإلا -

 .ةوامسلاب ىرخأ ةربقمو «ىنثملاب

 .ًاحالق لمعيو «هتدافإب ءالدإلا يف عرشي ثلاثلا دهاشلا -

 .ةلئاع ٠٠١ اهبو ءانتيرق مجاهيس يقارعلا شيجلا نأ انعمس :ثلاثلا دهاشلا لوقي -

 انلقتعا .ةرواجم ىرقب قئارح نم عفتري ناخدلا اندهاش .ًابونج انهجتاو انتيرق انكرتو
 انميسقت مت «لاقتعالا ركسعم يف .ةيموكحلا تاعمجملا دحأ ىلإ انهجوت ءانثأ دونجلا

 .نآلا ىتح مهريصم فرعأ الو يتلئاع رأ مل ءاهموي نمو .تاعومجم ىلإ

 ءاضق ىلع انوربجأو «ةرايس يف انولقن مث «مايأ ةينامث يلاوح لاقتعالا رمتسا -

 .ةرايسلاب لماك موي ريسم دعب ناث لاقتعا ركسعم ىلإ اني اولصوو .ةرايس لخاد انتاجاح

 ماعطلا رصتقا مث .ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف ًاديج ماعطلا ناك يناثلا لقتعملا يفو
 .حاضوألا ءوس ببسب نوريثك تامو .طقف ءاملاو "نومصلا" ىلع كلذ دعب

 «ةكرمشبلا تاوق نع ثلاثلا دهاشلا لأسي يصخشلا قحلاب يعدملا ليكو -

 ةرشعب ثداحلا لبق اوبحسنا دقف ؛ةكرمشبلل تاوق انتيرق يف نكت مل :لوقي دهاشلاو

 .ةيواميكلا ةحلسألاب قطانملا كلت فصق ىلع يقارعلا شيجلا مزعب مهيلمع ىدل مايأ



 ةمكحملا سيئر ررق داقعنالل ةسلجلا ةدوع دعيو «ةحارتسالل ةسلجلا يضاقلا عفر

 .ءاثالثلا ىلإ ةمكاحملا ليجأت

 7٠7/٠١/٠١ اك لا ةسلجلا ليصافت

 ةرازو ة ا ل

 نوكت نأو ةيئاميكلا ةحلسألا يف ءاربخ ةثالث نم نوكتت ةنجل ليكشت ةيغب
 .دوهشلا تاباصإ ةئياعمل ًارصح ةحصلا ريزو بتكم قيرط نع 0

 اهتداهش ميدقت يف اهتعنامم مدع ةسلجلا لالخ ىلرألا تابثإلا ةدهاش تدبأ

 تأدب اهنأ الإ .. .اهمسأ نع فشكلا نود اريماكلا مامأ ةينالع

 .راتس فلخ اهتداهش ميدقت يف
 رهشلا يف "مرك رداق' ةيحانل ةعباتلا "روم روك*' ةيرق يلاهأ نم انأ :ةدهاشلا

 . 1944 ماعلا نم عيارلا

 .مادص نم ةعطاقم اهللخت يتلا اهتداهشب ءالدإلا يف ةدهاشلا تأدب

 أدب امدنع 1984 ماعلا نم عبارلا رهشلا هنأ الإ ًاديدحت مويلا ركذتأ ال :ةدهاشلا

 لابجلا يف انيقي ..لابجلا حوفس ىلإ برهلا ىلإ انرطضا امم ًاليل انتيرق ىلع فصقلا
 'مرك رداق"و *كوكرك" :رواحم ةئالث نم شيجلا نم تاوق انتمهاد ثيح نيتليل

 ةيرقلا يلاهأ ضعبو يجوز اوذخأو "ليز" عون نم تارايس يف انولمحو "نامشمش'و

 .يجوز اهيف دهاشأ ةرم رخآ هذه تناكو سكاعم ءاجتا يف

 يف انثكمو 'دلاخ* ركسعم ىلإ انولقن مث 'قراب' شيج ىلإ انميلستب اوماق -
 .. "ةواز بوط " ركسعم ىلإ انب قلطنت نأ لبق ءاسملا ىتحو حابصلا نم كانه تارايسلا
 مل ..ًاعم ًالاجرو ًءاسنو ًابابش انثكمو رشحلا موي هنأ اندقتعا كانه انلصو امدنعو
 اوطعي ملو ةدحاو ةنومص انوطعأ يلاثلا مويلا يفو «ةليللا كلت يف ماعطلاب انودوزي

 .ًاعم ةليللا كلت انيقب ..نومصلاب انل نومري اوناك ةلئاق تكردتساو ..ماعط يأ لافطألا

 يفو .. 'ناملسلا ةرقن" ركسعم ىلإ مهولسرأو نينسملا اولصف يلاتلا مويلا يفو -
 قيقش ينلأس .. *هواز بوط ' ركسعم يف يجوز ءاقشأ نم نينثا تدهاش يناثلا مويلا

 يبرضب رداب يفلخ ًايدنج كانه نأب فرعأ مل ..(يجوز) هقيقش نعو هدالوأ نع يجوز
 .ةعاقلا لخاد يف يب جزلاو ةيقدتبلا صمخأب



 ضايب ىلع قاروأ ىلع مصبلا ىلع ةونع انوربجيو ءاسنلا نحن اننوداني ناكو -

 انيأر ثيح *سبد' ركسعم ىلإ انلقن مث .. .ناريإل ءالمعو نيبرخم لئاوع اننأب انومهتاو
 يلاقتعا ةرتف ةليط امهي ةيانعلل نيلفط يتبحص يف تذخأ كانهو سانلا نم ةلئاه ًادوشح
 كرت ىلإ تاهمألا ترطضا عاضوألا ءوسل ةبسن .. .فصنو رهشأ ةتس تغلب يتلا
 ..نهفلخ نهلافطأ

 يف لئاوع تس وأ سمخب جز انلوصو دتعو ءًاسماد مالظلا ناك ءركسعملا يف
 ..هب هلمحن ام انتزوح يف نكي ملو ماعطلا مالتسال روضحلا انم اوبلطو «ةدحاو ةعاق

 يف ماعطلا ظفحن انك امدنع ..ناوأك مطامطلا نوجعمو ةغرافلا داتعلا قيدانص انمدختسا

 ترضح ًارصع مايألا ىدحأ يفو ..رخآو موي نيب ليلق ءاسحي دوزن ..بلعلا كلت
 ىلع رشتنا ةعاقلاب ةدام شرب اوماق تازافقو ةعنقأو ةلماك تالدب يدترت تناك ةعومجم

 يكيدلا لاعسلا اهنيب نم انلافطأ نيب ضارمألا ترشتنا امك ..ةعاقلا يف لمقلا هرثإ
 .مهنم ًاددع يفوتو

 قفارملا ىلإ اهانذخأ ..لقتعملا يف اهلفط تبجنأ دقو يتابيرق ىدحإ يعم تناك -

 مدع ببسبو ..اهلفط هيلع عضتل راجشألا قاروأ نم ةعومجم اهتحت انعضوو ةيحصلا
 تقصتلا يتلا 'صافلجلا" نم ةعطقب ديلولا ةيطغتب انمق ةيفاضأ سبالم يأ دجاوت

 ةايحلا اني ترمتسا اذكهو ..ةروسكم جاجز ةعطقب يرسلا لبحلا عطقو ًاقحال هدسجب
 .. .فصنو رهشأ ةتس ةدم

 ىلإ انم ةعومجم لقنب اوماقو تالفاح ةعبرأ تبلج مايألا ىدحإ يف -

 ىلإ انذخأ ..انع وفعلاب رارق رودصي ركسعملاب دونج انربخأ نيموي دعيو .. "'تيركن"
 يتلئاع دارفأ عيمج نأ كانه تملعو "لامشمش * عمجم ىلإ انعجر .. "تبرع ' ةقطنم

 . . الملا ىلع اهركذ ديرأ ال يتلئاع ءامسأب ةحئال مدقأس ..'اولقنأ" اوفتخا

 نأ الإ «ةيناريإلا-ةيقارعلا برحلا لالخ يئاقشأ دحأ تدقف :ةدهاشلا تعباتو

 عمجم ىلإ انعجر امدنع ..رخآلا يقيقش ذخا نم تاطلسلا عنمي مل كلذ
 انتيرق ىلإ انتدوع دنع ..يتلئاع دارفأ نم دحأ وأ ءيش يل قبتي مل .. "نامشمش*

 اونكسأو .. .اندادجأو انئابأ قطانم يهو ..ةمرحم قطانم تتلعأ اهنأ اندجو "انار"

 ةرتف يف ..لمعلل ةيبرع قطانم ىلإ انحزن ثيح انتيرق يف ةجيوحلاو تيركت نم لئاوع



 .ةيتوصلا تاطقاللا

 تافر ةداعإو اهب تقحل يتلا رارضألا نع ضيرعتلاب ةدهاشلا تبلاط كلذ دعبو

 .يعرش قح هنأ ةربتعم "نيلفنأملا" لئاوع عيمجو ناتسدرك ىلإ اياحضلا
 ةيكتشملا تركذ :ةدهاشلا باوجتساب يصخشلا قحلا يعدم ءالكو أدب كلذ دعبو

 يأ نجسلا تاطلس تمدق له ..نجسلا يف ًادولوم تعضو تالقتعملا ىدحإ نأ

 ؟دولومللو اهل ةييط تامدخ

 .ةيبط تامدخ يأ اهل مدقت مل ال ..ةيودأ وأ ةيبط تامدخ يأ دجاوتت مل :ةدهاشلا

 ؟"سبد' ركسعم يف لاجر دجاوت له دونجلاو سارحلا ادعام :رخآ ليكو

 .طقف ءاسن تالقتعم تناك ال - ةدهاشلا

 يف يرسق ضاهجإ وأ لمح تالاح تلصح له :يصخشلا حلا يعدم ليكو

 ؟لقتعملا

 .تالاحلا هذه نم يأ دهاشأ ملال :ةدهاشلا

 نويزفلت زاهج راضحإب سارحلا ماق وفعلا ةليل : يصخشلا قحلاب يعدم ليكو

 ؟.ىرخأ ةلقتعم هتلاق ام ىلع قداصت له ..وفعلا رارق ىلإ تالقتعملا عمتستل

 !!جتنم ريغ لاؤسلا :يضاقلا

 قطانملا نم تناك انتيرق «يحارس قالطإ دعب يتيرق ىلإ دعأ مل :ةدهاشلا

 سانلا ضعب تدجوو «تمدهو تقرحأ اهنأ تدجو ًارخؤم تعجر امدنعو ..ةمرحملا
 .ةقطنملا يف مهناكسإب تقولا كلذ يف ةطلسلا تماق نيذلا

 ؟اهتلئاع دارفأ عم ةدهاشلا لاقتعا بابسأ يه ام : يصخشلا قحلاب يعدم ةليكو

 .داركأ اننأل :دهاشلا

 ؟ًاليل طباضلا نهذخأي ناك يتاوللا تايتفلا تايموق يه ام :يصخشلا قحلا ةليكو

 مل يمالك نودقتنت اذامل ..تايدرك تالقتعملا عيمج ..تايدرك نك :ةدهاشلا

 ..قئاقحلا ىوس ركذأ

 ؟اهدقتنأ يذلا نم : يضاقلا



 تماق يتلا ةهجلا يه نم :ةدهاشلا باوجتساب بدتنملا عافدلا يماحم أدب مث

 ؟اهجوز ءاقشأ نم ةثالثو اهلاقتعاب

 ..لقتعملا يف مهتيأرو ةلصفنم ةروصب يجوز ءاقشأ لقتعا :ةدهاشلا

 ؟اهلقتعا يذلا نم : يضاقلا

 .داركألا نم لاجر مهتبحصب ناكو شيجلا نم رصانع :ةدهاشلا

 تلاق ١417 ةحفصلا قيقحتلا يضاق مامأ اهتدافإ لالخ :بدتنملا عافدلا يماحم

 "هواز بوط' لقتعم يف نيلوئسملا "يجوز ءاقشأو انأ يندملا عافدلا جاوفأ انلقتعا*

 ؟ةيدركلا وأ ةيبرعلا نوثدحتي اوناك له

 .برعلا نم ًاعيمج "هواز بوط"و "سبد" نجس ىلع نومئاقلا :ةدهاشلا
 ؟"سبد" يف نيلقتعملا ددع ريدقت ةدهاشلا رودقم يف له :بدتنملا عافدلا يماحم

 لئاه مهددع نكل يصحأ وأ دعأ نأ عيطتسأ الو ةملعتم ريغ ةأرما انأ :ةدهاشلا

 .لقتعم فلألا قوفي

 ًافصو ةمكحملا ةئيهل مدقت نأ ةيكتشملا ناكمإب له :بدتنملا عافدلا يماحم

 ؟" سيد" لقتعمل
 ىلع ةحوتفم تاعاق ثالث كانه تناك ركذلا قحتسي ام كانه سيل :ةدهاشلا

 يبرح داتع تافلخم اهبو ..نجاودلا نق هباشتو ةخستم تناك تاعاقلا نكلو .. اهضعب

 .ميدق

 اهتعاق يف لقتعم 5٠١ ةبارق دجاوت ىلإ ةدهاشلا تراشأ :بدتنملا عافدلا يماحم

 .فلأ مهددع غلبي نيلقتعملا ددع نإ تلاق نيح يف

 تماق ١984 ماع هنأ ةدهاشلا لاوقأب درو :ديجملا نسح يلع مهتملا يماحم

 نم ًاددعو نيسح مادص ةسائرب ةحلسملا ةدايقلا نم هيجوتبو ةيقارعلا ةيركسعلا تاوقلا

 ةيمأ ةأرما اهنأ يعدت يهو ةقيقدلا تامولعملا هذه ىلع تلصح فيك «نييركسعلا ةداقلا

 ؟تيب ةبر اهتتهمو

 .كلذ ركذأ مل :ةدهاشلا

 .قيقحتلا يضاق ىدل اهلاوقأ يف تبثم اذه : يضاقلا



 ىعدت تاوق انتمهاد نأ ىلإ تامولعم يأ يدل نكي ملو كلذ ركذأ مل :ةدهاشلا

 ." قراب شيج"

 .قيقحتلا يضاق مامأ كتدافإ لالخ كلذ تركذ ..ىلب : يضاقلا

 هذه فرعأ ال ينثأ ثيح كلذ ركذأ ملو تاوقلا ةدايق يه ام فرعأ ال :ةدهاشلا

 . .ءايشألا

 ؟مالكلا اذه اهنقل يذلا نم :ديجملا نسح يلع يماحم

 .ًاددجم كلاؤس غيصت نأ وجرأ يماحم تنأ :يضاقلا

 ةئثيهو نيقحتلا يضاق مامأ ةدهاشلا لاوقأ يف ًاضقانت كانه :عافدلا يماحم
 .ةمكحملا

 ؟ًاددجم لاؤسلا ةغايص ديعت نأ ىرخأ ةرم كنم بلطأ : يضاقلا

 نم هيجوتبو ةيركسعلا تاوقلا تماق 1984 ماع نأ اهلاوقأب درو :عافدلا ماحم

 له ..كلذ تركنأ ةمكحملا مامأو ..نيسح مادص اهسأر ىلعو ةحلسملا ةماعلا ةدايقلا

 ؟كلذ حيضروت اهل

 .رخآ لاؤس يأ نع بيجت نل اهنإ ةدهاشلا تلاق :ةمجرتملا

 .. أطخلاب تبتك امبر ةيبرعلا ةغللا فرعأ ال انأ :ةدهاشلا

 ؟حصأ امهيأ :يضاقلا

 سابتلا ثدح امبر ..نآلا ةمكحملا مامأ هتركذ ام وه حيحصلا مالكلا :ةدهاشلا

 .ةلئسألا نم ديزملا نع بيجأ نل انأ .. .يلاوقأ ةمجرت دنع

 يه ..اهب يلدت نأ بجي تامولعم اهيدل ناك اذإو مسقلا تحت ةدهاشلا :يضاقلا

 .هلهجت امب ءالدإلاب ةمزلم ريغ
 له ..يساردلا اهليصحت وه ام ..تيب ةبر اهنأ تبثم ةدافإلا يف :يرودلا رباص

 ؟بتكتو أرقت

 .لاؤسلا اذه يننولأسي اذامل ..ةباتكلا الو ةءارقلا فرعأ ال :ةدهاشلا

 ينطولا عافدلا نم زرافم نإ قيقحتلا يضاق مامأ ةيكتشملا تلاق :يرودلا رباص

 يأ فرعت له ؟يرابج ةقطنم عقت نيأ ..(يتوصلا ليجستلا عطقنأ) .. . .اهدوقي يتلا

 ؟اهتيرق نع دعبت مكو .. ؟يرابج ةقطنم عقت



 ةديعب اهنإ .. "ناليل"و 'كوكرك" هاجتاب عقت ةقطنملا كلت فرعأ معن :يضاقلا

 .ةرايسلاب ةدحاو ةعاس انتيرق نع

 نأو قبس له (ليجستلا عطقنا) ينطولا عافدلا اجوف اراشتسم :يرودلا رباص

 ؟مسالاب امهفرعت يه املاط امهيلع تكتشا

 ؟ينعت ىتم : يضاقلا

 .قارعلل يكيرمألا لالتحالا لبق :يرودلا رباص

 ..ًاددجم توصلا عطق متو

 .. .ءالمع لب انتقطنم نم انوكي مل ءالؤه :ةدهاشلا

 ؟امهدض ىوكشب تمدقت ناو قبس له :يضاقلا

 تقولا كلذ يف ىوكش يأب مدقتأ مل :ةدهاشلا

 ؟اذامل :يرودلا رباص

 قيرفت نود عيمجلا ىلع نآلا ىوكشي مدقتأ انأو لبق نم ىوكش مدقأ مل :ةدهاشلا

 يدرك وأ يبرع نيب
 مكحلا ةقطنم يف ناتموكح كانه تناك وزغلا ىلإ ١481 ماع نم :يرودلا رباص

 ؟ءاضقو ةلود تاسسؤم كانهو ليبرأ ةقطنم يف ةموكحو ةيناميلسلا يف ةموكح يتاذلا

 تدعر اهنأ ىلع ؟ةحئاس اهنأ ىلع ةلالد كلذ سيلأ ..ىوكشب مدقتت مل اذامل

 ةئيهو قيقحتلا يضاق مامأ اهتدافإ نيب ضقانتلا انعمس اذإ ةصاخ ؟ضيوعتلاب

 .اهيلع تيلمأ اهنأ ودبي ..ةدافإلا عيمج يف ككشأ .. .ةمكحملا

 تابثإل تمدق امنإو ..ةيصخش تسيل ةروظنملا ةميرجلا ..ءاعدإلا ةئيه سيئر

 ةدايإلا ةعقاو تابثإل ىوكشلا هذهف ..ةيناسنإلا دض ةميرجو ..ةيعامج ةدابإ ةميرج
 .ةيناسنإلا دض مئارجو برحلا مئارجو ةيعامجلا

 لب طقف افلأ نيدجاوتملا ددع نأ ركذت مل ةيكتشملا يتلكوم :ةدهاشلا نع يماحم

 ..ةيلمعلا نم نيرهش ليبق ناكسلا ليحرتب يموكح رارق ردص :ديجملا نسح يلع

 كلذ له .. "نامشمش" عمجم صخألابو ةينكسلا تاعمجملا يف نكسلا تضفر اذامل

 .نيرخآ ةبغر مأ اهتبغري



 . .انيشاوم كانهو اندادجأ يضارأ كلت نأل كانه لاقتنالا انضفر معن :ةدهاشلا
 .ةيواخو ةيلاخ تناك تاعمجملا كلتو ..نوحالف نحن

 نيب تارايسلاب ةلحرلا ةقاسم ريدقت ةدهاشلا عيطتست له :ديجملا نسح يلع

 ؟"هواز بوط' و ”دلاخ* ركسعم
 ..لقأ وأ ..ةعاس فصن :ةدهاشلا

 ..ةلحرلا تقرغتسا مك :ديجملا نسح يلع

 لاؤسلا اذه ىودج ام :ماعلا يعدملا هعطاقو

 .اهيلع تيلمأ ةبوجألاو ..فرعت ال ةيكاشلا نأل :ديجملا نسح يلع

 .ةيكاشلا حرج كقح نم سيل :يضاقلا

 .ثيدحلا ةصرف انل حيتي ال ماعلا يعدملا نكل :ديجملا نسح ىلع

 يضاق عم لادج يف لخدي نأ ليبق ةدهاشلا ىلع ةلئسأ ءاقلإ يف مشاه ناطلس أديو
 .ةمكحملا

 .ًاددجم ةيتوصلا تاطقاللا يضاقلا قلغأ امدنع ثيدحلا يف نيسح مادص لخدتو

 ةعاق نم مادصل عبار درطك ودبي اميف هيديب ريشي وهو ةمكحملا يف يضاقلا ادبو

 .ةمكحملا

 رودي ام ةيؤر نييفحصلا ناكمإب دعي مل ثيحب رئاتسلا تلدسأ درطلا ةيلمع دعبو
 ةعباتم نم نييفحصلا عئم متو «طقاوللا ةفاك قلغأ يضاقلا نأ ةصاخبو ؛ةمكحملا يف

 .ةقلغم ةسلج يضاقلا اهنلعأ يتلا .ةسلجلا

 ؟..١٠7/1/١1 ١8 لا ةسلجلا ليصافت

 بلطيو ءطقف ةينوناقلا يحاونلا نم ةيضقلا عم لماعتيس هنإ لوقي ةمكحملا سيئر -

 .ةيسايسلا بطخلا نع داعتبالا نيمهتملا نم
 ديلاقتلاو نيناوقلل اقفو مهيأر نع نوربعي ال نيمهتملا نأ نلعي ةمكحملا سيئر -

 .ةيقارعلا مكاحملا يف ةعبتملا ةينوناقلا

 ةمكحملا يف ثدحي ام .نوناقلا مرتحي «هسفن مرتحي ناسنإ يأ :نيسح مادص -

 نم ىلع توصلا قلغُي اميف «ملاعلل ثبُي ةمكحملا سيئرو ءاعدالاو يكتشملا توص نأ



 حضتي نأ بجي اذهو «ةعمسلا ردقب الإ هصخش نيسح مادص مهي ال .نيمهتملا نومسي

 «ةقيرطلا هذهب ثدحتت الأ ىنمتأ تنكو ةيقارع ةديس تملكت ةحرابلا .يقارعلا بعشلل

 .قحلاب ثدحتي هنكلو قحلا زواجت هزفتسي مادص .كلذ نم انعنُم حيضوتلا اندرأ اذإف

 .ةمكحملا سيئرو مادص نيب ةداشم -

 حمسأ نل نكلو .ةعاقلاب ةيميظنت ةلأسم نوفركيملا ةلأسم :ةمكحملا سيئر -

 .ةسايسلا تاهاتم يف لوخدلاب

 ديلاوم نم «زيزع رداق قلاخلا دبع همسا .لوألا دهاشلل عمتست ةمكحملا -

 .تيركت يف ايلاح نكسيو ؛«؛

 ةقطنملا يف انتيرق ىلع ايشحو اموجه يقارعلا شيجلا نش :دهاشلا لوقي -

 ا/ موي يفو .نايدولاو لوهسلل برهلا ىلإ ناكسلا رطضاو اديدش فصقلا ناك .ةيدركلا

 ادع ةحلسألا ةفاك مادختساب انتقطنم يقارعلا شيجلا تاعاطق تمجاه ناسين /ليربأ

 .ةدحاو ةيرق يف ةقطنملا يلاهأ نم ريبك عمجت كانه ناك .يواميكلا حالسلا

 مالستسالا تضفرو اهيلإ مامضنالل تعراسف ةكرمشبلا تاوق ىلإ ابستنم تنك -

 ةسمخ تدمل ينع مهرابخأ تعطقنا ثيح يترسأ دارفأ لعف املثم ةيموكحلا تارقلل

 .تاطلسلل يسفن تملسف اماع اوفع ةموكحلا تردصأ نأ ىلإ رهشأ

 ال هنإ يل لاق يدلاو .يدلاوو يتقيقش تيقتلا ثيح ةرواجم ةيرق ىلإ تدع -
 لصفو تالقتعملا دحأ ىلإ يقارعلا شيجلا مهلقن ذنم يتقيقشو يقيقش ريصم فرعي

 .(ةرتفل عطقني ينويزفلتلا ثبلا) .نينسملا نع بابشلاو تايتفلا
 ةيقارعلا تارباخملل ةقيثو ىلع تلصح 27٠١ ماع يقارعلا ماظنلا طوقس دعب -

 ققحتلل ةمكحملا ةئيه ىلإ ةقيثولا مدقأسو .ةيرصملا تارباخملل ةيدرك ةاتف 14 عيب نع

 .انتيرق يف تمده يتلا ىرقلاب ةمئاق اضيأ هذهو .اهنم

 نيسح مادص دض ىوكش يدنعو .نآلا ىتح يتقيقش وأ يقيقش ريصم فرعأ ال -
 نع ضيوعتلاب بلاطأو .لافنألا تايلمع يف كراش نم لكو ديجملا نسح يلعو

 .يب تقحل يتلا رارضألا

 .مهتملا نم ةمدقملا ةقيثولا نم ةخسنب هديوزت ةمكحملا سيئر نم بلطي ءاعدالا -

 يف ينطولا عافدلا نم جاوفأ تكرتشا :لاق «يكتشملل ةهجوم ةلئسأ ىلع ادر -



 ددع فرعأ ال .داركألا ةدابإ يف بغرت تناك ةيقارعلا ةموكحلا .انتيرق ىلع موجهلا

 .دونجلا نم اهيلع ءاليتسالا دعب ةحلسألا ىلع لصحن انك .انتيرق يف ةكرمشبلا تاوق

 .اهدعب يحيرست مت رهشأ ةعست يقارعلا شيجلاب تمدخ

 تايدرك تايتف عيب نع يكتشملا اهمدق يتلا ةقيثولا ةحص يف نوككشي نومهتم -
 .ةيرصملا تارباخملل

 يف عابت تناك ةروكذملا ةقيثولا نم ةخسن ىلع لصح هنإ لوقي يكتشملا -
 .تابتكملا

 ةقطنم ىلإ يتيرق تلوحت لافنألا ةلمح دعب : ىرخأ ةلئسأ ىلع دري يكتشملا -
 .يقارعلا شيجلا لبق نم ةمرحم

 ةبطاخمو ةقيثولا ةحص ىدم يف قيقحتلا ةمكحملا سيئر نم بلطي ءاعدالا -

 .ددصلا اذه يف ةيرصملا تاطلسلا

 .ةعاسلا عابرأ ةثالث ةدمل ةحارتسالل ةسلجلا عفري ةمكحملا سيئر -

 ىلع يقارعلا شيجلا موجه رثإ :تلاقو ؛ةمكحملا مامأ اهتدافإب ةدهاش تلدأ -

 قرطلا ىدحإ ىلع شيجلا تاوق انتلقتعا .ةرواجم ةقطنم ىلإ انتارارجب انررف ءانتيرق

 ىلإ انوداتقاو يفارع يدنج رارج لك يف اوعضوو .انسوؤر قوف موحت تارئاطلا تناكو

 .عمجت زكرم
 اولصف كاتهو .ةدحاو ةليل هيف انيضق لاقتعا ركسعم ىلإ انوذخأ يلاتلا مويلا يفو -

 انع اولصف مث .كلذ دعب مهارن ملو مهوبرضي مهو لاجرلا اوداتقاو .لاجرلا نع ءاسنلا

 .رخآ لاقتعا ركسعم ىلإ تارايس يف انولقنو .ةرملا هذه تانسملا ءاسنلا

 ؟١3/6٠٠ 197 15 لا ةسلجلا ليصافت

 ..ناميلس دمحم بلظم تابثإلا دهاش ىلع ةادانملاب ةسلجلا تأدب

 .لمعلا نع لطاع وهو 1977 ماعب ددحملا هدلوم خيراتو هسفن نع دهاشلا فّرعو

 تايئيح لوح مشاه ناطلس مهتملل ةلخادم ترج ءمسقلا نيمي ءادأ دعبو

 بايلا نأو ةمكحملا ربص ىلع ديكأتلاب ماعلا ءاعدالا يماحم دحأ عفد ام ؛ةمكاحملا

 هدكأو داع ام وه ؛ةمكاحملا تاسلج ىلإ ةدوعلل قباسلا عافدلا قيرفل احوتفم لازام

 .ةفيلخلا ديجم يبيرعلا دمحم يضاقلا .:ةصصختملا ةيقارعلا ةيئانجلا ةمكحملا سيئر



 :هتداهشب يلدي لوألا تابثإلا دهاش

 نأل انتيرق ءالخإب انناريج انربخأ 21484 ماع رايأ /ويام نم سماخلا يف :لاقو

 انتعتمأ انمزح كلذ رثأ ىلعو ..ةيواميكلا ةحلسألاب اهفصق مت ةرواجملا ىرقلا ىدحإ

 تفصق يلاتلا مويلا حابصو ؛ئجالملا يف انمقأ ثيح 'اشربراب ' يداو ىلإ انبهذو

 مويلا حابص يفو. .مايأ ” ةدمل يداولا يف انيقبو ..ةيعفدملاو تارئاطلا لبق نم انتيرق

 عاونأ عيمجب انوفصق كلذ دعب. . يقارعلا شيجلا لبق نم نيرصاحم انسفنأ اندجو عبارلا

 ." . انيلع اورثع نأ ىلإ ةقطنملا طّشمو شيجلا لزن فصقلا دعب ..ةحلسألا

 ."تروملج* مهتيرق ىلإ ريسلاب مهرمأ شيجلا نإ لاقو

 دق انتيرق فصن نأ اندجو انتيرق ىلإ انلصو امدنع" :تابثإلا دهاش حضوأو

 عون نم ةيركسع تالفاحب انولقن كلذ دعبو . . انئامسأ ليجستب بيقن ماق اهدعب. . مدهت

 نع ءاسنلاو لاجرلا اولصفو .«نجاودلل ةعرزم يف انوعدوأ ثيح «كتكت ةقطنم ىلإ ليز

 ابابش تيأرو .. انلقنل تارايس اورضحأ يلاثلا مويلا حابص يفو ..نيملسملا نم مهئارظن

 شيجلا لبق نم بيذعتلل اوضرعت مهنأ نيحراش اوباجأف ؟نوفئاخ مه اذامل مهتلأسف
 ." .يقارعلا

 اربط ةقطنم ىلإ انولقنو ..كلذ اوضفر مهنأ الإ الام مهئاطعإ تلواح يننإ" لاقو

 نايتفو خويش «تاعومجم ةثالث يف انوعضو كانهو ..ةريهظلا دنع اهانلصو يتلا

 ."بابشلل ثدح ام ملعأ مل اهتيح ذنمو . . ءاسنو

 نم ةعومجم ذخأب أدبو طابضلا دحأ رضح دقو ..ازبط يف مايأ ةثالث انثكم ' دكأو

 هذه اقحال تأدبو ..راظتنالا يف تناك تالفاح ىلإ مهلقنو «ةرشع ةبارق صاخشألا

 لقتعم ىلإ ءاسم انلصوو ..ةقلغم تناك اهنأل نيأ ىلإ فرعن ال كرحتلاب تالفاحلا

 ."ناملسلا

 مويل ءارعلا يف لقتعملا ةحاب يف انوعمج ناملسلا ةطقن ىلإ انولصو دنع" لاقو
 اوأدبو ةطرشلا لاجر نم ٠ عم جاجح ىعدي لجر ءاج يلاتلا مويلا حابص يفو..دحاو
 ." .ةقلغم فرغ يف تاعومجم انعضوب

 ..اماعط انوطعي مل ةدملا هذه لكو



 ىلع لوصحلا نود. . زبخلا ضعب انتطعأو رصانع تمدق يلاتلا مويلا يف هنأ حّرصو

 .ءاملا

 قلطيس هنأ انوربخأ لقتعملا يف رهش ةدمل انثوكم دعب* :تابثإلا دهاش حرشو

 تايفولا ةبسن تلصوو «نوتومي نولقتعملا أدبو ءلصحي مل كلذ نأ الإ . .انحارس

 ."لمقلاو هايملا حشو عوجلا ببسب ..مويلا يف اصخش ٠" ىلإ تارم

 يبراقأ نم نينثا نإ يل ليق لقتعملا يف يدوجو لالخ مايألا دحأ يفو" لاقو

 كلذ يف ىفوتم لقتعم ٠١ ابيرقت تدهاش كانهو مهتفرغ ىلإ تبهذف «ةئيس لاحب

 ىلإ ةطرشلا ةقفرب امهلقنب انمقو ..ةايحلا اقراف دق اناك «ّيبيرقل يلوصو دنعو ..مويلا

 .' .ةرفح يف امهانعضو ثيح. .امهنفدل لقتعملا جراخ

 دحأ يف ماق جاجح وعدملا نإ' لاقو لقتعملا يف بيذعتلا بيلاسأ دهاشلا حرشو

 ." .مهلكرب أدبو مهمادقأ نم نيلقتعم قيلعتب مايألا

 انيقبو ةحابلا يف انعيمجت متو انحارس قلطيس هنأب انل اولاق رهشأ ةتس دعب" لاقو
 اهدعب انملع ..ةفورعم ريغ ةهج ىلإ انولقنو تالفاح مودق لبق موي ةرتفل اهيف نيفقاو
 اهنم ..مامحتسالاب انل حمسو اماعط انولوان مايأ ةعبرأ ةرتفل اهيف انيقبو "ةوامسلا" اهنأ

 اننإ اولاق قاروأ انوطعأو ماقملا مئاق انلباق اهنمو لامجمج ءاضق ىلإ انولقنو اوداع

 ةقطنم ىلإ انهجوت اهنمو ..ةرشابم كلذ متي مل نكل ..يضارأ عطق اهبجومب ملستنس

 اوماق ةرتف دعب العفو يضارأ انوملس كانهو ..يبراقأ لزانم كانه دصقأ تنكو "ةيكت'

 ىلإ تدع تاونس " دعب. . اهتملست يتلا ةحاسملا طبضلاب فرعأ ملو «يضارأ انئاطعإب

 يف مه لهو مهب لعف امو 7”لا يبراقأ ريصمب ينربخي نأ مادص نم بلطأ انأو. . يتيرق

 ." .ةيعامج رباقم

 ..مهءامسأ ادراس «نيضرتفملا اياحضلا ءامسأ نمضتت ةمئاق دهاشلا لمحو

 ديجملا نيسح يلعو نيسح مادص ىلع ىوكشلا بلطأ' :تابثإلا دهاش لاقو

 .' .تاضيرعتب ابلاطم «جاجح وعدملاو

 ماق له اهنمو دهاشلا لاوقأ يف ءاج امع راسفتسالاب ماعلا ءاعدإلا ماق كلذ دعبو

 . .هبراقأ نفدب هسفنب

 .* .اقهرم تنك ينأل كلذب مقأ مل" :دهاشلا لاقو



 ..ثثجلا نم ديدعلا ةيؤر دكأو دهاشلا داعو

 لاقتعالا فورظب ةقلعتملا ةقباسلا ليصافتلا سفن ىور يناثلا تابثإلا دهاش

 .بيذعتلاو

 نيسح مادص دض ىوكش امدقم «هتلئاع نم صخش 74 تافرب دهاشلا بلاطو

 .ضيرعتلاب اضيأ ابلاطم هناوعأو
 مأ ةنسلا برعلا نم ةنوكسم هتيرق تناك اذإ ام دهاشلا لأسي ديجملا نسح يلع

 .طقف داركألا

 .داركألا نم طقف ةنوكسم اهنأب دهاشلا درو

 صاخشأ 9 نم ةعومجم لك نأ ثدحت دهاشلا" ةلخادم يرجي نيسح مادص

 يوتحت ناملسلا ةطقن له يلاؤس «نيلقتعملا نم تائملا كانه نأو ؛ةعاق يف نوعضوي

 " ؟ةدحاو ةعاق يف صاخشأ 4 وأ / لك عمجل ةيفاك تاعاق

 .اهتحاسم باستحاو ةقطنملل باهذلا ابلاطم دهاشلا لاوقأب مادص ككشو

 هذه لوح هتباجإ ءاطعإل دهاشلل مادص لاؤس راركتب ةمكحملا يضاق داعو

 .كوكشلا

 نم ديدعلا اهيف نيقباط تاذ (ناملسلا نجس) ةيانب تناك ' ةدحب دهاشلا درو

 " ..تاعاقلا

 صاخشأل ءامسأ اودرس نمم هوقبس نيذلا امك يكتشملا" مادصل يناث لاؤس
 اننيب قيرفتلا ديرت يتلا ةهجلا ءدحاو دلب نحن ..مهقدانب اولمحي مل اذامل ..مهودقف

 لخاد ةنتف عرزل ..ليئارسإ يه يقارعو يدرك نيب ناكملا اذه يف نيسلاجلا نحن

 ." .دحاولا بعشلا

 .'قئاقد سمخ ةدمل ةحارتسالل ةسلجلا عفرت " يضاقلا

 هتلئاع دارفأو هل ضرعت ام لوح هتدافإب يلدي رخآ دهاش أدب ؛ةسلجلا فانئتسا دعب
 .لافنألا ةيضق يف «ثادحأ نم

 دهاش هنأ ىلإ ًاريشم «ةيدركلا قطانملا يف ىرق ةدع قارحإب ماق شيجلا نإ لاقو

 .شيجلا باحسنا كلذ عبتو «هنيع مأب ىرقلل قارحإلا تايلمع
 .اهمدهو ىرقلا ىدحإ ىلع ىرخأ ةرم موجهلاب ماق شيجلا نإ لاقو



 قطانم يف اوئبتخاو اوبره نيذلا نينطاوملا لاقتعاب ماق شيجلا نإ دهاشلا لاقو

 .لاقتعالا زكارم ىلإ مهلقنو ةفلتخم

 «ةشوباب يداو لثم ةقطنملا ىرق ىلع هموجه لصاو شيجلا نإ دهاشلا فاضأو

 خيراتلا كلذ لبق تدلو دق تناك يتلا هتجوز عم ًائبتخم ناك هنأو هنم برقلاب أبتخا يذلا
 .مريب

 هل ضرعتلا ندع شيجلا نم بلطو ءاجلملا نم جورخلا هنم بلط شيجلا نإ لاقو

 .ىذألاب

 كانه ناك اذإ ام هلأس لوئسملا طباضلا نأو :كلذ دعب اوبحسنا دونجلا نإ لاقو

 ؟ال لاقف ؛ةكرمشبلا ثاوق نم دارفأ

 ميلستل اهيلإ اوهجوت يتلا ةيرقلا مسا مهل لاقف ءاوبهذ نيأو ةيرقلا لهأ نع هلأسو

 ,هلزنم ءانثتساب ءةمدهم تناك ةيرقلا تويب عيمج نأو «هتيرق ىلإ داع هنإ لاقو

 .همدهي ًاقحال طباضلا رمأ يذلا

 كلذكو ءرخآ ىلإ لقتعم نم لقنلاو لاقتعالا ةيلمع ليصافت ىلإ دهاشلا قرطتو

 .ديعلا دعب مهنع ءيش لك عطق مت ثيح ؛مهيلع ةيئاذغلا داوملا ميزوت

 نيتنومص نع ةرابع تناك يتلاو .مهيلع نؤملا عيزوت ةداعإ تمت هنإ دهاشلا لاقو

 .نولوئسملا مهغلبأ ام بسحب مادص نم رمأب ناك كلذ نأو «ماعطلا نم ليلقلا ليلقلاو

 يف ولعي (ًاموي 55) لفطلا خارص ناك اميف «كلذ دعب تيفوت هتجوز نأ ىلإ راشأو
 «طباضلا ىلإ هتقيقشو وه هجوت نأ دعب «عوجلا نم يلاتلا مويلا يف يفوت يذلا :ناكملا

 .برضلل اوضرعت ثيح

 هيلإ امهوداعأ مث «نيرخآلا نيريغصلا هيدلو اوذخأ نمألا لاجر نإ دهاشلا لاقو

 .طباضلا ىدل ءاجرب مدقت نأ دعب

 نمألا لاجر رضح ثيح :مهنع وفع رودصب اوعمس مايأ ةدع دعب هنإ دهاشلا لاقو
 .مهنم ءاحصألا نود «طقف ةياغلل نيكهنملا ءامسأ ليجستب اوؤدبو
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 ؟.١07/1/ا8 17 لا ةسلجلا ليصافت

 لافنألا ةيضق يف ايلعلا ةيئانجلا ةمكحملا سيئر ةفيلخلا يبيرعلا دمحم يضاقلا ررق

 نم ديزملا ىلإ عامتسالل ٠١/14 دغ موي ىلإ (17١)لا ٠١/١8 مويلا ةسلج ليجأت

 يرماعلا يضاقلا فلخ دق ةفيلخلا يضاقلا نأ ةراشإلا ردجتو .ةيضقلا يف نيكتشملا

 .مادص "ةاباحم* ببسب ةيقارعلا ةموكحلا هتلزع يذلا

 ادكأ نيذللا نيكتشملا نم نينثا ةدافإ ىلإ مويلا ةسلج يف تعمتسا دق ةمكحملا تناكو

 تايلمع نع نايكتشملا ثدحتو ١944 ماع قباسلا ماظنلا مالزأ لبق نم لاقتعالل امهضرعت

 .لقتعملا نم امهبوره ادكأو يدامرلا ةقطنم يف تثدح دروك نيلقتعمل ةيعامج مادعإ

 هنا راتس ءارو نم هتداهشب ىلدأ يذلا 7١لا مويلا ةسلج يف لوألا يكتشملا لاقو

 يف ىرقلا تفصق ةيفارعلا تاوقلا نإ مرك رداق ءاضقل ةعباتلا ناير رضخ ةيرق ةنكس نم

 ىلإ برهلا ىلإ ناكسلا عفد امم 1984 ماع (ليربا) ناسين نم عساتلا يف هانكس ةقطنم

 .ةبيرقلا لابجلا
 راشأو .1984 ماع ناسين /ليربأ نم عساتلا يف انتيرق تفصق :يكتشملا فاضأو

 دحا نكل ةبيرق ةيرق ىلإ أجل دقف ةيركسعلا ةمدخلا نم هيوره بيسي هنا ىلإ يكتشملا

 ملسف نيبراهلا نع وفع كانه نإ هغلباف رضح ةموكحلل ةديؤملا دروكلا تاوق رصانع
 اوزجتحا ثيح يدامرلا ىلإ اهنمو ةوازبوط يف نجسلا ىلإ لقن هنكل نيرخآ عم هسفن
 .لافطألاو ءاسنلاو لاجرلا نم ريبك ددع عم كانه

 ام نع مالكلا زجعاو .رخآ لقتعم ىلإ انولقن يلاتلا مويلا يف : يكتشملا عباتو
 .لقتعملا يف اوعمجت ةلماك ةئيدم ناكس نأك ؛كانه هتدهاش

 يقلتو اصاخشأ لقنت ةفلتخم ةيئدمو ةيركسع تارايس تدهاش :يكتشملا فدرأو

 .لقتعملا لخاد مهب

 نسح يلع ديسلا ارذح نك" :رخآل لوقي يطرش تعمس :يكتشملا فاضأو

 .زكرملل يتأي فوس ديجملا
 ةفاك ميلست اوبلطو نيلقتعملا شيتفتب اوماق نيلقتعملا نإ :يكتشملا فاضأو

 .ةريغصلا مهئايشأ

 لصف دعب انب ةصاخلا تامولعملا ةفاك اولجس يلاتلا مويلا يف : يكتشملا فدرأو

 .زكرملا لخاد لقتعملل انوداعأ مث ةدح ىلع ةيرق ءانبأ لك



 تملعو نيتيركسع نيتيحورم توص تعمس ةقيقد ١6 دعب :يكتشملا فاضأو

 .ةطرشلا زكرم ةقطنم يف اتطح امهنأ

 يف هب تيلدأ ام لك نإ طباضلا يل لاق ةلصفم تاقيقحتل انعضخ * :يكتشملا لاقو

 كانه نأب درو .ةكرمشبلا تاوق نم نكأ مل يننأ طباضلل تحضوأ .ابذاك ناك قيقحتلا

 ينربجأو ةعوبطم ةقرو رضحأ مث .لافطألا ىتح يدروك لك طاشن نع ةلصفم ريراقت

 ."اهيلع عيقوتلا ىلع
 ىلإ ةعاقلا اومسقو لقتعملا ىلإ ءاسن اورضحأ موي تاذ هنا ىلإ يكتشملا راشأو

 .نيتعاس يلاوح دعب مهوداعأ مث ةرتفل ءاسنلا نع راغصلا لافطألا اولزعو .نيتعاق

 .هاوكش عوضومب ةصاخلا ليصافتلا زاجيإ يكتشملا نم بلطي ةمكحملا سيئر

 همحلب اوماقو ةعاق يف انوعضو انعم قيقحتلا دعب " : هتدافإب ءالدإلا يكتشملا عباتو
 هتجاح ءاضق ديري نمم اوبلطو بابلا اورسكيل ةقيقد ؟١ دعب اوداعو .لفسأ ىلإ ىلعأ نم

 .صاخشأ عبرأ نم تاعومجم يف جورخلا

 نأ دعب انعم صخش ذخأب ةيموكح تاوق تماق مايألا دحأ يف : يكتش ١ عياتو

 دحأ ناك يبناجبو .ىرخأ ةرم صخشلا اذه رهظي ملو .ةياغلل ةيوق ةعفص هوعفص

 سفنتي ناك هنأ تظحالو .نيعلض يل اورسكو ينوبرض يل لاقو هوأتي صاخشألا

 .' ةبوعصب

 .خارصو صاصر قالطإ توص عمسن انك ةلفاقلا يف انريس ءانثأ : يكتشملا عباتو

 انكو تارايسلا ءوض اورانأ ةأجفو .لقتعملا نم انجورخ ذنم هايم برشب انل اوحمسي مل

 نم تاعومجم سوؤر ىلع رانلا نوقلطي انتقفريب اوناك نيذلا ركسعلا اندهاشو اليل

 هنا ىلإ راشأو .نيرخآ لتقم مغرب كلذ نم اجن هنكل * فوفص ةئالث يف ةصارتم نيلقتعملا

 .ايفختم كوكرك ىلإ لصوو برهلا عاطتسا هنكل دادغب ىلإ تارايسلاب مهلقن كلذ دعب مت

 .(ةرتفل ينويزفلتلا ثبلا عاطقنا بقع) يكتشملا بوجتسي ءاعدالا

 تدهاش يننكلو ديجملا نسح يلع مهتملا فرعأ ال :ةلتسأ ىلع ادر يكتشملا

 .مهنيب نم ديجملا ناك اذإ ملعأ الو زكرملا لخدت طابضلا نم ةعومجم

 عقومو .ةيركسع تاذوخ نودتري اوناك مادعإلا تايلمع اوذفن نيذلا : يكتشملا

 .ءالخلا يف ناك لب ركسعم يف نكي مل مادعإلا
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 تاوق ىلإ ايمتنم نكأ ملو .ةيركسعلا ةمدخلا نم ابراه تنك : يكتش | عباتي

 .تاوقلا كلت ةرطيس تحت تناك اهيف شيعأ تنك يتلا ةيرقلا .ةكرمشبلا

 الو .ةرايس 76 يلاوح اهب ناك يدامرلا وحن ائب تكرحت يتلا ةلفاقلا : يكتشملا
 .يفلخ تناك يتلا تارايسلا نع ائيش ملعأ

 «لقتعملا يف مهتاهمأ نع اولصُف نيذللا تاونس رشع نود لافطألا : يكتشملا

 .نيتعاس دعب مهلك مهتداعإ تمت

 تبصأ ةرايسلا لخاد نمألا لاجرو نيلقتعملا نيب كارع ثدح امدنع : يكتشملا

 يديأ ىلع اهب مدعُت نأ ضرتفملا ةحاسلا ىلإ يدامرلا نم يلقن ءانثأ : يكتشملا

 .نيديلا فوتكم وأ نينيعلا بوصعم نكأ مل ةيقارع ةزرفم
 ىلإ ناكم نم طقف نولقنُي اوناك نيلقتعملا نإ لوقي ديجملا نسح يلع مهتملا -

 .يكتشملا ةياورل اقفو هيف مهمادعإ متي عقوم ىلإ سيلو رخخآ

 .ةحارتسالل ةسلجلا عفر ةفيلخلا يبيرعلا دمحم يضاقلا ررق مث نمو

 مويلا ةسلج يف يناثلا يكتشملا ةدافإ ىلإ ةمكحملا تعمتسا ةحارتسالا ةرتف دعبو

 هلاقتعا مت هنا ركذو يدامرلا يف يعامج مادعإ ةيلمعل هتدهاشم هتدافإ لالخ دكأ يذلا

 لقن يذلا لقتعملا نم برهلا نم نكمت هناو ١1944 ماع يف دئابلا ماظنلا مالزأ لبق نم

 ثدحت لقتعملا نم برهلا لواحي ناك امدنع ةباصإ ىلإ ضرعت نأ دعب يدامرلا يف هيلإ
 .لقتعملا لخاد دروك نيلقتعمل تثدح بيذعت تايلمع نع كلذك

 ىوكشلاب لافنألا ةيضق يف ةمكاحم 9١/لا مويلا ةسلج يف يناثلا يكتشملا مدقتو

 لافنألا ةميرج يف كراش نم لكو ديجملا نسح يلع مهتملاو نيسح مادص مهتملا دض

 .هب تقحل يتلا رارضإلا نع هضيوعتب بلاطو

 7٠١5/١١/19 اه لا ةسلجلا ليصافت

 نإ :لوألا يكتشملا لاق .نيكتشملا نم نيتئا ةدافإ ىلإ عامتسالاب ةسلجلا تأدب
 عوجلا ةجيتن ناملسلا ةرقن لقتعم يف اوفوت نيلقتعملا دروكلا نينطاوملا نم ريثكلا

 .ةلماعملا ءوسو شطعلاو



 يف اوتام نيذلا نيلقتعملا نم اصخش )7١( نفدب تمق دقل' :يكتشملا فاضأو

 .'لقتعملا

 ثيح ىتوملا نفد يف ةيعرشلا ةقيرطلا لمعتسن نكن مل' : الئاق يكتشملا ىضمو
 .'مهسبالمب مهئفدن انكو مهنيفكتل نافكأ دجوت الو ..ىتوملا لسغن نكن مل

 ةعبس ىرخأ انايحأو ةسمخ انايحأ غلبي ايموي نوفوتي نيذلا لدعم ناكو .. * عباتو

 ."دحاولا مويلا يف ةرشع وأ

 برشن انك يتلا ةيفتحلا نع ءاملا عطق مت تارملا ىدحإ يف" :يكتشملا فاضأو

 عطق مت دقل :انل لاق ..(لقتعملا نع لوئسم) جاجحل انلاؤس دعبو لقتعملا يف اهنم

 ."كلذ لجأل مكب انتج اننأل اوتومتل مكنع ءاملا

 ةافو ىلإ ىدأ حلام ءامب انديوزت مت كلذ دعب هنأ الإ" :ًالئاق يكتشملا فدرأو

 ."نسلا رابك نم نيريثكلا
 فصقلل تضرعت ةيناميلسلا يف اهل ةرواجملا ىرقلاو هتيرق نإ :يكتشملا لاقو

 .94١م ماع يراميكلا حالسلاب

 لافنألا ةميرج يف اوكراش نيذلاو نيسح مادص مهتملا دض هتوكش يكتشملا مدقو
 سفن نوبعلي اوناك مهنوك هيراشتسمو هناوعأو نيسح مادص دض ىوكشلاب مدقتأ :لاقو

 .'مادص هبعلي ناك يذلا رودلا

 نم ةينامث ينادقف ةجيتن ضيوعتلا بلطأ ' :الئاق ضيوعتلاب يكتشملا بلاطو
 ." كوكرك يف (ةواز بوط) لقتعم يف قباسلا ماظنلا لبق نم اولقتعا نيذلا يدالوأ

 سيئر ةفيلخلا يبيرعلا دمحم يضاقلا نأ الإ نيراشتسمل ءامسأ يكتشملا ركذو

 .ءامسألا ولتي يكتشملا ناك امدنع توصلا عطقب رمأ ةمكحملا

 تاوف يف اوضع ناك اذإ يكتشملا بدتنملا عافدلا قيرف نم يماحم لأسو

 ؟ةحلسملا ةكرمشبلا

 ةكرمشبلا تاوقل رقم يأ كانه نكي مل" :لاق امك يفنلاب يكتشملا هباجأ ام وهو

 ."ليبس يرباعك انتيرق يف تارم نورمي اوناك ةكرمشبلا تاوق دارفأ نأو انتيرق يف

 .194/4 ماع هتيرق فصقب موقت ةثافن تارئاط عبس دهاش هنإ يكتشملا لاقو

 .هآر ام ةقد نع بدتنملا عافدلا يماحم هلأسو



 «مسقلا ثحت ةمكحملا يف انأو ينيع مأب تارئاطلا تدهاش دقل' :يكتشملا لاقو

 ."انتيرق فصقت اهتدهاش لب انل ةرواجملا ةيرقلا فصقت تارئاطلا دهاشأ مل يننكل

 .' لقتعم فالآ ةتس يلاوح ناملسلا ةرقن يف ناك“ :يكتشملا لاقو

 حيضوتب هبلاط يذلا ديجملا نسح ىلع مهتملا نم ةلخادم ىلع ادر هباوج ءاجو

 ناملسلا ةرقن لقتعم نم مهلقن مت امدنع يديألا يديقم اوناك اذإ امو نيلقتعملا ددع نع

 .رخآ لقتعم ىلإ
 .مويلا ةسلج يف يناثلا يكتشملا ىلع ةادانملا يضاقلا بلط كلذ دعب

 ترام الج ةيرق ناكس نم 1814 ديلاوم نم دمحم رداق ركب هنأب همسا نع فرعو

 .ةيناميلسلا ةظفاحم يف

 الاج ةيرق نكسأ تنك“ لاقو :ةلحرملا كلت عئاقو درسب يكتشملا أدب مسقلا دعبو

 متو 219448 رايأ /ويام © يف ةيئاميكلا ةحلسألاب (ةبتبوك) ةيرق فصق مت امدنع ترام

 ." .فصقلا نم افوخ ةرداغملاب انريذحت

 «هنيعب يئايميكلا فصقلا دهاش اذإ ةفيلخلا يبيرعلا دمحم ةمكحملا يضاق هلأسو

 .يفنلاب يكتشملا باجأف

 .ةرداغملا ةرورضب مهرذح نم وه ملسم نيد لجر نإ : يكتشملا لاقو

 ثيح اشرباب يداو ىلإ انهجوتو انتيرق انرداغ ةليللا كلت يف* : يكتشملا فاضأو

 اندهاش دقف ..اهقرحو انتيرق ةمجاهمب شيجلا ماق عبارلا مويلا يفو مايأ ٠ هيف انيقب

 ." . انتيرق نم دعاصتي وهو ناخدلا

 ؟يداولاو ةيرقلا نيب دعبت يتلا ةفاسملا نع اددجم ةفيلخلا يضاقلا هلأسو

 .مادقألا ىلع ايشم ةعاس عبر ةفاسم دعبت ةيرقلا نأ : يكتشملا باجأف

 لتقب شيجلا ماق اهدعب ءاهفصن رمد يتلا انتيرق ىلإ اندع كلذ دعب : يكتشملا لاقو

 ىلإ انولقنو "ليز" ةيركسع تالفاح ةعاس فصن دعبو اقحال يتأتل . .يتلئاع نم نينئا
 ." اوازباط لقتعم ىلإ انولقن يلاتلا مويلا حابص يفو اهيف ةليللا كلت انيقب .. كتكت ةقطنم

 لقتعملا يف بابشو ءاسنو خويش نيب نيلقتعملا ميسقت مت هنأ :يكتشملا حضوأو

 برغملا لولح دنعو .ةلوهجم ةهج ىلإ انولقن ثلاثلا مويلا يفو نيموي هيف انيقب ثيح*
 ..ةوامسلا ةئيدم ىلإ انلصو



 لوانتب اوموقيل قرطلا ىدحإ يف تالفاحلا (شيجلا) اوفقوأ' :يكتشملا لاقو
 تالفاحلا نم اولزن لافطألاو ءاسنلا نأ الإ «لخادلا يف ءاقبلاب انودده نأ دعب ماعطلا

 ."مهتجاح ءاضقل

 ةحاب يف انولزنأو ..ناملسلا ةرقن ىلإ انلقن مت كلذ دعب" :يكتشملا فاضأو

 انميسقتب اوماقو لاجرلا ضعب عم جاجح وعدملا مدق يلاتلا مويلا حابص يفو لقتعملا

 ."تاعاقلا ىلع

 اضارمأ نأ ىلإ اتفال ؛مهيلع عزوي ناك يتلا ءاملاو ماعطلا نع يكتشملا ثدحتو
 ..ىرسألا نيب ترشتنا ةضماغ

 صخش ثيح بسانملا ءاودلا اناطعأو انصحفب ماقو بيبط ءاج' :يكتشملا لاقو

 نم بلطو ..لقتعملا يف اموي 4٠ ءاقبلاب بيبطلا انرمأو ..اريلوكلا وه ضرملا نأ

 ."ةرتفلا هذه لك انع جارفإلا مدع سارحلا

 سيلو عوجلا وه هنم يناعن ام نأب بيبطلل اندحأ لاق" :يكتشملا فاضأو

 .ةوازيواط لقتعم ىلإ انولقن اهدعب ..اموي ٠+ ةدم كانه انيقب ..اريلوكلا

 نم برقلاب كوكرك ةنيدم برق ىلإ انولقن يلاتلا مويلا يفو* : يكتشملا عباتو
 ."ةيناميلسلا ةنيدم ىلإ اقحال لصنل ءءادص ىفشتسم

 .قطانملا هذه ىلإ ىرخأ تارايسب انولقنو انقطانمل اقفو انولصف اهدعب

 عطق مالتسال انباهذ دعيو ضرأ عطقل قئاثوب مهديوزت مت هنإ :يكتشملا لاقو

 .كلذل دوجو ال هنأ لماك رهش دعبو نيبت ضرألا

 ًابلاطم ديجملا نسح يلع مهتملاو نيسح مادص مهتملا ىلع هتوكش يكتشملا مدقو
 .ةلمحلا يف اوضق نيذلا هئابرقأ تافر دادرتساو ضيوعتب

 يعدملا نم لاؤس هعبتيل ءاياحضلا ءامسأب ةمئاق ةمكحملا يكتشملا لوان اهدعب

 ؟مهفرعي نيذلا ىتوملا نفدب هسفنب ماق ناك اذإ امع ؛نوعرف لآ ذقنم ماعلا

 .مهنفدب مقي مل هنكل اوفوت نمم ديدعلا فرعي هنأ يكتشملا باجأف

 سفن نم دمحأ روفغو رمع لضاف امهو ةمكحملل مهضعب ءامسأ يكتشملا ركذو

 .هتيرف

 هنإ لوقلاب در يذلا ؛يمألا يكتشملا لبق نم 778 لتقم ءاصحإب قلعتي رخآ لاؤس



 رركو داعف 'قئاثولاب تبثم مالك اذه نكل' يضاقلا لاقف ءاضيرم ناك هنأل كلذ ركذي ال

 .ةياجإلا سفن

 .لقتعملا نوريدي نيذلا ةيوه لوح بدتنملا يماحملا لبق نم يكتشملا لاؤس متو
 ."مهتيموق فرعأ ال يننأ الإ ةيبرعلا ةغللاب نوملكتي اوناك" يكتشملا لاقف

 نيفوتمل يكتشملا ةيؤرب قلعتت ىرخأ ةلخادم ديجملا نسح يلع مهتملا ىرجأ انهو
 كلتو هلاوقأ نيب انراقم اهشهنل بالكلا لبق نم مهروبق شبنو مهئفدو لقتعملا يف

 مهتملا بسحب ةضقانتم تءاج يتلاو قيقحتلا يضاق مامأ هتداهش يق هل ةنودملا لارقألا

 .ديجملا نسح يلع

 قئاثولا نم ًائراق يكتشملا ىلع ةفيلخلا يبيرعلا دمحم يضاقلا هررك ام وهو
 .ةنودملا

 مامأ هتدافإ نأو ءاضيرم العف ناك هنأل كلذ دهاشي مل هنأ ادكؤم يكتشملا درف

 .ةحيحصلا يه ةمكحملا

 كوكرك نيب ةفاسملا ريدقت نع يكتشملا ديجملا نسح يلع مهتملا هلأسو داعو

 .نيترم لقتعملا لخد هنأو ةصاخ ةوازباط لقتعمو

 .فرعي ال هنأب مويلا ةسلج يف يناثلا يكتشملا باجأف

 7٠٠7/1١/7٠ 194 لا ةسلجلا ليصافت

 ةعساتلا ةسلجلا لالخ دركلا نيكتشملا نم 6 تادافإ ىلإ ةمكحملا ةئيه تعمتسا
 نيرشعلاو يداحلا يف اهتاسلج هدب ذنم ًايكتشم 77 ىلإ تعمتسا نأ دعب ةمكحملل ةرشع
 نأ ةمكحملا مامأ مهتادافإ ميدقت لالخ اوحضوأ ثيح يضاملا (سطسغأ) بآ نم

 .ةيواميكلا ةحلسألاب ةيدركلا ىرقلا ءانبأ نم تارشعلا تلتق ةيقارعلا تارئالعلا

 نيماحملا نم نوعرف لآ رذنم ماعلا ءاعدالا ةئيه سيئر بلط ةسلجلا ةيادب يف

 .نوناقلل ًاذيفنت نيمهتملا نع عافدلا دوهش ءامسأ ميدقت

 عافدلا يماحم دحأ ميدقت لالخ توصلا يف ًاعطق اهتيادب ذنم ةسلجلا تدهشو

 نيضرمم مايقو سارحلا ضعب لبق نم ءادتعال نيمهتملا دحأ ضرعتب قلعتت ةدافإ

 .هتجلاعمب



 ضرعت تاءادتعا يف قيقحتلاب ةمكحملا ةئيه ديشر نيسح مهتملا يماحم بلاطو
 .ةمكاحملا هذه لالخ ةلادعلا نم ىندألا دحلا رفوت مدع ىلإ ًاريشم هلكوم اهل

 ًارمآ ؟ 6 ءامسأ مدق هنا نم (قباسلا عافدلا ريزو) مشاه ناطلس مهتملا ىكتشا دقو

 نال كلذ متي مل نكل يفن دوهشك مهلاوقأ ىلإ عامتسالاو مهمادقتسال ًاقباس ًايركسع
 .قارعلا جراخ مهمظعم

 يف ةيقارعلا تارافسلا نأ ًاحضوم ءامسألا ةفيلخلا يبيرعلا دمحم يضاقلا بلطو
 .ةمكحملا ىلإ اهلسرتو مهلاوقأ ىلإ عمتستو مهيعدتست نأ نكمي جراخلا

 هيماحم ديري هنا لاقو نيبدتنم نيماحمل ةمكحملا ليكوت ىلع مهتملا ضرتعاو

 .هسقن ءاقلت نم بحسنا دق يماحملا اذه نأ يضاقلا حض وأف هلكوأ يذلا يلصألا

 برعلا نيماحملل حامسلا بلطن :نيسح مادص مهتملا يماحم يميلدلا ليلخ

 .مهيلكوم نع عافدلا يف ينهملا مهرودب مايقلاب بناجألاو

 .ةمكحملا لالخ تثدح ةينوناق تافلاخم ةدع نع ثدحتي يميلدلا ليلخ يماحملا

 بناجألاو برعلا نيماحملا عنمب قباسلا اهرارق ءاغلإ ىلإ ةمكحملا يميلدلا اعدو
 .تاراشتسالا ىلع مهرود راصتقاو نيمهتملا نع عافدلا نم

 عيقوتب يدهملا دبع لداع هبئانل ينابلاط لالج سيئرلا ليوخت نم ةخسن بلطو
 .هنع ةباين مادعإلا تارارق

 ىلع ءاليتسالاو مهبايغ ىدل عافدلا قيرف رقم ىلع ءادتعالاب قيقحتلا ىلإ اعد امك
 .لافنألا ةيضق صخت قئاثو

 ىرخأ اياضق يف تاعفارملا نولوتي نيماحمل ةمكحملا بادتنا ىلع جتحاو

 .نوناقلل فلاخم اذه نإ ًاحضوم

 نع ًاعافد نيمهتملا نم دحاو يأ ثدحتي امدنع ثبلا عطق ىلع ضرتعا امك
 .سفنلا

 عافدلل تقولا حنسي مل ةحفص فالأ ةرشع مضي لافنألا ةيضق فلم نأ ىلإ راشأو

 كلذبو عافدلل رفوتي مل ام وهو رالود نويلم ٠٠١ غلبم اهعمج بلطتو اهيلع عالطالا
 .لاق امك اهنم ةبولطملا ةلادعلا ةمكحملا تدقف



 قيقحتلا تادنتسمو قاروأ عيمج ةساردل عافدلا يفكي مل تقولا نإ حضوأو

 .ةمكحملا تاسلج ةرثك نم ىكتشاو

 نيحل ةمكحملا نم بحسنتس نيماحملا نع عافدلا ةئيه نأ يميلدلا دكأو

 .مهتابلطل ةباجتسالا

 .ةمدقملا ةينوناقلا تابلطلا لوح يميلدلا عم رواحتي ةمكحملا سيئر

 ةناعتسالا ضفر أدبم تمسح ايلعلا ةيقارعلا ةمكحملا نأ دكؤي ةمكحملا سيئر

 .نييقارعلا ريغ نيماحملاب
 نع 'يقارعلا سيئرلا" ريبعت مادختسا مدع يميلدلا نم بلطي ةمكحملا سيئر

 .مهتملا وأ لكوملا وه ينوناقلا ريبعتلا نأ ادكؤم «نيسح مادص نع ثيدحلا

 .ةمكاحملا قئاثو نم ةحضاو ريغ ةخسنب عافدلا ةئيه ديوزت مت هنأ دكؤي يميلدلا

 .ءاعدالا ةئيه عم قيسنتلاب بلطلا اذهل ةباجتسالاب عافدلا ةئيه دعي ةمكحملا سيئرو

 اقاهرإ بيس يذلا رمألا اعوبسأ تاسلجلا عباتت نم وكشي مادص مهتملا يماحم

 .عافدلا ةئيهل

 .تاسلجلا تاتيقوت ديدحت يف ةمكحملا قح دكؤي ةمكحملا سيئر

 بلاطمل ةباجتسالا مدع ىلع ًاجاجتحا باحسنالا ررقيو ةمكحملا نذأتسي يميلدلا
 .عاقدلا

 .ضرتعي ةمكحملا سيئرو هجورخ ءانثأ مادص مهتملل ثدحتي يميلدلا

 ةمكحملا سيئرو .ةمكحملا ةئيه ىلع ًاجاجتحا بحسني عافدلا نع رخآ ماحم

 .ديشر نيسحو «نيسح مادص نيمهتملا نع عافدلل نينثا نيماحم بدتني

 مهبدتنت نيذلا نيماحملا لوبقب نيمهتملا مزلي ال نوناقلا :نيسح مادص مهتملا
 .مهنع عافدلل ةمكحملا

 .نيكتشملا دحا ةدافإ عامتسالا يف عرشيو مادص قيلعت لهاجتي ةمكحملا سيئر

 يلع رخاف مهلوأ ناك نيذلا نيكتشملا تادافإ ىلإ عامتسالاب ةمكحملا تأدبو

 .افظوم لمعيو ةوالقش ءاضقب ةمتوت ةيرق نم 191٠ ديلاوم نم نيسح
 تفصق 1941 ماع ناسين ١١5 يف :لاق ثيح هتدافإ ميدقت يف يكتشملا أدبو



 تازاغلا ةحئار تناك ثيح ةيواميكلا ةحلسألاب ةبيرق ىرخأو يتيرف ةيقارعلا تارئاطلا

 .نفعتملا حافتلاو موثلا ةحئار هبشت

 نم اوبره ةلئاع ةئام يلاوح اهلئاوع ددع غلابلا هتيرق ناكس نأ يكتشملا فاضأو

 اهضارعأ تأدب يتلا ةيواميكلا ةحلسألاب اضيأ تفصق هذه نكل ةبيرق قطانم ىلإ مهتيرق

 .سفنتلا يف ةبوعص ىلإ ةفاضإ اياحضلا دولج ىلع تاحيقتب

 مل .ةيوعصب سفنتأو أيقتأ تنكو .ىرخأ ةيرق ىلإ يتلئاعو تهجتا : يكتشملا عباتو

 يلاوح ىرخأ ةيرق يف انثكمو .انتيرق فارطأ باصأ فصقلا نأل ةافو تالاح دهاشأ

 تريب ىلع يوتحت ةيقارعلا ةموكحلا اهتنب تاعمجم ىلإ كلذ دعب انهجوت .رهشأ ةسمخ

 .ةيراج هايم كانه نكت ملو ةئيس تناك كانه ةايحلا .نبللا بوطلاب ةينبم

 ةحئارلا ءارج نم يلزنم لوخد عطتسأ مل يتيرق ىلإ يتدوع دنع :دهاشلا فاضأو

 تضرعت يتلا تاباصإلا نم نقيتلل ةيبط ةنجل يأ ىلع ضرعلل دادعتسا ىلع انأ .ةهيركلا

 .ةكرمشبلا تاوقو يقارعلا شيجلا نيب كراعم دهاشأ مل .اهل

 اولتق صاخشأل ةثج ٠١ يلاوح دهاش هنا مويلا ةسلج لالخ لوألا يكتشملا دكأو

 ةحلسألاب اضيأ بيصأ دق ناك هنا احضوم مهئامسأب ةمئاق يكتشملا مدقو

 كانه ظحال ثيح ةكرمشبلا تاوق ىلإ عبات بيرق ىفشتسم ىلإ لقن هنا :لاقو ةيواميكلا

 .هل براقأ مهنيبو نيرخآ نيباصم

 مادص مهتملا نم لك دض هاوكشب لافنألا ةيضق ةسلج يف لوألا يكتشملا مدقت

 بزحو لافنألا ةيلمع نابإ ةيلامشلا ةقطنملا لوئسم ديجملا نسح يلع مهتملاو نيسح
 نيرايطلاو ةيقارعلا ةموكحلل ةيواميكلا ةحلسألا تعاب يتلا تاهجلاو لحنملا ثعبلا

 يتلا رارضألا نع ضيوعتلاب مهبلاطو ةيواميكلا ةحلسألاب مهارق فصقب اوماق نيذلا

 .هب تقحل

 يواميكلا حالسلاب هتباصإ ديؤت ةيبط ًاريراقت كلمي ناك نإ عافدلل لاؤس ىلع ًادرو
 تابثإل يبطلا صحفلل دعتسم هنكلو ريراقتلا هذه لثم هعم دجوت ال هنا : يكتشملا لاق

 .فصقلا ءارج ةيحص رارضأب هتباصإ



 ةكرمشبلا تاوقل ايمتنم نكأ مل :عافدلا نيماحم نم ةلئسأ ىلع هدر يف يكتشملا

 .تاوقلا كلتل ًازكرم انتيرق يف نكي ملو
 .ةجتنم ريغ يكتشملا ةهجوملا ةلئسألا مظعم نإ لوقي ماعلا يعدملا

 مويلا ةسلج يف يناثلا يكتشملا ىلإ عامتسالا ةمكحملا سيئر بلط مث نمو

 .رشع ةعساتلا

 ءاضقب اوايجاح ةيحانب 14617 ديلاوم نم رداق ناميلس لامج يناثلا يكتشملا أدبو

 يناثلا يكتشملا عرش ثيح ةيرقلا دجسم مامأ هلمعو ةيناميلسلا ةظفاحم يف ةيئار

 ىلع تنك .ةيواميكلا ةحلسألاب يتيرق فصقت تارئاط 8 تدهاش :ًالئاق هتدافإب ءالدإلاب
 .نيتثج اندهاش ةيرقلا نم انبارتقا ىدل .ةيرقلا جراخ قئاقد ةدع ةفاسم

 مهلقن صاخشألا دحأ ةلواحم ءانثأ احيرج ١6 نم رثكأ تدهاش : يكتشملا عباتو

 يلاهألا ةدعاسمو ةيرقلل لوخدلا صاخشألا ضعب عم تلواح .بيرق ىفشتسم ىلإ

 .لخادلاب

 نوخرصي ءاسنلاو لافطألا رشحلا مويك مويلا ناك ةيرقلا يف : يكتشملا فاضأو
 .عراشلا يف ةاقلم تناك ىرخأو دجسملاب ةثج تيأر .ةقفان ةيشاملاو

 لافطأل اثئج تيأرو .ناكم لك يف ةاقلم تناك ىتوملا ثثج :يكتشملا فاضأو

 شهجأ صخش يعم ناكو .ديعلا ةليل يف فصقلا ثدح ثيح ءديعلا ىولح نولوانتي

 .هتدلاو ةثِح دهاش امدنع ءاكبلاب

 كلذكو تيب ىلإ تيب نم ثئجلا عمجل نيرخآ نينثا عم تنواعت : يكتشملا فدرأو

 ًاصخش 4٠ نيباصملاو نيفوتملا ددع غلبو .ةيعارز تارارج ةطساوب مهانلقنو نيباصملا
 .لقألا ىلع

 ةطقن يفو .نيفوتملاو نيباصملاب رورملا نم يقارعلا شيجلا انعنم : يكتشملا عباتو
 مهتفدن ملو .ةيراقتم نكامأ يف ثثجلا انعضوو نيباصملا انلزنأ يئام ىرجم برق ةبيرق

 فصقلا راثآ نم جالع ىلع لوصحلل بيرق بيبط ىلإ تعراسو .ةليللا كلت يف

 .لعفلاب يتلاح تنسحئو «يراميكلا

 ةبيرق نكامأ يف انيراقأ انغلبأ ديعلا مايأ لوأ ناكو حابصلا يف : يكتشملا فاضأو



 نفدو نيباصملا جالع متو ءادنلل اوباجتساو ىتوملا نفدو نيباصملا جالع يف انودعاسيل

 .ةمكحملا سيئر ىلإ مهئامسأب ةمئاق دهاشلا مدق ةئج 6 ىتوملا

 نيرهش يلاوح دعبو .ةرواجملا قطانملا ىلإ ةيفخ نيباصملا انلقن : يكتشملا عباتو
 .ابيرقت صاخشأ ةسمخ مهنم يفوتو .ءافشلل مهمظعم لثامت

 عيمجو هضيوعتب لافنألا ةيضقل رشع ةعساتلا ةسلجلا يف يناثلا يكتشملا بلاطو
 .ةيواميكلا ةحلسألاب فصقلا ءارج نم ناتسدركو نم نيررضتملا

 هنأ ةيضقلا يف مهتملا قبسألا عافدلا ريزو مشاه ناطلس مهتملا نلعأ مث نمو

 لبق نم فلكملا عافدلا قيرف ىلع اجاجتحا ةمكاحملا ةرتف ةليط تمصلا مزتليس
 .ةمكحملا

 مادص مهتملا نم لك دض ىوكشلاب رداق ناميلس لامج يناثلا يكتشملا مدقتو

 .مهناوعأو ديجملا نسح يلع مهتملاو نيسح

 نع فلتخي كديب هلمحت يذلا نآرقلا له“ :ًالئاق مادص مهتملا يكتشملا بطاخو
 هيجوت يكتشملل زوجي ال هنا لوقلاب يضاقلا هعطاقف .' ؟ناتسدرك يف هتقرحأ يذلا

 .رشابم لكشب مهتملل ثيدحلا

 نيكتشملا نم نينثا ىلإ عامتسالا دعب ةفيلخلا يبيرعلا دمحم يضاقلا ررق مث نمو
 .ةسلجلا عفر

 ٠٠١1/٠١/5١ لاغنألا ةمكاحمل ١٠لا ةسلجلا ليصاغت

 تلناكو « نيكتشم ةسمخ تادافإ ىلإ ءاثالثلا مويلا اهتسلج يف ةمكحملا تعمتسا

 نيمهتملا عيمج روضحب لوألا تابئإلا دهاش ىلإ عامتسالا يف تعرش دق ةمكحملا

 تاسلج روضحل داع دق ناك يذلا عافدلا قيرف بيغت اميف ؛مادص مهسأر ىلعو

 .رهش نم رثكأ ترمتسا ةعطاقم دعب «نينثالا ةمكاحملا

 شيجلا نم تاعاطق نإ «راتس ءارو نم هتدافإب ىلدأ يذلا لوألا يكتشملا لاقو

 .رتبوكيله تارئاطب ةموعدم 1984 ماع ةيدركلا ىرقلا ىدحإ تمجاه «يقارعلا

 «"مرك رداق" ةيحان ىلإ هجوتلاب انمق يئايميكلا فصقلا نم ًافوخ :فاضأو
 .عافدلاو ةيركسعلا تاوقلا نم يركسع جوفل انسفنأ انملسو
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 نيموي ةرتفل اوماقأ .صخش فالآ ةعبرأ ىلإ ةفاضإلاب ءهتيرق يلاهأ نأ حضوأو -
 .يقارعلا شيجلا اهيلإ مهلقن ةرواجم ةيرق يف

 «قراب ىعدي صخش ةيحورم ةطساوب ركسعملا ىلإ رضح تقولا كلذ يف :لاقو -
 .انل ليق امك ةقطنملا يف شيجلا دئاق وهو

 .ةددشم ةسارح هيدلو نوللا رمحأ ةماقلا ريصق هنأب يكتشملا فصوو -

 مهئامسأ اوذخأو «ةينويزفلت اريماكب عيمجلا ريوصتب اوماق قراب لاجر نإ فاضأ -
 .ةددشم ةسارح تحت ناك ركسعملا نأ الإ «ةقطنملا قراب اهدعب رداغو «ةمئاق نمض

 ًاددجم اوماقو ؛"لامجمج"' يف ركسعم يف ءاول رقم ىلإ انولقن اهدعب :لاقو -

 ناك ..مهخارص الع نيذلا لافطألاو ءاسنلا نم ديدعلا كانه ناكو .. انئامسأ ليجستب

 .اهايإ مهبلسب دونجلا ماق يتلا «مهتاكلتمم ضعب نولمحي نويندملا

 ريباوطو فوفص يف انوزرفو ءاليل هوازباط لقتعم ىلإ انولقن كانه نم :حرشو -
 .صخش 1٠١ ةبارق اهيف ناك ةريبك ةعاق يف انوعضوو

 مادختسال حامسلا ةيئاكمإ وأ ًابارش وأ ًاماعط ظعي مل ةليللا كلت يف مهنإ لاقو -
 .ضيحارملا

 ةسارح تحت «نخاس قبط "ةبروش"' انوطعأ :يكتشملا لاق ؛يلاتلا مويلا يفو -

 .ةددشم

 11 نود لافطألا كلذك «ةعاقلا نم نينسملا اولزع ةيلاتلا ةليللا يف :لاقو -

 يف لافطألاو ءاسنلا ليوع عمسن ءانثألا كلت يف انك ..ةعاقلا جراخ مهوذخأو ماع
 .ةرواجم تاعاق

 نبا مساو يمسا اهئمض نم ؛ءامسألاب اودانو مئاوقلا اويلج كلذ دعب :فاضأ -

 ةظتكم تناكو ًامجح رغصأ ىرخأ ةعاق يف انوعضو كانه نم . .ءاقدصألا ضعبو يمع

 .نيرخآب
 «ضرألا ىلع ءامد راثآ كانه ناك اميق «هفراعم دحأ كانه ىأر هنأ :دكأو -

 قعاوصلاب بيذعتلل اوضرعت نيلقتعم نم اهنأب باجأ :ءامدلا نع هتلأس امدنع" :لاقو

 ."حربملا برضلاو ةيئابرهكلا
 ةعاسلا دودح يفو «لقتعملا ءاتف يف كرحتت تاصاب ةذفانلا نم تيأر اهدعي" -



 يمع نباو انأ تبكر ..ةلفاح يف ةعومجم لك اولقنو .ًاددجم انيلع اودان ةرشاعلا

 ةلفاحلا تفرحنا كلذ دعب ..اهتهجو فرعن نأ نود ..تاصابلا هذه ىدحإ يف قيدصو

 ناك باش ماق ةجرد ىلإ ..نيقهرم انك ..ةرعو قيرط ىلع ةدايق دعب يبارت قيرط ىلإ
 .شطعلا ةدش نم هلوب برشو هئاذح ىف لوبتلاب انعم

 قئاسلا لزن اهدعب ..ةيران ةريعأ قالطإ هيف انعمس ناكم ىلإ تاصابلا انتلصوأ -

 روفلا ىلع اوماقو «ةعاس عير دعب اودوعيل ..اهلخخاد يف انوكرتو «سارحلا دحأو

 .مهقاثو دشو مهنيعأ بصعب اوماقو .جراخلا ىلإ ةلفاحلا نم نينثا نيلقتعم بحسب

 انك ثداح لك يفو «نيرخآ نيلقتعم اوذخأو اوداع ىرخأ قئاقد سمخ دعب -

 ميتعتو انيلع ةلفاحلا باوبأ قالغإ ببسب يرجي ام ةيؤر عطتسن مل «رانلل قالطإ عمسن

 .يرود لحي نأ لبق صاخشأ 4 ةبارق اوذخأ .. اهذفاون

 تومنو ًاعم بهذنل ءانئولتقي مهنإ يمع نبال تلق اهدنع' :دهاشلا فاضأ -
 انم اوذخأو اننيعأ اويصعو انقاثو اودشو يمع نبا عم ينولزنأو اوؤاج اهدعب ..ًاعم
 يسركلا ةيآ تأرق اهدنع ..ةلفاحلل يفلخلا بابلا برق اهومرو انلاومأو انتادنتسم

 ..ةفاسم تيشمو يدي نم ينبحس اهدعب ..فقوملا اذه نم ينذقني نأ هللا نم تبلطو

 ماق مث ..يمع نبا بناجب حطبناو سلجأ نأ ةيبرعلا ةغللاب يلقتعم ينم بلط اهدعب

 .بوص لك نم صاصرلا رمهو . . انيلع صاصرلا قالطإب

 مل ..يهجو ىلع رمهنا يذلا رابغلا هركذتأ ام لك .. تاصاصرلا ددع ركذتأ ال -

 اهدعب .. يمع نبا توم ةجرشح توص تعمس ..ًاتيم ودبأ نأ تلواح ..ملأ يأب رعشأ

 ةيفصت تايلمعل صاصر قالطإ تعمس ًاددجمو ..توملاب ترهاظتو ةفاسم ىلإ انوبحس
 .ةلفاحلا يف ًاصخش ٠5 كانه ناك .. ةهباشم

 تيأر «ينيع نع ةباصعلا تلزنأو «يقاثو تررح ءانئثألا كلت يف" :فاضأ -

 اهدعب ..ةلتقلا رظن تفلأ نأ نود اهنم باحسنالا تلواح .. ثثجلاب ةئثلتمم ةريبك ةرفح

 داركألا متشب أدبو «ةرفحلا ىلإ ءارضخ سبالم يدتري ناكو «نيدالجلا دحأ لزن

 ..نوكرحتي اولاز ام اوناك نيذلا ىلع ًايئاوشع صاصرلا قلطأو :ينازربلاو ينابلاطو
 ."سمشلا بيغم ىتح كلذك عضولا رمتساو



 باجأو ءًاصخش ؟ه5لا ءامسأ نم يأ ركذتي ناك اذإ ةفيلخلا يضاقلا هلأس انه -

 .ةينمأ بابسأل هعطق مت ءامسألا ركذ ةعاس لاسرإلا نأ الإ ءءامسألا ضعبب دهاشلا

 لبق ةرفحلا نم جورخلا ةيفيكب ريكفتلا تلواح" :هتداهش درس يكتشملا لصاو -

 «ةرفحلا نم ضفخنملا رادجلا ىلع تزفق «نودالجلا بهذ نأ دعبو «بارتلاب اهمدر

 ناكو ناكملل ترظنو تردتساف «ينعبتي دحأ ال نأ تظحالو ؛ةفاسمل ضكرلاب تأدبو

 تلواح ..لتقلا تايلمع ةلصاومل ةرفحلا ىلإ ًاهجوم ةرايس ءوض ادع ام ؛ًاليل تقولا

 ةربقملا ناكم ديدحتل ًاقحال عجرأ نأ عيطتسأ امير يسفنل لوقأ انأو ناكملا نايبت

 ."ةيعامجلا

 تلصاو ..ةقرفتم نكامأ يف قلطنت خارصلاو صاصرلا تاوصأ تناك" :لاقو -

 ىلع ءامد دوجو ببسي بالكلا ةمجاهمل تضرعتو «يلاتلا حابصلا ىتح يريس

 نع عافدلل حالس يأ كلمأ نكأ مل ؛عبرألا ىلع تيشمو بالكلا تدلق ..يسبالم

 ."بالكلا ينتكرت اهدعب . . يسفن

 ةعورزم ةقطنم ىلإ تلصو ..انأ نيأ فرعأ نأ نود .ًاقرش تهجتا حابصلا دنع -
 .'نيمدقلا يفاح تنك .. ًاكهنمو ًاعئاج تنك يننأل هلكأب تأدبو «ريعشلاب

 ؟ةربقملا ناكم فرعي ناك اذإ يضاقلا هلأسو -

 نم ةبيرقلا ةربقملا ىلع مكلدأ نأ عيطتسأ ةقطنملا كلت ىلإ ينوذخأ اذإ :باجأف -

 دعي يلاتلا مويلا حابص اهتلصو ةئيذم لوأ تناك ةئيدملا هذه نأل ..يدامرلا ةنيدم

 .لتقلا تايلمع

 نم يسبالم تفظنو ءاملا هنم تبرش هريبك رهن ىلإ تلصو ةنيدملا لصأ نأ لبق -

 اهنأب يدركلا يعارلا ينباجأف «ةقطنملا هذه ام هتلأسف «يعار تدهاشر ءامدلا

 ."دادغب ىلإ ينلقت ةرايس دجأ امبر هتلخدف ؛داركألل عّمجم تدهاش اهدعب . . يدامرلا

 لك قالغإب رمأ يضاقلا نكل ءاهتسلج ةمكحملا تدواع .قئاقدل فقوت دعبو -

 ةسلجلا ثب "ةيقارعلا' ةطحم فقو اهعبت «بابسألا ةعيبط حضوتت نأ نود ؛تاطقاللا

 .ةيداعلا اهجمارب ةدواعمو

 دهاش لوثم ةمكحملا سيئر بلط هتداهشب ءالدإلا نم لوألا دهاشلا ءاهتنا دعب -
 «ةيدروك ةيرق ىلع موجهلاب ةقلعتملا كلتل ةهباشم عئاقو درسب أدب يذلا «يناثلا تابثإلا
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 ةطرش زكرم ىلإ انسفنأ ميلستب انمق مث ءانع وفعلاب تاوعد توصلا تاربكم ربع اهعيت

 .نيتعاس هيف انثكم ثيح مرك رداق ةيحان

 يبوصعم نحنو ةدلشم ةيامح ثحت ةيركسع تارايسب انولقن اهدعب :لاقو -

 .نيعألا

 مويك تناك «هاوازباط لقتعم ىلإ مث نمو لامجمج ىلإ انولقن اهدعب :فاضأو -
 .بايشلا فاتكأ ىلإ نودنتسي نيذلا نينسملاو ءاسنلاو لافطألاب ةئيلم «ةمايقلا

 نع طباض انلأس نيموي دعب ..تاعاقلا نم ددع ىلع نيعزوم نيموي كانه انيقب -
 نيب كانه ناك نكل ..يرمعب اوناك نيذلا ددع ديدحتلاب ركذتأ ال .. اننيوانعو انئامسأ

 .لقتعم فلأ ىلإ ٠

 تاصابلا انبكر اهدعب ..ةلقاح ١7 ىلإ ٠١ نيب ام اوبلج يلاتلا مويلا حابص يف -

 لمعي ناك ءانعم لقتعم انغلبأو ..ذفاونلا عيمج تمتع امك . .انتهجو فرعن نأ نود

 انسل اننإ لاقو داع هنإ الإ ءانتياهن نوكتس ثيح لصوملا ىلإ نوهجوتم اننأ «ًاقئاس
 ." انفتح يقالن نل يلاتلاب امبرو ءلصوملا ىلإ نيهجتم

 «ةيلمر ةقطنم يف صابلا فقوتو ؛ةيلبج ةقطنم ىلإ انهجوت اهدعب' :فاضأو -
 سبالم يدتري ناك يذلا قئاسلا لجرت اهدعب ..ةحارلا ضعب حنمنس اننأ اندقتعا ثيح

 نم كلذ اوبلطا ءانل لاقو انمتشب ماقف ءانيقسي نأ انبلطف ءاملا برشب أدبو «ةيركسع

 .ينابلاطلا لالج

 قئاسلا ةقفرب اندهاشو . .ران تاقلط تاوصأ اهيف انعمسو ؛ءادرج ةقطنم تناك -

 انمجاهو انم بلط امب اهدنع انلواحو «حلسملا بارتقا دنع ةلفاحلا باب قلغأ نأ ينم

 .هحالس ذخأ يف انحجنو سراحلا

 يردأ ال اهدنع ..انيلع رانلا قالطإب ةلفاحلا جراخ نوحلسم أدب ءانثألا هذه يف -

 اهدنعو .ًابراه ضكرلاب تأدبو ةلفاحلا ةمدقم يف يسفن تدجوو «تزفق وأ تطقس اذإ
 .صاصرلا لباو تحت نوطقاستي يئاقدصأ تدهاش

 ثيح «يلاتلا مويلا حابص ىتح ريسلا تلصاو :هتداهش لصاوي يكتشملا -

 ينومعطأف يعم ءامرك اوناكو باوبألا دحأ قرطب تمقو ندملا ىدحإ ىلإ تلصو



 ةعاسلا تناكو سولجلا ةفرغ يف يسفن تدجو تظقيتسا امدنعو :يعولا تدقف اهدعبو

 .ًارهظ ةرشع ةيداحلا

 يل مع لمع ناكم ىلإ تهجوتو .ًاقحال هترداغ يذلا ؛تيبلا كلذ لضف ركشأ -

 ينتحصن رادلا نم يجورخ دنع هنأ الإ .. "ةضهنلا"' جاراك ىلإ ًاديدحتو «دادغب يف

 لجأ نم سكاعم قيرط ربع هجوتأ نأب «ةيدرك سبالم يف ينودهاش امدنع ةوسنلا ضعب
 .طقف ًارانيد ١8 هردق غلبم لمحأ تنكو . .يتمالس

 نم تنك اذإ قئاسلا يئلأسف .«فلخلا يف تسلجو يسكات ةرايس ترجأتسا اهدعب -

 اهدعب ..ًارايط لمعي يل بيرق روزأ تنك يننإو ءكلذك تسل يننأ هتبجأف «نيبرخملا

 ."ةضهنلا" جاراك ىلإ ينلقنو هل تعفد

 ١١ يف هعم اوناك نيذلا نيلقتعمل ءامسأ نع دهاشلل ءاعدإلا يماحم نم لاؤس -
 .1948. ناسين /ليربأ

 ىرخأ ليصافت يوري أدب ثيح ءرخآ دهاش ىلإ عامتسالا مت قحال تقو يفو

 .لافنألا ةيضقب ةقلعتم

 يلاهأ نأل هايملا ضاوحأ يف مهسفنأ اومر صاخشألا ضعب نإ يكتشملا لاقو -

 .ةيواميكلا ةحلسألاب قباس تقو يف مهارف تفصق امدنع كلذك اوفرصت ةرواجملا ىرقلا

 مهءامسأ ركذ نيذلا مهبراقأ نم صاخشألا ضعب ةباصإ ىلإ يكتشملا قرطتو -

 .يواميكلا فصقلا ءارج «نيعلا رارمحا لثم ضارمأب
 موي لثم ناك مويلا كلذ نأب نيقباسلا دوهشلا دحأ هركذ ًافصو دهاشلا ررك -

 .رشحلا

 .مهعم بره هنأو ؛ةيرقلا نم اويره صاخشأ ةثالث كانه نأ ىلإ راشأو -

 فصقلا ضارعأ تأدب ةقيقد ١6 وحنب ةيرقلا نم جورخلا دعب هنإ يكتشملا لاقو -

 دقفو «ضرألا ىلع طقسف برهلا ةيلمع لمكي نأ عطتسي ملف هيلع روهظلاب يواميكلا
 .ةيرقلا ىلإ هلقنب ةاعرلا نم نينثا دجو ءهيعو داعتسا امدنعو «:هيعو

 شيجلا نأ ريغ قطانملا ىدحإ ىلإ نيباصملا نم ددعو هلقن متو ةرايس اورفو مث -
 .اوتأ ثيح نم ةدوعلا مهنم بلطو مهفقوأ

 . .دنتسملا هبشي ام مدقو «هتداهش ميدقت دهاشلا عباتو -



 ناكملا ددحي نأ هنم ًابلاط «يكتشملا باوجتساب عافدلا يماحم أدب كلذ دعب -
 .ءامسألا ضعب ركذتي ناك اذإ امو «هايملاب مهسفنأ دروكلا نونطاوملا هيف ىمر يذلا

 ناميلس دلاخ كلذكو همع نبا وهو يلع دمحأ ميهاربإ ركذتي هنإ دهاشلا لاقو

 .ةايحلا ديق ىلع اولازام مهنم صاخشألا ضعب نأ ريغ ءايفوت دقو يلع

 اهنإ يكتشملا لاق ءاهفصق لبق ةيرقلا نكست تناك يتلا رسألا ددع لوحو -

 .ةلئاع 4٠ يلاوح

 .مهتبلاطم ميدقتب يصخشلا قحلا وماحم أدب كلذ دعبو -

 يناثلا نيرشت /ربمفون نم عباسلا ىلإ ةمكاحملا يضاقلا لجأ ةمكحملا ةياهن يفو

 .لبقملا

 7٠٠1/1١/7 لاغنألا ةمكحاحمل ؟"١ لا ةسلجلا ليصافت

 هذه يف لوألا دهاشلل يضاقلا ءاعدتساب ءمادص اهرضح يتلا ةسلجلا تأدب -

 .ةسلجلا

 .هتدافإ ميدقتب دهاشلا أدب «مسقلا ءادأو هتنهمو هنكس ناكم نع لاؤسلا دعبو

 ماع تناك ترمد ةرم لوأ نأو «تارم ةدع ريمدتلل تضرعت هتيرق نإ دهاشلا لاق -

 .لماكلاب ترمد ثيح ١5 ماع ةثلاثلاو ١9377 ماع ةيناثلا ةرملاو 19و١6

 ىلإ اورطضا شيجلا نم تاعاطق يديأ ىلع ةيرقلا ريمدت دعب هنإ دهاشلا حضوأ -

 ١984. ةياغل كلذو «فرهكلا يف شيعلا

 ةيلمعب موقتس ةيقارعلا تاوقلا نأب اوعمس ١1984 ماعلا يف هنإ دهاشلا لاق -

 .تامولعملا هذه نولوادتي اوناك ىرقلا ضعب يلاهأ نأو «لافنألا

 كلذ دعبو «هب نوموقيس اميف ريكفتلل اوعمجت هتيرق لهأ نأ ىلإ دهاشلا راشأ -

 .ةيكرتلا دودحلا ىلإ يدؤملا عراشلا اولصو نأ ىلإ ةقطنملا نم بورهلا اولواح

 اودهاشو :؛مهيلع قيرطلا عطق ببسب عراشلا زايتجا نم اونكمتي مل مهنإ لاقو -
 .عرازملا يف اوئبتخاو .برهلا تالواحم نم نيدئاعلا سائلا نم فالآلا

 كلت يف اوقفوي ملو ايكرت هاجتاب برهلل عراشلا زايتجا ةيناث ةرم لواح مهنإ لاقو -



 «عراشلا ىلع ءاليتسالا لواحو رشتنا دق ناك يقارعلا شيجلا نأ ًاحضوم ؛ةلواحملا
 .ًاقباس اهيف اوشاع يتلا فوهكلا ىلإ ةدوعلا ىلإ اورطضاف

 عالطتسا دعبو «ةرواجملا قطانملا نم فصقلل اوضرعت مهنأ ىلإ دهاشلا راشأو -

 .تاهجلا ةفاك نم مهرصاح دق شيجلا نأ نيبت ببسلا

 ضعبلا حرتقاف مهسفنأب نولعفيس اميف نورواشتي اوؤدب مهنإ دهاشلا لاقو -
 .مهسفنأ اوملسي نلو نورحتنيس مهنإ نورخآ لاق اميف شيجلل مالستسالا

 اذإ مهل ثدحيس امع راسفتسالل شيجلا ةداق ىلإ نوبهذيس مهنإ نسلا رابك لاقو -

 .مهسفنأ اوملس

 نيسح مادص نأو وفعلاب ًارارق كانه نأب مهربخأ يركسعلا دئاقلا نأ حضوأ -
 .اوملستسا اذإ مهل ضرعتلا مدعب بزحلاو مادص نم ًادهع كانه نأو نآرقلا ىلع مسقأ

 نل مهنأب نآرقلا ىلع مسقأ هنألو مادص نم ًادهع كانه نأل مهسفنأ ميلستب اوماقو -
 اوت

 .مهتيرق ىلإ فوهكلا نم شيجلا مهذخأو ءمهسفنأ اوملسف ؛ناك اذكهو -

 اوماق نيذلا ءطابضلا ضعبو ركسعلا نم الإ ةيلاخ تناك ةيرقلا نأ حضوأو -

 ةيرق ىلإ ةوقلاب لافطألاو ءاسنلا اوذخأ مهنأو «لاجرلا نع لافطألاو ءاسنلا لصفي

 .ةرواجم

 «مهنيب نم ًالجر ”1 طباضلا راتخا ءقيرطلا ةياهن ىلإ ءاسنلا لوصو لبقو -

 .ءاسنلا تهجوت ثيح ىلإ مهب اوهجوتو مهنيب نم نسلا رابك نم ةثالث اوذخأو
 رخآ اميف ءءاسنلا هاجتاب لاجرلا ضعب ذخأ لواحي ناك طابضلا دحأ نأ حضوأو -

 .تارم ةثالث ةلاحلا ترمتساو «مهديعي

 اهنم بلط يتلا ةعومجملا لوأ ناك هنأو «ًالجر 7 رمألا ةياهن يف يقبو -

 ١1 كانه ناكو «مههاجتاب رظنلا مهنم اوبلطو «ةلتلا لفسأ ىلإ اوذخأ مهنأو .طباضلا

 .لاجرلا مامأ نيفقوتم ًايدنج

 ًارمأ يناثلا ردصأ اميق ءسولجلاب مهل ًارمأ نيطباضلا دحأ رنصأ اهدعيو -

 قدانبل لماك نزخم نم رانلا قالطإ رمتساو ءضرألا ىلع اوطقسف ؛لتقلاب
 .ةثلاثو ةيناث ةرم نزاخملا اولدبتسا كلذ دعيو «فوكتيشالكلا



 لاجرلا نم دحاو لك ىلع ةدحاو ةصاصر قالطإب دونجلا دحأ طباضلا رمأ مث -
 (داركألا)

 ةصاصرلا رثأ ناب ثيح «هنيبج يف هتباصأ يتلا ةقلطلا ناكم ىلإ دهاشلا راشأو -

 .ًاحضاو

 بحسنا مث «طباضلا ءاجتاب بحسلا ؛رانلا قالطإ نم يدنجلا ىهتنا امدنعو -

 ام ةيؤرل هدلاو ةيؤر ةلواحمب دهاشلا ماقف «ىلتقلا ةيؤذر مهناكمإب دعي مل ثيحب «دونجلا

 .هئاقشأ نم نينثا عم ةايحلا قراف دق ناكو ءهب لح

 يف لعتشت نارينلا تناكو ؛ثثجلا نيب نم جرخي هتيرق ءانبأ دحأ دهاشو -

 «قئارحلا ءافطإ الواحو .كلذ ىلإ تدأ ةيران تاقلط كانه تناكو «باشعألا

 هتيرق ءانبأ نمو هبراقأ نم رشع ةينامثلا صاخشألا ءامسأب ةمئاق دهاشلا مدقو -

 .ةثداحلا هذهل اوضرعن نمم

 باصم هتقيقش نبا نإ هل لاق هنأو ءهقاس ترسك دقو هلاخ دهاش هنإ دهاشلا لاقو -

 ديحولا هنأل ءهعم جورخلا ًاضفار ؛هدحول باهذلا هلاخخ هنم بلطف .هصيلختب لواحيسو
 .هتلئاع ءانبأ نم يقبتملا

 يف ةدحاو نيتقلطب باصم هنأ مغر ىحرجلا ضعب ذاقنإ نم نكمت هنأ حضوأو -

 اهلصو يتلا ؛كانه ءابتخالل فوهكلا ةقطنم ىلإ اوهجوت مث «هنيبج يف ىرخألاو هرهظ

 .ًاضيأ نورخآ

 وأ ءام نود نم ١944 لوليأ /ربمتبس 7 ىتح فوهكلا ةقطنم يف نوبراهلا يقبو -

 .ينطولا عافدلا دارفأ نم ًاددع ناك ثيح ؛ةرواجم ةيرق ىلإ كلذ دعب اوهجوت مث ءماعط

 .يناثلا دهاشلل عمتست ةمكحملا تأدب ؛لوألا دهاشلل عامتسالا نم ءاهتنالا دعب

 «لتقلاو زاجتحالل اوضرعت نيذلا ةيوه لوح يناثلا دهاشلل ًالاؤس عافدلا هجو -
 .داركألا نم اوربتعي اوناك مهنأو نويحيسم كانه ناك نيدوجوملا نيب نم نإ لاقف

 ناكمو هلمعو هتيوه نع هلاؤس دعبو ءرخآ ًادهاش يضاقلا ىعدتسا كلذ دعب
 .هتدافإب يلدي دهاشلا أدب ءهناكس

 ."مادص شيج' يديأ ىلع تارم ةدع ترمدو تفرح هتيرق نإ دهاشلا لاق -
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 ءىل/؟6 خيراتب ًاديدحتو «لافنألا ةيلمع لالخ ١944 ماعلا يف هنإ دهاشلا لاقو -

 امدنعو «كلذ نم اونكمتي مل ةيرقلا يلاهأو هنأ ريغ «ةيكرتلا دودحلا ىلإ هجوتلا لواح

 .ةرصاحم اهنأ اودجو «مهتيرق ىلإ اوداع

 عم ثيدحلل ءاضيب تايار نولمحي لاجرلا نم ًاددع اولسرأ مهنأ دهاشلا نيب -

 رخآ طباض عم اوثدحتو ؛مهيمحي مادص دهع نأ مهل اولاق نيذلا يقارعلا شيجلا طابض

 نل مهنأ مهل مسقأ طباضلا نأو «بزحلا نم دهعو مادص دهعع بجومب نامألا مهيطعيل

 .ءوسل اوضرعتي
 اوماق مث ؛مههاجتاب اوبهذ امدعب مهقيوطتب تماق شيجلا تاوق نإ دهاشلا لاق -

 ىلإ لاجرلا اوذخأ مث ةمولعم ريغ ةهج ىلإ لئاوعلا اوذخأو ءءاسنلا نع لاجرلا لصفب

 .ةيرقلا نع رتم ٠٠١-٠0١ ةفاسم

 مهنم طباضلا بلطو «بتج ىلإ ًابنج فافطصالاب مهرمأ شيجلا نأ حضوأو -
 .مهيلع راثلا قالطإب رخآ طباض رمأ اميف «سولجلا

 ضرعت ؛ناكملا نم برهو ماق مث ًارتم 7١ يلاوح جرحدت رانلا قالطإ دعبو -

 .هقاس ترسكو نيتقلطب بيصأ ثيح ءران قالطإل اهلالخ
 برهلا هنم بلطف «هتقيقش نبا اهدعب دهاش ءدحاو مويل هتباصإ ناكم يف يقبو -

 رمألا مهنم بلطو ؛نيجانلا ةيرقلا يلاهأ نم ًاددع كلذ دعب دهاش مث ءهسفنب ةاجنلاو
 . ةيسقنا

 يف ةيوناثلا ةسردملا ىلإ هلقنب اوماقو داركألا نم ددع ءاج كلذ دعبو هنأ فاضأو -

 .بارش وأ ماعط وأ جالع نود مايأ ةثالث اهيف يقبو ؛ةقطنملا

 ىلإ هلقنب ماقو .«ىرخأ لئاوع اهيف ناكو «ةسردملا يف شيجلا هفشتكا كلذ دعبو -

 .كوهد ةعلق

 ءانيأو «هقيقش مهنيب نمو ؛بيذعتلل نوضرعتي بابشلا نم ةعومجم دهاش كانهو -
 .4هقيفس

 نوضرعتي اوناكو .ةعاق ىلإ مهنولقني اوناك «بيذعتلا نم ءاهتنالا دعب هنإ لاقو -

 .ةعاقلا كلت يف برضلل
 .ةيركسع تارايس ةقفارمب ةعلقلا جراخ ىلإ مهلقنتو تارايس يتأت تناك مث -



 نم ددع عم اهيف يقب ثيح «ىرخأ ىلإ مهولقن نيرشعلاو يناثلا مويلا يفو -

 .مايأ ةدع «نييديزيلاو نييحيسملا نم ددع مهنيب نمو نيلقتعملا

 ردص هنأل مهفلخ ءيش لك كرت نييحيسملاو نييديزيلا نم اوبلط طابضلا نإ لاقو -

 .ةسلجلا عفري يضاقلا

 7٠١7/11/4 لاغفنألا ةمكحمل ؟؟لا ةسلجلا ليصافت

 ليجأت ايلعلا ةيقارعلا ةيئانجلا ةمكحملا سيئر ةفيلخلا يبيرعلا دمحم يضاقلا ررق

 يف ةيعامجلا ةدابإلا ةميرجب هينواعم نم ةتسو نيسح مادص ةمكاحمل 71لا ةسلجلا

 نيمهتملا نع عافدلا قيرف مامأ لاجملا حاسفإل ١١/717 موي ىلإ لافنألا تالمح

 .يفنلا دوهشب ةمئاق دادعإل مهيلكوم عم رواشتلل

 ةيناديم ةرايزب ةمكحملا مايقل ةصرفلا ةحاتإ ىلإ فدهي ليجأتلا نإ : يضاقلا لاقو
 ةقطنم يف ًايرسق اهل ةيدودحلا ىرقلا يلاهأ ريجهت مت يتلا ةينكسلا تاعمجملا ىلإ
 . ةقلفنم ريغ ةحلسأو رامد راثآ اهيف يتلا ىرقلا ةرايز كلذكو «ليبرا ةظفاحمب (ةكرحب)

 اومدق نيكتشم ةعبرأ تادافإ ىلإ ١١/8 مويلا ةسلج لالخ ةمكحملا تعمتساو

 .لافنألا ةيضق يف نيمهتملا ةيقبو نيسح مادص مهتملا دض اعيمج مهاوكش

 تافرصت ضعب ىلع ًاضارتعا عافدلا يماحم دحأ مدق ؟؟لا ةسلجلا ةيادب يف
 ىلع مهلوصح مدعو عافدلا يماحم هاجت ءارضخلا ةقطنملا يف ةيكيرمألا تاوقلا كولسو

 ىلع لوصحلل ينوناق بلطب مدقتلا ةرورضب يضاقلا درف ةيضقلاب ةقلعتملا قئاثولا ةفاك

 .ماعلا ءاعدالا ىدل ةدوجوملا قئاثولا ةفاك

 مل قباسلا يضاقلا ىدل قئاثولا نم ةخسن ىلع عافدلا لوصح نأ يضاقلا حضوأو

 ىرخأ ةخسن ىلع هلوصحب نوكي هب مايقلا بجوتي يذلا ينوناقلا رمألا نأو ًاينوناق نكي
 .هب ةصاخ

 لغش يذلا يروبجلا مهتملا يماحم تزع فراع عيدب ىماحملا ضرتعا امك

 ًاخسن عافدلا ملست مدع ىلع دئابلا ماظنلا دهع يف ةيركسعلا تارابختسالا ريدم بصنم
 عفد يذلا رمألا نيمهتملا نع عافدلا ةيلمع ةلقرع ءاعدالا دمعتو تادافإلا نم ةحضاو
 .ماظتنابو يد يس) صرق ىلع حخسنلا نيماحملا حنمب ةبلاطملا ىلإ يضافقلا
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 لامكتسا ىلإ عافدلا يماحم ًايعاد ةلأسملا هذه يف قيقحتلاب يضاقلا دعوو
 .هتاظحالم

 ًاضفار عافدلل تاهيديس ةسمخ ميلست مت هنإ ماعلا ءاعدالا يماحم لاق هبناج نم
 .عافدلل اهيدل يتلا قئاثولا ةفاك عافدلا ميلست

 ةفاك ىلع هلوصح مدعو عافدلا ةزوحب يتلا قئاثولا لوح ًاليوط لدجلا رمتساو
 .تاقيقحتلاب ةقالعلا تاذ قئاثولا

 بويأ مظان مويلا ةسلج يف لوألا يكتشملا ءاعدتسا ةمكحملا سيئر بلط مث نمو

 كوهد ةظفاحمب ةتيواز ةيحانب ائيجرف ةيرق نكسيو ١444 ماع ديلاوم نم دمحم هللا دبع
 ةيقارعلا برحلا ءاهتنا دعي ةيقارعلا تاوقلا لبق نم فصقل تضرعت هتيرق نإ :لاق ثيح

 .ناذأ لك خوراص )٠١٠١( عقاوب ةيناريإلا-

 ماع بآ 76 يف تماق ةيقارع تارئاط 4 نإ مويلا ةسلج يف لوألا يكتشملا لاقو

 يف خافتنا هنع جتن رمحاو رفصاو ضيبا ناخد اهنم دعاصت
 .مهنيعأ يف تاباصإو ناكسلا نوطب

 لتقم ىلإ ىدأ امم ةيواميكلا ةحلسألاب ةيرقلا تفصق امك :يكتشملا فاضأو

 ."جالعلل ايكرت ىلإ رخآلا مسقلا بورهو يلاهألا نم ديدعلا

 199١ ماع ىتح ةيكرتلا ركب رايد ةنيدم اونكس ىرقلا يلاهأ نإ يكتشملا عباتو

 .دئابلا ماظنلا دض دروكلا ةضافتنا تعقو امدنع

 ىرقل ةيقارعلا تاوقلا ميدهت ايكرت ىلإ هقيرط يف دهاش هنا ىلإ : يكتشملا راشأو
 .هل ةنبا مهنيبو بورهلا لالخ اوتام دق هتلئاع دارفأ نم اددع نإ لاقو ةديدع

 .ةكرمشبلا تاوق يف ًاوضع ناك هنا ىلإ يكتشملا راشأو

 ديجملا نسح يلع مهتملاو نيسح مادص مهتملا دض هاوكشب : يكتشملا مدقتو

 .لافنالا ةلمح يف مهاس نم لكو

 تفصق يتلا تارئاطلا زارط فصو هنوك يكتشملا لاوقأب عافدلا ككش هتهج نم

 .طبضلاب خيراوصلا قالطإ ناكم ددحو قيقد لكشب ةيرقلا

 ةيرقلا تناك اذإ ام لوح ةسلجلا يف لوألا يكتشملا باوجتساب ماعلا ءاعدالا أدبو

 .؟طقف دروكلا ىلع رصتقت اهنأ مأ ةطلتخم اهب نكسي يتلا
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 .نيملسملا دروكلا نم مهنإ يكتشملا لاقف

 ايكرت ىلإ نيثجاللا ةيرقلا يلاهأ ناك اذإ ام لوح ءاعدالا قيرف نم رخآ وضع لأسو

 .؟ال مأ ةيواميكلا ةحلسألاب نيباصم مهضعب وأ

 لأسيل ءاعدالا داعف ةيواميكلا ةحلسألاب نيباصم اوناك ًاعيمج مهنإ :يكتشملا لاقو
 .؟نيباصملل جالعلا ةيكرتلا تاطلسلا تمدق اذإ ام

 تناك اذإ امو ةيكرتلا دودحلاو يكتشملا ةيرق نيب ةفاسملا نع ءاعدالا لأس مث

 .؟اهنع ةديعب

 ةقطنملا ىلإ اولصو مهنإ لاق هنكل ةفاسملا ديدحتلاب فرعي ال هنإ يكتشملا لاقف

 .اهيلايلي مايأ ةثالث ةريسم دعب
 تاطلسلل مهسفنأ ميلست اوررق ةيرقلا يلاهأ نم صاخشأ ةثالث نإ : يكتشملا لاق

 .نآلا ىتح ًالوهجم لازام مهريصم نأو ةيقارعلا

 لبق شيجلا نم راذنإ كانه ناك اذإ امع يكتشملا يصخشلا قحلا يماحم لأس

 .؟ةيرقلا فصق

 .راذنإ يأ كانه نكي مل هنإ يكتشملا لاقف

 .,؟كلذ دعب مأ ةيواميكلا ةحلسألاب ةيرقلا فصق لبق مهسفنأ اوملس له هلأس مث

 .ةيواميكلا ةحلسألاب اهفصق دعب مهسفنأ اوملس مهنإ نإ يكتشملا لاقف

 ةقطنملا نمض ةيرقلا تناك اذإ امع هلاؤس ناكو يكتشملا باوجتساب عافدلا أدب مث

 .؟ال مأ ةمرحملا

 .كلذ يردي ال هنإ يكتشملا لاقف

 نمض عقت هتيرق نإ لاق هنأب ديفي قباسلا فارتعالا صن نإ عافدلا يماحم لاقف

 .هلاوقأ يف ًاضقانت دعي ام ةمرحملا ةقطنملا

 لبق مت فصقلا نإ يكتشملا عافدلا يماحم لأس تارئاطلاب فصقلا لوحو

 .؟هدعب مأ قورشلا

 ةعشأ ثيح اهنيح لمتكي مل قورشلا نأو ليلقب قورشلا دعب هنأب يضاقلا هيلع درف
 .ةيرقلا ىلع ميخي مالظلا ناك ةيرقلا اميف تارئاطلا ىلع طقست تناك سمشلا



 تامولعملا عمج اهرود ناك تارابختسالا نأب يرودلا مهتملا درو اهدامتعاو اهليجستب

 ىلع تصنتلا نم اهعمج مت يتلا تامولعملا ءاصقتسا ىلع دمتعت ةقيثولا نأ ىلإ ًاريشم
 .نييناريإلاو ةكرمشبلا نيب تالاصتالا

 .نيسح مادص ىلع ماتلا ءودهلا ةسلجلا لالخ ظحول

 مويلا ةسلج يف يناثلا يكتشملا ةفيلخلا يبيرعلا دمحم يضاقلا ىعدتسا مث نمو

 هتيوه ىلعو هيلع فرعتلا دعيو ةكرمشبلا رصانع دحا وهو ىفطصم هللا دبع نيسح
 اهنطقي ناك يتلا هتيرق نإ :لاق ثيح هتدافإب ءالدإلاب يكتشملا أدب نيميلا مسقو هتنهمو

 عم دودحلا ةقطنم ىلإ بره هنأو ةيقارعلا تاوقلا لبق نم يواميكلاب فصقلل تضرعت
 .ايكرت

 اهدعبو 1988/8/8 يف تهتنا ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا نإ : يناثلا يكتشملا عبات

 نم اهيف ميقي يتلا ةقطنملا ىلع قاطنلا عساو موجه نشب ةيقارعلا ةموكحلا تماق

 .نيروحم

 ةريبك ةوق نأب ءابنأ مهتلصو ١488 بآ /سطسغأ 17 يف هنإ : يكتشملا لاقو

 عبرأ نم نوكتت يتلاو اهيف نودجاوتي يتلا ةقطنملا بونجو لامش ىلع ةرطيسلاب موقتس
 .ىرق

 نم ًابره ةيكرتلا دودحلا وحن اوهجوت ىرقلا يلاهأ نم ًاددع نأ : يكتشملا حضوأو
 .ىرقلا كلت يف نورخآلا يقب اميف نيترواجم نيتقطنم ىلع رطيس يذلا يفارعلا شيجلا

 قيرطلا فصتنم اوغلب امدنعو ةيكرتلا دودحلا ىلإ روبعلا اولواح يلاتلا مويلا يفو
 .مهتيرق ىلإ ًاليل اوداعف كلذ نم اونكمتي مل

 يلاهأ جرخ ١988/8/58 حابص نم ةسماخلا ةعاسلا يف هنإ :يكتشملا فاضأ

 اوداع دعب اميفو نيرتموليك ةفاسم ةيرقلا نع دعبي فهك ىلإ اوهجوتو ىرخأ ةرم ةيرقلا
 .ىرخأ ةرم ليحرلا ةينب ةيئاذغلا داوملا ضعب ىلع لوصحلل ةيرقلا ىلإ

 ةعاسلا نيب ةيبرح تارئاط تقلح ةيرقلا نم اوبرتقا امدنع هنأ : يكتشملا عباتو

 ه-4 تقلطأو عبرألا ىرقلا نيب ةقطنملا فصقب تماقو ًاحابص ةعباسلاو ةسداسلا

 .خيراوص



 ناخدلا نم بحس اودهاش فصقلا ةقطنم ىلإ رظنلا دعب هنإ :يكتشملا لاقو
 .ناخدلا كلذب ًاقبعم وجلا حبصأو ةقطنملا قوف ولعي رفصألا

 اوضرعت مهنأ اوملعف نيعلا يف ةقرحب ضعبلا بيصأ كلذ دعب هنأ ىلإ راشأو

 مهسفنأ شرب اوماقو هيلإ اوهجوتف ءام لودج مهنم برقلاب ناك هنأو يواميك فصقل
 .ءاملاب

 نؤملاب دوزتلل ةيرقلا ىلإ هجوتلل ةعاسب كلذ دعب اورطضا مهنإ :يكتشملا عباتو
 نأو لئاوس هفنأ نم ليستو ناعمدت تناك هانيع نأو ةيرقلا يلاهأ نم ًالجر دهاش كانهو

 .ةريطخ تناك هتباصإ

 دحأ يف نيباصم صاخشأ ةئالث كانه نأ هل لاق لجرلا نأ :يكتشملا حضوأو
 ةثالث نادقفي ًاقحال اوملعو مهتدعاسمل فرهكلا ةقطنم ىلإ مهرذخأ مهنأو لزانملا

 نأو مهنم ةدعبم ىلع تناك مهدحأ ةجوز نأو ىلتق مهيلع اورثعف نيرخآ صاخشأ

 ةربقملا ىلإ مهولقنو اهيف اوطقس يتلا مهتلاح ىلع اوقب مهنأو ةمحفتم تناك مهثئج
 .مهتفدل

 هنأ ىلإ ًاريشم «ًابره ةفلتخم قطانم يف ًاقحال اوعزوت مهنأ ىلإ :يكتشملا راشأو

 عبرأ يلاوح مهنع دعبت اهنأ مغر ةعاس 14 دعب ايكرت عم دودحلا غلب ثيح ًاقرش هجوت
 .رثكألا ىلع تاعاس

 اهترداغم دعب قرتحت ةرواجملا ىرقلاو مهتيرق اودهاش مهنأ :يكتشملا عباتو
 .ةدرجملا نيعلاب

 ةيكرتلا يضارألا لخاد قطانم ىلإ مهلقنب تماق ةيكرتلا تاطلسلا نأ ىلإ راشأو

 .ةغلاي تاباصإب نيباصملا نم ددع اهيف يفوت ثيح
 دق نيتاسبلاو ىرقلا لزانم نأو ١447 ماع هتيرق ىلإ داع هنأ : يكتشملا حضوأو

 .نآلا ىتح هؤانب متي مل ةيرقلا نم ًاءزج نأو يشاوملا تدقفو ترمد

 ءازجأ لازت ال خيراوص ةعبرأ يلاوح تطقس ةقطنم لك يف نإ : يكتشملا دكأ

 .نآلا ىتح ةدوجوم اهضعب

 مهناوعأ عيمجو ديجملا نسح يلع مهتملاو نيسح مادص دض هاوكش مدقو

 .مهل بنذ ال نم دض ايلود مرحملا حالسلا مهمادختسال



 .ةيلمعلا كلت لالخ هفراعمو هبراقأ نم مهدقف نم ضعب يكتشملا ددع مث

 اذإ امع لأسو يكتشملا باوجتساب يصخشلا قحلاب يعدملا ليكو أدب كلذ دعيو
 ؟كاذنآ ةيلودلا تامظنملا وأ تائيهلا ىدل نيئجاللا ءامسأ ليجست مت

 مهنأو نيرخأتم نكلو ةقطنملا ىلإ تلصو تامظنملا هذه نأ ىلإ : يكتشملا راشأف

 .مهءامسأ اولجس

 ةقطنملا يف نييحيسملا نأ ىلإ اهيف راشأ ثيح ةمكحملا امأ ةلخادمب مادص ماق

 نأو برعلا نم مهسفنأ نييديزيلا ربتعي اميف ًادروك اونوكي نأ اوراتخا مهنكل آادروك اوسيل
 .دحاو بعش اننأ ينعي اذهو مهرايتخاب ًادروك اوحبصأ ةيبرع رئاشع دروكلا نم

 ءامتنالا عون ساسأ ىلع نوكت ةيموقلا نإ :ةمكحملا مامأ هتلخادم يف مادص لاق

 مه نيينادلكلا كلذكو يبرع مهضعبو يدروك مهضعب نييديزيالا ناو لوصألا سيلو

 الك نإ تبثي اذهو دروكلا مهنمو برعلا مهنمو قارعلا يف ةيروشآلا ةلودلا وسسؤم
 ."نيئسلا فالأ ذنم ةدحاو باسنأ ىلإ يمتنتو قارعلا يف ةليصأ نيتيموقلا

 عفر ايلعلا ةيئانجلا ةمكحملا سيئر ةقيلخلا يبيرعلا دمحم يضاقلا ررق كلذ دعيو
 .ةعاس فصن ةدمل ةحارتسالل ةسلج

 يهو مويلا ةسلج يف ةئلاثلا ةيكتشملا ةمكحملا سيئر ىعدتسا ةحارتسالا ةرتف دعبو
 اهتيرقل ةيقارعلا تارئاطلا فصق لالخ اهنباو اهجوز تدقف اهنأ تلاق ثيح كايرب ةيسآ

 فرهك ىلإ اوداعف ةيادبلا يف اوعيطتسي مل مهنكل ايكرت ىلإ برهلا ىلإ ناكسلا رطضا امم
 .ةبيرق

 ىرخأ ةرم ايكرت ىلإ هجوتلا ىلإ مهاعد امم رركت فصقلا نكل : ةيكتشملا تفاضأو

 .لافطألاو ءاسنلا نع مهتلصف نيذلا لاجرلا تذخأ ةيقارعلا تاوقلا نكل

 الازام اهنباو اهجوز نكل يموكح وفع ردص نيح ىلإ لاقتعالل ركسعم يف اولظو
 .نآلا دحل نيدوقفم

 يلع مهتملاو مادص مهتملا دض اهاوكش مويلا ةسلج يف ةثلاثلا ةيكتشملا تمدقو

 .اهب تقحل يتلا رارضألل ضيوعتب تبلاطو ديجملا نسح
 ةسلج يف عبارلا يكتشملا ءاعدتسا ةفيلخلا يبيرعلا دمحم يضاقلا ررق مث نمو

 يف ًاوضع ناكو ةيدامع ةئيدم نكسيو ١973 ديلاوم نم وهو ميلس نسح ميلس وهو مويلا



 بره يتلا هتيرق ثفصق ةيعفدملاو ةيقارعلا تارئاطلا نإ :لاق ثيح ةكرمشبلا تاوق

 .ايكرتو ناريإ ىلإ اهناكس

 ةكرمشبلا نم نيرخآ دارفأ عم ايكرت ىلإ لوصولا يف حجن هنا :يكتشملا فاضأو

 ىتح اهيف اوقبو ًالعف اهولخد يتلا ناريإ ىلإ مهلقن ةيكرتلا تاطلسلا نم بلطلا مت هنكل

 1491 ماع

 نيرخآ عم اوذخا مهنأ غلباف هتلئاع دارفأ نع لاس هتدوع نيحو : يكتشملا عباتو

 بورهو مهتيرق فصق ذنم اوفتخا دق همامعأ ءانبأو هئاقشأ نإ هل اولاقو ةكرحب ةقطنم ىلإ
 .نآلا دحل مهنع ءيش فرعي الو ناكسلا

 يتلا ايلعلا ةيئانجلا ةمكحملا سيئر ةفيلخلا يبيرعلا دمحم يضاقلا ررق مث نمو

 ١١. /91/ موي ىلإ ةسلجلا ليجأت لافنألا ةيضق يف رظنت

 ؟7/11١٠/؟1 لاغنألا ةمكاحمل لا ةسلجلا ليصافت

 يف نولخدتي نييكيرمألا نإ فراع عيدب عافدلا يماحم لاق ةسلجلا ةيادب يف

 .ًاقبسم زهاج ةمكاحملا يف ردصيس يذلا مكحلا نأ ىلإ ًاريشم «ةمكاحملا

 ال ةمكحملاو ةمكحملا زفتست نأ لواحت ال : الئاق ةمكحملا سيئر هباجأ اميف

 .اهنع ةياينلاب ثدحتلاب صخش يأل حمست
 يتلا تاقياضملا ضعب فقول لخدتلا ةمكحملا سيئر نم بلطي عافدلا يماحم

 .راطملا نم هتدوعو هجورخ ىدل راطملا تاطلس بناج نم اهل ضرعتي
 .ةمكحملا ةعاق لخاد ثدحي امع ةلوئسم ةمكحملا نإ لوقي ةمكحملا سيئر

 يف ريصقت نم ةمكحملا سيئرل يكتشي (يواميكلا يلع) ديجملا نسح يلع مهتملا
 .قيقحتلا يضاق مامأ نيكتشملا ضعب تادافإب نيمهتملا ديوزت

 ةليسولا نأو ؛ءاعدإلا ةئيه كلذكو تادافإلا هذه قلتي مل هنإ لوقي ةمكحملا سيئر

 .مهتشقانمو نيكتشملا لاوقأ نيودت يه ةحاتملا

 «عافدلا دوهشب لاصتالل ةيناث ةرتف هحنم يضاقلا نم بلطي يرودلا رباص مهتملا

 .مهلاقتعا ةيشخ ةمكحملل روضحلا نم نوفوختي نيذلا دوهشلا دقتتيو

 ديع روميت مويلا ةسلج يف لوألا يكتشملل عامتسالا يف ةمكحملا تأدب مث نمو



 رالك ةقطنم نم وهو ةدحتملا تايالولاب نطنشاو يف نطقيو 191/7 ديلاوم نم دمحأ هللا

 هتدافإب ءالدإلاب يكتشملا أدب ثيح همسا نع ةمكحملا ةئيه نلعت ملو ناتسدرك ميلقإ يف

 ماقو .انتيرق نم برقلاب ةيقارعلا تاوقلا دشحب ديفت ءابنأ انيقلت ١944 ماع يف :ًالئاق
 تماقف .ىذأل ضرعتلا نود ةيقارعلا تاوقلل مالستسالا ىلع قافتالاب انتيرق ءاهجو

 ةثالث ةدمل ىرخأ ةيرق ىلإ انلقتناو .ةيرقلا ىلع ةيريذحت تاقالطا قالطإب ةيركسع تارق
 يلاهألا بصنو .تايجاحلا ضعب بلجل ةيلصألا انتيرق ىلإ ةدوعلا اهدعب انررقو «مايأ
 شيجلا تاوق ىلإ مالستسالاو مالسلا ةلاسر لاصيإل لزانملا حطسأ ىلعأ ءاضيب تايار

 .يقارعلا

 .انتيرق يقارعلا شيجلا نم تاعاطق تمجاه مايأ ةدع دعب :يكتشملا فاضأو

 نم رثكأ ماد زاجتحا دعيو .ةقطنملا يف ةيدركلا ىرقلا ناكس نم ديدعلا شيجلا زجتحاو

 دوجو مدع ببسب ناتاتف تيفوت ةلحرلا ءانثأو ةقلغم تارايس يق انيلحرت مت ًاموي ٠
 .ةيوهتلا ةءادرو ذفاون

 امم رطملاك انيلع ترمهنا يقارعلا شيجلا نارين نأ : الئاق هتدافإ يكتشملا لصاوو

 دومحم دمحم ةراس يتدلاوو دمحأ هللا دبع يدلاو نم ةنوكملا يتلئاعو ينعفد

 نيسح ةمطاف :اهدالوأو ةموصعم يتلاخو والوالو رونسوو ساليك :ثالثلا يتاقيقشو

 .انم ةبيرقلا رفحلا ىدحإ يف ةعرسب لوخدلا ىلإ ةسبحو لامكو لامشو رادرسو
 ةأرما كانه تناك ثيح ةرفحلا لخاد ثدحي ام ىرأ تنك :الئاق دهاشلا ىضمو

 .ةرازغب ءامدلا اهنم تجرخ يتلاو اهسأر ىلع رانلا نوقلطي شيجلا تاوق ناكو لماح

 تدهاشو اهنم فزنت ءامدلاو اهمصعم يف باصت يهو (والوال) يتقيقش تيأر امك

 مدلا فزن فاقيإل هسيلت تناك يذلا لاشلا تعطق دقو اهسأر يف اهتباصإ دنع يتدلاو

 نارينلا ريثأت نم اعيمج اوفوت دقو همسج يف ةفلتخم حارجب بيصأ يذلا يدلاو كلذكو
 .اهل اوضرعت يتلا

 ملو توملاب ترهاظتو ةرفح لخاد ىلإ يقارع يدنج ينعفد : يكتشملا عباتو

 امك .اهنم ءامدلا تلاسو اهمصعم يف ةقلطب يتقيقش ةباصإ تدهاشو .جورخلا لواحأ

 رانلا قالطإ رمتساو .اهدخ يف ةقلطب تاونس ثالث اهرمع يل ىرخأ ةقيقش تبيصأ

 .مدلا نم رحب لخاد توملاب رهاظتأ تنكو .كلذ دعب فقوت مث ةرتف

 ةقشم تهجاو نكلو .ةرفحلا نم جورخلا كلذ دعب تلواح :يكتشملا فاضأو



 لقأ ةرفحلا عافترا ناكو .لخادلا يف ءاقبلل تررطضاو .ثئجلا نم ريثكلا دوجو ببسب

 .رافحلا ضرعب اهضرعو رتم نم
 ةاجن مدع نم دكأتلل رفحلا لوح رودت رزوركدنال ةرايس تدهاش : يكتشملا عباتو

 ةرفحلا يفو .ةرايسلا كلت نم ابره ىرخأ ىلإ ةرفح نم لقتنأ تنك و .صخش يأ

 اهب سيلو بارتلاب ةمودرم اهلك رفحلا تدجو هتدعتسا امدنعو .يعولا تدقف ةريخألا

 .دحأ

 يمامأ تدهاش نأ دعب ًاليل يشملا تلصاوو ًاحورجم تنك :يكتشملا فاضأو

 ثدحتو ايبرع ناكو ةميخلا بحاص جرخ ةميخلل يلوصو دئنعو .بالك ينتمجاهو ةميخ

 .مهفأ ملو يلإ
 ناكر .يتاقيقشو يتدلاوو يدلاو يقارعلا شيجلا لتق لفط يننأ لجرلا تربخأو

 لجرلا ينذخأف .لصوملا يف ةرتفل هتماقإ ةجيتن ةيدركلا ةغللا نم ائيش فرعي لجرلا

 .ًابرع ًاسابل يناطعأ مث اهقرحأو ةيدركلا يسبالم علخو ةميخلل
 مث .يحورج نم جالعلل ةرواجم ةيبرع ةيرق ىلإ ينوذخأ :يكتشملا فاضأو

 مث نمو .فصنو نيماع نم برقي ام كانه تيقيو اهركذب بغرأ ال ةئيدم ىلإ ينولقن
 نم نانثا ءاجو .يئابرقأ نم ددع دجوي ثيح ةيدركلا يتيرق ىلإ دوعأ نأ مهنم تبلط

 .ناتسدرك ىلإ يناذخأو يمامعأ

 نم ةيقارعلا تاوقلا باحسنا عم ناتسدرك ىلإ يتدوع تفداصت : يكتشملا عباتو

 يمامعأ دحأ ماقو .يتيفصت اودارأو يتدوعب ةيقارعلا تارابختسالا تملع .تيوكلا

 اهدعبو 148١. ماع ةضافتنالا ةيادب ىتح كانه تيقبو .ةرمدملا ىرقلا ىدحإ ىلإ يلقنب
 .دروكلا ناكسلل عمجم يف يمع لزنم ىلإ تدع

 ديجملا نسح يلع مهتملاو مادص مهتملا دض ىوكشلا مدقأ :يكتشملا فاضأو

 «ةيونعملاو ةيداملا رارضألا نع ضيوعتلا بلطأو .لافنألا ةيلمع يف مهاس نم لكو

 .يدلاو نم ادحاو اعبصإ ضروعي نل اذه نكلو
 ءالدإلا لبق قيقحتلا يضاق مامأ دعب لثمي مل يكتشملا نأب عفدي عاقدلا يماحم

 .ةمكحملا مامأ هتدافإب

 .هعم قيقحتلا متي نأ نود ةمكحملل ةرشابم ءاج يكتشملا نإ لوقي ةمكحملا سيئر



 لاكشأ ليصافتب قلعتي اميف هتدافإ ليصافت لوح يكتشملا بوجتسي عافدلا يماحم

 .رفحلا

 اهضرعو فصنو نيرتم يلاوح اهنم لك لوطو ةليوط رفحلا تناك :يكتشملا

 .رافحلا نيكس ضرعب
 لظ يف ىرخأ ىلإ ةرفح نم لاقتنالا ىلع يكتشملا ةردقب ككشي عافدلا يماحم

 .هفتكب ةباصإ
 اهنأ دقتعأو .ةيبرع ةقطنم يف مت دروكلا ناكسلا ىلع راثلا قالطإ نإ :

 .ةيدوعسلا دودحلا نم برقلاب عقت

 عم هلصف لظ يف هدلاو عرصمب هتفرعم ةيفيك نع يكتشملا لأسي عافدلا يماحم

 .نآلا ىتح ادوقفم لازي ال هدلاو نأب دري يكتشملاو لاجرلا نع ًاديعب ءاسنلا

 يفني يكتشملاو .هدلاو عرصم ةعقاو ركذ هنإ يكتشملل لوقي نب ةمكحملا سيئر

 ةضقانتم لاوقأب ادهشتسم يكتشملا ةداهش يف كيكشتلا لصاوي عافدلا يماحم

 نم ةرداص رماوأل اذيفنت ناك لافطألاو ءاسنلا ىلع رانلا قالطإ : يكتشملا

 .راثلا قالطإب اوماق نيذلا دونجلا دحأ ينيع يف عومدلا تيأر يننأ ىتح ايلع تاطلس

 يتلا ةددحملا ةينمزلا تارتفلا لوح يكتشملا بوجتسي ديجملا نسح يلع مهتملا

 .هبوره ةلحر لالخ ةفلتخم عقاوم يف هتالقنت ءانثأ اهاضق

 نبا عم نواعتلاب ةيقارعلا تارابختسالا نم ءافختسالاب الغشنم تنك : يكتشملا

 .يل ماعطلا بلجي ناك يذلا يمع

 ىلإ هعفد لبق هقاثو كف ىلع هتردق يف اميس الو يكتشملا لاوقأ يف ككشي مهتملا
 .مهيلع راتلا قالطإ يف ءدبلاو نيرخآ عم ةرفحلا لخاد

 .فصنو ةعاس ةدمل ةحارتسالل ةسلجلا عفر ةمكحملا سيئر ررق مث نمو

 نم ةمكحملا سيئر بلط ثيح نيكتشملا ىلإ عامتسالا ةمكحملا تفنأتسا مث نمو

 نم وهو هتدافإب ءالدإلاو ةمكحملا مامأ لوثملا ؟5*؟لا مويلا ةسلج يف يناثلا يكتشملا

 .ةكرمشبلا تاوق ءاضعأ نم وضعو ١1976 ديلاوم

 دعب بآ /سطسغأ 4 خيراتب 1988 ماع يف :ًالئاق هتدافإب يكتشملا أدب ثيح

 كراعم يف كارتش ئالا ءارج ًاباصم تنكو يقارعلا شيجلا عم كراعملا نم فصتو نيرهش



 معدل بونجلا نم اهتاوق بحسب ةموكحلا تماق (715//7) قباسلا رهشلا يف شيجلا عم

 .كراعملا كلت يف ةكراشملا نم نكمتأ مل كلذل لامشلا يف اهتاوق

 ةقطنملا كلت نم تاوقلا بحسب ةكرمشبلا ةدايق نم رماوأ تردص : يكتشملا عباتو

 ةباصإلا ببسي مهعم باحسنالا نم نكمتأ ملو ؤفاكتلا مدع ببسب ةديدش كراعم رثإ

 .صاخشألا ضعب عم تيقبف

 انفراعم وأ انبراقأ لزانمل هجوتلا انررق عاضوألا ءوس ببسب :يكتشملا فاضأو

 حرتقاف .يدوجو ناكم نع ًاربخ يلهأ ىلإ تلصوأو يبراقأ دحأ لزنم ىلإ تهجوتف
 موقأ نأب مهملعأ هنكل ءابتخالل صاخشألا دحأ نم ةدعاسملا بلطب اوموقي نأب يلهأ

 ًاقحال يحارس قلطي مث نيموي ةدمل زجتحأ نأ ىلع وفع رودص ببسي يسفن ميلستب
 نم غلبأ تنكو 1988 بآ/سطسغأ ١١5 يف كلذو نمألا ةرئادل يميلستب ماق ثيح

 ينولقن مث يباوجتساب مهدحأ ماقو يناونعو يرمعو يمسا اوذخأ كانهو .ًاماع ١ةرمعلا
 .ليبرأ يف نمألا ةرئاد ىلإ هسفن مويلا يف

 يندعو يذلا صخشلا يتأيل نيمويلا ءاضقنا ترظتنا كانهو : يكتشملا فاضأو

 ةياغل تيقب ثيح صخشلا كلذ ءيجمب لمألا تدقفو عوبسأل تيقب ينئكلو ينجرخيو

 لقن تارايسب انولقنو ًالقتعم 417 انددع غلب ىتح انل ًادادعت اورجأ ثيح 88/8٠

 .صاخلا سرحلاو ريواغملا نم اوناك ائيلع نيفرشملاو دروكلا نم انلك انكو كوكرك ىلإ

 .ًاديدش نكي مل هنكلو بيذعتلل انضرعت

 هنإ لاق ام اهنم أرقي ناك ثيح يكتشملا مامأ ةدوجوملا ةقرولا بلطي يضاقلا

 .اهيلع قفاو يذلا عافدلا يماحمل اهلسرأو اهيلع عالطالل ةداهشلا لوح مالقأ سوؤر

 بتك ىنبم برق ةرايسلا تفقوت ةبيرق ةقطنم ىلإ انلصو كوكرك يف :يكتشملا عباتو

 ءاسنلا نم ًاددع ىلوألا تمض نيتريبك نيتعاق ناك كانهو ةيلامشلا نوؤشلا ةرئاد هيلع
 هل انضرعت يذلا بيذعتلا ناك ةرئادلا هذه يف .ةيناثلا ةعاقلا يف انوعضوو لافطألاو

 ةفرغ ةيضرأ ىلع ةافح ريسلا بيذعتلا فانصأ نمو ًاديدش ىلوألا ةثالثلا مايألا لالخ

 ًادراب ءام سيك نم انيلع نوبكسيو ةبطصم قوف انطبر كلذكو روسكملا جاجزلاب ةئيلم
 ناوث ثالثل هايملا تارود يف ءاقبلا بيذعتلا نم رخآ عونل انضرعت كلذك .اننيبج ىلع

 دعلا دعي رخأتي يذلا صخشلاو اننوجرخي مث ةثالث مقرلا ىلإ دعي سراحلا ناك ثيح



 لكألا ىشخن انحبصأ .اهدعب ريسلا ىلع ىوقي ال هنأ ثيحب ديدشلا برضلل ضرعتي ناك
 .برضلل ضرعتلاو رخآتلا ةيشخ هايملا تارود ىلإ هجوتن ال ىتح برشلاو

 تنك يننأل هايملا ةرود ىلإ باهذلا بيسب برضلل ضرعتأ تنك : يكتشملا عباتو

 فانصأ نمو .ماعط نود نم ءاقبلا عيطتسا نكأ مل يننأل كلذل ًارطضم تنكو هيف رخأتأ
 نيقلعم صاخشأ ةثالث ناك ثيح ةعاقلا باب اوحتف مهنأ يسفن بيذعت ىرخألا بيذعتلا

 ةرم ثدح اذهو ةيسنجلا مهئاضعأي تطبر دق زاغ تاناوطسا تناكو ةفرغلا فقس يف

 .ةرم نم رثكأ ىرخألا بيذعتلا تايلمع ترمتسا اميف طقف ةدحاو

 باب نوحتفي اوناك امدنع مهنأ ىرخألا بيذعتلا تالاح نم :يكتشملا فاضأو

 دحأ يف .فوقولا ىلع انرابجإ دعب ضعيلا انضعب برض ىلع انئوربجي اوناك ةعاقلا
 امدنعو مهيلع ةراعتسم ءامسأب مهنوداني اوناكو ةكرمشبلا تاوق نم ةثالث اورضحأ مايألا

 .برضلاب مهيلع نولاهني اوناك ءامسألا كلتب مهتادانم دنع مهيلع نودري ال

 ةرتفلا كلت يف هعم اوناك نيذلا نيلقتعملا نم ددع ءامسأب ةمئاق يكتشملا مدقو
 .ةثالثلا ةكرمشبلا تاوق دارفأ ءامسأو

 وفعلاب رارق رودصب ائملع ثيح ١988/4/5 ةياغل انلاح رمتسا : ىكتش ١ عباتو

 مل سراح كانه ناكو .لافطألاو ءاسنلا مضت يتلا ةعاقلا ءالخإب اهدعب اوماقو ماعلا

 هنوك مغر انل ةدعاسملا ميدقت ىلع ًارداق وأ الوئسم نكي مل هنكلو انبيذعت يف كراشي

 هنكل وفعلا نع سراحلا انلأسو مايأ ةسمخ ةدمل انيقب كلذ دعبو .انعم ًاميحرو ًافوطع

 1984/4/١4 ةياغل رمتسا يذلا ىرخأ ةرم بيذعتلا داعو ًائيش ملعي ال هنأب بيجي ناك

 دعب ةعاقلا نم انوجرخأ ثيح انءامسأ ةءارقب اوماق كلذ دعب : ىكتشملا فاضأو

 تارايس تس تناكو جراخلل انوجرخأ ًاصخش 140 ىلإ نيلقتعملا ددع لصو نأ
 انغالبإ متو .اننويع ةيطغتو اندييقتب اوماقو تارايسلا كلت ىلع انعيزوتب اوماقو انراظتناب

 مث ًاراسي تارايسلا تفطعنا ًابيرقت قئاقد سمخ دعب نكلو دادغب ىلإ هجتنس اننأب
 .يبارت قيرط ىلإ ماعلا قيرطلا نع تفرحنا

 لح نم تنكمت اهدعبو انفتح ىقلنل امنإو دادغب ىلإ هجتن ال اننأ انملع اهدعبو

 .يلوح يرجي ام فرعأل ينيع نع ةبصعلا تعفرو يدي قاثو

 ةمجاهمو مهقاثو لحأ نأب نيلقتعملا عانقإ تلواح اهدعب :يكتشملا عباتو



 ناك امم لضفأ ةروصب توملا ةهجاوم نم نكمتن ىتح هنم حالسلا ذخأو سراحلا
 .مهعانقإب حجنأ مل ةريثكلا يتالواحم مغرو .انرظنتي

 لك نم ةئالث لازنإب اوماقو اهل يفلخلا بابلا اوحتفو تارايسلا تفقوت اهدعب

 قالطنا دعب ةقيقد 45 ىلإ ١ نيب ام قرغتسا تقولا نأ ردقأو ةرايسلا نم بناج

 .تارايسلا

 يفلخلا بابلا نم هلازنإ مت صخش عباس تنك يننأ ركذأ :يكتشملا فاضأو

 .يضاقلل اهمدقو اهباوبأو ةرايسلا مسرب 0 | ماق ةرايسلل

 ًابرض ينوبرض يقاثو لح نم تنكمت يننأ اوفشتكا امدنعو : يكتشملا فدرأو
 نع ةديعب ةهج ىلإ ينذخأو ينوكرتي نأب سرحلا رمأو صخش ءاج اهدعب .ًاديدش

 ةرفحلا ىلإ رظنأ تنك امدنعو .ةليوط ةرفح يمامأ تناك ثيح سولجلاب ينرمأو ةرايسلا

 ليلق دعب يعولا نع تبغو ةرفحلاب تطقسو ةيوق ةادآب برضلل تضرعت يننأب تسسحأ

 .لح دق اهنيح مالظلا ناك صاخشألا دحأ هجو تسملت ثيح

 يلفسلا ءزجلا ناك ثيح انيلع لاهني بارتلا ناك يعولا ةدوع دعب : يكتشملا عباتو

 فرطلا ىلإ تهجتاو مالظلا ًالغتسم يسفن ريرحت نم تنكمتو بارتلاب ىطغم يمسج نم

 نأ تنقيأ امدنعو ًاليلق ة ترظتناو اهنم تجرخو يسفن تعفرو ةرفحلا نم رخآلا

 .ةرفحلا نع ًاديعب تجرحدت يننودهاشي مل سارحلا

 دق اوناك اذإ امو ةرفحلا يف نيدوجوملا صاخشألا نع يكتشملا لأسي يضاقلا
 .راثلا قالطإل اوضرعت

 حضاولا نم نكلو ةيران تارايع قالطإ توص عمسأ مل :يكتشملا باجأ

 .ةرفحلا لخاد طوقسلاو برضلا يأ هل تضرعت امل اوضرعت

 ا

 ١6-7١ نيب اهلوطو نيرتمو فصنو رتم نيب اهقمع ناك ابيرقت مت : يناثلا

 ا

 .يهاجتاب تناك اهنأ تدقتعا ةيران تايلص توصأ تعمس كلذ دعبو

 كانه نكي مل هنأ ريبكلاو ريغصلا نيب ةتوافتم تناك نيلقتعملا رامعأ نإ دهاشلا لاق



 ناكو ًايلقع فلختم صخش كانه ناك هنأو مهرامعأل ًاقفو نيلقتعملا عم لماعلا يف قرف
 .ةيبط ةياعر وأ ةلماعم يأ ىقلتي نكي ملو اهسفن ةقيرطلاب لماعي

 .اهسفن ةقطنملا نم امهنأل هفرعي ناك هنإ يكتشملا لاقو

 .ةمكحملا ةسلج لالخ هتاظحالم لجسي وهو مادص مهتملا دهوش

 هجتي نيأ ىلإ فرعي ال ًادبعم ًاقيرط لصو ىتح برهلا لصاو هنإ يكتشملا فاضأو

 .رخآ ناكم ىلإ هلقنت ةرايس رورم نيح ىلإ رظنتي لظو
 تيأرو قيرطلا فصتنم يف فوقولا قيرط نع ةرايسلا تفقوأ :يكتشملا فدرأو

 ثدحتو اهوحن تمدقتو .ًاديدش ًافوخ تفخف ةيركسعلا سبالملا يدتري ناك قئاسلا نأ
 امب هتغلبأو .ةقطنملا يف هلعفأ امع ينلأسو ًاليلق تحتراف ةيدركلا ةغللاب يعم قئاسلا
 هنإ صخشلا لاقف كلذ ءانثأ يكبي ناك قئاسلا عم ناك ارخآ ًاصخش نأ تيأرو ثدح

 .كوكرك برق لزنم ىلإ ينذخأيس
 يلاتلا مويلا يف ينولقنو ماعطلا يل اومدق مهتيب ىلإ انلصو امدنع :يكتشملا عباتو

 نم دعبأ ىلإ ينذخأي نأ عيطتسي ال هنإ يل لاق كانه ينلصوأ نأ دعبو .ىرخأ ةقطنم ىلإ

 1١98448 /9/77 يفو .ةفيعضلا ةيداملا هتلاح مغر ةيقارع ريناند ةسمخ يناطعأ و كلذ

 يطارقميدلا بزحلا رقم ىلإ تبهذ مث يلهأب تلصتا ثيح ليبرأ ىلإ هجوتلا نم تنكمت
 يل اومدق كائهو .ةيناميلسلا ةظفاحم يف ناتسدرك لابج يف يناريإلا يناتسدركلا

 .دودحلا ةقطنم ىلإ يلقن نم اونكمتو ةدعاسملا

 لهو نينامثلاو ةثاملا نيلقتعملا لقن ةيفيك لوح يكتشملا بوجتسي ءاعدالا يماحم
 ؟ةعاقلا يف مهنم مسق يقب مأ ًاعيمج ءايحأ اونفد

 نم ددعو تارايسلا ةيقب ةيؤر نم نكمتأ مل نيعلا ىلع ةباصعلا ببسب :يكتشملا

 ؟١ ةبارق اهيف تيقبو ةرايسلا ىلإ يلقن دعبو اهلك ءامسألا ةءارق تمت ثيح اهيف لقن
 .ةقيقد

 هتريسم لالخو ؟ال مأ ضيوعتلاب بلاطي يكتشملا ناك اذإ ام لأسي ءاعدالا يماحم

 ؟ال مأ ةمكاحم ىلإ هليوحتو هعم قيقحتلا مت له لاقتعالا يف

 .تركذ امك ينمألا فيرعلا هلأس ام ءانثتساب كلذ ثدحي مل الك : يكتشملا

 .هعضو نع يكتشملا لأسي عافدلا يماحم



 .ًايداع ًالتاقم تنك : تشملا

 يذلاو يقارعلا شيجلاو ةكرمشبلا تاوق نيب لاتقلا عقوم نع لأسي عافدلا يماحم
 .؟فصنو نيرهش ةدمل رمتسا

 .ليبرأ ةظفاحمل ةعبات ةيدروك قطانم يف : يكتشملا

 .؟نييناجلا نيب كراعملا بابسأ نع لأسي عافدلا يماحم

 ىلع رودت ةداهشلا نأ ىلإ ًاريشم عافدلا يماحم ةلئسأ ىلع ضرتعي ءاعدالا يماحم

 .ءايحالل ةربقم دوجو
 تاعاطق لقنب هتفرعم ةيفيكو شيجلا تاكرحت نع يكتشملا لأسي عافدلا يماحم

 .؟لامشلا ىلإ بونجلا نم شيجلا نم
 تاوق ىلع بلغتلا اهناكمإب نكي مل لامشلا يف ةدوجوملا تاوقلا :يكتشملا

 .ةدئناسم تاوق تءاجف ةكرمشبلا

 .ىرخأ ةرم يكتشملل لاؤسلا حضوي يضاقلا

 تاميظنتلا نم عمست انك اننكلو ةكرمشبلا فوفص يف نيلتاقم انك نحن : يكتشملا
 .ةيلخادلا

 ةلئسأ لوح ماعلا يعدملا تاظحالم تيبثتب بلاطي تزع فراع عيدب يماحملا

 .قباسلا عافدلا يماحم
 .؟لاجرلا اهيف لقتعا يتلا ةعاقلا ةحاسم نع لأسي عيدب يماحملا

 .راتمأ 1-8 اهضرعو ًارتم ”0-؟68 نيب ناك ةعاقلا لوط : يكتشملا

 .؟ىرخأ ةعاق يف متي ناك اذإ امو بيذعتلا نع لأسي يماحملا

 بيذعتلا ضعبو ةفرغ يف متي ناك جاجزلا ىلع ريسلاب قلعتملا بيذعتلا : يكتشملا
 .ةعاقلا لخاد رخآلا ضعبلاو ةعاقلا جراخ

 ةعاقلا جراخ نيلقتعملا ضعب قيلعتب يكتشملا ةفرعم ةيفيك نع لأسي عافدلا يماحم
 !ةيرشبلا مهئاضعأ يف زاغلا تاناوطسا قيلعت ةيفيكو

 مث قباس يكتشم ةدافإب اهنراقيو ريخألا يكتشملا ةدافإب لداجي عافدلا يماحم

 .ةرفحلا يف طقس امدنع يكتشملا اهيلإ قرطت ةطقن لوح لداجي

 .عساو لايخ كيدل نأ دقتعأ عيدب ذاتسأ* عيدب يماحملل لوقي يضاقلا



 .ةرفحلا يف يطوقس دنع هئسمل يذلا صخشلا ىلع فرعتأ مل : يكتشملا

 نيلقتعملا هابج ىلع تطقاست يتلا درابلا ءاملا تارطق نع لأسي عيدب يماحملا

 .مهبيذعت ءانثأ

 بسحب ةرفحلا نم برهلا نم اونكمت نيذلا نيلقتعملا ددع لأسي يماحملا
 .هتامولعم

 اوهجوت نيأ فرعأ ال ةرايسلا نم انلازنإ مت امدتعو ًاصخش ١114 انك : يكتشملا
 .اجن يذلا ديحولا صخشلا يننكل نيلقتعملا ةيقبب

 .يناريإلا يناتسدركلا يطارقميدلا بزحلاب هتقالع نع يكتشملا لأسي يماحملا

 .دروك اننأ وه انطبري ناك يذلا طبارلا : يكتشملا

 .مسالا اذهب هتفرعم ةيفيكو 'ةيلامشلا نوؤشلا ةمظنم ' ىنبم نع عافدلا يماحم

 .ةيانبلا جراخ ةيبرعلاب ةبوتكم ةرابعلا هذه تأرق :يكتشملا
 نإ لاق يذلا يكتشملا ةدافإ ىوحف نع داعتبالاب عافدلا يماحم ةلئسأ تزيمت

 .ءايحأ مهنفد ةلواحمل اوضرعت نيلقتعملا

 .هنمضب ناك يذلا ليصفلا دارفأ دذع نع يكتشملا لأسي عافدلا يماحم دحأ

 .ةكرمشبلا تاوق بناج ىلإ لتاقت ىرخأ بازحأ دوجو نع لأسي هسفن يماحملا
 ةدش ىدمو اهتمضب ةوعدلا بزح ناك اذإ امو بازحألا هذه ءامسأ نع لأس مث

 .يقارعلا شيجلاو ةكرمشبلا نيب كراعملا

 تاوقلا هجو يف دومصلا ىلع ةكرمشبلا تاوق ةردق ةيفيك نع لأسي عافدلا يماحم

 .مهحيلست رداصمو اهنومدختسي اوناك يتلا ةحلسألا عاونأو ةيقارعلا
 .ىوكشلا عوضوم ىلع زيكرتلاب هايإ ًابلاطم عافدلا يماحم دحأ ةلئسأ دقتنا يضاقلا

 .ةمكحملل اليلضتو تاهاتم دعي كلذ نأ ىلإ ًاريشم

 رجي كلذ نأ ىلع رصي يضاقلا نكل هرظن ةهجو نع عفادي نأ لواحي يماحملا

 .ةمكاحملا تايرجم نع ًاديعب تاهاتمل ةمكاحملا

 .ةكرمشبلا تاوق ىدل يقارعلا شيجلا نم ىرسأ دوجو نع لأسي عافدلا يماحم

 دونجلا حارس نوقلطي اوناك مهنأ ىلإ ًاريشم ىرسأ مهيدل نكي مل هنإ لوقي يكتشملا

 .مهنورواحيو مهعم نوثدحتي اوناكو مهيلع ضبقلا دعب نييقارعلا
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 .ةيبرعلا ةغللا فرعي ال يكتشملا نأ لوح ةطقن تيبثتب بلاطي عافدلا يماحم

 ةباصإلا نم جالعلا ناكم نع هلأسي و يكتشملا شقاني ديجملا نسح يلع مهتملا

 .اهل ضرعت يتلا

 .جلاعي مل هنإ لوقي يكتشملا

 هتفرعم ةيفيك نع هلأسي مث هتباصإ ناكم نع لأسي ديجملا نسح يلع مهتملا

 .صاخلا سرحلاو ريواغملل

 اوناك مهو يركسعلا مهيزو مهسابل نم كلذ نوفرعي اوناك مهنإ لوقي يكتشملا
 .نيلقتعملا ةسارحل نيصصخم

 تادافإو قئاثوو قاروأ لوح عافدلا يماحمو يضاقلا نيب درو ذخخأ دعبو

 .ةفاك تاسلجلا رضاحمب عافدلا ديوزت يضاقلا ضفر امك «نيكتشملا

 ةشملا مسا ركذ متي ملو .تارم ةدع ةمكحملا ةسلج لالخ توصلا عطق مت دقو

 .ةمكحملا لخاد يناثلا

 ةلواحمب يقارعلا شيجلا تاوق ةمكحملل مويلا ةسلج لالخ يناثلا يكتشملا مهتاو

 وه ةرفح يف هعضو مت نأ دعب شيجلا تاوق يديأ ىلع توملا نم اجن هنا لاقو هلايتغا
 .نيرخآلا نيلتاقملا نم ةتسو

 ايلعلا ةيقارعلا ةيئانجلا ةمكحملا سيئر ةفيلخلا يبيرعلا دمحم يضاقلا ررق مث نمو

 ةيضق يف نيرخآ نيكتشم تادافإ ىلإ عامتسالل ءاثالثلا دغ موي ىلإ ةمكحملا ةسلج عفر

 .لافنألا

 5٠١7/11/54 لافنألا ةمكاحمل +١ لا ةسلجلا ليصافت

 ىلع مادعإلا مكح رودص بقع «ةيضقلاب ةقلعتملا ةئلاثلا «ءاثالثلا ةسلج دعت

 . 7٠١5 يناثلا نيرشت /ربمفون يف ليجدلا ةيضق يف مادص

 .ةعاقلا ىلإ لوخدلل مسالاب نيمهتملا ىلع يضاقلا ةادانمي ةسلجلا تأدب

 لبق نم نيمهتملا نع نيبدتتملا ءالكولا ةرداغم بلطي يلصألا عافدلا يماحم -

 .نييلصألا ءالكولا هدوجو ببسب ةمكحملا

 نع لوؤسم هنأ ىلع هميدقتب ةيمالعإلا لئاسولا مايق ىلع جتحي يرودلا رباص -



 «يذيفنت سيلو يرابختسا ناك قباسلا هرود نأ ًالئاق «لافنألا ةيلمع يف داركألا ةدابإ
 هذه فاقيإل لخدتلا يضاقلا نم بلطيو ةيركسع لامعأ يأ ذيفنتب موقت ال تارباخملاو

 .تاسرامملا

 نأ فيضيو «مالعإلا لئاسو هلوقت امع ةلوئسم تسيل ةمكحملا نأ دري يضاقلا -

 ردصي امع ًارصح ةلوئسم يهو هرظن ةهجوب يلدي ةمكحملل اصاخ ايمسر اقطان كانه
 ,هلع

 يأر سيلو يمالعإ يأر وه ماهتالا اذه نوكي نأ ىنمتأ انأ :يرودلا رباص -
 .دوهشلا ىلإ عامتسالاب تفتكاو نآلا ىتح انيلإ عمتست مل يتلا ةمكحملا

 .181/7 ماع ديلاوم نم هنإ لاق اديدج ادهاش ةمكحملا نم مدقت -

 نم سماخلا رهشلا يف هنإ ؛كاذنا ةكرمشبلا تاوقل يمتني ناك يذلا ,دهاشلا لاق

 ةقطنم يف ناك هنأو «ناتسدرك قطانم فصقب ةيقارعلا تارئاطلا تماق 21484 ماعلا

 .خرو ةيرق برق ناسيلاب

 ةافو اهنع جتن ءوجلا نم ةيواميكلا ةحلسألاب فصقلل هتيرق ضرعت دكؤي دهاشلا -

 .اهيف ًادوجوم ناك يتلا ةيرقلا نم ًاصخش 7١ براقي ام

 دعب ةقطنملا رداغ هنأب هبيجيف ءاولتق نيذلا ءامسأ نع دهاشلا لأسي يضاقلا -

 ةمهمب مايقلل ةقطنملا يف ناك هنأ ثيح ءاولتق نيذلا ءامسأ فرعي ملو .موجهلل اهضرعت

 .ةكرمشبلا تاوق هنم اهتبلط ةصاخ

 اننيعأ اوبصع دقو ؛شراويش ةيرق يف انلاقتعا مت 19488 ١١/377/ يف :دهاشلا

 اوماقو انوبرضو تارايسلا نم انولزنأ كانهو «تاباخ ةقطنم ىلإ ىحرجلا عم انرداقو

 .انئامسأ ليجستب

 كانهو ليبرأ يف اواكنأ ةقطنم ىلإ ىرخأ ةرم نمألا رصانع لبق نم انلقن مت مث -

 .ًاحيرج ناك يذلا انقافر دحأ ذخأب اوماق

 «نيديلا قثوم انأو قيقحتلا ىلإ ينوذخأ دقو ءانعم قيقحتلاب اوماق كلذ دعبو -

 يعم اوققحو تامولعملا ضعب مهيدل ناكو .ءةدشب ينوبذع دقو «نينيعلا بوصعمو

 .اهنأشب



 نم ليللا فرعأ ملو «نينيعلا بوصعم ينوداعأ يعم قيقحتلا نم ءاهتنالا دعب -

 .انسفنأ ىلع انلوبف ضاحرملا لوخد نم انوعنم دقو ءءوضلا ىرأ مل يننأل راهنلا

 نجسلا فرغ يف انأبتخاو انيرهف انبرضي اوماق ثيح ليبرأ نجس ىلإ انوذخأ مث -

 .1١/1988؟/8 ىتح كانه انيقبو يدارفنالا

 «مهيلع تفرعت نيذلا ةكرمشبلا لاجر نم ةعبرأ عم يسفن تدجو ليبرأ نجس يف -

 .(توصلا عطقب رمأي يضاقلا)و ًانسم ًالجر ةقرغلا ىلإ اورضحأ امك

 يف دوعصلا ىلع انومغرأو ءانقاثو اودشو «نمألا رصانع ءاج خيراتلا اذه دعب -

 .انفلخ دعاقم دوجو مغر ضرألا ىلع انوسلجأو ؛ةفيفخلا تانحاشلا هبشت ةرايس

 ءانجس لاخدإ مت ثيح :ةنيدملا طسو يف تفقوتو «ةرايسلا تكرحت كلذ دعب -

 .ةنيدملا نم جرخت ةرايسلاب اهدعب انرعشو نيبفاضإ

 انك دقل ؛هبرضب سارحلا ماقف اهيلإ هجتن يتلا ةهجولا نع ءانجسلا دحأ مهلأسو -

 .ءيش يأ لوقن نأ انيلع عونممو توملا ىلإ نيبهاذ

 تقولا اذه يفو «يمصعم نع قاثولا لحب موقأ نأ ةرايسلا ريس ءانثأ تلواح -

 فقت نأ لبق «قئاقد رشعل تراس ثيح ؛«يبارت قيرط ىلإ تفرحنا دق ةرايسلا تناك

 مهنأ ةجحب كرحتلا مدعو سولجلاب انم اوبلط ثيح ءانلازنإب سارحلا موقيو
 .اننوروصيس

 تعقوو «يفتك يف تبصأ دقو .مهتاسدسم نم انيلع رانلا قالطإب اوماق مهنكل -

 .يمدق نم يئاذح علخو «ةرفح يف

 دودخألا هبشي ًاناكم تدجوف «ةرفحلا لخاد انأو ينيع نع ةباصعلا كفب تمق -

 .هيلإ تلخدف ةرفحلا لخاد

 .ةرفحلا يف ناك نم لك ىلع رانلا قالطإب نمألا رصانع ماق كلذ دعب -

 .هيلع راتلا قلطأ نم ةيوه لوح دهاشلا لأسي يضاقلا -

 .نمألا رصانع نم يه هيلع رانلا قالطإب تماق يتلا ةهجلا نأ دري دهاشلا -

 .اهلخاد ناك نم ىلع ةرفحلا مدرب نمألا رصانع ماق «كلذ دعب -

 امدنعو .يعولا تدقف اهدنع ءاورداغو ةرايسلا ىلإ اودعص مهنأ ترعش اهدعب -



 قوف اهضعب تدجوف ؛ثثجلا ىلإ ترظنو ؛ةرفحلا نم تجرخ ؛يعولا تدعتسا
 .هتحت رخآلا اهضعبو «بارتلا

 تبهذو هتكرتق ةنيدمل هنأك ًايوق ناك اهدحأ «نيتهج نم ًاراونأ تدجو كلذ دعب -

 .رمش ةليبق نم يبرع لجرل ًاتيب ناكو حابصلا يف هيلإ تلصوف رخألا ءوضلا ىلإ
 نع هتلأسو ؛يل ثدح امب هتربخأ دقو «سبالم يئاطعإو يماعطإب لجرلا ماقو -

 .رضحلا ةقطنم اهنأ ينريخأف ؛ةقطنملا

 ىلإ هجتي قيرطلا اذه نإ «يل لاقف ءاهتيأر يتلا قرطلا ىدحإ نع لجرلا تلأس -
 فرعت اذإ يب لاصتالا ىلإ هوعدأو لجرلا اذه ركشأ انأو «دادغب ىلإ رخألاو لصوملا

 ْ .ةمكحملا لالخ نم ىلع

 ةثالث نم ةفلؤم ةيرق ىلإ تلصو ىتح لوقحلا يف ترس ءدهاشلا عبات «كلذ دعب -

 نع حصفأ نل ةيرق ىلإ تلصوف ءريسلا تعبات حابصلا يفو .اهادحإ يف تبف رود
 .يحارج اهيف اوجلاع ؛مايأ ةثالث اهيف تيقبو ءاهمسا

 «يعويشلا بزحلا ىلإ يمتنت ةلئاع ىلإ تأجل ثيح ءازرماب ةقطنم ىلإ تبهذ مث -

 .ناريإ ىلإ 1984 / 1١١ / 1١١ يف ينوجرخأ نيذلا ةكرمشبلا لاجر ىلإ تلصو اهدعبو

 «هلاقتعا تقو نوققحملا ناك اذإ ام لوح دهاشلا لاؤسب ءاعدالا أدب «كلذ دعب -

 .ةكرمشبلا رصانع نم هنأ ملع ىلع

 صضبقلا لبق هقافرو وه موي فصنل نمألا مواق هنأ ًاحضوم باجيإلاب دري دهاشلا -

 .هتيوه نوفرعي مه يلاتلابو هيلع
 .برح ريسأك دهاشلا ةلماعم بجي ناك هنأ ةمكحملا رظن تفلي ءاعدالا -

 يف اهلامعتسا مت يتلا بيلاسألا حيضوت دهاشلا نم بلطي ءاعدالا يماحم -

 .هبيذعت

 ناكو «نوفلتخم لاجر هب موقي «ةليل لك بيذعت كانه ناك هنأ دري دهاشلا -

 خارصلل هعفدي اهلامعتسا ناكو بيذعتلا لئاسو ىسقأ دحأ ةيئابرهكلا اصعلاب برضلا

 .ملألا ةدش نم

 ةيئاضق تاهج لبق نم قيقحتل عضخ دق ناك اذإ ام دهاشلا لأسي ءاعدالا يماحم -

 .ةيمسر



 .ققحملا ةيؤر ىلع رداق ريغو نينيعلا بوصعم ناك هنأب دري دهاشلا -

 .مهعم مهنجس مت نيذلا نييندملا ريصم لوح ًاددجم دهاشلا لأسي يماحملا -

 .ًاضيأ ةنوجسم تناك ةأرما ةصاخ

 .ًاقحال ةفرخلا رداغ هنأل مهريصم فرعي ال هنأ دري دهاشلا -

 هنم ًابلاط «ناسيلاب ةقطنم يف هدوجو ببس لوح دهاشلا لأسي عافدلا يماحم -
 .ةقطنملا يف ةكرمشبلل عقوم كانه ناك اذإ ام حيضوتلا

 ناك كانه هدوجو ببس نأ ًادكؤم «ةقطنملا يف ةدعاق دوجو يفنب دري دهاشلا -

 .ةئيعم ةمهم
 نجس يف اهب ىلدأ يتلا تامولعملا ةعيبط لوح دهاشلا لأسي عافدلا يماحم -

 .ليبرأ

 نيفلكم انكو ؛ةينطولا يتابجاوب مايقلل ةكرمشبلا يف تطرخنا دقل دري دهاشلا -

 ىلع تربجأ دقو ؛ةديدجلا انتهجو ةفرعمب نيمتهم اوناكو «ىرخأ ةقطنم ىلإ لاقتنالاب
 .ةيقالخأ ال قرطب يبيذعتب ديدهتلا ببسي تامولعملا ءاطعإ

 .هفتك يف بيصأ هنأ دكؤي يبط ريرقت دوجو لوح مهتملا لأسي عافدلا يماحم -

 تلقتعا دقو ءىفشتسم يأ ىلإ باهذلا نم ًافئاخ ناك هنأ حضوي دهاشلا -
 قلطي ملو «مهبراقأ لزانم ىلإ هتاوخأو هتدلاو تّرف امنيب «روكذلا هتلئاع دارفأ تاطلسلا

 «هل اولاقو «(دهاشلا يأ) همساب ةافو ةقيثو هوطعأو ءرهشأ ةتس دعب الإ هدلاو حارس

 ديق ىلع هنأ هملع دعب ةقيثولا هدلاو قزم دقو ' «ىنازربلا ةلئاعل ًاليمع كدلو ناك دقل'

 : .ةايحلا

 يسفن بيذعتل ضرعتي مل دهاشلا نأ تيبثتب ءاعدالا بلاطي عافدلا يماحم -

 برحلا ريسأ نأل ,برح ريسأ دهاشلا رابتعا مدع هنم بلطي امك «ينوناقلا ىنعملاب

 .ةلود ىلإ يمتني ايمسر ايدنج نوكي
 يف ةيدارفنالا فرغلا ىلإ ءانجسلا رئاس عم رف فيك دهاشلا لأسي يماحملا -

 .ساّرحو يموي دادعت دوجو لظ يف نجسلا
 «نجسلا لخاد يف رمم يبناج ىلع تناك ةيدارفنالا نوجسلا نأ حرشي دهاشلا -

 .ةلوهسب اهيلإ لوصولا نكمي



 نأل «دهاشلا ىلع قبطنت ءبرح ريسأ ةفص نأ «عافدلا يماحم ىلع دري ءاعدالا -
 هذه دوجو ظحلي ىيلودلا نوناقلاو ,.ةحلسمو ةمظنم تناك ةيدركلا تايشيليملا

 ديدهتلا ببسب لصاح يسفنلا بيذعتلا نأ دري امك .ةيلخادلا بورحلا يف تامظنملا
 .ةنيشم ةقيرطب دهاشلا بيذعتب

 .ةيقارع هتقطنم تبرض يتلا تارئاطلا نأ فرع فيك دهاشلا لأسي عافدلا يماحم -

 يتلا تارئاطلا نم يهو ءيوخوسو غيم زارط نم تناك تارئاطلا نأ دري دهاشلا -

 .يقارعلا شيجلا اهلمعتسي

 تقولا كلذ يف ةكرمشبلا تاوق ىدل ناك اذإ ام دهاشلا لأسي عافدلا يماحم -
 .نييقارع ىرسأ

 .كلذ يفني دهاشلا -

 نأ ال ءدهاشلا ةدافإ يف اهرصحو مهتلئسأ زيكرت عافدلا يماحم نم بلطي يضاقلا

 .هتدافإ يف درت مل ةماع تامولعم ةلئسألا لاطت

 ةلئسألا نع ةباجإلا هيلعو ءبرجم يركسع دهاشلا نأ دري عافدلا يماحم -
 .ةحورطملا

 «ةيقارعلا تارئاطلا عافترا لثم ؛هتحب ةيركسع تامولعم نع لأست تنأ : يضاقلا

 دهاشلا راهظإ يفو ةمكحملا تقو ةعاضإ يف مهاست ةلئسأ هذهو «ةكرمشبلا تاوق ددعو

 .زجاعلا رهظمب

 ةيفاضإ ًادادعأ نأو «ليبرأ ةنيدم يف هنأ فرع فيك دهاشلا لأسي عافدلا يماحم -

 .نينيعلا بوصعم ناك اذإ «هلقن ءانثأ اهيف ناك يتلا ةنحاشلا ىلإ تدعص

 عمسن انك امك «ةليوط ةفاسمل دعب تراس دف نكت مل تارايسلا نأل :دهاشلا -

 صاخشأ دوعصب تملعو ؛ةيئوضلا تاراشإلا دنع فقوتنو .ماحزلاو سانلا تاوصأ
 .مهتاوصأ لالخ نم ةرايسلا ىلإ

 ًاضراع ؛ةيعامجلا ةربقملا ناكم فرعي هنإ ًالئاق يضاقلا ىلإ همالك هجوي دهاشلا -
 .هيلإ لوصولا يف اهتدعاسمو .ناكملا ىلإ اهداشرإ ةمكحملا ىلع

 ىلإ باهذلا ىلإ 1449 ماع هعفد يذلا ببسلا نع دهاشلا لأسي عافدلا يماحم -
 .ناريإ



 ءاقبلا هناكمإب دعي ملف ؛مادعإلا مكح هقح يف ردص نمك ناك هنأ حرشي دهاشلا -

 .ناريإ ىلإ رداغ كلذل قارعلا يف

 .تقولا ةعاضإ مدعو هتلئسأ زيكرتب عافدلا يماحم بلاطي يضاقلا

 ةحلسم ةعومجم ةكرمشبلا نوك نع ءاعدالا مالك ربتعي عافدلا ةئيه نم يماحم -

 ال ءشيجلا لبق نم اهبرضل ًارربم ؛يقارعلا شيجلا هجو يف حالسلا لمحت ةمظنمو

 .برح ىرسأك اهارسأ لماعي يكل ًارذع
 تايالولا ىلإ هلوخد ةيفيك نعو ةيلاحلا هتيسنج نع دهاشلا لأسي يماحملا -

 .ًاقحال ةدحتملا

 .جتنم ريغ لاؤسلا ربتعي يضاقلا

 .يعدم ىلإ دهاش نم هليوحت بلطي دهاشلا -

 .ًاقحال ءاعدالا هنكمي هنأو دهاش لارقأك اهتيبثت متيس ةيلاحلا هلاوقأ نأ دري يضاقلا

 ةكرمشبلل ةيركسعلا ةعيبطلا لوح ةلئسألا نم ةعومجم لأسي عافدلا يماحم -

 .اهحرط ضفريو ةجتنم ريغ اهربتعي يضاقلاو
 ةيضقلا هذه يف نيمهتملا ربتعي ناك اذإ ام لوح دهاشلا لأسي عافدلا يماحم -

 .نييسايس ءادعأ وأ هل نييصخش ءادعأ

 وحن ءادعب رعشي هنكل «ناسنإ يأ وحن يصخش ءادعب رعشي ال هنأ دري دهاشلا -

 .ةينطولا هتيضق نم مهفقاوم ببسب نيمهتملا
 ريغ ةلئسألا فقول هلخدتب ًابلاطم يضاقلا ىلإ همالك ًاهجوم لخدتي ءاعدالا -

 يف ةلثسألا رصحب ًابلاطم ؛ةكرمشبلل ةيرادإلا ةيلكيهلاو «ةيركسعلا ةعيبطلا نع ؛ةجتنملا
 ,ةيعامجلا ةريقملاو لاقتعالاب ةقلعتملا ؛ةيسيئرلا ةداهشلا عوضوم

 ةئيهو يضاقلا نيبو ةهج نم عافدلا يماحم نيب رودي عساو قاطن ىلع لدج)

 (ةيضقلا عم اهتمئالم ىدمو ةحورطملا ةلئسألا ةعيبط لوح ىرخأ ةهج نم ءاعدالا
 ةددحم ةلثسأب مازتلالاب نيبدتنملا وأ نييلصألا ءاوس عافدلا يماحم بلاطي يضاقلا

 .ةيضقلل ةديفم ةينوناق ةعيبط تاذ نوكت
 تباصأ يتلا ةصاصرلا راثأ نع فشكلاب دهاشلا بلاطي يرودلا رباص مهتملا

 .هفتك



 نم بلطي نأ لبق كلذب مايقلاب ةلوخم ةصتخم ةيبط ةنجل كانه نأب دري يضاقلا
 .هفتك نع فشكلا دهاشلا

 .رئاغ حرج راثأ رهظتف عافدلا ةئيهو يضاقلا مامأ هفتك نع فشكي دهاشلا -

 .ةيبط ةنجل مامأ دهاشلا ضرع داعي نأ يرودلا ىلع ضرعي يضاقلا

 اذإ امو هتلقتعا يتلا ةهجلا ةيوه حيضوت مهتملا نم بلطي دمحأ مشاه ناطلس

 .نمألا وأ شيجلا وأ ةطرشلا نم تناك

 .نمأ ةزرفم تناك دقل :دهاشلا -

 لافنألا ةلمح نأ ثيح دهاشلا ةدافإ لوح تاظحالم ّيدل :دمحأ مشاه ناطلس

 .ةيلمعلا دعب مت دهاشلا هاور ام لك نإف يلاتلابو «لوليأ /ربمتبس رهش يف تهتنا دق

 لقتعا يتلا ةكرمشبلا ةعومجم ددع ديدحت دهاشلا نم بلطي ديجملا نسح يلع

 .نيحلسم اوناك لهو اهعم
 .انتريخذ تذفن ىتح انلتاق دقو نيحلسم انكو نيرخآ ةعبرأ عم تنك :دهاشلا -

 نم باحسنالاب ةكرمشبلا ةدايق رماوأل دهاشلا لثتمي مل اذامل : ديجملا نسح يلع
 .خيراتلا اذه لبق ةقطنملا

 دوعسم انيلإ ردصأ سكعلاب لب باحسنالاب رمأ يأ انيلإ ردصي مل :دهاشلا -
 .ةقطنملا يف ءاقبلاب ًارمأ تقولا كلذ يف ينازربلا

 نإ لاق سمألاب دوهشلا دحأ نإ ًالئاق يضاقلا ىلإ همالك هجوي :ديجملا نسح يلع

 .ضقانت اذإ كانهف «باحسنالاب رمألا تطعأ ةكرمشبلا ةدايق

 دهاش اهيلإ يمتني يتلا ةعومجملل ةرياغم ةعومجم ىلإ يمتني هنأ دري دهاشلا -

 .باحسنالاب ًارماوأ تقلت يتلاو «سمألا

 مغر ؛دودحلا ربع ناريإ ىلإ دهاشلا رارف ةيفيك لوح لءاستي : ديجملا نسح يلع
 برح ريسأ دهاشلا رابتعا ًاضفار ءدودحلا ىلع ىناريإلا شيجلاو ىفارعلا شيجلا دوجو
 ١ .يرس لكشب لمعي ناك هنأل

 .ةحارتسالل ةسلجلا عفري ةفيلخلا يبيرعلا دمحم يضاقلا -

 يف هينواعمو نيسح مادص ةمكاحمل نورشعلاو ةعبارلا ةسلجلا قالطنا ةدواعم -

 .ديدج دهاش ىلع يداني ةفيلخلا يبيرعلا دمحم يضاقلاو لافنألا ةيضق



 ١9174 ديلاوم نم ونس نلوك ديالك ىعديو «تابثإ دهاش وهو «يكيرمأ دهاشلا -
 ملعو ناويحلا ملعو ءايحألا ملع يف ملاع وهو ةيكيرمألا اموهالكوأ ةيالو يف نكسيو
 .يعرشلا بطلا يف ريبخ وهو (ايجولويورثنأ) ناسنإلا لصأ

 اهطابترا يفو ؛مجامجلاو ماظعلا لاكشأ يف ريبخ هنا ىلع هسفن مدقي ونس -

 لالخ نم اياحضلا ىلع فرعتلاب ىنعت يتلا ةيعرشلا اياضقلا يفو «ةيرشبلا لوصألاب
 .سنجلاو «ةاقولا ثودح تقوو .؛مهتاقو بابسأ ديدحتو «ةيمظعلا مهاياقب

 يف ةيعامجلا روبقلا فاشتكاب ماق يذلا يبطلا ريبخلا وه ءونس نأ حضوي ءاعدإلا -

 .هفاشتكا هيف قلو مليف ريوصتب ماق دقو «يميروك ةيرق

 نم دعأ ةثداحلا هذه لوح ريرقت كانه نأ ىوعدب ءريبخلا عامس ضراعي عافدلا -

 هتداهش عامس ليجأت ًابلاط هيلع عالطإلل تقو ىلإ ةجاحي عافدلاو «قباسلا يف هلبق
 .رمألا اذه ققحتي امثير

 دهاشلل عامتسالا لوح يضاقلاو عافدلا يماحمو ءاعدإلا نيب يماح لدج -
 «دياحم ريبخ هنأ ىلع ءاعدإلا رصي امنيب «فرط هربتعي عافدلا نأ رابتعاب .يكيرمالا

 نم بلطب ةيعامجلا رباقملا نع فشكلا تايلمع ىلع فرشملا وه ناك نإو ىتح
 .نيكتشملا

 رباقملا يف ءاربخ ءاعدتسا اهتين لوح ةمكحملا حضوتسي يرودلا رياص مهتملا -
 نأ لبق ةمكاحملا اهيف متت يتلا ةريبكلا ةعرسلا ىلع ًاضرتعم ؛ةمكحملا ىلإ ةيعامجلا
 .يكيرمألا ريبخلا ىلإ عامتسالا ليجأت ًابلاط يفنلا دوهش راضحإ عافدلل حاتي

 مت دق امك عافدلل يفاكلا تقولا حنم مت دق هنأ ًاربتعم هفقوم نع عفادي يضاقلا -
 ايفاضإ ًاتقو هحنم

 اهلوخد نع زجعي «لكك قارعلا يفو دادغب يف قطانم دوجو ىلإ ريشي عافدلا -
 .دوهشلا اذهب ناينإلا نم نكمتيس ىرحألاب فيكف ءاهيف يفنلا دوهش ةلباقم نعو ةيرحب

 ثيدحلاب هجوتأس ًالئاق يضاقلا ىلإ همالك ًاهجوم مالكلا بلطي نيسح مادص -
 نعو ةلادعلا نع عافدلا ديرأ يننكلو مادعإلاب موكحم انأف يسفن نع ًاعافد سيل مكيلإ
 .يبعش ةريسم

 يف ةعنطصم ةيعامج روبق دوجو لوح قباسلا يمالك ديعتسأ نأ ديرأ :مادص -



 انأو ؛ةيلاحلا ةيقارعلا عاضوألا لظ يف رخأ ناكم نم اهيلإ ماظعلا لقن مت دالبلا

 نوموقي يك فلاحتلا لود نم سيلو ةدياحم لود نم ءاربخ مادقتسا متي نأ تحرتقا

 ثيح نم اعبات ناك اذإ ام ةنهربل .ثئجلا ىلع دوجوملا سلكلا ةيعونو «ماظعلا صحفب
 .ىرخأ ةقطتم نم هنأ وأ هب ةطيحملا ةبرتلل «نيوكتلا

 ةفرعمل ةيلود تاربخب ةناعتسالا بلطو ريبخلا ةداهش ضفر ىلإ صلخي مادص -
 .ةقيقحلا

 ىلإ ءاج هنأ لاقف ثدحتلاب ونس يكريمألا ريبخلل كلذ دعب يضاقلا حمصو -

 دقو يميروك ةيرق يف 1984 ماع تمت ةرزجم يف قيقحتلل ١44١ ماع قارعلا ناتسدرك

 ةيدرك ةيرق 78١ نم رثكأل هتادهاشم ىورو ناسنإلا قوقحل ةيملاع تامظنم هتمدقتسا

 .لافنألا ةلمح دعب ةرمدم

 ةيرقلا دجوو فيثكلا جلثلا طسو لاغبلاب ًانيعتسم ةيرقلا ىلإ لصو هنأ لاق وئس -
 يتلا رواغملا دحأ ىلإ أجلو ةسردملا ماكر ىوس اهنم رهظي ملو ضرألاب ةاوسم اهلك

 .توملا قرف نم ةاجنلا نم نكمت نمل نكسم ىلإ تلوحت
 نم ديدعلا اهيف تدجو دقو ةربقملا دوجو ناكم ىلإ ناكسلا ينلد : ونس عباتو -

 .ةيرانلا تاقلطلا اهفلخت يتلا راثآلل ةهباشم راثآ اهيلعو ماظعلا

 اهولخأ دق اهناكس ناك يتلا «ةيرقلل هتادهاشم يكيرمألا ريبخلا ضرعتساو -

 «ماعلا كلذ ءاتش رخاوأ تالئاعلا ةدوع ءدب دعب ءاقحال نكمت هنأو ءايكرت ىلإ اورفو

 .اهئانبأ اياقب ىلع فرعتلل اهتدعاسمب ةناعتسالا نم

 مهئانبأو مهئابرقأ عاتمو سيالم ىلع فرعتلل مهتركاذب لهألا ناعئساو -

 موي لك نوتأي اهيلع فرعتلا متي يتلا ةئجلا بحاص يوذ ناكو «ةربقملا يف نيدوجوملا
 .مهئابرقأ ثثج بناج ىلإ نوسلجيو

 ةيرشبلا اياقبلاو ةيمظعلا لكايهلل ًاروص ةمكحملا مامأ هتلخادم ءانثأ ضرعي ونس -
 .ةيعامجلا ةربقملا يف اهيلع روثعلا مت يتلا

 لكايهلا نم ديدعلا عمج نم نكمت ةرتف دعب هنأ لوقلاب يكريمألا ريبخلا عباتو -
 غلبو كوهد ةنيدم يف ةحرشم ىلإ اهلسرأو ءراهنلا يف نييمظع نيلكيه لدعمب ةيمظعلا
 .الال ةربقملا كلت يف ثنجلا يلامجإ ددع



 «ةربقملا يف ثثجلا ىلع فرعتلا ةيفيك نع ثيدحلا يف يكيرمألا ريبخلا بهسأو -

 .ةنيعم ةيئارو صئاصخ نم وأ ةيبهذ نانسأ نم وأ ةميدق حورج نم دكأتلا ربع

 اهنم ءصاصر ةقلط نينامثو ةعبرأل تضرعت نيرشعلاو عبسلا ثئجلا نأ دكأ ونس -
 عافترا ًاضيأ ًاظحالم ءيردصلا صفقلا ىلعأ يف نيرشعو ةعبرأو «سأرلا يف ةرشع
 يف ضرألا ىلع نيسلاج اوناك اياحضلا نأ دكؤي امم ؛مادقألا يف تاباصإلا ةبسن
 .ءايحأ اولظ نيذلا دوهشلا ًاضيأ هل هدكأ ام ءونسل ًاقفو ءاذهو «ءاصفرقلا ةيعضو

 اوناع ءثثجلا ضعب باحصأ نأ نهربت «ةيفاضإ تانايب رهظي يكيرمألا ريبخلا -

 «ىلوألا اهرهشأ يف ةلفطل يمظع لكيهب ؛ناهربك ًانيعتسم ؛ةليوط عوج تارتف نم
 اهتيذغت ةيناكمإ اهتدلاو دقفأ عوجلا نأ ءاهقيقش دكأ نأ دعب ءومنلا فقوت نم تناع

 .بيلحلاب

 ماق ثيح ؛ينيجريب ةيرق يف هيلع لمع رخأ عورشم نع ثيدحلل ونس لقتنا مث -
 .19848 بآ /سطسغأ 10 يف ةيواميكلا لبانقلاب ةيرقلا فصق معازم نم ققحتلاب

 لكشب ةعشب ةقيرطب ةموكملا ثثجلا نم ديدعلا ىلع كانه رثع هنأ لاق ونس -

 ةدع دعب مت نفدلا نأ دكؤي امم تارشحلا تاقري نم ريثكلا اهيلع دجو دقو «يعامج

 .ثثجلا هذه باحصأ توم نم مايأ

 وأ بيذعتلا راثآ نم يأ اهيلع رهظت مل ينيجريب يف ةيمظعلا لكايهلا نأ دكأ ونس -

 حالسلا ريثأتب تتام ثثجلا هذه نإ دكؤي امم ءيميروك يف ترهظ يتلا هيوشتلا
 .دوهشلا تاياورل ًاقفو يواميكلا

 يزاغ نم راثآ دوجو ترهظأ ثئثجلا نم اهذخأ يتلا تانيعلا نأ دكؤي وئس -

 .ةيلود تاربتخم كلذ تتبثأ دقو نيريسلاو لدرخلا

 ةمكحملا بلاطيو نعطلا لبقي ال ًاقيقد ًايملع ًامالك ريبخلا مالك ربتعي ءاعدإلا -
 .ةلماك ةدافإلاب ذخألاب

 هايإ ًاشقانم ًءاريبخ سيل هنأ دكؤيو ءوئس ةدافإ ةيقادصمب كيكشتلا دواعي عافدلا -

 وه اهنم ىقبت ام لك ناك لاح يف «ةثجلل ةبسنلاب ةافولا تقو ديدحت ةيملع ليصافت يف
 .ماظعلا



 ةافولا اهلالخ تئدح يتلا ةينمزلا ةرتفلا ديدحت نع زجاع ونس نأ دري عافدلا -

 .ةيمهألا ديدش رمأ اذهو رهشأ ةعضبب ردقي شماهلا نأ ثيح قيقد لكشب

 ةلئسألا ةعيبط لوح عافدلا يماحم نيبو ةمكحملا ةئيه سيئر نيب ديدج لادج -

 .ةيدجم ريغ يضاقلا اهربتعي يتلاو يماحملا اهحرطي يتلا

 ةسلجلا تعفر

 7٠١7/11/59 لافنألا ةمكاحمل 70 لا ةسلجلا ليصافت

 موجه ادكأ ةيضقلا يف نيديدج نيريبخ ىلإ مويلا ةسلج يف ةمكحملا تعمتسا

 لدرخلا زاغ مادختسا راثآ دوجوو ةيواميكلا ةحلسألاب ةيدرك ىرق ىلع ةيقارع تارئاط

 .عساو لكشب نيباصملا داسجأ ىلع

 ةفيلخلا يبيرعلا يضاقلا نيب لدج ثدح ةمكاحملا نم مويلا ةسلج ةيادب يف

 سمألا ءاربخ ةداهش ىلإ عامتسالا ىلع هجاجتحا ببسب فراع عيدب عافدلا يماحمو

 .مويلاو

 مدع لواحيس هنا : الئاق همالك أدتبا يذلا يماحملاو يضاقلا نيب مالكلا دتشاو

 .لداع يضاقلا ناب قثي هنأل هيلع ةمكحملا ءادعتسا

 يف نيكراشملا ةادانمو ينوناق بولسأب ثدحتلا ةرورضب يضاقلا هيلع درف

 عم ةموصخ يف لوخدلل اهل دادعتسا ال ةمكحملا نإ ًادكؤم «ةينوناقلا مهباقلأب ةمكحملا
 .دحأ يأ

 هجوب ًاخراص يضاقلا لخدت انهو .لجرلا اذه ةملكب ءاعدالا ًايطاخم يماحملا درف
 ةباقث بطاخيس هنا لاقو .ةعاس ١4" ةدمل هلاقتعاب رمأو (جرخ ا. .جرخا) يماحملا

 .هدض ةينوناق تاءارجإ ذاختال نيماحملا

 .يملاعلا ماعلا يأرلا ىلإ ةيضقلا كرتي هنا يماحملا هباجأف

 .تزع درط ىلع اجاجتحا ةسلجلا نم جرخي رخآ عافد يماحم

 نم مدقتو قبس ونس ديالك يكيرمألا ريبخلا نأ دكؤي عافدلا ةئيه نم رخآ يماحم

 ال يلاتلابو ةمكحملا مامأ يميرك ةيرق ةثداح لوح ًاريرقت عضوو دهاش ةفصب ةمكحملا

 .ريبخك ىرخأ ةرم مدقتي نأ هل قحي



 ةبّيفُملا ةقيقحلا نيسح ماده 006-0-000000 606600000000000 000 ه4

 ةعاقلا ةرداغم بلط ىلإ يماحملا عفدي امم عافدلا يماحم بلط ضفري يضاقلا

 .هفيقوتو تزع فراع عيدب درط رارق ىلع اجاجتحا

 نم توكس سالغود وه ءاربخلا دوهشلا دحا ىلإ عامتسالا يضاقلا ررق مث نمو

 .كراعملا عقاوم ليكشت ةداعإو ةحلسألاو راثآلاب صتخم ١454 ديلاوم

 ةرازو نم دعاقتم فظوم هنأ هسفن نع فرع ثيح هتداهشب ءالدإلاب دهاشلا أدبو

 تاعماجلاب ًارضاحم اذاتسأ ناك امك راثآ ملاع ةفصب اهيدل لمع يتلا ةيكيرمألا ةيلخادلا

 .ةيئانجملا ةلدألاو يعرشلا بطلا يف

 عاونأ ىلع فرعتلل ونس ديالك رخآلا يكيرمألا ريبخلا عم لمع هنأ توكس فاضأو
 .يميرك ةيرق ةربقم يف ثثجلا ىلع تلمعتسا يتلا ةحلسألا

 تدجو ةيران تاقلطت ًاغراف ًافرظ ١74 ةسارد ىلع زكرت هلمع نأ توكس حرشو
 .فوكنيشالك عون نم حالس نم ةرداص اهلك اهنأ دكأت دقو ثثجلا برق

 نوكي دق ينلا عقاوملا عم ةميرجلا عقومل ةيضارتفا ًاروص توكس ريبخلا ضرعو
 نم اهجتنتسا ىتلا تامولعملا ىلع ءاني اياحضلا ىلع اهنم رانلا اوقلطأ دق رانلا وقلطم

 ١ .ةغرافلا فورظلا دجاوت ناكم

 اهب فرع يتلا ةقيرطلا لوح ةحلسألا ريبخ نم حضوتسي عافدلا ةئيه نم يماحم
 .ثئجلا نع اهلصفت يتلا ةفاسملاو ةغراغلا فورظلا دوجو نكامأ

 هقيرفو وه ماق يذلا ونس ديالك روتكدلا ربع هتلصو تامولعملا نأ دري توكس
 .اهدجاوت نكامأ ديدحتو ةغرافلا فورظلا عمجب

 روتكدلا هل اهمدق يتلا طئارخلا ضرع ريبخلا نم بلطي دمحأ مشاه ناطلس مهتملا
 اهربع عاطتسا يتلا ةليسولا ديدحت هنم بلطيو هتاصالخب ماق اهساسأ ىلع يتلاو ونس

 .تاقلطلا نم ةعومجم لك دوجو ناكم نم دكأتلا

 ماقرأب ةدوزم تناك ةغرافلا فورظلاو توكس اهلسرأ يتلا ةطيرخلا نأ دري توكس

 .فورظلا كلت هيف تناك يتلا ناكملا حيضوتل ةصاخ ناولأو

 ةربقملا ضرأ ىلع ةدوجوملا فورظلا ددع نأ لوقي دمحأ مشاه ناطلس مهتملا
 ريشي امك «ةغرافلا تاقلطلا ةداعتساب رماوأ مهيدل يقارعلا شيجلا دونج امنيب ًادج ريبك

 .صاصرلا هنم قلطأ يذلا حالسلا ةيوه ديدحت ىلع رثؤت دق لماوعلا نم ديدعلا نأ ىلإ



 عم قفاوتتو ةقيقد اهنأل اهدامتعا ةمكحملا نم بلطيو ريبخلا ةداهش ديؤي ءاعدإلا

 .دوهشلاو نوكتشملا هلاق ام

 لخد دق ناك اذإ ام توكس سالغود ريبخلا لأسي ديجملا نسح يلع مهتملا
 عقوم لوح هتاجاتنتسا ةحص يف ككشيو ةميرجلا ناكم رازو ١1و١9 ماعلا يف قارعلا

 .ةامرلا

 «ةربقملا عقوم نياعو قارعلا راز دق نوكي نأ توكس يكيرمألا ريبخلا ىفنو

 عفر يضاقلا ررق مث نمو .ةمكحملا مامأ فوقولل ىلوألا ةرملل دالبلا روزي هنأ ًادكؤم

 .عبرو ةعاس ةدمل ةحارتسالل ةسلجلا

 يضاقلا أديو ةحارتسالا ةرتف ءاهتنا دعب اهداقعنا ةمكحملا ةسلج تدواعو

 يف صتخملا بيبطلا هسفن تقولا يف وهو ةيواميكلا داوملا يف ريبخ ىلإ عامتسالاب

 .هتزوحب يتلا ةيملعلا تامولعملا ضرعب أدب دقو «لافنألا ةيضق

 عيدب عافدلا يماحمل رهظلا دعب ةسلج ءدب ىدل ةفيلخل 4 ادمحم يضاقلا حمس دقو

 دحاو مويل هلاقتعاب رمأو اهنم هدرط دق ناك نأ دعب ةمكحملا ىلإ ةدوعلاب فراع تزع
 .ةمكحملا ةناها ةمهتب

 زاغ لبانق نأ دكأ ثيح هتدافإب ءالدإلاب مويلا ةسلج يف بيبطلا يناثلا دهاشلا أدبو

 رويطلا ةافوب تبيست دقو ةيدركلا قطانملا برضل تلمعتسا دق نيريسلاو لدرخلا

 .قئاقد ةسمخ دعب رشبلا يفوت امنيب طقف نيتقيقد دعب تاناويحلاو

 ىلع لصاح لصألا يقارع يدروك وهو يركش دمحا رايدنفس بيبطلا عباتو
 ةمظنم نإ ةدحتملا تايالولاب ناغيشيم نكسيو ١44٠ ماع ديلاوم نم ةيكريمألا ةيسنجلا

 دروكلا برض تايلمع يف قيقحتلل ١1448 ماع هب تلصتا ةيناسنإلا لجا نم ءابطأ

 .ةيواميكلا ةحلسألاب

 عيزوت مت هنا لافنألا ةيضقل ؟5١لا مويلا ةسلج يف يناثلا دهاشلا بيبطلا فاضأو

 هيف ناكو ركب رايد ركسعم يف ايكرت يف دروك نيئجال ىلع نايبتسا ةرامتسا فلأ نم رثكأ

 .ةينويزفلت تالباقم ىلإ ةفاضإ ئجال فالآ 0 هيفو نيدرام ركسعمو ئئجال فلأ ١

 لبانقب 1988/8/78 يف اويرض مهنأ اودكأ ًاصخش ١8 نأ ىلإ بيبطلا راشأو



 اذ 1 666

 ةحئار هبشت تناك لبانقلا هذه حئاور نإ اولاقو كلذ ءارج تاباصإ مهل تئدحو ةيواميك

 .موثلا

 ةيواميكلا ةحلسألاب مهتباصإ اهيف اودكأ دررك نيباصم لاوقأ بيبطلا ضرعو

 مهل براقأ ةاقو ىلإ ةفاضإ مهداسجأو مهنيعأ ىلع ةحلسألا هذه راثآل ًافصو اومدقو
 .ةحلسألا هذه لعفب

 ميخم يف يواميكلا ممستلا ضارعأب نيباصملل روص ضرعب بيبطلا ماق مث نمو
 .ةمكحملا ىلع ةيكرتلا نيدرام ةقطنم يف

 اهنم بلط ةيناسنإ ةمظنم نمض ناك هلمع نأ هل يضاقلا لاؤس دعب حضوي بيبطلا

 مهنم بلطت نأ نود دروكلا نيئجاللا ىدل يواميك حالسل ضرعت دوجو نم ققحتلا

 .مهتجلاعم ةيكرتلا ةموكحلا

 دق باصعألاو نيريسلاو لدرخلا تازاغ نأ دكؤي هريرقت نأ ىلإ صلخي بيبطلا

 ةسمخ هيلع قفاو دقو ةيكيرمأ ةيبط تالجمب اهنيح يف رشن ريرقتلا نأب ًاركاذ «تلمعتسا
 .ايبط اريبخ رشع

 ريغ نيرخآ لاوقأل هدرس نأ ىلإ ًاريشم بيبطلا لاوقأ ىلع ماعلا ءاعدالا ضرتعا
 نع هتاليلحت جئاتن كلذكو هتادهاشم درسي نأ هنم بلطو ةيضقلا ريس ىلع رثؤم

 .نيباصملا

 حمست مل اهنكل ةيواميكلا ةحلسألاب اهردصب ةباصم ةاتف دهاش هنأب بيبطلا درف

 اهرمع نإ ودبيو ةيبصلل ةروص ضرعو مارحو بيعم رمأ كلذ نإ ةلئاق اهردص ريوصتب
 حورجلا راثآو نيرخآ صاخشأ تاباصإل ًاروص ضرع امك ؛ماوعأ ٠١ يلاوح غلبي ناك
 .لدرخلا زاغب مهتباصإ دكؤت يتلا مهداسجأ ىلع

 ثدحتلا نم ىضرملا اوجلاع نيذلا ءابطألا تعنم ةيكرتلا تاطلسلا نأ ىلإ راشأو

 .مهريوصتو مهب ءاقتلالل ناريإ عم ةيدودح ةقطنم ىلإ ءالؤه نم ددع لقن متف « مهيلإ

 دض باصعألا زاغو لدرخلا زاغ مادختسا تتبثأ هتاصوحف نأ بيبطلا دكأو

 تاربتخم اهترجأ يتلا تاليلحتلاو تاصوحفلا هتدكأ ام وهو عساو قاطن ىلع دروكلا

 .ايناطيربو اكريمأ يف



 دغ موي ىلإ 10لا مويلا ةسلج ليجأت ةفيلخلا يبيرعلا دمحم يضاقلا ررق مث نمو
 1١/7٠. سيمخلا

 ؟١٠٠/57/11٠٠ لافنألا ةمكاحمل 5١ لا ةسلجلا ليصافت

 ةلدألا ءاربخ دحا ةداهش ىلإ عامتسالا يف مويلا ةسلج لالخ ةمكحملا تأدب

 .ةيعامجلا روبقلا نوؤش يف ةيئانجلا
 قليف عم لمعي يندم لبيرت لكيام يكيرمألا ةيئانجلا ةلدألا يف ريبخلا أدب ثيح

 يئانج ريرقت حرشب ةمكحملا مامأ هتداهشب ءالدإلاب «يكيرمألا شيجلا يف نيسدنهملا

 .ةافولا لوصح ةيفيك ليصافت ًاحراش لافنألا تالمح يف اهيلع رثع يتلا ثثجلا لوح

 سأرلا يف ةرشابم تاقلطي ةباصم اهيلع رثع ثئجل ًاروص ريبخلا ضرعتساو
 .ءاسنو لافطأل دوعت ثئجلا هذه ضعب نأ احضوم

 ؛ىونين يف اهيلع رثع يتلا ثثجلا نم ةعومجم ليلحت جئاتن ريبخلا ضرعتساو
 ةصاصري ةباصإ اوقلت «ةربقملا يف مهيلع رثع نيذلا لافطألا نم ةئاملا يف / نأ ًادكؤم
 .سأرلا يف ةرشابم

 ىلع روثعلا متي مل ةربقملا يف اودجو نيذلا نيغلابلا نم /74 نأ ريبخلا فاضأو

 غلبي ثثجلا ددع ىلإ ةبسن اهقالطإ مت يتلا تاصاصرلا لدعم نأو «مهثثج يف صاصر

 .طقف ةدحاو ةصاصر

 دحأل حمست ال ةقيرطب تدعأ دق ىونين يف اهيلع رثع يتلا روبقلا نأ ريبخلا عباتو

 مقر ربقلا* اهدحأ يف نفدو فصنو راتمأ ةثالث قمع ىلع نفدلا مت ثيح اهيلع روثعلاب
 .نيغلابلا روكذلا نم مهلكو تاشاشرلاب اولتق ًاصخش 74 "4

 يهو اهضعب قوف ةسدكتم اهيلع رثع يتلا ثثجلا تايعضو نإ ريبخلا فاضأو
 .مهيدي ىلع قاثولا دش دقو ةبوصعم اهنيعأ تناك امنيب اههابج يف ةيران تاقلطب ةباصم

 نأ ًادكؤم ىنثملا ةظفاحم يف تدجو ةيناث ةربقم نع هثيدح يكيرمألا ريبخلا عباتو
 ىلع لدي امم ىونين رباقمل قباطم ةظفاحملا هذه يف تدجو يتلا رباقملل ماعلا عباطلا

 .ةمظنم تناك تايلمعلا هذه نأ

 ريبكلا مجحلا رهظت ةمكحملا مامأ ةيحيضوت روص يكيرمألا ريبخلا ضرع مث نمو
 نيتس وأ نيسمخ زواجتت مل اهنأ ثيحب قمعلا ةليلق اهنوكب اهزيمتو ةربقملا هذهل ًادج



 48 و نيغلاب نيلجرو ةديس ؟! مهنيب ةشاشر ةحلسأب اولتق ًاصخش ١١4 تمضو رتميتتس

 ١7 نع لقت مهرامعأ تناك ةربقملا هذه يف لافطألا نم 65 نأ ريبخلا عباتو |

 .مهيلع رانلا قالطإ لبق ةرفحلا يف نيفقاو اوناك دقو ماع

 ثنج لاطت يتلا ةيحيرشتلا ةيحيضوتلا روصلا نم ةعومجم ضارعتسا مث نمو

 اهتم تلخد يتلا نكامألاو مادعإلا ثودح ةيفيك حضوي لكشب ةربقملا هذه لخاد

 .تاصاصرلا

 اهنياع يتلا ثالثلا عقاوملا يف اهيلع روثعلا مت يتلا ثئجلا نأ ىلإ ريبخلا صخلو

 ةبسن غليت امنيب «نيغلابلا لاجرلا نم 7١21و .ءاسنلا نم /57 اهنيب 7١١ يه

 ./١7لافطألا

 مهنع ًامغر اوذخأ ًاصاخشأ نإ ؤهو رباقملا لكل ماع طمن كانه نأ ريبخلا ربتعاو

 ةنيعم ةيفارغج ايازم اهيدل مقاوم يف «هباشتم لكشب رويق رفح مت ثيح ءءارحصلا ىلإ
 مت دقو ؛لافطألاو ءاسنلا دايتقا يساسأ لكشب مث دقو ءاهيف ثدحي ام ءافخإ ىلع ةرداق

 .ةقالمع تارافح لامعتساب روبقلا مدر مت مث «ةشاشرلا ةحلسألاو تاسدسملاب مهمادعإ

 هذه نوكت نأ لامتحا لوح ًالئاس هريرقتب ًاديشم ريبخلا مالك ىلع بقعي ءاعدإلا
 .رخآ ناكم نم اهيلإ ةلوقنم روبقلا يف ةدوجوملا ثثجلا

 تناك اهماظعو ضرألا يف تناك ثئجلا هذه نأ :لبيرت لكيام ريبخلا باجأف
 .ةيناكمإلا هذه يفني امم اهضعبب ةقصتلم

 لافطألا بعل نم مهتزوحب اياحضلل ةيصخشلا تاينتقملا دوجو نأ لوقي ءاعدالا
 .اوملستسا وأ مهلزانم نم اوديتفا لب نيلتاقم اونوكي مل ءالؤه نأ دكؤي ةيودألا نمو

 نأ رابتعاب نيمهتملا تاداهش عامس ىلإ ًاروف لاقتنالاب يضاقلا بلاطي ءاعدإلا
 .ءاريخلاو نيكتشملل عامتسالا مت نأ دعب هيأرل ًاقفو ًاينوناق ةموسحم تتاب ةيضقلا

 ىلإ هءامتنا ببسب لبيرت يكيرمألا ريبخلا ةداهش يف نعطي بدتنملا عافدلا يماحم

 شيجلاو يكيرمألا شيجلا نيب ةموصخلا ببسب هداعبتسا بلطيو يكيرمألا شيجلا
 .هنيح يف يقارعلا



 ءاهضرع يتلا ثثجلا بايث روص نع ريبخلا لأسي ديجملا نسح يلع مهتملا

 .اهميمصت ديعأ ًابايث مأ روبقلا يف تدجو ةيلصأ ًابايث تناك اذإ ام ًاحضوتسم

 .روبقلا نم تجرختسا بايثلا نأ دري ريبخلا
 يضاقلل رمألا ريدقت ًاكرات ةلكآتم ودبت ال بايثلا نأ دري ديجملا نسح يلع مهتملا

 يتلا تاهجلا ةفرعمب ًابلاطم ءرباقملا يف اهيلع روثعلا مت ينلا تايوهلا نع ًالئاسو
 .هنيح يف ةيصخشلا قئاثولا كلت تملست

 هنأو هتزوحب صاخ ريرقت يف ةقثوم اهنأ دكؤي هنكلو ددعلا ركذي ال هنأ دري ريبخلا

 1١١08. و 5٠١4 يماع نيب ايلعلا ةيقارعلا ةمكحملا ةاضق ىلإ تايوهلا ملس

 ضعب ىلع اضرتعم ريبخلا اهمدق يتلا ةداهشلا يف مادص مهتملا ككش دقو

 يهو .لافنألا ةيضق جراخ اياحضل' اهنإ الئاق ريبخلا اهضرع يتلا ةيحيضوتلا عطاقملا

 .ضارتعالا اذه ىلع قلعي مل يبيرعلا يضاقلا نأ الإ ' ةمكاحملا صاصتخا جراخ

 نإ لوقلل مادص مهتملا داع مث .ةيحيضوتلا حئارشلل هضرع يف ريبخلا رمتساو

 رباقملا ةنكمأ ةطراخلا ىلع مدقي نأ بجي كلذلو رفحل اماع ًاروص ضرع ريبخلا

 : .طبضلاب

 .ةمكحملا ىلإ همدق يذلا ريرقتلا يف اهلك ةدوجوم تامولعملا هذه ناب ريبخلا درف

 .ريراقتلا ىلع اوعلطي نأ نيماحملل نكمي هنا يضاقلا لاقف

 يف اهيلع رثع ةربقم لك لصفت يتلا ةفاسملا نع ريبخلا مادص مهتملا لأس مث

 .ةقطنملل ماعلا قيرطلا نع لصوملا

 .هليصافت ركذتي ال يذلا ريرقتلا يف روكذم هلك اذه نإ ريبخلا باجأف

 .ريرقتلا نم ةخسن ىلع لوصحلا عيطتسي ناك اذإ مادص مهتملا لأسف

 .هيلع عالطالا نكميو هيماحم ىدل دوجوم ريرقتلا نم ةخسن نأ ىلإ يضاقلا راشأف

 ةيركسعلا لافنألا تايلمع لوح تلكشت ةمكحملا نإ مادص مهتملا فاضأو

 .ةمهتلا قايس جراخ ةيعامج رباقم لوح ةداهشلل نييكريمألا رطاقت ببس نع الئاستم

 ام ررقت يتلا يه ةمكحملا نأ يضاقلا حضوأف ."ناتيضقلا تجمد له : الئاق لءاستو

 .ايسائم هارت
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 لافنألا تايلمعل جاتن يه ةيعامجلا رباقملا نأ ىلإ ماعلا يعدملا راشأ مث نمو

 .اهنع ةلقتسم تسيلو اهب ةطبترمو

 «ماعلا يأرلل رمألا حضوي نأ ديري هنكل رباقملاب هل ةقالع ال هنا مادص مهتملا لاقو

 ءاربخ ىلإ لاقتنالاو نييكريمألا ءاربخلا ةداهشب يفتكت نأ ةمكحملا ةسائر نم بلطو

 .صحفت مل ىرخأ ةيعامج رباقم اهنأ لاقي ام اوصحفيل نيدياحم نييلود

 ةماعلا ةدايقلا يف قباسلا وضعلا يتيركتلا ديشر نيسح مهتملا بلاط هبتاج نم

 ةيلمع نيب لصفلا ةمكحملا نم لافنألا تايلمع نابأ دئابلا ماظنلل ةحلسملا تاوقلل

 ةيضقب مهل ةقالع ال نما طابضو ةيلحم ةطرش اهب تماق يتلا تايفصتلاو لافنألا

 .لافنألا

 براحت يتلا ةيلصألا لافنألا ةطخو ةطراخ ىلإ ةدوعلاب ديشر مهتملا بلاطو

 .ةيواميك ةبرض وأ تامادعإ يأ نمضتت ال ةتحب ةيركسع ةطخ يهو نييناريإلا

 .قئاثولا هذه نالعإب ةيلاحلا عافدلا ةرازو بلاط امك

 نينثالا موي ىلإ ةمكاحملا ةسلج ليجأت ةيفلخلا يبيرعلا دمحم يضاقلا ررق مث نمو

 .لبقملا

 ؟5/4١/7١١ لاضنألا ةمكاحمل 77 لا ةسلجلا ليصافت

 ماظنلا ةداق لاومأ ىلع زجحلا عضوب اياحضلا يماحم دحا بلاط ةسلجلا ةيادب يف

 ضيرعت ىلع اهقافنإل كلذو ةيبنجأ كونب يف ةعدوملا رالود تارايلم ةرشع ةغلابلا قباسلا

 يف هعم نيمهتملا ةيقبو نيسح مادص مهتملا روصقو تاكلتمم زجح كلذكو اياحضلا

 ًاريشم «ةعيرس ةمكاحمب ءاعدالا ةوعد ىلع ضرتعا نيمهتملا يماحم دحا نكل .ةيضقلا

 تادافإ عامسي رارمتسالاب بلاطو هيلكوم قوقح باسح ىلع نوكيس كلذ نأ ىلإ
 .بلطلل ةباجتسالا مدعو نيكتشملا

 قح ىلع رصأو بناجألا ءاربخلا تادافإ ىلإ عامتسالا رارمتساب ةمكحملا بلاطو

 مهل تعمتسا نيذلا ءاربخلا نأ رابتعا ىلع نيدياحم نييلود ءاربخ مادقتسا يف هيلكوم

 .نيمهتملل موصخ ءالؤهو نييكريمألا نم مه نآلا دحل ةمكحملا

 .نيتدياحم ريغ امهو نيتيركسع نيتسسؤم ىلإ نايمتني ءاربخلا نم نينا ىلإ راشأو



 يذلا يتيركتلا نيسح مهتملا ىلع ةقباس ةسلج يف ءادتعالا يف قيقحتلا ءارجإب بلاط مث

 .هبلطل يضاقلا باجتساف حورجي بيصأ
 راضحإب بلاطو ةكرمشبلا تاوق يف رصانع تاداهش ىلع يماحملا ضرتعا امك

 دضو ناريإ دض يقارعلا شيجلا بناج ىلإ تلتاق يتلا ةيدركلا لئابقلا تاوق ةداق
 .مهلاوقأ ىلإ عامتسالل ةكرمشبلا

 ةمكحملا مامأ يكيرمألا ريبخلا ةدافإ ضرع عافدلا ةئيه يماحم دحأ بلط مث نمو

 يف ليلحتلل تانيع لسرأ يكيرمألا ريبخلا نإ رخآ ماحم لاقو .نيصتخملا نم ددع ىلع

 يماحملا لءاستو .ريبخلا ةيقادصم يف ًاككشم «ةيناطيربلا عافدلا ةرازول ةعبات ةسسؤم

 كلت نأ دكأو «ةيناطيرب ةسسؤم ىلإ تانيعلل يكيرمألا ريبخلا لاسرإ بابسأ نع
 .قارعلا يف لماشلا رامدلل ةحلسأ نع ثحبلاب ةينعم تناك ةسسؤملا

 ةدافإ لوح ةيليلحتلا ةحئاللا ميدقت هنم بلطيو يماحملا عطاقي ةمكحملا سيئر
 .هعافد ميدقت ءانثأ ريبخلا

 ةحئاللا ضرع يف ةينوناقلا لبسلا عابتإ لوح عافدلا ليكو هجوي ةمكحملا سيئر

 .ةصالخلا ةءارق هنم بلطيو

 يقارعلا ماظنلا نأب ًايسايس ًايأر نوقنتعي ةمكحملا مامأ نيكتشملا مظعم : ماحم
 « "ةكرمشبلا' مساب ةفورعملا ةيدركلا تاوقلا يف ءاضعأ مهرابتعاي مهل ودع ناك قباسلا

 .مهتادافإ ةيقادصم يف نعطأ يننإف اذلو

 نييكيرمألاب مهتقالع ببسب ءاربخلا ريرقت يف انعط انمدق :مشاه ناطلس مهتملا

 .ديدج ريرقت دادعإل لود نم ءاربخ ةسمخ بادتنا بلطنو نييناطيربلاو

 دروك نينطاوم لتق هرود سيل يقارعلا شيجلاو انلهأ دروكلا :مشاه ناطلس مهتملا

 لاتقلا .ةيعامج رباقم دوجوو لافنألا ةلمح نيب طبار دجوي الو ةيعامج روبق يف مهئفدو
 .حلسم رخآ شيجو يقارعلا شيجلا نيب ناك دروكلا قطانم يف

 .هللا دبع رداقلا دبع هللا ديع يكتشملا ةدافإ ىلإ عامتسالاب ةمكحملا تأدب مث نمو

 .ةيناميلسلا ةيبرت ةيريدم يف ًايئايميك ًافرشم ًايلاح لمعيو ١444 ديلاوم نم
 تماق 1444 ماع (ويام) رايأ نم ثلاثلا يف :ًالئاق هتدافإب ءالدإلاب يكتشملا أدبو

 ةداضم ةربإ ١١ يدل ناك فصقلا موي يفو .ةيئايميكلا ةحلسألاب انتيرق فصقب تارئاط



 ةدام ىلع فارشإلاو سيردتلا يف يصصخت مكحب ًابيردت تيقلت ثيح يواميكلا فصقلل
 .ةليوط تاوئسل سرادملا يف ءايميكلا

 .ةيرقلا يف عقارملا دحأ يف فصقلا ءارج نم ًاباصم ٠: تدهاش : يكتشملا عباتو
 ءفدلا تففحخو ةأفدم اهيف ةفرغ ىلإ ةعرسلا هجو ىلع هتذخأف نئي ًالفط تدهاشو
 .هيلع ةيئايميكلا داوملا رثأ نم ثعبنملا

 ةأرما تدهاش امك لافنألا يف يتلئاع دارفأ نم ًادرف 50 تدقف : يكتشملا فاضأو
 ناكو «يتدلاو اهنأ فشتكا اهعم تلماعت امدنعو ءام لودج برق اههجو ىلع ةئفكنم

 .بيرق هايم لودج يف ةيئايميكلا داوملا راثآ نم صلختلا ىلإ اوعراس دق ناكسلا مظعم

 تيشخ ينكلو اهلبقا نأ تلواح :لاقو هعومد حسميو يكبي يكتشملا ذخا مث

 .عادولا ةلبق نم ىتح تمرح اذكهو ةيئايميكلا داوملاب تباصأ

 تاونس رشع اهرمع ناكو يتنبا ةئثج لودجلا ةاذاحم ىلع تيأر :يكتشملا عباتو

 هرهظ ىلع ىقلم املعم ناكو ربكألا يقيقش تدهاش تيبلا برقو ةايحلا تقراف دقو

 .تايئايميكلا تاداضم نم ةربإب هتنقحف سفنتي لازام ناكو همف نم جرخي ءيقلاو

 اهرهظ ىلع ةاقلم يتجوز تناك يقيقش نم نيرتم دعب ىلع :يكتشملا فاضأو

 اهتنقحو ءامدلا نم يتجوز هجو تفظن .ةايحلا اتقراف دقو يلافطأ نم نيلفط اهنضح يفو

 حابصم ءوض ىلع ًاليل ثئجلاو نيباصملا دقفت تلصاو .باصعألا تازاغل ةداضم ةربإب

 ةنقحب يتلئاع نم نيرخآ نيباصمو يتجوز نقحأل قئاقد رشع دعب تدعو .يدحو يودي

 .تايواميكلل ةداضم ةيناث

 دارفأ يندعاسو .فصقلا ءارج نم ةبرقلاي لافطألا مظعم يفوُت :يكتشملا فدرأو

 «باصعألا تازاغ ءارج نم ًارثأتم ناك يخأ .رارج ىلإ ثثجلا لقن يف يتلئاع نم
 نمم ةيرقلا ناكس نم ريثكلا .يعولا نيباصملا نم ديدعلا دقفو .نونجملاك فرصتي ناكو
 .يدلاوو يتجوز مهنيب نمو لافنألا ةلمح قايس يف كلذ دعب اولتق اوجن

 ةقطنم نع دعبت ةقطنم يف ةياغلل ىعوج انك ةيلاتلا مايألا يف : يكتشملا فاضأو

 يتجوز ذاقنإل ةيرقلا ىلإ ةدوعلا انلواح .مادقألاب ًاريس تاعاس عبرأ يلاوح فصقلا

 مايق نم يلاهألا دحأ انرذح .ةايحلا ديق ىلع مهئاقب نع رابخأ دراوت دعي «يدلاوو



 انيأرو ًاديعب هعم انبرهو ناكسلا لاقتعاب ةقطنملا يف ةزكرمتملا يقارعلا شيجلا تاوق

 .ىرخأ تاوقو يقارعلا شيجلا نيب لدابتم ران قالطإ
 كانه تيقبو ناريإ تلخدو ةيناريإلا دودحلا ىلإ كلذ دعب تهجوت : يكتشملا عباتو

 .يلإ يتلئاع تمضنا مث

 ةفاك فصقلا ةيلمع يف تدقف :يكتشملا لوقي عافدلا يماحم نم ةلئسأ ىلع ادر

 .يلافطأ روصو ةيمسرلا قاروألا

 ىلإ همامضناب فرتعي يكتشملا .يكتشملا ةدافإ يف ككشي عافدلا ءالكو نم ماحم

 جالعلل تايفشتسملا يف ةداع دجوت اهمدختسا يذلا نقحلا نإ لوقيو ةكرمشبلا تاوق

 .يولكلا صغملا نم
 موي ىلإ ةسلجلا ليجأت ةمكحملا سيئر ةفيلخلا يبيرعلا دمحم يضاقلا ررق مث نمو

 .لافنألا ةيضق يف يفنلا دوهش ىلإ عامتسالاب ءدبلل ١7/7 ءاعبرألا

 ٠٠١7/1١/1 لافنألا ةمكاحمل ١8 لا ةسلجلا ليصافت

 روتكدلا وهو ةمكحملا مامأ هتداهشب ءالدإلاب ديدج تابثإ دهاش ءدبب ةسلجلا تأدب

 فوفص يف ناكو «يناتسدركلا يطارقميدلا لحلا بزح سيئر يبلوك دمحم قئاف

 نع ثدحت ثيح ؛ 1444 ماع لافنألا تايلمع ثودح دنع يناتسدركلا ينطولا داحتإلا

 نم رثكأ ضرعت :لاقو يواميكلا فصقلا ىلإ نانيسويسو ولكربو ولكرس قطانم ضرعت
 ةحلسألاب ناكسلا فادهتسا ببسب ةريطخ ضارعأ ىلإ يتيرق ءانبأ نم اصخش نيثالث

 .ةيواميكلا

 يناتسدركلا ينطولا داحتالا ةدايق رقم انغلبأ قباس تقو يف :ًالئاق يبلوك فاضأو
 تاءارجإو «ةكرمشبلا راقم دض ةيواميكلا ةحلسألا لامعتسا يونت ةيقارعلا ةموكحلا نأ
 .ةيواميكلا ةحلسألا راثآ نم انتيامح يف حلفت مل ةدايقلا رقم نم اهانيقلت يتلا ةياقولا

 يف تماقأو ةرتفب موجهلا لبق ةيدركلا ىرقلا ترداغ ةكرمشبلا تاوق نأب حضوأو

 ىرقلا ناكس فصق لصاو يقارعلا شيجلا نأ ريغ «ىرقلا دودح جراخ اهب ةصاخ راقم

 نيم .نييندملا

 قوف ةيقارعلا تارئاطلا نم ابرس تدهاش :ًالئاق ثداوحلل هدرس يف دهاشلا ىضمو



 تيأرو .ةتفال ةجردب تاراجفنالل اتفاخ اتوص تعمسو .ءفصقلاب اوماقو ءانتقطنم

 ..دسافلا حافتلا ةحئار هبشت ةحئار تممشو .ىلعأ ىلإ دعاصتي افيثك اناخد

 .ةسلجلا يضاقلا عفرو

 ٠٠١7/11/1 لافنألا ةمكاحمل 19 لا ةسلجلا ليصافت

 نايرز روتكدلا وهو ديدج تابثإ دهاش ةداهش ضارعتساب ةرشابم ةسلجلا تأدب
 انيلع وجلا نم اهلبانق تارئاط تقلأ :لاق ثيح ناتسدرك ميلقإ يف ةحصلا ريزو نامثع

 ةقبقد ةرشع سمخ دعبو .أيوق اجهو تكرت اهنكل تفاخ توصب رجفنت لبانق تدهاشو
 وأ موثلا ةحئار نم ةبيرق ناسيلاب ةقطنم ءاوجأ يف ةحئار تحاف تارئاطلا ةرداغم نم

 .حافتلا

 ةدايق زكرم تدصقو يتيرق ىلإ تهجتاو ةقطنملا ترداغ كلذ دعب :دهاشلا عباتو

 تعمس كانهو فصوتسملا ىلإ تبهذ مث .بيبطك مهدعاسأ تنك ثيح ةكرمشبلا

 ةيعارز تارارج ىلع ءاسنو لافطأ مهنيب سائلا نم ةعومجم تدهاشو ةعفترم تاوصأ

 ىلع تدهاش .ةدعاسملا نيبلاط فصوتسملا اودصق دقو ًاصخش نيئالث مهددع غلبي
 مهنويعو ةيؤرلا نع نيزجاع اوناك .يتايح يف اهلثم دهاشأ مل ةيبط تامالع نيدفاولا

 .تاعاقف اهيلعو ةخولسم مهدولجو ةرمحم

 .لاستغالاو مهبايث رييغت مهنم تبلطف لعفأ اذام فرعأ مل :دهاشلا فاضأو

 مدقت تاوصأ عمسن انكو انهاجت يربلا موجهلا أدب فصنلاو ةعبارلا ةعاسلا يلاوحو

 رئاس عم تبرهف .ىحرجلاب ًائيلم فصوتسملا ناك اميف انفصقب تأدب يتلا تابابدلا
 ريسلا مهعسوب ناك نيذلا ىحرجلا نم لاجرلا ضعب انعم ناكو لابجلا ىلإ يبطلا رداكلا

 ءاقبلا رخآلا ضعبلا ررق اميف نايمع اوناك مهنأل مهرجو مهلمح ىلإ انررطضا دقو
 ىتح ثيم ءيش لك تدهاش ثيح ةيرق ىلإ انلصو .فصوتسملا يف مالستسالاو

 ثحبلل اههجو ىلع ميهت اهرصب تدقف دقو تاناويح تدهاشو راجشألاو تاناويحلا

 .ماعطلا نع

 ةريغص تناكو ةلبنقلا اهيف تعقو يتلا ةرفحلا تيأر ةيرقلا كلت يف :دهاشلا عباتو

 انتيرق ىلإ اندعف يربلا موجهلا ىهتنا نيموي دعبو .ضيبألا صجلا هبشت ةدامب ةاطغمو



 تاناويح طقف تدهاش لب ناسنإ يأ دهاشأ ملو ةرمدم تتاب اهلك ةقطنملا نأ اندهاشو

 .رصيلل ةدقاف

 حالسلاب ةقطنملا برضت ةرم لوأ يملع بسح تناك هذه :دهاشلا فاضأو

 بجي ام لوح سانلا داشرإب ثمقو هب مايقلا بجي ام تملعت بيبطك يننكلو يواميكلا
 ىرق تابرضلا تلمشو تلت يتلا تابرضلا يف ىلتقلا ددع اقحال ضفخنا كلذل هلعف

 .هتروو ناكلمو ناسيلاب
 .يبطلا هصصخت ديدحت دهاشلا نم بلطي عافدلا يماحم

 .دعب صصخت دق نكي ملو ماعلا بطلا يف تناك هتداهش نأ دري دهاشلا

 .نيباصملل همدقت تنك يذلا جالعلا وه ام :عافدلا يماحم

 حالسلا تاباصإ فرعأ نكأ مل يننأل مهل جالع يأ ميدقت عطتسا مل :دهاشلا
 .مدقتت ةيقارعلا ةيربلا تاوقلا تناكو يواميكلا

 .ةكرمشبلا تاوق نمض هتبتر لوح دهاشلا لأسي : عافدلا يماحم

 .حالسلا لمحأ ال ًابييط تنك :دهاشلا

 ام هتياورل ًاقفو ١9817 ماع تمت اثادحأ يوري دهاشلا :دمحأ مشاه ناطلس مهتملا

 .لافنألا ةلمحل ينمزلا قاطنلا جراخ اهلعجي

 ءادأ هنم بلط ثيح رخآ تابثإ دهاش ةدافإ ىلإ عامتسالا يضاقلا ررق مث نمو

 .ةينوناقلا نيميلا

 لمعأ تنك 194817 /4/1 يف :ًالئاق هتداهشب ءالدإلاب يناثلا تابثإلا دهاش أدبف

 مويلا اذه يف نكلو ةرمتسم ةروصب فصقلل ضرعتت ةقطنملا تناكو ولكرب ىفشتسم يف

 .فئاذقلا راجفنا عمسن مل اننأ ثيح ًافلتخم فصقلا ناك

 ةديدع ضارعأ نم نوناعي ىفشتسملا ىلإ ىضرم ءاج ةقيقد 10 دعب :دهاشلا عباتو
 براوجلا ءادترا ةقطنم يفو نيطبإلا تحت دلجلا يفو نيئيعلا يف رارمحا اهمهأ

 .مازحلاو

 ىلع ةلاحلا انصّحشو ىفشتسملا يف نيلماعلا رئاس عم عوضوملا ةشقانمب تمقف

 ةكرم ةقطنم ةاعر نم وهو هسمش ىعدي باش رضح نيموي دعبو .لدرخلا زاغب ةباصإ اهنأ

 كانه تناك ثيح حضوأ تاجردب نكل اهنيع ضارعألا هيلع تدهاش دقو وتيناك و
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 نكل ىفشتسملا يف هانجلاعو سفنتلا قيض نم ىناعو مسجلا مظعمو نينيعلا يف تاحرقت
 .تامو يسفنتلا هزاهج راهناو تاحرقتلا تدادزاو هتلاح تءاس مايأ ةرشع دعب

 اوناكو ناسيلاب ةقطنم نم ىفشتسملا ىلإ اهتلفطو ةديس تءاج مث :دهاشلا فاضأو

 ةدايعلا نم تجرخف فصق لصح ىرخأ ةثداح يفو .مهتجلاعف رصبلا اودقف دق

 ثعبنيو ثوص نود رجفنت لبانق تدهاش ثيح يواميك فصق ةيلمع ينيعب تدهاشو
 .ضفخنم عافترا ىلع راشتنالاب ذخأ مث ًاليلق عفترا نوللا رمحأ ناخد اهنم

 يراميك حالس هنا عيمجلا ًارذحم فصقلا ثيأر امدنع تخرص :دهاشلا فدرأو

 .ةمزاللا ريبادتلا ذخأ مهنم تبلطو

 /١941 ماع ذختا لافنألا ةيلمع رارق نأي مشاه ناطلس مهتملا ىلع دري :ءاعدإلا

 .ةلوبقم دهاشلا ةداهشف كلذل

 ضارعأ عم اهضارعأ هباشتت ضارمأ كانه له دهاشلا لأسي :عافدلا يماحم

 .يواميك حالسب ةباصإلا
 هل رهظت ضرم يأ كانه سيل نكل ةريثك ضارمأ عم ةكرتشم ضارعأ كانه :دهاشلا

 .يواميكلا حالسلاب ةباصإلا ةلاح ىوس ةنمازتم ةروصب ضارعألا هذه

 تراز يتلا تالاحلا قيثوتو ليجست مت اذإ ام دهاشلا لأسي :عافدلا يماحم

 يف ىفشتسملا ىلإ لخد يقارعلا شيجلا نأ الإ تالجس كانه ناك : دري دهاشلا
 -.تالجسلا كلت فلتأو قحال تقو

 اوناك ىضرملا نأ ديدحت ةيفيك لوح دهاشلا لأسي :دمحأ مشاه ناطلس مهتملا

 .لدرخلا زاغب نيباصم
 اودهاش مهنأ ضعبلا انل ىور دقو ضارعألا صيخشت ربع تفرع :دري دهاشلا

 .تطقس يتلا لبانقلا نم ةثعبنم ءارفص ةدام

 رهظي اضقانت كانه نأ ًاربتعم دوهشلا تاداهش شقاني :دمحأ مشاه ناطلس مهتملا

 ىلع أدار ةبيرق تايفشتسم دوجو مغر ةديعب تايفشتسم ىلإ ناسيلاب ةيرق يلاهأ ءوجل يف
 يخيراتلا قايسلا جراخ تناك لوألا دهاشلا ةداهش نأ ًاربتعم هنيع تقولا يف ءاعدإلا
 .ةضقلل



 دب الو قئاثولا ضرع متي نأ بجي تاداهشلا عامس دعب :يرودلا رباص مهتملا

 اهمظعم اهنأل قئاثولا هذه يف رظنلل نييركسع ءاربخ ةمكحملا نيعت نأ ةيملعلا يف ةقدلل

 .ةيركسع

 زومرلا ضعب حيضوتل يرودلا بلط ىلع ةقفاوملاب ةمكحملا بلاطي ءاعدإلا
 .قئاثولا يف ةدوجوملا ةيركسعلا

 نم ةتسو نيسح مادص ةمكاحم ليجأت ةفيلخلا يبيرعلا دمحم يضاقلا ررق مث نمو

 5007/17/14 موي ىلإ لافنألا ةيضق يف هناوعأ

 ٠٠١1/17/18 لافنألا ةمكاحمل ٠١ لا ةسلجلا ليصافت

 تلمشو ماعلا ءاعدالا ةعلاطم ىلإ ةمكحملا تعمتسا مويلا ةسلج ةيادب يف

 ماظنلا مادختسا تبثت اهنإ لاق مالفأو دنتسمو ةقيثو )١5( وحن ىوتحم ضرع ةعلاطملا

 نم ددعو .نييقارعلا دروكلا دض ةيواميكلا ةحلسألل نيسح مادص مهتملا ةسائرب قباسلا

 ةحلسألا مادختسا تبثت يتلاو لافنألا ةلمحب ةلصتملا ةيتارابختسالاو ةيركسعلا قئاثولا

 .ةمكحملا مامأ ةيلمعلا يف ةيئاميكلا

 يف رظنلاب ةصاخلا ايلعلا ةيئانجلا ةمكحملا يف ماعلا ءاعدإلا ةئيه سيئر لاق ثيح

 ةياغلل ةيصخشو ةيرس تابطاخم اهنأو *ةياغلل ةيرس' قئاثولا هذه نإ :لافنألا ةيضق

 ةسائر ىلإ لافنألا ةلمح نابإ ةيركسعلا ةيقارعلا تارابختسالا ةسائر نم ةعوفرم

 .نيسح مادص مهتملا ةسائرب قباسلا ماظنلا نابإ ةيررهمجلا

 بتكلا لاسرإ طقف اهتمهم نكت مل" ةيركسعلا تارابختسالا ةيريدم نأب هونو
 داتعلاب (ناريإ ءالمع تارقم) هيمست ام تارقم برض حرتقت تناك لب ..(تابطاخملا)

 .'صاخلا

 لامش يف وجلا نأ ىلإ مويلا ةمكحملا مامأ نوعرفلا اهضرع يتلا قئاثولا ريشتو

 ةئيه سيئر فصوو ؛(نيرازلا زاغ) مادختسا ىلع دعاسي ال وهف كلذلو رطمم قارعلا

 يف ًايوق الوعفم يطعت ال يتلا ةرطخلا ةيواميكلا لماوعلا نم هنأب (نيرازلا زاغ) ءاعدإلا
 .ةرطمملا ءاوجألا

 ةبرضلا ذيفنت لئادب ناشقانت نيتقيثو نومضم ماعلا يعدملا ضرع ةسلجلا ةيادب يفو
 .ةمدختسملا ةحلسألاو ينمزلا تيقوتلا ليصافت ثيح نم دروكلا قطانم دض ةيوجلا
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 ةيريدم ىلإ ةيروهمجلا ةسائر نم ةرداص ةيرس ةقيثو يهو ةثلاثلا ةقيثولا
 ةيريدم سردت نأ ررق نيسح مادص مهتملا نأ ىلإ ريشتو ةماعلا ةيركسعلا تارابختسالا

 .ةيدركلا قطانملل ةبرض هيجوت تارابختسالا

 حرتقتو ةيركسعلا ةبرضلا ذيفنت بولسأل روصت نع ليصافت يوحتو ةعبارلا ةقيثولا
 ريفوتو بولطملا ريثأتلا ثادحإل ةئجافم ةبرض قيقحتل ناريطلا مادختسا ةقيئولا

 ليلقب هدعب وأ لوألا ءايضلا تقو ةبرضلا ذيفنتو نيرايطلل فادهألا نع ةقيقد تامولعم

 فئاذق مادختساب ةبكرم ةبرضلا لعج وأ فده لك فصقل ةرئاط نم رثكأ صيصختو

 عم نكمم تقو عرسأبو دحاو تقو يف فادهألا عيمج برضو بقاعتلاب خيراوصو

 .فادهألا ضعب برضل قحال تقو يف ةيعفدملا مادختسا

 ةسائر ىلإ ةهجومو ةيركسعلا تارابختسالا ةيريدم نم ةرداص يهو ةسماخلا ةقيثولا

 نإ" ةقيثولا تلاقو .ةبرضلا ذيفنتل ةحاتملا تايناكمإلا ةقيثولا يوحتو ةيروهمجلا

 جولثلاب ةفدهتسملا قطانملا ةيطغتل ًارظن ةبرضلا ذيفنت ىلع دعاست ال ةيخانملا فورظلا
 ."ماس ريغ (ةيئاميكلا ةداملا) لماعلا لعجت يتلا

 نلو لدرخلا زاغ نم ةريبك تايمك انيدل رفاوتت ال ' ةروكذملا ةقيثولا يف ءاجو

 سرح دض ةبرضلا ليجأت * ةقيثولا تحرتقاو .ةزكرم ةعرج رفاوتب الإ ايوق هريثأت نوكي
 ."رخآ تقو ىلإ ينازربلل ةعباتلا ةحلسملا ةيدركلا رصانعلاو ينيمخلا

 نم ةيئاميكلا لماوعلاب ايكرت عم ةيدودحلا قطانملا رثأت لامتحا نم ةقيثولا ترذحو

 .فصقلا ءارج

 .ةماعلا ةيركسعلا تارابختسالا ةيريدم ىلإ ةنونعم يهو ةسداسلا ةقيثولا

 وجلا حالسب' ءالمعلا فادهأ برض“* ىلإ ريشت ىرخأ ةقيثو ضرعي يعدملا

 .ىدملا نمض ىرخألا ةحلسألا ةفاكو صاخلاو يديلقتلا

 .ةيلمعلا ذيفنتل ةيسانملا فئاذقلاب يقارعلا وجلا حالس حيلست ىلإ وعدت ىرخأ ةقيثو

 قباسلا يقارعلا شيجلا ناكرأ ةسائر نم اباتك قئاثولا نيب نم ماعلا ءاعدإلا مدقو

 «ةرئاط )١1١( ةوقب ءالمعلا تارقم برض مت دقل" اهيف لوقي ةماعلا تارايختسالا ىلإ

 ."انتاعطق نم اهبرقل (ةكوج) ةيرق ءانثتساي .. . صاخلا داتعلاب ةرئاط (515) ىلإ ةفاضإ



 ةمدختسملا ةحلسألاو فئاذقلا عاونأ يعدملا تاعلاطم نمض ١0 مقر ةقيثولا ركذت

 .اليصفت فده لك فصق يف

 مت هنإ شيجلا ةسائر ىلإ ةيركسعلا تارابختسالا نم ةرداصلا ١7 مقر ةقيثولا لوقت

 حرتقتو ."ناريإ ءالمع فادهأ نكامأب يوجلا عافدلا ةوقو ةيوجلا ةوقلا ديوزت'

 .ةيئاميكلا ةحلسألا وهو "صاخلا داتعلا" ب فادهألا برض تارابختسالا

 ."ًاديفم كلذ ناك اذإ اهفصق مت يتلا فادهألا فصق ةداعإ' حرتقت ىرخأ ةقيثو

 صاخلا داتعلاب تابرضلا نم ديزملا هيجوت مدع ىلإ ريشت ةقيثو يعدملا ضرعي
 .'نوزخملا ةلق* ببسب

 ءانبأ مهي دصقي ناريإ ءالمع نأ حضوأ نأ دوأو" :الئاق نوعرفلا فاضأو

 ." ناتسدرك

 يلاحلا يقارعلا سيئرلا ينابلاط لالج رقم فصق ليصافت نع ثدحتت ةقيثو

 .فصقلا اهثدحأ يتلا ةيرشبلاو ةيداملا رئاسخلاو

 داوملا ريثآأت نم دحلا ىلع دروكلا تدعاس ناريإ نإ ةروكذملا ةقيثولا لوقتو

 .اهتمواقمو ةيئاميكلا

 يف قدانب مدختسا يقارعلا شيجلا نأ اهيف ءاجو ٠١ مقر ةقيثولا ضرعي يعدملا

 نإ" ةقيثولا تلاقو .ةيدركلا قطانملاب هتلمح يف (ةيئاميكلا داوملا) صاخلا داتعلا قالطإ

 ىلع دونجلا علطت مل تاطلسلا نأ ىلإ ةريشم « 'قدانبلا لخاد ترجفنا تاوبعلا ضعب

 .اهب مهحيلست مت يتلا رئاخذلا ةعيبط

 ناكرأ ةسائر ىلإ ةيروهمجلا ةسائر نم ةهجوم يهو ١" مقر ةقيئولا يف ءاجو
 .اهجئاتن رامثتسا ةيفيك نع تامولعم رفاوت لبق ةبرضلا هيجوت مدع ةرورضب شيجلا

 ثدحتي ةقيثولاب قحلمو .صاخلاو يديلقتلا داتعلاب ةبرضلا ذيفنت بلطت ىرخأ ةقيثو
 .صاخلا داتعلاب ةرئاط 14 مادختساب اهذيفنت مت فصقلل ططخ نع

 ةبرض“ هيجوتب ديفتو ةيركسعلا تارابختسالا ةيريدم نم ةرداص 714 مقر ةقيثولا

 ةئام بيصأو مهنم ًاصخش ١ لتقو نييعويشلا نيبرخملا رقمل صاخلا داتعلاب ةيوج
 ."نورخآ

 .لافنألا ةلمحب لصتت ةقيثو 10 ىوتحم مدق هنإ لوقيو هتعفارم متخي يعدملا



 ىلإ ةراشإلل قئاثولا هتمدختسا يذلا حاطصملا' وه صاخلا داتعلا نأ حضوأو

 داتعلا نم عونلا كلذ نأ ىلإ ًاريشم ؛ 'يديلقتلا داتعلاب ةنراقم ..يواميكلا داتعلا

 دودحلا دنع ةيناميلسلا ةظفاحم نم قرشلا ىصقأ يف ىرقو عقاوم برض يف مدختسا"

 ."ناريإ عم

 لغشي ناك يذلا يرودلا رباص مهتملا عيقوت ةضورعملا قئاثولا مظعم تلمحو

 .1944 ماع لاقنألا تايلمع نابا ةيركسعلا تارايختسالا ريدم بصنم

 ةحارتسالل ةسلجلا عفر ةمكحملا سيئر ةفيلخلا يبيرعلا دمحم يضاقلا ررق مث نمو

 .فصنو ةعاس ةدمل

 ماعلا يعدملا اهضرع يتلا قئاثولا ةشقانمب ةمكحملا تماق ةحارتسالا ةرتف دعبو

 .نوعرفلا ذقنم

 ماظنلا اهب ماق يتلا فصقلا تايلمع لالخ ةيريدملا رود نإ : ًالئاق قباسلا ةيركسعلا
 ةسائر ةيراتركس نم رماوأب 'طقف ايقيسنت ' ناك دروكلا دض قباسلا يقارعلا

 .اهتقو ةسائرلا تاهيجوت ضفر ىلع" ؤرجي نكي مل" ادحأ نأ ىلع ًاددشم .ةيروهمجلا

 ذقنم ماعلا ءاعدإلا سيئر اهمدق يتلا تادنتسملاو قئاثولا يف يرودلا مهتملا ككشو

 عمج ناك اهبجاو ةيركسعلا تارايختسالا نإ“ :ًالئاق ةمكحملا مامأ نوعرغلا
 كشأ انأ 'و ."اهب شيجلا ناكرأ ةسائر ديوزتو «هتارقم نكامأو ودعلا نع تامولعملا

 ."ماعلا يعدملا اهضرع قئاثو نم ءاج ام بلغأ يف

 ةسائر ةيراتركس لبق نم افلكم تنك انأ ' :يرودلا رباص مهتملا فاضأو

 'قالطإلا ىلع نكي ملو ءرماوألا هيجوت قيرط نع يقيسنت رودب موقأ نأب ةيررهمجلا
 ."صاخلا حالسلاب صتخم طباض يأ تارابختسالا فوفص يف دجاوتي

 ردصت تاهيجوت يأ ضفر ىلع اهتقو ؤرجي دحأ نكي مل هنأ امك " : مهتملا عباتو

 ."يقيسنت يش يأب مايقلاب ةسائرلا ةيراتركس لبق نم هل

 ضرغل ةسارد عضوي تماق يتلا ةنجللا" نأ :ًاحضوم يرودلا مهتملا ىضمو
 ةيريدملا مقت مل امك «تارابختسالا ةيريدم جراخ نم تناك صاخلا داتعلا مادختسا



 اهل تردص يتلا رماوألل ًارظن «يقيسنت رودب طقف تارابختسالا تماق لب .. ةساردلاب

 .نيسح مادص مهتملاب ةصاخلا 'ةيراتركسلا لبق نم

 يأنأوه ائيش حضوأ نأ ديرأ" :الئاق نيسح مادص مهتملا ثدحتو مث نمو

 ناك ءاوس ةيلوؤسملا لمحتي هنأل هشقاني ال هناف مادص نم هل ردص ارمأ نإ لوقي لوئسم
 ةبرض يأ ناف ناريإب قلعتي اميف هنا: :مادص مهتملا فاضأو ."ال مأ احيحص مالكلا

 دض يندم وأ يركسع لوئسم يأ اهب رمأ ةيديلقتلا وأ ةيواميكلا ةحلسألاب تناك ءاوس

 .'اهتيلوؤسم لمحتي هناف " ناريإ
 نم يبرع مأ يدروك يقارع نطاوم دض لمع يأ نكل' :مادص مهتملا لاقو

 ."هيلإ ءاسي ناب حمسي ال هنأل هيف شقاني هناف برغلا وأ قرشلا نمو بونجلا وأ لامشلا
 هنا“ مهتملا حضوأو ."قيرطلا نع جرخي لجر لك برضا انأ' :الئاق مهتملا دكأو

 عمج نع طقف ةلوئسم يه امنإو تارارق ذاختا ةيركسعلا تارابختسالا بجاو نم سيل

 .ةيروهمجلا ةسائرب ةطبترم يهو تامولعملا
 ةضورعملا قئاثولا نأ نع قباسلا عافدلا ريزو مشاه ناطلس مهتملا ثدحت مث نمو

 ًادئاق تقولا كلذ يف ناك وه امئيب 191487 ماع ترج ثادحأي قلعتت ةمكحملا مامأ

 .ةيركسعلا تاكرحلاب ةقالع هل نكت ملو ةيبوئجلا ةرامعلا ةنيدم يف سداسلا قليفلل

 هنا ىلإ قباسلا شيجلا ناكرأ ةئيه سيئر يتيركتلا نيسح مهتملا ثدحت مث نمو

 رماوألاو عافدلا ةرازوب ةقالع هل سيلو ةرصبلا ةئيدم يف لمعي 19417 ماع يف ناك

 .اهنع ةرداصلا

 قئاثولل مهيماحمو نيمهتملاو ماعلا ءاعدالا ةئيهو يضاقلا نيب تاشقانملا ترمتساو

 يبيرعلا دمحم يضاقلا ررق مث نمو «ةيحابصلا ةسلجلا يف ماعلا يعدملا اهضرع يتلا

 .لافنألا ةيضق يف رظنلا ةعباتمل 17/19 ءاثالثلا دغ موي ىلإ ةسلجلا ليجأت ةفيلخلا

 ٠٠٠7/19/14 لافنألا ةمكاحمل ١" لا ةسلجلا ليصافت

 نيذلا عافدلا يماحمو :نيمهتملا روضح نم دكأت امدعب ,ةسلجلا يضاقلا حتتفا
 .نيليصألا عافدلا يماحم بايغ ببسب «ةمكحملا مهتبدتنا

 ةئيهو نيمهتملا نأ يضاقلل دكؤيو «مالكلا بلطي :ديجملا نسح يلع مهتملا -

 .ةمكاحملاب ةصاخلا قئاثولا اوملستي مل «مهعافد



 مهتيو 2 'هريهظت متي يذلا مجحلا نم ربكأ" عوضوملا اذه نأب دري : يضاقلا

 .ةسلجلا نم يلاتتملا باحسنالا ءارج ءريصقتلاب عافدلا يماحم

 قئاثو نيمأتب دهعتيو ؛ةسلجلا ةياهن يف قئاثولاب نيمهتملا ديوزت ررقي : يضاقلا-
 .عافدلا ةئيهو نيمهتملل «ايموي تاسلجلا

 دري ةيركسع لئاسر رهظت :لافنألا ةيضقب ةطبترم «ةديدج قئاثو ضرعي ءاعدالا -
 .لافنألا ةيلمع نمض ' .صاخلا داتعلا" ىمسي امب ةددحم قطانم برض ركذ اهيف

 عوامل كااسلا عطيويرلا ىلع ةيروهمجلا ةسائر ةققاوم نمضنت قئاثولا-

 .ًاوجو أرب ' صاخلا

 اهنأ دقتعي يتلا رئاسخلا مجح اهيف دريو «موجهلا جئاتن مّيقت ةقيثو زربي ءاعدالا-

 . "صاخلا داتعلا" تايرض ءارج ةكرمشبلا تاوق نمض «ينازربلا ةعومجمب تقحل

 دحلا اهيف ركذي «ةقباسلا ةيقارعلا ةيركسعلا تارابختسالا ةدايق نع ةرداص ةقيثو-

 ىرقلاو مهتالئاعو نيدرمتملا" «ةقيثولا هيمست ام ىلع تعقو يتلا رئاسخلل ىندألا

 . 'ةرواجملا

 طسو «تابرعو ةريبك تانحاشل تاكرحت رهظي ءًاروصم ًاليجست ضرعي ءاعدالا-

 ثئج ' اهفصوب ءاعدإلا يماحم اهيلع قلعي ؛ثثج روص رهظت مث ؛سانلا نم دوشح
 . "تابرضلا اياحض

 «ةاصعلاو نيبرخملا مه ءالؤه' :لوقلاب لافطأ ثثجل روص ىلع قلعي ءاعدالا-

 . 'مشاه ناطلس اهنع ثدحت يتلا ةسرشلا كراعملا يه هذهو

 «فصتقلا راثآ ةظحالم يضاقلا نم بلطي ءاعدالاو ؛ةيوج تاراغ رهظي مليفلا-

 تضرعت يتلا ىرقلا رهظت «ةقرفتم ةيليجست تاطقل نع ةرابع وه مليفلا نأ ًاحضوم
 .يوجلا فصقلا اياحضو برغلل

 .ةسلجلا عفري يضاقلا

 ؟٠/7/1١٠؟١ لافنألا ةمكاحمل 7؟ لا ةسلجلا

 ةيوايميكلا ةحلسألا مادختتساب مادص نيدت ةديدج ةيطخ قئاثو

 ةيمسر ابتكو تاعلاطم نمضتت ةريطخ قئاثو نع ءاعدإلا فشك ةسلجلا هذه يف



 ةسائرو ةماعلا تارابختسالا ةيريدم اهنم ةددعتم ةيمسر تاهج نم ةرداص تاصاصقو

 .ةسائرلا ناويدو شيجلا ناكرأ

 يرودلا رباص مهتملا اهدوقي ناك يتلا تارابختسالا ةيريدم نإ قئاثولا تحضوأو

 ىرق اهنم ةيدرك ىرق برض يف (ةيئايميكلا ةحلسألا) صاخلا حالسلا مادختساب تصوأ

 .(ناسيلاب ضوح)و (هنرقراوج)و (نافيلخ)
 ةسائرلا اهتحرط تاحارتقال تارابختسالا ميدقت نع ىرخأ قئاثو تفشك امك

 ةيديلقت ةحلسأب ةقباس تاقوأ يف تيرض ىرق دض صاخلا داتعلاب تابرضلا ةداعإل

 .ةصاخو

 44ب فصقلا ةطساوب افده ١7 عومجم نم فادهأ ةرشع ةباصإ قئاثولا تدكأو

 .يديلقتلا حالسلاب ةرئاط ١٠و يئايميكلا حالسلاب ةرئاط

 حالسب ءالمعلا“تارقم برضب عافدلا ةرازول تايصوت نع قئاثولا تفشك امك

 نع ةرداص تاعلاطم تراشأ اميف»ىدملا لخاد ةحلسألا لكبو صاخلاو يديلقتلا وجلا

 ىرقلا يلاهأ نم ددعو ناريإ ءالمع؛نم ىلتقلا نم ددع طوقسب تارابختسالا

 «.ةرواجملا

 نم سرام خيراتب تامولعم انيدل ترفوت«اهيف ءاج ةقيثو كلذك ءاعدالا ضرعو

 كاذنآ يقارعلا شيجلا ةداق دحا هللا دبع قراب نكرلا ديمعلا تاسرامم لوح 1984 ماع

 عافترا ىلع نمو يديألا يقوثوم مهو ةيحورم ةرئاط نم نيبرخم ةثالث ءاقلإب ماق ثيح

 «.يتطولا عافدلا جاوفأ يلتاقم مظعم راظنأ مامأو قجنس يوك ةيرمآ رقم قوف لاع

 نييدرك ةأرماو لجر برضو بيذعتب نييقارع دونج مايق نع قئاثولا تفشك امك
 جاوفأ يراشتسم رود شيتفتب تاوقلا هذه مايق نع الضف يندملا عافدلا جاوفأ راظنأ مامأ

 .ةنيمثلا مهتاكلتممو مهلاومأ ىلع ءاليتسالاو يتنطولا عافدلا

 .ةسلجلا يضاقلا عقرو

 7٠١7/17/9١ لافنألا ةمكاحمل 7 لا ةسلجلا ليصافت

 «لافنألا ةيضق يف نيسح مادص قباسلا يقارعلا سيئرلا اهرضح ةسلج رخآ هذهو

 ردص ناك يذلاو 5007/11/٠ خيراتب ليجدلا ةيضقب مادعإلا مكح هقحب ذفُت ثيح
 5007/1١, 7/6 خيراتب



 ءاعدإلا لبق نم ةيمسر قئاثو ضرع ةمكاحملا نم ةريخألا تاسلجلا تدهش

 .يراميكلا حالسلاب ةيدركلا قطانملا برضب يمسر رارق دوجو «هتعفارمل ًاقفو .حضوت

 رودلا ةفاك عم «ىرقلا ةفاك ةلازإ بلطت .ةديدج ةيركسع ةقيثو ضرعي ءاعدإلا -

 .اهيف يتلا

 ناريطلا حالس نم بلطتو «ىرقلا ضعب يف رود دوجو رارمتسا ذحلت ةقيثولا -

 .اهعم لماعتلا

 قئاثولا ىلإ لقتتيو «ديشر نيسح مهتملاب ةقلعتم قئاثولا ضرع نم يهتتي ءاعدالا -

 .مشاه ناطلسل ةهجوملا مهتلاب ةقلعتملا

 رابك ضعب حنم اهيف بلطُي " «ةياغلل ةيرس' اهنأ ركذ قئاثو ضرعي ءاعدالا -

 لءاستيو ؛لافنألا ةلمح يف مهرودل ؛ةصاخ ةمسوأ «يقارعلا شيجلا يف طابضلا

 "؟يلوطب لعفلاب لمعلا ناك اذإ ةركذملا ةيرس اذامل*

 هدوقي ناك يذلا ءاوللا نم «يفارعلا شيجلا ةدايق اهيف بلطت «ةديدج ةقيثو -

 ربع «حالسو داتع نم "رفوتي ام لكب ' ناسيلاب ةقطنم برض ءمشاه ناطلس مهتملا

 .ناريطلاو ةيعفدملا

 " ,ةساسح ةينمأ" تامولعم يوتحت ' ؛.ةصاخ قئاثو' ضرع بلطي ءاعدإلا -

 .قئاثولا ضارعتسا هل ىنستيل ةمكحملا ةعاق نم توصلا ثب عطق بلطي يضاقلاو

 قليفلا نم بلطت ؛يقارعلا شيجلا ناكرأ ةدايق نع ةرداص ةقيثو ضرعي ءاعدإلا -

 لئاسولاب' اهيرضو ؛هتقطنم يف ةدوجوملا 'ةيناكسلا تاعمجتلا' ديدحت «سماخلا
 .ايكرت عم ةيدودحلا ىرقلل ضرعتلا مدع بلط عم " «ةيسانملا

 رمأي يضاقلا نأ الإ ' يكرتلا بناجلا عم لوكوتورب " ىلإ ام ةراشإ نمضتت ةقيثولا -
 .اددجم ترصلا عطقب

 ماعلا رسلا نيمأ نأ ىلع لدي ام دوجو لوح :يضاقلا لأسي نيسح مادص مهتملا -

 .ةسائرلا ىلإ اهتانايب غلبأ دق ةقيثولا هذه يف روكذملا

 نأ ينم بلطو «قيقحتلا قئاثو يلع تضرع :يتيركتلا ديشر نيسح مهتملا -

 .قدصلاب الإ شيعأ نأ ضفرأ يننأ الإ .دهاش ىلإ لوحتأ



 متي يكل هقفص هيلع ضرع ءاعدإلا نإ لوقي :يتيركتلا ديشر نيسح مهتملا -
 .هنواعت لباقم دهاش ىلإ هليوحت اهلالخ

 لامش ةقطنم ىلإ يكرت لوخد نع ثدحتي :يتيركتلا ديشر 05 مهتمل ا

 ره قارعلا يضارأ ىلإ كارتألا لوخد ربتعي له' لأسيو ' «ةيقافتا* ىلع ءانب ؛قارعلا

 "؟كلذك سيل نييناريإلا لاخدإ امنيب «ةدايسلا ىلع يدعت

 نم ًايسفن ىوقأ نحن" :لوقلاب يضاقلل همالك هجوي يتيركتلا ديشر نيسح مهتملا -
 . 'نيفئاخخ انسلو ناريإ لاتق نع انتيلوؤسم ركتن ال نحنو هلك مكماظن

 دئاق تسلو ناكرألا سيئر بئان ناك هنأ جتحي :يتيركتلا ديشر نيسح مهتملا -

 رازن ىلإ عوجرلاي ًابلاطم «هتنادإ متي يكل رارق عقوم يف سيل يلاتلاب وهو ؛شيجلا
 .ةرتفلا كلت يف يقارعلا شيجلا ناكرأل قباسلا سيئرلا «يجرزخلا

 نزاخم تعقو' :ءاعدإلا ةئيه ىلإ ثيدحلا ًاهجوم يتيركتلا ديشر نيسح مهتملا -
 يذلا يراميكلا حالسلا اورهظتو نزاخملا اوشتفتلف «مكيديأ يف يقارعلا شيجلا حالس

 . '"هتع نوئدحتت

 لوح يتيركتلا ديشر نيسح مهتملا لأسي ةفيلخلا يبيرعلا دمحم يضاقلا -

 داتعلا' ىمسي ام لمشت تناك ام اذإ ًاحضوتسم زيهجتلاو حيلستلا ةرئاد نع هتيلوؤسم
 . "صاخلا

 ىلع رصتقت حيلستلاو زيهجتلا ةرئاد ةيلوؤسم نأب دري يتيركتلا ديشر نيسح مهتملا -
 .يديلقتلا حالسلا

 طابضلا عيمج ءامسأي هديوزت يتيركتلا ديشر نيسح مهتملا نم بلطي يضاقلا -

 .هترادإ تحت ةعقاولا تايريدملا ةرادإ تامهم اولوت نيذلا

 نم ةدمتسم هتيلوؤسم نأ رابتعاب «يتيركتلا ديشر نيسح مهتملا ىلع دري ءاعدإلا -

 .ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ةدايقلا سلجم يف هتيوضع

 ًاوضع لعفلاب ناك هنأ ًادكؤم ؛ءاعدإلا ىلع دري يتيركتلا ديشر نيسح مهتملا -
 ًاعلطم ؛هتمهم مكحب .نوكي نأ ركني هنأ الإ ؛ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ةدايقلا سلجمب
 .'"صاخلا داتعلا" ىمسي ام قالطإ وأ نيزخت وأ داريتسا لئاسو نم يأ ىلع



 يناريإ عورشمل يدصتلل تعضو ةطخ لافنألا :يتيركتلا ديشر نيسح مهتملا -

 .برحلا ءانثأ دادغب قارغإو هايملا دودس برضو قارعلا لامش وحن مدقتلاب

 ةيبتارتلا شقاني ال هنإ ًالئاق يتيركتلا ديشر نيسح مهتملا ىلع دري ءاعدإلا -
 اهيف ملاعلا شويج لك نإ' ًافيضم ءراودألا شقاني امنإ «يقارعلا شيجلا يف ةيركسعلا

 . 'يواميكلا حالسلاب هبعش برضي ملاعلا يف شيج كانه سيل نكل «ةيمره تايبتارت

 برضل رماوأ رهظت يتلا قئاثولا ةحصب نعطي يتيركتلا ديشر نيسح مهتملا -
 .ةروزم اهايإ م «ةيندملاو ةينكسلا تاعمجتلا

 .ةحارتسالل ةسلجلا عفري ةفيلخل ملا يبيرعلا دمحم يضاقلا -

 مامأ عافدي دمحأ مشاه ناطلس مهتملا ءالدإب تأدبو ءاهداقعنا ةسلجلا تدواع -

 .ةفيلخلا يبيرعلا دمحم يضاقلا

 تاوق نولكشي اوناك «داركألا نيدرمتملا نإ :لوقي دمحأ مشاه ناطلس مهتملا -

 .ةيناريإلا تاوقلا عم نواعتو مئاد لاصتا ىلع اوناك مهنأو «ةيماظن هبش

 ًابلاطم ؛ةقيقحلا فشكب ةمكحملا يلجنت نأ ىنمتي دمحأ مشاه ناطلس مهتنلا -

 يقارعلا شيجلل ةقرسلاو لتقلاب ةئيشملا تاماهتالا هيجوت نع فقوتلاب
 مهبلاطيو «ةيناريإلا برحلا ركذب مهسفن نع نوعفادي نيمهتملا نأب دري ءاعدإلا -

 ةيلووئسم نولوئسم مهنأب فيضيو .داركألا دض تهجو يتلا لافنألا ةيضقب مهدر رصحب

 .يدايق عفوت يف اوثاك مهنأل هدوم لابهأ نع ةيئين

 5٠1 يناثلا نوناك /رياني 8 ىتح ةسلجلا عفري ةفيلخلا يبيرعلا دمحم يضاقلا -

 .. راتسلا لدسأو

 ةمكحملا رمتستل «.نيسح مادص اهرضح ةسلج رخآ ىلع راتسلا لدسُي انهو
 7٠١1/5/55 خيراتب ةيناثلا اهتئيهب ايلعلا ةيئانجلا ةمكحملا رادصإب تهتنا ؛ةسلج١7ب

 يلع 'ب بقلملا ديجملا نسح يلع :مه لافنألا ةيضق يف نيمهتملا نم ةثالث ىلع
 قباسلا ماظنلا سيئر همع نبا نم قلطم ضيوفتب لافنألا تايلمع داق يذلا 'يواميكلا

 ديشر نيسح ىلعو يئاطلا دمحا مشاه ناطلس قبسألا عافدلا ريزو ىلعو نيسح مادص

 ةيعامج ةدابإ' باكتراب مهتنادإ رثا ةقباسلا ةحلسملا تارقلا ةدايق وضع يتيركتلا

 .توملا ىتح ًاقنش مادعإلاب لافنألا مئارج ةيضق يف 'ةيناسنإلا دض مئارج' و



 دعب مهيلع مادعإلاب تمكح ةمكحملا نأ ةفيلخلا يبيرعلا دمحم يضاقلا نلعأو

 مهرودلو برح مئارجو ةيناسنإلا دض مئارجو ةيعامج ةدابإ باكترا مهتب' مهتنادإ
 ".دركلا دض لافنألا تالمح يف يشحولا

 ناحرف نم لك ىلع ةايحلا ىدم نجسلاب تمكح ايلعلا ةيئانجلا ةمكحملا تناكو

 لافنألا ةيضق يف 'برح مئارج' باكترا ةمهتب يرودلا رباصو يروبجلا قلطم
 . 'ةلدألا مادعنال' لصوملل قبسألا ظفاحملا يناعلا قيفوت رهاط نع مهتلا تطقسأو

 زربا ىلع راتسلا لافنألا ةيضق يف ماكحألا تلدسأ دقف زييمتلا راظتنا مغربو

 نيقباسلا نيلوئسملا رابك ءاضقلا مامأ لثم امدعب نيسح مادص دعب ام قارع تامكاحم

 .ةلع ًادوقع همكح ماظن يف

 دكؤي 1941/ راذآ ؟؟ خيراتب نيسح مادص نم ةعقوم ةقيثو ماعلا ءاعدالا ضرع دقو

 تراشأو ."ةيلامشلا ةقطنملا يف تايحالصلا قلطم ديجملا نسح ىلع قيفرلل' نأ اهيف
 . "ناتسدرك يف ةصاخ ةحلسأ مادختسا* ىلإ ىرخأ ةقيثو

 يلعل تاطقل نمضتي ويديف مليف تاسلجلا ىدحإ لالخ ضرع نوعرف لآ ناكو
 .ةيئايميك ةحلسأب دركلا فصق يف هتبغر نع اهيف برعي ديجملا

 نيترم لوقي ةيركسع ةزب ًايدترم رهظ يذلا ديجملا ىلإ روضحلا عمتساو
 .ةيلودلا ةرسألا هاجت ًافافختسا ًاضيأ يدبيو ' ةيئايميك ةحلسأي مهفصقأس

 لاجرو ءاسنو لافطأ «تالئاع ىرن" ىلتق روص ضرع ىدل ماعلا يعدملا لاقو

 ىلع تام لفط اذهف لافطألا ءالؤهو روصلا هذه ىلإ رظني نأ ملاعلا نم ديرأ ءنوبحتتني
 ءالمع مأ نوبرخم ءالؤه لهف هدسج فلت يتلا قورحلا ىلإ اورظنا هتدلاو ردص

 ." ؟ناريإل

 نمضتي نيسح مادص ىلإ دوعي يتوص طيرش ىلإ عامتسالا ةسلجلا للخت امك

 .ةيئايميكلا ةحلسألا لوح رارق ذاختا يف هتيلوؤسم نع عطاقم

 نكمي ال .. .ةيئايميك ةحلسأ مادختسا ةيلوؤسم لمحتاس" طيرشلا يف مادص لاقو

 يف حالسلا اذه مادختسا لضفألا نم * عباتو ."يتقفاوم نود ةبرضلا هجوي نأ دحأل
 . "سانلا نم نكمم ددع ربكا لاطيو ًالاعف نوكي يك ةمحدزم نكامأ

 فقوو ةيدركلا ةمألا ءاهنإل ىرخأ تاظفاحم ىلإ داركألا لقنن نأ بجي" فاضأو



 ىلإ نولوحتيس يلاتلابو تيركت يف نكسلاو لمعلاب مهل عمسن نأ بجي .نيبرخملا

 ."برع
 ."روفلا ىلع مهسوؤر اوعطقا ةيبيرخت لامعأ عقت امدنع" طيرشلا يف مادص عباتو

 ريس هيف ضرعتسا ًايفحص ًارمتؤم مكحلاب قطنلا بقع ةمكحملا سيئر دقعو
 ةينوناقلا تاءارجإلا زربا لوانتو ؛هلمع قيقحتلا يضاق ءدب ذنم ةيضقلا تاسلج

 قباطتو بناجألا ءاربخلا تادافإو ىواكشلاو دوهشلا تاداهشو ةيناديملا تارايزلاو

 روصو قئاثو نم ةمدقملا ةلدألا كلذك ضرعتساو ةمدقملا تادافإلا عم اياحضلا ءامسأ

 يخيرات درس يف لوانت دق ةفيلخلا يبيرعلا دمحم يضاقلا ناك كلذ لبقو ويديف عطاقمو

 ىلع قباسلا ماظنلا لبق نم ةيمستلا قالطإ ىزغمو يوغللا هانعمو لافنألا حلطصم

 ةيقبو ديجملا نسح يلع نادملا هب عتمتي دي ناك يذلا ميمصتلا نيبو .دركلا دض هتايلمع

 فنوت دعب لافنألا تايلمع رارمتسا ىلإ راشأو ةيدركلا ةيموقلا ةدابإ ىلع نينادملا
 ةقالع لافنألل ناب قباسلا ماظنلا ججح ضحدي يذلا رمألا ؛ةيناريإلا- ةيقارعلا برحلا

 لك لتقب يواميكلا رماوأو ةقورحملا ضرألا تارارق نم ةلمج ىلإ راشأو.برحلا كلتب

 لتقب رخآ رارق ىلاو اماع ١6 لا يوذ ةيبصلا ىلإ ًالوصو نود امف ًاماع نيعبس نم لجر

 تايلمعل تدهم اهنأ يبيرعلا يضاقلا لاق ةلمح نمض تايلمعلا قطانم يف كرحتم لك

 .لافنألا

 لاق مهتنادإو مهتمكاحم مت نيذلا نيمهتملا ريغ نم ةيضقلل نيبولطملا ددع لوحو

 نأ قيقحتلا يضاق نم ةمكحملا تبلط يئارماسلا قيفو مهنيب ابولطم 477 نإ «يبيرعلا

 قارعلا يف ءاضقلا نإ «لاقو .ةيضقلا يف نيطروتملا نم مهنوك ةمزاللا تاءارجإلاب موقي

 قباسلا شيجلا يف ةداق نإ ركذو ةلادعلا قيقحت ىلإ يمريو بصانملل متهي ال ديدجلا

  ةيدركلا ةيموقلا نم مهو - (شوحجلا)ينطولا عافدلا جاوفأب ىمسي اميف نيرخآو
 .مقرلا اذه نمض نيبولطملا نم مه لحنملا ثعبلا نم نييبزح نيلوئسمو

 اهيلع ةقداصملا لاح يف تردص يتلا ماكحألا لوح زييمتلا رارق نأ ركذيو

 فوسف اهنم ءزج وأ ماكحألا در لاح يف وأ كلذ نم رهش لالخ ذيفنتلا زيح لخديس

 يذلا ليجدلا ةيضق يف زييمتلا رارق عم لصح امك تارارقلا يف ًاددجم رظنلا ىلإ راصي

 .مادعإلا ىلإ دبؤملا نم ناضمر نيساي هط نادملا ةبوقع ديدشتب ىصوأ



 رشع سماخلا لصفلا

 ليجدلا ةملحم





 ليجدلا ةيضق

 اوعضخ هناوعأ نم ةعبسو نيسح مادص . . .باوجتسالاو قيقحتلل رخآ فلم

 داوعو ؛يتيركتلا ميهاربإ نازربو .ناضمر نيساي هط :مهو ليجدلا ةيضق يف ةمكاحملل

 نع ًالضف .يلع يوازع دمحمو يلع مياد يلعو «ديور مظاك هللا دبعو ءردنبلا دمح

 .ديور هللا دبع رهزم

 ليجدلا ةرزجم ةصق

 هيدعاسمو نيسح مادص قباسلا يقارعلا سيئرلا مكوح يتلا ليجدلا ةرزجم تعقو

 سيئرلا بكوم ىلع موجه دعب «دادغب لامش مسالا اذه لمحت ةدلب يف ًاماع ؟1 لبق
 .قباسلا

 امنيب «ةديدع تاكلتمم ترمدو ةدلبلا ناكس نم ًاصخش ١47 ةرزجملا يف لتقو
 ةعقاولا ىلع اماع 75 دعبو مويلاو .ماوعأ ةعبرأ ةدم لخادلا يف يفنب نيجانلا ىلع مكح

 هيف تنفد يذلا ناكملا نيسح مادص فشكي نأب اوبلاطو ةيلمعلا ةيرقلا ناكس سني مل

 .اياحضلا ثثج

 ماع زومت /ويلوي نم نماثلل قفاوملا ناضمر نم عباسلا يف ليجدلا ةصق تأدب

 هبكوم قلطنا مث قئاقد فقوتو دجاسملا ةمئأ دحأ نيسح مادص راز امدنع 7

 ةفيثك ةروصب راثلا نولحسم قلطأ ةنيدملا طسو يفو «ةرايس نيثالث نم رثكأ نم نوكملا

 .بكوملا تارايس ىلع

 عمتجاو ةيبزحلا ةقرفلا رقم ىلإ هجوت مث هترايس مادص لدبتسا موجهلا رثإو

 ىنبم حطس ىلع نم ًاباطخ يقليل ةنيدملا طسو ىلإ ىرخأ ةرم داعو ةعاس ةدم اهئاضعأب



 ماق نم" نأ مادص دكأ «باطخلا اذه يفو .ةنيدملا يلاهأ ىلإ يحصلا فصوتسملا

 ."مهيلع ضبقلا ءاقلإ مت نودودعم صاخشأ مه ةيلمعلا هذهب

 ًايلاح سأريو ذئنيح ثادحألا ىلع ًادهاش ناك يذلا يليجدلا نيسحلا دبع لوقيو
 يروهمجلا سرحلاو صاخلا سرحلاو شيجلا تاوف نإ «رارحألا ءانجسلا ةمظتم

 خيراوصلاب اهتفصق نأ دعب نيتاسبلا طيشمت تأدبو يلاتلا مويلا يف ةنيدملا تلخد

 لاجرلا نم ًاريبك ًاددع تلمشر ًارهشأ ترمتسا تالاقتعا ةلمح تأدب مث «تارئاطلاو
 .ءاسنلاو لافطألاو

 نأ فاضأو .لافطأ ةينامث مهنيبو نلعملا ددعلا قوفي اومدعأ نم ددع نأ دكأو

 تاحاسم تلازأو ءادرف 517 نم ةنوكم تالئاع ينامث كاذنآ تزجتحا ةيقارعلا تاوقلا

 .ليجدلا رهن ترمطو «منود فلأ /0ب ردقت ةيعارز
 .(سرافلا) ىلإ ليجدلا نم ةنيدملا مسا رييغتب نيسح مادص رمأ اهدعب

 ناكس نم ًاصخش ١0 مادعإب ًامكح ١484/5/14 يف ةروثلا ةمكحم تردصأو
 1984/5/15 يف نيسح مادص هعقو يذلا يروهمجلا موسرملا هيليل «ةنيدملا
 ًاقفو 19488 /79 /77 يف مكحلا ذيفنت رضحمو هيلإ راشملا مكحلا رارق ىلع ةقداصملاب

 مهلاومأ ةرداصمو ع.ق نم 01و650و 44 داوملا ةلالدبو ١67/ ١/181 نيتداملل

 ركش يداه قراط يقوقحلا ديقعلا مكحلا رارق ىلع عفو دقو «ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا
 .ردنبلا دمح داوع ةمكحملا سيئرو باهش ناملس دواد يقوقحلا ديقعلاو

 نسحو داوج دبع دمحمو داوج دبع بلاط :مادعإلاب مهيلع مكحلا مت نيذلا نمو
 نسح ناندعو ديمح ناحرس دومحمو يلع دبع مساقو يلع سابع رئاثو نيسح يلع

 يلع مشاهو نيسح ريمأ يلعو دومحم نيساي سابعو يداه دمحم سرافو فيطل
 ملسمو داوج دبع دمحاو يداه دمحم يلعو يداه دمحم ظفاحو نسح سابع يرخفو

 ديشر دمحمو مظاك ديشر يلعو سابع لوجه دمحمو دمحم مساج سرافو يلع دبع
 باهولا دبع يداهو ناطلس ماحد يلعو ناطلس ماحد نسحو ناطلس ماحد رماعو مظاك

 لمازو دمحم نيمأو دمحمو نيسحلا دبع مساج دومحم دمحمو يداه نسح رفاظو
 يجانو دمحم مساج بحاصو يلع سابع دبع ملاسو فيطل دمحم مساقو يداه دمحم

 رماثو داوج ريمألا دبع ميهاربإو نيما مساج نيمأو بويأ ليمج دعسو رفعجلا مظاك
 ليهسو ىفطصم داوج رابجو دومحم نيساي يلعو دومحم نيساي هللا دبعو دمحم موسج



 بويأ ليمجو بويأ ليمج رهظمو دمحم نسح ملاسو دمحم موسج ناهبسو دويع مجن
 يدهم نسحو فيطل نسح فيطلو دمحم نسح دمحمو دمحم نسح حلافو فسوي

 نيسح مساج رديحو نيما مساج رفعجو نسح ناطلس ماحدو مظاك داوج دبعو رفعج
 يدهمو ليهس يناه رماثو مساج دمحم مساقو مساج دمحاو رامعو نيمأ مساج ملسمو

 .مظاك ديشر دايأو ناولع لوسرلا دبعو فيصن ريمألا دبع

 ةمكدحملا

 ةريسم يف ًايخيرات ًاثدح نيسح مادص قباسلا يقارعلا سيئرلا ةمكاحم تلجس
 مادعإلاب ًامكح نيسح مادص هجاو ثيح اهتاءارجإو اهتيمهأ ثيح نم يقارعلا ءاضقلا
 ًارضاح هدالب ملاعم تلكش ةمساح ةيخيرات ةلحرم يف اماع ٠5 قارعلا مكح نأ دعب

 تابثإ دهاش 40 ىلإ عامتسالا اهلالخ مت ةسلج 74 دعب رظتنملا مكحلا يتآيل «ًالبقتسمو

 تايرجم ىلع قفنا امنيب ةقرو فالآ ةرشع ىلإ اهيف ةيضقلا تافلم تلصوو «يفنو
 ردص اذإ مكحلا فنأتسيس هنا نيماحملا قيرف لاق نيح يف رالود ينويلم يلاوح ةيضقلا

 نم ٠٠١5 (ويلوي) زومت نم نيرشعلاو عباسلا يف ةمكحملا تهتناو. مادص ةنادإب

 ًادهاش ١8 مهددع غلب نيذلاو ةينامثلا نيمهتملا نع عافدلا دوهش عيمج ىلإ عامتسالا

 لكشلا ىلع عافدلا دوهش عزوتو .ةسلج 78 لالخ تابثإ دهاش ١7 ىلإ تعمتسا امك

 4و ناضمر نيساي هط نع "و يتيركتلا نازرب نع 4و مادص نع عافد دهاش ١ :يلاتلا

 الو يلع حياد يلع نع 4و ديور مظاك نع ١٠و يوازع دمحم نع 5و ردنبلا داوع نع

 .ديور هللا دبع رهزم نع

 ىلع درلا هل ةهجوملا تاماهتالا ىلإ عمتسا نأ دعبو نيسح مادص ضفر دقو

 لثم ىلع ال وأ معنب درلا عيطتسي ال هنا لاقو «بنذم ريغ وأ ًابنذم ناك اذإ ام لاؤسلا
 نم يمحمو ةيروهمجلا سيئر انأ" فاضأو .ًادج ةليوط تاماهتالا ةمئاق نال مهتلا هذه

 هذه نأ ىلإ راشأو 'ًادج ةليوط تاماهتا ىلع بيجأ نأ عيطتسا ال كلذل روتسدلا لبق

 ال يتلا ةمكحملا هذه ةطلسب فرتعا ال يننإ امك* قارعلا سيئر ةلماعمل ةقيرطب تسيل
 سيئر تسل تنأ" يضاقلا هيلع درف ."روتسدلا بسحب ةلود سيئر مكاحت نأ عيطتست

 . "مهتم تنأ لب نآلا ةلودلا

 (وينوي) ناريزح نم عساتلا يف يوسوملا رفعج ماعلا ءاعدالا ةئيه سيئر بلطو



 دمحم ةئربتو ناضمر نيساي هط هبئانو يتيركتلا نازرب قيقشلا ريغ هيخأو مادصل مادعإلا
 ىلإ ىفرت ليجدلا ةنيدم يف تبكترا يتلا مئارجلا نأ دكأو ؛ةيقبلل نجسلاو يوازع
 غلب نيرصاق ثادحأ تلمش مادعإلا ماكحأ نأ ًاحضوم «ةيناسنإلا دض مئارجلا ىوتسم
 قباسلا سيئرلا نأ دكأو .اماع 7١و ١؟ نيب مهرامعأ تحوارت ادرف 18 مهددع

 عتمتي يتلا ةناصحلا وأ اياضقلا مداقت نإ لاقو «ةناصحلاب نوعتمتي ال نوقباسلا هونواعمو

 .ةمكاحملا ىلإ مهميدقت نود الوحي ال نومهتملا اهب

 ىلإ تدأ تارباخملا زكرم ىف نيلقتعملا دض بيذعت تايلمع تسروم هنا لاقو

 اياحض نيعبرألاو ةتسلا مهنيب ًالقتعم 144 مادعإب ماكحأ تردص مث .مهنم 41 ةافو
 ٠899 مهددع غلب نيذلا خويشلاو ءاسنلاو لافطألا نم تائملا يفن ىلإ ةفاضإ ؛بيذعتلا

 ىلإ اوداعي مل ثيح «تاونس عبرأ ةدمل ةيدوعسلا نم برقلاب ايل ءارحص ىلإ اصخش
 قالطإ عم بسانتت تاءارجإلا هذه تناك اذإ امع لءاستو .1487 ماع يف الإ ليجدلا
 تائملا تلاط ةعساو ماقتنا تايلمع تدهش ليجدلا نإ لاقو.. تاصاصرلا نم ليلق ددع
 دض تاطلسلا نم رماوأب ترج ةيئاسنإلا دض مئارج ثدح ام ربتعي كلذلو ءاهئانبأ نم
 .ًادمع ًالتق كلذ رابتعا بجوتو نييندملا ناكسلا

 ذنم تراس دق ليجدلا ةمكحم تايرجم نإف ؛ةصاخ رداصمو ةيمسر قئائول ًاقفوو

 : يتآلا لكشلا ىلع اهتاءارجإ ءاهتنا ىتحو اهتيادب

 ٠٠٠6 لوألا نيرشت / ربوتكا ١19 ءاعبرألا :ىلوألا ةسلجلا

 ككشو .دادغب يف «ًاديج ًانيصحت ةنصحملا ءارضخلا ةقطنملا يف ةمكاحملا تأدب
 مهتلا نيمهتملا ةيقبو هوخأو وه ركني نأ لبق ةمكحملا ةيعرش يف ٌدحت ةربنب مادص
 رثأ ىلع ليجدلا ةيرق نم ًايقارع ًانطاوم ١44 لتقب رماوألا رادصإب مهيلإ ةهجوملا
 .19447 ماع مادص لايتغا ةلواحم

 .ريمقون نم نيرشعلاو نماثلا ىتح ةمكاحملا تلجأت «تاعاس ثالث نم رثكأ دعبو

 مل دوهشلا نأ وه يسيئرلا ليجأتلا ببس نإ نيمأ دمحم راكزر يدركلا يضاقلا لاقو

 .اورضحي



 دهاشملا زربأ

 زاهج سيئر ناك يذلا «يتيركتلا ميهاربإ نازري بناجب مادص سلجو .ةمكحملا
 وهو .ردنبلا دمح داوع مث «ناضمر نيساي هط قباسلا سيئرلا بئان مث ؛هتارايختسا

 مظاك هللا دبع مهو ليجدلا يف ثعبلا بزح ولوئسم مث «قباس ةمكحم سيئرو ضاق

 .ديور هللا دبع رهزمو يوازع دمحمو يلع حياد ىلعو ديور

 نم * : ةمكحملا سيئر يضاقلا الئاس هتيوه ديكأت قباسلا يقارعلا سيئرلا ضفرو

 ؟"انه ثدحي يذلا اذه لك ام ؟تنأ

 ." ناودعلاب فرتعأ ال .. كتبصن يتلا ةهجلاب فرتعا الو .قارعلل

 هيعارذب كاسمإلا يف عرشي سرحلاو ًاديقم مادص اديو ةمكاحملا تلجأت دقو

 ٠٠٠0 يناثلا نيرشت / ربمفون ؟4 نينثالا :ةيناثلا ةسلجلا

 يقارع تارابختسا طباض وهو ؛لوألا دهاشلا ةداهش ىلإ ةمكاحملا تعمتسا

 يف ةحبذملا ىلإ تدأ يتلا 14187 ماع نيسح مادص لايتغا ةلواحم يف ققح قباس

 ىلع رداق ريغ هلعج امم «هنم هملق اوذخأ بناجألا هسارح نأ نم مادص اكشو .ليجدلا

 .ةمكحملا قاروأ ىلع عيقوتلا

 ةمكاحملا تلجأتو ةسلجلا روضح نع عافدلا يماحم نم لقألا ىلع ةعيرأ عنتماو

 ىرج عافدلا يماحم نم نينثأل نيليدب داجيإل لوألا نوناك /ربمسيد نم سماخلا ىتح
 .امهلايتغا

 ةلدألا زربأ

 نإ خيشلا حاضو دهاشلا لاق «ناطرسلا ضرمب هتاقو لبق تلجس يتلا هتداهش يف

 ذيفنت نم ناك هنإ تاريدقتلا لوقت يذلا ليجدلا نيمك دعب اولقتعا صاخشألا نم تائم

 .اصخش ١7 ىلإ ةعبس نيب اه



 .لافطأو ءاسنو تاديس «ةدلبلا نم اصخش 4٠٠ اولقتعا دقل " دهاشلا لاقو

 ."سانلا لتق يف صاخلا مادص سرح كراشو

 ميهاربإ نازرب .سانلا نم ريبكلا دنعلا اذه لك اولقتعا اذامل فرعأ ال " فاضأو

 * رشابم لكشب رماوألا ىطعأ يذلا وه ناك يتيركتلا

 . ةيلمعلا يف مهتكراشمل ةمسوأ تارباخملا طابض حنم مادص نأ ىلإ خيشلا راشأو

 ٠٠٠0 لوألا نوناك / ربمسيد 0 نينثالا :ةثلاثلا ةسلجلا

 مادص هعطاق ءبضغبو .هتداهشب يلديل ةمكحملا مامأ انلع نايع دهاش لوأ لثم

 تناكو .مادعإلا ىشخي ال هنأ ةمكحملل مادص لاقو .قيقشلا ريغ هوخأو نيسح

 ةعاقلا عاقدلا ةرداغم ببسب ةعاس نم رثكأل قياس تقو يف تفقوت دق ةمكحملا

 مهتارربم ضرعل ةصرفب مهل حامسلا ةمكحملا سيئر يضاقلا ضفر ىلع اجاجتحا

 .ةينلع ةمكحم يف ثدحي ام ةيعرش يف نعطلل

 ةلدألا زربأ

 .نمألا ةزهجأ يديأ ىلع بيذعتلا لوح هتداهشي دمحم نسح دمحأ دهاشلا ىلدأ

 دف ىتوملا عضرلا لافطألا نأ لاقو بيذعتلل لافطألاو تاديسلا ضرعت فيك حرشو

 .ءارعلا يف اوكرت

 .مهمظعم لتق ثيح نوجسلا ىلإ اوذخأ دق اولقتعا نيذلا ءالؤه ' دمحم لاقو

 ." نلقتعا عضرلا لافطألا تاوذ تاهمألا ىتحف .افيخم دهشملا ناكو

 سانلا مرف ةيقارعلا تارقلا اهتمدختسا يتلا بيذعتلا بيلاسأ تلمش" فاضأو

00 

 * : الئاق هئاقدصأ دحأ لتق ةقيرطل دمحم فصو ىلإ اضيأ ةمكحملا تعتمتساو
 .* هيمدق ىلع رانلا اوقلطأو هيقاسو هيعارذ اورسك دقل

 ٠٠١0 لوألا نوناك / ريمسيد "7 ءاثالثلا :ةعبارلا ةسلجلا

 دوهشلا لكل حمسو .ليجدلا ةدلب نم دوهش ةئالث نم ةلدأ ىلإ ةمكحملا تعمتسا

 نأ يضاقلا نلعأ امدنعو .راتس ءارو نم ةلدأ اومدقو مهتيوه ءافخإ قحب اوظفتحي نأب



 يضاقلل لاقو قهرم هنأ نم مادص اكش :(ءاعبرألا) يلاتلا مويلا رمتست فوس ةمكاحملا

 .'ميحجلا ىلإ بهذا*

 ةلدألا زربأ

 دارفأ دحأ نإ ءاهتيامحل اهتوص ةربن ريبغت ىرج دقو «"فلأ ' يعدت ةدهاش تلاقو

 .ةيئابرهكلا تامدصلاب بيذعتلاو برضلل تضرعت مث اهسيالم علخ ىلع اهريجأ نمألا

 نيمهتملا نم نيعم صخش ليمحت ةديسلا عطتست مل ءيضاقلا اهلأس امدنعو

 .دالبلا مكحي ناك يذلا وه هنأل الوئسم ناك مادص نإ تلاق اهنأ ريغ .ةيلوؤسملا

 هيتخأو هيوبأو هتذخأ نمألا تاوق نإ ' نيس * دهاشلا وهو ءرخآ دهاش لاقو

 .هسأر ىلع هبرض دعب هوبأ تام ثيح «بيرغ وبأ نجس يف ارهش ١١ اوضقو

 اووعي نأ مهنم اوبلطو ءاسنلا ةفرغ ىلإ لاجرلا اورضحي نأ اوداتعا" لاقو

 .'بالكلاك

 ٠٠٠0 لوألا نوناك /ريمسيد ا/ ءاعبرألا :ةسماخلا ةسلجلا

 ةمكاحملا تاءارجإ يف رارمتسالا ةيفيك لوح تانحاشملا نم ليس مويلا اذه داس

 هنودب ةمكاحملا تفتؤتسا ةياهنلا يفو .ةمكاحملا روضح مدعب هديدهت مادص ذفن امدنع

 عفرت نأ لبق موعزم بيذعت لوح مهلاوقأب راتسلا ءارو نم دوهشلا نم نانئثا ىلدأو

 .ريمسيد نم نيرشعلاو يداحلا ىتح اهتاسلج ةمكحملا

 ةلدألا زربأ

 لاقتعالا نم اموي ١ لالخ اهيقل يتلا ةلماعملا راتس ءارو نم *ءاف' دهاشلا فصو

 .بيرغ وبأ نجس يف لاقتعالا نم فصنو ماع اهالت «دادغي تارباخم نجس يف

 ادوجوم ناك يتيركتلا نازرب نإ لاقو برضلل ضرعت فيك ةمكحملل دهاشلا ىورو

 .اهيف برض يتلا تارملا ىدحإ يف

 يذلا ققحملا نإ هل اولاق نيرخآ نيلقتعم نأو نينيعلا بوصعم ناك هنأب رقأ هنأ ريغ

 .يتيركتلا نازرب وه مهبوجتسي ناك



 اومرح ثيح بيرغ وبأ يف ايموي بيذعتلل اوضرعت ءانجسلا نأ هسفن دهاشلا لاقو

 .مايال فوقولا ىلع اوربجأو لكألاو مونلا نم

 ٠٠١6 لوألا نوناك /ربمسيد ؟١ ءاعيرألا :ةسداسلا ةسلجلا

 " حضأو .لقتعملا يف هتبرض ةيكيرمألا تاوقلا نإ ةمكحملل مادص لاق : صخلم

 ناكم لك يف ةدوجوم برضلا راثآو يمسج يف ناكم لك يف برضلل تضرعت دقل

 يقارعلا سيئرلا ىضقو .همعازم نم ءاعدإلا ولثمم رخس «مهتيحان نم .* يمسجي
 .دوهشلا نم نينثا ةداهش ىلإ اثداه عامتسالا يف مويلا مظعم قباسلا

 ةلدألا زربا

 نأ الاقو ةيقارعلا نمألا ةزهجأ يديأ ىلع بيذعتلا لوح امهلاوقأب نادهاشلا ىلدأ

 لايتغا ةلواحم دعب ةيبرحلا رتبكوليهلا تارئاط مادختساب فئاذقلاب تمجوه ليجدلا

 .مادص

 ادرف "4٠ نم ةنوكملا هتلئاع نأ ءيرديحلا نسح دمحم ىلع «لوألا دهاشلا لاقو

 .صاصرلاب ايمر هتوخأ دعب ىلتق امك .تبذعو اهلماكب تلقتعا دق
 وهو يخأ تيأر دقل ' تقولا كلذ يف ةرشع ةعبارلا يف ناك يذلا يرديحلا لاقو

 9 ينيع مامأ بيذعتلل ضرعتي

 نازرب نإ ةمكحملل ءراتس ءارو نم هتداهشب ى لدأ يذلا «* ج " دهاشلا لاقو

 .لاقتعالا زكرم يف ادوجوم ناك يتيركتلا

 ." بنعلا لكأي اسلاج نازرب ناك بيذعتلل تضرعت امدنع ' فاضأو

 .امرجم سيلو يسايس هنإ الئاق يضاقلل همالك اهجوم خارصلا يف أدب دقف نازرب امأ

 .' ناتفيظن ايدي ' هيدي اعفار لاقو

 ٠٠١0 لوألا نوناك / ربمسيد ؟"؟ سيمخلا :ةعباسلا ةسلجلا

 لوح تاداهش ىلإ عامتسالا دعب يناثلا نوناك /رياني ١5 ىلإ ةمكاحملا ليجأت

 تايالولا نيديل ةمكاحملا تاءارجإ ريس ةلقرع مادص دواعو .لتقلا تايلمعو بيذعتلا

 .قارعلا وزغ لبق لماشلا رامدلا ةحلسأ نأشب تبذك اهنإ الئاق «ةدحتملا



 هيناجس نأ تركنأ امدنع اضيأ تبذك ةدحتملا تايالولا نأ مادص فاضأو

 يذلا يتيركتلا نازرب نم بضغ تابون اضيأ ةسلجلا سفن تدهشو .هوبرض نييكيرمألا

 .ةمكاحملل ةيئويزفيلتلا ةيطغتلا ىلع ةباقر ضرفت تاطلسلا نأ نم وكشي ناك

 ةلدألا زربا

 ءارو نم نيثدحتم «سيمخلا موي ةقلغم ةريصق ةسلج يف دوهشلا نم ةثالث دهش

 نم ةنماثلا يف ناك هنإ «* ءاه' ىعديو «لوألا دهاشلا لاق دقق .مهتيوه ءافخإل راتس

 اولقتعا دق همعو هيبأو هتدج نأ فاضأو .ليجدلا يف لئقلا تايلمع تعقو امدنع هرمع

 لخألا اهعم نكمي ال ةجردل نسلا ريغص ثداحلا تقو ناك دهاشلا نأ مادص لاقو

 .هتداهشب

 الئاق «بيذعتلا لوح دوهشلا لاوقأ عامسل فسأي هنأ قباسلا يقارعلا سيئرلا لاقو
 .* اضيأ ملألاب رعشأ يننإف ملأت ايقارع نأ عمسا امدنع'

 ؟1١٠ يناثلا نوناك /رياني ؟4 ءاثالثلا :ةنماثلا ةسلجلا

 نم ةمكحملا نكمت مدع دعب يناثلا نوناك /رياني 75 ىلإ ةمكاحملا ليجأت

 اوناك ثيح دالبلا جراخ اولاز ام نايعلا دوهش نم اددع نإ نولوئسم لاقو .داقعنالا

 .اموي ١١ لبق ىهتنا يذلا جحلا نودؤي

 رييغت لوح ةمكحملا ةئيه ءاضعأ نيب فالخ دوجو لوح اضيأ لاوقأ تددرتو

 افلخ يناثلا نوناك /رياني 17 موي نمحرلا دبع فوؤر يضاقلا نييعت مت دق ناكو .اهسيئر

 عم مزاللا نم رثكأ لهاستم هنأب تاماهتا طسو لاقتسا يذلا نيمأ راكزر يضاقلل

 .نيمهتملا

 ؟7١٠ يناثلا نوناك /رياني 19 دحألا :ةعساتلا ةسلجلا

 ىلإ هقبس دقو .ةمكاحملا فانئتسا نم طقف قئاقد دعب ةمكحملا ةعاق رداغي مادص

 .نيمهتملا نم نانثاو هعافد قيرف ةعاقلا جراخ

 قيقشلا ريغ خألا «يتيركتلا نازرب «جارخإب ديدجلا يضاقلا رمأ نأ دعب كلذ ءاجو



 ةلاطإلا بيسب ةمكحملا نم ؛ةيضقلا يف نيمهتملا دحأو عولخملا يقارعلا سيئرلل

 .ناطرسلا نم «ءاقلتي يذلا .جالعلا ةيعون نم هءاوكش ضرع يف تقولا عييضتو

 مهئاردزا ءادبإ مهرودقمب نأب نظلل نيمهتملا عفدب عافدلا يماحم يضاقلا مهتا دقو

 قيرف ةيقب عفد ام ؛ةمكحملا ةعاق لوخد نم نيماحملا دحأ عنمو .ةمكحملا ةطلسل

 جرخا مث يضاقلا عم ليوط لادج يف يربنا دقف مادص امأ .نيبضاغ اهترداغمل عافدلا
 .ةعاقلا نم ةياهنلا يف

 «نيمهتملا نم نينثا نأ ريغ مادص نع عافدلل ددج نييماحم ةعبرأ نييعت يرجو
 ةعاق ارداغو كلذ ىلع اقفاوي مل امهنإ الاق «ءردئبلا دمح داوعو ناضمر نيساي هط امهو

 .طابش /رياربف لوأ ىلإ ةمكاحملا تلجأتو .اضيأ ةمكحملا

 ؟7١١ طابش/رياربف ١ ءاعبرألا :ةرشاعلا ةسلاجلا

 هنأب هناوعأو مادص مكاحت يتلا ةمكحملل اسيئر نيع يذلا ديدجلا يضاقلا نلعأ

 .نيسح ماذص بايغ يف ولو ةمكاحملا لصاويس

 مهباحسنا دعب ةريخألا تاسلجلا نع اوباغ ةينامثلا نيمهتملا نم ةسمخ نأ ركذيو
 دعب ةمكحملا تاسلج عافدلا قيرف عطاق امك .دحألا موي ةسلج لالخ نيسح مادص ةقفر

 .هزيحت ىوعدب نمحرلا دبع فوؤر يضاقلا ديدجلا ةمكحملا سيئر ةيحنتب بلاط نأ

 .نيمهتملا نع عافدلل اديدج اقيرف ةمكحملا تنيع «عافدلا قيرف باحسنا دعبو

 تاعطاقم وأ تاجاجتحا يأ هللختت مل ئداه وج يف ةمكحملا تاسلج ترج

 .دوهشلا تاداهشل عامتسالل تقولا مظعم صصُخ ثيح ةمكحملا ةئيهل

 ةلدألا زربا

 ةأرما ةداهش مهنمض نمو ءاعدإلا دوهش نم ةسمخ تادافإل ةمكحملا تعمتسا

 .نجسلا يف اهبيذعتب تماق مث اهتلقتعا نيسح مادصل ةعباتلا نمألا تاوق نأ اهيف تركذ

 ىلع ارارم تبرضو اهيلجر نم تقلعو امامت اهبايث نم تدرج اهنأب تفاضأو
 .يتيركتلا نازرب كاذنآ تارباخملا ريدم فرط نم اهردص



 ةسلجلا ١: سيمخلا ١ طابش/رياربف ٠١<

 اهتاسلج عطاق ثيح ةينامثلا نيمهتملا نم يأ روضح نود ةمكاحملا تفنؤتسا

 روضح نم نيرخآلا ةثالثلا ةمكحملا سيئر عنم امنيب نيمهتملا نم ةعيرأو نيسح مادص
 .ةمكحملا ةعاق جراخ طابضنالا مدعو ىضوفلاب مهماهتال تاسلجلا

 .مايأ ةرشع ةدمل ةمكاحملا تلجأ ءدوهشلا نم نينثال عامتسالا دعبو

 ةلدألا زربأ

 ادارفأو هنأب راتس ءارو نم امهدحأ دهش ثيح ةلدأب ءاعدإلا دوهش نم نانثا ىلدأ

 .نيسح مادصل ةعباتلا نمألا تاوق دي ىلع بيذعتلل اوضرعت هتلئاع نم نيرخآ

 ىدحإ اودرج نأ رمألا مهب غلب دقل .احربم اباذع انبيذعتي اوماق" :الئاق فاضأو

 مث فقسلا يف يلجر نم ينوقلع .ينيع مامأ ابرض اهيلع اولاهناو اهبايث نم يتاوخأ

 ' .ةيئابرهك تامدصل ينوعضخأ

 ٠١١1 طابش/رياربف ١١ نينثالا :1؟ ةسلجلا

 اهتاسلج روضح ىلإ داع نأ دعب ةمكحملا ةعاق لخاد ةجض نيسح مادص ثدحأ

 .هعم نومكاحي نيذلا ةعبسلا هناوعأ ةقفر ةقباس تاسلجل هتعطاقم باقعأ يف امغرم

 فرؤر يضاقلا ديدجلا ةمكحملا سيئرو ةدحتملا تايالولل ةضهانم تاراعش ددرو

 هذه" :الئاق خرصو ادياحم سيل هنأل هتيحنت ةرورض ىلع رصأ ثيح نامحرلا دبع

 ضفر لاح يف هنأ ىلع نوناقلا صني" :الئاق نمحرلا دبع يضاقلا لخدتو
 ."روضحلا ىلع مهماغرإ ةمكحملا قح نمف «ةمكحملا تاسلج روضح نيمهتملا

 ةلدألا زربأ

 امغرأ امهنأب ايكتشا امهنكل نيسح مادصل نازراب نادعاسم ةمكحملا ةئيه مامأ لثم

 ريدملاو ريضخ دمحأ قباسلا نيسح مادص بتكم ريدم امهو ؛ امهتداهشب ءالدإلا ىلع

 مادص نأ رهظتو هعيقوت نمضتت اهنإ ليق ةقيثو ريضخ ديسلا ىلع ةمكحملا تضرع



 ريضخ ديسلا درو .19487 ماع ليجدلا يف ترج يتلا لتقلا تايلمع ىلع قداص نيسح

 ."قالطإلا ىلع ءيش يأ ركذتأ ال .ركذتأ ال ' :الئاق

 ٠٠١٠7 طابش /رياربف 14 ءاثالثلا :1؟ ةسلجلا

 مادص نلعأو .نيمهتملا نم دحت تاوصأو حايصب مويلا ةمكاحملا ةسلج تأدب
 ىلع اجاجتحا مايأ ةثالث ذنم ماعطلا نع ابارضإ نوضوخي هعم نيمهتملاو هنأ نيسح

 .ةمكحملا اهب مهلماعت يتلا ةقيرطلا

 وهو ةمكحملا ةئيه مامأ «يتيركتلا نازرب «نيسح مادصل قيقشلا ريغ خألا لُثمو
 .ةمكاحملل هضفر نع ريبعتلل يناثلا مويلل ةليوط ةيلخاد سبالم سبلي

 ةلدألا زريأ

 فلخ نم هتدافإب ىلدأ امهدحأ تارباخملا نم ناقباس ناطباض ةسلجلا هذه رضح

 .هتيوه ءافخإ نود ةينالع يوازعلا دمحم لضاف وهو يناثلا طباضلا ثدحت امنيب راتس

 ةيأ كلمي ال هنأو هنع امغر ةمكحملل رضحأ هنأ ىلع رصأ يوازعلا نأ ريغ
 اهنومضم أرقي نأ نود ةدافإ ىلع عقو هنأ افيضم «ليجدلا ةيضق نأشب اهب يلدي تامولعم

 .هتراظن لمحي نكي مل هنأل

 رمأ هنأ ىلع ارصم حضاو سامح يف هسفن نع عافدلاب يتيركتلا نازرب أدب مث

 تقلطأ" :لاقو ةيضقلا هذهب هل ةقالع ال هنأو ليجدلا يف نيفوقوملا حارس قالطإب
 ادرف مهتعدو يننأ هللاب مسقأ .اصخش 4١ نم رثكأ يأ ةعاقلا لخاد نيفوقوملا لك حارس

 .' راذتعالا عم ادرف

 دماح وه مادصل يصخش دعاسمو ةفاقثلل قباس ريزو ةمكحملا ةئيه مامأ لثم امك

 نيلوثسم ةتسل تآفاكم صيصختب يصوت ةقيثوب ماعلا ءاعدالا ههجاوو .يدامح فسوي

 ."دمتعُي ' ةملك اهيلع بوتكمو ليجدلا تالاقتعا يف مهرودل

 ."مادص طخ لثم ودبي هنأب باجأ ؛باتكلا يف دراولا طخلا نع هلاؤس دنعو

 ٠٠١1 طابش /رياريف ؟4 ءاثالثلا :؟ ةسلجلا
 ةرم لوأل هناوعأو مادص نع عافدلا قيرف روضح مويلا ةمكاحم تاسلج تدهش

 قيرف لهتساو .زيحتلاب ةمكحملا سيئر ماهتا ببسب رهش ةدمل ةمكحملا ةعطاقم دعب

 ليجأتو ةماعلا ةبايئلا سيئرو ةمكحملا سيئر ةيحنت ىلإ ةوعدلاب هتلخادم عافدلا



 رابك نم نينثاب ادح امم هبصنم نع يحنتلا ضفر ةمكحملا سيئر نأ ريغ .ةمكاحملا

 .ةمكحملا نم باحسنالاب عافدلا قيرف ءاضعأ

 اوذخأ ةينامثلا نيمهتملا نأ امك ءوده لكب تلصاوت ةمكاحملا تاءارجإ نكل

 .يبسن ءوده يف ماهتالا صفق يف مهدعاقم

 ةلدألا زربأ

 /وينوي <١ خيراتب ةخرؤم ةيرادإ ةركذم ,يوسوملا رفعج ؛ماعلا ءاعدالا سيئر مدق

 يف مادعإلا ماكحأ ىلع ةقداصملاب نيسح مادص عيقوت لمحت اهنإ لاقو ١485 ناريزح

 .ليجدلا ةدلب ناكس نم ١48 قح

 .ردئبلا داوع مهتملا عيقوت لمحت اهنإ لاق ىرخأ ةقيثو يوسوملا ضرع امك

 ٠٠١1 راذآ/سرام ١ ءاعبرألا :18 ةسلجلا

 يناثلا مويلا لالخ نيئداه ليجدلا ةيضق يف هعم ةعبسلا نومهتملاو نيسح مادص ادب
 رضح امك .ماعلا ءاعدالا اهقاس يتلا ةلدألل عامتسالل صصخملا ةمكاحملا نم

 ءاثالثلا موي ةمكحملا ةعاق رداغ دق ناك ايماحم ادع ام عافدلا مقاط دارفأ لك ةمكاحملا

 .هل ليمز ةقفر

 اذهل ةمكاحملا تاساج يضاقلا عفر امدنع ؛نيسح مادص نلعأ ريثم روطت يف نكل

 يغبني ال يلاتلابو هماظن اهب ماق يتلا لامعألا نع هدحول ةيلوؤسملا لمحتي هنأ ؛مويلا

 لوقح فيرجت نع هتيلوؤسمب فرتعاو .نيرخآ صاخشأ يأ مكاحت نأ ةمكحملل
 .مئارج يأ باكترا ىقن هنكل اوفوت نيذلا صاخشألا

 ةلدألا زربا

 اهنأب يعدي يتلا ةيمسرلا تاباطخلاو قئاثولا نم ديزملا ماعلا ءاعدالا سيئر مدق
 .ليجدلا ةيضق يف نيمهتملا طروت

 ناكس نم صخش ٠١١ وحن صخت ةافو تاداهش ؛ةمدقملا قئاثولا نمض نمو

 تالئاع يفنب كاذنآ ةيقارعلا تاطلسلا تماق فيك رهظت ليحرت رماوأو ليجدلا ةدلب

 .مهكالمأ ةرداصمو ءارحصلا ىلإ نيفوتملا
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 نينثا نأ نيح يف أطخلاب اومدعأ نيمهتملا نم ةعبرأ نأ فيك يمسر باتك فشكو

 تايلمع لالخ مهفتح اوقل ازجتحم 5٠ وحن نأ رخآ باتك رهظأو .أطخلاب امهنع جرفأ

 .قنشلا قيرط نع سيلو قاطتتسالاو باوجتسالا

 ؟7١٠ راذآ/سرام ١؟ دحألا :17 ةسلجلا

 ةمكحملا ةئيه مامأ ؛ثعبلا بزح يف قباس لوئسم وهو ءديور هللا دبع رهزم لّثم

 تلاط لاقتعا تالمح ذيفنت يف ةدعاسملاب هومهتا نيذلا دوهشلا تاداهش دنف ثيح

 .مهلزانم مده تلمشو ليجدلا ةدلب ناكس

 دلاو ديور مظاك هللا دبعو ءيلع حياد يلع وه رخآ مهتم ةمكحملا مامأ لثم امك

 يف هتقالع ىفنو ليجدلاب ثعبلا بزح يف اقباس الوئسم هرودب ناكو ديور رهزم مهتملا

 .نوناقلل ةفلاخم لامعأ ةيأ

 ٠٠١١1 راذآ/سرام ١؟ نينثالا :7١؟ ةسلجلا

 مادعإب اماكحأ ردصأ هنأب ردنبلا دمح داوع ليجدلا ةيضق يف رخآلا مهتملا رقأ

 ."نوناقلل اقبط ' تردص ماكحألا نأب فاضأ هنكل ليجدلا ةدلب نم ًايقارع 8

 نأب تاينينامثلا لئاوأ يف ةروثلا ةمكحم سيئر بصنم لغشي ناك يذلا ردنبلا لاقو

 موجهلاب اوفرتعا نيمهتملا نأ فاضأو .نوناقلل اقفو ةلداع ةمكاحم اوقلت نيمهتملا لك

 ةلاح يف قارعلا ناك يتلا ناريإ نم تردص رماوأل اذيفنت يقارعلا سيئرلا بكوم ىلع

 .اهعم برح

 .اديأ ثدحت مل ردنبلا اهنع ثدحت يتلا تامكاحملا نأب در ماعلا ءاعدالا نأ ريغ

 ىفن دق ليجدلا ةدليب ثعبلا بزح يف قباس لوئسم وهو ىلع يوازع دمحم ناكو
 .ليجدلا يف صخش يأ زاجتحا نع هتيلوؤسم ةمكحملا مامأ

 ٠٠١5 راذآ/سرام ١١ سيمخلا :18 ةسلجلا

 ةمكاحملا اربتعم ةمكحملا ةئيه ىلع مجهتلاب هسفن نع هعافد نيسح مادص أدب

 ."'ةلزهم

 مادص رذح «ءارماس ةئيدم يف نيّيركسعلا حيرض ريجفت ىلإ ةحضاو ةراشإ يفو



 وزغلل ةمواقم' ءايإ اربتعم درمتلاب داشأ هنأ ريغ يفئاطلا فنعلا نم نييقارعلا نيسح

 .' يكيرمألا

 «يسايس ربنم ىلإ ةمكاحملا ليوحت نم يضاقلا تاريذحت مادص ضفر نأ دعبو

 مادص عافدل عامتسالا ةعباتم مالعإلا لئاسو عطتست مل ثيح ينويزفلتلا ثبلا عطقنا

 .ناسين /ليربأ © ىلإ ةمكاحملا ليجأت قحال تقو يف يضاقلا نلعأو .هسفن نع نيسح

 سيئر بصنم لغش يذلا «يتيركتلا نازرب نيسح مادصل قيقشلا ريغ ألا ناكو
 ريبدتب نيمهتملا قحب ةرداصلا مادعإلا ماكحأب هتقالع ىفن دق «اقباس تارباخملا

 .ليجدلا ثادحأ

 .لايتغالا ةلواحم دعب طقف ةدحاو ةرم ليجدلا ةدلب راز هنإ يتيركتلا نازرب لاقو

 ةيرورض ريغ تالاقتعاب اهمايق ببسب نمألا تاوق ءادأ دقتنا ةرايزلا لالخ هنأ فاضأو

 .نيفوقوملا ضعب نع جارفإلاب رمأو

 الئاق ليجدلا ةدلب يف نمألا تاوق هب تماق ريهطت يأ نع هتيلوؤسم نازرب ىفن امك
 .ىرخأ ةيموكح ةزهجأ تايلوؤسم نمض معقي رمألا اذه نإ

 .ليجدلا يف مهلمعل اريدقت تارباخملا طابض ضعبل ركشلا هيجوت

 ةباينلا هتضرع يذلا باطخلا ىلع دوجوملا عيقوتلا نوكي يأ ىفن نازرب نأ ريغ

 .روزم هنأ افيضم هعيقوت ةماعلا

 ٠٠١7 ناسين/ليربا 0 ءاعبرألا :19 ةسلجلا

 يتلا ةلدألا نأب :ةمكحملا لخاد ىلوألا ةرملل هباوجتسا دنع «نيسح مادص لاق

 مهرامعأ لقت ايقارع 58 صخت ةيوه تاقاطب ماعلا ءاعدالا ضرعو .ةروزم هدض تقيس

 ماظنلا دهع يف اهب لومعملا ةيقارعلا نيناوقلا نأ املع مادص ةقفاومب اومدعأ ةنس ١8 نع

 .ةنس ١8 وه مادعإلا مكح ذيفنتل نس ىندأ نأ ىلع صنت تناك قباسلا

 .اهريوزت نكمي ةيوهلا تاقاطب نأل ةروزم ةلدألا نإ لاق نيسح مادص نأ ريغ



 وأ مهتوشر تمت هدض ةداهشلل ماعلا ءاعدالا مهبلج نيذلا دوهشلا نأ فاضأو

 .هدض ةداهشلا ةيفيك مهنيقلت

 نم فاخي هنأب يضاقلا مادص مهتا ؛ةمكحملا سيئر عم ةداح ةيمالك ةداشم يفو

 يتلا عيقاوتلا صحفب ةيلود ةئيه مايق ىلإ اضيأ نيسح مادص اعدو .يقارعلا ةيلخادلا ريزو

 ةلواحم ميظنتب نيمهتملا دض مادعإلا ماكحأ ىلع ةقداصملاب رماوألا رادصإ صخت

 .اهتحص ىدم نم دكأتلل كلذو ١4487 ماع ليجدلا يف قباسلا سيئرلا دض لايتغا

 امدنع ةمكحملا ةعاق نم ةيماحم جارخإب ارمأ ردصأ دق ةمكحملا سيئر ناكو

 تارقلا اهريدت يتلا نوجسلا يف مهبيذعت مت نييقارع رهظت روص ضرع تلواح

 .ةيكيرمألا

 :ةلدألا زربأ

 امدنع ائادحأ اوناك مهنأب تلاق اصاخشأ صخت ةيوه تاقاطب ةماعلا ةباينلا تضرع

 .مهمادعإ ماكحأ ىلع نيسح مادص قداص

 ٠٠٠١1 ناسين/ليربأ 1١؟ نينثالا ٠١: ةسلجلا

 رماوأ نيسح مادص عيقوت ةحص اوذكأ طوطخلا ءاربخ نإ ماعلا ءاعدالا ةئيه تلاق

 .1947 ماع ليجدلا ةدلب ناكس نم اصخش ١44 مادعإ

 عيقوتلا نإ لوقي اريرقت «هناوعأو مادص ةمكاحم فانئتسا دنع «ماعلا ءاعدالا أرقو

 .قباسلا يقارعلا سيئرلا طخ قباطي مادعإلا رماوأ ىلع دوجوملا

 مهتاقالع ببسب نيدياحم اونوكي نأ نكمي ال ءاربخلا نأب عافدلا وماحم ضرتعاو

 ءاربخ ةئيه ىلع عيقوتلا ضرع ىلإ عافدلا ةئيه تعد يلاتلابو ةيقارعلا ةيلخادلا ةرازوب
 .هتحص نم دكأتلل قارعلا جراخ نم

 صحفل تقولا نم اديزم ءاربخلا حنمل ءاعبرألا موي ىلإ ةمكاحملا تلجأ مث
 .يتيركتلا نازرب ميهاربإ قباسلا هتارباخم سيئرو نيسح مادص ىلإ ةبوسنملا عيقاوتلا

 يتلا لتقلا تايلمع يف هرود تابثإ ماعلا ءاعدالا ةئيه ىعسم يتيركتلا نازرب ضفرو

 .روزم هعيقوت نإ الئاق ليجدلا ةدلب يف ترج



 ةلدالا زربأ

 عيقوتلا نإ هيف اولاق طوطخ ءاربخ هدعأ ريرقت نم عطاقم ماعلا ءاعدالا ةئيه تأرق

 .قباسلا يقارعلا سيئرلا طخ قباطي ليجدلا ةيضقب ةصاخلا مادعإلا رماوأ ىلع دوجوملا

 مادص عيقوت وه عيقوتلا نأب ماعلا ءاعدالا ةئيه تاءاعدا يف عافدلا وماحم ككش

 .ةيفارعلا ةيلخادلا ةرازوب مهتاقالع ببسي ءاربخلا ةيلالقتسا يف اونعط ثيح نيسح

 ؟1١٠ ناسين/ليربأ 19 ءاعبرألا :؟١ ةسلجلا

 ةمكاحم نم مويلا اذه ةسلج ةيادب يف نمحرلا دبع فوؤر يقارعلا يضاقلا لاق

 رماوأ ىلع عيقاوتلا ةقباطم تدكأ ءاربخلل ةنجسل نأ ليجدلا ةيضق يف هينواعمو مادص

 نلعا امك .عولخملا سيئرلا عيقوتل ةقباطم ةدلبلا ناكس نم ١58 تلمش يتلا مادعإلا

 ب ءاعدالا مهتاو ةروزم قئاثولا نإ لاق يذلا يتيركتلا نازرب عيفوت نم تبثتلا يضاقلا

 .ةسلجلا يضاقلا عفرو ."نيمهتملا ةنادإل لئاسولا عيمج مادختسا "

 ةلدألا زربأ

 نأ دكأ ةمكحملا سيئر نأ ريغ .ءاربخلا ةنجل ةيدايحب اهكيكشت عافدلا ةئيه تلصاو

 .اهتيفدصب كيكشتلا ضفرو ةفلتخم ةيقارع تاظفاحم نم ءاضعأ نم ةنوكم ةنجللا

 7٠.1 رايآ /ويام 12 نينثالا :5؟ ةسلجلا

 ةحئال يضاقلا ةءارق دعب ال مأ ائيرب ناك اذإ ام لوح ةباجإ يأ ءاطعإ مادص ضفر

 .ءاعدالا ةيضق كلذب امتتخم ةلصفملا ماهتالا

 ال" :قباسلا يقارعلا سيئرلا باجأ ابنذم ناك اذإ امع مادص يضاقلا لأس امدتعو

 سيئرلا لازأ الو نييقارعلا ةدارإل اقفو قارعلا سيئر انأ .ال مأ معن درجم لوقلا عيطتسا

 ."قارعلا سيئر عم يطاعتلا اهب متي ةقيرط تسيل هذه ."ةظحللا هذه ىتح

 قباسلا سيئرلا يتيركتلا نازرب قيقشلا ريغ هيخأو مادص ىلإ ماهتالا هجو دقو

 ةلحرملا يف ليجدلا يلاهأ نم اصخش ١44 لتقب رماوألا رادصإب «تارابختسالا زاهجل

 ةعست لتقب رمأ رادصإب امهتا امك .لايتغالا ةلواحم تبقعأ يتلا ةلمحلا نم ةريخألا

 .ةلمحلا نم ىلوألا مايألا يف صاخشأ



 بيذعت تايلمع ىلإ ةفاضإ اصخش 744 ل ينوناقلا ريغ لاقتعالا مهتلا ةيقب لمشتو

 .لوقحلا نم ددع ريمدتو لافطأو ءاسن دض

 امإ مهعيمج «نيمهتم ةينامث مهدض ماهتالا حئاول يضاقلا أرق نيذلا ددع غلبو

 .ةباجإلا اوضفر وأ مهتءارب اونلعأ

 ٠٠١5 رايآ /ويام 17 ءاثالثلا ؛؟؟ ةسلجلا

 نم ةئالث نأشي مهتاداهشب ءالدإلا ىلإ عافدلا دوهش مادص نع عافذلا وماحم اعد

 يلع يوازع دمحم كلذكو رهزم هنباو ديور مظاك هللا دبع مهو نييوناثلا نيمهتملا

 .ليجدلا ةقطنم يف ثعبلا بزح ميظنت يف نوقباس نولوئسم مهعيمجو

 .ةراتسلا ءارو نم مهتاداهشب اولدأ نم نيب نم ةثالثلا نيمهتملل براقأ ناكو

 .ةمكحملا ةعاق لخاد نيرخآلا نييسيئرلا نيمهتملاو مادص نكي ملو

 ةلدألا زربأ

 بزح يف راغص ءاضعأ اوناك ديور ةلئاع نم نيمهتملا نإ دوهشلا نم نانثا لاق

 .مادص لايتغا ةلواحم دعب فيرجتلل اضيأ مهضرأ تضرعت دقو ءاطسب نيعرازمو ثعبلا

 ةدعاسملاب مهتملا ديور رهزم نأ ىلإ اهسفن ةلئاعلا نم وهو دوهشلا دحأ راشأو

 ةلادب) ةدلبلل يفتاهلا مسقملا يف هتفيظو يف لظ مهكالمأ ميدهتو ناكسلا ةرصاحم ىلع

 هلمع يف ايليل ابوانم ناك هنأو ؛ثدحلا ىلع يموكحلا درلا تايلمع ءانثأ (فتاهلا

 ةقالع هطبرت ةريشع خيش ناك هابأ نإ مهتملل نبا وه ةمكحملل رخآ دهاش لاقو

 .ناكسلا عم ةبحم

 ٠٠١1 رايأ /ويام ١7 ءاعبرألا :"5 ةسلجلا

 نييوناثلا نيمهتملا دوهش لصاو امدنع ةمكحملا ةعاق ىلإ نيمهتملا عيمج رضح

 .مهتاداهشب ءالدإلا

 عافد يدهاشك يتيركتلا ميهاربإ نازربو نيسح مادص ةوعدب عافدلل يضاقلا حمسو

 .ناضمر نيساي هط مهتملا نع



 ةلدألا زربأ

 نيلوئسمو نيديج نيئطاوم" اوناك نيمهتملا نإ نيلئاق راتسلا فلخ دوهشلا ثدحت

 يق لثقلا تايلمع عم ةقالع وأ ةيلوؤسم مهيدل نوكت نأ نود ايند تايوتسم يف

 .'ليجدلا

 ا رايا /ويام "' نينثالا :595 ةسلجلا

 ىرشب مادص نع عفادت يتلا ةينانبللا ةيماحملاو ةمكحملا سيئر نيب ةداشم تعقو

 لاقو يضاقلا ءارجإ ىلع مادص جتحاو .ةمكحملا ةعاق نم يضاقلا اهدرط دقو .ليلخلا

 .توكسلا مادص نم بلط هنكل ؛كسأر قوف ةيماحملا» مادص

 ةلدألا زربا

 مادصل قيقش ريغ خأ وهو يتيركتلا ميهاربإ يواعبس مه عافد دوهش ةثالث رضح
 زاهجل قباسلا سيئرلا يتيركتلا ميهاربإ نازرب هقيقش حلاصل ةداهشلل يعدتسا

 نم وهف ثلاثلا دهاشلا امأ .راتس فلخ نم نازرب حلاصل رخآ دهاش ثدحت امك

 اصخش ١44 لا نأ هتداهش يف ىفنو ةيئانثتسالا "ةروثلا ةمكحم يف نيقباسلا نيلماعلا

 .ةلداع ةمكاحم اومكاحي مل ١487 ماع مادص لايتغا ةلواحم دعب اومدعأ نيذلا

 ؟7١٠٠ رايأ /ويام "4 ءاعبرألا :؟517 ةسلجلا

 ةسائر يف نيسح مادصل ايئان ناك يذلا زيزع قراط ةسلجلا هذه ىلإ رضح

 ىلع حافك قيفرو ليمز ' هنأب قباسلا هسيئر فصو دقو «عافد دهاش هرابتعاب ؛ءارزولا

 ."نيئسلا تارشع ىدم

 سيئر مهتا يذلا يتيركتلا نازرب مهتملاو ةاضقلا سيئر نيب ىرخأ ةداشم تعقوو

 اهقباس ةسلج يف ماذص نع ةيماحم درط ىلإ ةراشإ يف "ةأرمإ ةناهإ'" ب ةمكحملا

 .ماظنلاب اهلالخإل

 ةلدألا زربا

 ةلواحم دعب ليجدلا يف الجر ١44 لتقب نيبنذم اوسيل نيمهتملا نإ زيزع قراط لاق
 .ةلاحلا هذه لثم يف ةبوقعلا لازنإ ةلودلا قح نم نأل ١447 ماع مادص لايتغا



 ةيفيك نع ليصافت مادصل قباسلا يصخشلا ريتركسلا دومح دبع مدق امك

 .لايتغالا ةلواحم

 ؟5١٠ رايآ /ويام ١9 نينثالا :؟7 ةسلجلا

 تمكح يتلا ةيئانثتسالا ةمكحملا ةلادع لوح امهتادافإ عافدلا دوهش نم نانثا مدق

 نيسح مادص لايتغال ةلواحمب مهتقالع ةمهتب ليجدلا ناكس نم ١44 ىلع مادعإلاب

 ةلدالا زربا

 حلاصل ةداهشلل رضحو ةيئانثتسالا ةروثلا ةمكحم يف ايماحم ناك لوألا دهاشلا

 .ةمكحملا كلتل اسيئر ناك يذلا ردنبلا داوع مهتملا

 ةصرف نيمهتملا تحنمو ابسانم اعافد ترفو ةلداع تناك ةمكحملا نإ دهاشلا لاقو

 .ثيدحلل

 ةلداع اهنإ اهنع لاقو اهسفن ةمكحملا مامأ امهتم ةرم تاذ ناك يناثلا دهاشلاو

 .هتيضق عم تلماعت امدنع

 ١٠٠51 رايأ /ويام ٠١ ءاثالثلا :؟8 ةسلجلا

 ةدلب ءانبأ نم ١548 عومجم نم 77 ناب ةمكحملا مامأ هتداهش يف عافد دهاش معز

 ال ءنيسح مادص لايتغال ةلواحمب مهتقالع ة ةمهتب اومدعأ مهنأ ركذ نيذلا ليجدلا
 .ءايحأ نولازي

 مهءاعدتسا مزتعت نيذلا دوهشلا ددع صيلقت ىلإ عافدلا ةئيه ةمكحملا يضاق اعدو

 .ةيمهأ رثكألا يه تاداهشلا ةيعون نإ الئاق .ةمكحملا مامأ ةداهشلل

 ةلدألا زربأ

 ةباتك 47 ماع ليجدلا ناكس نم ايبص ناك «هتيوهب فرعي مل دهاش ضرع

 مهنإ لاقو ."ابيرقت اا *ءايحأ اولاز ام مهنكل اومدعأ مهنإ ليق نيذلا" ءامسأ

 ؟اا ماع مادصي ةحاطإلا لعب اوداع مهنكل جراخلا ىلإ اوبره

 ؟1١١٠ رايآ /ويام ؟١ ءاعبرألا :15 ةسلجلا

 يف قيقحتلا ىلإ ايعاد ءاعدالا هافن ام وهو اهتلدأ عانطصاب ءاعدالا ةئيه عافدلا مهتا

 .تاماهتالا هذه



 بلاطو .ةبذاك ةداهش ءاطعإل هتوشرب ماعلا يعدملا عافدلا دوهش دحأ مهتاو

 راهظإل اجمدم اصرق عافدلا ضرعو .دهاشلا اذه ىلع ىوعد ةماقإب ماعلا ءاعدإلا

 .تابثإلا دوهش دحأ ةداهش يف ضقانت

 خألا «يتيركتلا نازرب وهو نيمهتملا دحأ نم نمحرلا دبع فوؤر يضاقلا بلطو

 .ارارم ةسلجلا هتعطاقمل ةمكحملا نم «مادصل قيقشلا ريغ

 ةلدألا زربأ

 هيلع ضرع «يوسوملا رفعج ؛ماعلا يعدملا نإ هتيوهب فرعملا ريغ دهاشلا معز

 .ديدهتلل تضرعت هتلئاع نإ لاقو ةروزم ةداهش ءاطعإل رالود 0٠١ اهتميق ةوشر

 عافدلا دوهش دحأ رهظي هنأ عافدلا لوقي جمدم صرف ةمكحملا يف ضرعو

 يف نيسح مادص لايتغا اولاح نيذلاب ديشي وهو «يرديحلا يلع همساو ؛نييسيئرلا

 كانه نكت مل هنإ لوألا نوناك /ربمسيد يف ةمكحملل لاق دق يرديحلا ناكو .ليجدلا

 .نيسح مادص دض ةلواحم

 5٠١67 ناريزح /وينوي 0 نينثالا :؟٠ ةسلجلا

 فاقيإب بلاط ثيح «ةمكحملا ةئيهل ةمدقملا قئاثولا ةحص يف عافدلا قيرف ككش

 عافدلا دوهش لاقتعا ىلع عافدلا ةئيه تجتحا امك .ققحتلا هل ىنستي ىتح ةمكاحملا

 .ةحيحص ريغ تانايبب ءالدإلا ىوعدب مهفاقيإ مت يذلا ةعبرألا

 يف الوئسمو ايثعب الوئسم ناك يذلا مياد يلع حلاصت ةداهشلل نيدهاش ءاعدتسا مت

 مضت كاذنآ ةيقارعلا ةينمألا تاطلسلل مئاوق ميدقت ةمهتب مكاحي ثيح ليجدلا ةيدلب

 تضرعت يتلا ينمألا طيشمتلا تايلمع لالخ مهلاقتعا يغبني نيذلا صاخشألا ءامسأ

 .ليجدلا ةدلب لهل

 .ناريزح /وينوي ١١ خيرات ىتح ةمكاحملا تلجأ

 ةلدألا زربأ

 دعب اومدعأ مهنأ دقتعي اصخش ١48 نمض نم اصخش ١١ ءامسأ عافدلا ةئيه تلت

 امنيب ءايحأ اولاز ام مهنم ٠١ نإ ةلئاق «ليجدلا ةدلب يف نيسح مادص لايتغا ةلواحم



 ةبّيفملا ةقيقحلا «نيسح ماده -000000000060060060 000000666606006 00

 ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا لالخ اولتق وأ قحال تقو يف ةيعيبط بابسأل نورخآلا يفوت
 .تاينينامثلا لالخ

 ديؤت قئاثو ميدقت عافدلا قيرف نم نمحرلا دبع فوؤر ةمكحملا سيئر بلط
 .هتاءاعدأ

 مل" هنإ امك أطخ يأ بكتري مل هنإ الاق حياد يلع حلاصل ادهش ناذللا نادهاشلا

 ."طق ادحأ ذوي

 7.07 ناريزح /وينوي ١١ نينثالا :7 ةسلجلا

 سيئر رمأ .نيمهتملا نم بضغو لاعفنا هناوعأو مادص ةمكاحم فانئتسا للخت

 ىلإ نمألا سارح هداتقا ثيح ةمكحملا ةعاق نم يتيركتلا نازرب مهتملا درطب ةمكحملا

 .نامحرلا دبع فوؤر يضاقلا عم ةيمالك ةداشم يف لخد نأ دعب ةعاقلا جراخ

 نم اديزم عافدلا ةئيه حنمب ةمكحملا سيئر رلبود سيتروك عافدلا يماحم بلاط

 .هعافد دادعإ نم نكمتي ىتح تقولا

 ببسب "بعص فقوم يف عضو عافدلا قيرف " :نأ رلبود سيتروك ديسلا فاضأو

 رهشأ ةسمخ نم رثكأ تحنم ءاعدالا ةئيه نأ ىلإ اريشم «ةمكاحملا اهب رادت يتل ةقيرطلا

 نوضغ يف اهعافد لامكتسال * طوغضلل عافدلا ةثيه تضرعت' امئيب اهتاعفارم دادعإل
 .عيب اسمأ

 نيذلا ةعبرألا عافدلا دوهش حب تاءارجإ ذاختا مت هنأ ةمكحملا سيئر ركذو

 ءالدإلل مهتوشر ةلواحمب ءاعدالا ةئيه مهماهتا ببسب يضاملا عوبسألا يف اولقتعا

 .ةروزم تاداهشب

 يف اولتق مهنإ ليق نيذلا ضعب نأ اهدافم تاداهشب اولدأ دق دوهشلا نم ةثالث ناكو

 يف ككشت تاداهشلا هذه نإ هتعفارم يف عافدلا قيرف لاقو .ءايحأ اولاز ام ليجدلا

 لاقتعا متو .اليصفتو ةلمج مهيلكوم دض عافدلا اهعفر يتلا ةيئانجلا ىوعدلا ةيقادصم

 .نيميلاب ثنحلا ةمهتب دوهشلا نم ةثالث

 :الئاق ةثالثلا صاخشألل ةبوستملا تاقارتعالا نمحرلا ديع فوؤر يضاقلا التو

 تاءارجإ انذختا مث نمو ةمكحملا ةئيه ىلع اوبذك دوهشلا ءالؤه نأب رارق ىلإ انلصوت"
 ." مهقحب



 ؟1١١ ناريزح /وينوي ١؟ ءاثالثلا :؟" ةسلجلا

 اهنإ لوقلاب ةمكاحملا ةسلج «نمحرلا دبع فوؤر يضاقلا .ةمكحملا سيئر حتتفا

 .مهتاداهشب ءالدإلل عافدلا دوهشل صصخت ةسلج رخآ نوكتس

 فاضأو "اهل ةياهن ال ةميقع تاشاقن" حتف ىلع عافدلا قيرف فوؤر يضاقلا خبوو
 نع عافدلل فاك ريغ ددعلا اذه ناك اذإف .نآلا ىتح ادهاش 71 مترضحأ" :اقحال
 ."ىودج اذ نوكي نل دهاش ٠٠١ راضحإ نإف «مكيلكوم

 نم درط دق ناك امدعب ثيدحلا نم يتيركتلا نازرب مهتملا ةمكحملا سيئر عنم امك

 يضاقلا تعنو ةمكحملا ةئيه ةعطاقم ىلع هرارصإ دعب قباسلا مويلا يف ةمكحملا ةعاق

 ."روتاتكيد" هنأب

 تاعفارملا أدبت نأ ررقملا نم ثيح لبقملا عوبسألا ىلإ ةمكاحملا ليجأت مت

 .ةيئاهنلا

 ةلدألا زربا
 رداصم ىلع درلا مدعب رمأ هنأب نيسح مادصل يصخشلا سرحلا دارفأ ضعب لاق

 .ءايربأ صاخشأ ءاذيإ ةفاخم «ليجدلا يف هلايتغا ةلواحم باقعأ يف «ناريثلا

 ٠٠١1 ناريزح /وينوي 14 نينثالا :7؟ ةسلجلا

 ةبرقع لاّزنإب ةيئاهنلا هتعفارم يف «يوسوملا رفعج ءءاعدالا ةثيه سيئر بلاط

 يقارعلا سيئرلا بئانو يتيركتلا نازرب قيقشلا ريغ هيخأو نيسح مادص نم لكب مادعإلا

 .ناضمر نيساي هط قباسلا

 نم ملست مل راجشألا ىتحف .. .ضرألا يف داسفلا اورشن دقل" :هتعفارم يف لاقو

 ."'مهداهطضا

 هتعفارم عافدلا قيرف يقليس ثيح زومت /ويلوي ٠١ خيرات ىلإ ةمكاحملا ليجأت مت

 ةسمخ نم ةلكشملا ةمكحملا ةئيه لوادتتل ةمكاحملا تاسلج عفرتس يلاتلابو ةيئاهنلا

 .هردصتس يذلا مكحلا يف ةاضق

 يذلا يوازع مازع دمحم مهتملا نع مهتلا طاقسإب تبلاط دق ءاعدالا ةئيه تناكو

 .هحارس قالطإ يلاتلابو ليجدلا يف ايثعب الوئسم ناك



 5٠05 زومت/ويلوي ٠١ نينثالا :؟4 ةسلجلا

 يلودلا نينوناقلاب ئزهتست اهنإ الئاق ةمكاحملا تاسلج ةعطاقم نلعي نيسح مادص

 ."ةريرش' ةيكيرمأ فادهأ اهكرحتو يقارعلاو

 اهسيئر ىلإ اههجو ةلاسر يف درو يذلا ةمكحملا ءادأل نيسح مادص داقتنا ءاجو

 تاعفارملا ىلإ عامتسالل ةمكحملا ةئيه دادعتسا قايس يف نمحرلا دبع فوؤر يضاقلا

 .عافدلا ةئيهل ةيماتخلا

 ريغ هوخأ مهو هعم نومكاحي نيذلا هناوعأ رابك نم ةثالثو مادص وماحم لاقو

 نوعطاقيس مهنأب ردنبلا دمح داوعو ناضمر نيساي هطو يتيركتلا ميهاربإ نازرب قيقشلا
 .ةمكاحملا تاسلج مهرودب

 ىتح ةمكاحملا تاسلج اورضحي نل مهنأب ةمكحملا سيئر نوماحملا ربخأو

 .ىرخأ بلاطم ةيبلت ىلإ ةفاضإ .مهب ةصاخلا نمألا تاءارجإ نسحتت

 نع نوعفادي نيذلا نيماحملا دحأ لتقو فاطتخا بقع نيماحملا جاجتحا يتأيو

 عافدلا ةئيه نم ماحم ثلاث ناكو .يضاملا ناريزح /وينوي يف «يديبعلا سيمخ «مادص

 .يضاملا لوألا نيرشت /ربوتكأ رهش ذنم لتقي

 يلع امهو ليجدلا ةيضق يف نييسيئر ريغ نيمهتم نع عافدلا نايلوتي نييماحم نكل
 ايلدأ ليجدلا ةدلبب ثعبلا بزح يف نيقباس نيلوئسم اناك نيذللا ياوزع دمحمو مياد

 .ةيماتخلا امهتاعفارمب

 ٠٠١1 زومت/ويلوي ١١ ءاثالثلا :؟0 ةسلجلا

 تامكاحملا تاسلج ليجأت نمحرلا دبع فوؤر يضاقلا ةمكحملا سيئر نلعأ

 يف ةمكحملا ةئيهل مهتعطاقم ءاهنإل عافدلا يماحم حاحلإب ايعاد زومت /ويلوي 14 ىتح
 نهارلا تقولا

 نيماحم نييعتل ةدعتسم ةمكحملا نإ الئاق عافدلا ةئيه ةمكحملا سيئر بطاخو

 حلاصمب رضي ةمكحملا ةئيهل نيماحملا ةعطاقم نأ افيضم «نيمهتملا نع عافدلل نيرخآ

 .اهتعطاقم يف اورمتسا مه نإ مهيلكوم



 روضح نوضفري ليجدلا ةيضق يف هعم نيمهتملا نم ةعبسو نيسح مادص لازي الو
 .ةمكاحملا تاسلج نارضحي نييسيئر ريغ نيمهتم نأ مغر ةمكاحملا تاسلج

 .ةيماتخلا مهتاعفارمب رهظم هنباو ديورلا مظاك هللا دبع وماحم ىلدأو

 ٠٠١1 زومت/ويلوي "4 نينثالا :7 ةسلجلا

 ببسب ىفشتسملا يف لازي ال يذلا نيسح مادص بايغ يف ةمكاحملا تفنؤتسا

 .ماعطلا نع هبارضإ

 لجأ نم مهبلاطم نأ ىوعدب عافدلا قيرف ءاضعأ لك ةمكاحملا ةسلج عطاق امك

 .بلت مل ةلداع ةمكاحم

 مادصل قيقشلا ريغ خألا نامحرلا دبع فوؤر يضاقلا ةمكحملا سيئر مهتا

 ءامدب ةخطلم هيدي نأب ةمكاحملا ةسلج رضحي يذلا :يتيركتلا ميهاربإ نازرب «نيسح
 .نيبقارعلا

 .اقباس تارياخملا زاهج سيئر بصنم لغش دق نازرب ناكو

 .ءاعيرألا موي ىتح ةمكاحملا تاسلج ليجأت ر يضاقلا ةمكحملا سيئر نلعأو

 .نيمهتملا نع مهتاعفارم عافدلا وماحم مدقي نأ هلمأ نع برعأو

 7٠٠١7 زومت /ويلوي ؟1 ءاعبرألا :؟7 ةسلجلا

 ةعاقلا ىلإ بلج هنإ الئاق ةمكحملا ىلإ نيسح مادص ةدوع ةسلجلا هذه تدهش

 .ىفشتسملا يف هريرس ىلع نم رابجإلاب
 مادعإلاب هيلع مكحلاو هتنادإ لاح يف هنإ الئاق :ةمكحملا سيئر مادص بطاخو

 مادعإلا ذيفنتو يركسع «لاق امك «هنأل ءاقنش ال صاصرلاب ايمر كلذ ديري هنإف

 .ايمر متي نيبركسعلاب

 .دعب ام يف هفقوأ يذلا ماعطلا نع بارضإلا ببسب اليزه مادص ادبو

 .تاسلجلا هعافد ةئيه ةعطاقم دعب مادص نع عافدلل نيماحم ةمكحملا تنيع دقو

 .ةمكحملا مهتبدتنا يذلا نيماحملا ضفري هنإ لاق مادص نكل



 .نيسح مادص نع بدتنملا عافدلا يماحم ىلإ عامتسالاب ةمكحملا تأدب

 هيلإ يمتني يذلا بزحلا ةعيبط ىلإ رظنلاب ةفلكم ريغ ةمكحملا نإ لوقي يماحملا
 .اهباكترا مت يتلا مئارجلا ىلإ طقف رظنلا بجي لب ءمادص

 لكوم ماحم يأ هنع بدتني نأ ةياغلل بدؤم لكشيو ضفر مادص نإ لوقي يماحملا

 .ةمكحملا لبق نم

 «لوقي ام فرعي ال صخش مالك اذه نإ لوقلاب يماحملا عطاقي نيسح مادص

 .لصحي ام ىلع فسأيو

 ددعي يماحملاف ؛ءيش يأ ىلع فسأي نأ بجي ال هنإ لوقلاب هيلع دري يضاقلا

 .نوناقلا يأر نيبي مث ثدحلا نيبيو «تاماهتالا

 لثم تادافإ نمضتت دوهشلا لبق نم ةمدقملا تاماهتالا نإ لوقي يماحملا

 .مئارجلا هذهب مايقلا ةقيرط نيبي ال اهنم ايأ نكلو 2" ينلقتعا* وأ ' ينافن" وأ "ينبذع'

 لالخ ليجدلا ةقطنم يف نيسح مادص دوجو دكؤي ام كانه سيل هنإ لوقي عافدلا

 .لاقتعالا تايلمع

 مهتملا نيب ام ةرشابم ةلص دوجو ىلع ةلدأ يأ كانه سيل نأ يماحملا فيضي
 .ليجدلا ثادحأو نيسح مادص

 ىواعد نم ةقباس جذامن دوجول ةيلودلا مكاحملا ىدحإ ىلإ ءوجللا حرتقي عافدلا

 .ةيلاع ةيسايس ةطلس وذ يسيئرلا مهتملا اهيف ناك

 اءزج هنوك مدعل ةعلاطملا هذه يف يعرشلا ليلدلا ةشقانم متي مل هنإ لوقي يماحملا

 .ءاعدالا ةعلاطم نم

 ام ةعباتم عيمجلل ىنستي ىتح هتعلاطم ةءارق يف ينأتلا يماحملا نم بلطي يضاقلا
 .هلوقي

 ةلماك ةطلسب عئمتي نيسح مادص ناك دقل" لوقلاب يماحملا عطاقي نيسح مادص

 .بدتنملا يماحملا ةعلاطم حيحصتل هيعس يف «'ةينمألا ةزهجألا عيمج ىلع

 .ةءارقلا يف ينأتلا هنم بلطيو ىرخأ ةرم يماحملا عطاقي يضاقلا



 «هتعلاطم يف يماحملا هدروأ ام لقي مل هنإ لوقلاب يماحملا عطاقي نيسح مادص

 .ةلدألا ةيافك مدعل بطشتس ةرقفلا هذه نأ لوقلاب هبيجي يضاقلاو

 صخش يأل نكميف بعت اذإو ءال مأ بعت دق ناك اذإ ام يماحملا لأسي يضاقلا
 .هنم الدب ةءارقلا هثالمز نم

 لوصو نم دكأتلا ةيروهمجلا سيئر تايلوؤسم نم تسيل هنأ لوقي نيسح مادص
 .اهنفدل اهتالئاع ىلإ ثدجلا

 هنم ةقفاوم سيل عافدلا هلوقي ام ىلع هدر نإ لوقيو عافدلل هضفر دكؤي نيسح مادص

 .هتع عافدلل هلاكيإ مت ام ىلع

 ءاعدتسا ليجأتلا ةرتف لالخ هنكميو ءدرلاب لماكلا قحلا هل نإ هل لوقي يضاقلا

 .هنع عافدلل نيرخآ نيماحم ليكوت هنكمي وأ «قباسلا عافدلا قيرف

 يماحم اهركذ يتلا ةيروهمجلا سيئر تايلوؤسم حاضيإل لخدتي نيسح مادص
 لثم ةطيسب تالاحل مادعإلل ةلاحإلا باتك ىلع عيقوتلا نإ لوقيو «بدتنملا عافدلا
 يقارعلا سيئرلا تايلوؤسم نم سيل هباش امو ةقرسلا

 سيئر تايلوؤسم نم سيل باتكلا اذه ىلع عيقوتلا نإ لوقلاب هيلع دري يضاقلا

 .ةسائرلا ناويد تايلوؤسم نمض عقت اهنأل «ةيروهمجلا

 لوئسم وهف هعيقوتب نيسح مادص ماق عيقوت يأ نإ لوقلاب هتوص عفري نيسح مادص
 .هنع

 .ام سبل اهيف رومأ يأ حيضوت يف قحلا نيسح مادصل نإ لوقي يضاقلا

 .قارعلا نع عافد لب هسفن نع اعافد سيل هلوقي ام لك نإ لوقي نيسح مادص

 سيلو رخآ ناكم يف اسلاج تنك اذإ" لوقلاب يضاقلل الاؤس هجوي نيسح مادص

 امع يماحم هسفن يمسي يذلا «لجرلا اذه هلوقي ام نأ دقتعت له ءءاضقلا يسرك ىلع

 . '؟ءاعدا مأ نيسح مادص نع عافد وه «نيسح مادص مهتملا ىمسي

 مهتملا حلاص يف تسيل تاجاتنتساب يماحملا يتأي امدنع هنإ لوقي نيسح مادص

 .اذه ريغب رسفي نأ نكمي الو ءقبسم يصخش ضرغ هيدل نإف
 لبق نم ردصي مكح كانهف ؛*مهتملا' ىمسي ريبعت كانه سيل هنإ لوقي يضاقلا

 .تاتايثإلاو ةلدألا ىلع ءانب ةمكحملا
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 بادتنال ارظن مهتملا ىلإ ءيست دق ةرابع يأ فذح يضاقلا نم بلطي ءاعدالا

 .ةمكحملا لبق نم يماحملا

 . 'ينوناق ' هنأب ءاعدالا هلاق ام ىلع دريو مستبي مادص

 مرجم يأك اقنش سيلو صاصرلاب ايمر همادعإب ةمكحملا ةئيه بلاطي نيسح مادص
 .هيلع مادعإلاب مكح ردص لاح يف ؛يداع

 يضاقلا ضفرو *ةيفاع' هل مادص لاق نأ دعب يضاقلاو نيسح مادص نيب لاجس

 . "كل ةيفاعلا ىنمتأ نأ ينقرشي ال" لوقلاب مادص هيلع دريل ءهل مادص ةلماجم

 .ةازغلا درط ىلعو ناكيرمألا ىلع ضرحي نيسح مادص
 .قارعلا ريرحتو نييكيرمألا لتق يف بعشلا رود لوح ةمكحملا يف لادج

 نييندملا نورجفي هنع ثدحتت يذلا كبعش نإ لوقلاب مادص ىلع دري يضاقلا

 .ودعلل ةيقيقح ةمواقم نوكي ىتح «ناكيرمألا لتق مهيلع نأو ؛ءايربألا

 نيسحتي هبلاطي يضاقلاو «ةقفش عضوم يف سيل هنإ يضاقلل لوقي نيسح مادص
 .هظافلأ

 نآلا ءاج دقو «نجسلا يف هنأل قارعلا ريرحت عيطتسي ال هنإ لوقي نيسح مادص
 .هريبعت دح ىلع كلذب مايقلل ' نييقارعلا ىماشنلا" رود

 .ةحارتسالل ةعاس فصن ةدمل ةسلجلا يضاقلا عفر

 ةءارق يف بدتنملا عافدلا يماحم رمتساو ةحارتسالل اهفقوت دعب ةسلجلا تلمكتسا

 .هتعلاطم

 . "ةدودحم ةيرظن ةدايس" حلطصم يماحملا لامعتسا لوح لءاستي يضاقلا

 نم الإ ءناك يأ نم ةمحرلا بلطي ال" هنإ لوقلاب يماحملا عطاقي نيسح مادص

 ."نيملاعلا بر
 نأل «نيسح مادصب مادعإلا ةبوقع لازنإ مدع يضاقلا نم بلطي بدتنملا يماحملا

 .ةسيسخ ةعلاطم هذه نإ لوقلاي هيلع دري نيسح مادصو «قارعلا يف مهأ ارومأ كانه

 ."ةسايسلاب" ثيدحلاو ليجدلا ةيضق نع جورخلاب مادصت حمسي ال يضاقلا

 .زومت /ويلوي 3" سيمخلا ىلإ ةمكحملا ةسلج يضاقلا عفر



 7١٠١5 زومت /ويلوي ”"! سيمخلا :؟8 ةسلجلا

 .ةسلجلا هذه مادص رضحي مل

 هل نيعت نأ ضفر يذلا ناضمر نيساي هط امهو كانه اوناك نيمهتملا نم نيتثا نكل

 .ردنبلا دمح داوعو «هلثمي ايماحم ةمكحملا

 .ناضمر نيساي هط نع عافدلل بدتنملا يماحملا ةعلاطمل ةمكحملا ةثيه تعمتسا

 تناك لب قارعلا يف يرجي ام لكب هل ةقالع ال هنإ لوقي ناضمر نيساي هط

 .قارعلا ءانبأ بيردت ىلع رصتقت هتمهم تناك دقف «قارعلا جراخ هتيلوؤسم

 .هتايح يف هري مل هنإ لوقيو خيشلا حاضول هتفرعم ركني ناضمر
 ةيضقب ناضمر نيساي هطل ةقالع ال نأب دافأ خيشلا حاضو نأ فيضي ناضمر

 .ةيضقلا كلت يف ةنجل سأرت ناضمر نيساي هط نأ عمس هنأ ىوس «ليجدلا
 سيسأت تبثي ليلد يأ كلتمت ال ةمكحملا نإ لوقلاب يضاقلل همالك هجوي ناضمر

 .ليجدلا ةيضق يف ةنجل يأ

 «ينوناق لكشب تناك ليجدلا يف نيتاسبلا كالمتسا تايلمع نإ لوقي ناضمر

 .يلاملا ضيوعتلا نوناق اهيلع قبطيو
 .ضرأ ةعطق لباقم ضرأ ةعطق ينعي ينيعلا ضيوعتلا نإ لوقي ناضمر

 باحصأ ضيوعت نأشب نيرارق عضو يف هتمهاسمل رخفلاب رعشي هنإ لوقي ناضمر
 .مهيضارأ تكلمتسا نيذلا نيتاسبلا

 ضرالل مهتيكلم تبعت قئاثو اومدقي مل نيذلا صاخشألا دحأ نإ لوقي ناضمر
 .ليجدلا ةيضق يف نيمهتملا دحأ «يوازعلا دمحم وه ضيوعتلا اولاني مل يلاتلابو

 .ردنبلا داوع نع عافدلل بدتنملا يماحملا ةعلاطم ىلإ عمتست ةمكحملا ةئيه

 .ليجأتلا ةرتف لالخ هتعلاطم ميدقت يماحملا وأ مهتملل نكمي هنإ لوقي يضاقلا

 مكح اهدعب ردصيل «ليجدلا ةيضق يف ةمكاحملا تاسلج رخآ عفرُت اذكهو

 .ةمكحملا





 رشع سداسلا لصفلا

 محلب قطنلا ةسلج ليصافت
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 ةيضقب مكحلاب قطنلا ةسلج دحألا ايلعلا ةيقارعلا ةيئانجلا ةمكحملا تلهتسا

 .هينواعم نم ةعبسو نيسح مادص قباسلا يقارعلا سيئرلا دض 'ليجدلا'

 دبع فوؤر يضاقلا «ليجدلا ةيضق يف ةيقارعلا ةيئانجلا ةمكحملا ةئيه سيئر ناكو

 «مكحلاب قطنلا ةسلج دعوم وه لبقملا لوألا نيرشت /ربوتكأ ١5 نأ نلعأ دق «نمحرلا

 .يلاحلا يناثلا نيرشت /ربمفون نم سماخلا ىلإ قحال تقو يف اهليجأت مت هنأ ريغ

 ثعبلا بزح وضع «يلع يوازع دمحم مهتملا ءاعدتساب ةمكاحملا تأدب -

 .ليجدلا يف يقارعلا

 يميلدلا ليلخ مادص نع عافدلا قيرف سيئرو يضاقلا نيب كلذ دعب راوح رادو -

 .حافدلا يماحم ةلخادم يضاقلا ضفر ثيح تاعلاطملا ىدحإ نأشب

 ةيافك مدعل يلع يوازع دمحم مهتملا ةءاربب ًامكح يضاقلا ردصأ كلذ دعبو -
 .هنع جارفإلاب ترمأو هدض ةمهتلا ةمكحملا تغلأو «ةلدألا

 رهزموو يلع حياد يلعو ديور مظاك هللادبع نيمهتملا يضاقلا ىعدتسا مث -
 كلذو ءًاماع ١5 نجسلاب ًامكح مهنم لك ىلع يضاقلا ردصأو ءديور مظاك هللادبع

 .بيذعتلاو دمعلا لتقلا باكترال

 مكحلا يضاقلا أرقو «؛ناضمر نيساي هط مهتملا يضاقلا يعدتسا كلذ دعبو -

 .ةيناسنإلا دض مئارج هباكترال ةايحلا ىدم نجسلا ناك يذلا

 تمتو ناضمر نيساي هط قحب مهت عبرأ نع نجسلاب ماكحأ ةعبرأ يضاقلا ردصأ -

 وهو .دشألا ةبرقعلاب تلدبتسا اهنأ ريغ ؛ةلدألا ةيافك مدعل ةسماخ ةمهت نم هتئربت
 .ةايحلا ىدم نجسلا
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 .ةرصتخم ةملك نوكت نأب يضاقلا هبلاطو ؛ةملك ءاقلإب ناضمر نيساي هط بلاطو -

 ال مكحلا نأ ًاربتعم ؛ةيناسنإلا دض ةميرجب هيلع مكحلل هبارغتسا نع ناضمر ربع -
 .ةمكحملا تاسلجب هل ةقالع

 .ةيضقلا فلم ىلإ ةدوعلا هيلعف مكحلا ليصافت ةفرعم دارأ اذإ هنإ هل لاق -

 يف ةروثلا ةمكحم سيئر ءردنبلا دمح داوع مهتملا يضاقلا ىعدتسا كلذ دعبو -

 .مادص دهع

 مكحلا ةوالتب أدب «يضاقلا اهضفر ؛عافدلا يماحم نم ضارتعا ةلواحم دعيبو -

 .ًاقنش مادعإلاب مكحلا ناكو ,هقحب

 هتوص ىغط ثيحب ' نيملاظلا ىلع ربكأ هللا ..ربكأ هللا ..ربكأ هللا" لوقب ردنبلا أدب

 .يضاقلا توص ىلع

 .(ديجملا) نيسح مادص يضاقلا ىعدتسا مث -

 داع هنكل ,مادص ضفرف «فوقولا يضاقلا هنم بلط ؛مادص سلج نأ دعبو -

 .ًاقحال فقوف

 مكحلا ةعطاقمب أدب يذلا ؛مادص ىلع ًاقئش مادعإلاب مكحلا يضاقلا ردصأ -
 ًاجاجتحا كلذو . 'كتمكحم ىلعو كيلع ةنعللا ..ربكأ هللا" اهنيب نمو خرصو ..هدض
 .مكحلا ىلع

 .مكحلا ةءارق لصاو يضاقلا نأ ريغ ء:هدض مكحلا ةوالت ةعطاقمب ءادص رمتساو -

 .يتيركتلا ميهاربا نازرب كلذ دعب يضاقلا ىعدتساو -

 .ةمألا تشاع ..قارعلا شاع ًالئاق خرصي وهو نازرب لخد -

 .توملا ىتح ًاقنش مادعإلا ناك يذلاو مكحلا يضاقلا أرق -

 ظفتحاو ءمكحلا ةوالت ةيادب يف ةرخاس ةماستبا حمالم لمحيو فقي نازرب ناك -

 .تمصلاب كلذ لالخ

 مكاحملا ىلإ ءوجللا مهناكمإب نإ يضاقلا لاق ..يندملا قحلاب نيعدملل ةبسنلاب -

 .تاضيوعتلاب ةيلاطملل ةيندملا

 .ةسلجلا يضاقلا عفر ًاريخآو -



 نييقارعلل ةيعادو ةلاسر هجوي مادص

 ىلع زييمتلا ةئيه تقداص يذلاو ,نيسح مادص ؛قباسلا يقارعلا سيئرلا هجو

 ثحو *ةداهشلا"ب هلوبق هيف نلعأ« 'ةيعادو“ ةلاسر ءهقحب رداصلا مادعإلا مكح

 .ةدحولا ىلع يقارعلا بعشلا

 ثيح ىلإ اهب دعص اذه نمحرلا دارأ اذإف ءادف" هسفن مدقي هنإ هتلاسر يف ءاجو

 نمحرلا وهف ىري ام قفو ىلع هرارق لجأ نإو .ءادهشلاو نيقيّدصلا عم هناحبس رمأي

 موقلا ىلع ناعتسملا هبو ًاليمج ًاريصف «نوعجار هيلإ نحنو انأشنأ يذلا وهو ميحرلا
 ."نيملاظلا

 اوحبصي نأ ىلع ًايقرعو ًايفئاط عونتملا يقارعلا بعشلا هتلاسر يف مادص ثحو
 ةدايقب يلودلا فلاحتلا تاوق نم ًالك دقتناو «شياعتلاو حماستلاو بحلل ًاجذومن

 ...مكل هتياعرو هناحبس يرابلا ةمظع لظ يف" لاق ثيح ناريإو ةدحتملا تايالولا

 ىذتحُي ًاجذومن اهيف اونوكتل مكتاّيصوصخ ناولأ مكل رْسَي هللا نإ اوركذتت نأ اهنمو
 ."مكنيب اميف يوخألا شياعتلاو حماستلاو وفعلاو ةبحملاب

 ناولألا هذه هناحبس لعجي نأ أشي ملو" نييقارعلا نم ضعب ًامجاهم مادص عباتو

 نم وه نمو مكفوفص نيب ْنم وه نم راصف سوفنلا لقصل ًارابتخا اهدارأو «مكيلع ًاثبع
 ًاليدب ىرسك ثرإ اوثرو نيذلا مهماكح لعفب نيدقاحلا سرفلا مه نمو يسلطألا فلح
 لّدس وأ هراج ىلع وأ هتدلج ءانبأ ىلع هعواط نم رودص يف سوسوف ؛ناطيشلل

 اوبكتريل يكيرمألا ضيبألا تيبلا يف اهلثمم كّرحت نأ ةّينويهصلا داقحأو عامطأل
 ."ءيش يف ناميإلاو ةيناسنإلا نم تسيل نئاغض اوقلخيو ناودعلا

 ةيسنجلا يلماح نم ءابرغلا* اهنأب اهفصو نييقارعلا نم ةفئاط مادص مجاهو
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 اوقدو اوعرز' نأ دعب «سرفلا»و ةازغلل هركذ ام بسحب تباجتسا اهنأل 'ةيقارعلا

 ةّيقارعلا ةّيسنجلا يلماح نم ءايرغلا هل باجتساف مكنيب ديدجلا ميدقلا «هيركلا مهنيفسإ
 مكنم اولاني نأ ءاوئسخ مهنظ يفو «دقحب ناريإ يف نودقاحلا اهألم وأ ءاوه مهبولقو

 ىلع دحاولا نطولا ءاتبأ رودص رغويو ةّمهلا فعضي امب انبعش يف ءالصألا عم ةقرفلاب
 دحاو هاجتاب ممهلا رفنتسي امب َنيّيقيقحلا هئادعأ ىلع ؛مهرودص رغوت نأ لدب مهضعب
 0" نطولاو بعشلل ةميظعلا ةيارلا «ربكأ هللا ةيار تحتو اهقرايب تنّولت نأو

 نال كلذ ءدقحلا مدع" ىلإ نيلضانملاو نيدهاجملاب مهفصو نم مادص اعدو

 قلغيو «ةريصبلاو رصبلا يمعي هنألو «لّدعيو فصنيل هبحاصل ةصرف كرتي ال دقحلا

 ّدسيو فرحنملا بّتجتو حصألا رايتخاو نزاوتملا ريكفتلا هبحاص دعبيف ريكفتلا ذفانم

 امدنع ةفرحنملا صوخششلا كلذ يف امب اودع رّوصتي نم نهذ يف تاريغتملا ةيؤر همامأ
 ."هديجملا ةّمألاو ليصألا بعشلا قيرط ؛حيحصلا قيرطلا ىلإ اهفارحنا نم دوعت

 ءائيلع تدتعأ يتلا* لودلا بوعش اوهركي الأ يقارعلا بعشلا مادص اعد امك

 قحتسي يذلا ىتحو لب .بسحف لمعلا اوهركاو ؛بوعشلاو رارقلا لهأ نيب اوقّرفو
 اوهركا لب ءرشلا يلعاف صوخشو ...ناسنإك هنوهركت ال هودلاجتو هوبراحت نأ هلمع

 ."هقاقحتساب هّرش اوعفداو هتاذب رشلا لعف

 بعشلا اهّيأ' هلوقب ينورتكلإلا ةرصبلا مقوم ىلع ترشن يتلا هتلاسر مادص متتخاو

 ."ةعيدو هدنع عيضت ال يذلا ميحرلا بّرلا دنع يسفنو مكعدوتسأ : ميركلا يفولا

 نيسح مادص

 دهشي ماَّدص خيرات نأل «فائبتن اننأ ينعي ال اذهو «مالكلا اذه بطشن مل لقنلا ةنامأل نحن )١(
 رداب يذلا وهو ءةروثلا تايادب عم اهيضارأ لتحاو ؛ناريإ مجاهو رداب يذلا وهف ءهيلع
 .ةيسايسلاو ةيداملا - لوقحلا ىّتش ىتش يف معدب ًاموي هيلع لخبت مل يتلاو «ةراجلا تيوكلا ازغو



 رشع عباسلا لصفلا

 مادص مادعاب ملحلا ذيفنت





 مادص مادعإب مكحلا نيفنت

 مت ١ىحضألا ديع مايأ لوأ قفاوي يذلا م١07/17/7٠16 هيف عقاولا ءتبسلا رجف

 هتنادإ دعب «نيسح مادص قباسلا يفارعلا سيئرلاب توملا ىتح ًاقنش مادعإلا مكح ذيفنت
 ةدلبلاب هلايتغال ةلواحم باقعأ يف «ًايقارع ١44 اهتيحض حار يتلا «ليجدلا ةيضق يف
 .19417 ماع ةروكذملا

 ةيقارعلا ةانق عم ةلباقم يف «يعيبرلا قفوم «يقارعلا يموقلا نمألا راشتسم قرطت

 يأ بلطي مل هنأ ىلإ راشإ ثيح ءمادص مادعإب ةقلعتملا ليصافتلا ضعب ىلإ ؛ةيموكحلا

 .مواقي ملو ددرتي ملو ءيش

 ملستسا هنأ الإ هيلع ًايداب فوخلا ناك ..ريبك لكشب ًاروسكم ناك" ًالئاق فاضأو

 ." بيرغو بيجع لكشب

 .ردنب ىعدي صخش ىلإ هتزوحب ناك يذلا نآرقلا ءاطعإ بلط مادص نإ لاقو

 ملو ءارضخلا ةقطنملا جراخ تمت مادعإلا ةيلمع نإ يقارعلا لوؤسملا ركذو

 ةعاس نويكيرمألا دجاوتي مل ..ةثاملاب ةئام ةيقارع ةيلمع تناك" يكيرمأ يأ اهدهشي

 ."ىنبملا يف ىتح وأ مادعإلا

 ىلإ ةفاضإلاب نايع دوهش لب ؛«ةعيش وأ ةئس نيد لاجر كانه نكي مل" فاضأو

 .'مادعإلا ةيلمع اوذفن نيذلا كئلوأ

 مويلا ..تيوط ءادوس ةحفص هذه" «مادعإلا ةيلمع دهش يذلا «يعيبرلا لاقو

 .'ًامدق يضملل نوعلطتي نيذلا نييقارعلا عيمجل قارعلا

 «"هجاتحأ ال ..ال* ًالئاق سأرلل ءاطغ ءادترإ مادص ضفر «مادعإلا ذيفنت ليبقو
 .مكحلا ذيفنت ةعقاو دهش يذلا يعيبرلا بسحب



 دعبو «ليلقب :يلحملا تيقوتلاب ًاحابص ةسداسلا ةعاسلا دعبًاقنش مادص مدعأو
 .'ليجدلا" ةيضق يف مكحلاب قطنلا نم ًاموي

 ةيقارعلا تاطلسلا ةين نع مالعإلا ةزهجأ ضعب اهتلقانت يتلا ريراقتلا نم مغرلابو

 ماقتسو هنفيكتو هلسغب موقئس" يعيبرلا لاق «هئفد اولوتيل هيوذ ىلإ مادص ةئج ميلست ىلإ

 .هنفد ليبق ةيمالسإلا رئاعشلا بسح تيملا ةالص هيلع

 نيب مت مادعإلا مكح ذيفنت نأ «ةيجراخلا نوؤشلل ءارزولا سيئر ةراشتسم تلاقو

 سيئرلا نع لثمم روضحيو ؛يلحملا تيقوتلا بسحب ةقيقد 0,55و 0,6٠ ةعاسلا
 .نوعرفلا ذقنم ماعلا يعدملاو دادح ريئم يضاقلاو يقارعلا

 ردنبلاو يتيركحتلا مادعإ ليجات

 نم ةيقارعلا تاطلسلا ىلإ ةعمجلا ءاسم مادص تملس دق ةيكيرمألا تاوقلا تناكو

 نع رداصلا مكحلا ةيقارعلا ةمكحملاب زيبمتلا ةئيه تتبث نأ دعب ؛هيف مكحلا ذيفنت لجأ

 .ليجدلا ةيضق يف 2"'ةيقارعلا ةيئانجلا ةمكحملا

 مادص مادعإ ويديف ةصق

 حرجب همادعإ بقع هيف ودبي نيسح مادص قباسلا يقارعلا سيئرلل ويديف طيرش رهظ
 .ههجو ىلع تامدكو هتبقر يف

 ةلدبلاو ضيبألا صيمقلا يدتري وهو «مادص ادب اهيفو ويديفلا تاطقل تغب
 .ءاضيب ةءالمي ىطغمو ضرألا ىلع ًاددمم ءاهب قنُش يتلا ءادوسلا

 ينررتكلالا عقوملاو .ةلقتسم رداصم ريع طيرشلا ةيقادصم نم ققحتلا عطتسن ملو

 وب .انا؟ءاههلك.ءمد:. وه طيرشلا ثب يذلا

 موقي اميف «ءمادص ةثج نم اريماكلا ب رتقت هيفو «ةيناث ؟ا طيرشلا ةدم غلبتو

 .ههجو 0 بناجلا نع ءاطغلا فشكب صخش

 طاقتلا ىلع رخآ اصخش «صخش ثحي «تاطقلل قفارملا يتوصلا ليجستلا يفو

 .ةرداغملاو مادصل ةعرسب ةروص

 .باتكلا رخآ قئاثولا نمض مكحلا ةقيثو نع ةروص قفرم )١(



 نا 0 1 مادص مادعإب مككحلا نيفنت

 يناثلا صخشلل حمسي وهو «عقوملا ىلع فرشملا هنأكو لوألا صخشلا ودبيو

 :يلاتلا راوحلا روديو ءويديف اريماكب لوخدلاب
 ."ةدحاو ةروص طقتلا «ءكلضف نم ةعرسب ءةعرسب" :لوألا لجرلا

 ."كعمسأ معن" :يناثلا لجرلا

 لاعت :(ةدحاو ةطقل نم رثكأ ويديفلا ريوصت نمز دتمي امدنع حيصي) لوألا لجرلا

 "؟رمألا ام ءانه

 ."كعمسأ «؛كعمسأ" :يناثلا لجرلا

 ." اذه عم لماعتو ءانه لاعت «يلع وبأ" :ثلاث لجر ىلإ ثدحتي لوألا لجرلا

 :(يناثلا لجرلا هب موقي يذلا ريوصتلا ةرتف لوط ببسب ًارئاث ودبي) لوألا لجرلا
 ."لعفلاب ايضاغ حبصأسالإو «ةدحاو ةرم بدأب ثدحتأس ؛يبيبح ؛لاعت"

 ."كعمسأ" :يناثلا لجرلا



 كاسيت بكتير



 رشع نماثلا لصفلا

 ةنيابتم لاعفأ دود)





 ةنيابتم ةيلودو ةيبرع لاعفأ دودر
 مادص مادعإ ىلع

 يقارعلا سيئرلا قحب ًاقنش مادعإلا مكح ذيفنت ىلع ةيلودلا لاعفألا دودر تنيابت

 :نيسح مادص عولخملا

 :ضييبألا تيبلا

 لاق ؛مادص مادعإ ىلع ؛ةدحتملا تايالولا بناج نم يمسر لعف در لوأ يف

 هيقلت بقع نيسح مادص يف مادعإلا مكح ذفن «ءمويلا ' :شوب جروج يكيرمألا سيئرلا

 ىلع رشؤم اهنإ ..يشحولا هماظن ةرتف نابإ هاياحض اهمرح يتلا ةلادعلا ..ةلداع ةمكاحم

 ًالول ًانكمم نكي مل اذه ..داهطضالا نم دوقع بقع ًامدق يضملل يقارعلا بعشلا ةدارإ
 ."نوناقلا همكحي عمتجم قلخ يف يقارعلا بعشلا ةبغر

 يف فنعلا يهني نل نيسح مادصب ةلادعلا لازنإ" :ًالئاق فاضأ شوب نأ الإ
 ىلع ةرداق ةيطارقميد ةلود حبصيل «قارعلا خيرات يف ةمهم لوحت ةطقن اهنأ الإ «قارعلا

 ."باهرإلا ىلع برحلا يف فيلح نوكت نأو ءاهسفن نع عافدلا

 :ايسور

 يف قباسلا يقارعلا سيئرلا مادعإل اهفسأ نع ةيسورلا ةيجراخلا ةرازو تربع امك
 ةيسورلا ءابنألا ةلاكو تركذ امبسح .هب ةفأرلل ةيلود تاوعد هيف تهجو تقو

 ."سكافرتنا"

 ةعزعز نم ديزم ىلإ يدؤيس مادص مادعإ نأ يسورلا ناملربلا يف باون ربتعاو
 .اهلك جيلخلا ةقطنم يفو قارعلا يف رارقتسالا



 «فرليغرام ليئاخيم ؛يداحتالا سلجملا يف ةيلودلا تاقالعلا ةنجل سيئر لافو

 ."فنعلا نم ةديدج ةماود ريثيس كلذ" نإ

 : ايناطيرب

 بعص فقوم يف ايناطيرب عولخملا يقارعلا سيئرلا قحب مادعإلا مكح ذيفنت عضو :
 .مادعإلا ةبرقع اهتضراعمل أرظن

 .* همئارج ضعب ءازج مادص لان دقل* :تيكيب تيرغرام ةيجراخلا ةريزو تلاقو

 ال ةيناطيربلا ةموكحلا' :اهلوقب مادعإلا ةبوقعل اهدالب ةضراعم ىلإ تراشأ اهنكلو
 ةبوقع فقو ىلإ وعدن ..رخآ ناكم يأ وأ «قارعلا يف توملا ةبوقع مادختسا معدت
 ."ةميرجلا وأ درفلا نع رظنلا ضغب «ملاعلا ءاحنأ عيمجب مادعإلا

 مهرارق مرتحن اننأ الإ «ةيقارعلا تاطلسلل ًايلج انفقوم انحضوأ" :اهلوق تفاضأو

 ."ةدايس تاذ ةلودك

 : اسنرف

 تعدو ؛مكحلا ذيفتتب تغلبأ اهنأ ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو تدكأ ءاهبناج نمو

 .ةينطولا ةدحولاو ةحلاصملا لجأ نم لمعلاو لبقتسملا وحن علطتلا ىلإ نيبقارعلا

 :يبوروألا داحتالا

 لوحت دق يتلا ؛ةيريربلا'ب ةيلمعلا ًافصاو ءمادص مادعإب يبوروألا داحتالا دن

 .'"ديهش " ىلإ قباسلا يقارعلا سيئرلا

 ةيريربلا براحت ال" :لكيام سيول «داحتالاب تادعاسملاو ةيمئتلا ضوفم لاقو

 نأ فسؤملا نم ..ةيطارقميدلاو قفاوتت ال مادعإلا ةبوقع ..ةيربربك اهيلإ رظني دق لامعأب

 ."ءايشألا عظفأ بكترا دقل «كلذي ريدج ريغ وهو ؛ديهشك نيسح مادص ودبي
 اهضراعت انئدابم ..يبوروألا داحتالا ميقو ضراعتت مادعإلا ةبوقع' :هلوق فاضأو

 ."ةعينش مئارج بكترا دقل ..مادص اهبكترا يتلا مئارجلا مغر

 :نيصلا

 نإ ؛تبسلا غناق نيشت ةينيصلا ةيجراخلا ةرازو مساب ثدحتملا لاق ؛نيكب يفو

 .قارعلا بعش اهررقي ةيقارعلا نوؤشلا



 ان ا ةنيابتم لاعفأ دودر

 نإ لاقو ؛مادص مادعإ نم نيصلا ففوم نأشب لاؤس ىلع ًادر نيشت قيلعت ءاج
 .قارعلا يف ًاعيرس ةيمنتلاو رارقتسالا قيقحت يف لمأت نيصلا

 : ايلارتسأ

 مرتحت اهنأ «قارعلا يف تارقب كراشت يتلاو «ةيلارتسالا ةموكحلا تنلعأ امك

 تفصوو ؛مادعإلا ةبوقعل اهتضراعم نم مغرلاب «نيسح مادص مادعإب صاخلا رارقلا
 ."ةلداع" تناك مادص ةمكاحم نإ تلاقو « 'قارعلل ةبسنلاب ةمهم ةظحل ' هنأب ثدحلا

 ةمهم ةوطخ مادص مادعإ نإ «رئواد ردناسكلأ يلارتسألا ةيجراخلا ريزو لاقو

 .خيراتلا مكح ىلإ قباسلا هماظن عاديإل

 دوعي نل يساقلا روتاتكيدلا نأ نآلا كردي يقارعلا بعشلا* :نايب يف ًالئاق راشأو

 يف ًامدق يضملاو ؛خيراتلا مكح ىلإ يعمقلا هماظن ةلاحإل ةوطخ همادعإ ..مهتدايقت ًادبأ
 ."لبقتسملا يفو نآلا ةحلاصملا ةيلمع

 :نابايلا
 يف مادعإلا مكح ذيفنت ةيقارعلا تاطلسلا رارق *مرتحت" اهنأ نابايلا تدكأو

 .نيسح مادص عولخملا يقارعلا سيئرلا

 ةديدجلا ةموكحلا هتذختا رارق هنإ' :ةينابايلا ةيجراخلا ةرازو مساب ثدحتم لاقو

 ."رارقلا اذه مرتحن ..نوناقلا ةلودل ًاقبط «قارعلا يف

 : ايزيلام

 رمتؤملا ةمظنم ةسائر ًايلاح ىلوتت يتلا ايزيلام تربتعا ؛روبملالاوك يفو
 هنأ ةدكؤم «قارعلا يف فنعلا ددجت ىلإ يدؤي دق نيسح مادص مادعإ نأ «يمالسإلا

 .ةقثلا ءانب ديعت نأ ةموكحلا ىلع بجوتي

 :ناكيتافلا

 همساب قطانلا فصوو «قباسلا يقارعلا سيئرلا مادعإ ناكيتافلا بجش «كلذ ىلإ
 دوهج يف دعاست نل اهنإ ًالئاق «*ةعجفملا ةاسأملا "ب مادعإلا ةيلمع يدرايمول وكيريديف

 .يقارعلا عمتجملا يف ةحلاصملا وأ ةلادعلا لالحإ

 نع ؛مادص مادعإ نم تاعاس دعب «ناكيتافلا ةعاذإل حيرصت يف ًالئاق فاضأو
 ."ةديدج فنع لامعأ ببسيو «ماقتنالا حور مادص مادعإ يذغي نأ رطخ*



 «ةيناتسكابلا ةيمالسإلا ةضراعملا ميعز بئان شولب ةقايل لاق «ىرخأ ةيحان نم

 ًاضيأ انئئكلو «نيسح مادص عم فطاعتن ال" : "دحتملا لمعلا سلجم" ميظنت ميعزو

 كانه نوكيس ..قارعلا رارقتسا ةعزعز نم ديزيس همادعإ ..ةلادعلا نم مرح هنإ لوقن

 ."يفئاطلا فنعلا نم ديزملا

 تيتفتل يكيرمأ ططخم راطإ يف لخدي مادص مادعإ نإ دقتعن' :لوقلا فاضأو

 ."قارعلا

 :ناريإ

 «ةيناملربلاو ةيلصنقلا نووشلل يناريإلا ةيجراخلا ريزو دعاسم لاق «نارهط يفو

 ًارصتنم ناك امك «يقارعلا بعشلل ًاراصتنا" ربتعي مادص مادعإ نإ «يفصآ اضر ديمح

 .ةيناريإلا ءابنألا ةلاكو تلقن امل ًاقفو ."مادصي هتحاطإ يف بعشلا اذه

 بعشلا معد يلع لوصحلا يف لشف نأ دعب طقس مادص“ نأ يفصآ ربتعا اميفو

 ًاراصتنا مادصب هحاطإلا ربتعت الأ ؛ةدحتملا تايالولا ىلع" هنإ لاق هنأ الإ «'يقارعلا

 ."اهل

 :ةيبرعلا لودلا ةعماج

 مادعإ ةيبرعلا لودلا ةعماجل نايب فصو دقف «ةيبرعلا لاعفألا دودر ديعص ىلع امأ

 ."نيسح مادص ماظنل ةيواسأم ةياهن" لكشي هنأب «قباسلا يقارعلا سيئرلا

 اهلمأ نع «ةرهاقلاب ةماعلا ةنامألا نم رداصلا نايبلا يف «ةيبرعلا ةعماجلا تبرعأو

 .قارعلا يف عارصلا مقافت ىلإ كلذ يدؤي ال نأ يف

 :ةيدوعسلا

 ةيقارعلا ةموكحلا مادقإل 'اهناجهتسا* نع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تبرعأ امك

 .ىحضألا ديع مايأ لوأ يف «قباسلا يفارعلا سيئرلا يف مادعإلا مكح ذيفنت ىلع

 روعش داس* :اهل قيلعت يف « "ساو" ةيمسرلا ةيدوعسلا ءابثألا ةلاكو تلاقو

 ديع مايأ لوأ يفو ؛مرحلا روهشلا يف مكحلا ذيفنت يتأي نأ ءناجهتسالاو بارغتسالاب
 .'كرابملا ىحضألا

 تادايقلا ال «هلك ملاعلا رظني نأ نورظتنن نيملسملا نييالم" :لوقلا تفاضأو



 .اهتئاكمو ءاهتبيهو «ةميظعلا ةيسانملا هذهل مارتحاب ءطقف ةيمالسإلا لودلا يف ةيسايسلا
 ." اهب ناهتسي نأ ال «نيملسملا رئامضو سوفن يف

 قرغتست نأ «نيبقارملاو نيعباتملا نم ريثك ىدل عقوتملا نم ناك" : "ساو" تلاقو

 «ةلصفم تالوادمو .لوطأ ًاتقو «نمزلا نم دوقعل قارعلا مكح .قباس سيئر ةمكاحم

 ."سييستلا نع ةديعبو «ةقيقدو ةمكحم ةينوناق تاءارجإو
 :تيوكلا

 «عافدلا ريزوو «ةيلخادلا ريزوو «ةباينلاب ءارزولا سلجم سيئر لاق ؛تيوكلا يفو
 يقارعلا ماظنلا سيئر قحب مادعإلا مكح ذيفنت نإ «حابصلا كرابملا رباج خيشلا

 .'لداع صاصق' عولخملا

 مكح ذيفنت نأ «ةيتيوكلا ءابنألا ةلاكو اهتلقن تاحيرصت يف «كرابملاربتعا اميفو

 نم ىلع ء«مكحلا اذه ذيفئتب هتداعس نع ربع هنأ الإ «"يقارع نأش' مادص قحب مادعإلا

 ."ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةماللو «يقارعلا بعشلل ودع 'ب هفصو

 : ايبيل
 «نيسح مادص مادعإب ةيقارعلا ةموكحلا مايق ةيبيللا ةيريهامجلا تدقتنا ءاهبناج نم

 .ةثالث ةدمل ينطولا دادحلا تنلعأ امك ؛ "برح ريسأ" نأب هتفصو يذلا

 * لك سيكنتو ءايبيل يف مايأ ةثالث دادحلا نالعإ' مت هنإ ةيبيللا ءابنألا ةلاكو تلاقو

 (تبسلا) مويلا نم ًارابتعا ؛ديعلا رهاظم اهيف امي ؛تالافتحالا رهاظم ءاغلإو ؛مالعألا

 .ديعلا مايأ لوأ رجف مدعأ يذلا ؛"برحلا ريسأ ىلع ًادادح

 :شنوو سئيار نامويه

 مادعإلا مكح ذيفنت «ةيقوقحلا "شتوو ستيار نامويه' ةمظنم تبجش «كلذ ىلإ
 .'ةمكحملا ىلع ةوسقب مكحيس خيراتلا نإ" تلاقو ءمادص قحب

 نع لوؤسم مادص" :ةمظنملاب ةلادعلا جمانرب سيئر «ركيد دراشتبر لاقو

 ةبوقع يهو «مادعإلا ةبوقع رربي ال كلذ نأ الإ ءناسنإلا قوقح دض ةعساو تاكاهتنا

 ."ةيناسنإ ريغو ةيساق
 اهتلماعم ةقيرط هددحت «ناسنإلا قوقحب ةموكحلا مازتلا ىدم ريياعم' :فاضأو

 ."ةوطخلا هذه ىلع ةوسقب مكحيس خيراتلا ..نيبنذملا أوسأل
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 هييفارعلا هيلوؤسملا ةحئال
 مهنملأ>م نمت هيزلا

 مادص بناجولا



 كاسيت بكتير



 هزل ل م مادص بناج ىلإ مهتمكاحم تمت نيذلا نييقارملا نيلوؤسملا ةحئال

 نييقارعلا نيلوؤسملا ةحئال

 مادص بناج ىلإ مهتمكاحم متيسو تمت نيذلا
 هتلقتعا ؛ةحلسملا تاوقلل ماعلا دئاقلاو قارعلل قباسلا سيئرلا :نيسح مادص

 مئارج* باكتراب مهت 7 هجاويو +707 ربمسيد ١7 يف يكيرمألا لالتحالا تاوق

 ةلمحو )١448(: ةجيلح يف داركألا دض زاغلا مادختسا لمشت ؛*ةيناسنإلا دض

 دض برحلاو )١1141( ةينابعشلا ةضافتنإلا عمقو )١9417(: داركألا دض لافنألا

 ةعيش نيد لاجر لتقو )1940-١1941( تيوكلا وزغو )١1980-19848( ناريإ

 دوعسم يدركلا ميعزلا اهيلإ يمتني يتلا ينازرابلا ةريشع لتقو (998١و 1480)

 .تاينينامثلا يف ينازرابلا

 يبعشلا شيجلل ًادئاق ناكو .قباسلا يقارعلا سيئرلا بئان :ناضمر نيساي هط

 سطسغأ 18 يف يكيرمألا لالتحالا تاوق هتلقتعا ءمادصل ةبراضلا ةوقلاب فورعملا

 يف هعولضب ماهتا ىلإ ةفاضإ «تيوكلا لالتحا يف ةكراشملاب تاماهتا هجاويو ٠0

 يف داركألا نم فالآلا تارشع لتقم كلذكو ١1491 ماع ةينابعشلا ةضافتنإلا عمق

 .1984 ماع ماسلا زاغلا لبانقب اهبرض دعب ةجبلح ةنيدم

 تادايقلا رثكأ نم يحيسم وهو «قباسلا يقارعلا ءارزولا سيئر بئان :زيزع قراط

 75-4-٠١15 يف يكيرمألا لالتحالا تارقل ملستسا «برغلا يف ةفورعملا ةيقارعلا

 ناريإ ىلع برحلا يف ةكراشملاب ةروثلا ةدايق سلجم يف اوضع هرابتعاب مهتا دقو

 .تيوكلاو

 .هيدعاسم برقأ دحأو «قباسلا يقارعلا سيئرلا ريتركس :يتيركتلا دومح دبع

 هتلقتعا «ةيقارعلا ةلودلا نوئش نم ددع ةرادإ هنع فرع «ةمئاد ةروصب هراوجب رهظي ناكو



 يه ةدحاو ةمهت يضاقلا هل هجو دقو ا ا
 1991١. ماع قارعلا يبونج دج نييقارعلل دمعلا لتقلا ةميرج يف كارتش

 ةيركسعلا ةقطنملا دئاقو «قباسلا يقارعلا سيئرلا راشتسم :ديجملا نسح ىلع

 هتلقتعا «نيسح مادص مع نبا هنأ امك «يواميكلا يلع مساب فرعي ناكو «ةيبونجلا

 لتق هنأ ةقباس ريراقت يف تنلعأ نأ دعب 17١-8-273007 يف يكيرمألا لالتحالا تاوق

 دمعلا لتقلا ةمهت ديجملا هجاويو ؛ةرصبلا يف هلزنم ىلع اهتالتاقم اهتنش ةراغ يف

 .ناريإ برح يف هتكراشمو ١١944 ماع داركألا دض ماسلا زاغلا مادختساب

 لوليأ /ربمتبس 19 يف ملستسا «قباسلا يقارعلا عافدلا ريزو :دمحأ مشاه ناطلس

 دض زاغلا مادختساب دمعلا لتقلا يف ةكراشملاب تاماهتا هيلإ تهجو دقو *٠٠«.,

 مساب ةفورعملا ةيعامجلا ةدابإلا تايلمع يف ةكراشملاو )١1944(« ةجبلح يف داركألا

 عم نواعت هنأ ناطلس نع عيشأ دق ناكو «1441/ ماع داركألا دض 'لافنألا“ تايلمع

 .قارعلل اهوزغ ءانثأ ةيكيرمألا لالتحالا تاوق

 بزح ايشيلم دئاقو .ثعبلا بزحل قباسلا يميلقإلا دئاقلا :نامعنلا حلاص زيزع

 ةيناسنإلا دض مئارجلا يف عولضلاب مهتا 17-0-7٠١7« يف لقتعا «يقارعلا ثعبلا

 ةسدقملا نكامألا ريمدت يف هعولض ىلإ ةفاضإ «نييتيوكلا نينطاوملا دض تبكترا يتلا

 .تاينينامثلا ةرتف لالخ ةعيشلا نيملسملل

 زاهجل قباسلا ريدملاو .ثعبلا بزح يف قباس لوئسم : يتيركتلا ميهاربا نارزرب

 بيذعتب تاماهتا هيلإ تهجو ؛مادصل قيقش ريغ خأ هنأ امك «ةيقارعلا تارابختسالا

 يمتني يتلا ين دازرابلا ةريشع ثع لتق يف هعولض ىلإ ةفاضإ «ماظنلل نيضراعملا فالآ لتقو

 .1947 يف ينازرابلا دوعسم يدركلا ميعزلا اهيلإ

 تارابختسالا ريزوو ثعبلا بزح يف قباس لوئسم :يتيركتلا ميهاربا نابطو

 ةيكيرمألا ةمئاقلا يف 0١ مقر ةبترملا لتحيو ءمادصل قيقش ريغ خأ هنأ امك «ةيقارعلا

 يف هلاقتعا مت دقو «قباسلا ةيلخادلا ريزو بصنم اضيأ لغشو «نييقارعلا نيبولطملل

 1991١. ةينابعشلا ةضافتنالا عمق يف هتكراشم لالخ دمعلا لتقلاب مهتاو 275٠7-4-1

 قباسلا بئانلاو .ثعبلا بزحل طسوألا تارفلا ةقطنم دئاق : يديبزلا ةزمح دمحم



 64 لل مادص بناج ىلإ مهتمكاحم تمت نيذلا نييقارعلا نيلوؤسملا ةحئال

 لتقلاب مهتاو كدا يف هلاقتعا مت «ةروثلا ةدايق سلجم وضعو ءارزولا سيئرل

 199١. ةينابعشلا ةضافتنإلا عمق يف هتكراشم لالخ دمعلا

 «يروهمجلا سرحلل قباسلا ريتركسلا :يتيركتلا ناطلس هللادبع ىفطصم لامك

 ىرغصلا ةئبالا نم جوزتم هوخأ «يقارعلا سيئرلا نم نيبرقملا ةرئاد يف اوضع ربتعيو
 -80- ١ا/ يف لالتحالا تاوقل ملستسا دقو «نيسح مادص قباسلا يقارعلا سيئرلل

 1981١. ماع فجنلا ةنيدم يف نييقارعلا نم ددعل دمعلا لتقلا ةمهت هيلإ تهجو ٠٠07«

 همسا دري ملو ؛قباسلا ةيركسعلا تارابختسالا سيئر :يرودلا زيزعلا دبع رباص

 هيلإ تهجو :مهلاقتعا بولطم ًايقارع ًالوؤسم 00 تنمضت يتلا ةيكيرمألا ةمئاقلا نمض
 نود نييقارعلا نم ددعل دمعلا لتقلا ىلإ ةفاضإ 1491١« تيوكلا برح يف ةكراشملا
 .ةمكاحم





 نورشعلا لصفلا

 ةمهم ناطحم

 نيدحلا ةارعلا تيران اهلجس



 لكس بكتير



 ا ثيدحلا قارعلا خيرات اهلجس ةمهم تاطصحم

 لالتحالا ذنم ثيدحلا قارعلا خيرات اهلجس ةمهم تاطحم

 نيسح مادص مادعإ ىتحو ٠٠١7 ماع يكريمألا

 يكريمألا لالتحالا ذنم قارعلا ثادحأل ينمزلا لسلستلاب زجوم ضرع يلي ام يف
 -نيسح مادص مادعإ ىتح 7٠٠١7 ماع

.0" 

 لوخدو «دادغب ىلع ةيكريمأ تاراغب قارعلا لالتحا ةيلمع ءدب : سرام /راذآ - ٠١

 .قارعلا بونج ةيناطيربلاو ةيكريمألا تاوقلا

 .دادغب نيبكريمألا لوخد عم يقارعلا ماظنلا طوقس :ليربا /ناسين - ١4

 يكريمألا سيئرلا ؛برحلا ةيلمع عالدنا ىلع عيباسأ ةتس دعب :ويام /رايأ - ١١

 "راصتنا" دكؤيو قارعلا يف ىربكلا ةيركسعلا تايلمعلا ءاهتنا نلعي شوب جروج
 .باهرإلا ىلع برحلا ةلصاوم هسفن تقولا يفو اهئافلحو ةدحتملا تايالولا

 ةطلس ئشني «قارعلل ايندم امكاح نيع يذلا رميرب لوب يكريمألا :ويام /رايأ - 1١

 يبرعلا ثعبلا بزح يف نيقباسلا نيلوئسملا لك ىلع رظحيو ةتقؤملا فالتئالا
 .ةماع فئاظو يلوت يكارتشالا

 .ةينمألا ةزهجألا لح رميرب نلعأ ؛هسفن رهشلا نم 3 يف

 يقارعلا سيئرلا ٍيلجن «نيسح مادص يصقو يدع لتقم :ويلوي /زومت - 7١
 .(قارعلا لامش) لصوملا يف عولخملا

 ارييف ويجريس قارعلا يف ةدحتملا ممألا لثمم مهنيب ًاليتق ١؟ :سطسغأ/بآ 19 -

 .دادغب يف ةيلودلا ةمظنملا رقم ىلع يراحتنا موجه يف حيرج ةئم وحنو وليم يد
 .نيسح مادص دعب ام ةلحرم يف ةموكح لوأ ليكشت :ربمتبس /لوليأ - ٠



 فرتعي قارعلا يف شيتفتلا ةعومجم سيئر ياك ديفيد :ربوتكأ /لوألا نيرشت - ٠7

 .قارعلا يف لماش رامد ةحلسأل رثا يأ ىلع رثعي مل هنأب
 صني يذلا ١01١ مقر ةدحتملا ممألا رارق رودص :ربوتكأ /لوألا نيرشت 17 -

 .تايسنجلا ةددعتم ةوق ليكشت ىلع

 .هسأر طقسم «تيركت برق نيسح مادص لاقتعا :ربمسيد /لوألا نوناك 17 -

 "6غ

 نيبزحلا يرقم دض نيتيراحتنا نيتيلمع يف ليتق ةئم نم رثكأ :رياربف /طابش ٠١
 .قارعلا لامش ليبرا يف نييسيئرلا نييدركلا

 تاءادتعا يف نيرخآ 00٠ ةباصإو اصخش ١7١ نم رثكأ لتقم :سرام /راذآ ١؟ -

 ءايحإ لالخ دادغي دجاسم دحا يفو ءالبرك ةنيدم يف ةعيشلا نيملسملا دض ةنمازتم

 .ءاروشاع ىركذ
 .ةيلاقتنالا ةلحرملل ةيقارعلا ةلودلا ةرادإ نوناق عيقوت : سرام /راذآ - ٠8

 نيب سطسغأ /بآ ةياهن ىتح ترمتسا ةفينع تاهجاوم ءدب :ليربا /ناسين - ٠4
 بونجلا يف ىربكلا "ةيعيشلا ' ندملا يف ردصلا ىدتقم ديسلا راصنأو فلاحتلا تاوق

 .دادغب يفو

 قاطنلا ةعساو ةيلمع نونشي (زنيراملا) ةيكريمألا ةيرحبلا ةاشم : ليربا /ناسيئ - ٠6

 .نييكريمأ نييندم ةعبرأ لتقم دعب (دادغب برغ) ةجولفلا ةنيدم ىلع
 نوفطاخلا .قارعلا يف بناجا نييندم فطخ تايلمع ءدب :ليربا /ناسين - ١8

 .نيفوطخملا تائم نم نيثالث وحن نولتقي
 فيص يف قارعلا يف ترشن يتلا اهتاوق بحس ررقت اينابسا :ليربا /ناسين 18-

 ع

 لبق نم ةلماعم ءوسل نوضرعتي نييفارع نيلقتعمل روص ثب :ليربا /ناسين 18 -
 .دادغب برق بيرغ وبأ نجس يف ةيكريمألا تاوقلا

 ةيقارعلا ةموكحلا ىلإ ةطلسلا لقني 'يركسعلا فلاحتلا* :وينوي /ناريزح 58 -

 دايأ ةموكحلا ةسائر ىلوت .قارعلا رداغي رميرب لوبو ددحملا دعوملا نم نيموي لبق
 .ةلودلل اسيئر روايلا يزاغ نيبعت متو يوالع



 94812 ا ا و ثيدحلا قارملا خيرات اهلجس ةمهم تاطحم

 نييندم ةعبرأو ًايكريمأ ًايدنج ١4 مهنيب اليتق 7١ :ربمسيد /لوألا نوناك - 7١

 ةنسلا راصنأ ةعومجم هتنبت لصوملا يف ةيكريمأ ةدعاق فدهتسا موجه يف نييكريمأ

 .ةدعاقلا ميظنتب ةطبترملا

 وءه٠؟

 نيسمخ نم رثكأ ذنم قارعلا يف ةيددعت تاباختنا لوأ :رياني /يناثلا نوناك - 3٠

 .داركألا مهيلي ناملربلا يف ةقحاسلا ةيبلغألاب اهيف ةعيشلا زوفيو ةنسلا اهعطاقي ؛ًاماع

 ذنم ةيومد رثكألا ءادتعالا يف (طسو) ةلحلا يف ًاليتف ١١14 :رياربف /طابش 78 -
 هذه قارعلا يف ةدعاقلا ميعز يواقرزلا بعصم وبأ ةعومجم تنبت .نيسح مادص طوقس

 .ةيلمعلا

 نم عباسلا يفو .قارعلل اسيئر ينابلاط لالج يدركلا باختنا :ليربا /ناسين - ١0

 .ةموكحلل اسيئر يرفعجلا ميهاربإ نيع رهشلا
 صخش فلأ وحن لتقم ىلإ يدؤي دادغب يف رسج ىلع عفادت :سطسغأ /بآ - 7١

 .ةعيشلا راوزلا نم مهمظعم

 اهانبت دادغب يف تاءادتعا ةلسلس يف لقألا ىلع اليتق 178 :ربمتبس /لوليأ - ١4

 .ةعيشلا ىلع 'ةلماش ابرح" نلعي يواقرزلا بعصم وبأو ةدعاقلا ميظنت

 (دادغب لامش) 'ةيعيشلا' دلب ةنيدم يف تاءادتعا ةثالث :ربمتبس /لوليأ ؟9-

 .اليتق 184 عقوت يواقرزلا اهاتبتي
 ءاتفتسا ربع ةيلاردفلا دمتعي دالبلل مئاد روتسد رارقإ :ربوتكأ /لوألا نيرشت - ١6

 اا

 نيسح مادص قباسلا يقارعلا سيئرلا ةمكاحم ءدب :ريوتكأ /لوألا نيرشت 19 -

 .(1947 ماع اليتق )١44 ليجدلا ةرزجم باكترا ةمهتب

 ةيقارعلا لئاصفلا فلتخم نيب ةحلاصم عامتجا :ربمفون /يناثلا نيرشت - 14-7١
 .ةرهاقلا يف

 زوفب يهتنت ةيعيرشت ةريبك ةينس ةكراشمب تاباختنا :ربمسيد /لوألا نوناك - ١6

 .(5/0 لصأ نم ًادعقم )١14 "دحوملا يقارعلا فالتثالا' ةظفاحملا ةيعيشلا ةحئاللا
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 ءالبرك ين اهدحا تامجهلا نم ةلسلس يف اليتق 1٠١ :رياني /يناثلا نوناك - ٠5
 ةطرشلل دينجت زكرم فدهتسا يدامرلا يف رخآو (اليتق :5) نيسحلا مامإلا ماقم برق
 .(ًاليتق 50

 سيئر نوراتخي ناملربلا يف ةيبلاغ نولكشي نيذلا ةعيشلا :رياربف /طابش 17 -
 .ةديدجلا ةموكحلا ةسائرل ًاحشرم يرفعجلا ميهاربإ ءارزولا

 (دادغب لامش) ءارماس يف نييركسعلا نيمامإلا دقرم ريجفت :رياربف /طابش - 7١

 قفو اليتق 40٠ نم رثكأ طوقس نع ترفسأ ةيفئاط فنع لامعأ عالدنا يف ببستي

 .نيبقارعلا نيلوئسملا

 ءازإ ةموكحلا ةسائرل حشرتلا نع ىلختي يرفعجلا ميهاربإ :ليربا /ناسين - ٠١
 ةمزألا نم جورخلل قيرطلا حسفي ام «ًاددجم بصنملا هملست داركألاو ةنسلا ضفر
 .ةيسايسلا

 ًاسيئر ينابلاط لالج باختنا ديعي يقارعلا باونلا سلجم :ليربا /ناسين 771 -

 .ةديدجلا ةموكحلا ليكشت يكلاملا يرون فلكو .هل نيبتان بختتيو ةيناث ةبالول
 .دادغب لامش ةيكريمأ ةيلمع يف يواقرزلا بعصم وبأ لتقم :وينوي /ناريزح - ٠

 .؟١٠6 ىلتقلا نييكريمألا دونجلا ددع غلب :وينوي /ناريزح - ١6
 لتقم ةيضق يف نيسح مادص قباسلا سيئرلا ةمكاحم ءدب :سطسغأ /بآ - 7١

 944١و 1981 يف لافنألا ةلمح يف داركألا فالآ تارشع
 .ةيلاردف ةلود ىلع صني ًانوناق رقي ناملربلا :ربوتكأ /لوألا نيرشت - ١١

 .ليجدلا ةيضق يف نيسح مادص ىلع مادعإلاب مكح :ربمفون /يناثلا نيرشت - ٠6
 يف ردصلا ةنيدم يف تامجه ةلسلس يف ليتق 7١7 :ربمفون /يناثلا نيرشت 77 -

 .دادغب

 ةدحتملا ممألا تلاق .ةثج نيعست نم رثكأ ىلع روثعلا :ربمفون /يناثلا نيرشت - ٠١

 .ربوتكأ /لوألا نيرشتو ويلوي /زومت نيب قارعلا يف اولتق يندم فلأ ١ نم رثكأ نإ

 كراشي ةعومجم هتدعأ ًاريرقت ملستي شوب جروج :ربمسيد /لوألا نوناك - ٠5

 .قارعلا يف ةيكريمألا ةسايسلا رييغت فدهب ءركيب سميج قبسألا ةيجراخلا ريزو
 .ًاقنش نيسح مادص قباسلا يقارعلا سيئرلا مادعإ :ربمسيد /لوألا نوناك - ١"



 نورشعلاو يداحلا لصفلا

 نيسح مادص

 ةمهح ةيراون يف



 كاسيت بكتير



 055 م ل ل ل ا ةمهم خيراوت يف نيسح مادص

 ١6١ دعب ىلع تيركت فراشم ىلع ةجوعلا ةيرق يف دلو 1677 ماع ليربإ 8

 ."!دادغي ةمصاعلا يلامش ارتموليك

 مث ايناطيربل يلاوملا يكلملا مكحلا دض ةضافتنا ىلإ مضنا 1185 ماع ربوتكأ

 .يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح ىلإ مضنا

 لايتغال ةلواحم يف مادص كراشي ةيكلملا طاقسإ نم ماع دعب ١9408 ماع ريوتكأ

 .جراخلا ىلإ رفيو مساق ميركلا دبع كاذنآ يقارعلا ءارزولا سيئر

 بالقنا يف مكحلا ىلع ثعبلا يلوتسي امدنع دادغب ىلإ دوعي 1977 ماع رياربف

 ابئان بختني مث .نجسيو مادص لقتعيو نييثعبلاب ةحاطإلا متت رهشأ 4 دعب نكل يركسع
 .نجسلا يف وهو بزحلل ماعلا نيمألل

 ةطلسلا ىلإ ثعبلا ديعي بالقنال طيطختلا يف كراشي مادص ١9474 ماع ويلوي

 .فراع نمحرلا دبع سيئرلاب احيطم
 اقافتا ةروثلا ةدايق سلجم سيئر بئان هفصوب مادص عقوي 1915 ماع سرام

 .درمتلا رايهنا ىلإ يدؤي امم يقارع يدرك درمتل همعد يهني يذلا ناريإ هاش عم ًايدودح

 ركبلا نسح دمحأ سيئرلا ربجأ نأ دعب ةطلسلا مادص ىلوتي .14784.. ماع ويلوي 1١

 .ةروثلا ةدايق سلجمل سيئرك ينتلا ىلع

 مادص نكل :«1974 ماعلا يف دلو هنأ ةتباثلا ةقيقحلا نكلو .هداليمل فراعتملا وه خيراتلا اذه )١(

 :هداليم خيرات رّيغ 1877 ديلاوم نم تناك يتلا  هلاخخ ةنبإ  حافلط هللا ريخ دجاس ب هنارقل
 .باتكلا رخآ قئاثو ةدعب كلذ انتبثأ دقو



 0 ا لاما ا ا 566٠ 0

 4 رمتست ناريإ ىلع ًابرح مادص نشي ةيدودح تاشوانم دعب 1480 ربمتبس 1
 .مارعأ

 ةجبلح ةدلب ىلع ًايواميك ًاموجه نشت ةيقارعلا تاوقلا 1484 ماع سرام 1
 .ةمسن 00٠٠ وحن لتقتو ةيدركلا

 ةيناريإلا برحلا يف ًايمسر رانلا قالطإ فقو قيبطت 1948 ماع سطسغأ ٠
 .داركألا دض ةلمحلا رمتستو .ةيقارعلا

 ممألل عباتلا نمألا سلجم ضرفيو تيوكلا مادص وزغي 194:0 سطسغأ ؟
 .قارعلا ىلع تابوقع ةدحتملا

 ةيناثلا جيلخلا برح ةدحتملا تايالولا ةدايقب تاوق أدبت 144١ ماع رياني ١

 رياربف 58 يف لاتقلا تايلمع يهتنتو .ةلتحملا تيوكلاو قارعلا ىلع ةيوج تامجهب

 .تيروكلا نم ةيقارعلا تاوقلا درطب

 عزانم نود بختنيو موعزم يسائر ءاتفتسا يف مادص زوفي ١446 ماع ربوتكأ 6

 .تاوصألا نم /44 نم رثكأب

 يف ٠٠١/ ةبسنب مادص زوف رهظت ةموعزملا ةيمسرلا جئاتنلا 7٠١7 ماع ربوتكأ

 .ةديدج ةسائر ةرتف ىلع ءاتفتسا

 .اهتداق ىلع موللا يقلي هنكل تيوكلا وزغ نع مادص رذتعي 5١٠١7 ماع ربمسيد ا/

 .هراذتعا تيوكلا ضفرتو

 كالتما مادص يفني تاونس ٠١ نم رثكأ ذنم هل ثيدح لوأ يف 7٠٠١7 ماع رياربف ”

 .ةدعاقلاب اهتلص يفني امك ةروظحم ةحلسأ يأل دادغب

 تاعاطق ؛ ىلإ اهمسقيو برحلل دالبلا دادعإ مادص نلعي 7٠٠١7 ماع سرام 6

 .ةيويحلا تيركت /دادغب ةقطنم ةدايق سأر ىلع يصق رغصألا هنبا عضيو ةيركسع

 دادغب برضتو قارعلا ىلع برحلا ةدحتملا تايالولا نشت 7١١17 ماع سرام ٠

 نويزفلتلا تاشاش ىلع كلذ دعب مادص رهظيو .«ةياغلل ةعيفر» تادايق ةفدهتسم اوج

 .مهنطو نع عافدلا ىلإ نييقارعلا وعديو

 مكح راهنيل دادغب ةيقارعلا ةمصاعلا ةيكيرمألا تاوقلا حاتجت ٠٠١ ماع ليربإ 4

 .اماع ١5 رمتسا يذلا مادص



 0 1 1 ] ز ] زا ةمهم خيراوت يف نيسح مادص

 كابتشا يف مادص ينبا يصقو يدع لتقم يكيرمألا شيجلا دكؤي ٠١١7 ويلوي 1

 .لصوملا يف صاصرلاب
 .مادص لاقتعا نونلعي نويكيرمألا نولوؤسملا *7٠١ ماع ريمسيد 4

 ةرملل مادص نوروزي رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا ولوؤسم ٠٠١4 ماع ليربإ

 .طابش رياربف ١" موي مجرتمو رمحألا بيلصلا نم بيبط ىلوألا ةرايزلاب ماق .ةيناثلا
 هنكل مادص نع ةينوناقلا ةيلوؤسملا ةيقارعلا ةموكحلا ملستت 7٠١4 ماع وينوي ٠"

 .يكيرمألا شيجلا ةسارح تحت لظي

 ًامهت هجاويل ةصاخ ةيقارع ةمكحم مامأ لثمي مادص ٠٠١4 ويلوي نم لوألا

 .«ةيحرسم# اهنأب ةمكاحملا فصيو .ةيناسنإلا دض مئارج باكتراب
 حافلط هللا ريخ ةدجاس هلاخ ةنبا نم 1957 ماع ىلوألا ةرملل نيسح مادص جوزت

 مادص نيوخألا نم امهنم ناتنئا تجوزت «تائب ثالئثو يصقو يدع اهنم بجنأو

 رهشأ ةدع دعب ةيقارعلا يضارألا امهلوخد بقع مادص نم رمأب التق نيذلا لماك نيسحو

 تانيمطت ىلع ءانب قارعلا ىلإ ىرخأ ةرم ةدوعلا اررقي نأ لبق ندرألا ىلإ اهلالخ اًرف

 لوؤسم وهو هللا دبع ىفطصم لامج نم تجوزت دقف ةئلاثلا امأ .دادغب نم امهتءاج
 .يرئاشعلا لامعألا بتكم يف دعاسم

 ةمكاحملل ةمكحملا مامأ ةرم لوأ هينواعم نم ةعبسو مادص لثمي 7٠٠١6 ريوتكأ 9

 هتلاقتسا دعب هفلخيل «نيمأ دمحم راكزر يدركلا يضاقلا اهسأر يتلا «ليجدلا ةيضقب

 .نمحرلا دبع فوؤر يدركلا يضاقلا

 ايلعلا ةيئانجلا ةمكحملا مامأ هينواعم نم ةتسو مادص لثمي ٠٠١5 سطسغأ ١

 اهتيحض حار يتلا (1988- 1941 لافنألا ةلمح يف داركألل ةيعامجلا ةدابإلا ةمهتب

 دبع يضاقلا ةسائرب ىلوألا تاسلجلا تناكو .يقارع يدرك نطاوم فلأ ٠٠١ نم رثكأ

 .ةمكحملا ةسائر يبيرعلا دمحم يضاقلا هدعب ملتسيل ؛يرماعلا هللا
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 لوألا هبابشو هابط ىف نيسح مادصل ةرذان روص
 3 "هيجي 1 5

 هت ١

 (مادص ةدلاو) طلسملا حافلط ةحبص هتجوز و نتسحلا ميهاربإل ةردان ةروض



 + (ةةلايتغإ ةلؤاحسم دعب





 يفاص نيدلا رون دمحم نسدنهملا
 ) لوألا اهجوز نم ردنبهشلا ة ةريمس نيإ)







 ٠١1" 7" /9 رجف مادعإلا مكح ذيفنت ةظحل

 تيركت يف نيسح مادص ربق



 اني رانيا يد نش زر هنن
 ليلا ف سنك اذاوأ اًصِيلدلاَُم هىيسله ل اه_'روع
 نو ل ادد ةماك ل تلاو يحلا ليمان سكي

 «ريطنلالسلا 0

 عمي ادعي اورجب نأ نيل لاب سألا لصين أ ىننلا فر
 «نايرفلا ةلشب كش ذا نحيو ؛ عد داردلو جياورلاب مخهرح كتينتو
 اة تينكلا .تابتم وشال تروم ا.ءان يذلا ماسلا ناملا_رعاالا

 ليزملا قزرعلا وانبا للعو ًيونيرلسملا_لعدكؤت , ةرظمملا هدهاشمو
 + يموت

 طابو هنوتيدداعاو نوب ؛ يووم هقلاذلا اومجرب نأ : (ةلوأز
 مهما منماسيج م ديو مهب نأ 1 نس مهني رئأشيزممييلإ

5-0 
 اولا

 ناطبشملا فا نه اربي رل رم

 أ ١ تيصخس ءاتسلا عا
 نسل ةهرجر بساكم رتب

 لقعاضراتإا بيسي بقيام ء.اهلاوضمّتدلو
 م ا . لوني اش هان اق, لاجل
 «. نديم يألف اََتْسَألَو

 نيللطلات ديو نفاد كرب أ له وعش ا لأمَف

 ب ليلا دايس الا 0 ٠ نيعارلا جرأشإ

ا , تكس 2 ىفيلاةيري
 . ةاطاطل

 ناودعتل يدصتلل نييقارعلا وعدُي ئذلا فرشألا ٌدفخنلا .عجارم ناين"

 ' ها174 مرحم١ خيراتب قارعلا.ىلع يكيزمألا .
 + خنيشلا ب طاَبفلا قاحسإ ينشلا : يناتسيسلا ىلع ديسلا 1

 0 ديعس دمحم ديسلا + يفجنلا ريشب

 : هود



 ,”:.. . عركلا ةيوناث يف مادص لوبق ةرامتسإ
 م1457/سيلو م1455 ذيلاوم هنأ اهيف رهظيو

 1 م ا ا هقفم 6



 رو نسا تم تع اق « هط

 ٠ رص :
 فلرلرر ,مكرعزل ةماوطلا
 ( مظاملا ا ىامنا + ءارزع

 هةية ا ةمرم
 نع مش لى هذشبا يع 1ك
 وارسو تن كد مهورافلا تآككو كرا

 نيش لل انه قس
 تااوتمز , هرطد لاح رؤيا ك3 طاشحلا يسد

 57 جا كر يتلا هزه

 ه ءاشلا
 ١ رديعاو + يعط ددعلاو ماا :نيقوغر نيب اهلا لل ويتمم دل ١ نب مهاملا راج تف 55 0 ىلع مر: مدمس رمأ رهو < 2اس قل. ةخع د طع طا نسل لس نشرت, لتشم .لطاطحا ىلسلا طا لو
 ايس ب ةضيخ#اوب ١ د مودع ولا ناو سس املا ر تيس _ وع عام ماس ايكو رت مهاسملا م

 وع مشل طاقن
 ارارض ,يسواكلا
 ١ عررا ليك ساما 3

 -_ د نم , هيد هع
2 0 

 زل مث زوو "هم تيس
 روس ب ياس ل تل 2

 هيث نيم هوو 2ث هم ادع هم "هنو مدا

 - را ع بيعي وأ م يمص

 هم نباح يجي همن ا 2

: 
9 0 

 هود"

 روسو و ىشسف ١ لاهو
 ,”اضعار

 مايد سيساحت مع مصب
 رقم :ءام اميع ناامكا

 ةياعب رو ع رزق ل
 قادم نمو يبرق هاه هني يلح ين“ نيم

 أم هلم ههه سو كح عن



 هبا

 ماكخأ ىلع ةقداصملاب )٠١٠١8( مقر يروهمجلا موسرملا:

 ةحفصلا ةياهل مادص عيقوت:ودبيو ؛ليجدلا ةيضقب مادعإلا

# 



 : 00 10 0س

 0 هله
 مرتسسمسبلا ةدلسلاتايسسقلل ماعلا دئاقلا سيئرلا ى ديس

 ةلمياهيكلا ةحلسالا مادختسأ لوح هذنتلا ثا"ارجالا /ع

 يس إإإفلا زجاجلا سك تاعطقلا ل

 ةالاسسبأ ةروهرملاب ضاطلا ريزقتلا "* ايسسن اهب يفرعلا

 مس سف دايس راظنأ ىف. فرع ا ديسلا حلطأ

 ٠ ماعلا دئاتلا سيئرلا ى ديس زب كحل ]8 عالطالاب لفغلا ىجرب

 «نئرلا هاوللا
 ميسر ا ليلخ حلاط

 ةسسحلسلا ت ايتلل ةءاحلا 5 دايللل ماعلا رسلا نما

 114 ناريزح عة

 ثا



 سم سبا
 كفيلا دعم - ّ

3 
 ميسءاع دا خرم 0

55 

 اسيل ؛ ليم
 اةيمم

 5 مح
 عجب ندع بي زط عشت سميج هدا تراجم لاقل يسم

 جيوضد .فسابسا ل ع مس
 الرسام مرج م للا هاشم يع

 ةلل نع ل يسم الا يبي ب

 يسصويابا ايي يعم يب يارا ردع دولا اع اس طلع سا
 يسسساب# - صيعلا موي ع يدع حس لاصار قص

 يييفما 908 و ييس يع يرسل سر
 مسيعا يافع هاب سس وص اخم

 مهل ةبز بلا هع
 ال

 ساشا ءاقسا جاييخس - يل
 بسسس

حا + لع فسو يمدشماب ايام ب مسج هي نح
 انزبو / ذ

 دس

 ++, اوما كلالدعل

 هلايادرعش ةطاضس ده تكن هسانو مس
 تفحم

صل ميلووتا يجد ؟ماهسإ مالا تاسحأوب
 1 ب

 ةيعشم مقاما ف يدئارم ىلاه فم هيلوتم» دس شان

عسر سلاحا دانصا سويس تعا تايالشال مدكياب
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