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 ءاده

 .. ناقتحالاو دومجلا ةملظ طسو
 . .ليمجلا نفلا روغ ربست ةمداقلا تاحفصلا

 لامآب ثبشتتو ؛ةبحر ذفاون نع بقنت

 لبقت سمل ونرتو ؛ةليمج مايأ نضتحت ؛ةضيرع
 ىلع :(ةفداه ةلاسرو «:ةمعان ةوق دصرت ؛دعاو

 اهيدهأ اذل . .ءافوو ءصالخإ نم نيتم ساسأ

 ...يتجوز كِإ

 دمحأ .د



 سرج حبصأ ةخيشخش ناك يبلق انأ

 سرحلاو مدخلا اويحص هب تلجلج

 هيل اوتفخ هيل اوتمق.. جرهملا انأ

 سرف ينم تحت الو فيس يديإ ف ال





 ليئارسإ ّتهجاوم يف يبرعلا نذلا

 أرقن نأ لبق <

 قارتخالا تالواحم مامأ يوقلا عردلا لازي الو يرصملاو يبرعلا نفلا ناك
 الو ءانك دقو نورصتنملا هبتكي خيراتلا نإ ءاىكحلا لاق دقو «ةيوملا سمطو يفاقثلا

 نفلاب انبتكف «ينفلا عادبإلا لاجم يف ىمظع ةوق «ةيتاوملا ريغ فورظلا لك مغر لازن

 بورح يف دومصلاو ناودعلا ةهجاوم ىلع ضرح اعئار ارولكلفو (يظع اثارت

 «ةيوهلاب طبترا صاخ لكشب يبرعلا نطولا ينو ناكم لك يف نفلا .. ريرحتلا

 . بعشلل ةيجازملاو ةيونعملا حورلاو «ةسايسلاو

 ينفلا خيراتلا ةقرس ةقطنملا يف اهعرز ذنم ليئارسإ لواحت رثكأو قبس ام لكل

 لالخ لاجملا اذه يف ةمادهلا اهتطشنأ تفثك دقو ء.صاخ لكشب يرصملاو يبرعلا

 بعش ربكأ مهفصوب نييرصملا قارتخا تلواح كلذك «ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا

 ةينويزفلتو ةيئانغ لامعأ لالخ نم «ةينسلا مهلحارم لكب «ةراضح مدقأ باحصأو

 تايلمع ءارو ليئارسإ نوكت نأ نويرصم نوللحم دعبتسي مل كلذل ؛ةطباه ةيليئارسإ

 اديهمت نيجتنملا و قاوسألا نم ةظهاب راعسأب ةردان مالفأب صاخلا (فيتاجينلا) عمج

 رهاظم نم ناكو .ايئاهن اهمادعإو اهسمط وأ اهيلع اهديفت تاليدعت لاخدإل
 اهب تمدقت يتلا ةيلاوتملا تاجاجتحالا اضيأ ارخؤم تعلدنا يتلا ةينفلا بورحلا

 بيبأ لت هتربتعا اب ليئارسإ تلوانت ةيرصم تالسلسمو مالفأ دض ليئارسإ

 .اهدض اضيرحت

 ةينويهصلا ةلودلا دصر ىلع يرصملا نفلا هاجت ةيليئارسإلا تاططخملا زكرتو اذه
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 ليئارسإ ّتهجاوم يف ييرعلا نفلا

 ءرصم يف ةينفلا ةحاسلا اهدهشت يتلا تاريغتلا ثدحأو لكل قيقدلاو مئادلا

 اردق لانت يتلا موثلك مأ نم ةيادب ةريبك ةينف زومرو موجن ةيوشت تالواحم كلذكو

 روهمج اهلف ؛ليئارسإ لخاد ىتح ءاهريثأتو اهتيبعشل موجحلاو «ةيوشتلا نم اريبك
 انينانق رابك نم ددعل قيفص مابتا ةيجوت نع كيهان «نييليئارسإلا نم ادج ريبك

 (!)ليئارسإ حلاصل سسجتلاب

 راصتنا تالافتحا ىلع ليئارسإل ةيلاوتملا تاجاجتتحالا ىلاوتت هسفن راطإلا يف

 فيخي لكشب ةيسامحو ةبخاص تناك اهناب ةرم لك يف اهفصتو ةيونسلا ربوتكأ
 !! ىربكلا ةيركسعلا تاروانملا ىلع جتحت الثم «هيلع جتحت اهلعجيو ليئارسإ

 رصم نيب ةهجاوملاو كابتشالا تاطحم مهأ قثوم لكشب باتكلا دصري هلك كلذل

 فيخت و رثؤت يتلا ةيرصملا ةينفلا لامعألا مهأ كلذكو «ينفلا ىوتسملا ىلع ليئارسإو

 ةيئاضفلا تاطحملا اهمدقت يتلا جماربلل يقيقحلا ىوتسملا ىلإ ةفاضإلاب ليئارسإ

 ةيحايسلا جاوفالا ربع انيلا لصت يتلا ةيماردلاو ةيئانغلا لامعألاو ةيليئارسإلا

 .ءانيس يف ةيليئارسإلا

 «ةبوجأ مدقت نم رثكأ ةلئسأ حرط يه اهتمهم نوكت نأ لواحت ةيلاتلا تاحفصلا

 دعتسن نأ وه يساسألا فدهلاو ,رخافتلاب ىفتكت ام رثكأ ممه ا ةراثأل ىعستو

 .ةجرد ىصقأل رثؤمو ماه لاجم يف ةيليئارسإلا تارماؤملا ةهجاومل

 ةصاخ رونلل دهجلا اذه جارخإ يف مهسأ نم لكل قيمعلا يركش هجوأ نا ىقب
 كلذكو «ةريثكلا هحئاصنو ةماهلا هتدعاسمل «نيدلا يح دلاخ» دقانلاو يفحصلا

 بساحلا ىلع ينفلا جارخإلاو فصلا يف هماهسال «مزاح» يقيقشن ليمجلاب ينافرع
 .باتكلا ةدامل يلآلا

 داؤف دمحأ .د

 تق



 لوألا بابلا

 ليئارسإ ةهجاوم يف يبرعلا نفلا

 يبرعلا نفلا تاريثأت نم

 ينويهصلا عمتجلا ىلع





 ليئارسإ ٌيهجاوم يف ييرعلا نملا

 ديهفللا

 ةعبتملا قرطلاب ةصاخلا تاراهملاو فراعملا نم ةعومجم وه ماعلا هانعم يف (نفلا»

 سفنلا يف ثدحي امع يجراخ ريبعت هسفن تقولا يف وهو «ةنيعم ةجيتن وأ فده قيقحتل

 دمحم دمحأ) ظافلألا وأ تاوصألا وأ ناولألاو طوطنلا ةطساوب تاريثأتو ثعاوب نم

 سوماقل اقفو ةيبرعلا ةغللا ين اهلصأو (ضايرلا خيرملا راد يعوسوملا مجعملا-يماشلا

 درطلاو «نوئفو نانفأ جنونفألاك .ءيشلا نم برضلاو لاح ا :نفلا .ن ن ف طيحملا

 نونفألاو .انونف مهلعج :سانلا ننفو .لوقلا نم نونف يف ذخأ :نتفاو .نييزتلاو نبغلاو

 .جبشملا مالكلاو .فتلملا نصغلاو .ةنسملا وأ «ةيخرتسملا زوجعلاو .ةيحلا :مضلاب

 تسيل قئارط بوثلا يفو .طيلختلا :نينفتلا .ةقانلاو سرفلا يرج نم طلتخملا يرجلاو

 .ناكم ةفاثكو ناكم هقرب هجسن «فالتخا وأ ءققشت الب بوثلا ىلبو .هسنج نم

 نف «نف# رذجلا نع ركذ دقف (توريب قرشملا راد) مالعإلاو ةغللا يف دجنملا امأ

 قيبطت وه «لاحلا» عونلا وأ ءيثلا نم برضلا :نانفا هعمج ردصم نفلا .هنيز :ءيشلا

 وأ ةركفل اقيقحت ىلعأ لثم ىلإ هب عفتريف ةعيبطلا روص نم هلوانتي ام ىلع هفراعم نانفلا
 :ةذيذللا نونفلاو .بلقلاو لقعلل اذيذلت لمكألا لالا نع ريبعتلا اهب دصقي ةفطاع

 بوكرو ءانغلاو ىقيسوملاو صقرلاك اهايإ هتلوازم دنع ةذلب اهوازم رعشي يتلا يه
 نونفلا .رعشلاك ديلا لمع نم رثكأ ركفلا لمع اهيف ناك ام يه :ةرحلا نونفلا .ليخلا

 .تحنلاك لقعلا لمع نم رثكأ ديلا لمع اهيف ناك ام :ةيوديلا

 . رومألا بئاجعي يآلاو هنف يف عدبملا.. نونفلا نم نف بحاص :نانفلا
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 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نْلا

 موثاك مأو ليئارسإ

 يمار دمحأب موثلك مأ مجاهت ليئارسإ

 ةمئاد ةلآ نمض اهتفظوو الا ةيبرعلا زومرلا نم لينلل ةصرف ليئارسإ عدت ال
 تاونس مغرو راطإلا اذه يف .مهريهاشم ةصاخو برعلا ةروص ميطحتل نارودلا

 ىلع لوألا ليئارسإ سجاه يه موثلك مأ يبرعلا ءانغلا ةديس لازت ال دسجلاب بايغلا

 .ينفلا ىوتسملا

 باتتكب موثلك مأل رفاس ءادع ةيفلخ- ىلع يفتحت ليئارساو ١444 ماع ةيابن ذنمو

 هرادصإو هتمجرت ارخؤم بيبأ لت تداعأو ةيسنرفلا ةغللاب ةرتف ذنم ردص هوبشم

 قودنصلل» حتف هنأ معزب اهتروص ةيوشتو يبرعلا ءانغلا ةديس نم لينلا هفدهو

 .ادوسألا

 تالايخلاو بيذاكألاب ءيلم يمار دمحأ رعاشلل تاركذم ىلإ بسن يذلا باتكلا

 اهئادترا درجمل يبرعلا ءانغلا ةديس ىلع اهسد نويليئارسإلا لواح يتلا ةضيرملا

 (!) اهابص ةلحرم لالخ يودب لفط سبالم

 هلصأ يف ءاوس باتتكلا اهاوتحا يتلا بيذاكألل راشتنا عسوأ نامضل ةلواحم يفو

 نييليئارسإلا داقنلاو نييفحصلا نم اشيج ةيليئارسإلا ةياعدلا ةلآ تدنج هتمجرت وأ

 يتلا بيذاكألا ضعب قيدصت تضفر ءارآلا ضعب تناك نإو هنع ثيدحلل

 ميظع» هنأب باتكلا «خيموس ينور» يفحصلا فصو لاثملا ليبس ىلعو. اهاوتحا
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 ليئارسإ ّتيجاوم يف ييرعلا نفلا

 وهف ةدوجلا ثيح نم ةيئاهنلا ةجردلا باتكلا حنمأل: فاضأ مث ؛زاتم نم رثكأو

 مهف ىلإ فده# ةبالخخو ةريثم ةوطخ وهو موثلك مأل 'دوسألا قودنصلا» حتفل ةلواحم

 .«ايجولويديألاو تاغللاو دودحلا زاتجاو نييالملا ىلإ اهتوص لصو فيك
 اهنأو ليئارسإ ودع رصانلا دبع لامج ةينغم اهنأ ملعأ تنك يننأ مغر» اضيأ لاقو

 عمتسا تنك دقف اندض مهحامر ذحش ىلع مهثحت يكل دونجلا مامأ تنغ ام اريثك

 (!!) قطنملا ةفلاخمل ينعفد اهبوص لامجف اهيلإ

 ةرهاقلا نأ يف موثلك مأ ةيمهأ نمكت# :« ليئرون ادوهم» يليئارسإلا يفحصلا لاقو

 اهتالفحل تباثلا دعوملا يف ويدارلا ربع اهيناغأ ثب دعوم يف تمصت اهجيجض لكب
 ةيسنرفلاب هدعأ يذلا باتكلا نأب «ليئرون» فرتعاو « ةديحولاو مألا ةكلملا اهنأكو

 فراخز ناك ول اك يبدألا لايخلاو يمار دمحأ تاركذم نيب طلخ « بيسن ميلساا

 . كسيبارألا نم ةلخادتم

 يليئارسإلا خرؤملاو قرشتسملا لاق باتكلا اهاوتحا يتلا بيذاكألاب افارتعاو

 لكشب ةبوتكم يهو يمار دمحأ تاركذم ىلع (ةياورلا) زكترت : «لاطيم مارويلا
 رمأ فالتخالاف (!!) طقف قئاقحلا راطإ يف هاقلتن نأ بجي ال خيراتلا ىتحف يبدأ

 (!!) رشب نحنف بولطم

 يودب لفط سبالم ءادتراب موثلك مأ مابتا نأ دكؤملا نم :؟ لاطيم» فاضأو

 لايخ ةرمث عبطلاب وهو يمار دمحأ تاركذم يف هركذ دري مل اهابص ةلحرم لالخ

 . يبدألا « ميلس»

 بيذاكألا كلت نأل ركذت لاعفأ دودر ةيأ باتكلا دض ردصت مل لاح ةيأ ىلعو

 « مجرتي مل باتكلا نأل نآلا ىتح يبرعلا ءيراقلل لصت مل موثلك مأ دض ةيناطيشلا

 بعشلاف .. تدارأ امك لتحملا نطولا موثلك مأ تررح دقل :اضيأ لاطيم لاق امك
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 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نفلا

 . اهرحسل ملستسا هنم ريبك ءزج لقألا ىلع وأ ٍليئارسإلا

 4 تغلب ةورث اهءارو تفلخ اهنأ معز يليئارسإلا بيذاكألا باتك نأ ىقب

 ةحاقو يف باتكلا ىعداو ةئيس تناك تاداسلا ناهيجب اهتاقالع نأو هينج نييالم

 .ارجف ةعبارلا ىتح اهتالفح ءادأ ىلع اهدعاسي ناك يذلا شيشحلا اهيطاعت

 موثلك مأو كاراب

 تاقافتال لصوتلل صرفلا ىرخألا ولت ةرملا « كاراب دوبمإ" حنم رصم تلواح

 «نانبل بونجو نالوجلل يليئارسإلا لالتحالاو ةينيطسلفلا ةيضقلل ةبسنلاب ةيملس

 ةرهاقلا يف هباختنا باقعأ يف ٍليئارسإلا ءارزولا سيئر تلبقتسا راطإلا اذه يفو

 ةفيحصل اقفو) كاراب لاق ةيمسرلا تاسلا شماه ىلعو اهادحإ يف .. تارم ةدع

 مأل عاتسالا ىلع اصيرح تلز الو تنك : كرابم سيئرلل «تونورحا توعيدي

 اننأب كنئمطا هلوقب ةهيدب ةعرس يف در كرابم سيئرلا .ةياغلل ينبجعي اهتوصف موثلك

 ىلإ سيئرلا نم ةراشإ يف) موثلك مأ برد سفن يف ايلاح ريست ةدعاص ةبرطم انفشتكا
 يناغأ ءادأ يف ةقئافلا هتبهومل ةياعرلاب ىظحت يتلا «رهام لامآ» ةدعاولا ةبرطملا

 ةمجنلا ىلع تاءارتفالاو ةيوشتلا تاططخم نآلا دعت ليئارسإ لعلو.. (ثارتلا

 نع ةعئار ةينغأ ربوتكأ رصن ىركذ لافتحا يف تنغ نأ دعب ةصاخ اضيأ ةدعاصلا

 .سدقلا
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 ليئارسإ ٌيهجاوم يف يبرعلا نْملا

 يليئارسإ بيترت يف
 نيرشعلا نرقلا تايصخشل

 ةيروطسألا قرشلا بكوك موثلك مأ

 ليئارسإ يف نيرشعلا نرقلا يف ريخألا يربعلا ماعلا ةبسانمب 44 ريمتبس يف ردص

 نييفحصلاو نيخرؤملا نم ةعومجم راتخا ثيح « لمأتلاو ةءارقلا قحتسي ماه باتك
 باتكلا فده ناكو . نيرشعلا نرقلا خيرات تعنص يتلا تايصخشلا مهأ مئاوق

 : هل ٍليئارسإلا ميدقتلا بسح « نيرشعلا نرقلا تايصخشا ناونع لمح يذلا

 ترثأو انتداق تايصخش .. انسفنأ مهفو ملاعلا مهف ىلع انودعاس» صاخشأ ميدقت

 موجنلا نم ةنفحو ريطاسألا نم ةعومجم اضيأ باتكلا ريبعت بسح مهو ؛ انتايح يف

 تايصخش نمضتت باتكلا نأ نم مغرلا ىلع. نيرشعلا نرقلا اوعنص ةعماللا

 باتكلا لهاجت نيح يفف« مهنع هبتك امب لسعلا يف مسلا سد هنأ الإ ةماه ةيبرع

 75 نيب نم «رصانلا دبع لامج» ميعزلا مسا ركذ «تاداسلا رونأ» لحارلا سيئرلا

 رسايل ينيطسلفلا ميعزلا مسا هسفن لصفلا نمضت امك« ملاعلا تداق ةيصخش

 نيب ةاواسملا لجأ نم لاضنلا لصف يف «يوادعسلا لاون» ةروتكدلا مساو «تافرع

 . ةأرملاو لجرلا

 ناونع لمحي يذلا لصفلا نمضت امدنع ةزراب ةيبرع ةيصخش ركذ مالا باتكلا

 : لاقف « قرشلا بكوك» ناونع تحت موثلك مأ قرشلا بكوك مسا «ريطاسأو موجن»

 ةيرصملا ةبرطملا اهنإع نيرشعلا نرقلا يف ةيبعشلا ةيبرعلا ةفاقثلا يف ةروطسأ ربكأ اهنإ
 قرشلا ءاحنأ لك يف امل نييالملا ةعباتم ببسي باقلألا نم ديدعلاب تبقل يتلا
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 ليئارسإ ّتهجاوم يف ييرعلا نما

 اهفنتكت نآلا ىتح لازت ال ةيصخشلا اهتايح تناك نإو. فغش لكب طسوألا

 . ضومغلا

 « يمار دمحأ»رعاشلا اهيناغأ فصن بتك يذلا صخشلاب تقتلا ١175 ماع يف

 «لاقعلاو ناطفقلا سبل نع تفقوت نأ دعب «ةيموجنلاو ةرهشلا قيرط تفرعف

 رابكو ءاسؤرلاو كولملا ىعسف ؛ءارعشلا رابكب تناعتساو ناتسفب امهتلدبو

 .اهوحن تايصخشلا

 موثلك مأب تأدب ةيرصملا مالفألل ليئارسإ تاقرس

 نأ 44 ماع افيح يف ىرجأ ةيبرعلا ةفاقثلل ناجرهم فشك هسفن راطإلا يف

 نرقلا نم تاينيعبرألا يف موشلك مأ مالفأب تأدب ةيرصملا مالفألل ةقرسلا تايلمع

 مالفأ تاشيفأ مالفألل ةفاضإلاب ناجرهملا ضرع ثيح -نيرشعلا نرقلا- يضاملا

 شيفأ اهنيب نم ناك يتلا «ةقورسملا مالفألل ةياعدلل تمدختسا ةيربعلاب ةيلصأ

 مسا مث «موثلك مأ ءانغلا ةكلم :ريبك طنفب ةيربعلاب هيلع بتك دقو «موثلك مأل مليفل

 .مليفلا ةلوطب اهكراش يذلا يدجو رونأ لحارلا نانفلا

 5 د وب
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 ”/ ةسكن ةيلوؤسم اهتلمح

 ىوعدب موثلك مأل ذديدج تاماهتا
 (!) سدقلا ناجرهم يف اهميركن

 بايغلا تاونس مغر ليئارسإ دقحو ةبضغ ريثت موثلك مأ قرشلا بكوك لازت ال

 دشحو ؛ رصانلا دبع) ةدايقب ويلوي ةروث معد يف ماهلا اهرود اوسني مل مهف دسجلاب

 يبرحلا دوهجملل اهلخد تهجو يتلا ةريثكلا اهتالفحو ليئارسإ ةهجاوم يف ريهامجلا
 يضاملا فيصلا يف .ليئارسإ بتاك فصو بسح «ليئارسإ دض نيكاكسلا نسل وأ

 تاالافتحالا فلحخ ةرثتسم ةرملا هذه تءاج دقو ةيوشتلا تالواحم تديازت

 ةلتحملا سدقلاب هتايلاعف تأدب يذلاو ءصقرلاو ءانغلل ليئارسإ ناجرهمب ةبخاصلا

 (!) اهليحرل نيرشعلاو ةسماخلا ىركذلا يف اهميركت ىوعدبف .. رهش ةدمل رمتساو

 ليذتيو ««موثلك مأ نع ءيش لك » ناونع لمحت ةرشن ناجرهملا ةرادإ تردصأ

 مأ نم لينلل هدوهج لك زكر «نيهوك زاعوب ىعدي يفحص عبقوت ةدقاحلا روطسلا

 ةموعزم ثادحأ قالتخخا ىتح وأ ةيبلس اهنا ىري طاقن زاربإ قيرط نع موثلك
 . ةئيذب تامابتاو

 دقو ليثلا ةفض ىلع ةلزعنم ةيرق يف تدلو :ةيليئارسإلا نويعلاب موثلك مأ

 ردانلا رمألا وهو ةباتكلاو ةءارقلا ملعتب اريبك امامتها ةسماخلا نس يف يهو ترهظا

 ءانغلا لالخ يودب لفط سبالم اهابص يف تدترا دقو (!)مايألا هذه هثودح ادج

 اهتالفح ىلوأ تنغ نأ دعب .ةاتفلا ينغت نأ لبقي نكي مل كاذنآ يرصملا عمتجملا نأل

 -ةيرقلا ةدمع ةئبا- «ةشيعا اهتقيدص اهنم تبلط ءاهتيرق ءانبأ دحأ جاوز لفح يف
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 ددع عم ةيرقلا ةدمع اهيلإ عمتسا .(«ينغت» ةظفل اومدختسا نويليئارسإلا) لترت نأ

 اهتايح يف هيلع لصحت بتار لوأ اهاطعأو اهتوصب بجعأ ةياهنلا يفو هيديرم نم

 ىرتشاو «ةرواجملا ىرقلا يف اهترهش تعاذ كلذ دعب .ىولحلا نم قبط ..ناكو

 موثلك مأ دلاو «لقنتلا ىلع مهدعاسي ارامح تالفحلا ءايحإ نم هعمج يذلا لاملاب اهيبأ

 اهيخا نكل ءاهسأر رعشو اهدسج يطغت ةمشتحم سبالم موثلك مأ يدترت نا يأر

 تناك لعفلابو ءيودب ةئيه ىلع موثلك مأ ركدتت نأ حرتقاو ددشت رثكأ ناك( دلاخ»

 . ةلئاعلا لزنم تكرت ىتح سبالملا هذه يدترت

 ملاعلاو رصم يف ةعمال ةمجنل اهتلوح دقف ١957 5 ماع ةرهاقلا يف اهتالفح ىلوأ امأ

 .دعب رشع ةنماثلا زراجتي مل اهرمع ناك [نيب «يرعلا

 بتك دقو ةلفحلا هذه يف اهبهاوم فشتكا نم لوأ وه يمار دمحأ رعاشلا ناكو

 تناك اههنيب ةقالعلا.. اهرمع لاوط اهتنغ يتلا ةينغأ 587لا نيب نم ةينغأ /١7 اهل

 نحللملا هقيدص ىلع اهفّرع يذلا وه يمارو..ةنس نيسمخ نم رثكأل «ةينوطالقأ»
 رعشي ناك هنكل «يمار عم اهتالفح ىلوأل ارضاح ناك يذلا باهولا دبع دمحم

 موثلك مأ نيب ةلدابتم ةيهاركل رمألا لوحت دقو .. هل اهتسفانم نم فوخلاو هريغلاب
 يمار. يبرعلا نفلا شرع ىلع اهيف اسفانت ةليوط تاونسل ترمتسا باهولا دبعو

 عمجي نأ لواحو موشلك مأل هقشعو باهولا دبعل ةميمحلا هتقادص نيب اتتشم ناك

 نع ترملا امهنيب ةحلاصم دقعي نأ يف ةنس نيرشع نم رثكأ دعب حجن ىتح امهنيب
 تنا» قالطالا ىلع ةيبرع ةينغأ رهشأو لب ؛موثلك مأ تنغام لضفأو رهشأ

 .١يرمع

 ثب دعب تفشتكا اهنا موثلك مأ ىلع ةلماشلا مهتمجه يف اضيأ نويليئارسإلا معز

 ىرخأ ةرم ةينغالا لجس «باهولا دبع» نأ نيمويب ةعاذإلا يف «يرمع تنا» ةلفح
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 ىلع اطوغض تسراهف ءاهتينغأ ينغي نم كانه نوكي نأ لبقت ملو قطت مل .وه هتوصب
 .. مخض ضيوعت عفدب اهيف هبلاطت ةيئاضق ىوعد عفر اهسأر ىلع ناك باهولا دبع
 (!) هتوصب ةينغألا هيلع لجس يذلا طيرشلا ريمدت ىلإ رطضاف

 يف باهسالاو ذود شلاب موثلك مأ ماهنا دح ىلإ تلصو ةيليئارسإلا ةقافصلا

 ىدحإ يف تاديسلا تبطاخ امنا اهل اوبسن (مى..ليلد الب ةموعزملا اهتاقالع فصو

 نحن .مكهوجو يفخت يتلا عقاربلا يتاوخا اي مكنع اوعزنا : ةلئاق ايبيل يف اهتالفح

 .ةفوشكم هوجوو ةعوفرم سوؤرب ريسن نأ انقح نم ؛عمتجملا اذه يف ةقالخ ةوق

 نأو ةصاخ ءاهتيقطنم مدع نم مغرلا ىلع ةرابعلا هذه زربأ يليئارسإلا ريرقتلا)

 ةبشخ ىلع نم تاراوح يف هعم لصاوتت الو ءاهروهمج مرتحت تناك موشلك مأ

 .( امئاد ةمشتحملا سبالملا ءادترا ىلع اهرارصا نع كيهان «حرسملا

 يف (نويفا) اردخم عضت تناك اهنا ركذ اضيأ تنمضت معازملاو تامابتالا ةمئاق

 ىعدا امك .ةلصاوتم تاعاس عبسل انايحأ ءانغلا ىلع ىوقت يكل «ريهشلا اهليدنم

 اوركذ نويليئارسإلا نكل «تالفحلا لبق شيشخلا يطاعتت تناك اهنا نويليئارسإلا

 تناك «عوبسأ لك نم سيمخلا موي يف ثبت تناك يتلا ءاهتالفح نإ هسفن تقولا يف

 ماظتناب اهتالفح ةعباتم ىلع نوصرحي اوناك نيذلا اضيأ نييليئارسإلا فالا هابتنا دشت

 تابالقناب مايقلا وأ ةيفحص تارمتؤم دقع مدع عاش هنأ ةجردل «برعلا نييالم عم

 عيمجلا عمتسي يكل فقوتت نميلا يف كراعملا تناكو لب ؛مويلا اذه يف ةيركسع

 .اهتانغل

 ةيلوؤسم موشلك مأ لّمح رصم يف ضعبلا نأ معز ٍليئارسإلا ناجرهملا ريرقت

 نويفا اهيناغأ نأ /١19717: ربمتبس يف تبتك ةيرصملا فحصلا نأو 7 ةميزه

 ارجف ةعبارلا ىتح رهسي هنأ املاط برحلل دعتسي نأ بعشلل نكمي الو «ريهامجلا
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 ةينطو تناك موثلك مأ نأب فرتعا يليئارسإلا ريرقتلا (!)ويد'رلا يف ةينغمل عمتسي يكل
 سكعبف ةديدع تابسانم يف ليئارسإل ةيهارك تدبأ دقو «ةيبرعلا ةدحولا دناست

 لحخاد تانيثالثلا يف ةءارجب تثدحت دقف اهسفنل اهئارآب ظفتحت مل نيريثك نينانف

 ىتح اهيناغأ بلغأ تناكو .ةروشلا مايق دعب اذكه ترمتساو ةيفاقثلا تانولاصلا

 مأ.. 57 ةميزه باقعا يف «يحالس اينامز هللاو» اهزربأ ةينطو يناغأ ١/ ماع

 مأل دقن يأ ربتعي ناك هبناج نم يذلا رصانلا دبعب نيبجععملا دشأ نم تناك موثلك

 .هل ايصخش ادقن موثلك

 مدع « «موثلك مأ» هاجت اظفحت« تاداسلا ناهيج» تدبأ رصانلا دبع توم دعب

 ناهيج قرشلا بكوك تلأس امدنعف لوألا ءاقللا نم حضتا امهنيب ماجسنالا

 :ناهيج تدر «؟ مايألا هذه تاداسلا رونأ لاح فيك» :اهحفاصت يهو تاداسلا

 : ةلئاق ىرخأ ةبسانم يف موثلك مأ تمجاه ناهيج .(!؟سيئرلا ةماخف نيدصقت له

 موثلك مأ يطاعت ةعاشإل اهنم ةراشإ يف). موثلك مأل ةديدجلا يناغألا يطاعتي بعشلا

 .(تاردخملل

 اورضح مهنم نوريثك برعلا نم فالآلا تائم اهيف كراش موثلك مأ ةزانج

 دبع ةزانج دعب اهتماخض ثيح نم ةيناثلا دعت ةرانج يف.رصم جراخ نم اصيصخ

 يف ىتح اهريئأتو .لقت مل اهتوم نم ةنس ؟0 دعب موثلك مأ ىلإ عامتسالا ةبسن..رصانلا

 موشلك مأ تدعو دقل :هلوقب هروطس متدخا ريرقتلا.ديازتلا يف ذخأ ةيبرغلا لودلا

 ققحتت مل « ةئياهصلا نم اهريرحت دعب ةيبرعلا بيبأ لت» يف ينغتس ابنأب اهروهمج
 . يفاقثلا اهريثأت ديلا لصو نكل «ةيسايسلا اهتءوبن

 ( ميركتل) ةصاخ ةليل صيصخت ليئارسإ ناجرهم ةرادإ تررق ىرخأ ةيحان نم

 نم ةيليئارسإلا ةينغملا اهيناغأ اهيف يدؤت اهليحر ىلع ةنس 10 ةبسانمب موثلك مأ
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 ةيناثلاو ىلوألاو «؛وفاص» يبرغم لصأ نم ةيسنرفلاو «نب افاهز» يبرغم لصأ
 .ديدشلا امهتوص فعض مغر موشلك مأ تاينغأ ءادا ىلع تاونس ذنم نارصت

 كيرحت ةرورضب بلاطن نأ ىقب.«ةمالس ىنبل» ىعدت ةينيطسلف ةينغمل ةفاضإلاب

 ثبلا تاعاس فالآ نع تاضيوعتب اهيف بلاطن ليئارسإ دض ةيئاضق ىواعد

 دوهيلاو برعلا نم ةصاخ نيعمتسملا بذجل اهثب ىلع اهتعاذإ صرحت يتلا اهيناغأل
 هاجتا لالغتسا انيلع بجوتي هنإف ةريثك ةيبلس رهاظم ةلوعلل تناك اذإف نييقرشلا

 اهتارماؤمو ليئارسإ تاقرس دض مساح لكشب ةيركفلا ةيكلملا ةيامح وحن ملاعلا

 .صاخ لكشب موثلك مألو يرصملا نفلل ةبسنلاب

 دا 5
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 تاياورو
 سودقلا دبع ناسحإ

 موثلك مأل دوهيلا قشع فشكن

 ناسحإ ريبكلا بتاكلا ركذ يدوهيلا نيدلا ليصافتل امات اكاردإ سكعي صن يف

 (يسول) ةيرصملا ةيدوهيلا نأ «يدحو انه ٍينوكرتت ال  هتياور يف سودقلا دبع
 . ةساعتلا هذه نم انيفعي ىتح هللا لداجن ال اذا لوقتو تبسلا موي هركت تناك

 هنبا ثعب تبسلا موي رونلا ةءاضإ ىلإ يرصم يدوهب جاتحا امدنع فاضأو

 هيطعي نأب باوبلا رمأ مث «رونلا مه ءىضيل نيملسملا هئاقدصأ دحأ ىدانو (نايد)

 يتلا ةيدوهيلا ميلاعتلا ىلع لياحتلل) هءاضأو رونلا رز ىلإ هدي دم هنأل هل ًارجا اشرق

 .(تبسلا موي لمع يأ ءادا وأ ران يأ لاعشإ مرحت

 ىلع نورميو تبسلا مويب نيكحاض نوردنتي يحلا يف نوملسم ا لافطألا حبصأو

 لسغ ..وهطلا روباو لاعشإ .. رونلا ةءاضإ :مهتامدخ نوضرعي مهو دوهيلا تويب

 تبسلا مايأ نم موي يف اهدي تدمو اموي ( يمول ) تراث دقو نوكحضي مهو .. قبط

 .©* !ملسمل هوطعت نأ نم ًالدب يرجأ انأ ينوطعأ :حيصت يهو تببلا راونأ لك تءاضأو

 ةقشاعك ةياورلا ةلطب ريوصت ىلع صرح «ناسحإلا نأ هركذن نأ انمهي امو
 .. نآلا ىتح نييليئارسإلا نم ريثك سبلتت يتلا ةلاح ا يهو .موثلك مأ يناغأل (ةنمدم)

 .اريثك برق نع اهتدهش دقو

 باتك ةلسلس ءسودقلا دبع ناسحإ بدأ يف ةيدوهيلا ةيصخشلا: يماشلا هللا دبع داشر.د :عجار )١(

 . 1996 ويام ؛لالهلا
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 رصانلا دبع دلاخ عم راوح

 موثلك مأ ملقب لاقمو
 تاءارتفالا ةهجاوم يف قئاقحلا

 رصانلا دبعب موثلك مأ ةقالع

 قرطتن نأ دبالف قرشلا بكوك ةايح يف ةماه بناوج نع ثدحتتن نأ ديرن امدنع

 ميعزلا نبا نم لضفأ وه نم كانه سيل ماقملا اذه يفو رصانلا دبعب موثلك مأ ةقالعل

 ليصافتب لعفلاب رصانلا دبع دلاخ روتكدلا لعفلاب ىلدأ دقو قئاقح لا انل ىوري يكل
 هرشن تاحشلا ديعس ذاتسألا يفحصلل لماش ثيدح يف ةقالعلا هذه نع ةديدج

 يف تنك ذنم موثلك مأ ىلع ىعوا انأ :دلاخ لاق ثيح ةيتارامإلا نايبلا ةديرجب

 ديع روضح ىلع صرحتو ءانلزنم ىلإ امئاد يتأت تناك.. ابيرقت يرمع نم ةسماخلا
 تناك يلاتلابو لوغشم (ئاد دلاولا ناكو .. ةدلاولاب ةيوق اهتقادصو «يداليم

 همارتحاو هريدقتو ءاهتوصل ديدشلا هبح مغر اذه «ةليلق تيبلل يتأت نيح اهل هتالباقم

 يف ةدوجوم تناك اهنأ وهو.. ةرم لوأل املوقأ ائيشأ كل لوقأ فوسو ءاهصخشل

 كلذ ءانثا رصانلا دبع ىقلتو « 01 ماع يف ديمحلا دبع يقيقش داليم ديع تالافتحا

 وهف رخآلا ءىشلا امأ.. جرخو لافتحالا كرتو ءرصم ىلع يثالثلا ناودعلا ءدب ربخ

 نيح موثلك مأ تاناوطسا عاس اهمهأ.. حابص لك ةصاخ اسوقط هل تناك دلاولا نأ

 ..اهعمسي يتلا ةينغألاب اهتوص عم ندندي ناكو «هنقذ ةقالخل ةآرملا مامأ فقي ناك

 نيح ةصاخ «تاكحضلا لدابتنو «هيلإ تصنن اعيبج انك |نيب هعمسنال اننإ روصتيو

 انإ.. اهتالفحل روضحلا ماود ىلع اصيرح ناك.. ةينغألا نم نيعم عطقم يف جمدني
 .رارمتساب ةدلاولا عم متي ناك روازتلاو ةصاخلا ةقالعلا
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 يثالثلا ناودعلا ءانثأ كلامزلاب اهتليف ىلإ انلسرأ دلاولا نأ نع ليق ال ةبسنلابو

 نيحو «كلامزلا يف انتلاخ ىدل يئاقشأ ةيقبو انأ نيدجاوتم انك اننإ ثدح ام ةقيقحف

 اهعم بهذن نأ انم تبلطو ءانيلإ ترضح «يتلاخل ةراج تناكو موثلك مأ تملع

 اندنع اوبعلي دالوألا اوتاه» :طبضلاب يتلا تداقو ءالزنم ىلإ ةرايزلا نم عونك

 لك يدنع هآ.. تباجأف «دوعو.. ةلبط كدنعا انتلوفطب اهانلأس اننأ ركذأو.. «ةيوش

 مث ةلبطلاو دوعلا ىلع بعلن نيتعاس نم برقي ام انيضفو ءاهعم تبهذف .ةجاح

 . ةلاخلا لزنم ىلإ اندع

 مأ عم ةقالعلا ترمتسا دلاولا ليحر دعب :لوقي رصانلا دبع دلاخ لسرتساو

 ةقيدص تناك ابنإ اذه ىلإ فضأ «ةدلاولل ةقيدص ساسألا يف تناك يهف موثلك

 ةرم رخآ «دلاولا ليحر دعب اريثك اهب تيقتلا يننأ ركذاو ,هتجوزلو لكيه ذاتسألل

 ءانأو .ىده يتقيقشو يتدلاو تمض ةليوط ةسلج انتعمجو ءلكيه لزنم يف تناك

 . همرحو «لكيه ذاتسألاو

 يف ترهظ يتلاو ةديدشلا اهتينطو اهنم ةريثك ءايشأ اهيف ينبذجت تناك دقو

 مصاوعلا ىلإ اهجورخو «فازنتسالا برح دعب ام ةلحرم اهزربأ ةديدع فقاوم

 اهتوصو «يقارلا اهنف لوقأ نلو «يبرحلا دوهجملا حلاصل تالفحلا ءايحإل ةيبرعلا
 اهب تمستا يتلا ةيصخشلا ءايشألا رثكأ امأ.. اهنم خورفم ءايشأ هذهف رحاسلا

 .اهتهمدب ةعرسو .. اهمد ةفخو اهتطاسب تناك ءاهوحن ينتبذجو

 : «موثلك مأ» ملقب لاقم

 ةماه ةطحمب الإ اهنع ثيدحلا متتخن نل طقف دسجلاب انع تباغ موثلك مأ نألو

 هتبتك يذلا ديحولا يفحصلا لاقملا صن لالخ نم ةينفلا اهتريسم ةيادب تاطحم نم

 ةبسانمب رصانلا دبع لامج ىلع اهفراعت ليصافت هيف تلجسو اهتايح يف مونلك مأ
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 ليئارسإ ّنهجاوم يف ييرعلا نّملا

 :لوقت تبتك ثيح ١917/١ ربوتكأ يف كلذ ناكو هليحر ىلع ماع رورم

 ناك .رصانلا دبع لامج اهيف تيأر يتلا ىلوألا ةرملا ..ركذلا لمجأ ركذأ لازأ ال

 «1954/ ةنس نيطسلف ةاسأم «ةيبرعلا ةمألا خيرات يف ىربكلا ةاسأملا ماع يف كلذ

 ىلع ناكو كانه ىلإ شيجلا بهذو «ةبيلسلا ضرألا نع دوذلل رصم تبه ثيح
 ةندهلا ةعدخب تهتنا يتلا ةرماؤملا ىربكلا لودلا هل تربد نأ الول ءرصنلا باوبأ

 اراصح اجولافلا يف انؤانبأ رصوحو «ةميزه ىلإ رصنلا بلقناف «ةيناثلا مث «ىلوألا

 ههجو يف دومصلا يف تالوطبلا نم ةيروطسأ اناولأ هلالخ اودبأ ءاريرم ايساق

 . ملاعلا باجعإ راثم تناك ءودعلا

 يبلقو «ةعاسب ةعاسو «مويب اموي اجولافلا لاطبأ يئانبأو يتوخأ ءابنأ عبتتا تنك

 نأو ؛ميظعلا مهدومص يف مهديؤي نأ هللا ىلإ عرضيو «ةظحل لك يف مهل قفخي مهعم
 ىلعو «ةرهاقلا ىلإ اجولافلا لاطبأ داعو «ءاعدلا هللا باجتساو «نيملاس انيلإ مهدري

 عبضلا» مساب ذئموي رهتشا يذلا ؛هط ديسلا موحرملا «لطبلا مهدئاق مهسأر

 ةوعدلا تهجوو «يتيب يف ياش ةلفح يلإ ءاطابضو ادونج ءاعينمج مهتوعدو «دوسألا

 هتعاطتسا مدع نع ارذتعم يب لصتا يذلا «نيحلا كلذ يف ةيبرحلا ريزو ىلإ كلذك

 تبرغتساو .اضيأ طابضلاو دونجلا ةوعدل ةرورض ىري ال هنإ فاضأو «ةوعدلا ةيبلت

 «ءاقللا اذهب ة يعس نوكأسو «تيهتناو «ةوعدلا مهيلإ تهجو دقل :هل تلقو هقطنم

 .كنأش اذهف عطتست مل اذإو ءالهسو الهأف روضحلاب انتفرش اذإف

 ءرصم ءانبأب ةروخفلا ةيرصملا عومدب مهتلبقتساو «ينيب ىلإ لاطبألا ءاج
 مهل تمقأ يننإ ذئموي ركذأو .يئانبأو يتوخإ يترسأ مهنأ رعشا انأو مهنيب تسلجو

 يل مدقو «يتاينغأ نم نوبلطي ام مهيلع عيذت «ةريغص ةعاذإ ةطحم تيبلا ةقيدح يف

 تالوطبلا باحصأ نع ينثدحو .. ادحاو ادحاو هدونجو «دوسألا عبضلا»
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 ليئارسإ ةهجاوم يف ييرعلا نفلا

 دبع لامج» باشلا طباضلا «تالوطبلا هذه باحصأ ةمدقم يف ناكو «مهنم ةريبكلا

 قيرب نم هينيع يف قلأتي ام لمأتأو .هحفاصأ انأو ؛هدي ىلع تددشو «رصانلا

 نأ لبق لطبلاب يل ءاقل لوأ وه اذه ناكو «ناميإلا قمعو ء«مزعلا ةدحو .ةينطولا

 . تاونس عبرأب رصم ةايح يف يخيراتلا هرود بعلي

 نيدلا دعس ريبكلا لحارلا بتاكلا هحضوأ دقف اهلاقم يف موثلك مأ هركذت ملام امأ

 :لاق ثيح تاحشلا ديعس يفحصلا روهشب هتافو لبق هعم هارجأ راوح يف «ةبهو

 فحصلا لالخ نم اهرابخأ ةعباتمو «194/8 برحب ادج ةمتهم موثلك مأ تناك

 يف يل تور امك اذه ببستو ءرجفلا ةعاس ةرتفل' هذه يف اهئارش ىلع تدوعت يتلا

 ءانثأو ءاهمامتهال يفاضإ ببس برحلا يف اهتخأ نبأ ةكر شمل ناكو لوألا اهضرم

 يف نيلوؤسملا زجع نم اودكأت نأ دعب راصحلا طابض سأيلا بلغ ءاجولافلا راصح

 ميدقتب اهنوبلاطي موئلك مأ ىلإ ةلاسر ةباتك اوررقف «ءيث يأب مهدادمإ نع رصم

 ككشتو ءاهيلإ اوعمتسي ىتخ ةلبقملا ةيرهشلا اهتلفح يف «كراظتتنا يف انأ» ةينغأ
 «كلذ يف مهنأمط رصانلا دبع نأ ريغ بلطملا اذهل اهتباجتسا يف ةيادبلا يف طابضلا

 «مهبلطمل موشلك مأ تباجتسا لعفلابو .. «ةعدج تنب اهلصأ يد .. ممل لاقو

 اورعشو ءاهعامتسال ويدارلا لوح اجولافلا دونجو طابض عمجتو «ةينغألا تمدقو

 . ام ءيشب مهصخيو مهبلطم يبليو مهعمسي نم رصم يف نأ تقولا اذه يف



 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نفلا

 ةيبرعلا ةيموقلاو موثلك مأ

 ةينطولا موثلك مأ يناغأ ىلع ءاوضأ

 ءالمع نيسمخملا ىلع ديزت ةينطو لامعأ ينفلا اهراوشم ىدم ىلع موثلك مأ تنغ
 اهتلجس دقو لولغز دعس ميعزلا ءاثر يف 1471/ ماع امل ةينطو ةينغأ لوأ تناكو

 نم ةنوكملا ةيقيسوملا اهتقرف ةبحاصمب اهتنغو «نوف امارج» ةكرشل ةناوطسا ىلع

 ناونع ناك أدليحر ىلع اموي نيعبرأ رورم ىركذ يف ةمألا تيب يف نيفزاع ةثالث
 لوقيو ءيجبصقلا دمحم ناحلأو يمار دمحأ تاملك نم ؛دعس اوركذإ) ةينغألا

 تيبلا هدعب ىقبيو ءاملا بضني «ميقم ىركذلاب وهف دعس رصم نع بغي نإ» اهعلطم

 .«ميركلا

 يف هتافو بقع رصانلا دبع لامج ميعزلا ءاثر يف اهتدشنا دقف ةريخألا ةينغألا امأ

 دبع لامج اندلاو» اهناونع يطابنسلا ضاير ناحلأو ينابق رازن رعش نم 197٠١ ماع

 . ءاكبلا يف شهجت يهو ةعاذإلا يف اهتلجسو «رصانلا

 بتاكلا لوقي اهتاينغأب موشلك مأ اهتلجس يتلا ةيخيراتلا تاطحملا مهأ نعو

 :يريص رداقلا دبع ثحابلاو لماك دومحم يقيسوملا خرؤملا نع القن «بايد دمحم»

 يف 14117 ماع هتمدق يذلا ؛ةعماجلا ديشن» ةيكلملا دهع يف تمدق يتلا لامعألا نم

 ءارعشلا ريمأل «لينلا» ةديصقو «يطابنسلا ناحأو يمار فيلأت «لمألا ديشن» مليف

 نيب» ةديصق تلجس هسفن ماعلا يفو 44 ماع يطابنسلا ضايرو يقوش دمحأ

 لوأ موشلك مأ تمدق :5 ماع يفو ءاضيأ يطابنسلا ناح أو يمار رعش نم «نيدهع
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 ليئارسإ ّيهجاوم يف يبرعلا نْملا

 ايركز ناحلأو رمسألا دمحم رعش نم «عيبرلا رهزا يهو احل برعلاب ىنغتت ةديصق
 ةيبرعلا دوفولا ءاضعأل نيدباع رصق يف تميقا ةلفح يف موثلك مأ اهتتغ دقو دمحأ

 . ةيبرعلا لودلا ةعماج سيسأت قاثيم ىلع ةعقوملا

 تدش يتلا «هلابقإ يف كيدي نيب كلملا»:يكلملا رصعلا يف اضيأ يناغألا مهأ نمو

 رعشو يطابنسلا ناحلا نمءرصم يلع اكلم قوراف بيصنتب الافتحا 147 ماع اهب

 الافتحا سماخلا داشر دمحم ناطلسلا احدام 1415١ ماع اهمظن ناكو يقوش دمحأ

 ديع يف كلملل تنغ ١918 ماع يفو « ةينامثعلا ةفالخلا شرع يلع هسولج ديعب

 مث ؛ىطابنسلا ناحأو ىمار رعش نم «ينامألا راهزأ رصم اي يعمجا» ةديصق هداليم

 ناحلأو ىمار فيلأت نم شرعلا ىلع هسولج ديع ةبسانمل ةديصق 144١ ماع ىف
 مريب مظن نم ةيماع ةديصق اريخأو «سولجلا ديع ىف رجفلا رون حال» ىجبصقلا

 ةريخألا ةينغألاو «كل دجس نسحلا ىكيلم اي» اهناونع دمحأ ايركز ناحلأو ىسنوتلا

 دهعلا موثلك مأ تمتتخاو «لماك دومحم خرؤملا دكؤي امك ءامل ليجست دجوي ال

 ميهاربا ظفاح لينلا رعاشل «اهسفن نع ثدحتت رصم» ةدلاخلا اهتديصقب ىكلملا

 سيوسلا ةانق ىف نييئادفلا برح ءاوجأ ىف اهتمدق ىتلا 140١ ماع ىطابنسلا ناحلأو

 .يناطيربلا لالتحالا تاوق دض

 : ةروثلا ىناغأ

 «ىمد ىفو ىرطاخ ىف ىتلا رصم  ةديصقب ويلوي ةروث دهع موثلك مأ تلبقتسأ

 رصم نيب ءالجلا ةدهاعم عيقوت تيحو تعباتو «ىمار رعشو ىطابنسلا ناحلأ نم

 ىطابنسلا نيحلت «اديغلا تاعانلا ىحورو ىبأب 7 ةديصقب ١404 ماع ايناطيربو
 لولغز دعس احدام ١475 ماع ءاهيتقباس لثم اهمظن ناك ىتلا ىقوش دمحأ مظنو

 ةحرف دشنتل موشلك مأ تداعو «ةيروتسد ةبرصم ةموكح لوأ ةسائر هيلوت ةبسانمب
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 ليئارسإ ّتهجاوم يف ييرعلا نطلا

 ناحلأو ىمار رعش «ءالجلا ديشن ١1057 ماع رصم نع ىناطيرب ىدنج رخآ ليحرب

 (ءالجلا مت دق مويلا ءاجرلا رجف لبقتساف ءاج قحلا نإ رصم ايا ىجوملا دمحم

 مأو هدلاو نيب نواعت لوأ ىه ةينغألا كلت نأ ىلع ريغصلا ىجوملا نحلملا دكؤيو

 ١107 ماع ىف لب نيخرؤملا نم ريثكلا ركذ امك ١165 ماع اهدشنت مل اهنأو موثلك

 لامج سيئرلا اهرضح ماعلا كلذ نم ةينوي 18 موي تميقأ ةلفح ىف اديدحتو

 عيمجل ىئانغ خرؤم ةباثمب موثلك مأ تحبصأ نيحلا كلذ ذنمو «رصانلا دبع

 ةلشافلا ةلواحملا دعبو ء110 4 ماع ىفف .رصمب ترم ىتلا ىربكلا ثادحألا

 ةماع ةلفح ىف موشلك مأ تنغت ةيردنكسإلا ىف ةيشنملا ف رصانلا دبع لايتغال

 موي كتاجنب ةيرصملا اندايعأ لمجأ ةينطولا لاثم اي لامج اي) رصانلا دبع اهرضح

 مهنأكو ءانغلا عومج اهكراشو ىطابنسلا ناحلأو ىسنوتلا مريب تاملك نم ««ةيشنملا

 اهتاملك ريوحت دعب نكلو ءاهسفن ةينغألا ىنغتل دوعت نيماعب كلذ دعبو ءسروك

 لاثم ايلامج ايا ةينغألا حبصتل ةيروهمجلل اسيئر هباختناب رصانلا دبع ئنهتل

 كلذ دعب موشلك مأ لصاوتو ««ةيروهمجلل كتسايرب ةيرصملا اندايعأ لمجأ ةينطولا
 مريب تاملك «ىداولا ةحرف» مدقتف ةروثلا ديع ىف ماع لك نم ةيئطو ةينغأ ميدقت

 ىمار تاملك /١981 ماع«ناريطلا ديشناو ١140« 5 ماع ىطابنسلا ناحلأو ىسنوتلا

 ماع ىطابنسلا ناحلأ اشاف وبأ رهاط تاملك نم «شيجلا ديشن»و «ىطابنسلا ناحلأو

 نيهاج حالص تاملك نم ««ةفدلاع تناو ىرصم اي كالحم» هسفن ماعلا فو : 69

 سيوسلا ةانق ةرادإ اولوت نيذلا نييرصملا نيدشرملل اهنم ةيحت « ىجوملا دمحم ناحلأو

 اياو «باهولا دبع دمحم ناحلأو ىوانشلا لماك تاملك ١974 ماع ؛رصم باب ىلع»و

 ةعاذإلا ىلإ اهنم ةيحت ىف ىفطصم حاتفلإ دبع تاملك نم ١9784 ماع «اندلب توص

 ىسنوتلا مريب تاملك « مالسلاب انيدب انحإ مالسلاب»و «نيثالثلا اهديع ةبسانمب ةيرصملا

 21956 ماع ىفطصم حاتفلا دبع تاملك «ةمألا ىلع مالس اينو 21961 ماع
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 ليئارسإ ّنهجاوم يف يبرعلا نملا

 نم ١4576 ماع ؛ريبكلا انبح ايو «ىجوملا دمحم نيحللت نم ةريخألا ثالثلا تاينغألاو

 ماع يحاملا دمحم رعاشلل « ديدجلا رجفلا علطأ نم»و ,ىفطصم حاتفلا دبع فيلأت

 «ديدجلا حابصلا»و ؛19457١ ماع ىفطصم حاتفلا دبعل «ةروثلاو ميعزلا»و :ء«5

 «فوشو فوط»و ١474 ماع ليعامسإ نسح دومحمل «نيئطاشلا ىلع اهاطخ تيأر»و

 ىفطصم حاتفلا دبعل «راوث ىدم رخآلو راوث» «1157 ماع ىفطصم حاتفلا دبعل

 ىسنوتلا مريب تاملك نم ١104 ماع «ةمالسب داع مالسلا لطب»و 2197١ ماع

 . ىطابنسلا ضاير نيحلت نم اهعيمج ةريخألا تاينغألاو

 : ةيبرعلا ةيموقلل يناغأ

 رصم ةمظعب تنغت ةيسايسلاو ةينطولا اهتاينغأ مظعم ىف موشلك مأ تناك اذإ
 تلجسو تبكاو ةينطولا اهلامعأ نم ىرخأ ةعومجم نإف «نيطسلفو ويلوي ةروثو

 ماع ىثالثلا ناودعلا دعبف «ىبرعلاو ىرصملا نيديعصلا ىلع ىربك ةينطو اثادحأ

 اينامز هللاو» ليوطلا لاك ناحلأو نيهاج حالص تاملك موثلك مأ تدشنأ 7

 141/4 ماع ىتحو نيحلا كلذ ذنم رصمل ىنطو ديشن ىلإ تلوحت ىتلا «ىحالس

 «باهولا دبع دمحم عيزوتب هل شيورد ديسل «ىدالب ىدالب» ديشن لح امدنع

 ىللا وه مالسلا توص) موشلك مأ دشنتف نيرسكنم ديعسروب نم نودتعملا جرخيو
 ةمدقتم ديعسروب اي ممأ ثالث «مزبنا ىللاو رحتنا ىلا ليخدلا ىلع مكح ىللاو داس

 ةريجتتم راسكنالا دعب ةيناثلاو :ةرمعتسم دالبلا ةلخاد ةلوألا ءامسلا المت تابابدب

 رعش نم ىهو «دعب ايراجت عزوت مل ةعئارلا ةينغألا هذهو «ةرجأتم برعلا ىلع ةثلاثلاو
 ايروسو رصم نيب ةدحولا موقت نيماع دعبو .ىطابنسلا ناحلأو ىسنوتلا مريب

 ىبر اي» وأ «اناطخ رونلا ىلع هللا قفو» الوأ تاينغأ ةدعب ثدحلاب موثلك مأ لفتحتو

 رعش «ةوخألاب ةبحملابا ةينغأو ليعامسإ نسح رعش نم قشمد اهب ىنعتو ءاحيفلا



 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نغلا

 «نآلا ىلإ مهعبط متي ملو ىطابنسلا ضاير ناحلأ نم ناتينغألاو . ىسنوتلا مريب

 ءاضيأ ىطابنسلا ناحلأو مريب رعش نم «لاط ام ربصلا دعب# ةدحولل تنغ اريخأو

 نيتديصقب موثلك مأ اهييحتف قارعلا ةروث لعتشت ١404 ماع نم هسفن تقولا ىفو

 ةروث اي ةروصنم» ةيناثلاو ليعامسإ نسح دومحم رعش ؛دوسألا ةعلق اي دادغب» ىلوألا
 ىلوألا تربتعا دقو ىطابنسلا ناحلأ نم ناتنثالاو ىفطصم حاتفلا دبع رعش «رارحأ

 نم قارعلا بعش ىنغتل موثلك مأ دوعت “١9577 ماع ىفو .ةروثلل ىنطو ديشن ةباثمب
 هذهو «نيحلا كلذ ىف ةليلق امايأ الإ ةعاذإلا اهثبت ملو عبطت مل ةردان ةينغأ ىف ديدج

 رجلا قارعلا بعشا اهناونع ىطابنسلا اهنحلو دمحم باهولا دبع اهبتك ىتلا ةينغألا
 اهديأو مساق ميركلا دبع دض قارعلا ىف تماق ىتلا فاوشلا ةكرح اهيف ديؤت «راث

 ىنغت ىلاعلا دسلا دييشت ىف رصم أدبت امدنعو .حاجنلا اهل بتكي مل نكل رصانلا دبع
 الح ناك» دسلا ةديصق ١475 ماع ىطابنسلا ناحلأو ةظابأ رعش نم ملحلا ققحتل

 ليوحتل ىنغتل ١975 ماع ىف دوعتو ؛4 لايخ ال ةقيقح ىحضأ مث الاتحاف ارطاخف

 دمحم باهولا دبع تاملك نم ؛ لينلا ىرجم انلوح» ةحرف ىنغتو لينلا رهن ىرجم
 مأ تعراس ١97١ ماع ايروسو رصم نيب ةدحولا لاصفنأ دعبو .ىطابنسلا ناحلأو

 دمحأ رعشو ىطابنسلا ناحللأ نم لاصفنالا نالعإل ىلاتلا مويلا ف لجستل موثلك

 طابضلا مجاهتو بضغ ةروث ىف « ىرمع تنأ» لبق اهنيب نواعت لوأ ىف لماك قيفش

 ليئارسإ مساب؟نيم مساب متمق بعشلا ىلع نيجراخ اي نيم مسابا نييروسلا

 تلظ ةينغألا نأ لماك قيفش دمحأ رعاشلا لوقيو ؟نيروجأملا مسابو رامعتسالاو

 نم بلط ىلع ءانب اهثب فقوت مث ؛ةيرصملا ةعاذإلا نم نييلاتتم نيموي لاوط عاذت
 ىنطولا اهديعل تيوكلا ىف موثلك مأ تنغ 19517“ ماع ىفو ءرصانلا دبع سيئرلا

 ةسكن اهتمهاد امدنعو ىناودعلا دمحأ ىتيوكلا رعاشلل «دودجلا ضرأ» ةديصق

 رعش نم ىحنتلا باطخل ىلاتلا مويلا ىف موثلك مأ تنغ رصانلا دبع ىحنتو 7
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 ليئارسإ ٌنهجاوم يف ييرعلا نملا

 اسيئر ءاقبلاب رصانلا دبع اهيف دشانت ىتلا «قبإ» ىطابنسلا نحلو تدوج حلاص
 ىقاولا عردلا تنأف قبإ بعشلا انأف ىقامعأ نم اهعمسأو مق » :ةلئاق ةيروهمجلل

 دعب انعفدأو مق هسمأ حرطاو هدغ ركذاو هسأي ددبو بعشلل مق «بعشلا ىنم

 دعب بعشلا ممهل اهذحش موثلك مأ لصاوتو « « بعشلا اذه ةماه عفراو ةسكنلا

 نع باقنلا طقس» ىفطصم حاتفلا دبع رعشو ىدمح غيلب ناحل نم ىنغتو ةسكنلا

 انإ نوم الو ىنفن «نويئادف انإ ةرفاس تناب ناطيشلا ةقيقحو «ةرداغلا ةوجولا

 عجر امك نيعجار ءامحلا ررحن نيعجار «حالسلا ةوقب نيعجارلاو ««نورصتنمل

 نيهاج حالص رعش نم ناتنثالاو «كعم هللا» مث «ةملظم ةليل دعب نم حابصلا

 ريمضو حوربو نامي إب موق» ىنغتو ضوهنلاب بعشلا دشانتو «ىطابنسلا ناحلأو

 مث «ىطابنسلا ناحلأو دمحم باهولا دبع رعش «ريسو بعصلا لك ىلع سود
 ماع ىطابنسلا ناحلأو ميهاربإ ظفاح رعش «رصم ىدتفي نمل اموي اذ نإ لجأ» ةديصق

 نيطسلف ىلإ ةيقدنب نآلا ىدنع حبصأ» ةديصق لجست هسفن ماعلا فو . 4

 191١ ماع لحيو « باهولا دبع دمحم ناحلأو ىنابق رازن رعش «مكعم ىنوذخ

 موثلك مأ لحرتو؛ « هيلإ ةلاسر) ةينطولا اهتاينغأ رخآ هيف لجستو رصانلا دبع لحريو
 هنأ نم ءاثبخلا ضعب هرسف ام ربوتكأ برحل ىنغت نأ نود ١91/6 رياربف نم ثلاثلا ىف

 ضاير راقيسوملا لجن ىطابنسلا دمحأ نانفلا نكل « تاداسلا سيئرلا دض اهنم فقوم

 ببسب ربوتكأ برحلا ١417/7 ماع موثلك مأ نغت مل لوقيو« ليلحتلا اذه فسني ىطابنسلا

 اهل بتكي نأ تدوج حلاص نم تبلط ىلاتلا ماعلا ىف اهنكل «تاذنآ ةيحصلا اهفورظ

 .""'ةينغألا ليجست نم نكمتت لو لوألا هديع ىف رصنلا هيف يبحت المع

 تاداسلا رونأ سيئرلا نم رشابم هيجوتب هنأ دجنس (مالسلا) رصع يناغأ نع انبقن اذإو لباقملا ين(١)

 نسح) اهبتك يتلا «حامس ايوخاي هللادبع ايا يهو نطف لكشب مالسلا رصعل جورت ةينغأ انل تجرخ
 - اهتاملك لوقت ًاماع٠٠ نم رثكأ لبق «يدشر دمحم اهانغو»ا يدمح غيلب# اهنحلو «نامتعوبأ
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 «دارم يليل» رس
 ىلع هنأ ٠١١ ماع ليئارسإ يف تانودملا ىدحإ تركذ ريثملا ناونعلا اذه تحت

 يفخ ام نأ الإ ةيبرعلا لودلا يف اهترهش تعاذو راتس ربوس تناك اهنأ نم مغرلا

 ال اذاملو دارم ٍليل رس وه ايف .سانلا هفرع امت رثكأو مظعأ ناك اهتايح نعو اهنع

 يف رمتساو ؛يقارع يقيسوم دارم ىليل دلاو ؟تامولعملا نم ريثكلا اهنع دجوت
 ليل هتبحاص رصم يف هتالفح ىدحإ يفو ءرصم يف ةيقيسوم قرف يف فزاعك لمعلا
 ءاهسفنل دارم ليل ينغت تناك ةجارتسالا ةرتف ينو .ادج ةليمج تناك يتلا دارم

 ةبشخ ىلع ينغت اهكرتي نأ اهدلاو نم اوبلطو اهتوص ةوالطل ةقرفلا دارفأ شهد

 ال اذامل ءرحاسو عئار توصب عتمتت ةليمج ةئبا كيدل : نيفزاعلا دحأ لاقو . حرسملا

 «اهتوصب روهمجلا ترحس لعفلابو .ينغت تقلطناو لجخت مل ليل ؟ءانغلا فرتحت

 .شرطألا ديرف نم ةيوثنإلا ةخسنلا يه دارم ليل نأ ربتعي نم كانه نآلا ىتحو

 رورمبو .يبرعلا ءانغلا ء(س يف ايظع اسإ تحبصأو ةعرسب ليل ةرهش تعاذ
 رونأ يرصملا يئانيسلا لثمملا ىلع تفرعت رصم يفو .اميظع احاجن تققح تاونسلا

 .رخآلا مارغ يف امهالك عقوو .ةيبرعلا لودلا لك يف اروهشم امجن ناك يذلا يدجو

 نم «ةيدوبي تناك ليلو السم ناك يدجو رونأ نأل اًرظن ةدقعم امهبح ةصق تناكو

 نأ عيطتسي ىتح هلجأ نم اهمالسإ رهشت نأ ىليل نم بلط رونأ .ةنيدتم ةيدوبي ةرسأ

 نم ددع ةلوطب -يدجو رونأ- اهجوز كراشت لليل تأدب (هجاوز دعبو .اهجوزتي

 1944١(. جاتنا) .فيرلا تنب ىليل :ةفورعملا مالفألا كلت نيب نم .مالفألا

 حارفأ اهلك ايند يف تنأو انأ شيعن يلاعت ..حارو يدع يللا م كبيسو حامس ايوخاي هللادبع ايد -
 يراتشلا قراط بسح -دردق غيلب ناكو «يليئارسإلا وه «هللادبع»ف «حارو يدع يللا م كبيسو
 اذام ..رفاسأ نل :ريخألا هضرم نم جلاعلل بيبأ لتل رفسلاب هوبلاط نم ىلع -روتسدلا ةديرج يف
 ؟0/“ يف ضرألا ريرحتل آنمث هءامد عفد يذلا حالص ديهشلا يقيقشل لوقأ
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 ةرسألا تربتعا عبطلابو اضيأ يه تملسأف اهتقيقش ترثأت ليل تملسأ نأ دعب
 اضيأ تاصغنملا نمو .اهتقيقشو ليل عم اهتلص تعطقو ىربك ةئيطخ ةلعفلا كلت
 ددرت ام بناجب «تايسنرف تالثم عم ال يدجو رونأ ةنايخو «موثلك مأل اهتسفانم
 تجوزتو يدجو رونأ نم دارم ليل قالط مت كلذ دعب .هنم بجنت ىل اذل «ميقع هنأ

 .ليثمتلاو ءانغلا تلزتعا كلذ دعبو .نيلفط تبجنأو ةيناث

 تلظ دقف ةيصخشلا دارم ليل ةايح لوح تامولعملا نم اًدج ليلق انل حاتملا نم

 نأ ةقيقح نم الجخ اهنع اوثدحتي اوناك ام اًردان نيذلا ةرسألا دارفأ نيب اًرس اهتصق

 يف ةاضقو نيروهشم تاماخاح مضت ةرسأ..ةظفاحم ةنيدتم ةرسأ نم ةيدويي ةاتف

 دارفأ نيب ايلعلا ةملكلا بارطضالاو لجخلل ناك .تملسأ ةيدوبي ةيماخاح مكامحم

 صاخسثألا دحأ ناك امدنعو «مهتنسلأ ىلع ددرتت ام اردان اهتريس العجو ةرسألا

 اهراهشإ ةظحل نمف .اهب مهل ةلص يأ نوفنيو تمصلاب نوذولي ناك اهنع لأسي
 .تتام اهنأ اوريتعا مالسإلا

 .عيبر ةلئاع .هتدلاول هتلئاعو رقفن ريفوأ ينغملا نم اهيلع انلصح تامولعملا

 ؛ دارم ىليل ةبرطملاو رقفن ريفوأ نيب ةلصلا يهام

 ناك يذلا) عيبر ميلس رقفن ريفوأ دجو دارم ىيل نيب ةرهاصم ةقالع كانه تناك

 اريغص الفط ناك |منيح هنأ ريفوأ ىوريو .(دادغبب ةيدوهيلا دباعملا يف اينيد ادشنم

 نوغلبي اوناك ثيح « دارم ليل مالفأ ةعباتمب ةرسألا دارفأ نم ادئاز اماتهاو اريغت

 حضاو رثأت طسو ءاه ل ليف ضرع نويزفيلتلا مازتعب اينوفيلت ضعبلا مهضعب

 لوح مهل تاقيلعت يف هترسأ دارفأ سماهت ظحالي لفطلا ناكو «ريفوأ مع نم ةصاخ

 لولح عم ىتح اهمالفأ ةدهاشم ىلع نوصرحي اوناك مهنأ ريثملاو .دارم ليلو مليفلا
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 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نملا

 ءاسم نويزفيلتلا ةدهاشم رظحت يتلا ةيدوهيلا ةنايدلا همرحت ام وهو تبسلا تاعاس

 ءانل ةبيرق دارم ليل نأب يدجو يتدج تفرتعا اريخأو .تبسلا موي راهنو ةعمجلا

 اهلوحت درجمب تتام دارم ىليل نأب امهروعش لوح ملألاب ءيلم ريصق ثيدح انيب رادو

 ارظن اددشت رثكأ ناك دقف يدج قيقش امأ .(ةيبرعلا ةغللاب راد ثيدحلا) .مالسإلل

 دوهيلا نم ريشكلا هربتعيو لب ؛يوتفلا قح هلو ايدوهي اينيد دهعمل اسيئر ناك هنأل
 .لزنملا يف اهمسا قطن عيمجلا ىلع رظحي ناك اذلو !!تامارك بحاص
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 ليئارسإ ّتهجاوم يف يبرعلا نّملا

 .و ىليلو رصم
 مداقلا يليئارسإلا ريفسلا

 بصنم يلوتل حشرملا بتك اًرخؤم يصخشلا هعقوم ىلع هئبي نأ راتخا هل لاقم يف
 يف ةيبرعلا نوؤشلا ريبخ) ؛روخاب يج» روتكدلا ةرهاقلا يف يليئارسإلا ريفسلا
 ٍليل ةايح ةصق نيب نراق (ةيليئارسإ ةعماج نم رثكأ يف رضاحملاو سترااه ةديرج

 .أوسألا اعقوتم رصم لبقتسمو خيراتو دارم

 ةيجراخلا ةريزو نم رشايم حيشرت ىلع ءانب ريفسلا بصنم يلوتل حشرملا
 نييفحصلا تالواحم عباتي ناك هنأ هلاقم يف ركذ ينفل يبيست ةيليئارسإلا

 الأ امئاد مهنم تبلط اهنكل ءاهعم تاراوح ءارجإل ايفتده اهب لاصتالا نييليئارسإلا

 ةيبرعلا ديجي يذلا ؟روخاب»روتكدلا قلعيو .دحأ ةلباقم يف بغرت ال اهنأل اهوجعزي
 ."اهسفن رصم ةصق اهنأل .ةشهدم ةصق اهنإ) لوقيف دارم يليل ةايح ةصق ىلع ةقالطب

 يف ءاج ام لكف ءاهترهز دارم ليل نكت ملو «ةنج ايندلا نكت مل :لوقيف لسرتسيو
 ناك /١941(« ماع جاتنا) ٍليلد يبلق اهتينغأو اهمليف يف «صقارلا ضارعتسالا

 لبق ءرصم نأ نم مغرلا ىلعو ءاهئاقنو رحاسلا ابتوص نم مغرلا ىلع ايعانطصا
 ملاعلا يف رصم جمد نكمي هنأب ةعانقلاو لؤافتلا نم ةلاح اهدوست تناك ويلوي ةروث

 يف نودقتعي ماع لكشب نيفقثملاو نييفحصلاو نوناقلا لاجر ناك ثيح «يبرغلا

 دعب اضيأ ةيبرعلا ةدحولا قيقحت عم يلاربيل يطارقميدو يسايس حالصإ لمع ةيناكمإ
 ضارعتسا رارغ ىلع امامت عيمجلا دوسي ناك لؤافتلا «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا
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 ؛ةروهدتم ةيداصتقالا ةلاحلاف كلذ ريغ ناك عقاولا نأ نم مغرلا ىلع دارم ليل

 بكترت ةيسايسلا تاالايتغالا نم ةلسلسو ءرصم رطيست ةوفصلا نم ةدودحم ةقبطو

 يرصملا شيجلا لاسرإ لبق هريوصت مت يليلد يبلق مليف نأ ةظحالم عم «عراوشلا يف

 لازي ال مالكلاو- ةروشلا يهو ماوعأ ةسمخب ويلوي ةروث لبقو «ماعب نيطسلفل

 ةلاح يف اعيرس طقست رصم تلعجو ءيبث لك اهمامأ تفرج يتلا -اريفس حشرملل

 دصقي- سبالملا نم تالثمملا ررحت ىلع ةظحالم نودي روخاب روتكدلا لقتني مث

 نوزفيلتلا ؤرجي ال دهاشم يف تانبلا لزغ مليف يف -تاضارعتسالاو صقرلا سبالم

 ةايح ةصق :الئاق فيضيو .اهراركت ىلع رصم يف ايلاح ةيئانيسلا مالفألا عانص وأ

 الإ اهفرعي ال اذه نم مغرلا ىلعو ةريثك تالوحتب ترم ةفصاع ةصق دارم ٍليل

 يكز ميهاربإ) بوهوم نحلمل ةرهاقلا يف ليل تدلو دقف .نآلا ليئارسإ يف نوليلقلا

 لصأ نم نومولس ةلئاع نم ةيدوهب اهتدلاو تناكو ؛يقارع لصأ نم يدوب (دارم
 ناك نح يف «ياخدرم نايليل» يلصألا اهمسا ناكو ءاركبم رصم اهتبذج يدنلوب

 رابك عم اهلماعت ةصقل يليئارسإلا بتاكلا ضارعتسا دعبو .دارم ليل اهترهش مسا

 مث «ملسم نم اهجاوز ىلع اهترسأ ظفحتو ءيدجو رونأ نم اهجاوز مث نينحلملا

 رونأل اهباجنا مدعل راشأ امك .همالسإ دارم رينم نحلملاو لثمملا اهقيقش راهشإ
 حضوأو . نيماعب يفوتي نأ لبق تارم ثالث اهقلطي هلعج يذلا رمالا يدجو

 لكب دارم ٍليل عم تلماعت رصانلا دبع لامج اهميعزو ويلوي ةروث نأ اضيأ روخاب

 .موثلك مأ ةريغ تراثأ ةجردل معدو باجعإ

 تانيسمخلا فصتم يف :روخاب لوقي ةرتفل اهتقحال يتلا تامابتالا نعو

 ام وهو « مهعم بهذت نأ تضفر نيح يف «ليئارسإل دارم يليل ةلئاع ترجاه
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 ةيلاقتنالا تاركسعملا يف ميقت نأل رطضتس تناك اهنأل ابئاص ارارق روخاب هربتعا

 اهتكرت نأ دعب نكل . مهل نكاسم ريفوت متي ىتح سرجاهملل ةصصخملا ةعضاوتملا
 ءابتراز اهنأو لب «ليئارسإ.. ودعلا ةلودلل تعربت اهنأ نع رابخأ تددرت اهترسأ

 دبع لامج سيئرلا نأو « «مويلا ىتح هتحص دكأتي مل» هنأ ىلإ روخاب راشأ ام وهو

 ٍليل ناو « كونبلا يف اهتاباسح- تصحف نأ دعب اهتأرب قيقحت ةنحجل ليكشتب رمأ رصانلا

 ةلئاعلا نم ارينويلم ١1504« ماع ءتجوزت نأ دعب ةمقلا ىلع يهو تلزتعا دارم

 .ءاوضألا نع امامت ةديعب 4١ تقبو .رصم يف ةريهشلا ةيظابألا

 ةدايز طسو «لؤافتلا اهدوسي ال مويلا رصم :هلوقب هريرقت مداقلا ريفسلا متتخاو

 .حضاو ريغ لبقتسمو «يبرعلا ملاعلا دوسي هاجتا لك نم باهرإو «ةرجفتم ةيناكس

 روصو .راهنا داصتقالاو «ليمج ءيش لك ىلع تضق ةيركسعلا تابالقنإلاف

 مهيف امب) عيمجلا ملعي يدجو رونأ عم دارم ليل ضارعتسا لالخ تاماستبالا

 .ريخألا ضارعتسالا وه اذه نأو ءيسلا مداقلا يفخت اهنأ (نيلثمملا

 نع ةعوسوم) ١19١ ماع هتافلؤم لوأ هل ردص باشلا ثحابلا روخاب نأ ركذي

 ردصأ ثيح يبرعلا ملاعلا يف نوناقلا هتماتها نيب نمو (ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 عمتجملا اياضق لوانتت ىرخأ بتكل ةفاضإلاب 23٠١7 ماع اباتك لاجملا اذه نع

 .ليئارسإل روتسد ةغايصن لصوتلا تالواحموةليئارسإلا



 ليئارسإ تهجاوم يف ييرعلا نْلا

 فقاوملا هذهو ةينملا لامعألا هذه

 )0( اهريغ نمرثكأ ليئارسإ ملؤت

 نمثلا عفد .نيهاش فسوي.

 ةمدقملا يف سسجتتلا تالسلسمو

 فرتعت ىدم يأ ىلإو ؟اهمجابت يتلا ةيبرعلا ةينفلا لامعألل ليئارسإ رظنت فيك

 ريرقت اهنمضت ةباجإلا ؟برعو نييرصم نيناتفب لاصتا تاونق حتف يف ريبكلا اهلشفب
 مهأل اضارعتسا مدقو ٠ 7٠١( ربمسيد ١ يف) تونورحا توعيديل ينفلا قحلملا يف رشن

 . شوتر الب همدقن كلذل «ةيليئارسإ نويعب ةيبرعلا تاونقلا همدقت ام

 ةضافتنا تاهجاوم هاجت اهفقوم نع دحاو نايبي رصم يف نيلثمملا ةباقن فتكت مل

 ةبضاغ تاريسمو تاماصتعا ةثالث رصم يف حرسملاو (منيسلا ولثمم مظن دقف ىصقألا

 ميدقتب ينيطسلفلا بعشلا ةدناسمل ةزغ لوخد تلواح حفرو شيرعلاو ةرهاقلاب

 سأر ىلع ناك ةضافتنالا لافطاو لاجر ةيحتل ةفاضإلاب «ةيودألاو سبالملا

 فسويا رصم يف دحاو مقر يئانيسلا جرخملا تاريسملاو تاماصتعالا يف نيكراشملا

 ٍليئارسإ قيدص هل نأ هفشك ذنم ةبيصع اروهش ارخؤم هيلع ترم يذلاو «« نيهاش

 ديكأتلاب لاق ثيح ««روبيك» همليف حدم ىلإ ةفاضإلاب ياتيج سوماع جرخملا وه
 لاسرإ لعفلا در ناكو. ليمزو يصخش قيدص هربتعأ انأف «ياتيج» تحفاص

 هرارصإ ببس نايبتسإل نيلثمملا ةباقنب انيسلا يجرح ةبعش يف هل ءاعدتسا باطخ
 . نييليئارسإلا عم عيبطتلا ىلع

 عيبطتلاب هثطخ نع ريفكتلل ةريسملا يف كرتشا نيهاش نأب نيمختلا اننكمي نآلا

 فصلا موجن لك نيهاشل ةفاضإلاب تاريسملا يف كراش .ينويهصلا ودعلا عم دئازلا
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 مهمالفأ ةيليئارسإلا ىلوألا ةانقلا ضرعت نيذلا موجنلا مهو يبرعلا ملاعلا يف لوألا

 .ةعمج موي لك ةيرصملا

 ةيليئارسإلا ةرافسلا نم تاريشأت جاتحت تناك اهنأل لمتكت مل ةبضاغلا ةريسملا

 رجأتسا ةريسملا نم الدبو «تاعربتلا عمجل زكارم مقت مل ةباقنلا نأ مك .دودحلا روبعل

 عم نماضتلل دادغب يف اهب اوطبهو ةيرصملا ناريطلا طوطخل ةعبات ةرئاط نونانفلا

 لطب مسا اهيلع بتك ةرئاطلا « هيلع راصحلا رسكل ةوعدلبو ,يقارعلا بعشلا

 يتكرش تررق يذلا ديهشلا وهو .ةزغ يف لتق يذلا هنس ١7 ةردلا دمحم ةضافتنالا

 يرصملا جتنملا ررق ثيح ءهنع نيمليف جاتنإ ةيرصم ىرخألاو ةيندرأ اهادحإ جاتنإ
 ينولجع دمحأ يندرألا جتنملا دكأو .امهدحأ جاتنإل نيهويرانيس ءارش فسوي حلاص

 ليثمتلل رابكلا موجنلا عم دقاعتلا يف ةلكشم دجوت الو ابيرق ريوصتلا أدبيس هنأ

 ضععب نإ لب «ةكراشملا ضفري نأ عيطتسي يبرعلا ملاعلا يف لثمم دجوي الف مليفلاب

 حاجنلا نع كيهان اناجم مليفلا ريوصتو مهروجأب عربتلل دادعتسا ىلع نينانفلا
 . ةيبنجألاو ةيبرعلا لودلا يف مليفلل عقوتملا

 ايلاح مدقت يتلا لامعألا دصر ثيح ايروسل كلذ دعب لقتنا ٍليئارسإلا ريرقتلا

 تالسلسمل |ئاد نوكت ةدهاشم ةبسن ربكأ نأ ادكؤم ذاضمر رهش ةبسانمب ةفاثكب

 تفأر) ماعلا اذه تالسلسملا هذه ردصتت ثيح ليئارسإل ةيداعملا سسجتلا مالفأو

 (!!)"بيبأ لت يف ةمهم»و «« ةحقو نويع يف عومد»و ««بلعتلا» «« ناجهملا

 .«ةيواهلل دوعصلا»و «عبس رئب يف طوقسلا» ٠

 جيلخلا لودو ةيدوعسلا يف اضيأ ضرعت ةيرصم اهعيمجو تالسلسملا هذه
 ةيداعملا لامعألا هذه دهاشي نآلا هلك يبرعلا ملاعلا نأ يأ «نانبلو قارعلاو

 .ةيرصملا تارباخملا مامأ اهلشف رهظت يتلاو ةيليئارسإلا تارباخمملل
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 رخاس لكشب طيسبلا نطاوملا لكاشم لوانت يذلا يروسلا يديموكلا حرسملا

 بلحب حرسم يف نيدهاشملا ءيجوف نيعوبسأ ذنمف ليئارسإ ةمجاهمل نآلا لقتنا
 عم هتدهاشمل ةرشابم ضرعلا ءدب لبق دسألا راشب روتكدلا يروسلا سيئرلا لوخدب

 تاعاس عبرأل رمتساو «اوتومتلف برع اي برع ايا لمحي ناك ضرعلا .روهمجلا

 اهرثال ةفاضإلاب «يليئارسإلا يبرعلا عارصلل ةيسيئرلا تاطحملا اهلالخ ضرعتسا

 ةريثك ةيليئارسإ تايصخشل ةياغلل قيقد ديلقت نمضت ضرعلا .طيسبلا نطاوملا ىلع

 ةداقو ءارزولا نم ددعو ؛وهايناتن"و «زافوم» هناكرأ سيئرو «كاراب دوبمأ» اهنم

 سيئرلا بواجتو ناسحتسا ىقال يذلا ضرعلا .ليئارسإ يف ةينيدلا بازحألا

 .هللا بزح يديأ يف مهطوقسو دونج ةثالثو يليئارسإ ديقع رسأب ىهتنا يروسلا
 هنع جتني نأ -يليئارسإلا ريرقتلل لازي ال مالكلاو- عقوتن يتلا ةصقلا يهو

 . ةيسوساج لسلسم يرصملا نويزفيلتلا

 ضرعل جيورتلا اضيأ وه ررق دق ناك نيسح مادص (عولخملا) يقارعلا سيئرلا

 ىعدتسا هنكل .حرسملل هجوتي مل هنكل ٍليئارسإلا يبرعلا عارصلا لوانتي يحرسم
 نود حرسملا باب ىلع نم تارايسب مهلقن مت نيذلا نيلثمملا ,ةنصح ةعاقل نيلثمملا

 «سيئرلل «هللا مساب بتكأ انأ» مسا لمحي يذلا مهضرع اومدق مهتهجو اوفرعي نأ

 متو .قارعلا تادايق نم ددعو ءربكألا هنباو ؛هبئانو ءردنبهش ةريمس هتجوزو

 .ةيقارعلا ةسائرلا يروصم قيرط نع ضرعلا ريوصت

 لكشب ةيليئارسإ تايصخش مهضرع يف اومدق يقارعلا يموقلا حرسملا ولثمم

 ينيطسلفلا هيلع رصتني يذلا يبغلا قالمعلا لثم ليئارسإ ريوصت متو رخاس

 يف يبرغلا ملاعلا ىلعو نييناريإلا ىلع مادص تاراصتنا ريوصت متي امك ؛يكذلا بيطلا

 بيبأ لت نم نييليئارسإلا بورهو شوب طوقس لالخ نم ةيناثلا جيلخلا برح
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 رمأو ضرعلا ةياهن يف نيلثمملا حفاص يقارعلا سيئرلا «ةيقارعلا خيراوصلا نم افوخ

 .ضرعلا يف كراش نم لكل ةأفاكم رالود 00١ حنمب

 لمأ ةلثمملا لاسرإ ةيليئارسإلا ريراقتلا تزربأ ةيندرألا ةينفلا ةحاسلا ىلعو

 تاقالع اهتماقإ ىلع اهمدن نع هيف ربعت مالعإلا لئاسول راذتعا باطخ سافد

 لييبن يئانثلا راوجب تلثم نأ امل قبس ثيح «نييليئارسإ نيلثمت عم تالاصتاو

 ىلع ( نيبار قحسا اضيأ ادلقو هتايح يف نيسح كلما ديلقتب اماق نيذلا) ماشهو

 مليفلا يف يسكنا سكلاو ريفاس ايبوت :نييليئارسإلا نيلثمملا راوجب بيبأ لت حراسم

 نم ةلسلس دعب ندنلل ةرجهلل هرودب رطضا ليبن لثمملا .ميهاربإ ةلحر ٍليجستلا

 .هدض ةيساقلا ةيندرألا ةيمالعإلا تاجملا

 دصرب هفقاومو يبرعلا نفلا نع قايسلا اذه يف مهئيدح اومتتخا نويليئارسإلا

 - نييليئارسإلا فصو بسح- يرعلا ملاعلا يف لوألا ريتاكيراكلا نانف لامعأ

 ةيبرع ةفيحص نم رثكأ يف رشنت يتلا هموسر نأ ريرقتلا دكأ ثيح «نيسح ىفطصم

 لوح نآلا رودت يهو .ءفحصلا ردصتت ةماه يأر تالاقم ربتعت تقولا سفن يف

 تددرت يتلا ءابنألا ةبسانمبف .نوتتيلكو تافرعو كاراب :ةيروحم تايصخش ثالث

 ٍليئارسإلا ءارزولا سيئر نيسح ىفطصم روص لدابتم ران قالطإ فقو نع

 اهيلع موسرم ةحولل ريشي وهو ؛«تافرع» بغاشملا ضيرملا لأسي نويع بيبطك
 «ةبسانم ةراظن هل راتخي يكل ةفلتخم ماجحأب (ةيليئارسإلا حلاصملل ازمر) دواد ةمجن

 ٍليئارسإلا ءارزولا سيئر دريف ائيش ىري ال هنإ لوقيو هينيع تافرع ضمغي (نيب

 تاراظنلا تارشع ةيضرألا ىلع تناك (نيب .ةمالعلا هذه ىوس ىرت الأ بجي

 .تافرعل ةحلاص ريغ اهنأل ةمطحملا ةيليئارسإلا

 دقو ةصاخ ةيمهأ نم ءادعألا هجو يف ةيرخسلا حالسل ام نايبلا نع ينغ
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 * :ميقلا هباتك يف «يفنح ميلحلا دبع» روتكدلا دكأ امك) ميركلا نآرقلا مدختسا

 ةددعتمو ةهج نم ميمصتلاو زيكرتلا ةيوق ةيرخسلا ( مالسإلا يف ةيرخسلا بولسأ

 لوح) .دوهيلا مهسأر ىلعو مالسإلا ءادعأ دض ىرخأ ةهج نم روصلاو هوجولا

 ةسارد عجار ٍليئارسإلا يبرعلا عارصلا يف ةيرخسلا بيلاسأو ريتاكيراكلا نف رود

 .( 84 ددعلا ةيليئارسإ تاراتخم يف روطسلا هذه بتاكل



 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نفلا

0 

 (ىسوم ورمع - ىدل حتحت ليئارسإ
 (!رافحلا) لساسم ىلع

 تفشك بيبأ لت ىلع اثيدح جتنملا يبرعلا نفلا ريثأت رارمتس' ىلع جذامنلا نمو

 ريزو بئان نأ «ةديدج فازنتسا برح» ناونع تحت تونورحا توعيدي ةفيحص

 ةثداحمل «ينويسب دمحم» بيبأ لت يف يرصملا ريفسلا ىعدتس' ٍليئارسإلا ةيجراخلا

 ةفاحصلا ببسي نييبناجلا نيب ةئيسلا تاقالعلا نأشب اهعون نم ىلوألا نكت مل (ةداح)

 لسلسم ضرع ىلإ ةفاضإلاب اذه ليئارسإ دض «ةيمالك امومس» ثبت يتلا ةيرصملا

 هتمجرت مت دقو رصم يف نويزفيلتلاو انيسلا موجن ربكأ هيف كرتشا يذلا «رافحلا»

 ةقيقد 44 ايموي ثبي هنأب يليئارسإلا ريرقتلا هفصو يذلا لسلسملا وهو .ةيزيلجنإلل

 نم لك عانقإ فدبب مالعإلا ةرازو نم ليومتب ليئارسإ دض مومسلاو ةيهاركلا نم

 نيتريبك نيتروص ريرقتلا عم تضرع ةفيحصلا .ةيناودعلا ليئارسإ اياونب هدهاشي

 .( ليئارسإ دض ةرماؤملا ىربدم نم امههتفصب) «نابعش فسوي» و «ةبلبل»ل

 يرصملا ةيجراخلا ريزو ىلإ اضيأ تهجو لسلسملا نم ةيليئارسإلا ىوكشلا

 رمتؤمل هروضح لالخ «ىسوم ورمع» ديسلا (ايلاح ةيبرعلا لودلا ةعماج نيمأ)

 راطإ يف «زيريب نوميش »زوجعلا بلعتلا ناسل ىلع تءاجو )١1447( «سوفيد»

 لسلسم اددحم ليئارسإ ىلع ةيرصملا ةيمالعإلا تامجهلا رارمتسا نم ةماع ىوكش

 .مسالاب رافحلا



 ليئارسإ يهجاوم يف ييرعلا نملا

 نإ لاقو (!) عوضوملا اذه نع ائيش ملعي ال هنأب كاذنآ در ىسوم ورمع

 تاداقتنالا ىلإ اريشم ءيصخش لكشب هليلدتب موقت ال اهرودب ةيليئارسإلا ةفاحصلا

 .ةيليئارسإلا ةفاحصلا هل اههجوت ىتلا ةرمتسملاو ةداحلا



 ليئارسإ نهجاوم يف يبرعلا نفلا

 قف

 يعيرشلا رامعل ةينويهص هدراطم

 دض ثدح ام هزومرو نفلا دض ةلصتملا ةينويهصلا تارماؤملا لوصف نمو

 ىدحأ نأ هوبشم ةيليئارسإ رداصم معزت يذلا يعيرشلا راع راقيسوملا نانفلا

 تقولا يف «ينيدلا ساش بزحلا ةيئاعدلا تالمحلا يف ماظتناب ثبت ةيقيسوملا هتافلؤم

 ةيكلملا قوقح كلتمت اهنأ نيوكتلا ةثيدح ةيليئارسإ ةيقيسوم ةقرف تمعز يذلا

 !اف ناونعك «ةرهاقلا» مسا لمحت يتلا ىقيسوملا هذهل ةيركفلا

 نم موعدم غالبب ةيليئارسإلا «انيشام) ةقرف دئاق مدقتب تأدب ةصقلا لوصف
 ةوق ثلاث) ينيدلا ساش بزح دض مكاحملا ىدحإل ليئارسإ يف نينانفلا ةطبار

 لمحت ىقيسوم ةيباختنالا هتالمح يف ريدي بزحلا نأ ادكؤم (تسينككلا لخاد ةيناملرب

 ىقيسوملا نأ اوفشكو بزحلا راصنأ نم ددع راث انهو ء«ةرهاقلل ليل راطق» مسأ

 اهتاملك فلأ ةينغأ يهو سيندامل "ةرهاقلل يليل براق" ةينغأ نم اهرودب ةقورسم

 يعارش براق نع ةيزيلجنإلاب ثدحتتتو حضاولا يدوهيلا مسالا وذ «ماعون»
 .نانسأ الب زوجعع ةدايق تحت لينلا يف حنرتي

 ةكبش ىلع ليئارسإ اهثبت ثحب جمارب ربع بيرملا مسالا فلخ ثحبلابو

 هتمجرت دعب يعيرشلا راع راقيسوملل ابوسنم هسفن نحللا نأ حضتأ تنرتنالا

 همسا هفالغ ىلعو يعيرشلل بوسنم تيساك طيرشل فالغ دجو ثيح ةيبرعلل

 . يعيرشلا رامعل ىقيسوم ةرهاقلل يليل براق ةرابعو
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 ليئارسإ ّنهجاوم يف يبرعلا نما

 روف ريبكلا يرصملا راقيسوملاب لاصتالاب عوضوملا ةيساسحلا انمق اننأ بيرملا
 مل هنأ ادكؤم معازملا هذه نم هشاهدنا يدبأف «ةيبرعلا تاناجرهملا دحأ نم هتدوع

 ملو «ةيزيلجنإلا وأ ةيبرعلا وأ ةيربعلاب «ةرهاقلاب يليل راطق وأ براق» نع عمسي

 مسا ودبي ام ىلعو وهو) (سيندام) ىعدت وأ ىعدي نم ىلع قالطإلا ىلع عمسي

 وحن هبذج ربع اينف هب اوشرحت نأ نييليئارسإلل قبس هنأ ىلإ هونو. (يبرغ قيرف
 تارقف لقنب نييليئارسإلا نيعيذملا دحأ ماق امدنع ءرشابملا ريغ عيبطتلا ةديصم

 مث هنم ناذئتسالا نود «مغنلا رحب يف صاوغ» ريهشلا يعاذإلا هجمانرب نم ةلوطم

 (هتقادص) اهيف ضرع تيساك طيرش ىلع ةلجسم ةلاسر ربع هب لاصتالا هتلواحم

 متي الأ ىلع هرارصإل ةفاضإلاب « مسحو هوقب يعيرشلا هضفر ام وهو «يعيرشلا ىلع

 (!) اكيرمأ يف ةميقم ةينيطسلف لالخ نم نكل رشابم لكشب درلا

 مال دي : 4



 ليئارسإ ّيهجاوم يف يبرعلا نْفلا

 رصانلا دبع دهع نم

 )0 كرابم دهع ىنح

 رصم نيب ريناكيراكلا بورح
 ةنده يأ ضفرت ليئارسإو

 هتغلبا امدنع بضاغ يروهج توصب «يبسمجلا ”ريشملا اهلاق .«يرول» ب انأ يلام

 لدا لب ثولملا هخيراتو هموسرب فتكي ل ينويهصلا ريتاكيراكلا ماسر نأب
 سيئرلا ىقتلا هنا اهيف ىعدي تونورحا توعيدي ةديرجل ةيفحص تاحيرصتب

 راطإ يف ةلظملاب زفقلاب هل حمسي نأب هبلاطو يسمجلا يرصملا عافدلا ريزوو تاداسلا

 ىلع. باجيالاب هبلط لباق يسمجلا ناو نييرصم نييلظم عم كرتشم ضارعتسا

 معز امبسح هرهظ يف ريتاكيراكلا ماسر ةباصال ةياهنلا يف دفني مل هنا نم مغرلا

 يلخد وهام يردا ال: روطسلا هذه بتاكل لاق ريش نكل. ةيليئارسإلا ةفيحصلل

 ركذتا ال يلاتلاب و. صخشلا اذبم تيقتلا يننإ ركذا ال !) يرول ريتاكيراكلا ماسرب

 نكل نييليئارسإ نييندمب قتلا مل ماع لكشب انأو .راوحل اذه لثم هنيبو ينيب راد يننا

 نا دكؤأ انأو .ربوتكأ برح باقعا يف ٠١١ وليكلا تاضوافم نم ةيادب نييركسعب

 . ةيليئارسإ تاءارتفا هذه

 نع ةيعفدملاب انقشرب نوفتكي نويليئارسإلا ريتاكيراكلا وماسر دعي مل اذكهو

 وماسر اهيف هل ىدصت ةكرعم يف ةماه ةيموق ةفيحصل للستلا مهدحأ لواح لب دعب

 داعبتساب تهتناو «تاحرف ةعمج» ريتاكيراكلا نانف ةماعزب نييرصملا ريتاكيراكلا

 ةسسؤملا يف لمعلل- رهشأ ةدعع دعب-ةعمج ماضناو ينويهصلا موسرل يروف

 .ةيموقلا ةيفحصلا
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 ليئارسإ تهجاوم يف ييرعلا نملا

 نآرقلا مدختسا دقو ءادعالا هجو يف ةيرخسلا حالس ةيم*ألا ىلإ ريشن ةيادبو

 يف ةيرخسلا بولسأ : ميقلا هباتك يف «يفنح ميلحلا دبع» روتكدلا دكأ (ك) ميركلا

 نم روصلاو هوجولا ةددعتمو ههج نم ميمصتلاو زيكرتلا ةيوق ةيرخسلا ( مالسالا
 . دوهيلا مهسأر ىلعو مالسالا ءادعا دض ىرخأ ههج

 عمتجملا ةيرصنعو ةحاقوو ةيناودع نع قدصب ربعي ليئارسإ يف ريتاكيراكلاو

 (سترآاه)(فيئزاو ( ماع وحن ذنم تام) «شود» موسر سكعت الو ٍينويهصلا

 نيددشتملا هالغ نم مهعيمجو (فيراعم) !هوليشاو (تونورحا توعيدي) «كياماو
 ريتاكيراكلا ينانف عراضت ةبهوم نع منت ال ةيحطس طوطخ ىوس برعلا دض

 فوقولا قحتسي يذلا وه موسرلا هذه راكفأ نومضم نكل نييلودلا وأ برعلا
 . ليلحتلاو دصرلاب همامأ

 هريثأتلو ميدقلا يرصملا اهفشتكا نم لوأ ناك يتلا ءنونفلا نم ريتاكيراكلا دعي

 ةيجراخلا ةرازو ىدل تاجاجتحالا تددعت ثيدحلا رصعلا يف ليئارسإ ىلع يوقلا

 مامأ ينويهصلا يكابتلا رركتو ةيماسلل ةاداعم هنأب ليئارسإ هفصت ام ىلع ةيرصملا

 ريتاكيراكلا اهنشي يتلا كراعملا ةوارض نم يكيرمألا ةصاخ- يملاعلا ماعلا يأرلا

 ليئارسإلا ريتاكيراكلا ةسارد ةيمهألا عبنت انه نمو «ليئارسإ دض يرصملا

 ربعي ليئارسإ يف ريتاكيراكلاف ءليلحتلاو دصرلاب عارصلا تاونس ربع هتازواجتو

 . ينويهصلا عمتجملا ةيرصنعو ةحاقوو ةيناودع نع قدصب

 ليئارسإ مارتحا مدع "17 برح ليبق تسكع ةيليئارسإلا ريتاكيراكلا موسر

 يبشخ ناصح اهنا ىلع «شود» ماسرلا اهروص ثيح هرانلا قالطا فقو تاقافتال

 هاجت امدق يفملا ىلع هثحتستو ليئارسإ هيطتعم |نيب هناكم يف فلخللو مامألل زتيي

 ىلع 14لا يضارا دودح هسفن ماسرلا روص امك. ةفورعم ةياهنلا تناكو.. مالسلا
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 ليئارسإ ّيهجاوم يف يبرعلا نفلا

 ! ةيربعلا ةلودلا دعوتت ةضهان ةيح اهنأ

 ممألل ليئارسإ مارتحا مدع اضيأ تسكع ةرتفلا هذه يف ريتاكيراكلا موسر

 ىتفاح ىلع افقو دقو برعلاو ليئارسإ موسرلا دحأ روص ثيح ابتارارقو ةدحتملا
 دعتبي نأب اهبلاطي نيفرطلا نيب فقي ةدحتملا ممألا ماع ريتركس اننيب ةيلاع لبج ةمق

 اسر روص هسفن راطإلا يفو .( ةيواه لا وحن اطقسيل) رخآلا نع ربكأ ردقب فرط لك

 ميعزلل !استسم هيدي عفري وهو ةدحتملا ممألل ماعلا ريتركسلا رخآ ايريتاكيراك

 ريتركس ردص يف حالسلا نم ةيلاخلا هدي سد نأ درجمب رصانلادبع لامج يرصملا

 ةقطنملا يف ايسايس يتيفوسلا داحتالا لخدتل اهضفر نع تربع امك (!!)ةدحتملا ممألا

 دقو ايناطيربو اكيرمأ موسرلا دحأ روص ثيح ءايناطيربو ةدحتملا تايالولا بناجب

 ال يف وطخي ىتيفوسلا داحتإلا |نيب امهتيذحأ اعلخ نأ دعب ءام ضوح يف اههمادقاب ايلدأ

 . مخفلا هتاذحب ضوحلا لخاد ةالابم

 ايناطيرب ةكراشم تروص اضيأ 51 ليبق ٍيليئارسإلا ريتاكيراكلا تاحاقو

 ترشن ثيح ليئارسإ ىلع ائبع ناك هنأ ىلع رصم دض يثالثلا ناودعلا يف اسنرفو

 اسنرف اهفاتكأ ىلع لمحت (نيب «ءانيس وحن قلطنتو اعفدم لمحت يهو ليئارسإل امسر

 (!!)رماوألا قالطإب نايفتكتو حالس يأ نالمحت ال ناتللا ايناطيربو

 دض ةوقلا مادختسا يف ةيليئارسإلا ةموكحلا ددرت رخآ ايليئارسإ اسر دقتنا امك

 هنأ ىلع روص يذلا «يليئارسإلا شيجلا مادختسا ىلع نيلوؤسملا اثحتسم برعلا

 ةعنام اهتاشقانم ىرجت يهو ةيليئارسإلا ةموكحلا هقوف سلجت هايم موطرخ

 . ليئارسإ نم برتقت ىتلا ةلئاهلا قئارحلا دامحإل همادختسا

 وهو يليئارسإلا ريتاكيراكلا نم يربربلا موجها نم ريثك محلاط برعلا ءامعزلا
 ره امل راضو ىداعم هنا ليئارسإ رعشت امنأل مهرودص ىلع اماسو ربتعي عبطلاب
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 لينارسإ تهجاوم يف ييرعلا نفلا

 روصف اتهعفر يف مهسي نأ «هتقيرط ىلع لكءلواحو هتما دافا ينطو صخش عبطلاب

 _ةفورعم بابسال_ لان يذلا رصانلا دبع لامج ميعزلا ابيرغ ايريتاكيراك امسر

 ةقث يف لبحلا طن ةبعل سرامي وهو ةيليئرسالا دقحلا تامجه نم ربكألا طسقلا

 هتحار لجأ نم ةبعللا ةرادإب يتيفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا موقت |نيب ةداعسو

 ىسرك ىلع هعد يف ءىكتي وهو نيسح كلملا رخا ريتاكيراك روص امنيب !! هتداعسو

 اسنرف ىتح !!مهرودص ىلع زكتري وهو نييليئارسإلا قنخي داكي يذلا هشرع
 يسنرفلا سيئرلا ميدقت مت ثيح ةيليئارسإلا تافاخسلا نم وجنت مل لوجيد اهميعزو

 سيئرلا وحن مهعفدي عقاولا يف وه امنيب مهعم وهلي هنأكو نييليئارسإلا عفدي وهو
 !ةلوهسب نييليئارسإلا طاقسال هئيبي اعضو ذختا يذلا رصانلا دبع لامج

 هيلوت ةيادب يف ةدحب تاداسلا سيئرلا مجاه ٍليئارسإلا ريتاكيراكلا نأ كحضملا

 ناك ثيح مالسلا ةردابم دعب امامت لاحلا ريغت مث ربوتكأ برح ةرتف لالخو مكحلا

 مت مث! !ءانيس يف ةدحتملا ممألا تاوق لخدتب بحري سبالملا قزم وهو هريوصت متي
 نيجيبو تاداسلا مسر ريتاكيراك يف نيجيب محانمل بيطلا كيرشلا ةئيه ىلع هعضو

 عافترا ىلع قيقد لبح امهئالتعا دعب اهيف مهسفنا اعضو يتلا ةطرولا ردقب ارعش دقو

 يميج يكيرمألا سيئرلل اهئيدح اهجو دقو «يلودلا عمتجملا راهبا لجأ نم قهاش
 ! ؟لزنن فيك انربختلف نآللاو نيلئاق رتراك

 ةفقاوم دعب ةصاخ كرابم سيئرلل عبطلاب تلصو ةيريتاكيراكلا تامجحلا ةلسلس

 تافوارملا ءازا ريماش قحسا كاذنا اهئارزو سيئرو ليئارسإ ةات ةبلصلا

 ةبعص فورظ يف ةيلوؤسملا سيئرلا ىلوت باقعا يف اباطب ظافتحالل ةيليئارسإلا

 يتلا اباط ءىطاش وحن هايملا لخاد قابس هنأ ىلع اباط لوح عازنلا ريوصت مت ثيح

 هدسجو ةريصقلا هتماقب «ريماش» مسر متف قابسلا يف زوفيس نم اهيلع لصحيس
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 ليئارسإ ّيهجاوم يف يبرعلا نملا

 وحن قربلا ةعرسب قلطنا دقو كرابم سيئرلا (نيب ءطب يف ءاما برضي وهو فيعضلا

 ةلوجلا تبسك دق رصم نا ىلإ ةراشإ يف .«ميكحتلا» هيلع بتك عيرس قروز ىلع اباط

 ىرخا ةئيه يأ ىلإ سيلو ميكحتلا ىلإ عازنلا ةلاحا ىلع سيئرلا رارصا روف اركبم

 ةئيه ىلع وهايناتن ةيريتاكيراكلا موسرلا دحأ لعج كلذك.ةمزلم ريغ اهتارارق نوكت

 يذلا كرابم سيئرلا وحن ةيلخادلا تاماسقنالا ببسب ةبوعصب ريسي حيسك لجر
 .هفقوم ةوق نم ناقلصنت ةقثو ءوده يف هرظتني

 هريوصت لالخ نم تافرع رساي هاجت ةحقولا مهفقاوم نع اوربع نويليتارسإلا
 .. امامت مهمعدي عقاولا يف وه |نيب ارس (ةمواقملا) باهرإلا ىعري نم ةئيه ىلع

 مادقا راثآ عبتتي يذلا ثحابملا شتفم ةئيه ىلع ةيريتاكيراكلا موسرلا دحأ هلعجف

 تغلب امك. مهعباصا فارطأ ىلع هفلخ نوللستي عقاولا يف مه |منيب ديدش زيكرتب ةلتق

 اهنم جرخت ةخورشم ةضيب ةئيه ىلع قيلعت نودب هريوصت دح ةيليئارسإلا تاحاقولا

 ! ةلسرما هتيحل رارغ ىلع ريماسم

 يتلا ةنيدتملا ةيلقألا نم اريثك ريتاكيراكلا رخسي ةيلخادلا لكاشملل ةبسنلابو

 مهتالواحم نم بلغألا يف موسرلا رخستو موي دعب اموي عمتجملا يف اهتوق ىمانتت

 نمو« تبسلا موي ليئارسإ يف ةطشنالا عيمج ىلع: ةوقلاب. لماكلا نوكسلا ضرفل

 عيمجلا زازتبا يلا لصت يكل لابحلا عيمج ىلع اهبعلو ةينيدلا بازحألا نولت

 كلذ ىلع ةلثمألا نمو اهتطشنال يموكحلا ليومتلا نم ردق ربكأ ىلع لوصحلاو
 « ريماش» نيميرغلا نيب ةيفالتئا ةموكح كانه تناك امدنع تانيناثلا ىلإ عجري مسر

 ودبي) نينيدتملا نم ةمكحم ىلإ" ريماش» وكشي وهو ريخألا ودبي ثيح ؛زيريباو
 ريماش قلطي ةمكحملا هعدت نأ ابلاط( ةعمسلا ةئيس بوعل ةصقار ةئيه ىلع ريماش

 |كح لعفلاب زيريب حنمت ةنيدتملا ةمكحملا(مالسلا ةيلمع) عيضرلا مهنبا ةحلصمل
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 ءىيس ريماش نم اهسفن ةظحللا يف جوزتت ةديدش ةبارغ يفو اهنكل .هحاصل قالطلاب

 (!!) ةعمسلا

 تاداقتنالا نم ريبك طسق مهلان نيذلا نم ناك وهايناتن قبسألا ءارزولا سيئر

 يتلا ةيريتاكيراكلا موسرلا زربأ نم ناكو هءافلح عم ىتح هتغوارمو هبذكل

 ةموكحلاو دوكيللا بزح يف عاضوألا روص يذلا مسرلا كلذ هدحب هنم ترخس

 محانم» ناك !نيبف روطتلا يف نوراد ةيرظن نم ضيقنلا ىلع ريست اهنأ ىلع ةيليئارسإلا
 ىلع هريوصت مت يذلا «ريماش قحسا» ةطلسلل هدعب نم ءاج يداع ناسنإ «نيجيب

 دقف هدعب نم مكحلا ىلوت يذلا ؛وهايناتنا امأ .ءيرجحلا رصعلا نم ىئادب لجر ةئيه

 (!!) درق ةئيه ىلع هريوصت مت

 اضيأ ةريبك ةحاسم لدحت يتلا عيضاولا نم داسفلا ىشفتو ةيداصتقالا لكاشملا

 ةيلاملا ريزو روصي (مسر كلذ ىلع ةلثمألا نمو ٍليئارسإلا ريتاكيراكلا يف لوانتلا نم

 ةديدج بئارض مهنم بلحي نأ ديري( ةرقب ةئيه ىلع) نييليئارسإلا وحن ةجتي وهو
 روص امك! محل ىتح وأ نبل هيف سيل يمظع لكيه ىلإ تلوحت ةرقبلا نأ الهاجتم
 نامزياو ارزع ىلع محرتي وهو ةرئاط لخاد كاراب دوبيا ةيريتاكيراكلا موسرلا دحأ

 وه هترئاط يف تمرضأ دق نارينلا نأ نيح يف داسفلاب هماهتا دعب هترئاطب يوبي يذلا

 . تاباختنالا ةرتف لالخ هسفن ماهتالاب همابتا دعب اضيأ

 رثكأ يهفا« مويل موي)و(هيفوسته)و« عيدوم» لثم نينيدتملا فحصل ةبسنلاب امأ
 يتلا ةيريتاكيراكلا موسرلا دحأ نا ةجردلء صاخ لكشب رصمو. برعلا هاجت افرطت

 يف ليئارسإ دض ايروس رصاني نم ةئيه ىلع ةدحتملا تايالولا تروص ارخؤم ترشن
 هدوهج نم ةريبك ةبسن بصي نينيدتملاريتاكيراكو (!!) نالوجلا لوح تاضرافملا

 ةكبشو رتويبمكلا مادختسا نم مهئانباو نينيدتملا سوفن يف فوخلا ةراثإ فدهل
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 .تاقبوملا نم ريثك هفلخ نمكت ناطيشلا لمع نم سجر اهرابعاب تنرتنالا

 يف يرصلا ريتاكيراكلا دصرب اركبم ةيليئارسإلا ةفاحصلا تمتها اهبناج نم

 ثيح «717/وينوي 0 يف رداصلا اهددع يف فسويلا زور نم 'ءدب ليئارسإ ةهجاوم

 (مسر ةلجملا فالغ ردصت دقو ةكرعملا يف نفلا ناونعب اقحلم ىوتحي ددعلا ناك

 ةمجن راعش لمحت ةذوخ هسأر ىلع عضيو ةحلسألاب ججدم حيبق روثل ايريتاكيراك
 تدصر [ى.اضيأ ندرألا يف نيكاكسلا نس توص عمس نأ دعب ابراه رفي وهو دواد

 رتويبمكلل (تاونس عبسل ةفوقوملا)«روتسدلا» ةديرج مادختسا راكنتساو بضغب

 :ةيربعلاب اهيلع بتك دقو رلته نم لصألا ىبط ةروص ىلإ وهايناتنل مسر ليوحتل
 يف قباسلا يليئارسإلا ءارزولا سيئر لابقتسا يف نوكيل .ةرهاقلاب هيف بوغرم ريغ

 فرطتملا سأر ىلع نيشنتلا رئاود ةمالع عضو كلذكو .رصمل ةليلقلا هتارايز ىدحإ

 فحصلا تداعأ هسفن هاجتالا يفو .اهولعفا ؟سامح نيأ اهيلع بتك دقو وهايناتن

 ريتاكيراكلا وماسر ةيبلاغو ميلس ورمعلو تاحرف ةعمجل اموسر رشن ةيليئارسإلا

 اضيأ رركت يذلا ماهتالا وهو! !«ةيماسلل ةيداعم» اموسر اهنأ ىلع ةيبزحلا فحصلاب
 ةديرج ةصاخ ةينيطسلفلا فحصلا نع ةرداصلا ةيريتاككيراكلا موسرلا عم اًريثك

 . ةيمسر هبش اهنأ رابتع» ىلع «ةديدجلا ةايحلا»

 ما 22 4
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 4 رثنلاو رعشلا بورح

 : هليحر لبق شيورد
 يدئاصق نعرذتعأ مل

 «لابجلا يفايف يف ةبالصلاو لوقحلا يف ةرضخلاو رمغنألاو روحبلا يف كامسألا

 نأل« ةغلابم ةمث تسيل. يبرعلا رعشلا يف «شيورد دومحم»و روهزلا يف روطعلاو

 وه لب اماع ؛ ٠ يلاوح ذنم هبعش هيضق هيفتك ىلع لمحي رعاش درجم سيل «شيورد»

 .دحاو نآ يف بحلاو لدجلل اريثم.. ةيناسنإلا يبرطم دحأ

 يفاقثلا دهشملا يف فصاوعلا (مئاد اهنودب وأ هتبغرب“ شيورد دومحم» رعاشلا ريثي
 « ةديدش ةبلج طسو «نيعبس ماع يف هتدلب رداغ دقف.. تباثلا هبش يبرعلا يمايسلاو

 ةداق لحر امدنعو ا/٠" ماع توريب يف ريرحتلا ةمظنمل مضنا مث وكسوم يف ةساردلل

 لالقتسالا ةقيثو غاص 84 ماع يف ءسيراب ىلإ لاقتنالا وه لضف سنوتل ةمظنملا

 دعب ريرحتلا ةمظنم نم بحسنا هنكل «رئازجلا يف ةلودلا مايق نالعإ عم ةينيطسلفلا

 نمؤي هنأل ولسوأ تاقافتا ىلع اجاجتتحا ةمظنملل ةيزكرملا ةنجللاب اوضع ناك نأ

 كلذ عمو.. مهقوقح نم ربكأ ردق ىلع لوصحلا نوعيطتسي اوناك نيينيطسلفلا نأب

 ليما ةزانج يف ةكراشملل) تارم ةدع 48لا يضارأ لخدو هللا مار يف ىنكسلل داع

 توريبل بهذ روهش ذنم. اكع برق «ةديدج'ا ةيرق يف هيقيقش ةرايزلو يبيبح
 ةجض تراث ارخؤم هدلض ضيرحتلا تايلمع ةهجاوم يف «ةفيلخ ليسرام» ةرصانمل

 سيردت ٍليئارسإلا ميلعتلا ريزو ءرهش يلاوح ذنم« حرتقا امدنع ؛هلوح ةديدج

 لئاسول ثيدحلا ضفري هتمص يف اعباق لظ هنكلو «ةيليئارسإلا سرادملاب هدئاصق
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 يرجي امم هفقومو تيقوتلا اذه يف هلوح ةيلدجلا ةفصاعلا عالدنا بابسأ نع مالعإلا

 راوحب ءالدالاب ةيليئارسإلا ةيبدألا 1977 نوتيعا ةلجم هتعنقا ىتح .ةحاسلا ىلع

 ليئارسإ جرامخ ايفنم ناك امدنع هفقاوملو هل ةلجملا معدل رعاشلا نم اريدقت لماش

 .ولسوأ ضفر امدنعو ةينيطسلفلا ةلودلا مايق نالعإ ةقيثو غاص امدنعو

 ام اذه لعلو يليئارسإ رخآلاو ينيطسلف امهدحأ نايفحصل راوحلاب ىلدأ شيورد

 يف ظفحتي نأو نايحألا ضعب يف اهتاروانمو ليئارسإ ىلع رانلا حتفي نأل هعفد

 ىرخأ نايحأ يف هفقاوم

 ؟تايادبلا نعاذام -

 ىلع ارداق نوكأ نأب ملحأو ىنمتأ تنك دقف «ةرشاعلا يف رعشلا ةباتك يف تأدب

 ىلع دمتعي ايكيسالك يرعش ناك ثيح ةموهفم ريغ تناك ول ىتح ةليمج ءايشأ لوق
 نم ريثكلا تبتكو ارعاش تحبصأ نأ دعب نكل .اهسردأ يتلا دئاصقلا ديلقت
 بتكأ يننأكو يدئاصق نم ةديصق لك مامأ فقأ انأف .دعب أدبا مل يننأ ىرأ دئاصقلا

 .ةريخألاو ىلوألا يتديصق

 يبرعلا ملاعلا يف ءارعشلا مهأ نم سينودأو تنأ كنوربتعي دوهيلا داقنلا -

 ؟فينصتلا اذه لبقت له .. ايلاح

 .يسفن نع ثدحتأ نأ قئاللا نم سيل

 له .. داليملا ناكمو نطولاب طابترالاو ىفنملا ىلع ةيرعشلا كلامعأ يف زكرت -
 ؟مهسفنأ رشبلا نم مهأ كيدل اذه

 .لكشلا اذهب هنع بتكأ نأل تجتحأ امل ينطول دوعأ نأ يف ةيرحلا يدل تناك ول

 نع فقوتأ امهبرلو اننطول نآلا ةدوعلاب انل اوحمسا .غارفلا يف دلوت ةديصق دجوت ال

 سفن يف عقاوكو لايخك هنع نوثدحتي اذل نيينيطسلفلل نطو دجوي ال ..رعشلا ةباتك

56 



 ليئارسإ ّنهجاوم يف ييرعلا نْملا

 .تقولا

 كدئاصق نم ريبك مسقف .. جودزم لكشب كعم يليئارسإلا عمتجملا لماعتي -

 ةرثك نم مغرلا ىلع كجاتتا ىلع نولبقي ءارقلا نم نوريثك كانهو .. ةيربعلل مجرتت

 (هللا مارل ةدوعلا دعب ىتح) لوبقم ريغ تنأف «يمايسلا ىوتسملا ىلع كيضراعم

 ؟لماعتلا اذه ىرت فيك .. ةسايس لجرك

 ايلاح رئادلا لدجلا وهو يدئاصق لوح ةراثملا ةجضلا لك يف عجشم بناج كانه

 .هيلع ةرطيسلل عارصلا رودي يذلا ناكملا سفنب قلعتم رمألا نأل

 ديرت له .. ئش لك نم .. انه نم اوجرخأ دوهيلل اهيف لوقت ةديصق تبتك -
 ؟اهنع رذتعت نأ نآلا

 دونجلا يتدهاشم دنع دودح الب بضغ ىلع لعف درك ةديصقلا تبتك دقل

 نيينيطسلف نايبص ماظع نومطحي مهو ىيبنرفلا نويزفيلتلا ةشاش ىلع نييليئارسإلا
 هذهو.ٍليئارسإلا عمقلل ازمر تربتعاو ةيملاع ةرهشو راشتنا تزاح روص يهو

 انأو (!!) ةروشنملا ينياوود نم ناويد يأل اهمضا مل كلذل (ةيئانثتسا) ةديصق

 ريهاجلا توص نع ربعت ةضافتنا ةديصق اهنإ .نيلتحملا لك دض ةديصق اهربتعا

 ىلع لوقأ طقف «باحسنالل ةطيرخ مسرأ الو اهلك انتايح نم اوجرخأ :اهيف لوقأو

 ال انأو .ضرالاو رحبلا نم حمقلاو حلملا نم ئش لك نم جرخي ..جرخي نأ لتحملا

 .ةينيطسلفلا يضارالا قوف لب صربق وأ بيبأ لت يف ثدحت مل ةضافتنالا نأل رذتعا

 هل نأ ةقيقحو امامت رخآلا بناجلا تلهاجت كنأ نوربتعي نييليئارسإلا نكل -

 ؟فنعلا ىلع ضرحتو دهمت كتاملك نأو تارايتو تاركسعم

 .كلذ نع لوؤسملا وه لالتحالاو تاملكلا فنعل يدؤي يلعفلا يدسجلا فنعلا
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 يمرت ةيسايس تايلاعف يف نوينيطسلفلاو برعلا باتكنا كراشي ال اذالا -

 ؟نيبعشلا نيب ةحاصملاو مالسلا قيقحتل

 ثبت مل نآلا ىتحو ةيملسلا ةريسملا ةيادب ذنم ةبقاعتملا ةيليئارسإلا تاموكحلا

 ةموكحلا نأب رعشي يبرعلا ملاعلاف .برعلا نيفقثنا طسو اهاياونو اهتيدج يف ةقثلا

 ريغ اهنأو .برحلاب هقيقحت عيطتست ملام ىلع مالسلاب لصحت نأ لواحت ةيليئارسإلا

 ديرت ليئارسإ ةموكحو ءراسم يأ ىلع مدقت دجوي الف .مالسلا عوضوم يف ةداج

 سكعلاب أدبن نأ لوقعملا نم لهف .عون يأ نم ةيوستو قافتال لصوتلا لبق عيبطتلا
 يف حضاو ريغ ليئارسإ يف مالسلا رايخ .. ؟كلذ دعب تاضوافم مث بحو عيبطت»

 ةريبك ةوجف هذهو ..مالسلا ديرت ليئارسإ نأ يف قثن ال نحن..برعلا نيفقثملا لوقع

 «ةينيطسلفلا ةيليئارسإلا تاضوافملا وه برعلا نيفقثملا مامأ لاشم ريخو ..ادج

 نودب ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا فصن نيينيطسلفلا ءاطعا ىوس ديرت ال ليئارسإف

 لح نكمي هنأ ةلكشملاو .ينيطسلفلا بعشلا تاعلطت يفكي ال اذهو .. ةدايس يأ

 سفن ددري نيبناجلا الك نيطسلف ةيضقل ةبسنلاب نكل نيرخآلا عم ةيدودحلا لكاشملا

 «ناريجك ايحن ال .ءاملاو ءاوملا سفنو ءاسلا سفنو ضرألا ةعطق سفن نع معازملا

 موقي يكل تقولا ناح نيطسلف دجوت ليئارسإ تحت .رحآلا بناجلا قوف ايحن لب

 نايكلا وه هوفرعي ال نايك مهتحت دجوي هنأ اوفرعي يكل تايرفحب نييليئارسإلا
 برعلا نيب مالسلا .ماع يفلأ دادتما ىلع ةيلاخ نكت مل ضرألا هذهف .ينيطسلفلا

 ليئارسإ ىلع نأل «ةيفاقثلا ةيحانلا نم دقعم نيينيطسلفلا عم نكل ,نكمم ليئارسإو
 ىلوألا ةيحضلا اوناك مهمأل نيينيط سلفلا نم ةيقالخأ ةيعرش ىلع لصحت نأ

 اذإف رابتخا مامأ نآلا ليئارسإ.هنم برهتلا نكمي ال رمأ اذهو .ينيوهصلا عورشملل

 امك ىرخأو ةرتف نيب «شيشقب» نيينيطسلفك انئطعإي ءافتكالا اهتلواحم نع تفك



 ليئارسإ ّيهجاوم يف ييرعلا نْملا

 ةرورضو ينيطسلفلا بعشلاب تفرتعا اذإو« العفي نأ هلبق نم نيبارو كاراب لواح

 ين اوقثي نأ برعلا نيفقثملل نكمي اهدنع «ةوق ىلع لدي اذهو« هل راذتعالا ميدقت

 عم اننأ تبثنل يبرعلا بعلملا يف ةركلا نوكتس ذئدنعو «مالسلل هجتت ليئارسإ نأ

 . ٍليئارسإلا بعلملا يف نآلا ةركلا نكل مالسلا

 نيب كدئاصق نم نيتديصق نيمضت مت دقل.. ىلوألا ةوطخلا ليئارسإ تطخ دقل

 ؟كلذل ةداعسلاب رعشت له. ةيليئارسإلا ةيساردلا جهانملا

 مل ليئارسإ يف فرطتملا نيميلا دقتعي ام سكعب نكل« ةيباجيإو ةديج ةوطخ ابنإ

 درجم اهنإ.. ةقدص ةباثمب ةوطخلا هذه نكت ملو ليئارسإلا بناجلا نم لزانت ثدحي
 . ةعضاوتم ةوطخ

 ؟ليئارسإ يف ميقتل لقتنت نأ ديرت له
 .اذه بلطأ نأ عيطتسأ ال اذل .. ةينيطسلف ةيوه ةقاطب يدل نآلا

 ل 5 دا 1
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 ربوتكأ برح
 !! بدألا نييليئارسإلا تملع

 ىحانم ىتش نيبو هنيب نوطبري غماد حلطصم وه ليئارسإ يف برحلا حلطصم
 ىف داقنلا نإف بدألل ةبسنلابو. ليئارسإ ىف بدألاو داصتقالاو عمتجملاو ةايحلا

 اذه لحارم نيبو ليئارسإ اهتضاخ يتلا بورحلا نيب ام اوطبري نأ اوداتعا ليئرسا

 كانه نألو..7/" برح بدأو ”1/برح بدأو 4/ برح بدأ نولوقيف « بدألا

 دقف ةيخيرات ةقيثو ةباثمب ربتعي يبدألا لمعلا نألو. بدألا داقنو يخرؤم نيب قافتا

 سيئرو يربعلا بدألا ذاتسأ يماشلا داشر روتكدلا اهدعأ يتلا ةساردلا تبستكا

 تافارتعا لوانتت اهنأو ةصاخ «ةيفاضا ةيمهأ سمش نيع ةعماجب ةيربعلا ةغللا مسق

 .ربوتكأ برح نع مهتاباتك ربع نييليئارسإلا
 ىلع ٍليئارسإلا عقاولا يف ارييغتو ةمدص تثدحأ ا/ال ربوتكأ برح تبشن امدنع

 تثدح يتلا ةلخلخلا كلت نع ةباتكلل نويليئارسإلا ءابدألا ىربناو ؛ةدعصألا ةفاك

 تأدبو«نييليئارسإلا سوفن يف ينمألاو لب ءيعامتجالاو يسفنلا نزاوتلا يف
 راقبألا نم ديدعلا حبذ متو «ةقباسلا تاملسملا لكل ةلمش ةعجارم تاصاهرإ

 برحلا ىشخي اماع ايأر قلخ يذلا رمألا وهو «ةسدقملا ةينويهصلاو ةيليئارسإلا

 . 87 ماع نانبل وزغل مراعلاو ركبملا ضفرلا ناكف ..اهسيباوكو

 يعامتجالا خسفتلا نع تربع ةيئاور ةيبدأ لامعأ ةرتفلا هذه لالخ ترهظ دقو

 يهو) تاباتكلا هذه انل فشك دقو ءا/لا” برح دع. ليئارسإ حاتجا يذلا يمايسلا
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 تحت لازتال- ةميقلا هتسارد يف اهليلحتب ماقو (ليئارسإ يف اريثأت رثكألا لازتال

 باتكلا تربجأ ربوتكأ برح ةيادب دكأ ثيح «يماشلا داشر» روتكدلا -عبطلا

 بدألا نع دعبلاو «يخيراتلا قدصلا»ب ريبك دح ىلإ مازتلالا ىلع نييليئارسإلا

 ربوتكأ برحل نييليئارسإلا باتكلا لوانت ناكو« ةينويهصلاراكفألل جورملا دنجملا

 مهب يهتني يذلا يدوجولا ريصملا نم فوخلا اهزربأ ةفلتخم اياوز لالخ نم يرجي

 يدوهيلا تاتشلا ىلإ ةدوعلل ىعسملاو ءامتنالا ةيضق ىلع برحلا هذه راثآو« ءانفلا ىلإ

 نإ املاط ةمئادلا بورحلا اهددهتت يتلا ليئارسإ ةلود يف ةايحلا نم انامأ رثكأ هرابتعاب

 . لحت مل ٍليئارسإلا يبرعلا عارصلا ةيضق

 بسح« دصرت يتلا هتسارد يف يماشلا داشر روتكدلا اهدصر يتلا تاياورلا نم

 يذ بتاكلل «قشاعلا» ةياور «ليئارسإلا بدألا يف ةينويههصلا كيكفت»ءهفصو

 ةقدب تدصر اهنأ ىلإ اهتيمها عجرتو .«عاوشوبم .ب. أ» ليئارسإ يف ريثأتلاو ةرهشلا

 تنمضتف .يليئارسإلا عمتجملاو ناسنإلا ىلع برحلا هذه تاساكعنا قدصبو

 :لوقت يتلا ةرقفلا كلت لئم اهتحادفو ةميزملاب ةحيرص تافارتعا ةياورلا تارقف

 قامعأ ىلإ دوعأ اذ انأ اهو .ةقعاصلا عوقو انيلع تعقو لجأ ءبرح ةمث تناك»

 نيدوقفملا ضعب ءامساب ةمئاق مويلا ىلإ اننيعا مامأ تلاز ام ءانتداس يتلا ىضوفلا

 قيزمو بايثلا قزم .ةريخألا راثآلا نوململي لهألاو براقالا لازي الو يجاحالا

 جاوزلا تالبدو ةبوقثملا ظفاحملاو ةنوجعملا مالقألاو ةمحفتملا تاقاطبلا تاحفص

 (« ةروهصملا

 ثيح برحلا قبس يذلا يليئارسإلا رورغلا رخاس لكشب لوانت ةياورلا لطب

 ءاعدتساو برحلا ةيادب عم (تارايسلا حالصإل جارج ين لمعي وهو) هيلإ رضح

 لالغتسا نوبلطي نييليئارسإلا طابضلاو دونجلا نم ةريبك دادعأ طايتحالا تاوق
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 مهسفنا اونظ دقف.. تاهيجوبلا رييغت وأ ريترابراكلا فيظنتل (ةريصقلا) مهمايغ ةرتف

 ىلإ مايأ دعب نودوعيو «ةريصق برح مامأ رثكألا بع وأ ةريصق تارماغم ةلحر يف

 ذخآ نأ يلع ناكو اوعقوت امك ةعيرس نكت مل ةدوعلا نكلو «ةرايسلا نوملتسيو تيبلا

 ؛ةيزعتلا لاوقأب اسماه ديقفلا لهأ يديأ ىلع دشأ نأو هيدلاو تيب ىلإ يسفنب هترايس

 ليئارسإ ةلمع) تاريللا نم تائم عضب ىلإ تلصو يتلا فيلاكتلا يف مهحاسأ نأو

 .(كاذنآ

 ءالوأ ءاهملستل ءاسنلا تءاج دقف ىرخألا تارايسلا امأ: بتاكلا لسرتسيو

 يل ثدح امك ءاسنلا نم ددعلا اذه لثمب تيقتلا نأ ثدحي ملو .ةدايقلا نملعت يتاوللا

 .برحلا تلت يتلا عيباسألا كلت يف

 ىلع رهشأ ةعبرأ رورم دعب ليئارسإ ةلاح ةياورلا يف ةيروحما ةيصخشلا فصتو
 تارايس ؛ةيركسع لفاوق ىضوف .فقوتت ال ةكرح عراوشلا يف :اوقب برحلا

 ءرفقم عراش فصتتنم يف ةأجف نوزربي مهلقي نم نورظتني دونج «تانحاش «ةصاخ

 سانأ «ةرقتسم ريغ لازتال دالبلاو برحلا ىلع رهشأ ةعبرأ ترم... نيربغم
 .ام باسح ةيفصتل ضماغ ءيش ىلع نوفوطي

 تاعامجلا ىلإ توملا نم بورمحلا لواحت ةيروحملا ةيصخشلا لعج ةياورلا بتاك

 دعب اهسافنا تظفل ةينويهصلا نأ :ةياهنلا يف نلعي هنكل لاتقلاب ةمزلملا ريغ ةينيدلا

 ةلود مامأ حورطملا ليدبلا حرطلا وه نوكي نل ينيدلا حرطلا نكل «ربوتكأ برح

 .برحلا هذه دعب ليئارسإ

 نم سداسلا برح تيظح ةيبرعلا ةيليئارسإلا بورحلا نيب نم ماع لكشبو
 «نييليئارسإلا نييئاورلا بناج نمم ماتتهالا نسم رفاو بيصنب 19177 ربوتكأ

 ةريصقلا صصقلاو تاياورلا نم اهب سأب ال دادعأ برحلا هذه باقعأ يف تردصو
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 ناسنإلا ىلع برحلا هذه راثآو لعف در تلوانت ىتلا تايحرسملاو راعشألاو

 بدألا ربع دقو .ماع لكشب ٍليئارسإلا عمتجملا يلعو صاخ لكشب يليئارسإلا

 وأ برحلا لبق ءاوس «يليئارسإلا عمتجملا تداس يتلا ةلاحلا نع يليئارسإلا يربعلا

 ءاوس نييليئارسإلاب لح يذلا يدوجولا عزفلا قئاقد لكل ادصار اهدعب وأ اهءانثأ

 كلذ نم ريعلا صالختسا ةلواحمو برحلا دعب ام وأ ةفلتخملا هلحارمب لاتقلا ءانثأ

 نم نرق عبر نم رثكأ رورم نم مغرلاب مويلا يتح هنوركذتي اولاز ام يذلا سردلا
 . هيلع نامزلا

 تحت جردنت يهو ةينويهصلاب ترفك يتلاو راطإلا اذه يف ةماحلا تاياورلا نمو

 ل ؛وسيع# ةياور «ةينويهصلا دعب ام بدأ» هتسارد يف داشر روتكدلا هفصوام

 وهو «ىساسألا اهعورشم لشفو ةينويهصلا لشف نع تنلعأ ىتلا و «فيلاش ريئام»

 دوعت كلذبو ةيموق ةريقمل ةلودلا لوحنت نأ فلؤملا عقوت ثيح «ليئارسإ ةلود

 .تاتشلا يف مهو دوهيلا لايح هب موقت تناك يذلا يقالخألا اهرودب موقتل نيطسلف

 نود بوقعيل هثروأو ميهاربإ هكلتمي ناك يذلا زبخملا نأب أبنتي وسيع ةياور يفو

 زمر) يمورو وسيع ةعجاضم نم دلاوتي برو وسيع لسنل دوعي فوس وسيع

 أرهت اهفلؤم نأل فينع موجهل صاخ لكشب تضرعت وسيع ةياور نأ ركذي
 . نيطسلف ضرأ ىلع دوهيلل يدبألا ثاريملاب ةلصتملا ةيدوهيلا ريطاسألا ركناو

 اهاجاجتحا تدبأو هسفن هاجتالا نع اضيأ تربع ىتلا تاباتكلا نم هنا ركذي

 نيينيطسلفلا عضو ةحارصي تحرطو نمث الب ليوطلا بورحلا لسلسمل اهملأو

 ةيثرم»و «ياتبش بوقعيل ؛ ءايشألا ىركذ»و «رينرب قحسال «يورق بورغا :اضيأ
 فصتتم يفاو دجيم نوراهال « ليئاسع»و زومت نيماينبل «مأسلل ريثم ءيش»و«نامعنل
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 لازلز وأ ةميزهلاب رثأت نم لوأ وه رعشلا نأ اضيأ ركذيو .فوطرب خوناحلا ةياورلا

 تاونس عضب ترظتنا ةيئاورلا تاباتكلا نكل ,دئاصقلا ضعب هتفصو |هبسح ربوتكأ

 تاباتكلا هذه لازت ال كلذلو ةميزملا راثآو داعبأ ةلماش ةيؤرب لجست نأ لبق

 ربوتكأ برح نإ ام دح ىلإ ةياهنلا يف لوقلا اننكمي اندأ يأ اعيزوت رثكألا يه ةيئاورلا
 . بدألا نييليئارسإلا تملع



 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نفلا

 هفإ

 ليئارسإ حعزت زوريف تاينغأ

 ةسرش ةمجه ةيعوبسألا اهدادعأ دحأ يف ةيليئارسإلا «فيراعم» ةفيحص تنش

 يتلاو ةداحلا تاداقتنالاب ًالتما ريرقت لالخ نم زوريف ةريبكلا ةيبرعلا ةنانفلا ىلع

 تاونسل نييليئارسإلا بضغل ءىجافم راجفنا نع ربعي يذلاو فذقلا دحل تلصو

 ركذو «ةبصتغملا ضرألا نع اهودش و اهئانغب رعاشملا تبهلا املاط يتلا زوريف نم
 مسالا اذه ةبحاصف لخبلا ىلع لدي «زوريف» مسا نأ ةشهدلل وعدت ةجاجعفب ريرقتلا

 يف ينغت لعفلاب يهو ! ةغلاب ةبوعصب الإ ائيش (ةليل فلأ يف)«ديشرلا نوراه» طعت مل

 ناك زوريف توص نإ :رشابم لكشب ريرقتلا فرتعاو « تاونس سمخ لك ماع لفح

 اهسأر ىلعو مهقنخت تداك يتلا ةيبرعلا تاطحملا لك نم نييليئارسإلا ناذآ برضي

 نكت مل يتلا مالظلا لابج نم ردهي توص هنأكو توريبو قشمدو ةرهاقلا تاعاذإ
 روهمجلا مامأ حرسملا ىلع كرحتت ال اهنأ « مالسلا تايقافتا دعب الإ اهيلإ لصنل

 هتبضغ رس نع يفحصلا فشك مث ! جلثلا وأ حلملا نم ةلتك اهنأكو « سمحتملا

 نأ ىلع لدي اذهف نيزح انأو داقتنالا اذه بتكا هلوقب زوريف نم نييليئارسإلاو

 يدانت يتلا يناغألا يهف راودلاب ينبيصت اهيناغأ نإ «سئاب ملح ةقطنملا يف انجامدنا

 .رحبلل انفذقب

 رعس ناكو نامع يف ةريخألا زوريف ةلفح ترضح : ريرقتلا بتاك فاضأو

 سيئرلا راشتسم يسيطلا دمحأ روتكدلا تلأس :لاقو ارالود ١5١ ةركذتلا
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 ةقطانلا و سدقلل قاوشألا ةينغم يه :باجأف ؛زوريف نع تافرع ينيطسلفلا

 :يليئارسإلا يفحصلا هلأس امدنعو ؛«زوريف» يتنبا تيمس كلذلو «نيطسلف بحب

 . ةياجإلا نم تافرع راشتسم برب ؟ نييليئارسإلا هركت زوريف ةنانفلا لازت ال له

 هب تفرتعا ام اذهو ريقف و ينغ نيب قرفي ال ةيبرعلا بولقلا لخاد زوريف بح

 ةركذت :يبسكاتلا قئاس نامع يف ةديرجلا لسارم لأس امدنع هنأ تركذ ثيح فيراعم

 لجأ نم :عطاق لكشب قئاسلا باجأ ءادغ ةبجو ٠٠١ ءارشل يفكت اهتلفح لوخد

 . لضفألا اهنإ ريثكب اذه سيل زوريف

 ريرقتلا فصو انعبات اذإ ةلوهسب اهتفرعم نكمي ةيليئارسإلا ةمجهلا ءارو عفاودلا
 .. سايحلاو ةلفحلا ةورذ تناك :لاق ثيحندرألا يف ةريخألا زوريف ةلفحل ٍليئارسإلا

 روهمجلا يف تمرضا يتلا نارينلا فصو نكمي الو «سدقاي »: سدقلا نع ةينغا

 « نورفصيو نونغيو نوزتبي دحاو لجر ةموق عيمجلا ماق دقف زوريف اهب تدش امدنع

 يه ام فرعي ىتح هلك ملاعلل ةلاسر اهنا-:يراج يل لاق :ريرقتلا بتاك فيضيو

 . ليئارسإ ةرطيس تحت ىقبت نأ نكمي ال «انبلق» ةباثمب اهنإ .انل ةبسنلاب سدقلا

 ةلماك ةحفص تلغش ثيح «ةريبك ةحاسم ىلع زوريفل ةروص ترشن فيراعم

 ناونع تحت لوطملا ريرقتلا ءاج دقو ! ةلباقملا ةحفصلا نم اءزج اضيأ تعطتقاو

 يتلاو ليئارسإل ةيربعلاب ةهجوملا ةيرصملا ةعاذإلل ةراشإ يف «نامع نم دعرلا توص»

 .ةريبك ةجردل نييليئارسإلا اهرابخأ فيخت تناك
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 يليكشتلا نفلا
 ةيبرعلا تارباثملا ةمدخ يف

 « لوله ماشه» ىعدي يقارع ٍليكشت نانف حاجب ةيليئارسإلا فحصلا تفرتعا

 تاقالع ةكبش ماقأ ماشه « ةدحتملا تايالولاو ندرألا يف ليئارسإ يترافس قارتخاب

 لبق نم لغش يذلاو؛ نازور بوقعي) اطنالطا يف ليئارسإ لصنق عم ةيرسو ةديطو

 ةليوط رهشأل ريفسلا ماهم ىلوتو..ندرألاب ليئارسإ ةرافس يف يناثلا لجرلا بصنم

 نيب ةيرسلا ةقالعلا .نيينيطسلفلا عم تاضوافملا مقاط يف اوضع هنييعت مت نا دعب

 يف ارس هتفاضتسا دحلل تلصو يقارعلا نانفلاو ةيحان نم هتجوزو يلاح ا لصنقلا

 يتلا ةيليئارسإلا ةيلخادلا تارابختسالا . ةدحتملا تايالولاو ندرألاب (هنكس رقم

 لصنقلا عم ةعسوم تاقيقحت ىرجت يقارع سوساجا؛ ماشه» نوك يف كشت

 -ٍليئارسإلا نوناقلا صني (بسح- نمألا ةزهجا هغالبا مدع رس ةفرعمل ٍليئارسإلا

 يف ماقأ يقارعلا نانفلا نأ دكأ عودخملا جوزلا ةيداعم ةلود نم نطاوم هتفاضتسا نع

 !!يليكشتلا نفلا هتجوز ملعي يكل لزنملا

67 



 ليئارسإ ّنهجاوم يف ييرعلا نْلا

 هل

 (ليئارسإ نم ذاتف» مجاهت بيبأ لن

 ليئارسإ تماق اهعم عيبطتلا ضفر «رتمومرت» دصرل ةمئادلا اهيعاسم راطإ يفو

 مليف ةدهاشملاصيصخ ةرهاقللا فيراعم» ةديرجب يفحص لاسرإب 44 ويام يف

 يفحصلا « هءازإ ضرعلا رودب نيدهاشملا لاعفأ دودر دصرو" ليئارسإ نم ةاتف»

 ددعلا نم ةلماك تاحفص ثالث لتحا يذلا هريرقت يف ةيادبلا يف هون ٍليئارسإلا

 عم بكاوت عيبطتلا ةيضق شقاني يذلا مليفلا ضرع نأ ىلإ فيراعمل يعوبسألا
 مليفلا نا ىعداو« ليئارسإو رصم نيب مالسلا تايقافتا عيقوتل ١٠لا ىركذلا

 يهو نييجمهلا نيلتحملا ةئيه يف نييليئارسإلا مدق اذل ةياعدلا مالفأ دنب تحت جردني

 « مهعمتجم يف نييليئارسإ ءارآ نع اضيأ ربعت امنأب ٍليئارسإلا فرتعا يتلا ةروصلا

 فصو بسح «سأيلل وعدي رمأ» وه ةيرصم ضرع راد يف كلذ ةدهاشم ناك ناو
 . ٍليئارسإلا ريرقتلا

 طسوب ةيئانيس ضرع راد يف ضرعلل هروضح دعب ىرتعا يليئارسإلا يفحصلا
 باتكل ةديدج ةيؤر ميدقت يف ةقيقد ١١١ رادم ىلع حجن مليفلا :نأب ةرهاقلا

 يبرعلا عارصلاو 17 ةسكنو عيبطتلا ةيضقو نويهص ءامكح تالوكوتورب

 يف ةبالخلا رظنملل دهاشم اضيأ ضرع اك «ىلكت مأل ةيمويلا مالآلاو يليئارسإلا

 . نيرتاك تناس ريدو ءانيس ءارحص

 نيدهاشملا لاعفأ دودر وم مليفلا يف ٍليئارسإلا يفحصلا جعزأ ام رثكأ
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 معزو «نييرصملا ىرسألا لتق دهشم يف ةصاخ ةيليئارسإلا مئارجلل ةنجهتسملا

 روهمجلا نأل ادهاشم نيتسلا زواجتي مل ضرعلا رود يف نيدهاشملا ددع نأ يفحصلا

 مليفلل سمحتي مل روهمجلا نأب ءاحيإلل ةلواحم يف_ (نشكالا) مالفأ لضفي يرصملا

 يف روهمجلا بواجعتب فرتعا ناك ناو _ ةليوط عيباسال ضرع مليفلا نأ الهاجتم

 . مليفلا ةياهن لبق نيدهاشملا نم دحأ جورخ مدعو ضرعلا ةعاق

 موجه ىوقأ كش نودب وه«ليئارسإ نم ةاتف» نأ ريرقتلا لاق هسفن تقولا يف

 'ديهشلا لظ» نم ريغت مليفلا مسا نأ نم مغرلا ىلع عيبطتلا دض ةيرصملا (نيسلل
 ةيرصملا ةيؤرلا نع ريبعتلا مامت ربعيال مليفلا نأ يفحصلا معزو «ةيراجت بابسأل

 نم يفحصلا اهاقتسا يتلا معازملا يهو(!) ةينالقع رثكأ تحبصأ يتلا ليئارسإل

 رأ مل :لاق يذلا ةرهاقلاب يليئارسإلا يميداكألا زكرملا ريدم«ياتيما يسوي روتكدلا

 دمتعي المع نولضفي اضيأ نويرصملاو ءىرخا ةيرصم مالفأ ةيؤر لضفأ انأو مليفلا

 نيب قيرفتلا لوح ةرهاقلا يف ايلاح رودي لادجلاف (!)ربكأ لكشب ةينفلا ةيحانلا ىلع

 .زيريبو نيبار دهع يف عيبطتلا وحن «ةلورحلا» فقو دعب راوحلاو عيبطتلا

 ةسايسلا تاهاجتا تاسارد يف ريبخ هنأب ريرقتلا هفصو يذلا زكرملا ريدم فاضأو

 نوذفني نويرصملا :(ةسايسلا يف زكرملا لخدت مدع ةرورض عم ضراعت يف) ةيرصملا

 ةعساو تاعاطق كانه نأ معزو ءاهحور سيلو مالسلا تايقافتا «صوصنا ايلاح

 . فقوملا اذه ريغت ىلع تارشؤم اهيف دجاوتت يرصملا عمتجملا يف

 ريدم تاءاعدا بذك ناسكعي هدصرب ليئارسإ مامتهاو مليفلا جاتنإ نأ ركذي

 ةصق عبطلاب ضرعتسا يذلا ريرقتلا بتاك يفحصلاو ةرهاقلاب يميداكألا زكرملا

 مهتكايحو هب نييليئارسإلا ةروصل داح يداقتنا لكشبو ليصفتلاب مليفلا

 .نييرصملا دض تارماؤملل



 ليئارسإ ّيتهجاوم يف ييرعلا نْملا

)002 

 مهلا دالوا

 يرصملا عادبإلا نيب
 يليئارسإلا شرحتلاو

 عارصلا يف اًصصختم يفصوب يمامتها ؛ةفرع فيرشل «معلا دالو» مليف راثأ

 ,ةعباتملا قحتست هتركفف .هل زيهجتلا ةرتف ذنم ىداع دهاشمكو «ليئارسإلا ىبرعلا

 راد ىف اهلخديس ىتلا مالفألا رايتخا لبق جرفتملا اهيلع لصحي ناض ةداهش هجرخمو

 حيرصت ىلع لوصحلا ىنستي ىتح مليفلا تازيهجت فقوتب عبطلاب تملعو ءضرعلا
 نإ» اهوقو مليضفلا نع فيراعم ريرقت تعباتو «ةيرصملا ةيدايسلا تاهتللا نم

 داسوم طباض لوح رودت مليفلا ةصق ««ةيرصملا انيسلا شعنإ لضف داسوملل

 ةلصتم تاونس عبسل اهعدخ نأ دعب «ليئارسإل هيدلوو ةيرصملا هتجوز فطتخا

 نييرصم ءاملع لايتغال دعي ناك ثيح ء؛رصم» ىف نيماعو «قارعلا» ىف اهنم سمح

 ىكز ىنم هنم ىناعت ىذلا ىلخادلا عرصلا ىف ويرانيسلا ةكبحو «تارباخم طباضو

 .ليئارسإ لخاد ةديحو اهعم لماعتلا لواحتو ةأجافملا ةمدص ىناعت ىهو

 ناعتسا مليف رثكأ دعي هنأ لوح روحمتت عتمملا مليفلا ىلع ةعيرسلا ىتاظحالمو

 راوحلا دعتبا ثيح ؛«ةزيمتم ةبرجتلا تءاج دقو ..ةيربعلا ةغللاب ةيراوح لمجب

 ديدشو ًائاد ثمد بعشك نييليئارسإلا راهظإ بنجتو ««ةاروتلا ةيربع» نع ةمجرتلاو

 هل صصختمب اوناعتسا امدنع ًاعنص مليفلا ىلع نومئاقلا نسحأ دقو ..بذهتلا

 روصنم.د وه ةيدوهيلا ةنايدلاو ليئارسإلا عمتجملاو ثيدحلا ىربعلاب ةعساو ةيارد
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 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نذلا

 رينم توصب اوناعتسا (ى ءًاضيأ مليفلا ىف ماخاح رود بعل ىذلا «باهولا دبع

 ىلإ ةحجان ةبرجتلا تءاجو «مليفلا ىف ةيوناثلا راودألا دحأ ًاضيأ ىدأ ىذلا .دومحم
 ةلفان نمو عيرس عاقيإو ةرهبم دهاشم مليفلا ىفانل مدق ةفرع فيرش «ديعب دح

 نكل« يملا ا ع عويد اول حلا اراب

 ىلع ريسي» ريبكلا جرخملا نأ نايحألا ضعب , ىف ظحالي نأ هتكمي ىداعلا دهاشملا

 اهتردصت ىتلا مليفلا تارتت نم ةيادب نزاوتلا ىلع صرحلا ديدش وهف 2( لبحلا

 ؛(ميرك مليف) مليفلا نأ عيمجلل دكأتيل ؛«معلا دالو ..ىف زيزعلا دبع ميرك» :ةرابع

 تارتتلا ىف «ثلاثلا» مسالا نأ انل حضوي ىماردلا هقمعو «مليفلا ويرانيس ناك نإو

 دهاشم ةدايزل ميرك طوغض ةفرع بنجت ىلاتلابو «مليفلا ىف ةيروحملا ةيصخشلا وه
 .مليفلا ىف اهل موزل ال

 داما ل ل تين رك عدس ساس : كنب نورا

 ويرانيسلا هررب ام وهو (ةرهاقلا نم هتجوزب بره ىذلا داسوملا طباض) «لايناد»

 , هنأش نم ريجفتلا اذه نأو «نييليئارسإلا لتقن ىكل انسفنأ لتقل ةرورض ال هنأب

 مليفلا ىف ةيداهشتسالا ةيلمعلا نإ ىه انه ةقيقحلا نوكت اهبر) روهش لمع داسفإ
 .(مليفلا مقاطل روهش قرغتسا لمع ًاركبم ىهنتس تناك

 «لوقي نأ دهشملا اذه نم دارأ ةفرع نأ «مثإ نظلا لك سيلو «نظلا نكمي انهو

 دنع ةعجر طخ هسفنل نمؤي ىلاتلابو «ةيداهشتسالا تايلمعلا نوضفري نييرصملا نإ

 ةزهاجلا ةينويهصلا مهتلا نم اهريغو ةيرصنعلاو ةيماسلا ةاداعمب مليفلا ببسب همابتا
 فيرش اهيلإ أجل ىتلا تانازوتلا نيب نمو «هتاسراممو لالتحالا نيدي نم لك دض

 لكشب ةيرصملا تارباخملا طباض ميدقت مدع ىلع هرارصإ مليفلا ىف كلذك ةفرع
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 ليئارسإ نهجاوم يف يبرعلا نْلا

 ىوس ًائيش ةيصخشلا هتايح نع فرعن ال توبورلل برقأ لطبلا ءاجف ؛ىناسنإ
 انيلع ضرع لباقملا ف ءليئارسإ صاصرب تلتق هتجوز نأ ءاهدافم ةبضتقم ةرابع

 .هتجوز هاجت ةبراضتملا هرعاشمو «هناريجو «هءانبأو ؛«هيبأ)و :«لايناد) مأ مليفلا

 ىلع ضرعتت مل ثيح ءاهدض فينع ءارجإ ىأ مليفلا ةليط هنم ردصي مل ىتلا هدالوأو

 .هتاميلعتب مازتلالا وأ ليئارسإ ىف ءاقبلاب اهعانقإل ىندب ءاذيإ ىأل قالطإلا ىلع هيدي

 ليئارسإل هعم هتجوزل هباحطصا رينم فيرش رربي نأ ءىشلا ضعب ًابيرغ ناك
 ةراتو ءاهبحجي هنأ اهربخي ةرات وهف .هقباس نع ًافلتخم ريربتلا ناك ةرم لكو تارم ثالث

 «ًايمالعإ ليئارسإ اهنم ديفتست ىتح اهرضحأو مهتايلعت فلاخ هنأ هءاسؤر غلبي

 (!)ىرصملا تارباخملا طباض لاتغي ىكل معّطك اهرضحأ هنأ لوقي ًاريخأو

 سيلو «ىرصم ىدوهي هنأ ىلع هسفن مدقيل ليئارسإ نطاوم رهظي نأ برغألاو

 ةفئاطلا دارفأ لثم رصم ىف ىقبي نم وه ىنويهصلا ريغ نأب ملعلا عم ..«ىنويهص
 ةلودل اهنم اورجاه نم لقألا ىلع وأ ءاذه انموي ىتح اهيف نوشيعي نولازي ال نيذلا

 .ليئارسإ ريغ

 :مليفلل ىماردلا طخلا ىلع بلسلاب رثؤي هنأ دقتعأ ريحت لاؤس ةياهنلا ىف ىقبيو
 ةيرصملا تارباخملا رصنع ريرحت رصمل نورصانم وأ نويرصم نوحلسم عاطتسا فيك

 خيراوصلا اهيف تمدختسا ةكرعم دعب بيبأ لت بلق ىف داسوملا بكوم ةضبق نم

 عنصملا دنع ةيدرفلا هتكرعم ىف هودناسي وأ هونمؤي ملو ؛لزانملا حطسأ قوف نم

 هربع بورهلل اقبسم هيلع قافتالا مت ىذلا عقوملا وهو ..؟دودحلا برق روجهملا
 5 «ةيبرعلا» ةغللاب هلاجر عم دهشملا اذه ىف رينم فيرش ثدحت رسو ؟ليئارسإ نم

 اذه دنع تذفن ةمجرتلا ةينازيم نأ انل ودبيو - ويرانيسنا لاوط هعبتا ام سكع ىلع

 اهيف ىتلا دهاشملا ىلع قبطنت ةظحالملا سفن لعلو «ةيبرعلاب هريوصت متف دهشملا
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 ليئارسإ ٌنهجاوم يف ييرعلا نفلا

 ادب ثيح ..«كيفارجلا» ةينقتب ةناعتسالاب نيينيطسلفلل ليئارسإ فصق ريوصت

 ءالؤه نم رثأت ىأ نودبو (!)نيينيطسلفلاو لالتحالا تاوق نيب قرفي ال فصقلا

 .(!) فصقلا ءارج نم طقسيس نمل تافتلا ىتح وأ ممل ةقصالملا نارينلاب

 لكو ./ىقار» هنإ ءميركو فيرشو ىنم ءادأ نع لاقي ام لقأ ءرمألا ةصالخ

 «ةفرع فيرش دئاقلل بحي ناقتإب اهرود تدأ ةيوناثلاو لب «ةدعاسملا راودألا

 تناك ىكز ىنم نأ انعنقأو ةفرع اهيف انغوار ىتلا دهاشملا ىف ةصاخ «عتمم مليفلاو

 نأ عقوتن انك اننكل ءليمع وأ لذاختم هتدعاسم تبلط ىتلا ىنيطسلفلا نأ وأ ملحت

 وأ ةسايسلا اهتاكمف ؛«تانزاوتلا نع دعتبيو ءلضفألا ةفرع فيرش انل مدقي

 .ةيباختنالا تاطيبرتلا



 ليئارسإ ٌيهجاوم يف يبرعلا نّملا

01 

 يروسلا عافدلا ريزو فيلأت نم
 ايرصم امليف مجاهت ليئارسإ
 هريوصت نم ءاهتنالا لبق

 فنعب ليئارسإ تمجاه اهعون نم ىلوألا نوكت ابر ةقباس يفو رخآ ديعص ىلع

 تحت سترااه يف زراب يليئارسإ بتاك بتكف هريوصت متي نأ لبق ديدج يرصم مليف
 نم ينف در ربتعي هنأل اماه اليف ايلاح رصم دعت «سالط ىفطصم» ويرانيس ناونع

 لسرتساو ( ةيبرعلا لودلا يف هضرع عونمملا) «رلدنش ةمئاق3 مليف ىلع ةرهاقلا

 ماعلا اذه راكسوألا زئاوج عيزوت لفح نأ نورت متنك اذإ :لوقي ييئارسإلا ريرقتلا

 نأ هللا ةئيشمب لمتحملا نمف مداقلا ماعلل راظتنالا مكيلع بجوتي هنإف اريثم ناك

 يف ةيرخسلل ريشم مليف رثكأ راكسوأ يهو ةزئاجب يرصم مليف ةرم لوأل زوفي
 .خيراتلا

 لكشب رارقتسالا متي ىتح وأ دعب روصي مل يذلا مليفلا نم ليئارسإ ةبضغ رس
 عافدلا ريزول ١9441 ماع ردص باتك نع ذوخأم هنأ يف نمكي «ل امسأ ىلع يئاهن

 اوبكترا دوهيلا نأ يخيرات ثحب دعب هيف دكؤي يذلاو ءسالط ىفطصم يروسلا

 رابكو لافطأل تق مئارج قشمد اهنيب نم ملاعلا يف ةديدع نكامأ يف لعفلاب

 ! يدوهيلا حصفلا ديع ريطف يف مهئامد نم ضعب جزم ضرغب نييحيسم

 وأ («رلدنش ةمئاق١ مليف ىلع درك) «يراره ةمئاق» مليفلا هيمست حجرملا نم

 ىعدي زكرم اهنيب نم هدصرب ةديدع تاهج تمتها يذلا مليفلا .«نويهص ريطف»
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 ليئارسإ ّتهجاوم يف يبرعلا نفلا

 ةينويهص تارماؤم اضيأ فشكيس «طسوألا قرشلا يف مالعإلا ثاحبأ دهعم»

 ليئارسإ اهتزربأو ةيبرع مالعإ لئاسول اهب ىلدأ جتنملل تاحيرصتل اقفوو «ةديدج
 .يبرغلا رامعتسالاب ةينويهصلا ةقالع نع ةديدج رارسأ اضيأ فشكي مليفلا نإف

 نابلاط ةعامج ةقيرط ىلع يتأي هنأ ىلع هروص مليفلا نع يليئارسإلا ريرقتلا

 :مليفلا نم ةيليئارسإلا فواخسملل فيثكت يف لاقو ناتسناغفأ يف ةمكاحلا ةيلوصألا

 يجولويديإ فده مليفلل دجوي ايسايس ثولملا طسوألا قرشلا يف ءيش لك لثم
 مالكلاو- دكؤن قبس ام لك نمو .ةفيخم ةينويهص تارماؤم نم ريذحتلل جوري وهف
 يف نابلاطل يمتني يلوصأ صخش سيل مليفلا جتنم نأ -ليئارسإلا ريرقتلل لازيال

 نمو ليئارسإ عم مالسلا يف لوألا يبرعلا كيرشلا رصم يف لب «ةديعبلا ناتسناغفأ

 تعنم يتلا رصم اهسفن يهو .ةقطنملا يف ةنورملاو لادتعالا زمر نوريثكلا اهربتعي

 نع فكن نأ ليئارسإ يف انيلع بجي اذه لك ءوض ىلع.. «رلدنش ةمئاق» مليف ضرع
 ةلود يف ثدحي ( اذه) ناك اذإف .انعم ةقطنملا جامدناو ةقطنملا يف جامدنالل ةفداحلا انططخ

 .ايبيل يف ثدحي |ميف ريكفتلا دنع داعترالا ىوس كلمن الف مالس ةيقافتا اهعم انعقو



 ليئارسإ ٌيهجاوم يف يبرعلا نّملا

 انمالفأ لصت فيك

 ؟ىليئارسإلا نويزفيلتلل

 ةينفلا تاقرسلا نم اماع نيثالث

 ءيش رثكألا ىلع رهشأ ةدع لك يليئارسإلا نويزفيلتلا جمارب ةطيرخ ريغتتو لدبتت

 نويزفيلتلا همدقي يذلا يرصملا مليفلا وهو طئارخلا كلت يف اخسار رمتسا دحاو

 صصخ ببسلا اذهلو ءنآلا ىتحو اماعا“ ٠ ذنم رارمتساب ةعمج موي لك ةريهظ دعب

 اهلاطبإو ةيرصملا مالفألا نع الوطم اريرقت «تونورحا توعيدي ةديرج قحلم
 ٍليئارسإ يفاقث قارتخا ثودح تالامتحا نأ اددجم دكؤي هنإ ريرقتلا ةيمهألاو

 تاونس ذنمو لعفلاب ثدح سكعلا نأ نيح يف ةمودعم ةبش يبرعلا عمتجملل

 .ةديعب

 رثكأ روصل هنمضت لالخ نمو ةلماك تاحفص 4 ىلع هرشن لالخ نم ريرقتلا ربع

 نويزفيلتلا نع نيلوئسملا تعفد يتلا راهبنالا ةلاح نع يرصم نانف ٠١ نم

 لوق بسح- رصم رابتعا ىلع يرصملا مليفلاب ةمئادلا ةناعتسالل يليئارسإلا

 نع كيهان .دنهلاو دويلوه دعب لاجملا اذه يف ةئلاثلا ىمظعلا ةوقلا يه-ريرقتلا

 اهيلع تصن يتلاو ضرعلا لباقم تاقحتسم ةيأ دادس نييليئارسإلا ضفر

 . ةيركفلا ةيكلملا قوقح ةياخ ةيلودلا تاقافتالا

 فغش نع برعأ «بحلا صلاخ عم نوعرف نم٠ ناونع لمح يذلا ريرقتلا
 وهو « مالس ايا ةيبرعلاب هلوقب رارمتساب ةيرصملا مالفألا ةعباتمب نييليئارسإلا
 دحأ نم (ةريثك ىرخأ تاريبعت عم) هراعتساو هب رثأت هنأ حضوأ يذلا ريبعتلا
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 ليئارسإ ّيهجاوم يف يبرعلا نملا

 لك نم ةسماخلا مامت يف ضرعت يتلا ةيرصملا مالفألا نأ فاضأو .ةيرصملا مالفألا

 تالسلسملا ىتح قوفت ماهتهاو ةدهاشم ةبسن ىقلي فقوت يأ نودب ةعمج موي
 .ةريثملا ةيكيرمألا

 تناك ولو ىتح ةيرصملا مالفألا غلاب رثأتب عباتي ليئارسإ يف دهاشملا و

 دقو ةشاشلا ىلع ةلطبلاو لطبلا ىري نأ بحي ٍليئارسإلاف ةيقطنم ريغ اهتاهويرانيس
 لكشب ةريطخ ضارمأ فاشتكا وأ لاصفنالاب ىهتنت دئاكمل اوضرعت مث اوجوزت

 (!).. نامدإلا ةيواه يف عوقولا وأ ةرايس ثداحل ضرعتلا وأ يكيتامارد

 ةمئاقل مالفألا نم دهاشمب معدم حرش ميدقت ىلع تصرح ةيليئارسإلا ةديرجلا

 «نكمم شوم» اهنمو اريثك مالفألا يف رركتت يتلو ةيرصملا ةيماعلا تاريبعتلا نم
 . «الهأ الهأ الهأ)و «بحرم» و «علطأ الياوا هنوبنوب ايلاو « قلاط قلاط قلاطاو
 دعت ليئارسإ يف ةيرصملا مالفألا ةدهاشم ةبسن نأ نوربتعي ءاربخلا نأ ىلع تدكأ مث

 يفو .ةيقرشلا لوصألا يوذو نسلا رابك نم مه نيدهاشملا بلغاو !(هنيمس) ةبسن

 نويزفيلتلا يف ةيبرعلا جماربلا نع لوئسملا 'يدوبع لوؤاش» لوقي راطإلا اذه
 مليف ةعباتم ىلع رخألاو نيحلا نيب صرحي ٍليئارسإلا روهمجلا نأ مغر :يليئارسإلا

 يف اهجاتنإ مت ةثيدح ةيرصم مالفأ ميدقت ىلع صرحن اننأف ميدق يكيسالك
 . تانيعستلا

 قرطب ةيرصملا مالفألا ىلع نولصحي مهنأب نويليئارسإلا فرتعا ةبيرغ ةقافص يفو
 اهمظنت يتلاو مالفألا هذه ضرعب ةطبترملا تاقحتسملا دادس نود ةينوناق ريغ

 ضععب يف نونيعتسي مهنأب اوفرتعا |ى «ةيركفلا ةيكلملا قوقح ةياحل ةيلود تايقافتا

 لكشب خوسنملا) يرصملا مليفلا ريجأتب نوموقي راغص نيينيطسلف نيعزومب نايحألا

 فالآ ةرشعو فالآ ةعبس نيب حوارتي ديهز غلبم لباقم نويزفيلتلل (يوناق ريغ
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 . يكيرمأ مليف ريجأت رعس ثلث وهو .لكيش

 ةيبرعلا جماربلا نع لوئسملا «يدوبع لوؤاشا معز اديدحت ةطقنلا هذهل ةبسنلابو
 ىوكشب مدقت دق نييرصملا نييئانيسلا نيجتتنملا داحتا نأ يليئارسإلا نويزفيلتلا يف

 ةيكلملا قوقح ىلع لوصحلا اهيف بلطي ةرهاقلاب ةيليئارسإل ةرافسلا ىدل ةيمسر
 يف يليئارسإلا بناجلا ةيقحأ مدع طرتشا هنكل ؛مالفألا ضرع لباقم ةيركفلا

 .ليئارسإ عم نواعتلاب مهماهتا متي ال ىتح مالفألا نم خسن ريفوتب هتبلاطم

 نع تلقنو لوؤاش ةياور يف ةيليئارسإلا ةفيحصلا تككش هسفن تقولا يف

 نويزفيلتلا تاءاعدا :ويديفلا مالفأل ينيطسلفلا عزوملا «يفنحلا نيسح» ناسل

 نكل ةريثك مالفأ عيزوت قوقح كلتمأ لاثملا ليبس ىلع انأف ةحيحص ريغ يليئارسإلا

 خسنلا ةليلق شورقب نورتشي مهف مالفأ يأ ينم ىرتشي نأ ضفري نويزفيلتلا

 ةبسنلاب :يليئارسإلا نويزفيلتلا يف نولوئسملا لوقي لعفلابو .ةينوناقلا ريغ ةقورسملا

 لكشبو مليفلا ىلع اه انصح يتلا ةقيرطلل ةيمءألا ةيأ دجوت ال نيدهاشملا بلغأل

 . تانيعبسلا جاتنإ نم ناك وو ىتح مليفلا جاتنإ خيراتب نومتيي ال زاوم

 نم اددع ركذف نيدهاشملا ىلع اريثأت نييرصملا موجنلا رثكأل كلذك ريرقتلا قرطت

 نم ضيقنلا ىلع هنا ركذف «يدينه دمحم ىتح «ةمامح نتافا نم ةيادب نينانفلا رابك
 نس ىتح قلأتلاو لمعلا يف نورمتسي نييرصملا نينانفلا نوف ليئارسإ يف عضولا

 تاعجتتملاو ةرخافلا لزانملا يف ىنكسلاب و ريبك لخدب نوعتمتي ال مهف ةمدقتم

 تالثمملا سأر ىلعف ءنسلا مهب مدقتي امدنع نودعاقتي ال مهنكل «طقف ةزيمتملا

 ةلفطك ةعساتلا نس يف ليثمتلا تأدب يتلا (ةنس76) ةمامح نتاف يتأت تابوبحملا

 رمع نم تجوزت ىتح ةنيكسملا ةبيطلا ةاتفلا راودأ تدأف ترمتسا مث «ةزجعم

 ةنانفلل ةفاضإلابو .انيسلل ىرخأ ةرم اهدعب تداع سيرابل ةرتخ تلقتناو فيرشلا

178 
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 يتلا نيمأ تفريم ةبوبحملاو ةزرابلا ةلئثمملا يليئارسإلا ريرقتلا ركذ ةمامح نتاف

 نيدهاشملا نأ الإ (مهاصفنا مغرف يمهف نيسح ميسولا لشمملا نم تجوزت

 نأو ةصاخ نيبيبحك اهيف نارهظي ةيسنامور مالفأ يف (هتدهاشمب نوعتمتسي
 نولصتي همسأ نوفرعي ال نيذلا نأ ةجردل يمهف نيسح نوقشعي نييليئارسإلا

 يف هب رهتشأ يذلا بقللا وهو (يبوروألا) يرصملا مالفأ ةعاذإ نوبلطيو نويزفيلتلاب

 .ةليوط ةرتف ذنم ليئارسإ

 ماع لكشب يبرعلا ملاعلا يف ازورب رثكألا ربتعي يذلا لثمملا كلذك ةمئاقلا ردصتي

 وهف دويلوه موجن ةشيع رصم يف شيعي يذلا مامإ لداع صاخ لكشب رصمو

 يف يفيص هيلاشو ةرهاقلا يف ةرخاف اليف هيدلو هلثمي مليف لك نع نييالم ىلع لصحي

 ةرتف ذنم نيتسلا هزواجت مغر مامإ لداع نإ احضوم ريرقتلا لسرتساو .ةيردنكسإلا

 .جرخملا هنبأ هيف لخدأ ايحرسم اطاشن سراهي هنأ الإ

 دعاصلا مجنلا قلأتو غوزبب ريطخ ديدهتل لداع ةناكم تضرعت نيماع ذنم و

 لداع ىلع ضعبلا قفشأو «هب رهبنأ هلك ملاعلا نكل ريصق باش وهو :«يدينه دمحم»

 ضرع ميدقت يف حجن- ٍليئارسإلا ريرقتلل اقفو -لداع نكل .هنمز ىلو اولاقو مامأ

 .اددجم همجن عملو رصم يف اريبك احاجن زاح ديدج يحرسم

 مليف يف ةصاخ ؛دارم ليل مالفأ ىلع ليئارسإ يف نيدهاشملا لابقإل ةفاضإلاب اذه

 .رباكألا تنب ليل

 نويزفيلتلا لماعت بولسأو ةيرصملا انيسلا يف ليئارسإ ةروصل ةبسنلابو
 رصم عم مالسلا لوحت ذنم :ريرقتلا ركذ ليئارسإ مجاب# يتلا دهاشملا عم ٍليئارسإلا

 نم اورثكأف نييرصملا نيفلؤملل ماما ردصم ىلإ ليئارسإ تلوحت ؛دراب مالسا ىلإ
 تاجاجزل تاطقل نمضتت دهاشمو ةيربع لمجب ةلبتملا ةيسوساجلا نع مالفأ ةباتك
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 يف تحجن دقو ةيرصملا تارباخملل (ليمع وأ) ةليمع اهيف رهظت .ةيليئارسإ رمخ

 رارشأ داسوم لاجرب ىقتلتل عبس رئب وأ بيبأ لت وحن قالطنالا و ليئارسإل للستلا
 نم ريبك مك اهتزوحبو رصم ىلإ ةدوعلاو مهيلع بلغتلاو مهعادخ نم نكمتت اهنكل
 . يدنجلا ةيدان ةلثمملا مالفألا نم ةيعونلا هذه يف تازرابلا نيب نم .رارسألا

 ىطختت امدنع هنأب يليئارسإلا نويزفيلتلا نع نولوئسملا فرتعا هسفن راطإلا يف

 ىري يتلا ءازجألاو دهاشملا فذحب نويزفيلتلا موقي دودحلا ةيرصملا مالفألا

 .ليئارسإ رضت اهنإ نويزفيلتلا

 صرح ةرهاظ داعبأ اصخلم «لاطيم ماروي» يليئارسإلا قرشتسملا لاق هبناج نم
 ىتلا ةيرصملا مالفألا بلغأ :(ةقورسملا) ةيرصملا مالفألا ةدهاشم ىلع نييليئارسإلا

 وأ تانيعستلا جاتنإ نم ناولألاب ةثيدح مالفأ ايلاح ٍليئارسإلا نويزفيلتلا اهضرعي

 مغرلا ىلع تانيسمخلا جاتنإ نم مليف ضرع متي رخآلاو نيحلا نيب نكل تانينايثلا
 .ايونس مليف ١9 ىوس جتنت الو ايلاح ةمزأ دهشت ةيرصملا (نيسلا نأ نم

 دك
 نحدكل
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 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نفلا

 ”/ ماع أدب يبرعلا نغلا بهن

 ليئارسإ تقرس فيك
 ؟ةردانلا انيناغأو انمالفأ

 ناوضر» ينيطسلفلا يمالعإلا ىلدأ ةزغ عاطق ىلإ ةينيطسلفلا ةطلسلا لوخد لبق

 صاخ ثيدحب ينيطسلفلا نويزفيلتلا ءاشنإ ىلع فارشإلاب فلكملا «شايعوبأ

 لكشب يبرعلا نفلا دض ليئارسإ مئارج نم ءزج هيف فشك -روطسلا هذه بتاكل -
 نويزفيلتلا اهمظن يتلا ةرودلا راطإ يف ءاج ثيدحلا .صاخ لكشب يرصملا نفلاو ماع

 هنأ دكأ ثيح .. ينيطسلفلا ينويزفيلتلا ثبلا ءدب لبق نيينيطسلفلا نييمالعإلل يرصملا

 ينيطسلفلاو يبرعلا ثارتلا ةداعإب اهيف بلاطي ةينيطسلفلا ةطلسلل ةركذمب مدقتيس

 مضي يذلاو :51/ ماع لبجلا توص ةعاذإو نيطسلف نم ليئارسإ هيلع تلوتسا يذلا

 .ةيبرعلا اهتعاذإ يف ليئارسإ هتلغتسا ردان يعاذإ طيرش فلأ ١7 نم رثكأ

 لب «؛بدألاو نفلا نع ربعت اهنإ شايعوبأ لاق تاليجستلا هذه ةيمهألا نعو
 ركفلاو بدألا زومر مهأل ةردان تاليجست ىلع توتحا دقف نيطسلف يف ةسايسلاو

 موشلك مال ةينغأ ٠١" نم رثكأ ثارتلا اذه نيب نم هنا يفكيو يبرعلا نطولا يف

 يف ءاوس ةينيطسلفلا ةعاذإلا عم اهتلجس يتلا ةردانلا تاراوحلا ضعب بناجب

 .نيطسلف يف وأ ةرهاقلا

 ءارش نييليئارسإلا ناكمإب هنأ نيح يف موثلك مأ يناغأ ةقرس نم فدهلا نعو

 سمط ىلإ يمري ٍليئارسإ ططخم كانه :ينيطسلفلا يمالعإلا لاق لماكلاب اهتاموبلأ

 ةريبك ةبخن مضت تناك ةيعاذإلا ةبتكملا ناو ةصاخ «قرشلا بكوك ثارتو تاينغأ
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 ةعاذإو ةيرصملا ةعاذإلا ةبتكم يف ىوس دجاوتت مل يتلاو ةردانلا تاينغألا نم

 ترهظ يتلا تاينغألا امأ تاموبلأ يف تاموبلألا هذه دجوت ال ذإ .طقف نيطسلف

 فدهلا لوحو .ةيليئارسإلا ةعاذإلا ةبتكم ىلإ اهمضو اهئارش مت تاموبلأ يف دعب |هيف
 لوقي اهخيرات سمط لواحت املاط ةيليئارسإلا ةعاذإلا يف موثلك مأ تاينغأ ضرع نم
 تاينغأ دعبو لبق رابخأ تارشن مدقت ةعاذإلا الوأ ةريثك بابسأ كلانه :شايعوبأ

 ددع اذه بذجي ديكأتلابو ةلماك ةعاس رادم ىلعو اءاسم ةسماخلا يف ايموي موثلك مأ

 ىوتحت رابخألا ةرشن «نيطسلف يف وأ ةيبرعلا راطقألا يف ءاوس برعلا نيعمتسملا نم

 مهل مدقت يأ.. ةيبرعلا تاردقلا يف ككشت يتلاو ةسوسدملا رابحألا ضعب ىلع امئاد

 تسيل تاينغأ اهيدل نأب عيمجلا ليئارسإ مهوت ىرخأ ةيحاب نمو .لسعلا يف مسلا
 تالدعم دادزت يلاتلابو« ليئارسإ ةعاذإ يف ىوس ملاعلا يف ناكم يأ يف ةدوجوم

 ضعب يف ةنحاط ةيلام تامزأ لثم رابخألا ميدقت يف ةروطخلا نمكم انهو عامتسالا

 ةيصخش ةباصإ وأ ايروس وأ قارعلا يف لشاف يركسع بالتتا وأ ةيبرعلا لودلا

 اهلمحت يتلا رابخألا نم اهريغو لايتغالل سيئر ضرعت وأ ام ضرمب ةيسايس
 ةكرحلل ةيمالعإلا ةمدخلا لوألا ماقملا يف مدقت يتلاو برعدل ةهجوملا ةعاذإلا

 ةعاذإ لالخ نم نيدهاشملا بذجل ةبصخ ةيضرأ نع تثحب يتلاو «ةينويهصلا

 لجأ نم اهيلع قرطلا لك عطق يف اهتالواحم يف تلشف ثيح« موثلك مأ تاينغأ

 ثارت هيف اب يبرعلا يئانغلا ثارتلا ةقرس لبق ىتحو يبرعلا ءانغلا ةمقل لوصولا

 ةغللاب اهثب ةيادب يف ةيليئارسإلا ةعاذإلا تناك نيطسلف ةعاذإ نم قرشلا بكوك

 017 ويلوي 71 ةروث لبق اهتمدق يتلا ةصاخ“« موثلك مأ تينغأ ىلع دمتعت ةيبرعلا

 ةيروتسدلا هتطلس قوراف كللملا يلوت ةبسانمب اهتمدق يتلا «رهدلا ديع# ةينغأ اهنم
 ىتح اهددرت ةيليئارسإلا ةعاذإلا تناك يتلاو «هتاقوأ دعسي يبيبح)ةينغأو 075 ماع

 نوكت نل يلاتلابو يكلملا رصقلا ةبرطم موثلك مأ نأ رصانلا دبع لامج ميعزلا ركذتي
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 . ةروثلا ةبرطم

 راقيسوملا لوقيف موثلك مأ ثارت نم ةينيطسلفلا ةعاذإلا ةبتكم تايوتحم نع امأ

 ةلوطب بعل يذلاو لبجلا ةعاذإ سسؤمو نيينيطسلفلا نينانفلا خيش ناخردب هيجو

 ثارت ىلع تلوتسا ليئارسإ :تاينيثالثلا ةيادب يف ينيطسلف يئانيس مليف لوأ

 .ةيسايسلا تاءاقللاو اماردلاو ينيطسلفلا ينطولا مالسلا هيف اهب ردانلا ةعاذإلا

 ةيفيك قايسلا اذه يف اضيأ اهدنع فقوتن نأ انيلع بجوتي يتلا فقاوملا نمو

 تالواحم هاجت نويرصملا نونانفلا اهذختي يتلا فقاوملل ةيليئارسإلا ةفاحصلا لوانت

 ةفيحص هتركذ ام كلذ ىلع ةلثمألا زربأ نم «عيبطتلا كابشل مهرجل ةمئادلا يليئارسإ

 ليربا ١١ يف رداصلا اهددع يف (ليئارسإ يف اعيزوت رثكألا) تونورحا توعيدي

 حرسملاو انيسلا لثمت نأ ليختي نأ ءيرملا لع بعصلا نم تلاق ثيح 7

 وهف «؛حئاضفلا نع نيتسلاو ةئلاثلا يف وهو ثحبي برعلا ملاعلاو رصم يف لوألا

 نم عونلا اذه ىلإ جاتحي ال عبطلاب وهو ةمرتحم ةيدامو ةيعاتجاو ةينف ةناكمب عتمتي
 أرقت نأ ديرت ريهامجلاو ةيبرعلا تالجملا لك تاحفص ىلع رشنت هروصف .ةياعدلا

 نوكي نأ ةريغصلاو ةريبكلا ةشاشلا ىلع عيطتسي هنا ىلإ ةفاضإلاب هرابخأ نع امئاد

 . يرصملا «ودنومولب لوب نوج» هيلع نوقلطي نيبجعملا نأ ةجردل هجو فلأب

 تاللافتحا ىلع ليئارسإل ةيلاوتملا تاجاجتحالا اضيأ دصرن نأ راطإلا اذه يف بجيو

 فيخي لكشب ةيسامحو ةبخاص تناك ابهمأب ةرم لك يف اهفصوو ةيونسلا ربوتكأ راصتتا

 !! ىريكلا ةيركسعلا تاروانملا ىلع جتحت |ملثم هيلع جتحت اهلعجيو ليئارسإ
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 يناثلا بابلا

 ليئارسإ ةهجاوم يف يبرعلا نفلا

 تالواحم نم

 هيوشتلاو قارتخالا





 ليئارسإ ٌيهجاوم يف يبرعلا نْملا

 ليئارسإو سكلاه مون

 ةزئاجل سكناه موت حيشرت ةيملاعلا (نيسلا يف ٍليئارسإلا لغلغتلا ىلع جذانلا نم

 .ليئارسإل ةجورملاو ةرصانملا هفقاومل ادر يدوهيلا يبوللا نم طوغضب راكسوأ

 ليئارسإل «ريج دراشتير»و «نتسوي ىنتو» ءارمسلا بوبلا ةمجن ةرايز كلذك

 سخبأب ةياعد ىلع ةليلق عيباسأ ذنم ليئارسإ تلصح تلصح دقف .اهل جيورتلاو

 نيسحتل صاخ لكشب تتأ ةيملاع بوب ةمجن لالخ نم تمت اهنأ ريطخلاو ةفلكت

 اهمسا لمحي ىتلا ةنوميد ةنيدم ىهف بارخلاو رامدلاب اهمسا طبترا ةنيدم ةروص

 «نتسوي ينتو» ءارمسلا ةينغملا يهف ةمجنلا امأ ءريهشلا ٍليئارسإلا يوونلا لعافملا

 يدوب) صاخلا سراحلا مليف ةلوطبب تماق (ةلق ديكأتلاب مهو) اهوركذتي ال نمل يتلا
 ةروص نيسحت لجأ نم ةريهشلا ةينغملا لالغتسا ةصق .«رئتسوك نيفيك) مامأ (دراج

 ةعامج نم ينتيول ةيمسر ةوعدب تأدب ليئارسإ يف ةحايسلل جيورتلاو ليئارسإ

 دقو ىربكلا ةيماخاحلا اهب فرتعت ال ةيدوب ةينيد ةفئاط يهو ليئارسإ يف نييربعلا

 .تانيتسلا يف ليئارسإل ترجاه

 ةرتف لنم اهقحالت حئاضفلاف ةيانعب ةينغملا اوراتخي نأ اوعاطتسا نويليئارسإلا

 ىلع اهوصحو ىملاعلا ءاجرأ عيمج يف ةناوطسا نويلم 14١ اهعيبو اهقلأت ةورذ دعبف

 أدبت حئاضفلا.. اهرمع نم نيعبرألا تغلب ةرم نم رثكأ ةيكيرمألا يمارجلا ةزئاج

 نم تايمك ةزايحب ةسيلتم ياواه راطم يف اهيلع ضبقلا ءاقلإ مت ثيح تاردخملاب
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 ليئارسإ ّيهجاوم يف يبرعلا نغلا

 لعفلاب تنمدأ اهنأب قحال تقو يف ينويزفلت جمانرب يف تفرتعا دقو .اناوجيراملا

 اهعم رضح يذلا- رمسألا ينغملا اهجوز عم ةيزخم تاقالع نع كيهان «تاردخملا

 برضلاب اهيلع ءادتعالا ريثك وهو هعم راجشلا ةريثك يهف نوارب يبوب -ليئارسإل

 .ةنايخلاب هتمهتا نأ دعب اهلتق يف ةرم تاذ عرشو لب

 ةلحرم نم ةئيسلا ةلحرملا هذه لالغتسا ودبي ام لك ىلع تعاطتسا بيبأ لت

 ةبيصعلا ةرتفلا هذه يف ةنوميدل اديدحتو ليئارسإل روضحلاب اهتعنقاو ةريهشلا ةينغملا

 يف ةحايسلل ةرشابملا ةياعدلل نيينيطسلفلا هاجت فنعلاو تاهجاوملا نم ةيمادلا

 اهجوز عبطلاب اهعمو ةيليئارسإلا «لاعلا ١ ةكرش ةرئاط ىلع ترضح ثيح ليئارسإ

 نيقفارملا نم رجخآ ددعو هتجوزو املامعأ ريدمو نيتسيرك |مهتنباو «يبوب»

 (!)نيدعاسملاو

 نيقفارملا نم ريبكلا ددعلا لباقم يف نأ نييليئارسإلل ةبسنلاب طابحالل ريثما

 فارجوتوا هعم لمح دحاو بجعم ىوس نيبجعملا نم اهلابقتسال رضحي مل ةينغملل

 جرخت ملاذه نم مغرلا ىلعو .نييفحصلا نم ددع عبطلابو اهعيقوت ىلع لوصحلل
 ضرألل.. ليئارسإل انرضح» :راطملا نم اهجورخ روف تلاقو صنلا نع «ينتو»

 لعفلابو .«ةنوميد يف انناوخإ ةيؤرب ءادعس نحنو «ةيناحور ةرايز يف ةسدقملا

 نييربعلا ةفئاط سيئرو «ةنيدملا سيئر اهراظتنا يف ناك ثيح ةنوميدل تهجوت

 يذلا ةرايزلا جمانرب اهعم ريخألا شقان ثيح «ليئارسي نب يماع نب » ىعديو

 رّتؤم دقع عم .ةيحايسلا ايرابن ةنيدمو تاليإو ندرألا ربخو سدقلا ةرايز لمشي

 .ةئيدملا ةيدلب سلجم سيئر روضحب ةنوميد يف يملاع يفحص

 نم تمت ليئارسإل جيورتلاب ةريهشلا ةينغملا عانقإ ةيلمع نأ تفشك ةفيحصلا

 ةوعدلا هيجوتل ةفاضإلاب قباس تقو يف ليئارسإل اهتقيقشو اهقيقشل ةرايز لالخ
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 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نذلا

 هجوأ دوجو معزب روضحلاب ةينغملا تعنقأ ةفئاطلا «ىقيسوملاب متهت ةفئاط لالخ نم
 ةيدوبعلل ضرعتلا ثيح نم دوهيلاو ةدحتملا تايالولا يف دوسلا نيب ةريثك هبش

 قانتعا ىلع ربجأ نم مهنيب نم نوكي دق نيذلا دوسلل ةيقيقحلا روذجلا ةفرعم مدعو

 .ثيبخلا ٍليئارسإلا معزلل اقفو ةيحيسملا

 إل ا 3 وب



 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نفلا

 ةيليئارسإ ةصقار
 ريغصلا دعس طروت

 ريغصلا دعس ىبعشلا ىنغملا ةصقار ةرقف عضت «ةريصق ةرتف لالخ ةيناثلا ةرملل

 ةكبش ىلع صاخلا اهعقوم ىلع ةيليئارسإ ةصقار تشب ثيح «جرح فقوم ىف

 .ةكرتشم ةرقف ىف ريغصلا دعس عم صقر ةلدبب حرسملا ىلع هيف رهظت بيلك تنرتنإلا
 ريوصت متدقف اهعقوملا قفوو ««يساس لاطيم» ىعدت ةيليئارسإلا ةصقارلا

 قدانف دحأ ىف اديدحتو «ةرهاقلا ىف ىضاملا ويلوي رهش ىف ريغصلا دعس عم ةصقرلا

 .ةريهشلا ةنيدملا طسو

 حرسم ةبشخ ىلع هيف رهظت ثيح «نآلا مليفلا اهئبل ارربم ةصقارلا مدقت ملو

 ودبي ىذلا ةيضارعتسالا ريغصلا دعس ةقرف ءاضعأ نم ةداعلا ريغ ىلع ةيلاخ

 دعب ؛«فياحخو دوسلا نويعلل ىنغأ زواع» شرطألا ديرف ةينغأ ىنغي وهو حوضوب

 .ريغصلا دعس ةقيرط ىلع اهريوحت
 تدعص ابنإ لوقتف «ىنورتكلإلا اهعقوم ىلع ثدح ام ليصافت ةصقارلا ىورتو

 تلواح اهنإو «ىنغي دعس ناك امدنع ريهشلا قدنفلا حرسم ةبشخ ىلع صقرتل

 امدنع ديرف ةينغأ اط ىنغو ءصقرلا ىف اهرارمتساب كسمت هنكل ء«تارم ةدع لوزنلا

 برطم لضفأ هتربتعاو ,دعس ةصقارلا تحدتما هسفن تقولا ىف .كلذ هنم تبلط

 عم حرسملل هلوخد ةيفيكو رامحلا ةينغأ فصو ىف تبهسأو 275٠١4 ماع ىبعش
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 ليئارسإ ّيهجاوم يف يبرعلا نملا

 .اعم ءانغلاو صقرلا نم هنكمتو هتقرف

 دعسو بناج ىف تقولا لاوط ةصقارلا هيف رهظتو «طقف ةيناث 58 هتدم بيلكلا

 نمو حرسملا سفن ىلع رخآ بيلك هل ةفاضإلاب ثبيو ؛حرسملا نم رخآآ بناج ىف

 . هراوجب ةيليئارسإلا ةصقارلا صقرت ىجيلخ برطمل ريوصتلا ةيواز سفن
 صقرلا عاونأ عيمجل صقر ةبردم اهنأ ىلع اهسفنل جورت ةصقارلا نأ ركذي

 ىلع تشب دقو .ليئارسإ ىف حارفألا ىف اهصقر بناجب اكبدلاو ىدلبلاو ىقرشلا
 لوحت ىذلا ذاشلا ليئارسإلاب انركذي امم .ةزيجلا تامارهأ مامأ اهلاروص اهعقوم

 تاينيعستلا فصتتنم ىف ارس رصم راز ىذلاو ؛«لانوشنرتنا اناد» مسا لمحت ةينغمل

 مه دوهيلا نأب معزلاو «تامارهألا ةيفلخ ىلع هل ةيئاعد روص طاقتلا ىلع صرحو

 .اهونب نيذلا

 ناجرهم نم ةوعد ىضاملا ماعلا ةياهن ىف ىقلت دق ناك ريغصلا دعس نأ ريثملا

 :لاقو ؛«ةهوبشم هل ةيعارلا ةكرشلا نأ ملع» نأ دعب رذتعا هنكلو «ىئانغلا ندرألا

 ةهبش هب ناجرهم ىف كراشي نأ ليحتسي هنأو «ربوتكأ ١ ىبراحم نم ناك هدلاو نإ»

 .؟ليئارسإ عم عيبطت
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 ليئارسإ نهجاوم يف يبرعلا نملا

 ةعئاشلا تاودألا نم سنجلا

 (يليئارسإلا نفلا» يف

 يبرعلا نفلا ةهجاوم يف نزاوت لمعل ليئارسإ تالواحم يف يسيئر رود سنجللو
 مالفألاو يرعلا ةرهاظ يشفتب بيبأ لت نامز ةلجم تداشأ ةقوبسم ريغ ةحاقو يفف

 ربع كلذو «ديدجلا طسوألا قرشلا سسأ دحأ هنأب هتفصوو ليئارسإ يف ةيحابإلا
 لح اريبك اروطت نأ تربتعا ةلجملا .ةيئاضف ةينويزفلت تاطحمو تنرتنالا ةكبش

 ةيحابإ مالفأ يف روهظلا نلبقت نم دادعأ ةدايزب قايسلا اذه يف ٍليئارسإلا عمتجملاب

 ةداجلا ةيبرعلا تاطحملا ىلع موجملا متي لباقملا يفو .يراجت لكشب اهقيوست ضرغ
 .لالتحالا ةمواقم ىلع (اهعيجشت) ةمهتب

 رباقمل ىتح ةيحابإلا مالفألاو يرعلا لوصو ةيادبلا يف تدصر «بيبأ لت نامز'ا
 مليفل جيورتلل ةفاضإلاب اذه ليئارسإ يف نينيددملا ىدل ةناكم مه ل نيذلا نيقيدصلا

 .هريوصتب أماق 48لا ينيطسلف نم نينثا نأ ليئارسإ معزت «ةمطافو دمحم » مسا لمحي

 ةكبش ىلع اراشتنا رثكألا يليئارسإلا يحابإلا عقوملا نع نيلوئسملا نأ بيرغلا
 رشن مث ءارعلا يف ريوصتلا نلبقي يتاللا تايليئارسإلا نم ددع نأ اودكأ تنرتنالا

 هاجتالل ديلقتلا نم عونك كلذو رجأ نودب ىتح تنرتنالا ةكبش ىلع نهروص

 .تايليئارسإلا ءايزألا تاضراع نيب يشفتملا يحابإلا

 تايليئارسإلا نم ةريبك دادعأ تناك قبس اميف هنا دكأ عوضوملا لوح ريرقتلا

 ابيرقت لكلاو ةريغص ةلود ليئارسإ نوكل ةيحابإلا مالفألا هذه يف روهظلا ضفرت
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 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نْملا

 ةضوم ديازتو .تايسورلا مودق دعب ةصاخ ريغت ركفلا اذه نكل .لكلا فرعي

 داليملا دايعأو لب «جاوزلا تالفح يف ةعطق ةعطق نهسبالم نعلخي تاصقار راضحإ

 امامت تايراع نهو سمش مامح ىقلتب تايسورلا ثارتكا مدع اذهل فاضيو .اضيأ

 .ةماعلا ءيطاوشلا ىلع

 يرعلل تايليئارسإلا دادعتسا نأ دكأ مالفألا هذه يروصم نم ددع نأ برغألا

 نم اوبلطي وأ اولواحي مل نيفرتحملا نيروصملا نأ الإ ةيادبلا ذنم اريبك ناك

 مهكراشي يذلا يأرلا وهو .تاونسل حيرصو رشابم لكشب يرعتلا تايليئارسإلا
 يليئارسإلا عمتجملا يف ثدحي ام نأ ربتعا يذلا ناشوش ناليإ يليئارسإلا جرخملا هيف

 مالفألا يف نكراشي نمل راقتحاب رظني دحأ دعي مل هنأ امللط ءيقيقح بالقنا وه

 هذه لثم ربتعي دعي مل -هسفن جرخملل اقفو- ليئارسإلا عمتجملا نأ اك ةيحابإلا
 يف ءاسنلل ةبسنلاب يرعلا نأ ىرت ةيبلغألاف سكعلا ىلع لب « ةأرملل لالغتسا مالفألا

 (!!)ةوق ردصمو يأرلا نع ريبعت وه ليئارسإ
 تناك ريغتلا اذه يف ةيادبلا نأ تحضوأ ةيحابإ ةيليئارسإ ةيعاذإ ةطحم يف ةعيذم

 ةدهاشم مث «ةيبرغلا ءايزألا ضورع تاطحمل يداع ريغ لكشب نييليئارسإلا ةعباتمب

 .ةصاخ تاكارتشا لالخ نم اهتعباتم متي يتلاو ةيبرغلا ةيحابإلا تاطحملا

 وحن ذنم اسوملم اريغت دهش ليئارسإ يف ةيحابإلا مالفألا ةعانص عم بيرملا لماعتلا

 لاجم «ساحنب ميسن » ىعدي يليئارسإ صخش لوخدب ءافتحالا مت ثيح تاونس سم
 ةلوبقمو ةماع ةيصخش هرابتعا متو لب «ينلع لكشب ليئارسإ يف مالفألا هذه جاتنإ

 يف هبراجت نع باهسإب ثدحتتلل هتفاضتسال نويزفلتلا تاطحمو فحصلا لك ىعست
 ثيح ليئارسإ يف مالفألا هذه لثم نوجتني صخش نم رثكأ رهظ مث (!!)لاجملا اذه

 .«يلاطل ةيسنجلا ةايحلا» ناونع لمحي الليف ةريهشلا مالفألا هذه نيب نم ناك
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 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نذلا

 ىقيسوم يشفت
 ليئارسإ ىف تاردخملا

 رجأب اهنيمأت لبقن ةيليئارسإلا ةطرشلا

 نفلا) ةقورأ لخاد يشفتت ةريطخ ةرهاظل هسفن تقولا يف ةراشإلا ردجيو

 هتردقو هرطخ نع ثدحتي نأ انايحأ ثدحتي نأ ضعبلل ولحي يذلا (يليئارسإلا

 طابترا لازي الف تاردخملاب ةريبك ةجردب هطابترا يهو الأ يفاقثلا قارتخالا ىلع

 نم افوخو «ليئارسإ يف اعساو الدج ريثي «نامدإ»و ( تاردخم» يتملكب «نف» ةملك

 تالفحلا طابترا ىشفت تاروطت ثدحأ دصرن رصمل ءانيس ربع ةرهاظلا لاقتنا

 ةرهاظلا يهو «سنارتلا» ىقيسوم ةيفلخ ىلع ةصاخو تاردخملا ىطاعتب ةصقارلا

 تونورحا توعيديل ةديرجل ينفلا قحلملا لعج ام ليئارسإ يف تلحفتسا يتلا

 ليئارسإ يف تاردخملا نع لوطم فلمل ةريبك ةحاسم صصخحي ارخؤم ةرداصلا«

 تالاح دصر لالخ نم تاردخملاب ليئارسإ يف نفلا طابترا نع فشك يذلاو

 اياحض لئاوأ نم :طقف نيوريملا نم ةريخألا تاوسلا لالخ مهفتح اوقل نينانفل

 مت ثيح-ةريهش ةباش ةلثمم-«نيتشربليز انوم» نييليئارسإلا نينانفلا نم نيوريهلا

 عم ةليوط ةلحر دعبف مايأ ةرشعب اهفتح تقل نأ دعب نفعت ةلاح يف اهتثج فاشتكا

 يقلأو اهاوق تنهو نأ دعب ةصاخ لازتعالل ترطضا 1917/1 ماع تأدب تاردخملا

 .نيوريهلا اهيطاعت ببسب تارم ةدع اهيلع ضبقلا

 نم اهذاقنإل نيلوئسملا تعد يتلا ةيفحصلا تالمحلا اهعم دجت مل ةنمدملا ةلئمملا

 مليف جاتنإ مت دقو نيوريهلا يطاعت ةجيتن نيعبرألا نس يف اهعرصم تقلف نامدإلا
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 ليئارسإ ّتهجاوم يف يبرعلا نمل

 .«ةدئاز ةعرج» مسا تحت ةلثمملا ةايح ةصق نع

 هنامدإل دح عضو دقف «فوجرأ راهوزا ليئارسإ خيرات يف رهشألا ينغملا امأ

 هتنازنز لخاد هسفن قئشب نيثالثلاو ةيناثلا نس يف ماق ثيح تاونس ةدع ذنم هتايحلو

 .نيوريهلاب هدادمإ فقوت ببسب اهب رعش يتلا ةبيهرلا مالآلا ببسب

 تارشع اهتلوانت- هيلع قلطي امك- ليئارسإ يف يقرشلا ءانغلا كلم ةايح ةصق

 .«راهوز» مليف كلذكو بتكلاو تاللاقملا

 ىلع رهظ نأ دعب نييليئارسإلا فطاعتلا زاح دق ناك ينغملا نأ بيرغلاو

 رعشي هنأو نامدإلا نم ءافشلا يف تارم عبرأ هلشفب فرتعيل ٍليئارسإلا نويزفيلتلا

 !! هعارذ لخاد اهلخدأ ةيندعم ةربإب اهعبتي أدب هنأو هدسج يف رخنت اناديد نأب

 لك تلشفو هيبأ قيرط سفن كلس «فوجرا يليح» ىعديو ينغملا نبا نأ برغألا
 .(!)نامدإلا نم هجالع تالواحم

 نم ةدئاز ةعرج ببسب ١49١ ربمتبس يف تام دقف «تنافلا يمويل» ةبسنلابو

 تدأ بيبأ لتب ةيئانغلا هتالفح ىدحإ يف «ريهشلا كورلا ينغم» اهاطاعت نيوريهلا

 74 هرمعو هفتح ىقل نأ ىلإ ةيلاتتم تاونس تس ةدمل ةبوبيغ يف هلوخد ىلإ

 دق هتوم لبق ناكو ةريبك نيوريه تاعرج نع ةمجان ةيبلق ةمزأ ناك هتوم ببس.ةنس

 .ىلوألا ةعرجلا هتحنمو هتعدخ يتلا ةاتفلا نع «نازوس» ةينغأ فلأ

 لابيناع» ليئارسإ يف نينمدملا نينانفلا نم مهفتح اضيأ اوقل نم رهشأ نم
 ةقرف ةدئاق ةريهشلا ةنحلملا يهو ١491 ربوتكأ يف تفوت ثيح ؛روتملمرب

 نيرشعلاو سداسلا اهماع لمكت مل يهو ةرايس ثداح يف ةيليئارسإلا «نوفارعلا»

 ببستو جالعلا يف اهتالواحم لك تلشفو ةنمدم تناك اهنإ ثداحلا دعب حضتأو

 ليئارسإ يف تانمدملا ثدحأ نمو.اهعرصمل ىدأ يذلا ثداحلا عوقو يف اهيطاعت
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 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نفلا

 اهلزنم ثاثأ لك تعاب اهنأ ةجردل اماع ١6 ذنم تنمدأ يتلاو «راهوز اتفر» ةينغملا

 طبه اهنزو لعج يذلا رمألا ةهارشب تاردخملا ىطاعتت يكل تقرسو اهسبالم مث

 نويليئارسإلا لازي الو كرويوين يف جالعلل ترفاس «انفر» طقف امارج وليك نيعبرأل

 .جالعلا ةمحرل ةيئاهنلا ةجيتنلا راظتنا يف

 «سنارت» ىعدت ةصقارلا ىقيسوملا نم عون ارخؤم ليئارسإ داس دق هنأ ركذي

 تارشعلا ىلع ضبقلا ةيليئارسإلا ةطرشلا ءاقلإ ىلإ ىدأ ام تاردخملا يطاعتب طبترت

 ىلع لفحلا ءاغلإ ىلإ اهرطضا ام تالفحلا ىدحإ لخاد تاردخملا نوطاعتي مهو

 ىلع اجاجتحا رهاظتلاب فالآ ماق دقو.هل تسينكلا ءاضعأ دحأ ةياعر نم مغرلا

 (!) ىرخأ ةرم تاردخملا هيف اوطاعت اليدب الفح اومظنو لفحلا ءاغلإ

 ديدج لفح ميظنت تررق ليئارسإ يف تاردخملا ةحفاكمل ةيلهأ ةمظنم نأ بيرغلا

 ةردخملا بوبحلا يطاعت هيف رشتنا لفحلا نكلو «يطاعت نوب صقرلا» راعش تحت

 اهتاذ ةمظنملا تررق امدنعو «بيبح ريشا»ىعدي صخش ةدايق تحت عسوم لكشب

 نايتف هيف فقي « طقست ةيواه ةيأل فرعتلف» ناونع تحت ٍيويزفلت نالعإ دادعإ

 ىتح ةردخملا بوبحلا نولدابتيو نوصقري مهو لاجلاو ةماسولا ةياغ يف تايتفو

 ةدهاشم نأ حضتأ دقف ةبيطلا اياوتلا نم مغرلا ىلعو عرسم راطق مهدحأ سهدي

 يطاعتلاب نينمدملا ريغ نيدهاشملا نم ةبسن عانقإ اهأش نم ىرخألا ولت ةرملا نالعإلا

 نيعوبسأ دعب نالعإلا ضرع ءاغلإ متف غارفلا تقو ءاضقل ةديدج ةقيرطب اعانتقا

 نأ نم وكشت ةيفئتاهلا تاملاكملا تائم نويزفيلتلا ىقلت ثيح.هضرع رارمتسا نم

 .تاردخملا لفح يف اوكراش نيذلا ءالؤهلاصصخم ناك هنأ دكأ نالعإلا

 لكشب تاردخملا يطاعت تالفح ميظنت ةرهاظ ليئارسإ يف ارخؤم تديازت دقو

 ةطرشلا لشف لظ يف ةصاخ ةبخاصلا ىقيسوملا ةيفسخ ىلع قلطلا ءاوملا يف يعامج
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 ليئارسإ ّتهجاوم يف يبرعلا نملا

 ىلع هيومتلل ةديدج ليح ىلإ نونمدملا أجل نأ دعب ةلكشملل ىدصتلا يف ةيليئارسإلا

 اندالب ىلإ اهللست نم افوخ بيلاسألا هذه ثدحأ ىلع ءوضلا ىقلن نحنو مهتالفح
 .عيبطتلا وأ ةحايسلا راتس تحت

 نإ "فيفا لت نوتيع » ةلجم هترشن ةرهاظلا ىشفت نع لماش ريرقت فشك دقف
 ةركبم ماعلا اذه تءاج اهنكل ,فيصلا يف ةداع اهدادعأ دادزت تاردخملا تالفح

 ةعلق برقو «تيملا رحبلا لحاس ىلع لعفلاب اهنم ددع ميظنت مت ثيح اهدعوم نع
 .ماع لكشب ةيليئارسإلا ندملا فارطأ ىلإ ةفاضإلاب ليئارسإ لامش يف «هاداستم»»

 ىلإ ٠١ نم) تالفحلا هذه ركاذت راعسأ عافترا نم مغرلا ىلع هنا ركذ ريرقتلا

 ةلفحلا يف نيكراشملا دادعأ نإف (ةيندعملا هايلا وأ تابورشملا لمشت ال لكيش ٠

 تاردخملا نامدإ مهعمجي نيذلا روضحلا نم تائم عضب نع ةداع لقت ال ةدحاولا

 تالفحلا هذه يف عابت تاردخملا .ةبخاص ىقيسوم ةيفلخ ىلع ةفلتخملا اهعاونأب

 .تاقبطلا عيمج نم نييليئارسإلا اهيلع لبقيو يداعلا اهنمث فاعضأب

 ةياغلل دقعم لكشب متت تالفحلا ميظنت دعومو ناكم ىلع هيومتلا تايلمع

 ةياعدلا نم ريبك مسق موقي ثيح مهيف بوغرم ريغ صاخشأ ىلإ برستت ال ىتح
 هيلع لجسم نوفيلت مقر وأ ينورتكلالا ديربلا ةطساوب وأ يوفش لكشب غيلبتلا ىلع

 لكشلاب كرحتت نأ ةطرشلا عيطتست ال ىتح ةظحل رمخأ يف لفحلا ناكمو دعوم

 عضو يه هيومتلا لئاسو فرطأ..بخاص وج طسو نينمدملا تائم نيب يناكلا

 رسلا ةملك وه سورعلاو سيرعلا مسا نوكي فافز لفح ناكم ىلإ ريشت تاتفال

 ىلع موقت يتلا «(زنكلا نع ثحبا» ةقيرط ىلإ ةفاضإلاب اذه .ةلفحلل لوصولل

 قرولا نم ةعطق لثم اهيلع قافتالا مت تامالع عبتت مث افلس ددحم ناكم يف عمجتلا

 نويليئارسإلا ةطرشلا طابض فرتعا يتلا ةقيرطلا يهو..ةرجش ىلع ةقلعم ضيبألا
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 ليئارسإ ّيهجاوم يف يبرعلا نفلا

 هاجتالا سكع ىلإ لاوحألا بلغا يف مهب عفدلاو مهليلضت يف امود حجنت اهنأب

 .حيحصلا

 كلت دصر ين نوحجني ال مهنأب ةيليئارسإلا ةطرشلا لاجر فرتعا كلذك

 متي ثيح تالفحلا كلت يمظنم نيب سفانتلا راطإ يف مهيلإ يتأت ةياشوب الإ تالفحلا

 لاجر دكأو .هتمهادم لبق لفحلا طسو ساسدنالل ةطرشلا لاجر نم ددع لاسرإ

 ةغلاب ةروطخ ليكشي ةريبكلا دادعألا هذهب نونمدملا ءالؤه عمجت نإ اضيأ ةطرشلا

 ةسارح لظ يف مهسوؤر تاردخملا ريدت نأ دعب ةصاخ مهوح نم لك ىلع

 يف نيكراشملا نورذحيو ةطرشلا لبق نم ةلمتحم تامهادم ةيأ نوبقاري (ةيجروضان)

 .اهنم لفحلا

 نايحألا ضعب يف اهمايق نع ماثللا ةطرشلا يف رداصم تطام' ىرخأ ةيحان نم

 ديفي يمدنه ريرقت بلج يه طورشب تالفحلا هذه لثم ميظنت ىلع ةقفاوم حنمب

 نيذلا ةطرشلا لاجرل بتاور عفدو هب ةناعتسالا ةلاح يف .حرسملا ميمصت ةمالس

 هب لدأ يذلا يمسرلا حيرصتلا ضحد ام وهو(!!)لفحلا نيمأت ىلع نولمعيس

 ادوهج لذبت ةيليئارسإلا ةطرشلا :لاق ثيح عوضوملا نع ةطرشلا مساب ثدحتملا

 ىطاعت تالفح ميظنت نع تامولعم عمجل ةحاتملا تاناكمالا ءوض يف ةينلعو ةيرس

 لفحلا ةماقإ ىلع ةقفاومو صيخرت حنم مت ام اذإ ىتحو. .يعامج لكشب تاردخملا

 .تاردخملا راجتل ىدصتلا ىلع لمعت ةطرشلا نإف

 د تا



 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نفلا

 نلا دض هرماؤم

 ىبرعلا عادبإلاو

 ظوفحم بيجت
 ليئارسإ يف هب لافتحالاب هتقالع يفني

 انزومر لوح ابترماؤم جسن ىلع ليئارسإ رارصإ ىلع اضيأ لدت يتلا جذاهنلا نمو

 اهب ثعب ةلاسر يف ظوفحم بيجن ريبكلا يئاورلاو بيدألا ديكأت انيعدبمو ةينفلا
 نم يفحص ىلإ صاخ ثيدحب لدي مل هنأ :( 99 ربمسيد يف اهترشن) يبرعلا ةديرجل
 هيلإ ءاج يفحصلا اذه نأ ثدح يذلا نأو .ةيليئارسإلا تونورحا توعيدي ةديرج

 ام لكو . ديعسروب ةئيدم يف كرابم ينسح سيئرلا لايتغال ةلشافلا ةلواحملا دعب

 نأ عم رشنلا يف ادحأ نذأتسي مل يفحصلاو ةسلجلا هذه يف لبق امع جرخي ال هلاق

 . كلذ ةاعارم هيلع بجي ناكو .تانامأ سلاجملا

 يتلا ةسلجلا هذه يف ليقام ةقدب ركذتي نأ بعصلا نم هنإ «ظوفحم» فاضأو

 بجي ملهرودب وهو هلأسي مل يفحصلا نأ اديج هركذي يذلا نكل .نآلا ةديعب ودبت
 .يفحص ثيدح دجويال يلاتلابو.. هل لاؤس يأ نع

 هنإ «ظوفحم) لاق دقف هداليم ديعب لافتحا روضحلا ليئارسإل (ملاس يلع) رفس نع امأ

 ملع ىلع نكي ملو . بيبأ لت نم ملاس يلع ةدوع دعب الإ رفسلا اذه ةعقاوب فرعي مل

 . هب بيجنل لخد الو .هدحو هصخي رفسلاب ملاس يلع رارق نإف يلاتلابو .كلذب قبسم

 هداليم دايعأ يف ةلدتعملا هفقاوم مغر « ظوفحم ةيوشت دمعتت ليئارسإ نأ ركذي

 ةزئاجل بابشلا باتكلا دحأ ضفرب تاءاعدا ارخؤم تزربأ ثيح «صاخ لكشب,

 فقاومل ثدح ضفرلا نا ةمعاز يملاعلا بتاكلا مسا لمحت ةيكيرمألا ةعماجلا نم
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 ليئارسإ يهجاوم يف يبرعلا نْملا

 اهمئارجو مالسلا ةيلمع يف اهئارو نم اكيرمأو ليئارسإ تنعتل سيلو ظوفحم
 .ةضافتنالا لاطبأ دض ةيشحولا

 يئاورلا روطسلا هذه بتاكل اهدكأ ةمولعم ىلإ ريشن نأ راطإلا اذه يف انب ردجيو

 لك نم تاعاس صصخي ناك يملاعلا بيدألا نأ فشك ثيح «ديعقلا فسوي ريبكلا

 ردابي نيكي مل هنكل) ملاعلا ءحانأ عيمج نم هلصت يتلا تاباطخلا ىلع درلل ةعمجلا موي

 نييليئارسإلا عم لصاوت دق ظوفحم ناك ولو (دحأل تاباطخ لاسرإب قالطإلا ىلع

 ام قدص ىلع ليلد الب ةيهفشلا صصتقلاب اوفتكا مهنكلو :كلذ اورشنل ةباتك

 منوع

 مظنملا يليئارسإلا وطسلا نم حنت مل ةيبعشلاو ةيبابشلا ناغألا

 ىلع) ةيودع دمحأ يناغأ ةقرسل اضيأ ليئارسإ تهجتاو ثارتلا يناغأل ةفاضإلاب

 مساب يليل ىهلم حاتتفا دح يأل رمألا لصوو «(ايند ب ةمحز ةريهشلا هتينغأ اهسأر
 ةيبابشلا ةجوملا يناغأ ةقرسل اضيأ اوهمتا نويليئارسإلا .سدقلا بلق يف «تايودع»

 ةقرس ةيلمعب «فيجس بوقعي» ينغملا ماقف ضعبلا اهيلع قلطي (يسح رصم يف
 تاملك بيكرت وأ ةيربعلل اهتمجرت قيرط نع يرصملا يئانغلا جاتنإلا لكل ةمظنم
 زاف ديفيد ماهاربا ىعديو نيينغملا دحأ.. تاموبلأ يف اهحرط مث نحللا ىلع ةيربع

 راطإلا يف.«يكالول» ةينغأ نحلب ةيربعلا ةينغألل يونسلا «بقنلا» ناجرهم ةزئاجب
 رمق ىفطصمو قيفوت بابمإو نانحو داؤف دمحمو بايد ورمعل يناغأ تضرعت هسفن
 . ةهباشم تاقرسل رمسألا نسحو ركاش يناهو

 : ةيربع يناغأب ةقافص
 ليئارسإ يف ةريبكلا ةيضارعتسالا قرفلا ىدحإ مايق يربعلا ءانغلا تاقافص نمو

 ةيئاسملا ةدهاشملا ةورذ ةرتف ينو« ءاوه لا ىلع نويزفيلتلا هثب اه ضرع ميدقتب
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 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نذلا

 تاملكل ةيفلخ ىلع ةنجام تاصقر اهبحاصت ةبخاص ةينغأ نمضتت ضرعلا..
 .يمالسإلا ناذآلا

 ةينغأ نككل ؛ليئارسإ يف مالسلا ةرصانم نوعدي نم نيريثكلا بضغ رثت مل ةينغألا
 حابص) «ناريإ فوط ريقوب» مسا تلمح ثيح «ةديدش ةبلج تراثأ يتلا يه ىرخأ

 لكشب يليئارسإلا عمتجملا ىلع نيينيدلا نيفرطتملا ةرطيسل ةراشإ يف ( ناريإ اي ريخلا

 .دبألل ليئارسإ نم بورح لا يف ايدج ركفي هتلعج ةيروف تاديدهنل ضرعت ينخملا ءدرطم

 كيييمجاا
9 2 

 0 ا تتتتتتتشالا" س11 ا لل
 م
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 ليئارسإ تهجاوم يف ييرعلا نْفلا

 ميدقلا يرصملا نفلل دوهيلا ةقرسل جذامن

 ءاهدهاشن نأ رثاعلا انظح ءاش املك انرعاشم ةينويهصلاو ةيدوهيلا زومرلا زفتست

 ىدمو اطوصأو اهازغم مهفن نأ نود ,بلغألا يف نويزفيلتلا تارشن لالخ

 وه هفلؤم ماه باتك ةليلق مايأ ذنم ردص دقو ةيليئارسإلا ةينيدلا ةديقعلاب اهطابترا

 هرشانو سمش نيع ةعماجب ةيربعلا ةغللا مسق سيئر يماشلا داشر روتكدلا ذاتسألا

 ةميقلا ةساردلا ىرح الاب وأ باتكلا ةرهاقلا ةعماجب ةيقرشلا تاساردلا زكرم وه

 بناج جلاعت اهنوك يلإ عجرت اهتيمهأو «ةيدوهيلا يف ةينيدلا زومرلا» ناونع تلمح
 مهفل ديج لخدمك ةينيدلا زومرلاب لصتملا بناجلا وهو ةيدوهيلا ةنايدلا نم دقعم

 .ةيدوهيلل ةيروطسألا ةينبلاو تادابعلاو ةديقعلا تايوتسم ىلع ةيدوهيلا ةنايدلا

 نيب« فيرحتلا فشكي يذلا ءضقانتلا باتكلا ةيادب يف دصر يماشلا روتكدلا

 روصلاو ليثامتلا مادختسا ميرحت ىلعو ناثوألا ةدابع ضفر ىلع صنت يتلا ةديقعلا

 يتلا زومرلاو تاراعشلا عمج ىلع تصرح يتلا ةيدوهيلا ديلاقتلا نيبو دباعملا يف

 ينيد ىزغم اهل تايركذ ديلخت ىلإ وأ ةيدوهيلا ةديقعلل ايلعلا لثملا ديسجت ىلإ امإ ريشت
 715 نيب نم اهل اراعش ليئارسإ هتذختا يذلا «نادعمشلا» نأ حضوأ فلؤملا .سدقم

 لثم هلثم هتفرح ملعت ليئارسإ ينب نم لماع ةطساوب ةرم لوأل هعنص متاًزمر
 ةدعاق يف دجوت تناك نايحألا ضعب يف هنا فشكو .رصم يف عانصلا نم نيريثك
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 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نملا

 هجو ىلع نييرصملا نم اضيأ ةذوخأم شوقن يهو تاناويحل شوقن نادعمشلا
 ايروملا ةرجش هبشي ماع لكشب نادعمشلاو. ةيرصملا ةراضحلا نع اهلقن متو ديدحتلا

 ىسوم انديسل رهظ برلا نأ دوهيلا دقتعيو نييرصملا ءامدق ىدل ةايحلا ةرجش وأ

 .مالظلا يف ارون عشت يتلا ؛ةرجشلا هذه دنع

 (ديفاد نيجام» ةيربعلاب ىمست اهنأ دواد ةمجن نع ركذ يماشلا داشر روتكدلا

 طقف نيجام ةملك ركذ متي ناك لب ةاروتلا يف طق ةغايصلا هذبب يتأت مل اهنأ مغر

 لكشلا اذهل ةراشإ ةيأ دجوت ال ذإ ضماغ اهلصأ نأ فاضأو ةوقلا ىلع ةلالدلل

 نود نولوقي نييليئارسإلا ضعب نأ ركذي).دوملتلا يف وأ ةاروتلا يف ءاوس يسدنهلا

 (دواد مسا ىلإ ةراشإ يف ةميدقلا ةينانويلاب «د» يفرح زمرت اهنأ ليلد

 سبالمي اورثأت مهنكلو مهب صاخ يز دوهيلل نكي مل هنأ ىلع يماشلا دكأ امك

 دوهيلا اهيلع قلطي يتلا ةالصلا ةءابع وأ لاشل ةبسنلاب لاقو «مهب ةطيحملا بوعشلا

 ةداع يهو .مسجلا ىلع حرطي مث سأرلا ىلع حرطي لاش هنإ «تيلاط» ةملك ةيربعلاب
 باوبأ ةداضع ىلع ةيعدأو تاولص ةباتك ةداع سابتقا مت امك ءبرعلا نم ةذوخأم

 ذنم ةيحصلا ةداعلا هذه اندادجأ سرام دقف نييرصملا ءامدق نم ناتخلاو لزانملا

 :(ةيتاروتلا) ةيدوهيلا فراعملا ةرئاد فرتعتو لب «لقألا ىلع داليملا لبق عبارلا فلألا

 باتكلا.. رصم وه ةداعلا هذه يلصألا أشنملا نأ ىلإ ريشت ةريثك ةلدأ كانه نأب

 ةقرس يه ةديدج- ةميدق ةيليئارسإ تاقرس قثوم يملع ثحب لالخ نم فشكي
 معازملا اددجم يماشلا داشر روتكدلا هب ضحديو ةيرصملا ةراضحلاب ةصاخلا زومرلل

 .دوهيلل يدئاقعلاو ينثإلا ءاقنلا نأشب ةينويهصلا

 د
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 نع مليف ويرانيس ضفرت ةباقرلا
 ةيليئارسإو يرصم نيب بحة صق

 لسارمل هتبسن ابيرم اربخ 4|47| يف « تونورحا توعيدي# ةفيحص تزربأ
 تضفر ةيرصملا ةباقرلا نأ لوقت ربخلا ليصافتو ةرهاقلا يف ءابنألا تالاكو ىدحإ

 تحت ةيليئارسإ ةحئاسو يرصم لجر نيب بح ةصق نع رودي مليف ويرانيس ةزاجإ

 نويليئارسإلا اهداتري يتلا اباط يف هثادحأ رودت يذلاو «فومخو قارف» ناونع

 ةفيحصلا .اهراعسأ صخرل ءانيس بونج يف ماجتتسالا نكامأ ةيقب عم ةفاثكب

 لوألا مليفلا وه اذه نأ :هلوق «نابصلا قيفر» تسيرانيسلل تبسن ةيليئارسإلا

 ريثت يتلا ةيلمعلا يهو ليئارسإو رصم نيب عيبطتلا ةيلمع شقاني نأ لواحي يذلا
 .ةيرصملا فحصلا تاحفص ىلع سيطولا يماحو اعساو الدج

 لاق ةرهاقلا يف ميقم يروس هنأب «تونورحا توعيدي# هتفصو يذلا نابصلا

 ليئارسإ دض بورحلا يف هاقيقش دقف باش وه ةصقلا يف يرصملا لجرلا ناك اضيأ
 .داح لكشب اهلك هترسأ ةضراعمو ةبضغ ريثت ةيليئارسإلل هبح ةصقو

 لزب سدا



 ليئارسإ يهجاوم يف يبرعلا نملا

 سرطب ىلإ هدبع يفيف نما
 ليئارسإ تاياور - يلاغ

 نييرصم نينانفل تاليجست ءارجإ ىلع مئاقلا طيروتلا بولسأل ةفاضإلاب
 ةيادب يف هيف تعقو ام وهو ةيملاع ةينويزفلت تاطخحم راتس تحت عيبطتلل نيضراعم

 رابك هيوشت ىلع ليئارسإ تبأد.. كردت نأ نودب يسول ةصقارلا ٠٠١١ ماع

 سسجعتلاب رابك نينائف ماهتا اهنيب نم ناكو برعلاو نييرصملا نينانفلا ريهاشمو
 ؛ليئارسإلا نويزفيلتلا يف ةيليئارسإ ةلثمت هتددر يذلا ماهتالا وهو ليئارسإ حلاصل

 تانانفب هتطبرو ضماغ صخش تافلم ليئارسإ تحتف اضيأ راطإلا اذه يفو

 سفنب ضومغلا ردق تدازو كوكشلا ةوطخلا هذه تراثأ دّقل ء«تاريهش تايرصم

 أدبت .هبتكم يف دجو هدي طخب باتك اهردصم ناك يتلاو ابي ةدوجوملا ةراثإلا ردق

 ةايح ةصقب ضماغ ردصم لالخ نم «تونورحأ توعيدي) اهتعبتت يتلا ةصقلا
 يفو ةليوط تاونسل يرايتخا يفنمك ةرهاقلا يف شاع يذلا ينانبللا «ىسيع ميلس»

 وه هتايح ةقيرطو ةعساولا لجرلا اذه تالاصتا سيياقم حضوأ نم نا عقاولا

 يح جاربأ دحأ يف رشع ثلاثلا قباطلاب ةهرافلا هتقش يف مخضلا ؛هخبطم»

 صرحت تناك يتلاو «ماركإل ةنتافلا ةيرصملا هتجوز هيلع فرشت يذلاو نيسدنهملا

 ددع نيمخت ةياغلل ةبعصلا ماهملا نم ناكو ؛موي لك يف ةفلتخم ماعط مئاوق دجاوت ىلع

 انايحأو ةثالث وأ نيفيض رضحي ناك انايحأ.. ةليل لك يف نورضحي نيذلا فويضلا

 امامت رشع ةيداحلا يف ةتباث ديعاوملا تناك امئادو افيض 5٠ نم رثكأ ىلإ ددعلا لصي
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 عاونأ رخفأب ةلقثملا ناوصلاو قابطألاب ةرماعلا ةدئاملا دادعإ يف مدخلا مقاط أدبي

 . ماعطلا

 قرزألا ءاسكلا تاذ ةيتوفلا يماركلا نم ددع اهب دجوي يتلا ناكرألا دحأ ينو

 ءايهتي يكل صخش يأ بارتقا رظحيو ةءاضإلا ضفخ متي ناك ةفيطقلا نم عونصملا
 فرش فيض عم (ةيسايس تاقفصب قلعتت تناك ام ابلاغ) ةصاخ ثيداحأل وجلا

 رابلاب ةدجاوتملا رمخلا نم سوئك ثيداحألا هذه للختتت تناك ماع لكشبو «لفحلا

 اهكلتمي يتلا ةعبرألا نوفيلتلا طوطخ نأ نم مغرلا ىلعو ؛نكرلا اذهل صصخملا

 نوئيجي نيذلا فويضلا نم مغرلا ىلعو «نينرلا نع ابيرقت فقوتت ال ىسيع
 «ةصاخلا تاروخلا نكر» نم بارتقالا ىلع ؤرجي نكي ملادحأ نإف .نوجرخيو

 تاطاسوو ةيفخ ةريثك تالاصتا هيدل تناك دقف نيريثكلا ىسيع هيف رواح يذلاو

 تاقفصلا نم ريثكلا تمربأ هقيرط نعو -طقف حطسلا ىلع- نوريثك ءادعأ نيب

 .«تنيسرب نيت رتسم) هيلع قلطأ ىتح ةيرسلا

 ءاقل دقعل طسوت يذلا وه هنا ليئارسإ اهنع تفشك يذلا لجرلا تازاجنإ نمو

 نيبو «نوراش ليرإ" ايلاح ةموكحلا سيئرو كاذنآ يليئارسإلا عافدلا ريزو نيب يرس

 تاونس تس نم رثكأل ىسيع لظ دقف «يريمن رفعج» قبسألا ينادوسلا سيئرلا

 بولسأب ابجعم تقولا سفن يف ناكو «يريمن سيئرلا رارسأ متاكو راشتسملا وه
 بتكملا» يف هلمع ءانثأ ىتح ىسيع ناك دقف «نوراش اهعبتي يتلا ةيشحولا ةوقلا

 ةصاخ . نوراش هاجت باجعإ رعاشم نكي ( ةينانبللا تارباخملا ةزهجأ دحأ) «يناثلا

 باتك ىلع فلؤملا نم ءادهإ ىلع لوصحلل ىعسي ذخأف هتاركذم أرق نأ دعب

 ةرايزب «ىجقشاخ ناندع» ريدرايلملا عانقإ يف لعفلاب ىسيع حجنو «تاركذملا

 هءاقدصأ نم اددع هعم يجقشاخ رضحأ دقو نادوسلا يف يسائرلا هرصق يف يريمنلا

106 



 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نفلا

 ىرخأ ةوطخ ذاختاب يريمنلا عانقإ يف ىسيع حجن قحال تقو يفو .نييليئارسإلا
 . نادوسلا ربع ليئارسإل ايبويثإ دوبي بيربت تايلمع نع «يضاغتلا»و

 هل بتري يكل هيلإ نيسح مادص ءوجل اضيأ لجرلا اذه تازاجنإ نيب نمو
 نيثوعبم ةثالث هلزنم يف ىسيع لبقتسا دقف « نييليئارسإلا عم ةرشابم تاءاقل

 يف هتبغر نع برعأ يذلاو -ةفيحصلا ءاعدا بسح- مادص لبق نم نييقارع

 . ىسيع قيرط نع نييليئارسإ عم يرس ءاقل بيترت

 ةدوعسوبأ)و «دجام» ناييعديو «راعوبأل» نيبرقملا نم نانثا ىقتلا كلذك

 تالاصتالا دقعل ةيادب ءاقللا اذه ناكو .ىسيع لزنم نولاص لخاد نييليئارسإب

 قحسا ءاقل يجيلخ ريدرايلم بلط امدنع كلذك «ةرهاقلا يف نيفرطلا نيب ةرشابملا

 . روفلا ىلع هبلط ةيبلت ىسيع عاطتسا نيبار

 هدلاو ناك دقف نانبل يف سيلو افيح يف ناك «ىسيع» دلوم نأ ةشهدلل ريثملا نمو

 نم بيبانأ طخ دمب موقت تناك يتلاو يم يب يأ» ىمست لورتب ةكرش عرفل اريدم

 ةعماجلا يف «ىسيع ميلس» ةسارد لالخو ١168 ماع يفو نيطسلفل قارعلا

 نكل ؛ةعماجلا لخاد ةمراع تارهاظم يف هكارتشال هيلع ضبق توريبب ةيكيرمألا

 سيئرلا) «نوعمش ليمك» نبأل برقم ةسارد ليمز ناك دقف هنع جرفأ ام ناعرس

 تحت تناك يتلا ةينانبللا تارباخملا زاهج يف نيعو لب ؛«(تقولا كلذ يف نانبللا

 لودلا يف تارباخملا ةزهجا عم تاقالعلا نع الوؤسم ىسيع ميلس ناكو «سيسأتلا

 ةكبش جسن ام ناعرسف ةيقيقحلا هقالطنا ةطقن ةوطخلا هذه تناكو «ةيبرعلا

 ةفاضإلاب طسوألا قرشلا جراخخو لخاد ةزراب تايصخش عم ةعساو تالاصتا

 تايالولاو ابوروأ يف نييليئارسإو نييكيرمأ نيلوؤسمب ةيرودلاو ةرمتسملا هتاءانل

 فقوم أدب نانبل ةسائر «ةيجنرف ناميلس »يلوت دعبو 197٠ ماع يف نكل «ةدحتملا
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 ليئارسإ ّيهجاوم يف ييرعلا نملا

 ةيلاتتملا هتالحرل ةبيرب رظني ديدجلا مكحلا ماظن أدب دقف..ةدشب زتهيا ىسيع»

 هنكل «ةيئادعلا رعاشملا هذه مواقي تاونس تس ةدمل ىقبو ضماغلا هتايح بولسألو

 .ةرهاقلا ناكو.. يرايتخا ىفنمل نانبل رداغي نأ ةياهنلا يف ررق

 «انر» هتجوز قلطو ةريثكلا هبئاقح مزحف «هيلع افيض هب تاداسلا سيئرلا بحر

 قدنفب رشع عبارلا قباطلاب صاخ حانج يف هتنباو هنبا عم ميقي تاونس ٍناثل لظو
 يفو «نانبل يف ةيسنرفلا ةرافسلا هترجاتسأ دقف توريب يف رخافلا هرصق امأ ادربش»

 رابك ةفايض ىلع قافنإلل ايرهش تارالودلا فالآ ىسيع صصخ ةرهاقلا

 ةلدسم اهئاد تناك) سديسرم ةرايس اضيأ ال صصخي ناك يتلاو ءتايصخشلا

 اريثك هدعاس روهشم فارع وهو ؛اقول انوبأ» تامدخب ىسيع ناعتسا دقو (رئاتسلا

 يذلا) ريخألا ناك ىسيع فويضل علاطلا ةءارقو ميجنتلا نم اقول ىهتتي نأ دعبف

 مهتايح يف هفويض جعزيو قلقي ام لك ةقدب فرعي « مجنملل يخس بتار عفدي

 اوناك هفويض نأو ةصاخ «ةيقيقحلا ةوقلا يه تامولعملا :(ئاد لوقي ناكو ةيصخشلا

 .ملاعلا ءاحنا لك نم ءارزوو نيراشتسمو ةساسو تاللارنج

 ةجردل هرارسأ نع امامت ةديعب «ماركا» هتجوز ىقبت نأ ىلع كلذك صرحي ناكو

 ةيبرم اهجوزت مث اهيلع فرعت يتلا ةرومغملا ةيرصملا ةنانفلا ىقبت نأ ىلع رصا هنا

 . ةباتكلاو ةءرقلا فرعت الو هدالوأل طقف

 هريثأت مجح نأ الإ ءاوضألا نع اديعب لمعلا (ئاد لضفي ناك ىسيع نأ مغرو

 نوتاريش قدنف يف ميقأ يذلا «ينور» هنبا جاوز لفح لالخ نم حضتا هتوقو
 «برغملا نم نوراشتسمو نوينانبل ءارزوو ةساسو ءارمأ هرضح يذلاو «ةرهاقلاب

 رصم نم نوبرطم هايحأ لفحلا.. رصم يف ةماعلا تايصخشلا نم ددع عبطلابو

 .رصم تاصقار رهشأ ةبحاصمب يبرعلا ملاعلاو نانبلو

108 



 ليئارسإ ّيهجاوم يف يبرعلا نْملا

 يف ينانبللا دفولل ىسيع ةسائر لاهتحا نع ةيوق ءابنأ تددرت قحال تقو يفو

 هتاقالعو هبهاوم لغتسي نأ ودبي ام ىلع نانبل ررق دقف« ليئارسإ عم تاضوافم

 «ةيمسرلا بصانملل دوعي نأ اليوط رظتنا دقف كلذب اديعس ناكو ءاهحلاصل

 يف يليئارسإلا دفولا سيئر) يلبقتسملا يليئارسإلا هريظنب ىقتلا ام ناعرس لعفلابو

 «ىسيع» ىقتلا يذلا «ينارفول يروأ» لارنجلا ( نانبل عم تيغلا يتلا تاضوافملا

 يناهتلا ىقلت يف ىسيع أدبو .ةريثك رومأ ىلع اقفتا ثيح ؛كرويوين يف ةصاخ ةقشب
 نع هبلق فقوت ايمسر بصنملا يلوتل هدادعتسا ةمق يف نكل هملاعلا ءاحنأ فلتخم نم

 ىتأو..روفلا ىلع بيبطلا ءاعدتسا متف ءيجافم ملأب هروعش نم عيباسأ دعب .لمعلا

 . لعفلاب ةايحلا قراف دق ناك «ىسيع» نكل «قئاقد ثالث دعب

 لودلا ءاسؤرب ةصاخلا تانوفيلتلا ماقرأ راوجب دجو ةرهاقلاب هبتكم ةفرغ يفو

 : ناونع امل عضو دق ناك يتلا هتاركذم.. ةكرتشم تاقفصل ططخو مهيراشتسمو

 بح ةصق ةريهشلا ةصقارلا عم هل تناك دقف «يلاغ سرطب يلإ هدبع يفيف نم

 اذلو يلاغ سرطب عم ةيصخش تاقالع هل تناك كلذكو «ةليوط ةرتفل ترمتسا ةنخاس

 امأ .ةدحتملا ممألا ماع ريتركس بصنمل هحيشرت ءانثأ (راتسلا فلحخ نم) هلقث لكب هديأ

 مغرلا ىلع اهتاساوم ىلع اوصرح نيذلا فالآلا نم ءازعلا هيف تقلت دقف ماركإ هتجوز

 سأر ىلع ناكو «ةمخفلا لحارلا اهجوز ةورث نم ثاريم يأ ىلع لصحت نل اهنأ نم

 لصو بيبأ لت نمو ؛«يجقشاخ# ريدرايلملاو يريمن رفعج ينادوسلا سيئرلا نييزعملا
 ديفاد» نم تايقرب تلصو !ى «ةيراجتلا ىسيع لامعأ يف كيرش وهو ؛ريمات هاشاربا»

 لجرلا يف نوزعي.. نوريثك نورخآو «ينارفول يروأو «قباسلا داسوملا لجر «يحمق
 .رارسألاو ةراثإلا نم لئاه مك هعمو نفد يذلا

١ 5 22 5 
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 نوراشب عمتجا نأ دعب
 دوهيلا ةعبق ىدتراو

 لكيام تلغتسا ليئارسإ

 ! يسايس طيسوك نوسكاج

 نوسكاج لكيام بوبلا ىنغم انبابش عطاقي ىتح اهدصرن ةقوبسم ريغ ةحاقو يف

 هتطشنأ يكيرمألا ينغملا فنك (هيناغأب بابشلا نم حئارش ماتها هتوم راثأ يذلا)

 «لزعلا نيينيطسلفلا دض اهرزاجم نم مغرلا ىلع ايئاعدو ايدام ليئارسإ معدل ةيمارلا

 تامظنملل تاعربتلا عمجل اهجراخو ليئارسإ لخاد هتالفحب فتكي مل هنإ بيرملاو

 همزع ندعأو «نوراش ليرأ» حافسلا عم -ةراذقلا- ةمق ءاقل ارخؤم دقعف ةيدوهيلا

 فارطأل. ىلع هتطصاسو ضرفل هنم ةلواحم يف يلاح لا فيصلا يف ةقطنملل روضحلا

 (!) هللا بزح اهيف اب ةفلتخملا ةيسايسلا

 فشك ؛"نوسكاجا»ل برقملا قيدصلا :هنأ ىلع هسفن مدقي فرطتم ٍليئارسإ

 دعب ليث'رسإل رفاسلاو لماكلا زايحنالل يكيرمألا ينغملا هاجتا نع ةديدج ليصافت

 ةيبرعلا لودلا يف ةعفترملا هتاناوطساو هطئارش عيزوت ماقرأ ىلع افوخ ةروانمو طبخت ةرتف

 ثيح «(تينغ ام ينوعمسيس برعلا نأ ملعأ ولا: هلوق نوسكاحل بسن نأ دعب ىتح

 (1!) هيلإ اوعمتسيل برعلا داعف.. هفسأو هحيرصت نع عجارت هنأ ىعدا

 ناك هنا فيراعمل ىور «رليج يروأ» ىعديو فرطتملا ٍليئارسإلا نأ فيرطلا

 «محازتلا ببسب هتالفح روضح يف تارم ةدع لشفو .نوسكاجب بجعم درجم

 ريدرايلملا لالخ نم نوسكاج ىلع فرعت ١1945 يف اديدحتو ةليوط تاونس دعبو
 يدود دلاوو ارتلجنا يف دانو ةريهش تالمم بحاص) !!«ديافلا دمحم» يرصملا
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 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نفلا

 ديافلا دمحمو نوسكاج نيب ةملاكم ةيادبلا تناكو .«انايد عم هعرصم ىقل يذلا

 يف مت يذلا ءاقللا لالخ... هتلباقم بلطو ةصرفلا لغتسا يذلا «يروا» روضحب

 ةزئاج بحاص ؛اماليدلاب» هئاقل نع فرطتملل «نوسكاج» ىور قحال تقو

 تامارك اهل ةرهبم ةيصخش ءاقل عقوتي ناك ثيح ءءاقللا نم طبحأ هنا فيكو «لبون

 عامتجالا روفلا ىلع نوسكاج ىلع حرتقا «يروا» ٍليئارسإلا «تازجعملا لعفتو

 ىلع نوسكاج سمحت دققف يروأل اقفوو ««حاتوب يلومش ىعدي ددشتم ماخاحب

 .ةيدوهيلا ةنايدلاب اتهم امئاد ناك هنأل ةركفلل روفلا

 اريثك كلذب دعسف هتلباقم ديري لكيام نأ ماخاحلل تيور :؟يروأ» فاضأو

 يف كلذ دعب رركتو ءارمثم ءاقل ناكو ةبهذم ةيدوبي تاولص هادهأو هيلإ بهذو

 نيزاكع ىلع نوسكاج لكيام رضح ثيح -يروأل لازيال مالكلاو- يفافز لفح
 . فعاضم رسك ببسب سبملا يف هامدق تناك دقف

 ةئيه ىلع - ةنس«477- «نوسكاج# ريوصت ىلع يروأ صرح هسفن راطإلا يفو
 حئاضفلا ةرثك نم ةئيس ةرظن نوسكاحل نورظنت ابر :لاق ثيح «نيسيدقلل برقأ

 هنكل ؛ةقبسم ءارآ مكيف ريثت ةيجراخلا هتثيهو هلكش نوكي امبرو «هتدراط يتلا لكاشملاو

 هتماستباب دارفأ ةايح راسم رييغت ىلع ةردقلا مهل نيذلا خيراتلا يف لئالقلا نمو «سيدق"»

 اي تنأ :يل لاق امدنع يعم هلعف ام وهو (!!) ةلماجم ةرابعب مهل هعيجشتو هتحفاصمب وأ

 .صاخ لكشب انأو كجاتحي ملاعلا «ءامسلا نم ةيده يروأ

 دوهشل» ىمتنت نوسكاج لكيام ةلئاع نأ ىرخأ ةيحان نم فشك ليئارسإلا

 اهركفب رشبي يكل وأ ةفئاطلا تاولصل بهذيل ركذتي ام اريثك «لكيام» نأو "هوه

 رومألاب ساسألا يف هتقو لغشي هسفن تقولا يف هنكل (!)ةديدج تاعاطق نيب

 ويدتسا لخاد ةصاخ «ةوقلاب هدمت اهخأب دقتعي هنأل رخآ ءيش يأ نم رثكأ ةيحورلا

111 



 ليئارسإ تهجاوم يف ييرعلا نفلا

 . همالفأو هيناغأ هيف روصي يذلا 1116 26107

 كرويوين يف ايدوبي ادبعم ةرم لوأل راز نييليئارسإلا هئاقدصأل اقفو لكيام

 هل تمدقو ةالصلا ةعبق يدترا ثيح ؛«حاتوب» ماخاحلاو يروأ ١ ةبحصب

 ردقي هرودب هنأب هيلع يدوهيلا درف ءابب ديدشلا هباجعإ ىدبأ ةينيد ةيدوهي تاحشوم
 عمجل ةمظنم سيسأت يف "حاتوب» ماخاحلا ةكراشمب هعنقأو.. هلوح نم ةكرابم ىلع

 هتني لو .«لافطألا اوجلاع » 411631 1116 1؟108» مسا تحت ليئارسإل تاعربتلا

 ىوتسملا ىلع اضيأ «نوسكاج# مسا لالغتسا دوهيلا ررق ثيح .دحلا اذه دنع رمألا

 وهو كرويوين قدانف دحأ يف نوراش حافسلاو «نوسكاج) نيب ءاقل متف يسايسلا

 ريثأتو ةيصخشب ىلوألا ةلهولا ذنم هيف رهبنا هنا نوراش نم نوبرقم دكأ يذلا ءاقللا

 ةقيرطلا لع- (مالسلا) رارقإل هتامدخب ةناعتسالا ررق كلذلو ؛«لكيام»

 -يروأ طيسولا ربع- ررقتو (ةلتحملا نيطسلف) «ةسدقملا ضرألا» يف - ةيليئارسإلا

 يف نكمأ نإ ةيبرعلا لودلا نم ددعو ؛ندرألاو «ليئارسإ ةرايزل نوسكاج روضح

 بسح ليئارسإ مامأ (ةرانف)ل هلوح نم ىلع ريثأتلا يف هتردق ليوحتل يلاح ا فيصلا

 .«يروأ» طيسولا فصو
 يف تالفح مظن لباقملا يف هنكل ءتلشف ةيبرعلا لودلل هترايز نأ ظحالملا

 ةمق ءاقلل ةصصخملا ةيطغتلا ردق زواجت ردقب ةيليئارسإلا فحصلا اهتطغ ليئارسإ

 فيحص يف ىلوألا ةحفصلا ماستقا مت ثيح «ةلفحلا ميظنتل هسفن مويلا يف مت

 وهو ةلفحلا يف نوسكاجل ةنولم ةروص ردصت عم نيربخلا نيب تونورحأ توعيدي
 (!)ةحضاف ةراشإب ريشي

 ىلإ لصو نوسكاج لكيام نأ نودكؤي ءانغلا يف نيصصختملا نأ لوقن نأ ىتب

 .ةرم نم رثكأ ينغم أوسأ بقل ىلع لصحو خسم درجم حبصأ نأ دعب ةياهنلا
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 ليئارسإ ةهجاوم يف يبرعلا نفلا

 ذريدم يقرشلا نفلا يف ةصصختم نيعت ليئارسإ
 اهفطخي توملاو - ذرهاقلاب يميداكألا زكرملل

 ءامدق روبق ةمرح سندي نم لك بيصت يتلا «ةنعارفلا ةنعلبا نوريثكلا نمؤي
 هحاتتفا ذنم ةرهاقلا يف ٍليئارسإلا يميداكألا زكرملا مقاط بيصي ام لعلو «نييرصملا

 .ةنعارفلا ةنعل ىلإ عجري لمعلا يف لشفو ةريطخ ثداوح- نم تانيناغلا يف

 رصم ىلع يميداكألا ريغو يميداكألا سسجتلاب ةريثك مالقأ هتمهتا زكرملاف

 يف زواجتي لعفلاب وهو « داسوملل ءالمع مه نييليئارسإ نم نوكم همقاط نأو

 ةيسايس اياضق ةشقانم ىلإ قرطتيو هلمع مظني يذلا لوكوتوربلا نايحألا ضعب
 ريبكلا جرخملا مالفأ دحأ عم لعفلاب اذه ثدح دقو) . الثم يرصم مليف راتس تحت

 ةيذيفنتلا هتريدم نوكت نأ ىلع تاونس ةعضب ذنم صرح دقو .( نيهاش فسوي

 انتفو انتفاقثب ليئارسإ مامتها فشكت ةلالد كلذلو « ةيبرعلا ىقيسوملا يف ةصصختتم

 .بيرمو قيصل لكشب

 ىدل ليئارسإل ريغسك هتمهم يف لشف «ريماش نوعمش » زكرملل لوألا ريدملا

 ويرانيسلا وهو ««كيفود ميارفإ »ب هلادبتساو ةعرسب هداعبتسا ىلإ ىدأ امم رصم

 . نامعب ةيليئارسإلا ةرافسلا نم هداعبتسا مت امدنع ًارخؤم اضيأ رركت يذلا

 كيكشت ةلمحل زكرملل ًاطاشن رثكألا ريدملا «تانيج فسوي» ضرعت كلذك

 ًاريفس هنييعت ىلع ةيرصملا ةيجراخلا ظفحت ىلإ تدأ رصم يف هرود ةقيقح لوح
 . ةيليئارسإ ةيحايس تاكرشل ًاراشتسم لمعلاب ايلاح ىفتكاف ةرهاقلاب ليئارسإل
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 ليئارسإ ّيهجاوم يف يبرعلا نما

 مقاطلا دارفا نم اظح رثكأ هفلخ يذلا ريدملا «سوكرام ليوناهيا» نكي مل كلذك

 رصم يف هلمع ةرّتف ءاهتنا دعب ضرعت ثيح «ةئيس ثداوحل هضرعت يف نيقباسلا
 .ًاريثك هتطشنأ نم تدحو هتايحب يدوت تداك ةيبلق ةمزأل

 ثيح ًاضيأ ضماغلا توملا دح ىلإ ةرهاقلاب يميداكألا زكرملا ةنعل تلصو

 تناك ةدالو ةيلمع ءانئأ اهبابش ناعير يف ًارخؤم زكرملاب ةفظوملا تيمالوش» تتام

 ةرافسلاب يراجتلا قحلملا اهجوز لعج يذلا رمألا وهو «ليئارسإ يف امل ىرجت

 .هلافطأ ىلع افوخو ًامؤاشت رصم رداغي ةرهاقلاب ةيليئارسإلا

 ةسنآ يهو «؛ لابيناع» ةلحارلا ةيذيفنتلا هتريدم يهف زكرملا اياحض ثدحأ امأ

 اقفو .ءتضرعت ثيح «(ةيقرشلا ىقيسوملا يف ةصصختم) ءاهرمع نم تانيثالثلا يف

 ةئجافم لويس اهتمهاد ثيح «ةيبرغلا ةفضلا يف «قرغ 9 ةيلمعل .ةيليئارسإلا ةياورلل
 تلطه نيح ةيوارحصلا ةفضلا نايدو دحأ يف اهب موقت تناك ةيهيفرت ةلوج لالخ

 !!املويس اهتفرجو ةأجف راطمالا

 نيماينب دوعص ذنم زكرملا اهشيعي ىتلا ةلزعلا ةلاخل تفيضأ ثداوتلا هذهو

 ةلزعلا يهو «ةلطاملاو فيوستلا تاناعت هدعب نم كاراب عابتاو ةطلسلل وهايناتن
 نييسامولبدلا تاجوزب ةناعتسالا ىلإ ةيليئارسإلا ةموكحلا ررطضال تدأ يتلا

 ليئارسإلا يمالعإلا قحلملا ةجوز «اكينوم» نييعت متف «ةرهاقلا يف نييليئارسإلا

 قحلملا ةجوز «ليحار» كلذكو .تقولا نم ةرتفل ةرهاقلا يف ةرافسلا مساب قبسألا

 ىلع اضيأ بحسنا يذلا رمألا وهو «زكرملاب لمعلل يليئارسإلا يراجتلا قحلملا
 ىلإ ةدوعلا هرودب ضفر يذلا « خيموس نوساس» زكرملل ريخألا لبق ام ريدملا

 تالمحلل ارظن بصنملا يف هفلخت نأ ةيليئارسإ تايصخش ةدع تضفر اى «ةرهاقلا

 ةموكحلا تررق ةمزألا هذه لالخو .زكرملل ةيرصملا ةعطاقملاو ةرمتسملا ةيفحصلا

 !!ليئارسإ نم زكرملا ىلع افرشم ةرتفل «خيموس»رارمتسا ةيليئارسإلا
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 ليئارسإ ّيهجاوم يف يبرعلا نّملا

 ةيليئارسإلا ةلمحلا ليصافت
 (مامإ لداعر دض

 لوانت ةيفيك قايسلا اذه يف اضيأ هنع فقوتن نا انيلع بجوتي يتلا فقاوملا نم

 تالواحم هاجت نويرصملا نونانفلا اهذختي يتلا فقاوملل ةيليئارسإلا ةفاحصلا

 ةفيحص هتركذ ام كلذ ىلع ةلثمألا زربأ نم عيبطتلا كابشل مهرجل ةمئادلا ٍليئارسإ

 ليربا ١١؟ يف رداصلا اهددع يف (ليئارسإ يف اعيزوت رثكألا) تونورحأ توعيدي

 حرسملاو امنيسلا لثمت نأ ليختي نأ ءىرملا ىلع بعصلا نم تلاق ثيح 5

 وهف .حئاضفلا نع نيتسلاو ةئلاثلا يف وهو ءثحبي برعلا ملاعلاو رصم يف لوألا

 نم عونلا اذه ىلإ جاتحي اال عبطلاب وهو «ةمرتحم ةيدامو ةيعامتجاو ةينف ةناكمب عتمتي
 أرقت نأ ديرت ريهاجلاو ةيبرعلا تالجملا لك تاحفص ىلع رشنت هروصف .ةياعدلا

 نوكي نأ ةريغصلاو ةريبكلا ةشاشلا ىلع عيطتسي هنا ىلإ ةفاضإلاب ؛هرابخأ نع امئاد

 . يرصملا «ودنومولب لوب نوج» هيلع نوقلطي نيبجعملا نأ ةجردل هجو فلأب

 ركذ امدنع رصم يف نيفقثملا نيب لدجلا تراثأ ةيسايس ةلكشم هتهجاو «مامإ)

 ةيبرعلا ةعطاقملا ءاهنإل تقولا ناح دق» هنأب باتكلل يلودلا ةرهاقلا ضرعمب ءاقل يف

 .«بيبأ لت ةرايزل دعتسم انأ :ةجاح كانه تناك اذإو» فاضأو .« ليئارسإل

 فصو بسح- ةشهدلا طرف نم هينيع كرفي ذخأ ةعاقلا يف روهمجلا

 فحصلا يف هلاق ام رشن روفو .بضغ يف ناكملا ةرداغمب ضعبلا ماقو-ةفيحصلا

 «تاليلحت فحصلا يف ترشن دقف ضيقنلل ضيقنلا نم ةيمويلا هلامعأ لودج ريغت
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 ليئارسإ ّتهجاوم يف يبرعلا نضلا

 «؟ كلذ انيف مامإ لعف اذاملا كرتشم ناونع تحت جردنت تاراوحو

 هل أدبي مل ةيوناثلا سرادملا ىدحإ يف ةيزيلجنإلا ةغللا سردم ىلوتم داج دمأ

 نويلم فصن هردق ضيروعتب اهيف هبلاطي «مامإ) دض ةيئاضق ىوعد عفر ىتح لاب

 هبحأ يذلا نانفلا نأ يتجوز ينتغلبأ امدنع ةديدش ةمدصب تبصأ :احضوم ةينج

 راجشو لادج يتجوز نيبو ينيب بشن دقل «ليئارسإ ةرايزل دعتسم ةليوط تاونسل

 (!)كلذ ببسب قالطلا ىلع ةياهنلا يف انقفتاو ءعوضوملا اذه ببسب

 ءاجو «عجارتي ملو مالعإلا ةجاوم يف مامإ دمص مايأ ةدع رادم ىلعو ةيادبلا يف

 هتيهاركب فورعملا .««ةبهو نيدلا دعس» نينانفلا ةباقن سيئر داضملا ركسعملا يف

 يف ةكراشلاب اقلطم ليئارسإل حمسي نل هنا نلعأ دق ناك يذلا «ليئارسإل ةديدشلا

 نم ةعطاقملاو درطلاب «ةبهو» هددهب مل «مامإ» ةيبعش ببسب نكل «ةرهاقلاب ةينف ةطشنأ

 . ليئارسإ عم اوعبط نيرخآ نينانف عم لعف [ى نينانفلا ةباقن

 روتكدلل ىصخش قيدص «مامإ» نأ راطإلا اذه يف ريثملا :ةفيحصلا فيضتو

 ةيفلخ ىلع أشن امهالكو ةيسايسلا نوكشلل كرابم سيئرلا راشتسم زابلا ةماسأ

 عم ةبكاوتم يأت اهنأب مامإ تاحيرصت ضعبلا رسف دقو .ليئارسإ ضفر ىلعو ةيرصان
 . ةيلاحلا ةلحرملا يف ةيرصملا ةسايسلا تاهجوت

 هنايك لكب هنإ ةرتف دعب هلوقو هتاحيرصت نم ءزج نع عجارتلل رطضا مامإ لداع

 لكل لوقا انأو ليئارسإ ةرايزل دعتسم يننإ اورشن :هحيرصت كلذكو .ليئارسإ هركي

 .ليئارسإ روزأ نل يننإ يلاغ لكب مسقا يننإ ءىطاخ لكشب يمالك اولقن نيذلا

 لاو ترحم
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 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نملا

 ريفسلل حامسلا ضفر مامإ لداع

 هلرزنم لوخدب يليئارسإلا

 ام نأ ةيرصملا ةفاحصلل تاحيرصت يف مامإ لداع نانفلا دكأ اضيأ هبناج نمو

 رفس يف رظنلا ةداعإب بلاط هنأب باتكلا ضرعمب هتودن نع ءابنألا تالاكو هتلقن

 رفسلا ةركف نإ مامإ لداع فاضأو .احيحص نكي مل ليئارسإ ىلإ نييرصملا نينانفلا

 لك يف ىلاكثلا عومدو كانه رفاسأ فيكف قالطإلا ىلع يدل ةدراو ريغ ليئارسإ ىلإ

 تاوعدلا تضفر كلذلو .ليئارسإ هركأ تلز ال يننإو ؟دعب فجت مل رصم ءايحأ

 .ليئارسإ ةرايزل ةدعابتم تارتف ىلع ىلإ تلسرأ يتلا

 ىلإ رتيور ةلاكو اهتبسن يتلا تاحيرصتلا اهتراثإ يتلا ةعبوزلا ىلع ادر كلذ ءاجو

 .ربخلا ثبل لاسرإلا عطقل ليئارسإ نويزفيلتو ةعاذإ تعفد يتلاو مامإ لداع

 ديفيد ةرهاقلاب يليئارسإلا ريفسلا :نأ تفشك اهبناج نم تونورحا توعيدي
 عم عيبطتلا يف ةينلعلا هتمهاسم ىلع هركشي يكل مامإ لزنل بهذ دق ناك ناطلس

 هنا ريفسلا غلبي يكل هسارح دحأ ثعبو لوخدلاب هل حمسي مل مامإ نكل «ليئارسإ

 تارسكملاو قتسفلا نع كلذب الزانتم.. ةرخأتم ةعاس يف الإ دوعي نلو لزنملا جراخ

 (!)ةيدهك يليئارسإلا ريفسلا هل اهلمح يتلا

 ريفسلا نم الئامم افقوم اوذختا دق اوناك مالسلا حرسم يف نينانفلا نأ اضيأ ركذي

 ثيح كلذب ادحأ غلبي نأ نودب ةيحرسملا ضورعلا دحأ روضح لواح امدنع هسفن
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 دق تناك ةيرصملا فحصلا نأو ةصاخ «حرسملا نم هدرط متي ىتح ليثمتلا اوضفر

 . نييرصملا ىرسألا ةلتق نم ناك هنأ ترشن

 فقوملا :صوصخلا اذه يف حرص دق «ةبهو نيدلا دعس» ريبكلا بتاكلا ناكو

 دشان مث ءرظن ةداعإ ىلإ ةجاح يف سيل ةيليئارسإلا ةيرصملا تاقالعلا نم يفاقثلا

 هتيموجنو هتيبعشب هلثم ريبك نانف ىلع بجي :هل الئاق ثيرتلاو يورتلا «مامإ لداع»

 ال ىتح ةساسحلا اياضقلا هذه لثم يف هنم ردصي حيرصت يأ يف ققدي نأ ةعساولا

 . هتيبعش ضعبلا لغتسي
 ويلوي ةروث مجاهت تاحيرصت ٠١٠١ ماع يف مامإ لداعل تبسن ليئارسإ نأ ركذي

 برع) 48لا ينيطسلف دحأ اهكلمي ةلجم عم راوح راطإ يف اهب ىلدأ هنأ تمعز

 ةلمج لداع هافن ام وهو ءلوطم لكشب هترشنو ةيربعلا فحصلا تداع مث (ليئارسإ

 ساسألا نم هتقفاوم ايفانو ءويلوي ةروث تازاجنإل همارتحا ىلع اددشم اليصفتو

 .ةيليئارسإ مالعإ لئاسو وأ فحصل تاحيرصتب ءالدإلا ىلع

 هكر يس كاي محلل



 ليئارسإ نهجاوم يف يبرعلا نملا

 يوسوس ُهِراي
 طوطخلا فلخ ةيركسع ةيلمع

 ارس ذرهاقلا تراز ةناطاس ذديعس

 ليئارسإ انل هربدت ام فشكت يتلا ةديجلا ةلثمألا نم يه ةيقيقحلا ةصقلا هذه

 اك «ةمربملا تاقافتالا نم مغرلاب ٍليئارسإلا عمتجملا انل اهنكي يتلا رعاشملا ةقيقحو

 سد اهل ىنستي ىتح رصم عم تاقالعلا عيبطت ىلع ليئارسإ رارصإ رس نع فشكت
 .(نفلا) راتس تحت رصمل اهمومس

 تفز اذكه !!« يرصملا (ودعلا ) طوطخ فلخ (تللست) ةناطلس ةديعسا

 وأ ةينغم رصمل ارس اهب تماق ةرايز نييليئارسإلل (تونورحأ توعيدي) ةفيحص

 وأ «نوراش» وأ «لانوشانرتنا اناد» تلاق كلذ نعو ةحايسلا راتس تحت ذاش ىنغم

 اذه نكل .ءيرصملا بابشلا داسفإل (ةينويهص ةرماؤم) ىننوربتعي «ةناطلس ةديعس»

 ديلا فاعتما ةنمخي يانيزق عيا طل دعاس ف راخنالا ق قدعايب

 .هل نئمطي ىتح عئابلل (وسوس ايوسوس) : ةرابع يرتشملا لوقي نأ ةرورض و يداعلا

 نإ و ! ةخسن نييالم ١ ةيبرعلا لودلا ةيقب و رصم يف تعب يننأ نآلا مكل فشكأ انأ و

 .(! خسنلا تايلمع ببسب ريثكلا بسكأ مل

 -ةريخألا نوكت اهلعل اهليصافت فشكن يتلا و- رصمل للستلا ةصق أدبت و

 . ةيليئارسإ ءايزأ ةكرشل ةياعدك ريوصتلا راتس تحت ةلحرلا منت نأ حارتقاب

 اهمسا) (لانوشانرتنا اناد) تررق ةيليئارسإلا ةكرشلا نم تانيمطت دعبو

 نأ دعب ليئارسإ يف (47 ةينغم) اهرايتخا مت يتلا (اناد) .ةلحرلاب موقت نأ (يقيقحلا
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 اهللست ةقيرط تفشك «خسنلا نم فالآلا تائم (ةنونج) ريخألا اهطيرش عزو

 زاوجو «ةيوه ةقاطب اهيدل نأ تلغتساو «ةقيقحلا اهتيصخش نع حصفت مل يهف .رصمل

 امدنع نوراي مسأ لمحت اضيأ يهو) اهمساب سيل و ؛«(نيهوك نوراش) مساب رفس
 مت يتلاو رصم يف اهتلحر لاوط اهنوداني اهوقفارم ناك اذكه و ( الجر تناك

 توعيدي فصو بسح) ةيرسلا ةيركسعلا تايلمعلل ططخي امك امل طيطختلا

 تناك اهنأو ؛ماكأب طيسب اصيمق اهئادترا نم مغرلا ىلع ابنأ الإ . (تونورحأ

 ال يداع رهظم يف ودبت يكل.. دورفمو لسرتسم ريغ نوكي ثيحب اهرعش ففصت
 ءاوجألا يف لازت ال ةرئاطلاو اهفشك ايرصم نمأ لجر نأ الإ .راظنألا تفلي

 لكشب اطأسو اهنم نمألا لجر برتقأ ثيح «ةرهاقلا راطمل ةهجتم ةيليئارسإلا

 يف طقسأ ةديعس (!! ) اهطئارش دحأ نم ةخسن هحنمت نأ ناكمإلا يف ناك نإ :رشابم

 ىتح ةتماص تسلج مث .اهسفن راكنإل ةصرف دجت ملف (اههجو رمحأو رفصأو) اهدي

 وأ (اناد)» تذخأ ماحزلا طسوو .ليللا فصتتنم يف ةرهاقلا راطمل ةلحرلا تلصو

 و كرامجلا لاجر هوجو صحفتت (نيهوك نوراش) راطملا يف تحبصأ يتلا (ةديعس)

 ام اهنكل .نيمداقلاب ربكأ اباحرت يدبت يتلا هوجولا رايتخا لواحت يهو ..تازاوجلا

 ةرابعب هنذأ يف هل سمهو هليمز هنم برتقأ ىتح ةطرشلا لاجر دحأ نم تبرتقا نأ

 ىدحإل هعم تهجوت ةشعترم تاوطخب و !ابناج هبحصت نأ اهنم بلط مث ةريصق
 دقو بعر و لوهذ يف يليئارسإلا مقاطلا دارفأ ةيقب فقو نيب :ةيبناجلا تارجحلا

 ةناطلس تداع ةعاس عبر نم رثكأ رورم دعب و .اهتيصخش فشك مت هنأ اودكأت

 مادم) :اهدعب امل لاق ةيديلقت ةلئسأ ةدع اهأس نمألا لجر نأ تورو ؛(ةديعس)

 ةياورلا بسح اذه) !! يب تلصتا ول ادج دعسأس ينوفيلت مقر وهاه :(نوراش

 .(ةلوهسب رمت اهكرتن نأ بجي ال يتلاو ةيليئارسإلا

 ارصق ناك يذلا قدانفلا دحأل تهجتا ؟تلعف اذاف رصم (اناد) تلخد اذكه و

120 



 ليئارسإ ّتهجاوم يف يبرعلا نّملا

 فونخلا و ةراثإلا كاهنأو ةلحرلا بعتو ةرخأتملا ةعاسلا مغر و ؛ماع يتتئام ذنم

 ةسماخلا يف اوداعو قفارملا اهبحصو ةيليللا يهالملا دحأل بهذت نأ ىلع ترصأ

 ةيفلخلا يف رهظت |نيب تاريماكلا مامأ فقت تناك دقف ةعساتلا يف امأ ءاحابص

 تامرهألا مامأ فقت اهنأل ةديعس اهنأ اهمامأ ددرت نأ ىلع تصرح يتلا تامارهألا

 (!!)اهدادجأ اهونب يتلا

 تاهجلا ضعب نكل ؛ليئارسإ يف نينيدتملا ةبضغ ريثت «لانوشانرتنا» نأ ركذي
 ةوعد اهل تهجو ةيليئارسإلا ةموكحلا نأ ةجردل بيبأ لت يف ةدشب اهمعدت ةيمسرلا

 رايتلا نم نيلوؤسملا رابك اهلبقتسا ثيح هيف ةملك ءاقلإو تسينكلا ةرايزل ةيمسر

 ةبضغ ةراثإ نم اهعنمي مل «لفاح لابقتسا ليئارسإ يف ةيبلغألا لكشي يذلا يناملعلا

 نم اهئانغ ىلع ترصأو ذاوشلا ةرصانملاصيصخ اهتدعأ ةينغأ اهميدقتب نينيدتملا

 (!)تسينكلا لخاد

 يذلا «نوراش» ذاشلا ديلقت ليئارسإ يف نآلا نوريثكلا لواحي ىرخأ ةيحان نم

 ىرجأ ةنيدتم ةرسأ نم ىتف ةرهش ةريخألا ةنوآلا يف تعاذ ثيح «اناد» حبصأ

 حبصأ «فاسأا ىعدي ناك نأ دعبف ةاتفل اضيأ وه لوحتو سمج رييغت ةيلمع
5 
 .«تردأ»

 د هريس لير مجتلا
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 ةيمالعإ بورح

 ةيليئارسإ نويعب ةريزجلا ُانق

 لكشب اهلاسرإ لبقتست ليئارسإ« انايحأ تاهبشلاو لدجلا ريثت يهو تاونس ذنم

 لودلا ضعب نيب ارخؤم ابهتراثإ يتلا تافالخلا تلبقتسا امك« ةرتف ذنم يمسر

 لوطم ريرقت يف ةيناجم ةياعد اهجاربل تمدق اهنأ ةجردل ةداعسلا نم ريثكب ةيبرعلا

 ةوعد» ناونع تحت يضاملا ةعمجلا موي ةيليئارسإلا « سترااه» ةفيحص هترشن

 . ةيئاضفلا ةريزجلا ةانق اهنإ.«مكاحلا طاقسإل

 فقوم نم ةبضاغلا ةيرصملا لاعفألا دودر دصرب أدب ةيليئارسإلا ةفيحصلا ريرقت

 تاداقتنالاو تاماهتالا ديعصت نم ةيبرعلا ةمقلاو خيشلا مرش ةمق باقعأ يف ةانقلا

 ةديرج ريرحت سيئرل لاقم نم ةلوطم تارقف تلقنف برعلا ماكحلا بلغا دض

 ىلإو يرصملا مالعإلا ةدناسمل هيف وعدي يذلاو«ليدنق ميلا دبع» يرصانلا يبرعلا

 اضيأ لقن يليئارسإلا ريرقتلا« ليئارسإ ةبراحم نم الدب يمهو ودع ةبراحم نع فكلا

 ترشن لباقملا يفو ةريزجلا ىلع ةيروهمجلا ةديرج ريرحت سيئر بجر ريمس موجه
 رظنلا ةهجو نع امأ. ةانقلا نع عفادي مويلا برعلا ةفيحص يف لاقم نم تارقف

 ال برعلا ماكحلا نأ ريرقتلا ركذ يف لثمتتف ةيضقلا يف ةرشابملاو ةصلاخلا ةيليئارسإلا

 نوريثكلا اهيلع قلطيو تاونس عبرأ ذنم اهثب أدب يتلا ةانقلا نوهجاوي فيك نوفرعي

 ىلع اهوصح دعب نيدهاشملا نم نييالملا تارشع اهدهاشيو «برعلا ْنِإ نإ ىلا

 ىرخأ تاونق تأدب ةرتف دعب« ةيرطقلا ةموكحلا نم رالود نويلم دن لو

 يتلا يبظوبأ ةانق لثم ةريبك نيلسارم ةكبشب نيعتستو هاجتالا سفن وحن هجتت
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 تارقف تثب و « ةدشب رصم تمجاه نانبل يف ميقت ةرومغم ةينيد ةيصخش تفاضتسا

 بتاك ةيرصملا فحصلا تمجاهف ةيندنل ةديرجب روشنم رصم مجاب لاقم نم ةلوطم
 .روفلا ىلع لاقملا

 يذلا ةايحلاو ةعيرشلا جمانربل ةريزجلا ةانق ميدقت زربأ يليئارسإلا ريرقتلا

 نيملسملا ناوخإلا يدايقب ريرقتلا هفصو) يواضرقلا فسوي خيشلا (ئاد فيضتسي

 عمتجملا نأل ةيليئارسإلا فادهألا ةمجاهم ةيعرشب ىتفأ يذلاو(رصم نم دعبتسملا

 نينطوتسمو طايتحا دونج هعراوش يف مئاد ريسيو يركسع عمتجم هلك يليئارسإلا
 هاجتالا جمانرب يف ةيليئارسإلا ةفيحصلل اقفو يتأتف ةراثإلا ةمق امأ .نيحلسم

 هجمانرب لوانتيو/ يس يب يبا لا يف لبق نم لمعي ناك يذلا مساقلا لصيفل سكاعملا

 . ليئارسإ ءازإ فقاوملاو تاقالعلاو ةقطنملا اياضق

 اهنم ةيبرع لود اهروهظ ذنم تبضغأو تكبتشا ةريزجلا ةانق نأ ريرقتلا زربأ امك
 تالافتحا ةريزجلا تدقتنا ثيح. ايبيلو سنوتو رصمو ندرألاو قارعلاو ايروس

 « ةثراك نم يناعي لازي ال قارعلا نأ نيح يف نيسح مادص داليم ديعب ةبخاصلا قارعلا

 ةياعدلل ةانقلل جاتحت دادغب نأل نكل ةانقلاب ددني انايب تردصأ ةيقارعلا ةيجراخلا

 اهل رارحب يفاذقلا ىلدأ امدنع ايبيل عم تنسحت !ى «تاقالعلا تنسحت راصحلا عفرل

 . نييالملل داهجلا نالعإ يف هيأر ليصوتل اهراشتنا هيف لغتسا

 ىلع رمتسملا ةانقلا موجه لباقم يف هنإ :ريطخ لكشب ريرقتلا ركذ هسفن راطإلا يف
 فقوملا ميدقت اهنالخ نم متي يتلا ةصنملا وأ حرسملا رود تبعل برعلا ماكحلا

 ءارزولا سيئر راشتسم «نومرك ليئاجي» ةفاضتسا ارخؤم مت ثيح ٍليئارسإلا

 رخألا يأرلاو يأرلا جمانرب يف باهرإلا نوؤشل ريماش قحسا قبسألا يليئارسإلا

 هتدهش ام عورأ نم جمانربلا يف يتكراشم تناك :(باهرإلا) ريبخ هنع لاق ام وهو
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 يتلا-ةيبرعلا ةغللاب ٍليئارسإلا فقوملا تارربم حرشا نأ يل تحاتأ دقف « يتايح يف

 نأ جمانربلا يف نوكراشملا نوينيطسلفلا عطتسي مل انيب نيدهاشملا نييالمل -اهديجي

 نل ةيبرعلا ةيلاملا تادعاسملا نأ تلق دقف (!) اهوحرشيو مهفقاوم نع اوعفادي

 يف تاقرع رساي باسحل بهذتس اهنم / 725 نأل ينيطسلفلا بعشلا اهنم ديفتسي

 ملع امدنع جمانربلا مدقم دادح يماس شهدنا دقو« بيبأ لتبا ميئانومشحه» كنب

 !!باسحلا مقر ىلع اضيأ لصحن نأ نكمي هنا

 ارخؤم ةينيطسلفلا ةطلسلل اماه (عد تمدق ةانقلا نأ نم مغرلا ىلع هنإف اذكهو

 ةينيطسلفلا ةطلسلا تكتشا :«يرمعلا ديلو» سدقلاب ةريزجلا لسارمل اقفو هنإف

 انيضرأو رذحب انلماعت ول اننإ ىرأ انأو ةريزجلا ةانق نم تافرع رساي اهسأر ىلعو

 يف يرمعلا ديلو فاضأو. نييفح صك لمعن نأ انيلع. نيئطخم انكل ةطلسلا

 ليبس ىلع ثادحألل ةيحلا ةيطغتلاب رثؤنو زيمتن: ةيليئارسإلا ةديرجلل تاحيرصت
 جيمنو ريثن ال نحنو« هللا مارل ٍليئارسإلا فصقلل ءاوهلا ىلع انتيطغت لاثملا

 دقلع كلذب سانلا رثأتت ةنامأبو ةعرسب ريراقتلاو روصلا لقنن اننأل نكل«ريهامجلا

 . مهل ةرواجملا ءايحألا يف ىتح وأ ةزغ يف ثدحي ام نوفرعي ال ةفضلا يف سانلا ناك

 ادكؤم ةريزجلا ةانق «ةراشب يمزع ٍليئارسإلا تسينكلا وضع حدتما هبناج نم

 دهاشملا ةيقادصم تداعتسا اهنأو ءاملوح نم يبرعلا ملاعلا ةيقار ةغلب تعمج اهنأ

 .”1/ ةميزه دعب همالعإ يف يبرعلا

 هك كي
 دج ت6
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 رود بعاي ضعبلاو ؛ةدياحم» ةايملاعلا تاطجلا

 عيمجلا ىلع هسفن ضرف (ةردلارو طيسولا

 ىضم تقو يأ نم ةسارش رثكأ ليئارسإو رصم نيب ةيمالعإلا برحلا تحبصأ

 فلأ نم غلبأ روصلا.. ةيملعلا نويزفيلتلا تاشاش ىلع اهسفن تضرف ثادحألا..

 نويزفيلتلا تاطحم لازت ال يبرعلا ملاعلا يف نوريثكلا دقتعي ام سكعب نكل« لاقم

 ريعت ينيطسلفلا قحلا عم فطاعتت يتلا ىتح.. ام ردقب ليئارسإل ةزاحنم ةيبرغلا

 تاطحملا نم ةعيرس ةجلاعم جاتحت ةيضقلا !! ليتقلاو لتاقلا نيب دايحلاب كلذ نع

 .ةيبرعلا ءابنألا تالاكوو ةيرابخإلا

 ةينويزفيلتلا تاطحملا ةيطغت بولسأو فقوم ىلع ةزرابلا ةلثمألا دحأ لعل

 0(8 ةطحمب هجبانرب يف «لبوك ديت» ريهشلا عيذملا هب ماق ام ثادحألل ةيكيرمألا

 نيينيطسلف نيلوؤسم نيب ةينويزفيلت تاهجاوم ءارجإل ةيقرشلا سدقلل رضح ثيح
 مساب يمسرلا ثدحتملا بصنم تانيعبسلا يف لغشي ناك (« ديت”. نييليئارسإو

 دنع ةقطنملاب هل لمع ةرايز لوأ تناك نيدتم يكيرمأ يدوهي وهو« رجنسيك يرنه»

 رخآو «دوبيو نيينيطسهف نيب ةرظانم دقع ثيح ١94/7 ماع ىلوألا ةضافتنالا عالدنا

 .« نيبار قحسا) لايتغا دعب ١195 ربمفون يف تناك ةرايز

 ليجسستلا ليبق هعم ىرجأ يذلا راوحلاو«نيال تينا ريهشلا هجمانرب سيلاوك

 . ةضافتنالا نم يكيرمألا يمالعإلا فقوم نأشب قئاقحلا نم ديزملا فشك

 سدقلا يف جمانربلا ليجستلا متي نأ راتخأ يذلا وه هنأ «ديت» دكأ ةيادبلا يف

125 



 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نملا

 سدقلا نيب نيب لصافلا طدلا ىلع عقي ناكملا نأ امعاز ةريدألا دحأ لخاد ةيقرشلا

 ىتأ هنأ يدوهيلا عيذملا حضوأو« دحأ بضغي نل يلاتلابو« ةيبرغلاو ةيقرشلا

 ناكم يف ءادعألا عمجل ةصرف يهو ةيناث ليئارسإ حاتجت تامداصملا نأل ةقطنملل

 دقتعأ:(ديت» فاضأو. رخآلا عم رواحتلا ىلع نيرداق نولازي ال مهنأ تابثإل دحاو

 . ىلوألا ةضافتنالا يف دعاس (ىك دعاسيس بولسألا اذه نأ

 ضعب يف مهدض زيحتي هنأب نويليئارسإلا هل ههجوي يذلا ماهتالا ىلع ادرو

 نيعم مهف لالخ نمو ةبيط ةينب اذه لعفأ انأ: ريهشلا عيذملا لاق نايحألا

 حلاصل يتوق لكب لمعأ يننأ اضيأ نودقتعي نوينيطسلفلا لاح ةيأ ىلعو(!)عضولل
 . ازيحت رخآلا هربتعي نيبناجلا دحأل ةبسنلاب يعوضوم وه ايف ٍليئارسإلا بناجلا

 يننأ كلذ ىلع لاثملاو“ عضولا حلصأ» ىتح تامجحلا ضعب يئاقدصأل هجوأ انأ

 لكيلا لبج) يسدقلا مرحلا نوراش ليرإ روزي نأ ايويح وأ امهم نكي مل هنإ تلق ئ

 ةوطخ ءذه نأ ملعي ناك دقف. ةطرشلاو نمألا لاجر ةقفرب( عيذملا ريبعت بسح

 ليئارسإ يف ةيلخادلا ةسايسلاب طبترم لعفلا اذه نأ دقتعأ انأو « ةيضيرحت

 . ةدوعلا يف وهايناتن تاحومطو
 نوينيطسلفلا كش الب :عيذملا لاق؟ تامداصملا رربي اذه لهو :لاؤسلا ىلع ادرو

 (!!)/ريثك رومألا يف اوغلابو عضولا اولغتسا
 ريغتي |مئاد :«لبوك ديت لاق ةيناثلاو ىلوألا ةضافتنالل ماعلا وجلا نيب قرفلا نعو

 اغلابم تاحارتقا اوحرتقا مهئارعز نأ نودقتعي نويليئارسإلا. ليئارسإ يف ماعلا وجلا

 عراشلا.. مهندم لخاد برحب اومدطصا اذه عمو اهذيفنت نوعيطتسي الو اهيف

 لك نأ ىلإ ةراشإلا بجي هنأ راطإلا اذه يف فيضأ ينكل « نيزحو طبحم ليئارسإلا

 .ةياور نم رثكأ هل ثدح
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 عضولا :«ديت» لاق زرابلا يكيرمألا يمالعإلا نيعأ يف يلاح ا عضولل ةبسنلابو
 ريغي مل اذإ هنأ دقتعأ انأو .امامت هروهدتل يوق لامتحا كانهو ةياغلل ريطخ يلاحلا

 تنك دقل. ةديعب تاوئس ذنم قوبسم ريغ لكشب عاضوألا رجفنتس فقوملا نابناجلا

 له نولوقيو نييليئارسإلا دوسي مؤاشتلا ناكو «رجنسيك» عم تانيعبسلا يف رضحأ

 ققحت ةياهنلا يف نكل؟ اهيضارأ نم ءزج نع لزانتلا ىلع ةيناث ليئارسإ نوربجتس

 . ةقطنملا حلاص

 لاقف يملاعلا مالعإلا يف ٍليئارسإلا ةروص نع عيذملا لأس ٍليئارسإ يفحص

 ةيزكرملا ةصقلاب ماعلا يأرلا طبترا دقو ةيماردلا صصقلاب طبترت سانلا : «ديت»

 ةزغ يف صاصرلا هيلع قلطأ يذلا- ةردلا دمحم - لفطلا ةصق يهو ةضافتنالل

 قالخأ يأو ءايربألا يليئارسإلا شيجلا لتقي اذامل :لوقت سانلاو هعرصم ىقلو

 شيجلا سيلو ةطرشلا ىدصتت نأ لضفألا نم ناك هنأ لوقأ انأو شيجلا اذه مكحت

 تعدتساف ثادحألا ىلع ةرطيسلا نادقف نم تيشخ ليئارسإ نكل «ةضافتنالل

 . روفلا ىلع شيجلا

 وهو ءيس يمالعإ لكش يف ودبي يليئارسإلا نأ نم ؛زيريب نوميش» ىكتشا دقل
 «ةراجح نولمحي نييتيطسلف ههجاوم يف نيلسارملا تاسدع مامأ حالسلاب ججدم

 ةيمهألا كردت ةينيطسلفلا ةطلسلا نأ دقتعأ انأو «نزاوت دجوي الف حيحص اذهو

 . ةراجحلا ءاقلإ ىلع بابشلا عجشت كلذلو روصلا هذه ريثأتو

 اكيرمأ يف ىمظعلا ةيبلاغلا نإ :عيذملا لاق اديدحت يكيرمألا ماعلا يأرلل ةبسنلابو

 ام ايلاح ههابتنا تفلي ضعبلاهناك اذإو ءطسوألا قرشلا يف ثدحيام اهينعيال

 يلاتلاب مالعإلا «ةردلا دمحم» لفطلا ةروص ةلكاش ىلع روص ببسب كلذ نإف ثدحي

 .ةريثك ىرخأ ليصافت اكرات روصلا هذبب متها
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 نانح» تدبأ ثيح ةراثإلا ةمق يف ناك سدقلا يف جمانربلا سيلاوك يف رادام

 نمأ لاجر دجاوتل اهضفر ينيطسلفلا يعيرشتلا سلجملا ةوضع «يوارشع

 نيينيطسلفلا عيمجت نم مغرلا ىلع ريدلا ةعاق لخاد ةحلسأ نولمحي نييليئارسإ

 ةريبك ةشاش ربع يرجي امل مهتعباتمو ةلصفنم ةعاق يف ليجستلا اورضح نيذلا

 نإ كلذ دعب اهئارزو سيئرو كاذنآ سدقلا ةيدلب سيئر «ترملوأ دوبيإ» لاق امدنعو

 نكل« مهحالس عزنب يوارشع مهترمأ حالسلا نولمحي يوارشع سارح
 هضفر نالعإ ىلإ ريدلاب انارطم اعد يذلا رمألا مهوذح اوذحي مل نييليئارسإلا

 لك جرخي نأ قفاوي هنأ عيذملا ديكأتو ةسينكلا لخاد نييليئارسإلا سارحلا دجاوتل

 دكأتي ىتح نداعملا فشك ةباوب ربع ةيناث اولخدي نأ ىلع جراخلل ريدلا يف نم

 لاثتمالا يف بغري ال نم قح نم هنإ عيذملا لاقو ةعاقلاب ةحلسأ دجوت ال هنأ عيمجلا

 نمب اوداع عيمجلا. ةيلك جمانربلا ءاغلإ مت ولو ىتح ناكملل دوعي الأ رماوألا هذهل

 . فرطتملا يليئارسإلا لوثسملا ' ترملوا دوييإ» مهيف
 عالدنا ذنم فعاضت دق ةيملاعلا تاطحملل بناجألا نيلسارملا دادعأ نأ ركذي

 لسارم 4٠٠ ىلإ زفقو لسارم ٠١“ ددعلا ناك ثيح تارم ةدع ةضافتتالا

 لسارم هلساري ناك يذلا يمسرلا ينابايلا نويزفيلتلا كلذ ىلع لاثملاو ينويزفلت

 ةثالث) اه نيلسارم ةصاخ تاطحم سمح تثئعب ةضافتنالا عالدنا دعب نكل« دحاو

 لشم نيزرابلا نيللحملاو ةريهشلا جماربلا تارايزل ةفاضإلاب اذه ( ةطحم لكل

 اهبلغأو« سإ يب يس» ةكبش يف « رتار ناد» و« نإ نإ يس»لا ينا روفنما ناتسيرك»

 فدهتست تالمح يف ةيمالعإلا اندوهج فشكن لهف ةاشلاو رازجلا نيب دايحلا مزتلي

 عبر لك تحبصأ ةريثك تاطحم يف رابخألا تارشن نأ ةصاخ ؟ يملاعلا ماعلا يأرلا

 . ةعاس
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 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نفلا

 ديهشلا لايتغا نع بيذاكأ رشنب فرتعا دق ناك ٍليئارسإلا نويزفيلتلا نأ ركذي

 يحوت موسر ةفاضإ دعب عشبلا ثداحلا ناكمل ةروزم ةطيرخ رشنب «ةردلا دمحم»

 نويزفيلتلا هبلك تبث ام وهو ثداحلا ناكم يف ةيئيطسلف نارين رداصم دوجوب

 نيينيطسلفلل لفطلا لدق ةمهت قاصلإل فدب# يتلا ريوزتلا ةميرج بسن يليئارسإلا
 .يليئارسإلا شيجلاب ةيونعملا نوؤشلا ىلإ (!!)
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 ليئارسإ يهجاوم يف ييرعلا نملا

 ليئارسإ بلق يفرعذلا ريثت نيطسلف
 مالفأب ظفت 3 ةينيل 0

 ةنياهصلا رزاجم حضفت

 بتاكملا ضعب لواحت يشحو يليئارسإ عمقو راصح لظ ينو تايناكمإلا لقأب

 يأرلا ةلاتسال ةلواحم يف ٍليئارسإلا مالعإلا بيذاكأل ىدصتلا ةصاخلا ةيمالعإلا

 دمحم ا داهشتسا باقعأ يف يبرعلا يمالعإلا قوفتلا دعب هنأو ةصاخ «يملاعلا ماعلا

 دحأ.فثكم لكشب تافرعو ةضافتنالا ةروص هيوشت يف ليئارسإ تأدب.«ةردلا

 نم نيرشعلاو ةنماثلا زواجتت مل ةاتف يه ايلاح ةرثؤملا ةينطولا ةيمالعإلا تاوصألا

 ةطرشلا طابضل بعرم سوباك :اههأب ةيليئارسإ ةيفحص ريراقت اهفصت اهرمع

 نم يهو افيح يف ميقتو «ليعامسإ نيطسلف» ىعدت ةاتفلا .ليئارسإ يف شيجلاو

 .(ةيليئارسإلا ةيسنجلا نولمحي ) 48لا ينيطسلف

 مئارجو ةيليئارسإلا ةيشحولا صاخ يمالعإ زكرم لالخ نم حضفت ؟نيطسلف»

 ةيئاضف تاطحمل ةروصملا ريراقتلا تارشع لقن يف تحجن دقو ةيليئارسإلا تاوقلا

 ىلإ تدأ «نيطسلف» تاحاجن« نيييرغلا نييسامولبدلا نم ددعل ةفاضإلاب ةيبنجأ

 مسا لمحي يذلا عضاوتملا اهزكرم دوهجب ةينطولا ةطلسلا نويزفيلت ةناعتسا

 تارشع عضبل ارخؤم مهددع لصو نيعوطتملا نم ةعومجمب نيعتسيو «مالعإلا

 ةريخذلا اوعمجيو اهوروصي يكل تاهجاوملا بلقل لوخدلا ةديدش ةءارجب اولبق

 . نيرهاظتملا ىلع لالتحالا تاوق اهقلطت يتلا ةيحلا

 لخادو تايفشتسملا يف ةيملاع ةيفحص تارمتؤم ميظنتب اضيأ موقي «مالعإا زكرم
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 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نْملا

 فشكت ويديف مالفأب ظفتحي زكرملا نإف «نيطسلف» هتريدمل اقفوو «ءادهشلا لزانم

 ال ىتح دعب مالعإلا لئاسو ىلع اهعيزوت متي مل مالفألا كلت نكل «ةيليئارسإ عئاظف
 . مهلقتعتو تارهاظملا يف نيكراشملا ىلع ةيليئارسإلا تاطلسلا فرعتت

 :«نيطسلف» تلاق ةيطغتلا يف هتنامأ ىدمو يليئارسإلا مالعإلا ءادأل اهمييقت نعو

 تقولا لاوط برعلا تمدق دقف ءيطخمو ءىيس لكشب يربعلا مالعإلا لمع دقل

 متدقل.. هنوضوخي يذلا يقيقحلا لاضنلاو عارصلا نع ثيدحلا نم الدب: ءادعأك

 عيذم وأ يفحص يأ كلذل رشي ملو نيموي يف 48لا ينيطسلف نم نطاوم ١7 لتق

 ىلتقلا روص تمدقو يليئارسإلا صاخلا نويزفيلتلاب جمانرب يف يتفاضتسا مت ىتح
 . مهتالئاع ءاسأو مهئامسأ ركذ لهاجتي مالعإلا ناك دقل..

 ةديدع تارم رقملا ماحتقا تنمضتو « مالعإ» زكرم الل ضرعت يتلا تاقياضملا

 تاقياضم ىلع تداتعا «نيطسلف» . هب ةصاخلا رتويبمكلا ةزهجأو هتايوتحم ةقرسو

 وه يعويشلا بزحلل ىمتني يذلا اهدلاو دارأ امدنعف ةيليئارسإلا نمألا ةزهجأ

 ةرازول ايماحم هعم بحطصا ابتدالو دنع« نيطسلف» اهمسا الجسمي نأ هتجوزو

 ةيلخادلا تارباخملا يف قيقحتلل هءاعدتسا مت كلذ مغرو ةيليئارسإلا ةيلخادلا

 . ةيليئارسإلا

 لمحت ةيليئارسإ ةيعمج ءاول تحت ةيادبلا يف لمعت ةينيطسلفلا ةلضانملا تناكو

 نم هنأ تكردأ نأ دعب اهنم تبحسنا ام ناعرس اهنكل ءناسنإلا قوقح تاراعش

 قوقح ةيعمج نأ تكردأ نأ دعبو ؛ ةنيعم دودح زواجتي نأ اهطاشنل حومسملا ريغ

 زكرم تسسأ «نيينيطسلفلا اهئاضعأ دض ةيرصنعلا سرامت ةيليئارسإلا ناسنإلا

 يليئارسإلا مالعإلا يف نيطسلف ةيضق نع قئاقحلا رشن فدسبب «مالعإلا

 دكؤت ةيملاعلا مالعإلا لئاسو ىلع اهضرف ليئارسإ لواحت تاملك نم الدبف«يملاعلاو
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 ليئارسإ ّيهجاوم يف يبرعلا نما

 «ميلاشروأ» ةملك مادختسا ضفرتف ةلداعلا ةيلصألا تاحلطصملا ىلع «نيطسلف»

 ةملك قالطإو بغش لاهعأ اهنأب ةضافتنالا لامعأ فصوو سدقلا نم الدب

 .ةيرحلا لجأ نم نولضاني نوينيطسلفو نييئادف نم الدب «نيبرخت»

 ملاعلا يف ةبهتلم نكامأل نوريثك نويليثارسإ نويفحص هجوت نم مغرلاب هنا ركذي
 نوطغي نييليئارسإ نيلسارم دجوي ال هنإف بورحلا قطانم نم اهريغو وفوسوك لثم

 تاياورب نويليئارسإلا نويمالعإلاو نويفحصلا ىفتكيو ةضافتنالا ثادحأ

 . ةيليئارسإلا تاطلسلا وروصم اهطقتلي روصو يليئارسإلا شيلا مساب ثدحتملا
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 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نملا

 -. خيراتلا هيوشتل ُهرماؤم

 فيرحتلا فيرحت

 نودب يليئارسإلا سوام يكيم
 هوبشم مليف يف ريمض الو نف

 خيراتلا ىوذ دوهيلا ريهاشم نم ةثالث ىقتلي نأ ةفداصملا ليبق نم نوكي دق

 ةفداصملا باب نم نوكي دقو «ينف لمع يف رصملو برعلل يداعملا ليوطلا ينويهصلا
 اوهوشو لهج نع اوؤطخا اونوكي دقو «ىلوألا ليئارسإ ةينغم مهيلإ اومضي نأ

 نم ينفلا لمعلاب ةيليئارسإلا مالعإلا ةزهجأ ءافتحا نوكي دقو ؛هوروزو خيراتلا

 ةفداصملا قيرطب لئالدلا هذه لك عمتجت نأ نكمي ال نكل .كلذك ةفداصملا ليبق

 نويلم ةئام نم رثكأ اهيلع قفنا ةديدج ةئيبخ ةينويهص ةرماؤم حضفت يكل امنإو
 .«اهلشف» نع ثدحتلل تقولا ناح دقف ظحلا نسحل نكل ءانخيرات هوشت يكل رالود

 «جربليبس نفيتسالاهتداق دكأ ابسح ؛ ماقتنالا» عفادب ةرماؤملل دادعألا قلطنا

 برعلا ةروص هيوشت يف ةبغرلا ىلإ ةفاضإلابف «جربنسك يرفجاوا نفيج ديفيد»و
 نوتراك مليف لالخ نم نييباهرإلا ةروص يف مهميدقتو «(نييرصملا يف نيلثمتم)

 مقتني نأ دارأ ثلاثلا كيرشلا نإف «رصم ريمأ) مسا لمحي ليوط ( ةكرحتم موسر)

 ريغ اهنم جرخ مث ةليوط تاونسل اهب لمع يتلا ؛ ينزيد تلاو» ةكرش نم اضيأ
 اهتمدق يتلا نوتراكلا مالفألا حاجن هدرفمب هسفنل بسن نأ دعب هيلع فوسأم

 يف «جربنسكا قفتا دقف «ةباغلا كلم»و « نيدلا ءالع» اهرهشأو «ينزيد تلاو»

 (ينويهصلا يئاعدلا ؟رلدنش ةمئاق » جرخم) «جربليبس) جرخملا عم ١445 ربوتكأ

 اياصولا » مليف رارغ ىلع ةكرحتم موسر مليف جاتنإ ىلع ( نفيج ) يدوهيلا نحلملاو
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 ليئارسإ يهجاوم يف يبرعلا نملا

 ايثدبم رالود نويلم "7 ب ةثالثلا ءاكرشلا نم كيرش لك ماهسإ لالخ نم « رشعلا

 « فيراعم» ةديرج بسح و « سكرو ميرد » ةكرش لالخ نم مليفلا جاتنول

 يكيمل ةمصاق هبرض « ىسوم 2 انديس هيجوت مليفلا فادهأ دحأ نإف ةيليئارسإلا

 بتكلاب مليفلا مازتلا مدع هحضفيف ةديرجلا هركذت ملام امأ . ينزيد تلاو زمر سوام

 هيف دشح يذلا مليفلا ركذ دقف هفرحملا ةاروتلا ىتح وأ ةيخيراتلا قئاقتلا وأ هسدقملا

 خأك (مالسلا هيلع ىسوم) رهظأ هنا اهنم جف لكشب ةيربع يناغأ و تارابع هوجتنم

 ايربع هنوك ةقيقحلا ملعي ىتح نوجملاو ثبعلا هكراشي (!!) (سيسمر) نوعرفلل

 لتقي نأ دعب (ليئارسإ ضرأ) وحن مهب بره و «نييربعلا ديبعلا نحم عم فطاعتيف

 برح) هنأ ىلع مليفلا هروص عارص دعب رحبلا قشي و ««رارشألا » نييرصملا دحأ

 ! رفاسلا ءادعلل الوحت نيوخأ نيب «هيلهأ

 يف تايلاجلا نم اءدب نيملسملا جاجتحاو ةضراعم ىقال يذلا مليفلا نأ بيرغلا

 قيقحت يف لشف اهيضارأ مليفلا لوخد ترظح يتلا ايزيلام ىتح ةدحتملا تايالولا

 هل تحاتأ ةروطتم رتويبمك ةزهجأ و ايجولونكتب هتناعتسا نم مغرلا ىلع ؛هضارغأ

 ضعب جارخإ كلذكو نيجرفتملا راهبإل مليفلا يف هيصخش فلأ ١57 كيرحت

 6٠0 ب اوناعتسا مهنأ مليفلا يجتنم ءاعدال ةفاضإلاب اذه . رثؤم لكشب تاطقللا

 (!)هينيد هيفلخ تاذ هيماحمو (نيملسمو نييحيسمو دوبي ) نيد لجرو ثحاب

 لوقت هينغأ ليدعت اوررق و دوهيلا رعاشم وعار مهنأ كحضملا ؛مليفلا حاجن نامضل

 تازجعملل نكمي» : ةغايص ىلإ «انمؤم نوكت امدنع تازجعم لعفت نأ عيطتست»

 ال) :اولاق و ليئارسإ يف نوفرطتملا مهمجاه اذه عم و .«انمؤم نوكت امدنع ثدحت نأ

 هءازا هلوقت ام ةلوؤسملا ةيماحملا دجت مل يذلا موجها وه و (ىقمح الإ اذهك مليف جتني

 ةيلصألا ةركفلا نوجتنملا ذخأ دقو نيدهاشملا نع) هيفرتلل ىعسي مليفلا نأ ىوس
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 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نفلا

 ةيمالسإلا تايلاجلا ءاعز نم ددع !(«ةراثإ» رثكأ و «اقفدت رثكأ» هصقل اهولوحو

 مليفلا اهب مدق يتلا ةروصلا ىلع هدشب ضرتعن :«فيراعملا مليفلا نع ولاق اكيرمأ يف
 طبضلاب ؛هحماج ةريقح هعيضو هئيه ىلع نييرصملا لكو نوعرفلا رهظأ دقف .رصم
 دوهيلا رهظ نيح يف «نييباهرإ ةئيه ىلع برعلا ةهوبشملا هيبرغلا مالفألا روصت اك
 مليفلا . ملاظلا ربكتملا مكاحلا نم صالخلا نولواحي نيذلا (نيكاسملا) ةئيه ىلع

 دلاو (يتيس) نوعرفلا رهظأ و .ريبك لكشب ىسوم ىخا (نوراه) رود رصتخأ
 نأ مليفلا وجتنم فارتعا نم مغرلا ىلع (!) (رلته) لثم حافس ةئيه ىلع (سيسمر)

 ريمأ) نكل ءلدعلا ىلع صرحي ميكح خيش ةئيه ىلع هروصي ناك يلصألا ويرانيسلا

 ناك دقف نييرصملا دض تازواجت ةيأ لافغإو اضيأ هتروص هيوشت ىلع صرح (رصم

 . (! ) طقف نييربعلا نودهضي ماكحلا

 (دوهيلا بر) مالك فيرحت دح ىلإ تلصو ةينويهصلا هقافصلا نأ بضغلل ريثملا

 ام فشكي برلا نأ مليفلا يجتنم رربم ناك و ؛ءارحصلا يف ىسوم ىلا ثدحت امدنع

 . (!!) فذحلاو ليدعتلاب انلخدتف اماردلا بساني ال رمأ اذهو اركبم ةياهنلا يف ثدحيس

 يذلا عاجتلا قرف ىف كيقلا لشق دف ةلييارسإلاقعيتملا فلزتعا يبحو

 يمدل عيب تايلمع كلذل هبحاصت ملو ءالمث اريصق ادبف هيلع نومكاقلا هل ططخي ناك

 .ةحجانلا ةكرحتملا موسرلا مالفأ عم ثدح اى هلاطبأ هئيه ىلع سئارعو

 دارأ يذلا جتنملا مايق ةيمالسإلا ةعطاقملل ةفاضإلاب لشفلا لماوع دحأ ناك دقف

 فحصلا عيمج يف مليفلا نع ةليوط روهشل ثيدحلاب ينزيد تلاو نم ماقتنالا

 نأ ثدح ام نكل «هئاكرش ةرهش و هترهش ىلع ادمتعم همامأ ةحاتملا تالجملاو

 مليف هنأ ىلع ضعبلا هفنص نيح يف .هضرع متي نأ لبق ىتح مليفلا لم روهمجلا

 -هيلع قافنإلا مت اب ةنراقملاب- مليفلا لشف دقو .هيفرتلا وأ نفلا نم لاخ (يريشبت)
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 ليئارسإ ّيهجاوم يف ييرعلا نملا

 رود عيمج يف مليفلا ضرع نع عروتي مل ( جربتسك) يدوهيلا نأ نم مغرلا ىلع
 نم (ينزيد تلاو) يف ناك امدنع هسفن وه اهرقأ يتلا ءىدابملاب مازتلا نود ضرعلا

 .يجيردت لكشب |نيسلا رود يف مليفلا ضرع

 هات دقل :مديفلا نع ةيليئارسإلا فيراعم هتلاق ام ركذن نأ ةياهنلا يف يفكي و

 ضرأل ىلإ لوصولا اوعيطتسي مل ةياهنلا يفو ماوعأ ةعبر“ ءارحصلا يف مليفلا وجتنم
 !! «داعيملا

 هكرمس نيمدال
 0و ير
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 ليئارسإ ْنهجاوم يف يبرعلا نملا

 ةيللاعلا زئاوجلاو ليئارسإ

 مالفألل ةيملاعلا زئاوجلا حنم تايلمع ىلع اهتوطس ةسايسلا دكؤت موي دعب اموي

 ةوقب ليئارسإ جيورت اذه ىلع ةئيدحلا جذانلا نمو ةينفلا تالاجملا نم اهريغلو
 اذهب هنأ نم مغرلا ىلع «لثم نسحأ راكسوأ ةزئاج هحنمل ةوعدلاو «سكئناه موتلا

 هلهؤي ال يلاحلا همليف نأ مغرو «تارم ثالث ةزئاجلا ىلع لصح دق نوكيس لكشلا

 ةرصانمو دييأت هراهظإ وه«سكناه»ل يليئارسإلا جيورتلا يف رسلاو «ةزئاج ةيأل

 يليئارسإ مليف ليثمت لالخ نمو «ةقباس ةيفحص تاراوح يف اهنع ربع ليئارسإل
 . ليئارسإ يف ةيحايسلا نكامألل جوريو سدقلا يف ةينويهصلا تاءاعدا دكؤي

 ىلع هعم تاراوح تلمش يتلاو «سكناه موتا»ل ٍليئارسإلا جيورتلا تايلمع

 يف يئانيسلا رارقلا عناص تركذ اضيأ ةفاحصلا يفو ةيليئارسإلا تايئاضفلا

 ناك اهمويو ءاماع ١5 ذنم ةرم لوأل ليئارسإ راز «سكناه) نأب ةدحتملا تايالولا

 ةفاضإلاب ةريطخو ةريبك ةعرسب ءاهراجغتساب ماق ةرايس دوقي ناكو ءاماع ٠٠١ هرمع

 عفد نودب يكيرمألا لثمملا كرت ٍليئارسإلا يطرشلا..ةدايق ةصخرل هلمح مدعل

 مليف يف نييليئارسإ نيلثمم ةكراشمل ليئارسإ روزي ريهش مجن هنأ ملع نأ دعب ةمارغ

 لصحي يذلا «سكناه موت»ل ةريبك ةلكشم لثمتس ةمارغلا نكت مل عبطلابو ءديدج

 نع ربع فقوملا نكل ؛دحاولا مليفلا يف رالود نويلم ٠١ زواجتي رجأ ىلعنآلا

 .ءالولاو ةعاطلا ضورف مدقيل اركبم مهيلإ بهذ يذلا لثملل نييليئارسإلا ةلماجم

137 



 ليئارسإ ٌيهجاوم يف يبرعلا نّملا

 «قورسم بح ناونعب يليئارسإ مليف ةلوطب يف كراش هنأ نوريثكلا هفرعي ال يذلاف

 ةصق ترادو «روجاملا اليج» ليئارسإ يف ىلوألا ةلثمملاو «يحارزم هيشوم» جرخملل

 بح يف عقي مث ءسدقلا يف ميقيو ةيملاعلا برحلا يف حرج يكيرمأ ريط لوح مليفلا
 ماع ليئارسإ مايق نالعإ لبق سدقلا يف دجاوتلاب ليئارسإ معازم ادكؤم 7ةيدوبي ةاتف

 نولثمملا اضيأ هيف كراش يذلا مليفلا «ابب ينيطسلفلا دجاوتلا شيمبتو 8

 ققحي مل «يجيفا ةيشوما»و «فونشوم ينوم»و «نومصع تانع» :نويليئارسإلا
 «ليئارسإ يف ةيحايسلا نكامألل رشابم لكشب ةياعدلل فده هنكل « ايريهامج احاجن

 ةدوعلل قاتشي هنأ (ئاد ددريو مليفلا دهاشم ريوصتل «سكئناه موت» اهراز يتلاو

 «عبس ركب قوسو .تيملا رحبلاو «ةيبرغلا سدقلاو ؛ةميدقلا سدقلا يهو اهيلإ

 جوري يذلاو مليفلا امأ .يتيربكلاو ةيندعملا هايملل نويع ضعبو ««نيست» ءارحصو

 ءيطاش» وهف هيف هرود نع ةزئاج ىلع «سكناه» لصحي يكل يليئارسإلا مالعإلا هل

 يمه ةرركمو ةميدق ةركفلا نأ مغر» (!) اضيأ هتركفو «سكناه» جاتنإ نم «ةاجنلا

 تارتف بلغأ «سكناه» لثمي هيفو« ام ةرتفل ةلزعنم ةريزج يف شيعلل رطضي ناسنإ

 «ةيسنامور وأ ةراثإ نودبو راوح نودب - تاناويح نودب ىتح- امامت هدرفمب مليفلا

 يهو طيحملا جاومأ ةهجاومو ةبلصلا راجشألا راث رسك دهشم يه ةراثإ ىصقأف
 اوربع ءيطبلا عاقيإلاو للملاو ةباترلا .لبق نم ادج ةريثك مالفأ اهتلوانت يتلا دهاشملا

 بلغأ تلغشو ةريزجلا رهظ ىلع « موت » اهاضق يتلا عبرألا تاونسلا ةرتف نع

 ”تايلسملا تاوصأ نأ ةجردل ةليلق تناك ةيتوصلا تارثؤملا ىتح.. مليفلا تارتف

 مليفلا لاوط ضرعلا ةلاص نم ةوقب دعاصتت تناك «..يسبيبلا « راشيفلا ءبللا

 .ةقيقد ١7١ ةدمل رمتسا يذلا

 موتا ةينويهصلا ةلودلا قيدص حيشرتب فتكت مل ةيليئارسإلا ريراقتلا نأ بيرغلا

138 



 ليئارسإ ّتهجاوم يف يبرعلا نملا

 دكؤت لب-ةيبهذلا ةركلا ةزئاحجل ةفاضإلاب- ةريهشلا ةيكيرمألا ةزئاجلا لينل «سكناه

 هتماستبال هنادقفو نسلا يف همدقت ةلهاجتم (!!«لوألا دوويلوه مجن» حبصيس هنأ

 ءاجرأ يف نوريثك كانه ديكأتلاب هنأو «بماج تسروف» يف اريثك هتدعاس يتلا ةئيربلا

 .اريثأتو ةماسو هنم رثكأ ملاعلا

 نع ربعي مليفلا نأ 'تونورحا توعيدي»ل «سكناها# ىور ىرخأ ةيحان نم
 رخآل لزنم نم لقنتي لظ هتلوفط تارتف بلغأ يفف لازعنالل ايصخش وه هليم

 -سكنامل لازي ال مالكلاو -كلذلو «هدلاو نع تلصفنا يتلا هتدلاو نودب

 ولوبأ) واجيب لثم ةلزعلا نع ربعت امالفأ لضفأ تحبصأو (!) اديج الثمم تحبصأ

 قروزب ريوصتلا عقومل بهذأ تنك ريخألا مليفلا يف .«بماج تسروفاو «"

 لعفلا دودرو ةكراشملا ىلع اريثك دمتعي ليثمتلا نأ مغر «لوب يلوف» ةرك مامأ لثمأل

 نأ مليفلل تاداقتنا نم قبس ام لكل فاضأ «سكناه موت» نأ فيرطلاو .ةلدابتملا

 بوتكم ويرانيس ىلع ءانب مليفلا ريوصت مت ثيح لمتكي مل هب صاخلا ويرانيسلا

 ةريزجلا ىلع هل لوألا ةرتفلاو «سكناه» ةرئاط طوقس لبق ةريصقلا ةرتفلا يطغي

 (!!)لثمملا نم ايصخش اداهتجا ناك كلذ دعب ثدح ام لكو

 وي

139 



 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نفلا

 كرتشم مليف جاتنإ تضفررصم
 جورخلا نع ليئارسإ عم

 ثيح فسويلا زور ةلجمل ةبهو نيدلا دعس ريبكلا بتاكلا ابيوري ةريثملا ةصقلا

 بماك ةيقافتا ىلع عيقوتلا نم ةليلق روهش دعب 2141/4 ربمتبس 1١4 يف لاق

 هعقواةدحتملا ليئارسإ تاهويدتسا» نم باطخب ةيليئارسإلا ةلواحملا تأدب«ديفيد

 تاطلسلا رظن تفل هيف بلطي نيجيب محانم ىلإ «نياتشدلوج ديفيد اهريدم

 نويزفيلتلا تاكرش عم كرتشم جاتنا يليجست مليف جاتنإب صاخلا انضرع ىلإ ةيرصملا
 هعيزوت متيل ةيزيلجنإلا ةغللاب ةيعاجلا ةرجهلا قيرط ىلع تاوطخ ناونعب ةيبرغلا
 ءارزولا سيئر مساب يمسرلا ثدحتملا هملس باطخلا..نويزفيلتلا تاكرش ىلع

 نوئشلل ةلودلا ريزو بصنم لغشي ناك يذلا يلاغ سرطب روتكدلا ىلإ ٍليئارسإلا

 توفص تاونسل مالعإلا ريزو) تامالعتسالا ةئيه سيئر ىلإ لصو مث ةيجراخلا

 ةعطاق تءاج ةباجإلا.. يأرلاب ةدافإلاو ضرعلا اذه ةسارد بلط يذلا (فيرشلا

 راثآلا ةئيه ءاربخ ةراشتسا دعب ةصاخ هوبشملا مليفلا ويرانيس زجوم ةءارق دعب

 .ةيرصملا

 ص 2 26 0 -_
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 ليئارسإ ٌتهجاوم يف يبرعلا نملا

 اهوبشم اركوريدت ةيليئارسإ ةلثمم
 ءانيسب (ناطيشلا سأرر يف

 ىف «تونورحأ توعيدي' ةفيححص تفز «تاسمو تاهوأت» ناونع تحت

 (سنجلا ميلعت) سيسأت هدافم اريطخ اربخ 91/ ويام ١7 خيراتب رداصلا اهددع

 وليك ١؟ دعب يلع ناطيشلا سار ةقطنم يف اديدحت ؛ةيرصم ضرأ ىلع نييليئارسإلل

 يف نوعمجتي نييليئارسإلا نإ ربخلا لوقيو « جازم ةيرق» ىمست ةيرق يف عبيون نم رتم
 مايأ ةعبرأ هتدم اجانرب نمضتت «ءانيس يف سمللاو بحلا» راعش تحت تارود

 يف ءاربخو سفنلا ءالع حئاصن قيرط نع «ةجوازملا»رعاشم ةيوقتل تابيردت ةسرامل

 !جاسملاو كيلدتلا

 مهنم ١8 -ةيفحصو يفحص مهنيب -ايليئارسإ ٠١ تمض ىلوألا ةعومجملا

 !! دابقتسم جاوزلا يف نوركفي الو نيجوزتم ريغ

 اهكلمت مظنملاو ينلعلا يليئارسإلا سنجلاو نوجملا ىوتحت يتلا ةيحايسلا ةيرقلا

 ةفورعم اهنأب ةفيحصلا اهتفصو دقو ةنس 74 رمعلا نم غلبت ؛رليم تور# اهريدتو

 «يودبا» هنأب نويليئارسإلا هفصو يذلا 47 «ديعس »اهجوز اهعمو طاشنلا اذهب

 ناحتسيو ةيعامجلا ةسراملا اهيف متت يتلا ةميخلا سفن يف عيمجلا عم نانكسي امهو

 .«كرتشملا شدلا» تحت

 نم ددع ليثمت يف تكراش ماظتناب سنجلا تارود ميظنت تلواح يتلا «تور»
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 يف ءايزأ ةضراعك تلمع امك يئانيس جتنم اهدلاو نأو ةصاخ ةيئانيسلا مالفألا

 تررقو (!) للملاب ترعش ةدحتملا تايالولا ىلإ تر جاه نأ دعبو ءايلاطيإب وناليم

 . ءانيس يف- اهريبعت بسح-(للدت) نأ

 هيف متي يذلا معطملاو ةيحايسلا ةيرقلا اهيلع اماقأو «ناطيشلا سأر» ةقطنم يف

 ةيليئارسإلا ةفيحصلا نأ بيرغلا . ةذاشو ةبيرغ تاكرحب ةيسنجلا رعاشملا ( نحش)

 تور عم هبح نإ ةحاقو يف لاق ديعس يودبلا نأ نم مغرلا ىلع(!)ةيزيلجنإلاو

 . 1991 ماع يف اجوزت نأ دعب ةصاخ « ديدج انيد» قلخخ

 ةرتفل عجرت ةديعب تاونس ذنم ءانيسب صبرتي يليئارسإلا يرعلا نأ ركذب

 نإف 7٠١ سرام رهش دادعأ دحأ يف تونورحأ توعيديل اقفوف لالتحالا

 .ءانيس ضرأ ىلع نفلا راتس تحت ىرعلل جورت تناك ءانيس يف ةريثك تانطوتسم
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 « 0 «*ووم

 بمنتلا ءدب قوعي نينورلا

 يخس ليوهن ىلع قفاو تسينكلا
 ةيبرعلا ةغللاب ةينويهص مالفأل

 فالخلا رهاظم ثدحأ نمو ةجرد ىصقأل هسفن ىلع مسقنم ليئارسإلا عمتجملا

 ليومتب عبطلاب قلعتي عوضوملاو ليئارسإلا مليفلا وهام فيرعت لوح تاماسقنالا
 ةرتف ذنم ديدش فالخ لحم عوضوملا« ةينويهصلا فقاوملل جورت يتلا مالفألا

 ددحي نوناق رودص دعب ةصاخ «تسينكلاو ةيليئارسإلا ةموكحلا ءاضعأ نيب ةليوط

 ةقطان مالفأب ءيجافن ال ىتح عوضوملا لوح لدحلا دصرن نحنو «ليومتلا هجوأ

 مالفأ فينصت تحت جردنت عقاولا يف اهنكل ةيبرع لودل ىمتتت امبر «ةيبرعلاب

 .ةيليئارسإ

 ررقت تسينكلا نم ةيليئارسإلا (نيسلا ةياعر نوناق رودص نم تاونس ثالث دعب

 يتلا طورشلا ىلع مالفألا يجتنم داحتا ضارتعا دعب ةيناث هليجأت يضاملا عوبسألا يف

 لوصح يف نمكت ةلكشملاو «يليئارسإ» هنأ ىلع مليفلا فيصوتل نوناقلا اهنمضت
 معد ىلع ذيفنتلا زيحل نوناقلا لوخد حئاول ىلع قافتالا درجمب معد ىلع نيجتتنملا

 ةيناثلا ةانقلا حابرأ نم اهمصخ مت لكيش نويلم ٠١١ ايئديبم هل صصح يلام

 نوجتتنملا ناك يذلا عوضوملا نكل «1444 ماع نم أدب ليئارسإ يف ةيراجتلا

 ةريثك ليقارع هتهجاو ريدقت ىصقأ ىلع ةليلق رهشا ىوس قرغتسي نل هنأ نوليختي
 حبصي يكل مليفلا يف اهرفاوت مزاللا طورشلا ديدحتب ةلوخملا ةنجللا لشف اهمهأ

 !معدلا ىلع لصحي يلاتلابو ايليئارسإ اليف
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 ليئارسإ ّنهجاوم يف ييرعلا نفلا

 « مكاحملل تلصو ةيليئارسإلا |نيسلا معد نوناق ذيفنت ةيفيك لوح لكاشملا

 ةنجل اهتحرط يتلا ةغيصلا تناكو. تسينكلا مامأ اددجم تحرط نيعوبسأ ذنمو

 وأ ةيبرعلا وأ ةيربعلاب قطان مليف لك وه يليئارسإلا مليفلا نأ ىلع صنت انيسلا
 اب).(ةينابسالا ةغللاب طلخم يربع) ونيداللا وأ (ةيناملالا ةغللاب طلخم يربع) شدييلا

 ليومت بيرم لكشب دصق فيرعتلا نأف ضارقنالا ىلع كشوت نيتريخألا نيتغللا نأ
 ىلع:صني نوناقلا ةحئال عورشم لسرتسيو « (ةيربعلا يلا ةفاضإلاب ةيبرعلا مالفألا

 ريوصتل ةفاضالاب «ليئارسإ يف ةمئاد ةماقإ هل وأ يليئارسإ مليفلا جرخم نوكي نأ

 .ةيليئارسإ ةكرش نم ليومتب ليئارسإ يف ريوصتلا تارتف بلغأ
 ةبسن نأ ينوناقلا صنلا طارتشا مدع ىلع ضرتعا نييليئارسإلا نيجتتنملا داحتا

 ىتح دهشم لك يف نيلثمملا ىلع ىرست (/.1/5) مليفلاب نييليئارسإلا نيلماعلا
 عيضاوم طارتشا مدع ىلع نيجتنملا ضرتعا (ى.مليفلا يف روجأ ربكا ىلع اولصحي

 ثدحتي وه امنيب يليئارسإ هنا ىلع مليف ليوم اننكمي ال اولاقو مالفألا اهوانتت ةنيعم

 ةثالث نوكي نا نوناقلا طارتشا ىلع نوجتنملا ضرتعا امك .وميكسالا ناكس نع

 نحلملاو ويرانيسلا بتاك ) نييليئارسإ نينطاومل مليفلاب ةيساسألا فئاظولا عابرأ
 .ةبسنلا كلت ةدايزب اوبلاطو ( ريوصتلا ريدمو

 لمع حيتي ال لكشلا اذبم هنأ لاقو نوناقلا ىلع ضرتعا تسينكلا ءاضعأ دحأ

 اننأ مغر ليئارسإل هترجه لبق؛ لاثملا ليبس ىلع. سنوتب دوهيلا دحأ ةايح نع مليف
 ىلع نييليئارسإلا نم ةريبك ةبسن ضرف ةلكشمو ةريثك ةيبنجأ لودب انطبترا دوهيك
 ةياغلل افلكم نوكيس ةيعيبطلا اهناكما يف دهاشملا ريوصتل رفاسيس يذلا لمعلا مقاط

 .يلمع ريغو

 ضرتعا يساسأ لكشب ةيبرعلاو ةيربعلا مالفألل معدلا حنم رايتخال ةبسنلابو
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 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نملا

 يف نرم صن عضوو ءانثتسا ةيسورلا ةغللا حنمب اوبلاطو تسينكلا ءاضعأ نم ددع

 رابك نم ددع.ليئارسإل اديفم ناك ول ىرخأ تاغلب مالفأ معد حبتي نأشلا اذه

 ةيحان نم نيلوؤسملاو تسينكلا نيب ءارآلا ضراعت نم هتشهد نع ربع نيجتتنملا

 امنيسلا ةعانص نع نيلوؤسم ضفر ا(منيب. ىرخأ ةيحان نم انيسلا يجتنم نيبو
 (!!)يرس لكشب رمألا ةشقانم اولضفي مهنأ اولاقو عوضوملا لوح ينلعلا لدجلا

 جاتنإ نآلا ىتح تقاعأ ةيلخادلا تافالخلاو ةيصخشلا حلاصملا: لوقن نأ ىقب

 ةلحرملا هذهل دعتسن لهف باوبألا ىلع رطخلا نكل ةيبرعلا ةغللاب ةينويهص مالفأ

 ؟عيزوتلا قاوسأو انريثاتو انتداير ىلع ظفاحنل ىدحتلا لبقت ةفلتغم مالفأب

 ماا 2 55
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 ضماغ يدوهي اهريدي

 الب -دنال ينزيد,سدق

 !! ستاسئكو دج سم

 ةيالو يف ةقالمعلا «لاسريفينوي» تاهويدتس نم قئاقد ثالث دعب ىلع

 سدقلا دض ةينويهص ةينف ةرماؤم ثدحأ حاتتفا ارخؤم مت ةيكيرمألا «ودنالروا»

 ةميدقلا سدقلل لماك جذومن مانود ٠١ ةحاسم ىلع عبقي ثيح «ىصقألا دجسملاو

 ةئيدملا نم ( ةمايقلا ةسينك اهسأر ىلع) ةماملا سئنكلاو ىصقألا دجسملا ةلازإ دعب

 نيلثممو يهيفرت وجب ةناعتسالا عم اذه لك (!) اهنم الدب دوهيلا لكيه عضوو

 .رثؤم لكشب ةاروتلا تاياور اودؤيل

 يف نيريثكلا نادجو يف ترثأو احاجن سوام يكيمو اليردنس صصق تقال اك

 ةدحتملا تايالولا يف «دلرو ينزيد» ةنيدم 1 نومئاقلا ططخي ملاعلا ءاحنأ عيمج

 بذج قيرط نع سدقلا يف ةينويهصلا معازملل جيورتلل هسفن حاجنلا قيقحتل
 ضرألا تاعابطنا» مسأ لمحت يتلا ةديدجلا مهتنيدمل نيرئازلاو نيدهاشملا نييالم

 يح فحتم» نوكت نأ ىلإ اهنع نيلوؤسملا فارتعا بسح فدبتو «ةسدقملا

 يف اوحجنو« رالود نويلم ١7 يأدبم لكشب ضرغلا اذهل اوصصخ دقو «ةاروتلل

 لالقتسا ىلع موقت يتلا ةقصالملا ةيهيفرتلا تاعورشملا ةسفانم مغر نيرئازلا بذج

 ١ا/ ةيدوهيلا سدقلا لوخد رعس «رزيل ضورعو هايم تالالش قوف كيرفلتلا

 .راغصلل ١؟ورابكلل رالود

 علدنا دقف ارخؤم ةنيدملا راز يذلا ةيليئارسإلا فيراعم ةديرج لسارمل اقفوو
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 ددع ضرتعا ثيح ةنيدملا ةرادإ ىلع نومئاقلاو اكيرمأ دوهم نيب اهببسب ديدش لدج
 هافنام وهو« ةئيدملا فلغي يذلا يحيسملا وجلاب هوفصو ام ىلع تاماخاحلا نم

 تريغتل اولعف ولو ةنيدملا اوروزي مل تاماخاحلا ءالؤه نأ ادكؤم يليئارسإلا لسارملا

 فحتتم اهثلثو هيفرت نكامأ ةنيدملا ثلثف. اهيلع موجه لا نع اوفقوتلو اهنع مهميهافم

 ! لاجملا يف نيصصختملاو نيساردلا ريغل ةينيدلا تاودنلل صصحم ريخألا ثلثلاو

 ةئيدملا نع لوؤسملا نأ يف نمكي اديرولف ةيالو تاماخاح ىاق رس نأ بيرغلا

 ةيحيسملل هجتا يدوهي وه همسأ نم حضتي اكو) « لاتنزور نيورام» ىعدي سق وه

 لمأ) اضماغ مسا لمحت ةسينك نع لوؤسملا وهو (هرمع نم رشع ةسماخلا يف
 نوؤشب متهت ةلجم هرادصإل ةفاضإلاب «ةيكيرمألا ؛ودنالروأ» ةقطنم يف (نويهص

 .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف اهعيزوتب موقيو ليئارسإ

 ةينورتكلالا ةباوبلا ربعن نأ ام اننإ دجنس ةهوبشملا ةنيدملا لخاد ةلوجب انمق اذإو

 سبالم ىدترت ةتف انمامأ دجنس قيرطلا حسفت نأ لبق ركاذتلا علتبت يتلا ةنيدملل

 اننإ نيرئازلل حرشت مث.. «مولاش# ةيربعلاب لوقت يهو ليئارسإ يف دوهيلا نينطوتسملا
 هتيوستو دوهيلا لكيه بيرخت نم تاونس عبرأ لبق) داليملا دعب 57 ماع يف نآلا

 سدقلا قاوسأو ةقزأل جذان ةرايزب ةلحرلا أدبت مث (نامورلا دي ىلع ضرألاب

 داليملا لبق ١56٠ ماعل دوعن ةيئانيسلا (كاب شالفلا» ةقيرط ىلعو اهدعبو ةميدقلا

 يلاوتت مث رصم نم جورخلا ماع هنأ ةنيدملا ىلع نومئاقلا دقتعي يذلا ماعلا وهو

 راصتخاب ةلحرلا. لكيلا بيرخت ىتح عبطلاب ةيليئارسإلا ةيؤرلل اقفو ثادحألا

 رتم وليك ٠٠٠١١ ةفاسمل راوزلا اهب لقتني ةلحر «لاتنزور» ضماغلا يدوهيلل اقفو

 .تضم تايفلا ثالثلو (ليئارسإ ىلإ))

 ضيبا نولب يسكم قباوط ةتس عافتراب نايلس لكيه ءانب مت ةنيدملا بلق يف
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 دومع نيثالث هيف بصتتي ريدتسم وهب ةقبسيو بهذملا ماخرلا نم ةدمعأ هب طبحيو

 «وهبلا اذه يف ادهشم نولثمي اوناك نيلثمملا نم ددع. ينامورلا زارطلا ىلع ماخر

 ةينامورلا ةلودلايلع درمتلل تقولا ناح له نولدجتي اوناك دقف ويرانيسلل اقفوو

 ناعتسا يذلا دهشملا.بسانملا تقولا راظتنالا مهيلع بجوتي مأ دالبلا مكحت يتلا

 . ةقيقد رشع ةسمخ قرغتسا ةريثك ةيتوص تارثؤم ٍناغأب هيف جرخملا

 روذبا ناونعب مليف ضرع اهيف متي انيس ةعاق دجوت لكيم لا جذومن لخاد
 بعشلاب هفصو ىلع ةنيدملا ةرادإ رصت يذلا) يدوهيلا بعشلا خيرات زجوي «نامألا

 رمآتلا راطإ يف (!)حيسملا بلص ىتح ندع ةنج نم ءاوحو مدأ درط ذنم (يليئارسإلا

 لاطبأل اهبش برقأ مدأو نينيعلا ءاقرز ءارقش ءاوح ميدقت مت ٍليئارسإلا

 يف دعجم رعشو ءارمس ةرشب ووذ حيسملا عابتأ لك رهظ !نيب . ةيكيرمألا تالسلسملا
 ةياغلل حتاف رقشأ رعش وذ ضايبلا عصان يديوس هنأكو حيسملا ديسلا ىقب نيح

 !! هليخت نكمي دح ىصقأل معانو

 قوبو دهعلا توبات لثم ةيدوهيلا ةنايدلاب تطبتر» تاودأو ينابمل ةفاضإلاب اذه

 ليتارتو تاولصل نيلئمملا ديدرتو ةريطخلا ثادحألاو بورحلاب صاخلا رافوشلا

 لكيهلاب سادقألا سدق ىلإ نورهأ رود يدؤي لثمم لخدي ضرعلا لالخ « ةيربع
 طاحم قيقد بوبنأ نم ةعرسب عفدنم زاغ يف نارين لاعتشا ربع دوهيلا بر هل ىلجتيل

 . ناخدو ءاقرز ةءاضإب

 ددع ىلع ىوتحت ةنيدملا نأو ةصاخ تاعاس عبرأ يلإ ثالث نم قرغتست ةلوجلا

 قرشلا ةقطنم نم لقألا ىلع وأ ةيدوهي ةمعطأ ميدقت ىلع صرحت يتلا معاطملا نم
 تاراعشو مسا لمحت ايادهو سبالم عيبل تالحم دجوت اذهل ةفاضإلاب ءطسوألا

 نم حوارتي رعسب لاثملا ليبس ىلع عابي يذلا برحلاب صاخلا رافوشلا قوبو ةنيدملا
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 ليئارسإ ّتهجاوم يف يبرعلا نملا

 .ةيربعلاب تاولص طئارش ىلع اضيأ يوتحت تالحملا..رالود ١٠١ إ 6

 هنكل ةيدوبي همأ نوكل يدوب ساسألا يف هنأ هلباقي نم لكل دكؤي ةئيدملا سسؤم

 تايالولا يف ةيدوهيلا ةفئاطلا نم دادعأ عفد اموهو (!) يربع يحيسم ايلاح

 ةئيدملا سسؤم نيمهتم يحيسملا يدوهيلاب ةددنم ةنيدملا مامأ رهاظتلل ةدحتملا

 ةيحيسملل لوحتلل دوهيلا ءاوغأب ليئارسإ ءادعأ مدخي هنأو ةنايخلاب «لاتنزور»

 ةماهلا نويزفيلتلا تاشاشل لقتنا عوضوملا لوح لدجلا ..يدوهيلا خيراتلا ةيوشتو

 نلعأ هنأو ةصاخ «ةدحتملا تايالولا يف ةريبك ةرهشب ىظحي « لاتنزور» لعج ام

 دقف ضماغلا يدوهيلا يدعاسم امأ .ليئارسإ ةلود فقاومل لماكلا هدييأت نع ارارم

 ةينمز تاحاسم ىلع اولصح دقف ةنيدملل ةيناجملا ةياعدلاب مهتداعس نع اوربع

 نع ترمثأ رجألا ةعوفدم تانالعإ تناك ول رالود نويلم ١ مهفلكتس تناك

 لوخدلاب مهل حامسلا لمأ ىلع ةليوط ريباوط يف نيرئازلا نم ةريبك دادعأ فافطصإ
 زواجتت ال يتلا ةيمسرلا هتقاط نم الدب رئاز ١5٠١ ايموي ةنيدملا روزي ناك لعفلابو

 يلإ جاتحي ةنيدملا سسؤم نا ىلإ ريشت تناك ةيداصتقالا ىودجلا ةسارد .رئاز ٠50لا

 نيرئازلا بلغأ.ةيرودلاو ةيسيسأتلا فيلاكتلا ةيطغت متي ىتح ايونس رئاز فلأ ٠
 بسن ديازتت ثيح اكيرمأ بونجب تايالو نم نيمداقلا نينيدتملا نييحيسملا نم
 .اينيد نيمزتلملا

 نم ةيدهك ليئارسإ ةرايزل هتجوزلو هل ةيناجم ةلحر ىقلت هنإ لاق نيرئازلا دحأ
 رطاخملا رتوتلل ارظن رفسلا مدع لضف هنكل« نيسمخلا هجاوز ديع ةبسانمب هءانبأ

 فاضأو .ةديدجلا ينزيد ةئيدم ةرايزب كلذ نع ضاعتساو ةرايزلا نع مجنت دق يتلا

 حصنأسو ؛مايألا كلت يف طسوألا قرشلل رفسلا نم انمأ رثكأ يهف ةلوحجلاب تدعس

 .ةنيدملا ةرايزب مهنيد نع رظنلا ضغب انئاقدصأ لك
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 نيرئازلا ةبسن نأو ةيحيسملل دوهيلا بذجل ططخي ال هنأ دكأ ةنيدملا سسؤم

 ابره دوبم هتدجو هدج نأ فشكو (رئاز ٠٠١١ لك نيب نم ةسمخ) ركذت ال دوهيلا

 هنإو مهل نييزانلا داهطضإ نم افوخ ماع ةئام وحن ذنم ةدحتملا تايالولل ادنلوب نم

 ببسب ةدحتملا تايالولا يف هودراطي يكل مويلا دوهيلا يتأي نأ لبقي ال اذه

 ةرم ال0 ليئارسإ راز هنأ ىلإ راشأو ؟نيحافس ىلإ ايحضلا لوحت له: لئاستو...هنيد

 ليئارسإ راصنأ دشأ نم مه ينزيد ةنيدم يرئاز نأ ىلإو «ةيحايس تاعومجم ةبحصب
 .ملاعلا يف

 : و 22 4
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 رخآلا بناجلا مدقي اذام
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 ليئارسإ يهجاوم يف يبرعلا نّملا

 يليئارسإلا يئامنيسلا يرعلا ةعرس
 (!ةعاسلا يف ةيراع ١١

 وأ لجخ الب اريماكلا مامأ ةينالع نيرعتي ليئارسإ يف تالثمملاو تانيتسلا ذنم

 ءيدابمو فادهأب نمؤي نبنأ معز تحت نيرعت نم كانه نإ كحضملاو راكنإ
 دهاشملا نأ نمعز يتللا « ريئامحوت١اهباقعأ نمو«؛اريباش نادور» لثم. ال نجوري

 ةيرح ةصاخ (ةيرحلا) نوديؤي نبنأ ةنهربو تابثإل يه اهب نرهظ يتلا ةيراعلا

 ةيراع انأو مالفأ نم هريوصتب تمق ام ىلع ظفحتا ال: ةريخألا لوقت ثيح..دسجلا

 . تانيتسلا يف

 تدكأ «فيراي الوش» ىعدتو ليئارسإ يف ينفلا ىرعلا ةرهاظل تابقارملا ىدحإ

 رشع ىنثأ دشح نآلا عيطتست اهنأو ليئارسإ يف دارطاب ديازتت يرعلا لوبق ةبسن نإ

 مايأ ةدع لالخو (!) ةدحاو ةعاس لالخ عضولا اذهب نحل دهاشم طاقتلال ةيراع

 اهل يرع دهشم طاقتلا لبقت ٍيليئارسإلا عافدلا شيج يف ةدنجم دجت نأ عيطتست

 . اهب صاخلا يركسعلا داتعلا بناجب

 تنك دقو لاجملا اذه داور نم انأ: تلاق« ةيطع يلاتن» ىعدتو تايراعلا ىدحا

 ةلفط تسل .ةايحلل يتيؤر يه هذهف« رشع ةسماخلا نس نم اذه لعفا نأ ديرأ

 انئج اننأب نمؤأ انأ .كلذ دعب مدنت مث ةيراع ريوصتلا لبقت نأ اهل رطخي ةروهتم

 وهو ..ةيعيبط رومألا رثكأ وه ىرعلاو« ةلاحلا هذبب ةايحلا يهننسو ايارع ةايحلل
 ريبك ددع يل ربع دقو .لجخ نودب يلزنم يف ةيراعلا يروص عضأ انأو (!)ةقيقحلا
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 ليئارسإ ٌنهجاوم يف يبرعلا نملا

 نم امأ ,دهاشملا مهتبجعأو .يل ةيراع دهاشم طاقتلا يلوبقل مهريدقت نع سانلا نم

 يروص رشن باقعا يف هنأ دكؤأو «نيلزعنم مهريشعا انأف ةوطخلا هذه اودقتنا

 روص طاقتلا ىلع ادج تاريثك تايتف تقفاو مايأب تالجملاو فحصلا يف ةيراعلا

 .اضيأ نهل ةيراع

 دمتعت انمالفأ نم طقف/ ٠١ :راطإلا اذه يف تلاق تايليئارسإلا تاجتنملا ىدحإ

 لاؤسلا ىلع ادرو .عيمجلا اهركتيو حجنت يتلا مالفألا يه هذهو سنجلا ىلع

 تنك اذإ ام دعب فرعا مل :تلاق ةيراع تاطقلل ةلثمم كتنبا لمعت نأ نيلبقت له: له

 اذه ىلع بيجأ نأ عيطتسأ الو ال مأ ليدوم وأ ليثمتلاب يتنبا لمعت نأ يف بغرأ

 . لاؤسلا

 تنرتنالا ىلع ريهاشملا عقاوم نونطوتسي نويليئارسإلا: بصنلا لئاسو ثدحأ

 اياحضلا سأر ىلع دويلوه موجن.. مهزازتبال

 دقف مهتيناودع يضرت دعت مل ةلتحملا ةيبرعلا يضارألا يف مهتانطوتسم نأ ودبي

 يتلا ناطيتسالا تايلمع تنرتنالا ةكبش ىلع عقاوم ناطيتسا نويليئارسإ ررق

 عقاوم لالتحا ىلع موقت ةيليئارسإلا «فيفا لت» ةلجم يضاملا عوبسألا يف اهتفشك

 رهشا هل عقوملا ءالخإ لباقم مهزازتبال ريهاشملا ةصاخ ةيملاعلا ةكبشلا ىلع ريغلا

 .«"سليو سورب# ريهشلا لشمملا وه ةعقوم نويليئارسإلا لتحا نيذلا اياحضلا
 نم نينثأ اهيف بلاطي ةيضق عفرب يملاعلا مجنلا دده امدنع ترجفت ةحيضفلا
 سوربل : ناونعلا ءارشب مهمايق دعب رالود نويلم ١١ هردق ضيوعتب نييليئارسإلا

 نكمي ال هنأل همسا لمحي هل اعقوم ةماقإ نم هعنم امم ةكبشلا ىلع « موك تود سليو

 مهنكل عقوملا مسا نع هل ىلختلاب نييليئارسإلا بلاط لثمملا.. عقاوملا نيوانع راركت
 .لاملا نم اريبك اغلبم مهل عفديس لثمملا نأب نوقثاو مهنأب اوفرتعاو اوعدترب
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 ليئارسإ تهجاوم يه يبرعلا نملا

 تحت ليئارسإ يف يهاقملاو تارابلا ةرادإل ةكرش ناكلتمي نايليئارسإلا ناباصنلا

 ةكرشو ةهوبشم مالفأ جاتنال ةكرش كلذكو .«سينزب يكنام»..ربعم مسا

 ريهاشم ءامسأ ءارش يف انأدب ماع ذنم :/رئزيف» ىعديو امهدحأ لاق دقو (!)رتويمك

 فارشال ةعضاخ ةيكيرمأ ةكرش لالخ نم «سنزيب يكنام ”ةكرش حلاصل |نيسلا

 اهئارشب انمق يتلا عقاوملا ددع لصو دقو -نييليئارسإلا معز قفو- ةدحتملا ممألا

 ءارشل ريهاشملا نم نوريثكلا هاجتال ةبسنلاب ريبك مقر وهو اعقوم ا/4 نآلا ىتح
 .«ويرباك يد ودرانويل» مجنلا لعف |ملثم اركبم مهئامسا لمحت عقاوم ءامسا

 نحنف مايألا هذه ةجئار ةراجت هذه «تودج» ىعديو رخآلا باصنلا فاضأو

 تارالودلا نم نييالملا تارشعب هعيب ضرعنو رالود يتئام وأ ةثاب عقوملا ىرتشن

 امل اتخي نمل ةلئاط غلابم عفدت ةيملاعلا تاكرشلا تحبصأ رصع يف يداع رمأ اذهو

 . اياذج اناونع

 سوربا يماحم نم باطخ امهيقلت دعب ىتح اههنأ ادكأ نييليئارسإلا نأ ريطخملا

 تقحل يتلا رارضألا نع يروف ضيوعتك رالود فلا ةئام عفدب (مهبلاطي «سليو
 دكأدقف .ناونعلا نع امهيلخت مدع ةلاح يف رالود نويلم ١٠و يملاعلا لشمملاب

 ىرحا تالاج يف ةيناطيتسالا |هتطشنا ناعسويس لب ءاعجارتي نل اهنا ناباصنلا

 .امنيسلا موجن زازتبال ةفاضإلاب

> 
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 ليئارسإ ٌيهجاوم يف يبرعلا نّملا

 ايفاملا يف وضع ةجردب نانف

 يعافا مهنأب اًرغؤم نيينيطسلفلا فصو يذلا ايدفوع فسوي ماخاحلا معزتي

 نم مغرلا ىلع برعلاو نيينيطسلفلل كلت هتاقافص هجو دقو ينيدلا ساش بزح

 ثدحأ نمو تاباختنالا يف ريوزتلا اهنيب نم يتلا تافلاخملاب مختم بزحلا فلم نأ

 ينغملا نأ يهو ىريك ةحيضف ةرجفم ارخؤم تفشكت يتلا كلت بزحلا حئاضف
 ساش بزح اهب ناعتسا يتلا لئاسولا نيب نمف. فرتحم باصن بزحلل يمسرلا

 يف ةئلاثلا ةيبزحلا ةوقلا حبصيو ةريخألا تاباختتنالا يف ةريبك ةرفط ققحي يكل ينيدلا

 ةضايرلا موجنب ةناعتسالا لثم ةيديلقت ريغ لئاسو دوكيللاو لمعلا دعب ليئارسإ

 نم الدب ريخألا نأ برغألاو (!)بزحلل يمسر ينغم نييعتو. بزحلل جيورتلل

 حئاضفلا نم ةلسلس يف هل ببست بزحلل جيورتلا ىلع ادعاسم الماع نوكي نأ

 (!)ديتع يمارجا يضام وذ هنأ فشكتو ةيلاملا

 مجاهتو ؛زابلا ينيب» ىعدي« بيبأ لت» ةلجم ةلماكلا هتصق تفشك يذلا ينغملا

 يف ايلعلا ةمكحملاو «ينيد يقرش ساش بزح نأل« نييناملعلاو نييبرغلا هيناغأ

 بزحلا ميعز نع وفع رادصإ وأ ةئربت مهضفرل ليئارسإلا سيئرلاو ليئارسإ

 قيقرلا لماعتلا بولسأ نيب نراقت يناغألا..داسفلاب نيدأ يذلا يعرد ةيرآ قبسألا

 مكحو ءودبهب يسائرلا هبصنم نم ةلاقتسالاب هل حمس ثيح نامزياو دسافلا عم

 نأ مغرو .ذافنلا عم تاونس ثالث يعرد» بزحلا ميعز نجسب ايلعلا ةمكحملا
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 ليئارسإ ٌنهجاوم يف ييرعلا نملا

 هتلاط ريثكب رطخأ تامابتا نإف تاماهتالا نم ريثكلا اهتايط يف لمحت «ينيب» يناغأ

 ةيلام غلابم يف مهيلع لاتحا ينيدلا بزحلا ينغم نأب نوريثك دكأ نأ دعب ارخؤم

 (!!)ههيلإ اهديعي نأ ضفريو ةمخض

 ستاك هومولش ىعدي ينف جتنمو تالفح دهعتم « ينيب !اياحض ةمئاق ردصتي
 اهيف لازي ال ناك يتلا ةرتفلا يف ينغملل ةبخاص تالفح ميظنتب ماق هنأ دكأ ثيح

 نكل .ءتوصلل تادعم راجئتساو حرسم ءانب تافورصم عفدب ماق ثيح ايناملع

 ةناعتسالل جتنملا عفد ام ىفتخاو هيلع تمكارت يتلا نويدلا عفد ضفر ىنغملا

 هنإ ينكح ضي ام رثكأ :ثدح امع لاق جتنملا. هنع ثحبلل صاخ بتكمب نيققحمب

 نم له !؟يلع لاتحي ملأ.. ملظلاو يرصنعلا زييمتلاو داهطضالا دض نآلا ينغي

 نيتسلا ىطخت غلبمب ىلع لاتحا دقل ؟هضارتقا متي ام ةداعإ متي الأ ةيماسلا ءيدابملا

 رفسلا نم هعنمب رارق رادصاب ءاضقلا عانقا يف تحجن يبناج نمو.. لكيش فلأ

 .ليئارسإ جراخ

 كنباو «يموؤل كنب» اهنم ليئارسإ يف ةريبك كونب اضيا ينغملا اياحض زربأ نم

 نييليئارسإ ةثالثو ةيندعملا هايملل ةكرشو ةلومحملا تانوفيلتلل ةكرشو«تنوكسيد

 بصنلا قيرط نع ىنغملا اهيلع ىلوتسا يتلا غلابملا يلامجا.. بيبأ لت يف نوميقي
 .تالكيشلا نم فالآلا تائمب ردقت لايتحالاو

 عقاولا يف يه تامابتا نم هدض ريثأ ام بلغا نا ةحاقو يف دكأ ينغملا نا بيرغلا

 هلويس هيدل نا ةجردل ةياغلل رقتسم يلاملا هعضو ناو اهنم / 44, 4 ةيوست مت نويد

 نوعقوتي نيسايسلا نيللحملا نأ برغالاو (!)لكيش نييالم ةسمخلا ىطختت ةيلام

 اهمعدي يتلا تاعقوتلا يهو .تسينكلا ةيوضعب ةمداقلا تاباختنالا يف ينغملا زوف

 تاباختنالا يف :لاق ثيح هسفن ينغملا يأرو بزحلل (دسافلا) قبسالا ميعزلا يأر
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 يل حمسي مل بزحلا ةمئاق يف يبيترت نكل ءساش بزح لبق نم يحيشرت مت ةريخألا
 اذه ثدحيس.. تسينك وضع حبصأس ديكأتلاب ةمداقلا تاباختنالا يف . حاجنلاب

 (!)تقولا اذهل تشع ول ٠١١/ ةبسنب

 ةيقالخأ ةيضاير ةحيضف يف تاونس ذنم اضيأ طروت ينغملا نأ ةيرخسلل ريثملا
 ىدحإ طبهت ال ىتح ٍليئارسإلا يرودلاب قرفلا دحأل يواشر عفدل طسوت امدنع

 هتناداو هيلع ضبقلا ءاقلاب تهتنا يتلا ةحيضفلا يهو .يناثلا مسقلا يرودل قرفلا

 مدعب هدهعت عم يلام غلبم هميرغتو هدض رهشأ ةتس ةدمل نجسلاب مكح رادصاو

 ةارابملا عيب يف كش كانه نوكي ال ىتح نآلا دعب ةيضايرلا بعالملا يف دجاوتلا

 .ةسفانتملا قرفلا ىدحال

 حلاصن تايرابملا عيبب تمق:لاقف هبكترا اب اددجم ينغملا فرتعا عوبسألا اذه

 باهسالا ديرأ ال نآلا ينكل ءيس ءيش تبكترا يننأل يتنادا تمتو ىرخالا قرفلا

 هيلع ةطرشلا تقلا امدنع ةيناث ةحيضفب فارتعالل رطضا امك .عوضوملا اذه يف

 يئاضق مكح رودص نود تهتنا يتلا ةيضقلا يهو ةيمسر قاروأ يف ريوزتلا ةمهتب
 . ةلدالا ةيافك مدعل ودبي |ميفء هدض

 اهنكل يئاضق مكح اهيف هدض ردصي مل؛ينيب# اهيف طروت يتلا حئاضفلا ةيقب

 راوح يف الئاق هب فرتعا ام وهو .فرتحملا يمارجالا هكولس ىلع عبطلاب للدت

 امرجم ناكو يئاقدصا دحأ نا ركذتاو ديتع مرجم تنك نيدتلل يهاجتا لبق : يفحص

 اوهجتا ءاقدصاب تنعتسا لعفلابو هلتق تررقف لاملا ضعب لباقم يتنايخ ررق اضيأ

 .دالبلا جراخ انأو ٍليمز لايتغا مت ثيح ةميرجلا نع يعجارت مغر هلتقل

 هيدل هفارتعا بسحف نيمرجملا ةاتعب ةديطو تاقالع ينيبل لازي ال نآلا ىتح

 يتلا مظنملا مارجالا تاباصعل ةفاضإلاب اذه.نيريثك نيجاسم عم ةديطو تاقالع
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 ريبك فرش اذه ربتعا ال يننا مغر ةيليئارسإلا ايفاملاب تالاصتا يدل:اهنع لاق

 اريثك طبترت ليئارسإ يف ةسايسلاو ىمادقلا يئاقدصا مه ءالؤه لاح ةيأ ىلعو .يل

 .كسفن نع عفادت نا بجيو لتقلا دحل لصي دق سفانتلا نأل ةيليئارسإلا ايفاملاب

 يف (نينيدتملا) عمتجم ةقيقح نع ربعت يتلاو اضيأ ةلجخملا حئاضفلا نيب نمو
 جراخ يتماقا لالخ :هلوقب «ينيب» ينغملا اهب فرتعا يتلا ةصقلا كلت ليئارسإ

 تدطوت نأ دعبو ««نوال يد اينوس» ىعدت ةينغ ةجتنم ىلع تفرعت ليئارسإ
 يايح يف اهب مقا مل ةوطخب تمق كانهو سولجنا سول يف الزنمل ينتعد انئيب ةقالعلا

 نمثلا ةيلاغلا متاوخلاب ءيلم قودنصب اههلزنم يف ظفتحت تناك ثيح ةززقم ةوطخ

 ريغص متاخ تذخأ..رالود نويلم فصنو فلا 65٠١0 نيب حوارتي دحاولا رعس

 ةدع دعبو.هيف ميقا تنك يذلا قدنفلل تدعو رالود نويلم فصن هنمث ناك مجحلا

 تلصح اهنا لوقتو ىكبت يهو ىلإ اينوس ترضح ءمرجملا ينغملا ةياورل اقفو« مايأ

 يلاهيف ترهظ سيباوك ةدع دعب الإ متاخلا اهل دعا مل ةلحارلا اهمأ نم متاخلا ىلع

 . هتدعا لعفلابو متاخلا ةداعإب ينبلاطت اهتدلاو

 نيبو هنيب راد ام ةيقيقحلا ٍليئارسإلا نيدتملا ةيصخسش نع ربعت يتلا فقاوملا نمو
 زاهجلا لمح مث «نويزفيلتلا زاهج نم صلختت ملام لغقلاب اهدده ثيح هتجوز

 هتجوز ترتشا امدنع يلاّثلا مويلا يف هتلعف ر و ةذفانلا نم هب ىقلاو يولعلا قباطلل

 راجش راطإ يف تتا امناب لتقلاب هتاديدهت ىلع قلع ينيب ينغملا (!) ديدج نويزفلت

 .أطخا هنإو

 يطاعتو تارصاقلا عم سنجلا ةسرامم اضيأ هءاطخا تنمضت يذلا ينيب

 ههاجتا تقبس يتلا تاونسلا لالخ يئانغ تيساك طيرش ١١ ردصا« تاردخملا

 يذلا (يعرد) ساش بزح ميعز نم عيجشتب ةينيد يناغأ طئارش ردصا مث نيدتلل
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 هتيوضعل ةفاضإلاب ساش نع تسينكلل هحشرو بزحلل يمسرلا ينغملا هربتعا

 .تايدلبلا ىدحا سلجم

 نراقو داسفلاب هتنادا دعب ىتح ساش بزح ميعز نع ةحاقوب عفاد ينيب ينغملا

 مت نكل داسفلاب ةوقب مهتا يذلا نامزياو قبسالا يليئارسإلا سيئرلا نيبو هنيب

 ءىطخي ملو نيعبسلا ىطخت نامزياو :ينيب لاق ثيح هتلاقتسال هميدقتب ءافتكالا

 نكل ءنجسلا لخدي نأ ىنمتأ نكأ ملو «ةريثك تازاجنا لباقم يف ةدحاو ةرم ىوس

 نم فوخلا داس ثيح «لوألا ماقملا يف ةيسايس تناك «يعرد» ةمكاحم نأل نيزح انأ

 يف هدض نويبرغلا بصعتف ليئارسإ يف ءارزولل اسيئر قحال تقو يف حبصي نأ

 لماعتنا يف ةقرفتلل ريشت ةينغا قاوسالا يف تحرط هلك اذهلو .يقرش هنأل ةمكاحملا

 نودهطضي امود اوناك نييبرغلا نأ يف نمكت ةقيقحلا ةلكشملاو .يعردو نامزياو نيب

 رهظ نأ دعب نكل هتفاقث فعضل كلذ ىلع جتحي وأ يقرشلا رعشي نأ نودب نييقرشلا

 اوعطقي نأ نويبرغلا ررق دتشتو ىلاوتت ةاواسملاب مهبلاطم تأدبو يقرشلا جوضنلا

 .«يعرد ةيرا»..ةيقرش سأر ربكأ

 نلعي نأ ىنغملا ررق داسفلل هتنادإ دعب ينيبل ىلعألا لثملا سبح دعب هنأ فيرطلا

 ضفر نأ دعب ةصاخ (!)يليئارسإلا نيميلا ةدايقل دوعيل وهايناتتل ةيوقلا هتدناسم ارخؤم

 دحأ هنع لاق ثيح ىهتتنت ال يتلا ةيداملا هبلاطمو مهل مئادلا هزازتبا ساش بزح ةداق

 طقف ينغي نأب هانبلاط دقل : همسا نع مالعإلا لئاسول فشكي نأ نودب بزحلا ةداق

 جمانرب هحنم يه ينيب ينغملا بلاطم ثدحأ. هيضام هل انرفغ اننأو ةصاخ ثدحتي الو

 . بناج لك ءاطخأو نينيدتملا عم نيينالعلا لكاشم هيف مدقي يكل ينويزفلت



 ليئارسإ ٌتهجاوم يف يبرعلا نّملا

 يسامولبدل ىربك ةحيضف
 ليزاربلا ىف ريبك ليئارسإ

 ةيسسامولبد ةراعد

 (!! نفلارتس تحت

 لقن لئاسو يف ةثيدحلا ايجولونكتلا ةروث نأ ٍيليئارسإلا لصنقلا بئان ةلكشم

 فحصلاو تنرتنالا ةكبش ىلع ةرفوتم هتحيضفو هتنادإ ةلدأ تلعج تامولعملا

 اهفصو ىتح عبطلاب اننكمي الو قيلعتل جاتحت ال روصلاف.. اهبلطي نم لكل ةيملاعلا

 عاضوا يف هتقشو ةيسامولبدلا هترايسو وه اهيف رهظيو ةياغلل ةحضاف اهناب ىوس

 (!)امامت ايارع تارصاق تايتفو لاجر عم ةذاش

 لمعلا نع « طقف «هفاقياب ىفتكيو الجخ لصنقلا بئان ىراوتي ملاذه لك مغر

 لماجت نع اددجم هيف فشك تونورحا توعيدي ةديرجل راوحب ىلدي حارف
 ءاضعأ ضعب اهبكتري يتلا ةبيرملا تازواجتلا نعو ةيراعلا قئاقحلل نييليئارسإلا

 لظ يف ةصاخ ةبيرلا عضوم يف اعيمج مهعضي ام يليئارسإلا يسامولبدلا كلسلا

 .ةياهنلا يف مهب قحلت يتلا ةففخملا تابوقعلا

 هحرط «رس ةيرا» ليزاربلا يف ليئارسإ لصنق بئان نم حقو لؤاستب راوحلا أدب

 ةيسمأ ببسب يفيظولا يلبقتسم عيضي نا لوقعملا نم له لاق ثيح ةفيحصلا ىلع
 ملح ناك لوقي لسرتسا مث ؟:ورينج يد وير» ةيليزاربلا ةمصاعلا يف اهتمظن ةنونجم

 ةراعدلا ةكبش نأشب هتافارتعاو هتياور ةرم لوأل درسي نا لبق «وير» روزا نأ يتايح

 امدنع ةيادبلا تناك : لاق ثيح تنرتنالا ةكبش ىلع ايارعلا تارصاقلا روصل هثبو

 ديرت هتقيدص نا ينربخيل (جربنتش جروج ىعدي ٍليئارسإ) يئاقدصا دحأ يب لصتا
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 ةرك قيرف ناولأ سفن ىلع رحب سابل ارخؤم ترتشا دقو ءايزأ ةضراع نوكت نا
 تنأ له هتلأس يبناج نم .كتقش يف اروص اهل طقتلت نأ ديرأ و اهيدل ببحملا مدقلا

 نوفيلتلا ةعامس ىطعأو. لكاشم دجوت الء ديكأتلاب يل لاقف؟ كلذ ديرت اهنأ قثاو

 نأ « ةءاربب« ديرأ تنك يننأل تلبقف. ءايزأ ةضراع نوكأ نأ ديرأ ةيرآ: تلاق يتلا ةاتفلل

 (يتقيدص) ترفاس نأ دعب يدرفمب ميقأ ةرتفلا هذه يف تنكو (!)اهدعاسأ

 بئانل لازي ال ملاكلاو- ناك اذه لك..رهشا ةدعل يعم تماقأ يتلا ةيليئارسإلا

 ةاتف اضيأ رضحيس هتقيدصل ةفاضإلاب هنا ينربا يقيدص نكل»« ايعيبط- لصقنلا

 وه يلاؤس ببس ناكو ؟تارصاق ناتاتفلا له هتلأس ذئدنعو.امل ةقيدص ىرخأ

 (!)ةيلوؤسملاب يلخاد ساسحإ

 يف تأدب. نيتاتفلا هعمو يقيدص رضح كلذ دعب يوري لصنقلا بئان لسرتساو

 اهدسج نع سيالملا عزن يف تأدب تاطقل ةدع دعبو رحبلا سبالمب هتقيدص ريوصت
 كلذ دعبو (!!) ينف لكشبو فطلب اذه لك مت دقو ةيراع هبش يهو اهروصا انأو

 انأ تنك. روص ةدع انل تطقتلاو اريماكلا تذخأ ةاتفلا.. ةحابسلا مال اعيمج انلزن

 ءاذغ ةبجو انلوانت نأ دعبو « ةءاربب ءيش لك مت دقو رحبلا سبالمب يقيدصو

 .يلزنم ناتاتفلا ترداغ

 هترايس قوف ةيراع ةبش يهو ةيليزاربلا ةاتفلل ةروص ثب له لاؤسلا ىلع ادرو

 ينورتكلالا ديربلا ريع تلسرأ دقف. معن: الئاق ةيرآ» فرتعا تنرتنالا ةكبش ىلع

 . مهتشهد ريثأ نأ تدرأ دقف يئاقدصأل اهتطقتلا يتلا روصلا نم اددع

 ناك ليزاربلا يف ليئارسإ لصنق نأ ةرم لوأل فشك لصنقلا بئان نأ بيرغلا

 هيرا نأ نع فشكيامت نهئاوغا ةلواحمو تارصاقلا تايتفلا ةلزاغم ىلع هعجشي

 تالفحلا ىدحا يف لصنقلا عم ناك هنأ ىور ثيح هئالمز هيقب نع اذاش سيل
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 نا كحصصنا هل لاقو ةبيرق ةدضنم ىلع سلجت تناك ةليمج ةاتف ىلإ هرظن تفل امدنع

 الوأ قيرطلا يف فقوت هنكل اهتلزاغمل لصنقلا بئان بهذ لعفلابو اهتلزاغم لواحت

 زواجتت مل اهناو اهتنبا اهناب بضغ يف هربختل ةاتفلا مسا نع اهلأسيل لفحلا ةمظنم مامأ

 .اهرمع نم رشع ةعبارلا دعب

 «ةيرا هدكأ . حياضفلا نم رثكأ حيار اي: لوقي يذلا يماعلا لثملا ةقيرط ىلعو

 ٍليئارسإلا يمامولبدلا نكل لصنقلا رييغت مت ليزاربلا يف هلمع ةرتف لالخ هنا اضيا

 اهيلع علطاو لب« هبئان اهطقتلي يتلا هنجاملا روصلاب اضيأ ملعي ناك ديدجلا
 ةيولخ ةهزنل نيتاتفلا و هقيدص عم رفاس هناب اضيأ هيرا فرتعا امك (!!)هسفنب

 ماظتناب تايتفلا هل مدقي نكي مل هقيدص نا ىعدا هنكل. موي نم رثكأل ترمتسا

 ىفن امك..تاقيدص هل مدقي نا هنم بلطي ناك طقف هناو مهعم ةراعدلا ةسرامل

 . هعم نهتماقا لالخ تايتفلا عم سنجلا سرام دق نوكي نا ةديدش ةبارغب

 ( جرينيتشا» لصتا امدنع تأدب ليزاربلا يف ةيليئارسإلا ةيلصنقلل ةقيقحلا لكاشملا

 يف هعم ميقت تناك يتلا هتقيدص درط هنأب هربخيل لصنقلا بئانل برقملا قيدصلا

 ىوتحي يذلا روصلا موبلا اهعم تبحطصا اهنكل «لزنملا ترداغ لعفلابو .هتقش

 ةيليئارسإلا ةرافسلا نم ايفتاه الاصتا تيقلت مايأ ةدع دعب .اعم امهعمجت تاطقل

 تارصاقلل اروص هنزوحبو« جربنيتش» ىلع ضبقلا تقلا ةطرشلا نأب هيف ينوربخي

 اهرداغا الاو ةياصنقلا يف ةماقإلل لقتنا نأب ينوحصنو يلزنم ينو يعم اهطاقتلا مت

 ةركاذ ىلع ةظوفحملا كلتو «ةيفارغوتوفلا ةيصخشلا روصلا لك عمجا ناوءاقلطم

 ةطرشلا ظفحت نم افوخ ةيلصنقلل اهرضحاو يتقش نم يصخشلا رتويبمكلا

 .اهيلع ةيليزاربلا
 ءاضقلاو ةيليزاربلا ةطرشلا ةحاقوب مجاه ٍليئارسإلا يسامولبدلا نأ بيرغلا
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 نا نيح يف (!)ينوناق ريغ لكشب تمت هلزنم شيتفت تاءارجإ نأ ىعداو.ٍليزاربلا

 يف تارافسلل ةحونمملا كلت نم ريثكب لقا تايلصنقلل ةحونمملا ةيسامولبدلا ةيامحلا

 .عونلا اذه نم مئارج باكترا دنع ةصاخ يلودلا نوناقلا

 نكل يلع ضيبتقلا ءاقلإ زوجي ال هنا ملعا تنك: لوقي لصنقلا بئان لسرتساو

 اولجؤي وأ يننولطعي ناو يعم قيقحتلل ينوعدتسي نأ نويليزاربلا ةعاطتسا يف ناك

 ىلع يتقشل بهذا نأ نود- ةرشابم راطملل لصنقلا ينبحطص» ةياهنلا يفو .يرفس

 يف ةعبتملا ةيليئارسإلا ةيجراخلا ةرازو يف ةميدتسملا رماوألا ذفني اذبب ناكو قالطإلا
 ىقلت نا نم ةديدش فواخم طسو ليزاربلا ترداغ لعفلابز «تالاخلا هذه لثم

 .ىلع ضبقلا راطملا تاطلس

 هقيدص هبحصبو هدرفمب هل هنيشم روص رشن دعب هلعف در نع دورب لاق ةيرا

 التم ودبا يننا نم ىوس جرح يأب رعشا مل: تارصاقلا تايتفلا ةبحصب ىرخاو

 .(!!)مارج وليك نيرشع لقالا ىلع ينزو ضفخا نأ يلع يسفنل تلقو ريبك لكشب
 وهف ةيليئارسإلا ةيجزاخلا ةرازو يف هعم يرجا يذلا قيقحتلا صن نعامأ

 عم ةيليئارسإلا ةيجراخلا ةرازو لماعتت فيك فرعنل ليلحتلاو دصرلا قحتسي

 يفرحلا ىنعملاب قيقحت كانه نكي ل:«ةيرا» يور ثيح ةيلودلا داعبألا تاذ حئاضفلا

 يلاوقا ليجست متيس هنا نم ينورذح نا دعب ءيش لك انل يورا يلاولاق طقف ةملكلل

 ال: اولاقو ةشهدب ىلإ اورظن ثدح ام مهل تيور نا دعبو. يدض مدختست دق اهناو

 ةرازو يف عيمجلا ينديأ دقل لاح ةيأ ىلعو (!!) كدض ءيش يأ هتلق ايف دجوي

 .انزاوتمو الداع (!ةلئسأ ةيأ نمضتي مل يذلا) يعم قيقحتلا ناكو ةيجراخلا

 يف رمتساس يننأ دقتعا ديكأتلاب: ةيرا لاق تونورحا توعيدي ةلئسأ ىلع ادرو

 ينتملظ دقف« يتلاقا متي نلو ليقتسا نلو ةيليئارسإلا ةيجراخلا ةرازو يف لمعلا
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 اهلاق) وريبو نيصلا يف لبق نم ديج لكشب تلمع دقف.ةيملاعلا مالعإلا لئاسو

 ناو ةنخاس ةيمارغ تاقالع اضيأ كانه هل تناك هنا نوملعي عيمجلا نا مغر ةحاقوب

 (!راطإلا اذه يف ةداح تاداقتنا هل تهجو «ريمان اروا» نيصلا يف ليئارسإ ةريفس

 اهناو يببسب تريضأ ليزاربلا يف ةيدوهيلا ةفئاطلا نأ ىلإ ريشا نأ دوأ :فاضأو

 اذهل ينبذج يذلا وه ليزاربلا يف ايلاح نوجسملا يقيدص ناو ينع ليق ام تقدص

 يلع ةبعص نوكتس اهنأ دقتعا انأف ةيئاث ةرم ليئارسإ جراخ ةمدخلا نع امأ .قيرطلا

 ةيضقلا فلم قالغا ةلاح يف ليزاربلل ةدوعلل ةدشب قوتا ينكل يلاحلا تقولا يف

 .دالبلا لوخد نم يعنمب رارق وأ يدض مكح رادصا مدعو

 قئاقحلا :«راهوز ليا ىعديو ةيرا نالثمي نيذلا نيماحملا دحأ لاق هنباج نم

 ملظلل ةيرا ضرعت دقل.يلكوم نع ليئارسإ يف تجار يتلا صصقلا عم ضراعتت
 جراخ ايناث لمعلل هتيلهأ عوضوم نع امأ(!!)ةدشب ةصاخلا هتايح تكهتناو

 ىلع فيكتلا ىلع اهدارفال ةرازولا بيردت بولسا ىلع فقوتي هنا ىرأ انأف ليئارسإ

 .ليئارسإ جراخ قئال لكشب فرصتلا

00 
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 ةساسلا هب ناعتسا

 مالكلا نييليئارسإلا ملعي يرصم يدوهي

 ارخؤم ردصأ لصألا يرصم بتاكب ةديدش راهبنا ةلاح ايلاح نسئارسإ دوست

 ىأر دقف.. ديفمو بذهم لكشب تاراوحلا ةرادإ ةيفيك ءارقلا ميلعتل اباتك

 . مالكلا مهملعي نمل نوجاتحي مهنأ نويليئارسإلا

 هدلاو ناكو ةليوط تاونسل ةرهاقلا يف شاع« نيدلز دراودا» ىعديو فلؤملا

 ميقي ثيح ندنلل ةرسألا تلقتنا ىتح رصم يف يناطيربلا شيجلا ىدل اسدنهم لمعي

 يف فرع نيدلز. اضيأ ةيليئارسإلا ةيسنجلا لمحي هنا نم مغرلا ىع نآلا« نيدلزا

 هلمعل ةفاضإلاب قئادحلا قيسنت ىوهيو تيزلاب مسرلا ديجي ددجم بتاك هنأب ليئارسإ
 باتك. غرفتم ريغ راشتسمك ةديدع تاسسؤم هتامدخب نيعتستو .يعماج ذاتسأك

 نأ يأر هنأل ةيربعلاب ارخؤم هردصأ دقو« مالكلاب سمللا» ناونع لمحي نيدلز»

 مهضعب عم يقيقح راوح ءارجإ يف ةبوعص نودجي ليئارسإ يف ءاسنلاو لاجرلا

 مهلاوقأ نومهفتي ال نيذلا ءابآلا دض ءانبألا نم ةمئادلا ىوكشلل ةفاضإلاب. ضعبلا

 مهيسوؤرمو نيريدملا نيب راوحلا يف ءييسلا بولسألا نع كيهان« مهرعاشمو

 . مهل دحأ غصي مل ولو ىتح لاع توصب ثيدحلل نيريثكلا هاجتا نعو

 ركش تاباطخ ءارقلا تائم لسرأو ةياغلل ةعفترم عيزوت ةبسن ىقال باتكلا

 ؛مهنأل تاريغص ءاسن نم تلصو تاباطخلا بلغا نأ حضوأ يذلا فلؤملل

 هل ءاسنلا بتك دقف يصخش راوح ءارجإ يف ةمزأب نورعشي« بتاكلا ديكأت بسح
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 ءافخإ نلضفي نمنأو اراوح نهعم نوريدي الاجر ندجي نأ نعطتسي ال نهنا

 ىرخأ ةخسن ءارشب نمقي نك باتكلا ةءارق دعب نكل« نهفواحمو نهرعاشم
 يف اضيأ سكعلا ثدحو مهئانبأل خسن ءابآ ىرتشا امك« جوزلا وأ قيدصلل اهنيدبيو

 اراوح ترجأ تونورحا توعيدي ةديرج. تاقالعلا يف ديدج ةحفص حتفل ةلواحم

 نأ بجي: الئاق درف يقيقح لكشب راوح ةرادإ ةيفيك نع ةيادبلا يف هتلأسف فلؤملا عم

 دجن نأ لضفالا.. تاقيقحتلا بولسأو ريكفتلا يف ةيداحألا نع اديعب راوحلا رادي

 هردقن يذلا ءيشلا نع ثحبن نأ الوأ بجي كلذل ثدحتتلا دنع اكرتشم ائيش نأ

 سيل اذهف.. اهنع ثدحتتيو هبويعب فرتعي نأ فرط لك ىلع« رخآلا فرطلا ىدل

 .يقيقح راوح رادي ذكه لب« افعض

 مالسلا تاثداحم يف بولسالا سفن عابتاب نييليئارسإلا ءامعزلا حصنت له-

 ؟ نآلا ةيراجلا

 يكل تاثحابملا يف بجي تامولعملل لدابت درجم وه يذلا يداعلا مالكلا سكعب

 اذهف. رخآلا فرطلاب قلعتي ام لكب اديدش امامتها ىدبن نأ رخآلا فرطلا ريغن

 لكشب ةسايسلا يف اريثك ثدحي ال اذه نكل« ةيباجيا جئاتنل يدؤت تاثحابمل حاتفم

 مهئامرغ مهف ىلع ةردق وأ دادعتسا يأ نودبي ال ءاعزلاو ةساسلا نأ دجنف. ماع

 . مهئارظنو

 ؟ةلكشملا هذهل لحلا ام-

 ارييغت طيسولا اذه ثدحي ىتح ءايميكلا يف ثدحي اك طيسوب ةناعتسالا بجي

 لكل حاتأ نوتنيلك سيئرلا نأ وه ديفيد بماك يف ثدح اف نيبناجلا الك يف اريغص

 .حوضوب رخآلا ىريو هسفن ىري نأ فرط

 ؟اراوح ريدن فيك اهب ملعتنل ةليسو كانه له-

167 



 ليئارسإ ّنهجاوم يف ييرعلا نفلا

 نيرخالا يف ريثأتلا ةيفيك ملعت ةريثك تافلؤم تبتك دقف كينكتلاب اذه قلعتي ال

 حابرالا ينج يذلا فلؤملا ءانثتساب ادحأ دعاست مل تافلؤملا هذه نكلإ عادخلاب ولو

 دقو راوحلا ىهتني ىتح رواحتلاو لماعتلا بولسأ رييغت بجي. باتكلا عيزوت نم
 .ام ريغت هل ثدح هناب نيفرطلا الك رعش

 ربجي يذلا لمعلا بولسأ رييغتب الوأ حصنأ لمعلا يف تاقالعلل ةبسنلاب امأ

 يف ثدحي ناك اى مهيلع افينع اطغض لكشي امت ايموي ةعاس ١١ لمعلا ىلع نيلماعلا

 حبصي يكل ميلعتلا جهانم رييغتب لاجملا اذه يف حصنا امك« رشع عساتلا نرقلا

 . ءيث لك يف ةنورم رثكأ نوهيرخلا
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 ودعلا نويزميات

 ناب نوفرتعي نويليئارسإ

 ةرازو اهترقأ لمع ةطخ نع ًارخؤم يليئارسإلا نويزفيلتلاب لوؤسم فشك
 ةصاخو ةيبرعلا ةيئاضفلا تاونقلاب تاونس لالخ« قاحلل ةيليئارسإلا تالاصتالا

 ةنحل سيئر ؛رزواه اقيفست# اهذيفنت ىلوتي ةطخلا . ةصصختملا تاونقلاو ةيرصملا

 هنأب ةيليئارسإلا فحصلا هفصت يذلاو يليئارسإلا نويزفيلتلاب جماربلا طيطخت

 تالاصتالا ةرازول رشابملا فارشإلا تحت كلذو ليئارسإا لورتنك تومير)

 :"تونورحا توعيديل تاحيرصت يف «رزواه» لاق راطإلا اذه يفو ةيليئارسإلا

 زكرم يف يتأت ةيليئارسإلا تاطحملاف « لجحم» ٍليئارسإلا نويزفيلتلا جمارب ىوتسم

 ناك ول : يليئارسإلا لوؤسملا فاضأو .هيلع مدقتم يرصملا نويزفيلتلاو رخأتم

 ىنبملاك يهف ةيلاحلا جماربلا ةطخ تمدهو ةمخض ةفارج تدقل يديب رمألا

 ناردجلا ناهد طقس دقو راطمالا هايمو ةقراحلا سمشلا هفقس نم ذفنت كلاهتملا

 ةيراجت ةانق ثب ةيراجتلا ةيناثلاو ةيموكحلا ىلوألا ةانقلل ةفاضإلاب مزتعا انأ . امامت

 ىرخأو« ةيبرعلا ةغللاب ةانق . . ةصصختم تاونق تس وأ سمو ةديدج

 .رابخالل ةسماخو « ةيبنجالا تاغلل ةعبارو ءرولكلفلل ةثلاثو ,ىقيسوملل

 لباقم ايرهش ةريبك غلابم عفدي يليئارسإلا:ًالئاق ليئارسإلا لوؤسملا لسرتساو

 )١( ريمفون 5 يف ترشن 199/4.
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 اهلباقم يف عفدي يتلا ةيكرتلا ةانقلا لثم اهضعب ةدهاشم يف بغري ال تاونق ةلس

 جمارب دهاشيو اظهاب ارعس عفدي يليئارسإلا . اهلل هتعباتم مدع ةلاح يف ىتح

 سفانم نودي تانالعإلا ىلع لصحت يتلا ةيراجتلا ةانقلا يف ىتح ىوتسملا ةضفخنم

 . ماعلا لود بلغأ سكع ىلع

 ثيح لحريو اهذفنيس هنأ نلعأ هنأ مغر ةمج بعاصم يقالت «رزواه» ةطخ

 «رخؤتس ةريشثك بعاصم ةجاوت ىقلت ةطخلاف اهسأرتي يتلا ةنجللا ءاغلإ هسفنب ررقيس
 اهمجاه دقف ةليوط تاونسل ريوطتلا تايلمع «نييليئارسإ ءاربمخ ريدقت بسح

 -هيلإ ىمرتام سكع ىلع -ةطخلا نإ اولاقو مالعإلا لاجم يف نوزراب نولوؤسم
 جمارب داريتسا ىلع يساسأ لكشب دامتعالاو جماربلل ماعلا ىوتسدا روهدت ىلإ يدؤتس

 ةيشوما مجاه دقف .ةديدجلا تاونقلا نيب ةسفانملا راطإ يف جراخا يف اهجاتنإ مت

 ثب نإ :لاقو ريوطتلل ةطخ ةيلاح ا ةيراجتلا ةانقلاب جماربلا نع لوؤسملا؛يكسنولش
 ىلإ ىدؤيس ام تانالعإلا «ةتروت» نم ريبك مسق بحس هنأش نم ةديدج ةيراجت تاونق

 . ةيليئارسإ مالفأو جمارب جاتنإ مدع اهيلع بترتي . ةيلام رئاسخ

 نيتانقلا يتكرشل رابخألا لاجم يف عقوتملا « مخضتلا» نوصصختملا مجاه اك

 ىلإ ةفاضإلاب ةديدجلا ةيراجتلا ةانقلل رابخأ ةكرش ءاشنإ متي فوسف « ةيناثلاو ىلوألا
 الإو رالود نويلم ١٠" نع لقت ال ةينازيم مهنم لك بلطت ربخألل نيتنثا وأ ةانق

 . ةيرخسلل اريثم امهاوتسم نوكيس

 فخ مل « رزواه اقيفست » يليئارسإلا نويزفيلتلا يف بالقنالا دئاق نأ ريطخلا

 روعش نيبو ثبلل ةديدجلا ةطخلا نيب ةقالع كانه :لامتف ةفرطتملا ةيسايسلا هتاهاجتا

 نأ ضرتفملا نم يذلا نيميلاف . يناودع لكشب هعم لماعتي يلاحلا مالعإلا نأب نيميلا

 وه راسيلا ركسعمو قالغنالل راسيلا وعدي (نبءاررحتو ةرانتسا ىدبيءاظفاحم نوكي
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 راسيلا نإ . بعشلا ةدحو ةيراجتلا تاوئنقلا ككفتس :تقولا لاوط خرصي يذلا

 ىلع مهترطيس رارمتسا يف نوبغري نيذلا لامعألا لاجر نم رصانعل ةياعد دوقي
 . مالعإلا لاومأ

 مت يتلا مالفألاو جماربلا نم ةريبك ةبسن مدقي ماع لكشب ٍليئارسإلا نويزفيلتلا

 نأ نوعدي هب نولوئسملا ناكو (ةيرصم ٍناغأو مالفأ اهنم) جراخلا يف اهجاتنإ

 ةيريعلاب مدقت)ةرشابم ءاوهلا ىلع ةيراوحلا جماربلا يف زيمتي يليئارسإلا نويزفيلتلا

 اهنومضم تفشك تامجهل ارخؤم اهرودب تضرعت ةريخألا كلت نكل «(ةمجرت نودب
 جماربلا نأ“ ليئيرا ريئام» ليئارسإ يف ريهشلا ينغملا دكأ ثيح... اهدادعإ بولسأو

 اتقو كلهتست اهأ نم مغرلا ىلع يليئارسإلا نويزفيلتلا يف ارخؤم تشئفت ةيراوحلا

 كلذكو «اطابتعا لاقت جماربلا كلت يف لاقت ةلمج لكف« ةلالد وأ ةدئاف نودب اليوط

 ةلسرملا لاوقألا ةبسنف ادج اهيف غلابم ةجردبو اطابتعا قلطت ةينغأ وأ ةكحض لك
 . / 40 لا زواجتتت جماربلا كلت يف اهنم فده ال يتلاو

 ةيناكمإو« ةيفاقثلا ميقلا يليئارسإلا نويزفيلتلا مده دقلا ريئام» ىنغملا فاضأو

 ةجيتنلاو« ةيركفلا ناسنإلا تاردق نم طقف / ” بطاخي نويزفيلتلاف. ريكفتلا

 . نويزفيلتلا رماوأل عايصنا ةلاح يف هسفن دجيف« هيدل ركفلا تاكلم رومض

 مدقي يذلا «تاراسخ» جمانرب: ينغملا رظن ههجو نم جماربلا أوسأل ةبسنلابو

 موقيل ةراملا دحأ ىلع صاخشألا دحأ ضاضقنا ىلع دمتعي وهف« ةيفخلا اريماكلا

 نم ىعسي الام اذه ءارو نم وه دصحيل ةعدخلا روصي [نيب ةيمويلا هططخ شيوشتب

 نإ.. كتعدخخ دقل كحضنلف :ةياهنلا يف لوقي مث اهباضغاو ةيحضلا ةراثإ ىلإ هلجأ

 ! ةقرسلا فدهب قيرطلا عطقو مارجإلا نم عون يبأر يف اذه
 نأ ىرأ قيس ام لكل :يليئارسإلا نويزفيلتلا نم بضاغلا يليئارسإلا لسرتسيو
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 سيلو سرتفم شحو ةقيقحلا يف وه جمانربلا اذه مدقي يذلا «نوليش ليئاجي» عيذملا
 ةئيسلا جماربلا نمو . سانلا اهب سرتفي ةليسو يف ركفيل همون نم موقي وهف ءاناسنإ

 يذلاو «ساكوف» مسا لمحي جمانرب وه ءوسلا ةياغ يف جمابرب اضيأ دجوي اضيأ

 صاخسشأ اهلالخ ىقلي ثداوحو ثراوكل ةيح تاطقل ميدقت ىلع هتركف دمتعت

 ديتع مرجم همدقي يذلا عيذملاف «ةيناسنإلا قح يف ةميرج راصتخاب وهف « مهعرصم
 يتلا ءايشألا كلت ةراذق نم اههلاي..اهنونمدي مهلعجيو ثراوكناب سانلا يهلي

 ثراوكلا لهو !؟ كحضم رمأ وه لتقي وأ باصي صخش ةدهاشم لهف ءاهمدقي

 يهو همأ «تانيج يفار» جمانربلا عيذم قرحيلف كلذك رمألا ناك اذإ ؟ةريثم رومأ

 !! ةرشابم ءاوحلا ىلع تاريماكلا مامأ ةيح

 ةساسلا نم ددع اضيأ اهنع ربع ٍليئارسإلا نويزفيلتلا نم طابحإلا رعاشم

 ىكتشا ثيح هفويض رايتخا دنع نويزفيلتلا ةيرصنع ىلع اودكأ نيذلا نييليئارسإلا

 يسويا ةموكحلا ءادأ ةبقارمو عامتجالا نوؤشلا يتنجل سيئرو تسينكلا وضع

 رادم ىلع ةدحاو ةرمل ولو يليئارسإلا نويزفيلتلا جمارب يف هتفاضتسا متي مل هنإ «ستاك

 يدعم ىلإ باطخ نم رثكأ لاسرإ ىلإ ارخؤم رطضا هنأ ةجردل يمايسلا هخيرات
 ديفي ادر ىقلتي ناك ةرم لك يف هنكل هتفاضتسا متي نأ اهيف بلطي ذويزفيلتلا جمارب

 يمالعإ راشتسمب ةناعتسالا ارخؤم ررق يذلا « يسويا .«بسانم ريغ» هنأب

 يسايسلا هطخ يف لدتعم هنوك ىلإ عجري هلهاجت رس نأ دكؤي نويزفيلتلا ىلإ لوصولل
 نيقاعملل حمسي نوناق عورشم رهشا ةدع ذنم ىنبت هنأ ىورو نيينيطسلفلا هاجت

 نويزفيلتلا جمارب هرعت ملو نيفوفكملا رارغ ىلع ريسلا ءانثأ ةيجوتلل بالك مادختساب

 جمارب تقباست تسينكلاب رمخآ وضع عورشملا ىنبت نأ درجمب نكل ءامامتها يأ
 عورشملا بحاص ةلهاجتم بالكلا عم تسينكلا وضع ريوصت يف نويزفيلتلا
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 ! يلصألا

 كلت يلاوقا نأ نم يتجوز ينترذح دقل: «ريئام» ينغملا فيضي هاجتالا سفن يفو

 عفرأس يذلا انأ: اط تدكأ ينكل يدض ةيئاضق ىواعد عفرل نيعيذملا عفدت ابر

 لبق نم تكرتشا اقح« انل اهنومدقي يتلا جماربلا ببسب مهدض ةيئاضق ىوعد
 ينكلا ءاوهلا ىلع فيضتسي نوليش ناد عيذملا » :يراوحلا جمانربلا يف فيضك

 ةبسنل لوصولل هجانرب يف ةيمارجا لئاسو سراي اضيأ عيذملا اذه نأ تفشتكا

 ءالمع ربع سسجتلل عيذملا ءوجل ةجردل طاطحنالا لصو دقف « ةيلاع ةدهاشم

 ةلتاق ماهس هيجوتو مهجارحإ فدبب هجم انرب فويض نع ةقيقد تانايب هل نوعمجي
 ىرايح هفويض ةدهاشمب ادج دعسي عيذملا اذه نأ بيرغلا نمو« ءاوهلا ىلع مهل

 . مالعإلا لئاسول مهرارسأ اوبرس نيذلا صاخشألا يف نوركفي مهو نومثعلتي

 دحأ نأ دح ىلإ لصو ةينويزفيلتلا جماربلا يف مارجإلا نا ىنغملا فشك امك

 ىتح ويدتسالا لخاد ام اصخش لتقي نأ ىنمتي هنأ نلعأ نييليئارسإلا نييعيذملا

 جماربلا نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه(!) ةيلاع ةدهاشم ةبسنو يمالعإ قبسب ىظحي

 نوشيعيو مهدنعام لك اومدق يرجحلا رصعلا نم نيعيذم ىلع دمتعت ةيرابخالا

 . سالفإ ةلاح يف ايلاح
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 رضتحي - يليئارسإلا يميلعتلا نويزفيلتلا

 ةيكرتلا تاونقلل ةفاضإلاب ليئارسإ يف ةيبعشلا تاذ ةيبرعلا تاطحملا ةسفانم لظ يف

 ليئارسإ يف ميلعتلا ةرازو اهريدت يتلا ةيموكحلا ةطحملا يناعت ةصاخلا ةيليئارسإلاو

 يذلا ريخألا نوكي ابر يذلاو ةطحملل ديدجلا ريدملا هلحي نل بلغألا يف ديدش قزأل

 ١؟ نيب نم هرايتخا مت ديدجلا ريدملا نأ مغر« روهدتلا رارمتسا ةلاح يف بصنملا ىلوتي

 يف عقو رايتخالا. ريهاشم مالعإ لاجرو نوزراب نويفحص مهنيب نم ناك حشرم

 . يليئارسإلا شيجلا ةعاذإ ةطحمل قبسألا ريدملا «اريباش اقيفس" ىلع ةياهنلا

 ةطحملل ةيلخادلا لكاشملا هيف تزربأ ةمزألا نع اريرقت ترشن ستراه ةديرج

 ببس (!)لمعلا نع بارضإب ديدجلا مهريدم نويزفيلتلاب نيلماعلا لبقتسا ثيح
 ةطحملاب لماع 4١0 نع ءانغتسالا ىلع ةيليئارسإلا ةموكحلا رارصإ وه بارضإلا

 . يبنجأ جاتنإ نم جمارب ىلع ةطحملا داتعاو

 مهتثدبت لواحو نيلماعلا يلثمم عم عمتجاو ةناهإلا علب ةطحملل ديدجلا ريدملا

 يدعم دحأ. اهتدح لقت مل تاداقتنالا نكل. ةطحملا قلغأ يكل رضحا مل الئاق

 ةاجنلا قوط وه“ اريباش» نأ نوفرعي ديدجلا ريدملا مهيف اهب عيمجلا نإ لاق جماربلا

 مدع بجيو هلمع بجي ام لوأ : جماربلل رخآ دعم لاق (نيب . ةطحملل ريمخألا

 نيلماعلا نيب ةقثلا ةداعإو «نيلماعلل ةيونعملا حورلا عفر ةلواحم وه هب فافختسالا

 مهسفنأ اوذقنيل ةطحملا جراخ لمع نع نوثحبي نيلماعلا بلغأ :فاضأو .ةرادإلاو
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 «اريباش» حجني نأ ىنمتن انلك :لاق ةطحملاب نيريدملا دحأ .ءيش لك راهني نأ لبق

 . ايدامو ايئفو ايرادإ تاونس ذنم نوناعي نيلماعلا نال

 ةريهظلاو حابصلا ةرتف يف ةيفاقثو ةيميلعت جمارب يماسأ لكشب مدقت يتلا ةطحملا

 ىلإ ةفاضإلاب (ةصاخلا) ةيليئارسإلا ةيناثلا ةطحملاو لباوكلا تاطحم ةسفانم نم يناعت

 فرط لك مهتي ثيح ةرادإلاو نيلماعلا نيب تاونس ىدم ىلع ةداحلا تافالخلا

 . تانالعإلا يلاتلابو ةدهاشملا ةبسن فعض يف ببسنملا هنأب رخآلا

 ةنامأا وه يمسرلا اهمساو «يميلعتلا نويزفيلتلا» وه عئاشلا اهمسا ةطحملا

 جهانم عم بسانتت جمارب ميدقت وه اهئاشنإ نم ضرغلا ناكو «يساردلا نويزفيلتلا

 لك ناكو .ةطحملا ريدت يتلا ىه ميلعتلا ةرازو لازت الو تناكو سرادملا يف ميلعتلا

 رارغ ىلع جماربلا ةيعون تناك ثيح ةطحملا ءاشنإ ةيادب يف ماري ام ىلع ءيش

 ةيميلعتلا جماربلا تناكو"“ هناصحو يماس»و «مسمس عراش»و «ةبيطلا ةشارفلا»

 يأ نم ةسفانم دوجو مدع كلذ ىلع دعاسو «ةيلاع ةدهاشم ةبسنو ةيريهامج تاذ

 تأدب (ليلجلا لجأ نم مالسلا) نانبل برح ةيادب عمو 87 ماع يف «ةطحملل عون

 .دماحلا يميلعتلا طخلا نع تجرخو ةيرابخإ جمارب جتنت ةطحملا

 داحتا ةسيئر لوق بسح رايبالا أدب ةصاخلا ةيناثلا ةينويزفيلتلا ةطحملا ةماقإ دعب

 ثبلا تاعاس تداز نا دعب ىتحو« ةلقتسملا اهتيصخش ةطحملا تدقف دقف نيلماعلا

 ةطحملا نوك نا ىلإ ةفاضإلابف. ةسفانملا ىلع ىوقت ال ةطحملا نا نولوؤسملا فشتكا

 كيهان.. يداعلا دهاشملا مهت جمارب رايتخا ىلع ريذاحملا نم ديدعلا عضي «ةيميلعتا

 تاعاس ناو« هريفوت ةطحملا عيطتست ال ريبك ليومت بلطتت ةديجلا جماربلا نا نع

 «اذ وه اه» جمانرب وه كلذ ىلع لاثم ريخو .نيدهاشملا بلغأل ةبسانم ريغ ثبلا

 ةيراجتلا ةانقلا ثب أدب ىتح اريبك احاجن اماع رشع ةينامث رادم ىلع يقال يذلا
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 عوبسأ لك ةيابن يف جمانربلا ثب ةداعإ نع فقوتلا ىلإ ةطحملا ترطضا ثيح

 هضرع قح ةياهنلا يف تعاب مث تافورصملل اطغض يساسألا هدعوم ىلإ ةفاضإلاب
 ال عمانزللا نأ اهروني فيشتقا (هنكل, ينبع رتكأ حماتزب لإ ةكلوح ةصاخ ةطحل

 يلاحلا ريدملا ناك) ايئاهن هفقو متف ىرخألا تاطحملا ىلع مدقي ام ةسفانم ىلع ىوقي

 .(جمانربلا ميدقت يف كراشي ةيميلعتلا ةطحملل

 يف لثمتي اماه ارود بعلن انك تلاق ةطحملا تارادإ ىدحإل ةريدملا «سيو انفاد»

 ةنزاوتم نكت مل اهنكل ةزيمتم جمارب انمدقو نيدهاشملل دبلاقتلا ةفاقثلاو تامولعملا لقن

 (رابجإ)و ةديج جمارب جاتنإ يف لثمتي لحلا نأ «انفاد» ىرتو. ةيداصتقالا ةيحانلا نم

 .تسينكلا لالخ نم اهعيرشت متي ةديدج نيناوق ةوقب اهئارش ىلع ةصاخلا تاطحملا

 ةينفلا لكاشملا ةهجاوم هيلع بجوتيس يذلاو ديدجلا ةيميلعتلا ةطحملا ريدم

 ةيأ ءارجإ ايلاح ضفري اماع 08 رمعلا نم غلبي نيلماعلا طوغضو ةيداصتقالاو

 ريشت ةيتاذلا هتريس نكل.ةيفحص تاحيرصتب ءالدإلا ىتح ضفري |ىك هعم تاراوح

 ةسارد اهدعب ررق ةيراجت نفس ىلع ماع ةدمل لمع مث ةيركسعلا هتمدخ ىبخأ هنا ىلإ

 شيجلا ةعاذإب نيدعملا تارابتخال مدقت كلذ دعبو «بيبأ لت ةعماج يف ةفسلفلا

 يف جردتو .لاجملا يف ةقباس ةربخ ةيأ نودب تارابتخالا زايتجا يف حجنو ٍليئارسإلا

 هنكل «:ةيموكحلا ىلوألا ةانقلل ةرتف دعب لقتناو «ةطحملا ةسائر ىلوت ىتح بصانملا

 .ةصاخلا لامعألل هجتاو لاقتساف هءاسؤر عم جامدنالا يف لشف

 نم دادعا نع ءانغتسالا نع اليدب دجي نل ديدجلا ريدملا نا دكأ نيبقارملا دحأ

 ةدح نم ففخيس اضيأ تادايقلا نم ددع نع ءانغتسالا نأ ىلإ راشأو نيلماعلا

 رايبنالا ةيلوؤسم عيمجلا مهلمح نم تادايقلا نم كانه نأل .نيلماعلا بضغو رتوت

 .ةطحملل يلاحلا عيرسلا
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 تاطحلا نوعباتي
 ةيبرعلا ةيئاضفلا

 نوئشلا ءاربخ : يلاغ سرطب -

 نوسرطغتم ليئارسإ يف ةيبرعلا

 كرحملا هنأبو ليئارسإلا نويزفيلتلا ىف ةيمشألا رثكألا ىمالعإلا هنأب هنوفصي

 ريبخ (ىرعي دوها) هنا ..ةضافتنالا عالدنا ذنم ليئارسإ ىف ماعلا ىأرلل لوألا

 هتيطغت تلصو ىذلاو (ةيموكحلا) ةيليئارسإلا ىلوألا ةانقلا ىف ةيبرعلا نوئشلا

 ماهتاو هيلع ةيليئارسإلا فحصلا موجه دح ىلا ىصقألا ةضافتنال ةفرطتملا

 هنا امود ىعدي ىذلا (ىرعي) نيدهاشملا ىلع بذكلاو قئاقحلا ىولب هل نيصصختملا

 ةديرجل عوبسألا اذه ىسيئرلا ريرقتلا روحم ناك لادتعالاو راسيلا راصنأ نم

 بولسأ نوضفري ةيبرعلا نوكشلا ىف نيصصختملا نا فشك ريرقتلا (سترآاه)

 ثادحأ ةعباتم لضفي مهبلغأ نأو جف لكشب حباذملا ريربت ىف ليئارسإلا نويزفيلتلا

 .ةيبرعلا ةيئاضفلا تاطحملا لالخ نم ةضافتنالا

 ىرجا- (ىرعي دوهيا) بعلي نأ ىلع تاونس ذنم ليئارسإلا نويزفيلتلا رصي

 ريزولاو كرابم سيئرلا مهنم نيزراب برع نيلوؤسمو ةداق عم ةماه تاراوح

 نوئشلل (دحوألا) ةريثك نايحأ ىفو لوألا ريبخلا ةمهم -عرشلا قوراف يروسلا

 ماع لكشب برعللو صاخ لكشب تافرع رسايل رربم ريغ ءادع نكي وهف ةيبرعلا
 ىغري نأ نود ةيسيئرلا رابخألا ةرشن ىف ىمويلا هروهظ تارم نم ةرم عيضي ال وهف

 (ىرعي) !هنمديو فنعلا بحي تافرع نأ ةناخ ىف بصت تاماب#او مالكب دبزيو

 !ىأر درجم سيلو (قئاقح) ىه تافرع هلوقي ام نأ ادكؤمو ةقث لكب كلذ لوقي
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 تارابختسالاو نمألا ةزهجأب ةديطولا هتاقالع ةكبش ىلع كلذ ىف ادمتعم

 ناكرألا سيئرو (اكلام سوماع) ةيركسعلا تارباخملا ريدم ةصاخ ةيليئارسإلا

 .(كاحاش نونمأ) ىلاحلا ريزولاو قبسألا

 (ىرعبي) :نيلئاق جفلا نويزفيلتلا للحم بولسأ نم اورخس ليئارسإ ىف نوبقارملا
 )٠ ٠5 ىلوألا ةانقلا ىف ةيسيئرلا رابخألا اهب ىظحت ىتلا ةيلاعلا ةدهاشملا ةبسن مرتجي ال

 لاصتا طخ هيدل نأكو هاياونو تافرع ططخ نع ملكتي وهف (ايموي دهاشم فلأ

 ةيقطنملاو دايحلا طخ نع جرخ هنأ عيمجلل ودبيو «ىنيطسلفلا ميعزلا لقعب رشابم

 تاونس ذنم ىصخش لكشب تافرع هركي وهف للحم ىأ هب مستي نأ بجي ىذلا

 تافرع حفاصي نأ ضفر ١444 ماع ىفو ءانلع هبسي ناك تانيعبسلا ىف :ةديعب

 مل ةيضاملا عيباسألا لاوطو «ةيليئارسإلا ةموكحلا تايلعتو تارارقب مزتلي هنأ ةجحب

 نآلا تافرع :هلوق كلذ ىلع ةلثمألا نمو .فنعب تافرع مجابم ىكل ةصرف عيضي

 «نامع :راصحلا تحت ةعبارلا ةرملل وهف ادبأ ريغتي نل هنكل ريبك طغضل ضرعتي

 توريبل ليئارسإ لوحي نأ عيطتسي نل هكل «ةفضلاو ةزغ نآلاو توريب «سلبارط

 .ايوق ائيش كلمن اننأل ىرخأ

 نع لاق (دنز هومولش) للحملا وهو ةيبرعلا نوتشلا ىف نيصصختملا رابك دحأ

 رابخالا ىف ايموي انل رهظي (ىرعي) :ليئ رسإلا نويزفيلتلا ةحاقوو (ىرعي) فرطت

 بناجلا اهب موقيس ىتلا ةيلاتلا تاوطنخلا مسريو ةيداع ريغ ةقثب ملكتيو ةيسيئرلا

 للحملا نأ ةلكشملاو ءائيش اهنع (تافرع رساي) فرعي نأ لبق نم ىتح ىنيطسلفلا

 .ثادحألا نم قبسم فقوم ذاختا ىلع رصيو دايحلا دقف نويزفيلتلاب لوألا

 نب ةعماجب طسوألا قرشلا تاسارد مسق سيئر (لاطيم ماروي) دكأ هبناج نم

 ةعباتم نع اوفقوت - مهسأر ىلع وه - نوريثك لوصصختم كانه نأ نويروج
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 ببسي صاخ لكشب ةيرابخالا تارشنلاو ماع لكشب لليئارسإلا نويزفيلتلا

 .(ىرعي) تاليلحت لمتحا دعأ مل .تملستسا دقل :اضيأ لاقو هلاثمأو (ىرعي)

 لبقأ نأ ىلع بعصلا نمو ةيبرعلا فحصلا أرقأو ةيبرعلا ةيئاضفلا تاطحملا دهاشأ

 بناج ضرععي هنا .ةينيطسلفلا فقاوملل هضرعو هميدقت بولسأو ىرعي ءارأ

 «كاراب ةموكح فقاوم عم ضرعلا قستي ثيحب ةينيطسلفلا فقاوملا نم ىشماه

 .ةيطارقوميدلا لودلا لك ةديعب تاونس ذنم هضفرت ىمالعإ بولسأ اذهو

 نويزفيلتلا ريراقت ىف هعمسن ملو ىبرعلا مالعإلا ىف تيأر اذام :لاؤسلا ىلع ادرو

 تالضعم انيلع ضرعي مل ليئارسإلا نويزفيلتلا (لاطيم) باجأ ليئارسإلا
 كانهو راصحلا تحت نوشيعي صخش فلأ 7١ كانه .رخآلا بئاجلا لكاشمو

 .داهجلا نم نوفاخي الو تانطوتسملا نوشخي ءحيرج ١٠و ليتق ٠١ نم رثكأ

 عمو ىبرعلا ملاعلا ف تافرعل ةفثكملا ةيسايسلا دوهجلا ىلع زكري رخآلا بناجلا

 ضرعت ال تارهاظملل ةيليجستلا تاطقللا .قالطالا ىلع هارن ال اذه لك .اكيرمأ

 ىف صصختملا لسارملا .ليئارسإ ىف ةيموكحلا فادهألا مدخت ةنيعم (تارداك) ىوس

 بولسألا اذهب هلمع أدب (رونيب ماروي) (ةصاخلا) ةيناثلا ةانقلاب برعلا نوكش

 (ىرعي) نأ ىف كشأ .الماكت رثكأ ةروص نع ربعي رخألا مايألا ىف أدب هنكل ءفرطتملا

 حتفب بلاطا ىننا .ليئارسإ ىف تاطلسلا توص نع ربعي وهف اضيأ روطتي نأ نكمي
 .ةنزاوتمو ةيقيقح ريراقت قحتسن اننال ربكأ لكشب اريماكلا ةسدع

 ةيلودلا تاقالعلا مسق سيئر (اباب ناليمل) روتكدلا فرتعأ هسفن هاجتالا ىف

 مالعإلا (نيب .بولسألا اذه نويزفيلتلا عبتي نأ بيرغلا نم هنأب افيح ةعماجب

 رارمتسا نم مأسو للم باقعأ ىف تتأ ةيبعش ةروث :وه امك عقاولا فصي ىملاعلا

 ىف ..ةروشلا فقوي نأ عيطتسي ال زوجع صخش بعشلا اذه معزتي .لالتحالا
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 !ةيليئارسإلا تاطلسلا ريكفت بولسأ بسانت ىرحأ ةروص ضرعت طقف ليئارسإ

 نأ كاراب عيطتسي ال املثم امامت ءايلاح عاضوألا ىلع رطيسي ال تافرع نأ ىرأ انأ

 اهكرحي ىمد اوسيل نوينيطسلفلا .نانبل نونج ماحتقاب ليئارسإ لامش ناكس رمأي
 ةيبرعلا نوئشلا ريبخ بولسأ نأ الئاق همالك (ناليا) روتكدلا متخيو .تافرع

 مساب ىمسرلا ثدحتملا بولسأ نع ةضافتنالا ةيطغت ىف فلتخي ال نويزفيلتلاب

 مدقي ال (ىرعي) شيجلا ةباقرل عضخي ىركسع لسارم ىأ وأ ىيئارسإلا شيجلا

 نويزفيلتلا ةيطغت تركنتسا ةفرطتملا تاوصألا ضعب ىتح هنا بيرغلا .اليلحت

 تاساردلا ف صصختملا (نيلك محانم) روتكدلا لاقف ةضافتنالاو ةيبرعلا نوئشلل

 ال مهنا هلمع بولسأ ىبرغلا مالعإلا نم ملعتي نأب (ىرعي دوهيا) حصنا :ةيقرشلا

 تانايبلا ىلع طقف نودمتعي الو تامولعم نوخضي مهنا رابخألاب رعاشملا نوطلخي

 قبسألا ةدحتملا ممألا ماع ريتركس نع ىور (ىرنيفا ىروأ) ىراسيلا بتاكلا
 لك نوفرعي مهنأ نوعدي ةيبرعلا نوئشلا ىف ءاربخ مكيدل :هل هلوق (ىلاغ سرطب»

 .ىبرعلا ملاعلاب نوفختسي مهمأل «ىش ىأ نومهفي ال مهنكل «ئىش

 تافرع ىلع (ىرعي) هبضغ رس نا (سترآاه) ةديرج تفشك هسفن تقولا ىف

 عالدنا ذنم لعفي مل هنكل ءاريثك هريشتسي ناك ىنيطسلفلا ميعزلا نأ ىف نمكت

 ءاوجألا ةئيهتل ةيليئارسإلا ةموكحلا ىعس الغتسم ماقتنالا (ىرعي) ررقف ةضافتنالا

 .ةمداق برحلا



 ليئارسإ ّيهجاوم يف ييرعلا ملا

 ةيبرعلا جماربلا
 ةتمرتم ةباقرل عضخت

 ةيرصنعلا حضقن ةعيذم

 يليئارسإلا نويزفياتلا يف

 «ةقطنملا يف ةيطارقميدلا ةحاو اهنأب اهتاءاعدا راركت نم لجخت الو ليئارسإ لمتال

 تاونسلا لاوط ليئارسإ تعاشأ دقف ءاهبذك موي دعب اموي تبثت قئاقحلا نأ مغر

 ةتس ةدمل تلمع ةباش ةينيطسلف ةعيذم.. اهنويزفيلت ىلع ةباقر دوجو مدع ةيضاملا

 تاسرام لا نم ةلسلس دعب ارخؤم اهتلاقتسا تمدق ةيبرعلا ةغللاب جمانرب يف رهشأ

 فشكتو ٍليئارسإلا نويزفيلتلل ةيرسلا تافلملا حضفتل اهدض ةيرصنعلاو ةيعمقلا

 .هترادإل يقيقحلا بولسألا

 مسقل ةبيطلا ةيدلب سيئر ةنبا'يوارصم مارم» ماهضناب ةلالدلا تاذ ةصقلا أدبت

 «كسيبارآ» مسا لمحي جمانربل ةعيذمك ٍيليئارسإلا نويزفيلتلاب ةيبرعلا جماربلا
 نأ ةجردل اقوفت هيف تتبثا اريماك رابتخا دعب كلذو« يدوب عيذم عم ةكراشملاب

 عم لماعتلا يف تاونس رشع ةربخ هل نمك كنإ: اهلل اولاق رابتخالا ىلع نيمئاقلا

 ملع يف ةاروتكد ةلاسر ةشقانم ىلع كشوتا اهتفاقثل ارظنو ءاريماكلا

 لمأ ىلع باحرتب ةيادبلا يف نويزفيلتلاب نولوئسملا اهلبقتسا زيمتملا اهرهظمو«سفنلا
 ةروخف ةيئيطسلف اهنأ حضتا ام ناعرس نكل. اهنم بولطملا طخلاب ةمزتلم نوكت نأ

 ةيلخاد ةباقر دودجو ةدكؤم ةيمالعإ ةجض طسو تلاقتسا ةياهنلا يف.. اهتيموقب

 .يليئارسإلا نويزفيلتلاب ةيشفتم ةيرصنعو
 نم رثكت اهنأو ةعذال ةيداقتنا ةعيذملا نوك نم اوكتشا نويليئارسإلا نولوئسملا
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 ىلتق ىلع ادادح ةقيقد فوقولا تضفر اهناو ءاهفويضل ةجرحملا ةلئسألا هيجوت
 نيب «يملسلا شياعتلا» راكفأل جيورتلا يف مهتطخ تطبحا اهنأو «يليئارسإلا شيجلا

 عيذم ةكراشمب جمانربلل اهميدقت ربع ةشاشلا ىلع لقألا ىلع ءبرعلاو دوهيلا
 لك جارخإو ةلاقتسالا اهدعب تررق رهشأ ةتس ةدمل ايلخاد ترمتسا كراعملا ءيدوبم

 نأ ضفرت اممأ «فيراعم» عم راوح يف تدكأ «مارم» ةعيذملا. رونلل ةيرسلا تافلملا

 ةيادبلا ذنم :تحضوأو ٍليئارسإلا نويرفيلتلا ةءوس يفخت يتلا توتلا ةقرو نوكت

 «لاجملا اذه يف ةديدج ينوكل تعجرأ ينكل ءيدض ةيرصنعلا ةقرفتلاب ترعش

 رورم دعب نكل« لماعتلل ةحيحصلا بيلاسألا تقولا رورم عم ملعتأس يننأو
 مغر هرواحنل ادحاو ايبرع ولو فضتسي مل جمانربلا نأ تفشتكا نيلماك نيرهش

 مدقي جمانربلا نأ مغرو ء صاخ لكشب نيينيطسلفلاو برعلل اهجوم جمانربلا نوك
 ةليكشت ةفاضتسا متت لباقملا يفو ةشاش.ا ىلع ةيربعلا تارقفلا ةمجرت عم ةيبرعلاب

 مهتسارد وأ مهلمع مكحب برعلا عم لاصتالا يوذ دوهيلا فويضلا نم ةعونتم

 نوميشا# روسيفوربلاو كاراب ةموكح يف «تايلقألا» نوئش ريزو «يانليف ناتم» لثم
 مهنوك ىلع يضارتعا ناكو « ندرألا مث رصم يف قباسلا ليئارسإ ريفس «ريماش

 يذلا عيذملا ىدل يضارتعا تيدبأ امدنعو «طقف ةيدوهيلا رظنلا ةهجو نومدقي

 .ءامسأ يحرتقا يل لاق "ناديس ليج# جمانربلا ميدقت ينكراشي

 ريثم ثدحتم هنإ يلاولاقف ةفسلفلا ذاتسأ«يناديز ديعس» روتكدلا ةفاضتسا تحرتقا

 يسفنل تلق ةقيش اهنأ عيمجلا ىري يتلا هتارضاحم ىلع دوهشملا لابقإلا مغرو « للملل
 اولاقف «"ةكلاحز لامج» مسا تحرتقاو دوهيلل لمث نيينيطسلفلل ةبسنلاب قيش وه ام ابر

 تحرتقا اهدعب « هفيضتسن نلو «"ةراشب يمزع» تسينكلا وضع نم برقم هنإ يل

 :اولاقو اضيأ اوضفرف « ةيربعلا ةعماجلاب ةرضاحملا «بوهلش ةيدان» ةروتكدلا ةفاضتسا

 !!حئاضف يف انل تببستو لبق نم ةرم اهانفضتسا دقل .. ةيداقتنا اهنإ
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 ىدحإ يف ةينيطسلفلا ةعيذملا تور هل تضرعت رخآ يرصنع فقوم نعو

 دقو «قبسألا ندرألا دهع يلو» «نسح) ريمألا ةرواحم اررقم ناك جمانربلا تاقلح

 ندرألا قفاو امدنعو.. هدرفمب بلطلا مدق جمانربلا يف يكيرش نأب تئجوف

 جمانربلا يف يليمز ةكراشمل رفسلا نم يعنمب نويزفيلتلاب نيلوئسملا رارقل تمدص

 جاتحت ال ةلحرلاف ةجرد ىصقأل ةيرخسلل اريثم اذه ناكو , تافورصملا طغض ةجحب

 ديزت نلو ندرألل يسكات ةرايس لقتسيس ٍليمز عيذملاف قدنفب ةماقإ وأ ناريط ركاذتل

 152 دودحلا رويع موسر طقف عفديس ناك نويزفيلتلا هراوجب تسلج ول ةرجألا

 مت فاطملا ةياهن ينو صاخلا يبيج نم موسرلا عفد ةياهنلا يف تضرع دقو «الكيش
 ريمألا عم راوحلا ءارجإ تيقوت نأ ةجحب «ريمألا ءاقلل دحأ رفاسي لو راوحلا ءاغلإ

 ! ةريخألا ةيسايسلا تاروطتلل ارظن ائيس نوكيس نسح
 اورظح «مارم» تلاق كعم ةيليئارسإلا ةباقرلا تلماعت فيك لاؤسلا ىلع ادرو

 تاقلح نم ةقلح ةمدقم يف تركذ دقف ليئارسإ لخاد ةينيطسلفلا ةيلقألا : لوق يلع

 يناعي ليئارسإ لمخاد ةينيطسلفلا ةيلقألا نم اريبك امسق نأ نم مغرلا ىلع» جمانربلا

 («ثاشثتجا» نع كيهان« لماكلاب ةمدقملا فذح متو «.. ةيرصنعلاو داهطضالا

 يف ةيقطنملاو ةقدلا يعاري ال ءيبس لكشب ابهيرجأ يتلا تاراوحلا نم تاحاسم

 ىلع ترواح دقف ! ةلئسأل فيضلل اههجوأ يتلا تاظحالملا نولوحي مهف « جاتنوملا

 ' ةيليئارسإلا ميلعتلا ةرازو يف زوردلا ةرادإ ريدم بئان «حالف ناملس» لاثملا ليبس

 وه ةيضاملا ةليوطلا تاونسلا رادم ىلع ةرادإلا هذه فده نأ ,«تلزامو «ىرأ تنكو

 ينثإ عقوقت ةرولب قيرط نع ليئارسإ ةلود ينطاوم نيينيطسلفلا نع زوردلا لصف

 «قايسلا اذه لوح رودت ةلئسأب هتهجاو راوحلا يفو « ةنيعم ةيميلعت جهانمب يقرعو

 لعفلابو« جاتتوملا يف راوح لا بلغأ فذحيس هنأب يدوهيلا عيذملا لوق نم تبجعتو
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 فذح مت ةيعوضوم تناك ةلئسألا نأ هركذو (ينيطسلفلا» جرخملا ضارتعا مغرو

 عيذملا اههجو ةلئسأ اهمظعم طقف قئاقد عمرأ ىلع ءاقبإلاو راوحلا نم ةقيقد ٠١

 ! لاؤسل اهليوحت مت ةعيذملل ةرباع ةظحالمو يدوهيلا

 هماتتخا تحرتقاو ؛شيورد دومحم» رعاشلا نع اريرقت انددعأ ةيناث ةعقاو يفو

 انهو. اكيرمأل نييلصألا ناكسلاو نيينيطسلفلا نيب اهيف يواسيو نراقي ةديصقب

 يبست ال: ةلئاق ةيبرعلا ديجتو يقرش لصأ نم يهو جاتنإلا نع ةلوئسملا ينتمجاه

 نويزفيلتلا يف انه تنأ «ينيطسلفلا نويزفيلتلا يف وأ تافرع ىدل نيلمعت ال كنإ

 .ليئارسإلا

 ةكرشمل ماتلا اهضفر ىلع ديكأتلاب اهثيدح تمتتخا ةينيطسلفلا ةعيذملا

 يتلا ىركذلا يهو) يليئارسإلا شيجلا ىلتق يركذ يف دادح فوقولا يف نييليئارسإلا

 هذه طابترا ىلإ ةريشم (ماع لك يف ةقيقد ةدمل ليئارسإ يف ءيش لك اهيف دمجتي

 اهاعمس روف اهنا تفشكو يبرعلاو ينيصسفلا بعشلل ةبسنلاب ثراوكب ىركذلا

 (!) هايملا ةرودل ةجوتت ىركذلا لولح ةرافصل

 اا 5

> 
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 نوفرطتملا اهيلعرطيسي

 يليئارسإلا شيجلا ةعاذإ
 ( ايلع تاميلعت »ب بذكن

 رييغت دعب ىتح ٍليئارسإلا شيجلا ةعاذإ رصاحت لكاشملاو ةديدع روهش ذنم
 نوبلاطي باتكلاو داقنلا رابكو ةوقب ددرتت داسفلاب تاماهتالا : قباسلا اهريدم

 ةروص ليمجت لواحتو بذكت ةطحملا نأب فرتعي يلاحلا اهريدم ءاروف اهقلغب

 ةبسنب ةطحملا ىظحت اذه لك مغرو «يليئارسإلا شيجلا ةداق نم رماوأب نيحافسلا

 يرصنعلا جازملا نع ربعت يليئارسإلا شيلا ةعاذإب ةيلخادلا عاضوالا. ةيلاع عامتسا

 .هلك يليئارسإلا عمتجملا ىلع رطيست يتلا برحلا ةفاقثو

 شيجلا ةعاذإ ىلع ةسرش تامجه ليئارسإ لخاد ةرثؤم تاوصأو مالقأ تنش

 عيباسألا رادم ىلع كلذو «يليئارسإلا شيلا تاجوم» يمسرلا اهمساو ٍليئارسإلا

 ةاباعو« فوشكم لكشب نيعمتسملا ىلع بذكلل اهدمعو اهاوتسم ىدرت ببسب ةيضاملا

 ناكم يف ةيرك.سعلا ةمدخلا ءادأ وأ يعاذإلا لمعلا يف نوبغري نيذلا نيلوؤسملا رابك ءانبأ

 يمجاهم سأر يلع يتأي . تالهؤم وأ بهاوم ةيأ مهيدل نكت لولو ىتح حيرمو نمأ
 . هسفن ٍليئارسإلا نويزفيلتلاو (رمياه) ةديرجو (سترآ اه )ةديرجب نويفحص ةطحملا

 مئارجو ةضافتنالا ثادحإل ةطحملا ةيطغت بولسأ يف نمكت ةيساسألا ةلكشملاو

 ةريثك يرخأ مالعإ لئاسو نأ نيح يف اهيلإ قرطتلا نكمي ال يتلا شيلا دونج

 ةجيتن تقؤم لكشب ةبصنم لغشي وهو ) يلاحلا ةطحملا ريدم . اهيرعتو اهحضفت

 نييليئارسإلا دونجلا نأ ىلإ ريشي ربخ ةطحملا ثبت يكل هنأ دكأ ( لكاشملا مكارت
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 تاردحمل راجت مه نانبل بونج يف ( هللا بزح ) تاوق يديأ يف اوعقو نيذلا ةثالثلا

 يعديو ريدملا حضوأو . (!!) ةياهنلا يف اهيلع لصحن ال ةريثك تاقفاومل رمألا جاتحي

 كلذل ةرورض كانه تسيل املاط شيلا مجان نأ انيلع روطخم (كنيوت قحسي )

 يلع لصحن نأ انيلع بجوتي ناك ةعقاولا ذهل ةبسنلابو .ةطحملا لومي شيجلاف

 .ربخلا ثبنل ٍليئارسإلا شيجلاب ةيونعملا نوؤشلا نم يباتك حيرصت

 نأ اراركتو ارارم ثبت تذخأ يليئارسإلا شيجلا ةطحم لأب اضيأ ريدملا فرتعأ

 ةداق لايتغال - هللا مار يف - ةينيطسلفلا يضارألل اوللست نيذلا نيبرعتسملا

 ثبت مالعإلا لئاسو لك . لاقو .. قيرطلا اولض (نييندم ) مه ةنيدملا يف ةضافتنالا

 مهنأ ىلإ تاطحملا ضعب تراشأو شيجلاب دونج مه ةثالثلا نييليئارسإلا نأ

 . ربخلا ثبل شيجلا مساب ثدحتملا نم يباتك نذإ يلع اولصحي مل مهنكل « نيبرعتسم

 .شيلا تاهيجوتل نوعضاخ اننأل أطنلا اذه بكترن نأل انررطضا دقل

 ثيح ةيليئارسإ ةيفحص رداصم هتفشك ةريثكلا ةطحملا لكاشم هيلإ يرخأ ببس
 .نينطوتسملا نمو اينيد نيفرطتملا نم مه ةطحملا ٍيلسارمو يعيذم بلغأ نأ تدكأ

 (ريمات يلوي ) نبا مهنم ) ةيليئارسإلا ةموكحلا يف نيلوؤسملا رابك ءانبأ ىلإ ةفاضإلاب
 .(ةيلاحلا ةريزولا

 تاطحملا ةسفانمل نوعسي ال مهنأب اضيأ نوفرتعي ةطحملا نع نيلوؤسملا نأ ركذي

 مهنأب اوفرتعا امك« ةطحملل ةيلخادلا ةسايسلا ىلع رطيست ةباقرلا نال ةيعاذإلا

 تامولعملا اهنم اوقتسيل ىرخألا ةيربخإلا تاطحملل مئاد لكشب نوعمتسي

 نأ دكؤت ةيليئارسإلا ريراقتلا نأ بيرغلا. اهنوثبي ال مهنكل« ةحيحصلا رابخألاو

 ٍليئارسإلا شيجلا ةعاذإب ةامسملا ةيليئارسإلا بيذاكألا ةعاذإل عامتسالا ةبسن

 . ةضافتنالا عالدنا باقعا يف ةدشب تعفترا
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 نانبل بونج سيباوك
 ةشاشلا ىلع سكعتنت

 يدنجلا رود يدؤي نم حلصأ ةيانعب راتخا ٍليئارسإلا نويزفيلتلا نأ ودبي

 ايلاح نيلثمملا بربت لظ ينو« نانبل يف ةيلاوتملا هحئاضفو هرئاسخ لظ يف ٍليئارسإلا

 كلذكو ؛رجنز فاجوي» لثمملا ةايحل ةيقيقحلا ةصقلاف. ةيركسع راودأ ءادأ نع

 هراتخا كلذلو «رهقي ال هنا اومعز ىلإ شيجلا ةقيقح نع ريبعت ريخ (ةعيدولا) هحمالم

 هراودأ ثدحأ .يلاهحلا يليئارسإلا يدنجلا رود لثميل ىرخأ دعب ةرم نويزفيلتلا

 يدنج رودب هيف موقي ثيح ( ةيركسعلا بردتلا ةرتف» مسا لمحي لسلسم يف اهيدؤي

 يخأف ةداح ةيسفن تامزأب ينركذي هنإ :هنع لاق يذلا رمألا وهو ةيلاتق ةدحو يف

 بونجب عقوم يف يدينجت ةيادب يفو . ناريطلا حالسب هتمدخ لالخ بيصأ ربكألا

 . اهلقتسي ناك ةيدومع ةرئاط تطقس دعب يل قيدص لتق نانبل

 يف يتمدخ ءاشا: ةيركسعلا ةايحلا عم ةيصخشلا هتبرجت نع اضيأ لثمملا ىوريو

 تاوبعل مهعضو ءانثا ةمواقملا لاجرل نيمك بصنل انجورخ ررقت نانبل بونج
 نيتهج نم صاصرلاب انورطماو انعقوم اوفشك نيذلا مه مهنا ثدح ام نكل ةفسان

 ىوس ائيش لعفا نأ عطتسا ملو هروفلا ىلع ةيليئارسإلا ةوقلا دارفا فصن بيصأف
 نم ينعا تللظو. يمدقو يعارذ يف تبصأ ىتح تاهجلا لك يف رانلا قالطإ

 ةزهجأب يقتلا يكل يمادنهو يتفاظنب اهيف نومتبي يتداق ناك. رهشأ ةتسل للشلا

 .ةياغلل اكحضم اذه ناك دقو قئال لكشب مالعإلا
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 يف روهمجلا نيب سولجلل هتوعد لالخ نم تناك دقف نويزفيلتلا يف هتيادب نع امأ
 (!!) (هفصو بسح) ىقمحلاك ةوقب قيفصتلا هرود ناك ثيح ةيقيسوملا جماربلا دحأ

 رودب ماق كلذ دع..جمانربلا اهمدق يتلا ةيقرشلا يناغألا بحي ال هنأ نم مغرلا ىلع

 فيعضو ريصق هناو سيعتلا هيضام نم مغرلا ىلع «بيبأ تامر» لسلسم يف يدنج
 ام اقح: لوقي ثيح ةيركسع دهاشم ريوصت درجم نم هفوخت نم مغرلا ىلعو « ةينبلا

 تبصأ يذلا نوعلملا مويلاب ينركذت يلوح نم ةجضلا نكل يلايخ ويرانيس وه ثدحي
 يتلا يدينجت ةرتف لمكأ نأ ىلع نورصي نيجتتنملا نأ ودبي : لثمملا دكؤيو . نانبلب هيف

 . نآلا دعب يلع لوبقم ريغ اذهو .ةباصإلا ببسب هتنت مل

9 0 
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 ليئارسإ يهجاوم يف يبرعلا نْملا

 لشفرمظي يناور مليف
 ةليبرعلا ةمواقما مامأ ليئارسإ

 نع يليئارسإلا نويزفيلتلا تاونق اهضرعت يتلا ةيئاورلا مالفألا ةيبلاغ فشكت

 بلغأ يفامل جيورتلاو ةفثكملا ةياعدلا مغر «ىوتسملا طوبهو جاتنإلا رقف
 ىلع يماسأ لكشب هتطيرخ يف نويزفيلتلا دمتعي اذل .ةيلودلا ةيئانيسلا تاناجرهملا

 بلغأل قبس يذلا ميدقلا يملاعلا اهنم ةنيابتم تايوتسم تاذ ةيبنجأ مالفأ ضرع

 عم صقرلا»و « تارالود ةنفح لجأ نم لثم اراركتو ارارم هثب ملاعلا تانويزفلت

 لوح رودتف ةيربعلا مالفألا امأ. طباملا ىوتسملا تاذ ةيبنجألا اهنمو « بائذلا

 يذلا رقفلا نع ربعت ةيعقاو وأ يالوزأ يطرشلا» لثم ةهفات ةيديموك تاعوضوم
 يذلا يسيئرلا عوضوملا نكل« ؛ظح ةطقن» لشم نييقرشلا دوهيلا بلغأ هنم يناعي

 تاهويرانيس لالخ نم يليئارسإلا يبرعلا عارصلا عقاولا ين وه مالفألا هلوح رودت
 دجوي ال» راعش تحت كراعملا ضوخ ىلإ رطضملا ةئيه يف لالتحالا شيج لوانتت

 نابج ةينبلا فيعض سبالملا ثر صخش ةروص يف يبرعلا ودبي امنيب.« رخآ رايخ

 رارمتسال اجذومن لثمي اليف ارخؤم ضرع يليئارسإلا نويزفيلتلا. رارمتساب حيصي
 نع هسفن تقولا يف فشكيو ةيليئارسإلا اماردلا يف يبرعلا ةروص هيوشت تالواحم

 تاشاش ىلإ شيجلا فوفص نم ةيبرعلا ةمواقملاو هللا بزح نم فواخملا لاقتنا

 لخاد ةميدق لقن فصن ةرايسب ريسي يودب صخش ىلع زكري مليفلاف ضرعلا

 ديري اهرمع نم تانيرشعلا ةيابن يف ةاتف ةرايسلا قودنص يف عضي !نيب ,ءارحصلا
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 ليئارسإ ّيهجاوم يف ييرعلا نّملا

 ةاتفلل ديدهتلا مئادو رربم نودب حايصلا مئاد رهظيو « حضاو ريغ ببسل اهتبقاعم

 يف لمحي يذلا يودبلا بهذيو دوقولا ذافنل ةرايسلا لطعنت ةأجفو «بربت ال ىتح

 يف ةيديدح لالغأب الوأ ةاتفلا طبر ىسني نأ نود دوقولا رضحيل الومحم انوفيلت هدي

 لكرتو عفدنت مث ءملا نم اليلق ةاتفلا برشت اهبناج نم. ةرايسلا قودنص رادج
 ةبوعصب يديدحلا رادجلا ربت يهو ريستف ةرايسلا نع لصفنيل ةوقب قودنصلا رادج

 ىوتسملا يندت انل حضتي انهو « يليئارسإلا شيجلل ةيلاتق ةدعاق نم برتقت ىتح

 مغر اهدرفمب حجت ةاتفلاف «كلذب ةيليئارسإلا اماردلا فارتعاو شيجلل يقيقحلا

 ةيركسعلا ةدحولا تابيردت ةقطنم ماحتقا يف ىفختلاو لاتقلا بيلاسأب اهتيارد مدع

 هبرشت ام دجت اهلعن ةدحولا تايوتحمب ثبعلا يف كلذك تحجنو «كانه ةزكرمتملا

 اهنأ يلإ ةيلاتقلا ةيركسعلا ةدحولا دونجو طابض ةلفغو ريصقت غلب لب «هلكأت وأ

 ةقطنم محتقت نأ ةرايسلا قودنص رادج اهءارو رجت لازت ال يهو- تعاطتسا

 اهيف نورجي نييليئارسإلا دونجلاو طابضلا ناك يتلاو ةيحلا نارينلاب بيردتلا

 نأ مغرو.هللا بزح نم دارفأ اهيف نصحتي ةقطنم طيشمتو ماحتقا ىلع تابيردت

 ةيمتحم ناكملا طسو ءاقبلا يف حجنت ةاتفلا نإف ةليوط ةينمز ةرتف تقرغتسا تابيردتلا

 نود اهتياور طابضلا قدصي ايمارد عنقم ريغ يلزه راطإ ينو .طقف يديدحلا رادجلاب

 ماع لكشب مليفلاو ءاهترسأل دوعت ىتح ةيعر امهولويو بيردتلا فقو دعب كيكشت

 نم دودحم ددعبو ةيوارحص ةقطنم يف اهريوصت مت اهلك دهاشملاف «جاتنإلا ليزه

 يف ةيقطنم ىتح وأ ثادحألل دعاصت وأ ةيمارد ةكبح مليفلا يف دجوت الو« نيلثمملا

 ماع لكشب ةيبرعلا ةمواقملا نم لئاحملا فوخلا ردق نع الإ راوحلا ربعي ملوء درسلا

 .ليئارسإ يف امنيسلاو عمتجملاو شيجلا فوفص نيب صاخ لكشب ةينانبللا ةمواقملاو

 0 5 2 د 7
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 ليئارسإ ٌتهجاوم يف ييرعلا نْملا

 فشكي يليئارسإ مليش
 جاوزألا فسنع يشفت

 ءادتعا حئاضف ترجفت «ةيبرغلا ةراضحلل لماكلا ءامتنالاو مدقتلا تاءاعدا مغر

 سأر ىلع ناكو «يثحوو يرود لكشب مهتاجوز ىلع نيزراب نيينانفو نيلوؤسم

 «اتير»و .«ياخدرم قحسالا قبسألا ليئارسإ عافد ريزو ةجوز( يكوكا ءالؤه

 ريهشلا لثمملا نم ةجوزتملاو ليئارسإ يف ةيغاطلا ةيريهامجلاو ةرهشلا تاذ ةينغملا
 نم ددع ىلع ارس تاجوزلا ددرت دحل تلصو تءادتعالا..« نيتاشنيلك يمار» اضيأ

 يليئارسإلا نويزفيلتلا ررق راطإلا اذه يفو .جالعلا ىقلتل ةصاخلا تايفشتسملا

 موقت ءيرج مليف جاتنإب فيطللا سنجلا هاجت نييليئارسإلا ذوذش عم لماعتلا

 مليفلا ويرانيس رودي ثيح فنعلاو باصتغالل لعفلاب اتضرعت ناتاتف هتلوطبب
 نم لجخت مل يتلا ةاتفلا ةايح ةصق لوح ةيليئارسإلا ةيناثلا ةانقلا هتضرع يذلا

 ةدع اهل راج نم ءادتعال تضرعت ةاتفلا نأ مليفلا يوريو. يقيقحلا اهمساب روهظلا

 ةناهالا نم ردقب ترعشف رالود ٠٠١ كرتب تارملا ىدحإ يف ماق هناوء تارم

 سبالم ءادتراب تماق اهنأل ةئطخم اهنأ تكردأو ةمايقلا قودنص يف لاملاب تقلأو

 .احيملتو ةراشإ راجلا اهربتعا ةريثم

 ةيأ قلتت مل اهنكل ءاهتسردم يف هل تضرعت ام ةياورب ةاتفلا مايق مليفلا لوانتيو

 ةريغص نس يف تناك اهنا نم مغرلا ىلع عيمجلا اهلهاجت سكعلا ىلع لب :تادعاسم

 مليف يف اهتصق ليصافت ليثمت تلبق مث ةساردلا كرتل ترطضاف(ةنس )١0 ذئنيح
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 ليئارسإ ّنهجاوم يف ييرعلا نفلا

 . اهرمع نم ةرشع ةعساتلا دعب زواجتت مل اهنأ نم مغرلا ىلع نويزفلت

 مويلا ذنم اهجوز نم حربم ءادتعال ضرعتت ةديس ةصق ضرعي هسفن مليفلا

 ءاستحال ةيجوزلا لزنم يف هئاقدصأل هتوعد ىلع تضرتعا امدنع جاوزلل لوألا

 تلصو ىتح رمتسم لكشب اهتالدعم ديازتن يتلا تاءادتعالا يهو .هعم رمخلا

 شوج ةقطنم لزانم دحأ نم يناثلا قباطل يف امهتقش ةذفان نم اهئاقلإب همايق ةجردل

 «ناد

 نع لماكلا فشكلا تءادتعالل تضرعت يتلا ةديسلا تضفر نيح يفو

 مليفلا ةجرخم تلاق (هل تضرعت امل ريزولا ةجوز راكناو ىفن رارغ ىلع) اهتيصخش

 لاجر عم اينويزفلت اجمانرب تمدق نأ دعب مليفلا جاتنإ ةركف تأدب«راديك تاعفي#
 عيمجلا نأ تظحال ثيح ءاسن ىلع يثحولا ءادتعالا ةمهتب مكاحملا مهتنادأ

 تررقف.. هل نوضرعتي ام مهاوكش مدع رس نع نولءاستيو« اياحضلا نودقتتي

 .يلع نيرخ ءادتعا نم مئادلا فوخلاب يروعش مغر ةديسو ةاتف ةصق ميدقت

 هكر مح لير مدا

 1ظ2



 ليئارسإ نهجاوم يف ييرعلا نملا

 راتس تحت ةيرس تايلمع

 !نويزفيلتلل حمارب ريوصت

 اءزج نأب يليئارسإلا نويزفيلتلا همدقي يذلا« ةيملاع ةلحر# جمانرب عيذم فرتعا

 عم اهب ماق ةرايز راتس تحت تمت ليئارسإل اشالفلا# ايبيويثا دوبي بيربت تايلمع نم

 راز يذلاو«دليب ليإا ىعديو عيذملا دكأ ثيح ١944 ماع ايبويثإل ينويزفلت مقاط

 ةلاكولا نم مقاط ةقفرب ايبويثإل رفاس هنا ةلود نيتس نم رثكأ هجمانرب راطإ يف
 نلعم فديه ةيرسلا ةيلمعلا هذه يف يسيئرلا رودلا امل ناك يتلاو (ةرجهلل) ةيدوهيلا

 نم اياده هعم لمحي ناك هناو حصفلا ديعب ايبويثإ دوهب تالافتحا ريوصت وه

 يتلا طاقنلل طئارخخو لاومأ ىلإ ةفاضإلاب ىولحو ذيبن اهنيب نم ناك ليئارسإ

 ليئارسإ ىلإ اورفاسي ىتح نادوسلا عم دودحلا ىلع اشالفلا دوب اهيف عمجتيس
 عيذملا لسرتساو «"ىسوم ةيلمع» مسا تلمح يتلا ةيرسلا ةيلمعلا لالخ نم اهربع

 نيذلاب انيقتلاو ةيدوبم دباعملو ةريغص ةيدوه ىرقل انلصو) الئاق ليصافتلا فشك يف

 نع نيلثم نأل مهئاقلب انتداعس ءافخإ لواحن انكو« ليئارسإل ةرجملا يف اوبغر

 انترايز ترمتسا نأ دعب ةصاخ كش يف رارمتساب اننوقفاري اوناك ةيبويثالا ةموكحلا

 أدبف ةرايزلا ءارو اضماغ ائيش كانه نأب نورعشي مهلعج امم مايأ ةرشع ودم

 يبورين ىلإ رفسلا دعوم ناح ىتح قدنفلا لخاد قاطنلا انيلع نوقيضي نويبويثالا

 ناكمل مرجملا دوعي امكو. ةيبويثإلا تاطلسلا نم ابيرقت نيدورطم اهيلإ انرفاس يتلا

 ةرم ايبويثإل ماعلا اذه داع هنا اماع 4٠ رمعلا نم غلبي ّيذلا عيذملا ىور هتميرج
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 ليئارسإ ّمهجاوم يف يبرعلا نملا

 عيذملا فاضأو «ءبعاتم ةيأ نودب ةرايزلا ترم دقو جمانرب ريوصت ةجحب ىرخأ

 نوركذي مهنأ يلاولاقو بيبأ لت يف اشالفلا بابش نم ددع يب ىقتلا تاونس ذنم

 نمو ٍينوركذت مهنوك ةقيقح نم رثأتلا نم تدعترا دقو ايبويثإب مهارق يف مه يترايز
 .ليئارسإل مهراضحا يف تمهسا ينوك

 ةمظنم ةداق ءاوهلا ىلع رواح اصاخ اجانرب لبق نم تصصخ ليئارسإ نأ ركذي

 ام وهو. نجسلاب اهيلع بقاعي ةميرج مهب لاصتالا ناك نا تقو سنوت يف ريرحتلا
 ترجأ امك سنوت يف ةمظنملا قارتخال ةديدج ةلواحم كاذنآ برع نوبقارم هربتعا

 نم قباس لارنجو ةبلط نيب ةرهاقلا نم ةرشابم ءاوهلا ىلع ةرظانم تاونس ذنم

 بناجلا نم فرطتم تسينك وضعو ةيركسعلا تارباخملا ريدمو يرصملا بناجلا
 . يليئارسإلا

 ىلع سسجتلا مالعإلا:راتس تحت اضيأ تعس ليث رسإ نأ ركذُي هسفن راطإلا يف

 ةيجوت نع فشُك ناقللا يف برحلا ةورذ يفو 44 وينوي يفف ملاعلا يف ةنخاسلا عاقبلا

 راتس تحت ايفالسغوي يف كراعملا ىلع سسجتلل رايط نودب ةريغص ةرئاط ليئارسإ

 .؟ةيمالعإ ضارغا»

 دوبي بيربت يف هرودب همدقم فرتعا يذلا ةيملاع ةلحر» جمانربل ةبسنلاب امأ

 84 ماع ايسنودناو 65 ماع نيصلاو /65 ماع اينيك اضيأ راز دقف ايبويثإ نم اشالفلا

 لودلا نم رخأ ددع ةرايز ةمداقلا روهشلا لالخ مزتعي وهو .917/ ماع نيبلفلاو

 .ةريبكلا ةيمالسإلاو ةيقيرفألا

 د
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 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نملا

 سيئرلا : يليئارسإلا نويزفياتلا
 ! يرصم سوساج نامزياو

 يف تارم ةدع الماك ٍليئارسإلا نويزفيلتلا تاطحم هتثب قوبسم ريغ موجه يف

 تامابتالا نم ليسل «نامزياو ارزع» يليشارسإلا سيئرلا ضرعت هثودح نيح
 دحأ بناج نم «سسجتلا»و« ةلامعلا»ب رشابملاو حيرصلا مابتالا دح ىلإ تلصو

 هقيرط يف ٍليئارسإلا سيئرلا ناك ثيحا لزرام خوراب» ىعديو ليلخلا ينطوتسم

 ىلع لق نأ ىلإ ليلخلا ةنيدم نطوتسي ناك: فرطتم يليئارسإ ماخاح ةرسأ ةاساومل

 ضفرو؟ انه ىلإ تنج اذامل'هيف خرصو نطوتسملا هفقوأف «هلزنمب لوهجم دي

 نيحو(!) تافرع تحفاص دقف ةثولم كدي :لاقو هل سيئرلا ةحفاصم نطوتسملا

 خاك» ةمظنم تادايق نم وهو نطوتسملا خرص بابسلا ىلع دري نأ" نامزياو» لواح

 كهركت نحن نآلا انأ يتعمست فوسو اريثك كانعمس دقل»: اهطاشن روظحملا«

 هبتك ءاعدا وهو) ديفيد بماك يف رصم حلاصل تسسهجت «سوساجو» ليمع« كنال

 هتشهد طسو(!) نيينيطسلفلا حلاصل ايلاح سسجتت مث ( نيينيمي نيفرطتم لبق نم

 لمكأ |منيب. ثدحي ملو بذك اذه نإ: ىوس هلوقي ام نامزياو دجي مل هجرحو
 وأ نجسلل بهذنس: نامزياو درف. ىفشتسملا وأ نجسلا وه كناكم نإ : نطوتسملا

 .(!)ًايوس ىفشتسملل

 لمحي نطوتسملا ناك امنيب لاونملا اذه ىلع نيفرطلا نيب ناشرطلا راوح رمتساو

 نأ ىلإ ابناج اهعضي نأب نامزياو بلط ةدشب ضفرو«سوساج» اهيلع بتك ةتفال
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 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نذلا

 . يترسأ ةاساومل رضحت ال نوينيطسلف ينلتق اذإ: هلوقب هموجه نطوتسملا متتخا

 . لجاع لكشي نطوتسملا ةمكاحم هسفن كلامت نأ دعب ررق ٍليئارسإلا سيئرلا

 نورصي (!يدنج ١٠٠١ مهسرحي) طقف يليئارسإ نطوتسم 1٠٠ كانه نأ ركذي

 نوموقي ثيح- ةمسن فلأ -7٠١١ ةينيطسلفلا ليلخلا ةئنيدم طسو ءاقبلا ىلع

 ةيامح تحت تارايسلا قارحإو عئاضبلاو رجاتحا فالتإ: اهنم ةيموي هبش تازازفتساب

 . ليئارسإلا شيبجلاو ةطرشلا

 ةيمويلا هتارشن ردصب عسوم ريرقت يف الماك موجملا عاذأ يليئارسإلا نويزفيلتلا
 ناك ولو ىتح ءاج يذلاو« موجملا هاجت نييليتارسإلا لاعفأ دودر ةعاذإ هبقعأو

 رومالا يف لخدتلا ىلع هرارصإل نامزياو دض ةيلخاد ةلمح راطإ يف احيحص

 بسح وأ «يلافتحا يرش ةيليئارسإلا نيناوقلل فقفو هبصنم نأ مغر ؛ةيسايسلا

 اوضع هسفن حيشرتو ةلاقتسالاب ةرم نم رثكأ هوبلاط نيذلا) نيبقارملا فصو

 حومسملا ديحولا ءيشلا نإف (هل ولحي امك ةيسايسلا هئارآب ىلدي ىتح تسينكلاب
 (1!) هليدنم وه هيف هفنا سدي نأب يليئارسإلا سيئرلل

00 
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 ليئارسإ يهجاوم يف ييرعلا نْملا

 يليئارسإلا يعانصلارمقلا
 بصن ةيلمع ربكأ ديدجلا

 ةقطنملا اهتدهش بصن ةيلمع ربكأل يليئارسإ دهاشم فلأ ٠٠١ نم رثكأ ضرعت
 دج هما خلود لم ليد تافاقو هك رق ةافااا كيم رخو

 لابقتسا ةمظنأ ةطساوب ةرفشم ةيئاضف تاونق يف كارتشالاب فالآلا تائم عانقإ

 دونب تنمضت دقف لايتحالا ةيلمعل رداوب كانه تناك ىلوألا ةظحللا ذنمو« لاتيجيد

 تامولعم ةيأ ىلع لوصحلا ةكرشلا قح نم هنأ يلإ ريشي اصن ةكرشلا عم دقعلا

 صن ابيرغ ادنب دقعلا نمضت !ىك« قيوستلا تايلمع يف ديفت كرتشملا نع ةيصخش
 رخآ صخشل لابقتسالا قبطو هكارتشا نع عيبلاب لزانتلا كرتشملل قحي ال هنأ ىلع

 (!)رخآ صخشل اهعابو هتقش كرت صخيشلا اذه ناك ولو ىتح

 نود رهشأ ةعبرأ ىلإ تلصو بيكرتلا راظتنا ةمئاق نأ يه ىربكلا ةماطلا تناكو

 متي نوكرتشملا. مهلاومأ دادرتسا يف نوحجني وأ تاونق ةيأ ىلع نوكرتشملا لصحي نأ

 يتلا تاملاكملا ءانثأ نوفيلتلا طخ قالغإ دح ىلإ لصي ديدش ءافجب مهعم لماعتلا

 (!!) مهقوقح نع اهيف نورسفتسي

 يليئارسإلا مالعإلا ريزو وه ريخأتلا يف ببستملا نأ اوعدا ةكرشلاب نولوثسملا
 نأو رالود نويلم 5٠٠ ةكرشلا لام سأر نأ اوعدا !ى. ةسفانملا لباوكلا تاكرشو

 يف نمكت ةلكشملا نأ ىلإ نيبقارملا نم ددع راشأ نيح يف .ةياعدلل بهذ هنم ريبك مسق
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 ليئارسإ ّيهجاوم يف ييرعلا نفلا

 .ريبك لكشب رارقلا ذاختا ةيلمع قوعي امن ةكرشلا يف نيمهاسملا حلاصم براضت

 ةيباعيتسالا اهتردق نم رثكأ دادعأل كارتشالا موسر تعمج يتلا ةكرشلا تداكو

 لباوكلا ةكرش نم ةيئاضق ىوعدل ةديدجلا اهتاونق نع اهالعإ روف تصرعت دق

 لباوكلا ةكرش.. ةليوط تاونسل ٍليئارسإلا قوسلا ركتحت تءاك يتلا ةيليئارسإلا

 مت يتلاو اهب ةصاخلا ىباوكلا مادختساب ةديدجلا ةكرشلل حابسلا مدعب تبلاط

 ليصوتل اددجم عراوشلا رفحب ةديدجلا ةكرشلا مازلإو تاونس ذنم لزانملل اهليصوت

 موقي طسو لحل ناتكرشلا تلصوت ةياهنلا ينو «نيكرتشملا لزانمل اهب ةصاح لباوك
 مامضنالا يف بغري كرتشم لكب ةميدقلا لباوكلا ةكرش غالبأو ءالمعلا ماستقا ىلع

 ةديدجلا ةكرشلا نا مغر (!!) اهيدل ءاقبلاب هعانقا لواحت يكل «ةديدجلا ةكرشلل

 حلاصل لضفا تامدخ ميدقت و راكتحالا رسكب ةنانر تاراعش عفرت تناك

 ماضنالا يف نيبغارلا نيكرتشملا ءاساب ةميدقلا ةكرشلا غالبا تايلمع.نيكرتشملا

 .بيكرتلا تايلمع يف ريك ريخأتل يدؤت ةديدجلا ةكرشلل
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 ليئارسإ ثتهجاوم يف ييرعلا نملا

 ةيليئارسإ ةيئاضف ةطحم ىلع جمانرب -
 لزانملا يف نيدهاشملا ىلع لاتحي

 ربع مايألا هذه متي ام اهنم رذحن يتلا ليئارسإلا بصنلا لئاسو ثدحأ نمو

 ةزيرغ ةغدغد ىلع هتركف موقتو ةيليئارسإ ةيئاضف ةانق هضرعت ينويزفيلت جمانرب
 ديري نم مواقي ال مسا جمانربلا لمحي ثيح ةعرسو ةلوهسب لاملا عمجل رشبلا يعس

 نم ددعب لاصتالاب ملاعلا ءاحنأ عيمج نم نيدهاشملا بلاطيو «؟ ارينويلم حبصي نأ

 نيقباستملا ىلع ةلئسأ حرط متي يكل ليئارسإ يف ةيداعلاو ةلومحملا تانوفيلتلا ماقرا

 رالود نويلم ىلع لوصحلاو ويدتسالا يف ةقباسملا تايئابن لوخدل مهلهؤت

 متي ثيح هب ةصاخلا يكنبلا نامتئالا ةقاطب تانايبب دهاشملا لدي نأ طرشب.اروف

 ماقرألا هذبب لاصتالا روف «ابيرقت تاهينج ةيناث) تالكيش ةيناث يزاوي ام ليصحت
 نأ بيرغلا .. ةقباسملا هذه يف كارتشالل موسرك ةملاكملا ءارجإ نمثل ةفاضإلاب

 اوباجأو ةلئسألا ىلإ عاتسالاو لاصتالاب اوماق ملاعلا ءاحنأ عيمج نم نيدهاشملا

 موسر مصخ دعب جمانربلا بناج نم لاصتالا عطق مت نكل« ةحيحص تاباجإ
 مقرلاب لصتا هنأ ىور اياحضلا دحأ. كنبلا يف دهاشملا ديصر نم كارتشالا

 ىتح هب ةصاخلا نامتئالا ةقاطب مقر لاخدا ةرورضب هوربخأو ةشاشلا ىلع بوتكملا
 قلعتم هل لاؤس هيجوت متف تاييلعتلا عبتا كلذ دعبو تالكيش ةيناث ليصحت متي

 ضرتفملا نم ناك ةحيحص ةباجإ باجأ نأ دعبو ةيدوهيلا دايعألا دحأ دعومب
 تمص ةرتف دعب «رتويمكلا ىلع لجسم توص هءاج نكل هل ىرخأ ةلئسأ ةيجوت
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 ليئارسإ نهجاوم يف يبرعلا نذلا

 ام أطخ بكترا هنأ دهاشملا دقتعأ . (!) لاصتالا عطق متو ةكراشملا ىلع « هركشي»

 توص هءاجف . «ايلاطيإ» باجأف ؟«ايشنريبا ةنبدم عقت نيأ :هولأسف ةيناث لصتأف
 مهركشب هربخأو هل ىرخأ ةلئسأ ةيأ هيجوت متي مل اذه عمو ةحيحص ةباجإ :هل لوقي
 (!) لاصتالا عطق متو هل

 ةينوفيلتلا تالاصتالا يف ةكراشملا موسر مصخ مدع اوبلط نيدهاشملا نم ددع

 مت نكل ؛كلذب جمانربلا يدعم نم دوعو ىلع اولصحو بصنلا جمانربل ةلشافلا

 .كونبا يف مهتدصرأ نم مصخلا لعفلاب

 ةياعد ةلمح طسو ةيليئارسإلا ةيئاضفلا ةانقلا ىلع ايعوبسأ هثب متي بصنلا جمانرب
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 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نْلا

 ةحاقولا يف .. دحاو مقر يليئارسإلا عيذملا

 يف اددجم «زابوت ودود» ينويزفيلتلا عيذملا حجن تاءاذبلاب لفاحلا هلجس مغر

 يف عيذملا شقاني يراوح جمانربل عباتملا روهمجملا ءيجوف امدنع ماعلا ءايتسالا ةراثإ

 تهجو امدنعف« ءاوه ا ىلع جمانربلا ةمدقم بسي عيذملاب اذإف ةقباس ناسل ةلز

 در ؟ كجم انرب يف ناسل ةلز ىرخأ ةرم تثدح فيك :هيف لوقت الاؤس هيلإ ةعيذملا

 اهتيأ كلاح فيك كل لوقأ نأ نآلا عيطتسأ انأ ىرخأ ةرم» يلوقت ال :ةقافصب اهيلع

 ؟ ماري ام ىلع ءيبث لك له ؟«.....»لا

 ريغ هبابس نع يروفلا راذتعالا« ودود» نم ةعيذملا تبلط امدنع هنا بيرغلا

 ربع متي ناك يذلا هعم راوحلا ءاهنإ تررقف . كحضي ناك هنا هلوقب ىفتكا «رربملا

 يذلا فرصتلا وهو ؛كعم راوحلا لمكأ نأ يف ةبغر يدل تسيل: تلاقو (نوفيلتلا

 عم ةفطاعتملا ةيفتاطا تاملاكملاو تاسكافلا نم ليس لالخ نم روهمجلا دييأت ىقال

 . ةعيذملا

 بزحل ةريسم ىلع قلعي ناك امدنع 41/ ماع هتاقامح أدب دق«ودود» عيذملا ناكو

 ءالؤه لك ىرن نأ ليمج وه مك :ءاوهلا ىلع هلوقب مايأب تاباختنالا ليبق لمعلا
 رقم محدزي نيح يف طابض ءالؤه نإ «نييجمملا دوكيللا راصنأ سكعب نيرضحتملا
 نوبخانلا لضف ثيح.. ةيسكع جئاتنل ىدأ ءيذبلا قيلعتلا. ةفاظنلا لامعب دوكيللا

 يف تاوصألا نم ةرثؤم ةبسن نادقف هيلإ نوبقارملا عجراو ةفاظنلا لامع ليئارسإ يف
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 ليئارسإ تهجاوم يف ييرعلا نْملا

 .تسينكلا تاباختنا

 دهشي مل هنكل «ناسل ةلز» ناونعب اجمانرب كلذ دعب مدق هسفن عيذملا نأ كحضملا

 عزني عيذملاب نودهاشملا ءيجوف امدنع 48 ماع؛ودود» اهيلإ داع نأ ىلإ تاقافص

 اهنإ هل لوقي وهو اهمطحيو ةيبطلا هتراظن فيراعم ةفيحصب ريبك ٍينويزفلت دقان نع

 ىوعد عفري يفحصلا لعج يذلا فقوملا وهو .يجمانرب مهف ىلع كدعاست نل

 لباقم ىوعدلا نع يفحصلا لزانت ةياهنلا يفو ةدب هناهأ يذلا عيذملا دض ةيئاضق

 . ةديدج ةراظن ءارش نمثو هاماحملا فيراصم قيفصلا عيذملا عفد

 ةقالع ىلع ناك هنا رركي ذخأو ةريهش ةينغم هجانرب يف عيذملا فاضتسا ارخؤم

 ءاوملا لع - ضرعي ذخأ ةيناث ةعاقو يفو .ةدشب ة محلا هتفن ام وهو ءاهتامحب ةنخاس

 هراذتعا ضفرتو جمانربلا نم بحسنت اهلعج امت ةباش ةينغم ىلع ةحضاف دهاشم-

 .ةحيضفلا ءاوتحال اهل اهلسرأ درو ةقاب ربع

 «مرج» هنأب رهشأ ةعضب ذنم ساش بزح ميعز فصو دق «ودود »ناكو

 نايثغلل ريثملا.. (نوددشتملا بزحلا ميعز راصنأ نم افوخ) يلاتلا مويلا يف راذتعالاب

 ىلع اهبس يتلا ةعيذملا عم ةريخألا هتلكشم ىلع ولع ثيح اضيأ باذك عيذملا نا

 تقلع ام وهو .ايوس اريثك ءادغلا ةبجو انلوانت دقو ءءاقدصأ نحن :هلوقب ءاوهملا

 يئاقدصأ ىقتنأ انأف ءصخشلا اذه عم ماعطلا ادبأ لوانتأ مل :اهلوقب ةعيذملا هيلع

 يف هجمارب مدقي لازي ال عيذملا نأ قايسلا اذه يف ةلالدلا وذ ءيشلا .صرحب

 ةبسن ثيح نم ليئارسإ يف دحاو مقر عيذملا دعيو لب« ٍليئارسإلا نويزفيلتلا
 .ةدهاشملا

 نجسلا يف هسفن قتش تيح ىدم ىصقأل هعم ترمتسا زابوت تاحاقوو حئاضف

 هتبسكأ فنعلا نم ردق اضيأ اهباش يتلا همجن فوسخ ةمحلم يوسأم لكشب يهنيل
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 ليئارسإ ةهجاوم يف يبرعلا نملا

 . دالبلا ىوتسم ىلع هتقشع يتلا ريهاجلا مامتها

 كلم بقلب ىفم اهيف رهتشا يذلا «اماع 52 رمعلا نم غلابلا زابوت ناك

 ةجردل اًدج ةريبك ةيبعشب عتمتي تاعونم جمانرب مدقي ةينويزفلتلا ةدهاشملا تالدعم

 ءافطإ مهيلع نأ نيدهاشملل لاق نيح لزانملا ىلع لماك مالظإ ضرف يف حجن هنأ

 . ءامسلا يف روهظلا كشو ىلع ةرئاط اًقابطأ نأل راونألا

 ةورذ دعوم يف ثبي ناك يذلا هجمانرب ةعاذا نم تاونس ذنم مرح زابوت نكل

 ليكوو نييذيفنت نيلوؤسم عانقا لواحو .هتدهاشم تالدعم ضافخنا دعب ةدهاشملا

 .ابرض مهوحربأ ةيجطلبب ناعتسا اهنيحو اوضفر مهنكل ٠٠١4 ماع ةدوعلاب لامعأ

 ةرايس يف سلاج وهو لاقو هيلع ضبقلا ءاقلا دعب ةميرجلاب زابوت فرتعاو

 ىلا زابوت ةيضقلا تداعأو .«يباوص تدقف دقل «يل ثدح اذام يردأ ال» ةطرشلل

 . ةينويزفلتلاو ةيعاذالا جماربلا ىلع هتافو أبن نميهو ةيمالعالا ءاوضالا ةرؤب

 طيطختلاب مهتا يذلا زابوت ىلع رثع هنأ ةيبط تاطلسو نجسلا تاطلس تركذو
 «هتنازنز راوجب ماحتسالل صصخت ناكم يف يئابرهك كلسنم ايلدتم تامجملا كلتل

 دق يركسلا ضرم نم يناعي يذلا زابوت ناكو .راحتنا ثداح هنا تاطلسلا تلاقو

 .اجن هنكل نيلوسنالا نم ةدئاز ةعرجب لبق نم راحتنالا لواح

 ما 52 7
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 ليئارسإ ّيهجاوم يف يبيرعلا نّملا

 سيركد يف تلشف
 اهثب لقف لالتحالا

 :ةيبرعلا جماربلا

 !طيروتلا نم ريثكرمآتلا نم ريثك

 مويدعب اموي اهتاعاس ددع صلقتت ٍليئارسإلا نويزفيلتلا يف ةيبرعلا جماربلا

 نم نيدهاشملا لابقإ مدعب بيبأ لت يف نيلوؤسملا عانتقا ىلع لدي انإ لد نإ اذهو
 تاالواحم مغر ةيليئارسإلا جماربلا ةدهاشم ىلع ملا يينيطسلفو نيينيطسلفلا

 اهمدقت يتلا ( (ئاد ةيرصملا) ةيبرعلا مالفألا انئ دثتسا عم اذه باذج لكشب اهميدقت

 ادحاو اهيلم اهلباقم عمدت الو ةليوط تاونس ذنم ايعوبسأ ةيليئارسإلا ىلوألا ةانقلا

 ضفرو قوقحلا ةقرس قيرط نع ريفوتلل مهليضفتو فورعملا يدوهيلا لخبلل

 .عيبطتلاب ماهتالا ةيشخ مهعم لماعتلا مهسفنأ نييرصملا نيجتنملا

 جمارب اضيأ نمضتتو ةيبرعلا جماربلل ةصصخملا تاعاسلا نم ةريبك ةحاسم

 ةينويهصلاو لالتحالل جورملا هاجتالا تاذ رابخألا ةرشن اهلغشت ( ةيبرعلل ةمجرتم

 ةمجرتمو ةيملاع تاطحم جاتنا نم ناويخلا ملاعو ةعيبطلا نع جماربو .حضاف لكشب

 نوانتو ميدقت هيف متي ةيبرعلا جماربلل صصخملا تقولا نم رخآ مسقو ةيبرعلل

 لتق لثم ينيطسلفلا - يبرعلا عمتجملل اجارحإ ببستس اهنأ ليئارسإ ىرت اياضق
 قوقح ةيضق وأ .ءيبسلا نهكولس نم ةلئاعلا ةعمس نع عافدلل تايتفلل تالئاعلا

 . ةدهطضم اهنأ ىلع جيورتلا ىلع رصت يتلا ةيبرعلا ةأرملا

 ىلع يليئارسإلا نويزفيدتلا اهيف دمتعي ةيبرعلا ةغللاب جماربلا نم رخآ عون كانهو

 ةوعد متي ثيح جمانربلا يف ليجستلل روضحلا نولبقي نمل ءالثم طيروتلا بولسأ
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 ليئارسإ تهجاوم يف ييرعلا نْملا

 فصو مهيلع قلطت نأ ىلع ليئارسإ رصت نم وأ ينيطسلفلا بابشلا نم ةعومجم
 تايليئارسإلا تايتفلاو بابشلا نم ةعومجم مهتهجاوم يف اودجيل «ليئارسإ برعا
 عامتسالا قيرط نع نييبناجلا نيب «يملسلا شياعتلا» ةركفل جيورتلا نولواحي

 ةرطيسلاو لالتحالا رمتسيف وه امك نهارلا عضولا ءاقبإ عم الثم رخآلا ىقيسومل

 اضيأ طيروتلا ةركف راطإ يف .ةيوونلا ةحلسألل اهكالتماو سدقلا ىلع ةيليئارسإلا

 نيسرادلا نييرصملا ةبلطلا نم ددع ةوعدب تاونس ذنم ٍليئارسإلا نويزفيلتلا ماق

 عم ةرهاقلا يف ةيملاع ءابنأ ةلاكوب ةصاخلا تاهويدوتسالا دحأ يف ليجستلل ةيربعلل

 لباقم يف هنأب اوئجوف نويرصملا ةبلطلا .. ةرشابم ءاوحلا ىلع مهعم راوحلا لقن

 ناك راوحلا اهب راد يتلا ةيربعلا ةغللا ينو ةيسايسلا تاروانملا يف ةدودحملا مهتربخ

 قبسأ ريدمو دوكيللا بزح نع فرطتم تسينك وضع رخآلا بناجلا ىلع مهرظتتي
 نورخآ لمكأ نيب باحسنالا مهنم ددع رثآف ةيليئارسإلا ةيركسعلا تارباخملل

 .هودهاش نيذلا نيينيطسلفلا نيب ابيط ىدص ىقال انسح ءالب اولبأو جمانربلا

 ةيبرعلا ةغللاي ةيراوح جمارب نومدقي نيذلا نيينيطسلفلل ةديجلا جذامنلا نمو

 يف ليئارسإ ريفس بصنم لغشل اضرع ارخؤم ضفر يذلا «لولهب ريهز» عيذملا
 صصخ «لوليب# ..يعيبطلا هميعز وه «تافرع رسايا نأ ىري هنإ لاقو ادنلنف

 تاطلسلا دض 44لا يينيطسلف ىواكش ضرعل يعامتجالا يراوحلا هجمانرب

 فئثكم لكشب (هسأر طقسم) اكع يف ةيريخلا تاسسؤملا دعاسي وهو ةيليئارسإلا

 اك ؛دوهيلا ةلود» تسيل ليئارسإ نأ ىلع ةحاتملا ةيمالعإلا تابسانملا لك يف دكؤيو

 ةفاضإلاب .«"اهينطاوم لك ةلود» اهنكل «ةبقاعتملا ةيليئارسإلا تاموكحلا جورت
 ةرشابم ءاوهلا ىلع ةيضايرلا تايارابملا ةعاذإب اضيأ ؟لوله# موقي ةيراوحلا جماربلل

 ةنيدم قيرف نيب تايارابملا ىدحإ لالخ هنا ثبخب ٍليئارسإلا نويزفيلتلا معز دقو

 ارخؤم هجتا يذلا ميدقلا عيذملا يحب جاح هقيدص هاعري يذلاو) ةيبرعلا « ةبيطلا»
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 تاجردملا يف حيصي يدوهيلا قيرفلا روهمج ناك «سدقلا رتيب» قيرف نيبو (ةسايسلل
 ىيحي ناك هنكل .نيينيطسلفلا دض ضيرحتالو بابسلا راطإ يف «برعلل توملا»

 ؛لولهب» كسمت عم قستت ال ةركام ةياور يهو .ةيحتلا مه دري ريخألاو «لولبم»

 هقيدصب يقتلي يكل ةزغل ارخؤم اهب ماق ةراير هتسكع يذلا رمألا وهو .هتيموقب
 دق ناك يذلاو ايلاح ةينيطسلفلا ةطلسلا يف نيلوؤسملا دحأ ؛رمن يزوف# ميدقلا

 تماق يتلا «حتف» ةمظنم ايالخ نم ةيلخ همعزتل ١114 ماع هيلع ضبقلا يقلأ

 ىنثا نجسلاب هيلع مكحو ءافيح ةقطنم يف ةيئادهلا تاججهلا نم ةلسلسب هتدايق تحت

 .ةلتحملا ضرألا جراخ اهدعب يفن اماع رشع

 لالتحالا قاوبأ تارماؤم عم نواعتلا لبقت يتلا ةلقلل ةئيسلا جذانلا امأ

 جاتنإ نم مليف يف رود ءادأب ارخؤم ماق «يروخ مركم» ىعدي لثم اهنمف ةيمالعإلا
 ةياعد عقاولا يف وه ميفلا نأ مغر .بيبأ لت ءاعد بسح كرتشم ينيطسلف ٍليئارسإ

 مليفلا يف بعل «يروخ# .ةزغو ةفضلا ىلع ٍليئارسإلا شيجلا ةرطيس ةرتفل ةحيرص
 ريبدت ىلع لالتحالا تاطلس عم نواعتي ليلجلا يف ةينيطسلف ةيرق ةدمع رود

 . نييئادفلا دض تارماؤملا

 ليلدت ىلع زاح لثم رثكأ هنأب ةيليئارسإلا مالعإلا ةزهجأ هفصت «يروخ مركم»
 اهامسأ يتلا هتتبا ىلإ ودبي اهيف ةهوبشملا هفقاوم تلقتنا دقو ةيليئارسإلا تاطلسلا

 لبقت امك يدوب نم جاوزلا لبقت اهنإ تلاق ثيح ءاضيأ ةلثمم لمعت يهو ««ارالك»

 يهو .كلذ يماردلا ءانبلا ىضتقا اذإ ريوصتل تاريماك مامأ امامت ةيراع رهظت نأ

 هب انأ تمق مع يتتبا عنمأ نأ عيطتسأ ال .هلوقب يروخ" اهيلع قلع يتلا لاوقألا

 .امامت ايراع اهيف ترهظ راودأب تمق دقف

١ 417 22 
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 ليئارسإ ّيهجاوم يف يبرعلا نّملا

 ةفهجوم ةيرصنعب مهيذغت لافطألا جمارب
 ةيرصملاراثآلا ةقرسل مهوعدتو برعلا دض

 ةفاضإلابف برعلا ةيهاركل ةوعدلاو ةيرصنعلا نم ولخت ال لافطألا جمارب ىتح
 يبرغ جاتنإ نم نوتراكلا مالفأو رتويبمكلا نع تامولعمو تاقباسم مدقت جماربل

 ثيبخ لكشب وعدي لافطألل اجانرب صصخ دق يليئارسإلا نويزفيلتلا نأ دجن

 جمانربلا وهو !لالتحالا لظ ين برعلاو دوهيلا نيب « يملسلا شياعتلا» ةركفل

 ضرعي امك« ةريبك ةينازيم نويزفيلتلا هل صصخيو «نيعكف ناجرهم» ىمسي يذلا
 يف نييسايسلا نيعيذملا ربكأ دحأ همدقي «ةقيدحلا يف ةلفح» ىمسي اجانرب نويزفيلتلا

 .. ءادعألا..برعلا :ةيهارك ىلع مهعجشي لكشب لافطألا رواحي ثيح (!)ليئارسإ

 تاحلطصملا بسح) مهضرأ يه ليئارسإ ضرأ نأ «نودقتعي» نيذلا نيبرخملا

 . (هجيانرب يف اهرركي يتلا

 ةيسنجلا نولمحي نيذلا ىتح نيينيطسلف لافطأ يأ عبطلاب فيضتسي ال جمانربلاو

 لاطبأ مهنأ ىلع تانطوتسملا يف نوشيعي نيذلا لافطألا مدقي امنيب ةيليئارسإلا

 ةورذ تاعاس يف ثبي جمانربلا نأ بيرغلاو .ءانثلاو عيجشتلاو معدلا نوقحتسي

 .تيقوتلا اذه يف لافطألا جمارب ثب مدع ضرتفملا نم هنا مغر ةيئاسملا ةدهاشملا

 نوريدي نيذلا دوهيلا نم لافطألا جمارب يمدقم عيمج نوكل ةفاضإلابو

 نإف لماك لكشب ةيمالسإلا ةينيدلا دايعألا لهاجت ىلع نوصرحيو ةيربعلاب تاراوحلا

 تامارهألا اونب نيذلا مه نييليئارسإلا نأ معزت لافطألل تالسلسمو امالفأ كانه

207 



 ليئارسإ ٌيهجاوم يف يبرعلا نّلا

 ىدم ىلع مدق لسلسم اهنيب نمو (!)ربوتكأ برح يف ترصتنا ليئارسإ نأو
 دحأب توملا نم راغصلا هناريج ذاقنا لواحي يليئارسإ ملاع ةصق ةليوط تاقلح

 ءاليتسالاو رصم يف ربكألا مرهلا ماحتقاب الإ اهجاحع نكمي ال ىتلا ةردانلا ضارمألا

 هرهلل هناوعأو يليئارسإلا بهذي لعفلابو .هلخاد نم سئافنلاو راثآلا ضعب ىلع

 قفارملا دشرملا نع نولصفني مث «ةيحايس ةعومجم مهنا راتس تحت هنولخديو ربكألا

 عم ءاهتراضح زونكو رصم خيرات ةقرس فدهب ةيرسلا تارمملا يف نوسدنيو مهل

 ! عورشم يناسنإ لمع اذه نأب لافطالا ءنقي يمارد راطإ يف اذه لك ميدقت

 اهمظنت ةيركسع ضراعم ةرايزل لافطالا ةوعد ىلع اضيأ نويزفيلتلا صرحي امك

 لمح ىلع مهرافظا ةموعن ذنم اودوعتي يكل لافطالل ةيليئارسإلا عافدلا ةرازو

 .برعلا ءادعالا هجو يف ةحلسألا
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 ليئارسإ يهجاوم يف ييرعلا نّملا

 اجذومن يركب دمحم

 ةيليئارسإلا امنيسلا فقاوم
 ينيطسلفلا لثمملا نم

 نم منأ مهنيب عمجي داكي نيينيطسلف نيلثممب انايحأ ةيليئارسإلا امنيسلا نيعتست

 يفو «ةيليئارسإلا ةيسنجلا نولمحي نيذلا 48لا ينيطسلف يأ لخادلا ينيطسلف

 ةيليئارسإلا (نيسلا ةعانص ىلع نومئاقلا تاهجوت دصرل ىعسن ةمداقلا روطسلا

 لشثمملا «يركب دمحم لاجملا اذه يف مدقنو «ينيطسلفلا لثمملا ءازإ مالعإلا لئاسوو

 هنبا هلو «نينج نينج مليفب طبتراو «ةيملاعلا هتاداهتجا هل مسا هنأو ةصاخ «جرخملاو

 ةرايز» لدجلل ريثملا يليئارسإلا مليفلا يف ماها هرودب همسا طبترا اضيأ لثمم (حلاص)

 .«ةقرفلا

 لامعألا ةردن لظ يف ةفعاضم ةمداقلا روطسلا يف هنع ثيدحلا لواحن ام ةيمهأ

 ينيطسلفلا حرجلا سملتت نأ تعاطتسا يتلا ةداجلا ةيبرعلا ةيسايسلا ةيئانيسلا

 اب ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعاتجالاو ةيجولويديألاو ةيسايسلا هتايعادتو فزانلا

 دهج وهو يركب دمحمل اهزربأ نم ددع بسني يتلاو ةينيطسلفلا لامعألا اهيف

 مامأ حورطم نوناق عورشم اهثدحأ ناك يتلاو .ريذاحملاو راصحلا لظ يف روكشم

 ةلومملا قيدانصلا لبق نم معدلا قحتست يتلا مالفألا نيماضمب مكحتي تسينكلا

 دوجو يف سمت» اهمأب فصوت مالفأ ليومت عنمي يذلاو «ةيئانيسلا مالفألا ةعانصل

 ةيدوبما ةلودك ليئارسإ ضرعت يتلا مالفألل ةيلضفألا يطعتو «اهنمأو ليئارسإ

 «حارتقالا مدقم ؛يابج وهايلا تسينكلا وضع رقي راطإلا اذه يفو .«ةيطارقميدو
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 ةايحلا عقاو سكعت ال يتلا مالفألا ضعب ىلع علطا نأ دعب حارتقالا دعأ هنأب

 «؛لالتحالاب زكرتتو ةقيض اياوز سكعت مالفألا مظعم» نأ اربتعم .ةيليئارسإلا

 عورشم ميدقت مت هاجتالا سفن يفو .«ةذوبنمو ةيعرش ريغ ةلودك ليئارسإ ضرعتو

 ىوعد اوعفر نيذلا دونجلا ةهجو معدل |نيسلا يف ريهشتلاو ءاردزإلا عنمل رخآ نوناق

 ةسمخ عفر ثيح .عنملا نم تاونس دعب هضرع دنع نينج نينج مليف دض ةيئاضق

 «مهب سم 1نينج نينجا مليف ضرع نأ ءاعداب ةيئاضق ىوعد هدض نييليئارسإ دونج

 ميخملا حايتجا يف مهتكراشم مغر- نيبلاطم. مليفلا يف اورهظي مل مهنأ نم مغرلاب
 . لكيش نويلم 7 ,  هردق ضيوعتب -لعفلاب هكدو

 حرسملا سرد 1457 ةنس ىلعألا ليلجلا هنعبلا ةيرق ديلاوم نم بألا يركب
 انيسلاو حرسملا فارتحا بيبأ لت ةعماج يف 1517/7-1917/5 نيب يبرعلا بدالاو

 ف حراسملا نم ديدعلا يف جرخخاو لثم 19175 ذص يئانيسو يحرسم جرخمو لثممك
 ةينيطسلفلا ةيملاعلا مالفألا نم ديدعلا يف لثم لباقملاب اسنرفو ليئارسإو نيطسلف

 'انتايح يف مويا ةيحرسم هلو «لافطألل ينويزفلت لسلسم ةلوطبب ماقو ةيليئارسإلاو

 دمحم :ةمجرتو دادعإ ءسوّنو هللا دعس لحار.ا يروسلا يحرسملا فيلأت نم يهو

 .ٌيركب دمحم :جارخإ .ينفيل يمارو يركب

 ناديم) ثيدح ليئارسإ مليف يف نيدتملا يدوهيلا رود دانسا ةظحالم انب ردجي

 يف تونورحأ توعيدي ةفيحص هنع تربع ؛الدج راثأ امم يركب دمحمل (مالحألا

 ىلع اهيف رصأ تاونس رشع دعب :لوقت ةيعرف نيوانعب هتقبتسا ءاه لوطم ريرقت
 يف اضيأو ؛ةيليئارسإلا (نيسلل «يركب دمحم دوعي لامعأ نم هيلع ضرعي ام ضفر
 هذه ةرظن ةهجو نم نكل .ةيدوهيلا ةالصلا ةوسنلك هسأر ىلع عضي يدوبي رود

 عنمت ةيليئارسإلا ةيرصنعلا نأب عنتقم «يركب# .ءاوجالل افيطلت لثمت ال ةلزاغملا
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 نم قئاوو «راسيلا ةنايخ نم مودصم لازي ال وهو ءنييقيقحلا موجندلا ةناكم هلالتحا
 :هسفن ريرقتلا يف ءاج دقو «مالسلا نوشخي دوهيلا نأ

 دوهيلا تاقالع يف رتوتلا اهفنتكيو «ةبعص ةرتف دعت يتلا تاذلاب ةرتفلا هذه يف»

 ثدحي ام اذه .يدوبي رودب ةرم لوأل «يركب دمحم» موقي «ليئارسإ يف برعلا عم
 .يلاحلا عوبسألا نم ءدب ضرعلا رود يف ضرعيس يذلا ؛«مالحألا ناديم» مليف يف

 ةالص ولتيو «ةيدوهيلا ةالصلا ةوسنلك هسأر ىلع عضي وهو .«هارفا» مليفلا يف همسا

 هيف عضوت بوبنا) ةازوزملا لبقيو «(ىتوملا حاورأ ىلع ةيدوبي دادح ةالص) شيداق

 عضوب يدوهيلا كربتيو لخدملا باب راطإ يف تبثي ةيدوه ةالص اهيلع نودم ةفافل

 يركب صالخإ .دبعملا لخدم دنع (جورخلا وأ لوخدلا دنع اهليبقت وأ اهيلع هدي

 نأ فيطل ريغ ائيش ناك ةبسنلاب :لاق يذلا «يتورت ينب» جرخملا ىتح أجاف رودلل

 نم ةردابملا تناكو .هلعف در نوكيس فيك فرعأ مل .ةازوزملا ليبقت هنم بلطأ

 ادج صرح دقل .ةيدوهيلا صوصنلا نأشب ةلئسأ لأسو امامتها ىدبأ دقل .هبناج

 .قيقدو حيحص لكشب رودلا بعل ىلع

 ةيئاعدلا ةلمحلا ءدب عمف .ةازوزملا دهشم دنع يهتتي مل حايترالا مدعب روعشلا

 ةلواحملا كلت رربم .«يركب» ءافخإ نولواحي مليفلا وجتنم نأكو ادب مليفلل ةجورملا

 تارتسوبلا نم يفتخا -مليفلا لطب هنأ نم مغرلا لع- «يركب» مسا (...)

 .«بيبأ لتل ةيزكرملا ةطحملا ةقطنم يف تقلع يتلا «(تاشيفألا)

 مليف يف نيدتملا يدوهيلا رود ءادإل «يركب دمحم » لثمملا رايتخا نأ انه ودبي

 هابتنالل تفاللاو «ليئارسإ يف نيريثكلل ةشهد لقألا ىلع وأ ةمدص ببس يليئارسإ

 نيدتملا يدوهيلا نيب طبرلا دصق نع نومري مليفلا عانص نوكي نأ لمتحملا نم هنأ

 نيب «نييناملعلا رظن ةهجو نم «ةكرتشم طاقن تحت اطوطخ نوعضي مهنأكو ؛يرعلاو
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 ليئارسإ يهجاوم يغ يبرعلا نملا

 ال ديكأتلابو ءىرخآب وأ ةجردب ليئارسإل ٍداعم امهالكف «نينيدتملا دوهيلاو برعلا
 .ةلحض ةفاقث وذو ءايجولويديأ بصعتم امهالكو ءاط صلخي الو اهتحلصم لمعي

 لئاسو نم مليفلا لطب مسا اوعفر مليفلا عنص نأ يأرلا اذه دكؤي ام لعلو

 اك .ةيفرحو ناقتاب رودلل لئمملا ءادأب جرخملا فارتعا مغر .هب ةصاخلا ةياعدلا

 ىلع قفاو هيلع ضرعت يتلا لامعألل هضفر نم تاونس رشع دعب يركب نأ ظحالن
 .كلذ يف ةضاضغ وأ ةيساسح ةيأ دجي لو نيدتم يدوم رودب مايقلا

 نيدتم يدوهي رودب هب ماق يذلا مليفلا يف ايئاعدو ايمالعإ هلهاجت دعب يركب

 هءاج هببسب هلض ىوعد عفر مث نينج نينج همليف عنم لالخ نم هيلع موجملا دعبو

 عم نماضت ةضيرع ىلع اوعقو ثيح نييلاطيإلا نييئانيسلا رابك نم 2٠ نم معدلا

 امور اهنيب نم ةيلاطيإ ةنيدم نيعبرأ نم رثكأ يف ةينماضت اضورع اومظنو «يركب

 .لوبانو وناليمو وئيروتو

 يركب دكؤي ليتارسإ نم جرخمو لثممك ةيلودلا لفاحملا يف هتدافتسا ردق نعو

 نوكت نأ ةريثك تارم يف تدمعت سكعلاب» .همامأ ةيملاعلا مامأ حتفت مل ليئارسإ نأ

 ليثمتلا نم يعنم ولواح مهنأ اذه ىلع ليلدلاو «ةيملاعلا ممأو يمامأ زجاحلا ةباثمب

 ةمكحمل سمتلا |نيحو نينج مليف ةيليئارسإلا ةباقرلا تلطمع امك» «ليك انح» مليف يف
 لدعلا ةمكحم نم حيرصت ىلع لوصحلا يف نيتيس دعب حجن ةيليئارسإلا ايلعلا لدعلا

 روهمج ٌصخأ ال ءسانلا لك» هروهمج هنأ يكب دكؤي ةرارملا هذه لك عمو .ايلعلا

 لكو ناكريمألاو دوهيلاو برعلا مهلك يلهأ سانلا انأ يل ةبسنلاب هنأل ركذلاب

 .«ينطو وه يررهمج نأ ربتعاو لب ءسانلا

 نم» اهزريأ ةيليئارسإلا |نيسلا يف مالفأ عبرأ ةنس ٠" ىدم ىلع هل يركب دمحم

 سأك يئاهن» «ليئارسإ نوجس يف ينيطسلهلا نيجسلا نع يكحبب «نابضقلا ءارو
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 ليئارسإ يهجاوم يف ييرعلا نْملا

 دوقي ًادج يناسنإ ينيطسلف دئاق رود هيف لثمو «نانبل حايتجا نع يكحبي «ملاعلا
 يفو ءيشب ةسايسلل تمتال ةصق :ثلاثلا مليفلاو «نييئادفلا نم ةينيطساف ةيلخ

 لوح (محل تيب يف لفط) ناك مليف لوأ «نييلاطيإلا عم مالفأ ةثالث لمع لباتملا

 تفيارب همسا مليفو 23٠١١ ةنس يف محل تيب ةسينكل يليئارسإلا ةسينكلا راصحلا

 «تيبلا لهأ يف فسعتلاو ينيطسلف تيبل يليئارسإلا شيجلا لالتحا نع 7٠١ 4 ةنس

 تثدح يتلا نمرألا ةرزجم لوح ينايفات ةوخإلا عم 7٠٠١5 ماع ناك ثلاثلا مليفلاو

 .كارتألا تالارنجلا ضعب يديأ ىلع ١1915 ةنس يف

 ينيطسلف نم لثممل ةفلتخم راودأ يف صرف حنم نع يلج لكشب مني قبس ام لكو
 يتأي 48لا يينيطسلف ٍلثمت زربأ عم ليئارسإ زفحتو تنعت تقولا سفن يفو لا

 ةبلاطمو موجه ةروص يف ىرخأ انايحأو « ميزقتو دمعتم لهاجت ةروص يف انايحأ

 لالخ نم هاجتالا هذه نم ديزملا هيف لبقتسملاو ؛همالفأ ضرع عنمو ضيوعتلاب
 بجحب لالتحالا تاسايسل نيضراعملا تاوصأ ممكت ةديدج نيناوق عيرشت

 مات هبش تمص لظ يف عبتت يتلا ةسايسلا يهو .. ةيئاضقلا ةقحالملا وأ تاينازيملا

 (!)لدتعملا ٍليئارسإلا راسيلا ركسعمل

 ارود بعل دقف لدجلل ةراثإ هنع لقي ال -يركب حلاص -انبا يركب دمحملو

 نيضفارلا دونجلا روما ءايلوأ جاتنا نم وهو ««نيضفارلا ةمكاحم» ضرع يف ايسيئر

 مليف وهو «ةقرفلا ةرايز» (نيسلا يف هلو . ٍليئارسإلا شيجلا يف ةيركسعلا ةمدخلل

 يف مهاس رثكأ وأ يرصم نوكي نأ حجرملا نمو «ويرانيسلا ةباتك يف ةراهم نع مني

 «يابج نوساسا يسيئرلا لثمملا ءادأو «ةديج ةيريوصتلا ىقيسوملاو «ويرانيسلا ةباتك

 حلاص قوفت حضو نكل «ستابكلا تينور ةيسيئرلا ةلثمملا ءادأ كلذكو ءديج

 يف هرود نع يناث رود لثمم لضفأ ةزئاجب يركب حلاص زاف لعفلابو ءامهيلع يركب
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 ليئارسإ تهجاوم يف ييرعلا نملا

 دافأ نبالا يركب «يليئارسإلا راكسوألا زئاوج « 7٠٠١1 ريفوا» زئاوج نمض مليفلا

 نم ةيرصم ةيقيسوم ةقرف وضع رود بعلي ثيح ؛«ةيبرعلا ةغللا هناقتإب مليفلا

 لضت تايليئارسإلا تاباشلا ىدحإل هتلزاعم ببسبو ؛«ليئارسإ روزت ةيردنكسإلا

 ءاوغإ اهتالواحم دعبو اهناريج دحأو ةيليئارسإ ةاتف يدل تيبملل رطضتو قيرطلا ةقرفلا
 لمعلا نم هتيرخسو (يركب حلاص)دلاخ طابضنا لوح تانحاشم طسو ةقرفلا دئاق

 بابشلا نم ددع ةناهإو ؛ةرهاقلل دوعي امدنع ليقتسيس هنأ هديكأتو ةيرصملا ةطرشلاب

 ةيليئارسإلا ةاتفلا عم ةلماك ةيسنج ةقالع دلاخ ميقي .هنم در الب ةقرفلا دئاقل ٍليئارسإلا

 . لالتحالاو حباذملا نيفرطلا نايسن ةرورضو تاقالعلا عيبطتل زمر يف

 نأ تراتخاو «لينارسإ هب تفتحا مليف يف ايساسأ ارود بعل حلاص نأ ىلإ ريشي امم

 نم ميظنتب هضرع لالخ نم) رصم يف مع لكشب ضرعي يذلا لوالا اهمليف نوكي
 اهب زاف ةديدع زئاوج نمض حلاص تحنمر (لينلا ىلع قدنف ةعاق يف ةيليئارسإلا ةرافسلا

 ةيمالعإ ةيطغتو .(ىرخأ زئاوج ٠7 مليفلا دصح) ةزئاج ليئارسإ جراخخو لخاد مليفلا
 .يركب دمحم نانفلا هدلاوو هتدلاوو روهمجلا نبالا يركب ركش هبناج نم .ةنزاوتم
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 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نطلا

 ضرع اهلوبقل رصه ركشت ةيليئارسإ ةجرخم
 ايسايس ارارقر هربتعتو - ةرهاقلا يف اهمليف

 ةمزأ لوح ةيرصم مالعإ لئاسوب هترشن ام تونورحأ توعيدي ةفيحص تزربأ
 نييئانيسلا ةباقن» نأ ىلع ةهونم «ةرهاقلاب يئانيس ناجرهم يف ٍليئارسإ مليف ةكراشم
 نأ ةطبارلا رابتعاو ؛ءارجإلا اذه ىلع ادر اهذاختا متيس يتلا تاوطخلا سردت «نييرصملا

 .ةيربعلا ةلودلا عم (ايفاقث اعيبطت» ناجرهملا يف نييرصملا نينانفلا ةكراشم

 تونورحأ توعيدي ةديرجل يفاقثلا قحلملا رشن «ةرهاقلا يف ةفصاع» ناونع تحت

 ثيح «ةرهاقلاب يئانيس ناجرهم يف ليئافر نب نراك ةيليئارسإلا ةجرخملا ةكراشم ربخ

 ةجرخملا نأ ةبراضتملاو ةيوتلملا ةيسنرفلا تارارقلا نم عوبسأ دعب هنأ ةفيحصلا تدكأ

 تفز ةجرخملا (!!)(عئار يمايس رارق ذاختا ىلع اهتردقل رصمل اهركش ليزج» تهجو

 ةقباسملا يف ٍليئارسإلا مليفلا ةكراشمب رارق رودصو ةكرعملا يف ليئارسإ راصتتا ملاعلل

 .ةوطخملا هذهل رصم يف ةضراعملا تاوصألا نم مغرلا ىلع ةيمسرلا

 عوبسأ وحن ذنم تأدب ةيسامولبد ةمزأل لوحت رمألا نإف تونورحأ توعيديل اقفو
 ةصاخ «ةرهاقلا يف ىبسنرفلا يفاقثلا زكرملا همظني يذلا ناجرهملا ءاغلا ىلإ يدؤت تداكو

 القل يعصب كدا جرولا يستدل هنا رم وح يوما محلا فاطم

 يفاقثلا عيبطتلا ضفري هنأ ادكؤم .ناجرهملا يف ةكراشملا مالفألا ةمئاق نم يليئارسإلا

 .(يليئارسإلا شيجلا يف ةريتنومك لبق نم تلمع ةجرخملا نأ احضوم) «يفاقثلا ريغو

 يفاقثلا زكرملا نأ ركذ دق «550» يليئارسإلا يرابخإلا ينورتكلإلا عقوملا ناكو
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 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نفلا

 مالفألا ناجرهم يف ريصق مليف ضرع عنم عوبسألا اذه ررق ؛ةرهاقلاب يسنرفلا

 ال هنأ معز يذلا نجرهملا يف نيمكحملا دحأ جاجتحا باقعأ يف .زكرملا همظني يذلا

 .ةيلبئارسإ هتجرحم نأل مليفلا ضرع زوجي
 «(«يعيبط داكلاب» مسا ليئافار نب نيراك هجارخإب تم يذلا مليفلا لمحيو

 .سيراب يف امنيسلل اهتسارد ةرتف لالخ هريوصتب تماق دق تناكو

 ديع يف ىظحي نأ ىنمتي هرمع نم رشع ةيناثلا يف لفط لوح مليفلا ةصق رودتو

 ءاضعا دحأو «يرصملا يئانيسلا جرخملا فط ع دمحأ دقتنا دقو .يعيبط مويب هداليم

 .هتجرخم ةيسنج ببسب ةدشب مليفلا ءناجرهملا ميكحت ةئيه

 نع هراذتعا لالخ نم مليفلا ةكراشم ىلع هجاجتحا نع فطاع برعا دقو

 ليربأ رهش لالخ مظني نأ ررقملا نم ناك يذلا ناجرهملا ميكحت ةنجل يف ةكراشملا

 .ناجرهملا يف مليغلا ةكراشم عنم نيل «زكرملا يف يراجلا

 عنم ىلع لعفلاب ةيسنرفلا ةرافسلاو يسنرنفلا يفاقثلا زكرملا نم الك قفاو دقو

 ةنجل يف ةكراشملا فطاع ةدوع مدع ىلع اكأ |مهنكل ؛ناجرهملا يف مليفلا ةكراشم

 .ناجرهملا ميكحت

 ناك يليئارسإلا مسيفلا ةكراشم عنم رارق نأ تونورحأ توعيدي تدكأ لباقملا يف

 نم مليفلا ةيسنرفلا ةرافسلاو يسنرفلا يناقثلا زكرملا عنم دعب هنأو (!) يئاهن ريغ رارق

 طوغض ىلع ءانب اهفقوم نع ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو تعجارت ناجرهملا يف ةكراشملا

 مت تاعاس دعبو .. ةيمسرلا ةقباسملا جراخ مليفلا ةكراشم ررقتف اهدض تسروم

 رنشوك رانرب يمنرفلا ةيجراخلا ريزول نوراشتسم حرص ثيح ءاددجت رارقلا ليدعت

 .(نيرخآ نينثاو فطاع دمحأ) ناجرهملا نم نيمكحم ةثالث باحسنال نوفسأي مهنأب

 ةيجراخلا ةرازو مساب يمسرلا ثدحتملا «ورلاو رانرب» حرص هسفن قايسلا يفو
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 ليئارسإ ّيهجاوم يف يبرعلا نّملا

 فدهتسي ناجرهملا نأل « ةيليئارسإلا ةجرخملا مليف ضرع لعفلاب متيس :ةيسنرفلا
 راوح نع ريبعتلا هنأش نم نوكيسو ءرصمو اسنرف نم بابسلا نيعدبملا ةحلصم

 .لئاط الب لدجلا سيلو يقيقح راوح ءدبل صرفلا حتفو لدابت مهافتو

 اهتداعس نع ليئارسإ يف دايعألا ةزاجإ ىضقت يتلا ةجرخملا تربع اهبناج نم
 تجرح دقل.. ثدح ادام فرعأأل اناف ءةفيعةمق نإ: توثورحل تعيد هلئاق

 يمليف « نونج اذه..كوب سيفلا ربع تاروطتلا تعبات انأو.. ةرطيسلا نع رومألا

 .تاومألا ىلع دادحلاو نازحألا ةفاقث مامأ لفط عارص نع يتاذو فيفخ يديموك

 الو يصخش يف تسيل اهتمرب ةمزألاو قالطإلا ىلع ايسايس (ليف ادعي ال يمليف
 ةديخولا ةليبمولا نه اديبنلا نآل يئاسلا اهرارق لع سم يح[ انآ .مليفلاب ىلع

 مليفلا نأ ةحضوم .تثدح يتلا ةبلجلا ىلع ىفسأ لك عم «نييرصملا عم لصاوتلل

 ءانثأ هدلاو ةافو ىلع دادحلا موي يف هداليم ديعب لافتحالا ىلع رصي لفط لوح رودي

 اهكراشي ديدج مليف جارخإل يسنرف يلام معد ىلع تلصح اهنأو .ةيركسعلا ةمدخلا

 .ردنلوه فادنو نوسلدنم لافوي نم الك جارخإلاو فيلأتلا هيف

 ىدأ ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو رارق نأ ىلإ كلذك تراشأ تونورحأ توعيدي

 ءاغلإ كلذكو ؛«رصم يف (نيسلل يلاعلا دهعملا» جاتنإ نم مالفأ ةرشع بحسل

 .نيلقتسم نييرصم نيعدبم ةكراشم

 رصم ىلع اموجه يليئارسإلا ةفيحصلل ينورتكلإلا عقوملا ءارق نش مهبناج نم

 ليئارسإ يف نييراسيلا ناو «ةيوست لب «ليئارسإو رصم نيب مالس دجوي ال هنا نيدكؤم

 مالفألا ضرعب طقف حمسي ناجرهملا نأو «نوراش ليئيرأ لثم ةبوبيغ نم نوناعي
 .ةيماسلل ةيداعملا

 نيب انسالت راثأ دق يضاملا يئانيسلا يبد ناجرهم يف ضرع دق رخآ مليف ناكو

 .ناجرهملا يف ةكراشملل ةيليئارسإ للست لوح برعلا نيعدبملا رابك
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 ليئارسإ ٌمهجاوم يف يبرعلا نّملا

 تايصوتو جئاتن

 نم اهيلع لوصحلا نكمي) ةينوناقلا تاضيوعتلا ةليصح مدقن نأو ثبلا قوقحو

 هذه لوبق رابتعا نم انسجوت ول نيينيطسلفلل (ةيبوروأ هاماحم بتاكم لالخ
 لبقتسم ةودن عجار ةيركفلا ةيكلملا قوقح لوح) .عيبطتلا نم ابرض تاضيوعتلا

 ممألا ةمظنم عم نواعتلاب ناولح ةعماج اهتمظن يتلا ةيركفلا ةيكلملا قوقح ةيقافتا

 ةيكلملا ةيامح تايدحت اضيأ عجارو “٠, ليربإ ةيركفلا ةيكلملل ةيملاعلا ةدحتملا

 /١991(. ةيكلملا ةيالل ةيرصما ةيعمجلا -يلودو برع روظنم نم ةيركفلا

 ةسفانملا مجحو هعقاو دصرنو اهدوجن نأ بجي ةعانص عقاولا يف حبصأ نفلا

 ةديعب ههيزن تاحيشرتو ديج ليومتو ةقمعتم تاسارد جاتحي اذهو ءاهدض رمآتلاو
 .ةقيضلا حلاصملا نع

 ةفاضإلابف ةيبرعلا بوعشلل يليئارسإ يفاقث قارتخا نم يقيقح رطخ دجوي ال

 .رهاظ يندت نم ليئارسإ يف ةينفلا لامعألا يناعت عيبطتلا ضفرو يسفنلا زجاحلل

 ةحلسأ دحأ سنجلاف تاردخملاو سنجلل ءوجلل اهعفدي ليئارسإ يف نفلا يندت

 سد رطاخم نم يرعلا بابشلا ةيعوت بجي اذل برعلا دض ةعورشملا ريغ ليئارسإ
 .نأشلا اذه يف ةيليئارسإلا تاططخملاو لسعلا يف مسلا

 |نيسلا ةعانص ين ليئارسإ لغلغت فقود عيروتلا طوغضو حلاصملا ةغل مادختسا

 هجو ليمجتلو «ةينويهصلل ةيئاعد قاوبأك اهلالغتساو ةيكيرمألا ةصاخو ةيملاعلا
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 ليئارسإ ّتهجاوم يف يبرعلا نفلا

 يملاعلا نفلا زومر نم ددع باطقتسا عم يداعلا دهاشملا مامأ حيبقلا ليئارسإ

 نم ددع نأ رابتعالا يف ذخألا عم ةعيبطلا ىلع ةقيقحلا ءالجتساو ةقطنملا ةرايزل

 يف مهتكراشمل نييملاع موجن باطقتسا ةيدرف تادوهجمب عاطتسا نيبرطملا بابش

 .مهب ةصاخ ةينف لامعأ

 لاهعألا ىتح لاطو هدشأ ىلع ةيرصملا ةصاخو ةيبرعلا ةينفلا لامعألا ىلع وطسلا

 ايوق افقوم انم بجوتسي ام وهو نيفرتحم صوصلو ةرساوس قيرط نع ةرصاعملا
 .فيزتلا اذه فاقيإل

 ىرن ليئارسإ نم هنع تاضيوعت ىلع لوصحلاو ثارتلا اذه دادرتسا ةيفيك نعو

 وأ ناردج الب اماطح تناك نيطسلف ةعاذإ اوداعا امدنع ةنياهصلاو دوهيلا نأ

 نوكي نأب بلاطن ام وهو .عوج نم نمثي الو ىنغي ال كلاهتم ىنبم درجم «باوبأ
 امأ «ثارتلا ةيامحل ةيملاع تامظنم مامأو ةيبوروأ مكاحم مامأ تاضيوعتلا سأر ىلع

 ةيعمج لالخ نم كلذ متي نأ نكميف ينلعلا ءادألا قح نع تاضيوعتلل ةبسنلاب

 رصاعملاو ليصألا ينفلا ثارتلا ةئرو نكلو «سيراب يف ينلعلا ءادألا قح ةيامح

 ضرألا ةدوع لبق ةنياهصلا عم عيبطتلا خف يف عوقولا نم افوخ هب ةبلاطملا نوشخي
 نييالم عفد ةلاح يف ..نيتلاحلا الك يف ةديفتسم ليئارسإ نأ ىرأ يلاتلابو ةبصتغملا

 عيبطتلا خف يف اهليحر دعب ةميظع زومر طقست ثيح ينلع ءادأ قحك تارالودلا

 تناك امدنع اكيرمأ توصل يعاذإ راوحب ءالدإلا ىتح تضفر يتلا موثلك مأ لثم

 يف ةديفتسم اضيأ ىقبتس ليئارسإ نأ وه رطخألا نكل . نوطنشاو يف جالعلا ىقلتت
 8٠١ نم رثكأ لالخ نم لسعلا يف مسلا سدت ثيح يلاحلا عضولا رارمتسا ةلاح

 رابك نم ةنجل ليكشت بجي يتلا ةيلاكشإلا يهو.. اهدحو موشلك مأل ةينغأ
 «ةيلودلا لفاحملا لالخ نم اهمسح..نيثحابلاو نينانفلاو نييسامولبدلاو نيينوناقلا

 .مداقتلاب ناطقسي ال ةيركفلا ةيكلملا ةيامحو ينلعلا ءادألا قح نإو ةصاخ
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 ليئارسإ ٌّيهجاوم يف يبرعلا نّملا

 ةماه عجارمب ةمئاق

 .ناسرفلا راد .رصم ماكحو موثلك مأ (« تاحشلا ديعسا -

 «سودقلا دبع ناسحا بدأ يف ةيدوهيلا ةيصخشلا «يماشنا هللا دبعداشر د.أ -

 1١4946 ويام «لالهلا باتك ةلسلس

 تاساردلا زكرم ؛ةيدوهيلا يف ةينيدلا زومرلا«يماشلا هللا دبعداشرا د.أ -

 . ةرهاقلا ةعماج-ةيقرشلا

 .ديلولا راد .لوهجملا كلذ ليئارسإ « داؤف دمحأ» -

 .ريغصلا يلوبدم.يرصملا نفلا قرسن ليئارسإ «يطيغلا دمحم) -

 .توريب قرشملا راد «مالعإل'و ةغللا يف نأ دجنملا -

 . يعوبسألا ددعلا . روتسدلا ةديرج « يوانشلا قراط -

 :ةيبرع تايرود
 . ديعس ديس ؛مارهألا -

 .رصتنم حالص «رابخألا -

 . نيدلا يح دلاخ «رارحألا -

 . ميكحلا نميأ «ةرهاقلا -

 .لكيه نينسح دمحم «رظن تاهجو بتكلا -
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 ليئارسإ ّيهجاوم يف ييرعلا نملا

 .بايد دمحم ءروصملا -

 : ةيبنجأ تايرود

 : تونورحأ توعيدي -

 تفز اع 2

 . سترآاه -

 . الا/ نوتيع -
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 ليئارسإ مهجاوم يف يبرعلا نفلا

 روطس يف فلؤملا
 :هيصخش تانايبو ةيملع تالهؤم

 ةبترمب سمش نيع ةعماج نم-4١٠٠ ماع-ةاروتكدلا ةجرد ىلع لصاح

 نيب تافالخلل ةلقتسملا ةيربعلا ةفاحصلا ةيؤر :ناونعب ةحورطأ نع ىلوألا فرشلا

 .ليثارسإ يف نييناملعلاو نينيدتملا

 ةلاسر نع ء«سمش نيع بادآ نم زايتمإ ريدقتب ريتسجاملا ةجرد ىلع لصاح ©

 .«تاينيعستلا لالخ ةيليئارسإلا ةينيدلا ةفاحصلا يف ةيجولويديألا تاهاجتالا» ناونعب

 ماع سمش نيع ةعماج ةيربعلا ةغللا مسف بادآ سناسيل ىلع لصاح 0

 .ةغللا داوم يف زايتمإ ريدقتو « ديج ماع ريدقتب

 صيخرت ىلع لص حو ءرصم راثآو خيرات يف ناولح ةعماجب ةرح تاسارد 0

 ١946. نييحايسلا نيدشرملا ةباقن ةيوضعو ؛يحايس داشرإ

 سيردتلا ةئيه ءاضعأو تادايقلا تاراهم ةيمنت زكرمب تارود تس زاتجا 0

 ثحببلا تايقالخأو «لاعفلا ضرعلاو لاصتالا تاراهم) ةيردنكسإلا ةعماجب

 (سيردتلا يف يلآلا بساحلا هادختساو «ةنهملا تايقالخأو يلمعلا

 ةعماجب يعماجلا ميلعتلا يف ةدوجلا قيبطت لبس لوح لمع شرو يف كراش 0
 .ةيردنكسإلا

 نيع ةعماجو «ةيبرعلا لودلا ةعماج يف ةديدع ةيملع تارمتؤم يف كراش 0

 .ةفاقثلل ىلعألا سلجملاو «قيزاقزلا ةعماجو ءسمش

 101120_2011120© 100211.6012 :ينورتكلإلا ديربلا 0
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 ليئارسإ ّيهجاوم يف ييرعلا نفلا

 :اهب سيردتلل بدتنا وأ سرد يتلا تايلكلا

 - ةيردنكسإلا ةعماج بادآلا ةيلكب ينويهصلا ركفلاو ثيدحلا يربعلا سردم ©

 7١١9( ماع ذنم) .ةيقرشلا تاغللا مسق

 .ةيردنكسإلا ةعماج بادآلا ةيلكب ةيفاقثلا ةنجللا وضع 0

 ةيردنكسإلا ةعماجب بادآلا ةيلك ىوتسم ىلع ةدوجلا نامض ةدحو وضع ©

 .ةيردنكسإلا ةعماج بدآلا ةيلكب ةئيبلاو عمتجملا ةنجل وضع 0

 . 7٠٠١/8 ىتح ةطرشلا ةيميداكأب (ةيربع ةغل سردم» 0

 . ةيرحبلا ةيلكلاب ةيربعلا ةغللا سيردتل بدتنا ©

 ىتحو 2« 9١٠3و 7٠٠١8 ماوعأ ةيردنكسإلا ةعماج بادآلا ةيلك ةبلطل سرد 0

 .نآلا

 .نآلا ىتحو ٠١١4 ماع ذنم قيزاقزلا ةعماجب ايلعلا تاساردلا ةبلطل سرد

 ةعماج -قدانفلاو ةحايسلا ةيلكب ةيربعلا ةغللا سيردت ىلع فرشأو سرد 0

 .ةيردنكسإلا

 :ريدقت تاداهشو زئاوج

 يف يمالعإلا هطاشن نع يرصملا ناكرألا سيئر نم ريدقت ةداهش ىلع لصاح 0
 1 .19968 ماع

 تاساردلل --ةيبرعلا لودلا ةعماج نم ميكحتب- يكرت نب ةزئاج ىلع لصاح 0

 . 1999 ماع ةيلبقتسملا

 ةيلخادلا ريزو ديسلا نم ريدقت ةداهش ىلع لصاح 0
 7١١5. ملعلا ديع يف
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 ليئارسإ ٌيهجاوم يف ييرعلا نّملا

 :يعامتجاو يفاقثو يمالعإ طاشن

 يبرعلا عارصلا نع (ءازجأ ةثالث)يقئاثو مسيفل ةمجرتلاو دادعإلاب كراش 0

 .نيرع ةكرش حلاصل يليئارسإلا

 ٍف ةيميلقإلا تاريغتملا دصرو «يسايسلا ليلحتلل يرود لكشب هتفاضتسا متي 0

 ةانقو ؛ةيرصملا ةيئاضفلاو « 218 :اهنم ةيبرعو ةيرصم ةيعاذإو ةينويزفيلت تاطحم

 لينلاو «ةيفاقثلا لينلاو ءيرصملا نويزفيلتلاب ةيناثلاو ىلوألا ةانقلاو «رابخألل لينلا

 013 197 ةانقو «ةعاسلا ةانقو ءروحملا ةانقو ءدجملا ةانقو «ةيزيلجنإلا ةغللاب ةيلودلا

 بابشلا ةعاذإو «ليئارسإ دض ةهجوملا ةيرصملا ةيربعلا ةطحملاو «نيعارفلا ةانقو

 .يناقثلا جمانربلا ةعاذإو «ةيردنكسإلا ةعاذإو ءبرعلا توص ةعاذإو ةضايرلاو

 داحتا سيئر ةسائرب - (زييمتلا ةضهانمل ةيبرعلا ةمظنملا» يف ثحابو وضع 0

 لعخاد ةيرصنعلا رهاوظلا دصرب ةينعملاو -عفان ميهاربإ .أ برعلا نييفحصلا

 (508-5:005) .ليئارسإلا عمتجملا

 ماع ذنم ةيتارامإلا «نايبلا» ةديرجب ةيسيئارسإ نوؤش ةحفص ىلع فرشملا ©
 ىتح بتك ضورعو 27٠66 ماع ىتح يرود لاقم بتاكو ,«750 ٠7 ىتحو 4

 ٠٠١ 1/ ماع

 « ؟مارهألا» :فحص يف يرود لكشب تالاقم نآلا ىتحو هل ترشن 0

 ««يرصانلا يبرعلا» «(رابخألا ةسسؤم) ةيئاسملا .««فسويلا زور» ««رابخألا»

 ةفاقثلا ةرازو) «ةرهاقلا» ؛««روتسدلا» «ةيتيركلا (ةسايسلا» «ةيتارامإلا «نايبلا»

 ةسايسلا « يبرعلا مارهألا ءيضايرلا مارهألا ءروصملا ةلجم «ةيفاقثلا يبد «(ةيرصملا

 .ةيليئارسإ تاراتخمو «ةيلودلا

 «ليئارسإلا يبرعلا عارصلاب قلعتت تاعوضوم يف) بتك ةرشع هل تردص 0
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 ليئارسإ تهجاوم يف يبرعلا نْلا

 يمرحجي رهشأ»و ؛دوهيلا خيرات» :اهنم «(ةيلبقتسملا تاساردلاو «ةغللاو خيراتلاو

 يف ةينيدلا ةفاحصلا»و «خيراتلا يرجم تريغ ثادحأ»و ,«خيراتلا ربع برحلا

 .(يدوبي دحاو ةرماو ؛«ةيربعلا ةغللا دعاوق يف نيمثلا زنكلا»و ««ليئارسإ

 عومدلو «!ليئارسإ يف نييناملعلاو نينيدتملا تافالخ»و ؛«لوهجملا كلذ ليئارسإ»و

 ..«سيساوتللا

 /7٠١1. ماع ىتح ةديدجلا رصمب رصنلا يدان ةرادإ سلجم وضع 0

 هكر لير مدلل
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 ليئارسإ ةهجاوم يف يبرعلا نفلا

 باتكلا سرهف





 ليئارسإ تهجاوم يف ييرعلا نْلا

 ةحفصلا عوضوملا

 1 واود ارا ا كلا وو ولا عالما كيف ااا نمل ورا وماما ماو ءادهإ

 ا مجمل لول حا فلا ل ام أرقت نأ لبق

 110 ]| ]1 ]1]ز]ذ]1515]1]1]1]1 1050 لوألا ءزجلا

 ١ ولسا و ا اما بما ا م ما دنا ديهمت

 1 يمار دمحأل تبسن تاءارتفا ربع موثلك مأ مجاهت ليئارسإ

 0001 1 1 1 موثلك مأو كاراب -

 ١9 ةيروطسألا قرشلا بكوك موثلك مأ نيرشعلا نرقلا تايصخشل يليئارسإ بيترت يف
 000000000 ز ز ز ز ز موثلك مأب تأدب ةيرصملا مالفألل ليئارسإ تاقرس -

 1 م ٍليئارسإ ناجرهم يف (اهميركت) ءانثأ موثلك مأل ةديدج تامابعا

 000000 موثلك مأل دوهيلا قشع فشكت : سودقلا دبع ناسحإ تاياورو

 3 قئاقحلاب درلا : موثلك مأ ملقب لاقمو رصانلا دبع دلاخ عم راوح

 ا 0 «موثلك مأ» ملقب لاقم -

 100000 ةينطولا موثلك مأ يناغأ ىلع ءاوضأ : ةيبرعلا ةيموقلاو موثلك مأ

 ااا 1 1 12121 1 دارم ليل رس

 0100 0 ب5 مداقلا يليئارسإلا ريفسلاو .. ليلو رصم

 لا اهريغ نم رثكأ ليئارسإ ملؤت فقاوملا هذهو ةينفلا لامعألا هذه

 0000 نيهاش فسوي ١-

 1000000 0 رافحخلا لسلسم -؟

 10ش” “* 000 يعيرشلا رامعل ةينويهص ةدراطم -
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 ليئارسإ يهجاوم يف يبرعلا نّملا

 ةحفصلا عوضوملا

 12غظظ©شه 9 ةنده يأ ضفرت ليئارسإو رصم نيب ريتاكيراكلا بورح - 5

 10000000 00 0 0 ب3 شيورد دومح : رثنلاو رعشلا بورح -

 0 ]1 1 ] ]ز]ذ] ]ذا ربوتكأ بدأ -1

 0 ا ا ليئارسإ جعزت زوريف تاينغأ -ا/

 0000 0 ز ز ز ز ز]ز ز]ز]زز]ذ ةيبرعلا تارباخملا ةمدخ يت : ليكشتلا نفلا -8

 00 ليئارسإ نم ةاتد مجاب# بيبأ لت -9

 ال٠ ............... .. ليئارسإلا شرحتتلاو يرصملا عادبإلا نيب «معلا دالو# ٠-
 00000 هريوصت نم ءاهتنالا لبق اًيرصم اليف مجاهت ليئارسإ ١-

 00100000 ]1 ]ذل ةينغلا تا رسلا نم اًماع نيثالث

 010*110 ]| ]ز]ز]ز]ز]ز]ز 1 ؟ ةردانلا انيناغأو انمالفأ ليئارسإ تقرس فيك

 0 هيوشتلاو ق رتخالا تالواحم نم : يناثلا بابلا

 ال 4 ا تا 1 تاما رت مااا هانم م ملل ليئارسإو سكتاه موت

 000110 ريغصلا دعس طروت ةيليئارسإ ةصقار

 911 م ل ل حطم وم ٍليئارسإلا نفلا يف ةعئاش.ا تاودألا نم سنجلا

 0000011 1 000 ب8 ليئارسإ يف تاردخملا ىقيسوم يشفت

 49..... ليئارسإ يف هب لافتحالاب هل ةقالع يأ يفني ظوفحم بيجن يملاعلا بتاكلا

 010000100 مظنملا ٍليئارسإلا وطسلا نم جنت مل ةيبعشلاو ةيبابشلا ناغألا

 0 0 00000000 ةيربع ٍيناغأب ةقافص

 1 ل ل ميدقلا يرصملا نفلل دوهيلا ةقرس فشكت ةيملع ةسارد

 000 ةيليئارسإو يرصم نيب بح ةصق نع مليف ويرانيس ضفرت ةباقرلا

 1 ليئارسإ هل جورت باتك .. يلاغ س رطب ىلإ هدبع يفيف نم
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 ليئارسإ يهجاوم يف ييرعلا نّملا

 ةحفصلا عوضولملا
 ا مو طيسو رود بعلل نوسكاج لكياب نيعتست ليئارسإ

 ١17 ......... ةرهاقلاب يميداكألا زكرملل يقرشلا نفلا يف ةصصختم نيعت ليئارسإ

 000000 1 مامإ داع دض ةيليئارسإلا ةلمحلل ةريثملا ليصافتلا

 ا اًّرس ةرهاقلا تراز ةناطلس ةديعس

 1 ]1 ]1 ]1 ]1 ]1]1]ز ]1]ذ]ز]ذ1ذ1 6 ةيليئارسإ نويعب ةريزجلا ةانق

 0 ااا 0 0 ا ةدياحم ةيملاعلا تاطحملا

 117 ع ل ال اق أولا نوفا ليئارسإ بلق يف رعذلا ريثت ةاتف .. نيطسلف

 ااا ا ] ]ز ] ] ز] ] ز] ]زذ] ]1 ريمض الو نف نودب ٍليئارسإلا سوام يكيم

 ا 1 ] ] ] ] ] ] ] ] ]1 1 1]1ز1 ]111|1 ا ةيملاعلا زئاوجلاو ليئارسإ

 ]100000000 0 ]1 ليثارسإ عم كرتشم مليف جاتنإ تضفر رصم

 11 ا ءانيسب ناطيشلا سأر يف اًموبشم اًركو ريدت ةيليئارسإ ةلثمم

 1 ةيبرعلا ةغللاب ةينويهص مالفأ ليومت ىلع قفاو تسينكلا

 0 اا ] ]ز ز ] ]7 سئانك وأ دجاسم الب دنال ينزيد نويعب سدقلا

 181 يا اا را هروهمجل رخآلا بناجلا مدقي اذام : ثلاثلا بابلا

 ا 16-0000 ٍليئارسإلا يئانيسلا يرعلا ةعرس

 ااا ينيدلا ساش بزل ينغي ايفاملا يف وضع

 اا م ا و ل حلا نفلا راتس تحت ةيسامولبد ةراعد ةكبش

 111 ا ا ا مالكلا نييليئارسإلا ملعي يرصم يدوب

 15 ا حوا ةيبرعلا تايئاضفلا مدقتب نوفرتعي نويليئارسإ نولوؤسم

 00011 1 ] ] ] ]| رضتحي ٍليئارسإلا يميلعتلا نويزفيلتلا

 ا ةضافتنالا ةيطغت يف يئاعدلا بولسألا نوضفري نويميداكألا
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 ليئارسإ ّتهجاوم يف يبرعلا نملا

 ةحفصلا عوضوملا
 انا يليئارسإلا نويزفيلتلا يف ةيرصنعلا حضفت ةينيطسلف ةعيذم

 اا تاييلعتب بذكت ٍليئارسإلا شيجلا ةعاذإ

 ام اا ةيليئارسإلا ةشاشلا ىلع سكعنت نانبل بونج سيباوك

 ا ا ةيبرعلا ةمواقملا مامأ ليئارسإ لشف رهظي يئاور مليف

 00000 1 ]ذ] ] جاوزألا فنع ةرهاظ يشفت فشكي ليئارسإ مليف

 1 يليئارسإلا نويزفيلتلل جمارب ريوصت راتس تحت ةيرس تايلمع

 000000000 يرصم سوساج نامزياو سيئرلا : ٍليئارسإلا نويزفيلتلا

 000 0 ] ] ز بصن ةيلمع ربكأ ديدجلا ٍليئارسإلا يعانصلا رمقلا

 000 1 نيدهاشملا ىلع لكتحي ةيليئارسإ ةيئاضف ىلع جمانرب

 وا ةحاقولا يف .. دحاو مقر يليئارسإلا عيذملا

 0 0 0101 ٍليئارسإلا نويزفيلتلا يف ةيبرعلا جماربلا

 ا ا ا ةيرصملا راثآلا ةقرسل مهوعدت لافطألا جمارب

 ل ينيطسلفلا لثمملا هاجت ةيليئارسإلا امنيسلا تاهاجتا

 1و اهمليف ضرع اهلوبقل رصم ركشت ةيليئارسإ ةجرخم

 7 ل ل و م تايصوتو جئاتن

 0 0 000000بب ةماه عجارمب ةمئاق

 0 روطس يف فلؤملا

 0 1 1 1 سرهفلا


