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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ةمدقملا

 يأ "رضخألا رطخلل' جيورتلاو 'ودعلا" ةعانص يف يبرغلا مالعإلا رود أدبي

 لالخ نم « ةيمالسإلا ةيارلل زمري رضخألا نوللا ثيح ٠ يمالسإلا رطخلا
 تائيهلاو تافاقثلاو لودلل  يمالعإلا وأ يفحصلا - لاصتالاب مئاقلا كاردإ
 يمالعإلا وأ يفحصلا رثأتي انه نمو ٠ فلتخملا وأ 'رخآلا " اهنأب ىرخألا
 نكمي ال امك -مهم ءزج وهو - ةماعلا تامامتهاو ةدئاسلا تاهاجتالاو راكفألاب
 طبرلا اذهو « عمتجملا يف ةيداصتقالاو ةيسايسلا تارثؤملا نع نييمالعإلا لصف
 ريثأتلل ةجيتنو .. ابوروأ يف مالسإلا مهفو كاردإ اهب متي يتلا ةيفيكلا انل رسفي
 '"مالسإلا' يأ رطخألا رطخلا نأ دجن « ةسايسلاو مالعإلا لئاسو نيب لدابتملا

 ةعوبطملا مالعإلا لئاسوو نويزفيلتلا تارشن يف ةقوشمو ةيح ارابخأ عنصي
 لبق نم ةررقملا ةيجراخلا تاسايسلا معد يف اهب ةدافتسالا نكمي ؛ ةعومسملاو

 يف اهسفن نع نيملسملاو مالسإلل ةيداعملا رعاشملا ربعتو .ةيبرغلا لودلا
 ةيرصنعلا ةيهاركلاو رمضملا بايترالا نيب حوارتت ةربنب يبرغلا مالعإلا
 ةرطيسلل ىعسي مالسإلا نأب نطبملا ماهتالا يف الثم كلذ ىلجتيو «٠ ةحيرصلا
 ةيطمنلا روصلل ةيساسألا ناكرألا لثمت تاميمصتلا هذه لثم « ملاعلا يلع
 ماهتاو «ةقفلملا تاماهتالاو تاعئاشلا مادختساو ةيبلس روص يف رخآلا لازتخاو

 عزن يلاتلابو ةيلومش ةيجولويديإ ةرابتعاب مهنيد هيوشتو "ةيقتلاب نيملسملا
 ةريطخ روص ىلإ يدؤت دق ةماعلا ماكحألا هذه لك « مالسإلا نع نيدلا ةمس
 . نيملسملاو مالسإلا نع ةمهوتم



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 مالسإلا ةاداعم لعج يف ةيبرغلا مالعإلا لئاسول ضقانتملا رودلا مهاس دقو

 ةيعوت رشنل امئاد ةحلاص تسيل ةيفحصلا ريراقتلاف « ةياغلل ارشتنم اعوضوم

 .ةيطمنلا روصلل بنجتلاو مالسإلل ءادعلا ةروطخب ةيعوضوم

 مادختساب - ةصاخ ةفصب ةيبوروألاو - ةيبرغلا مالعإلا لئاسو تماق دقو

 : اح امك ..مالسإلا ةهجاوم يف "يفاقثلا عافدلا رصانع نم رصنعك " ةيحيسملا

 هسايسلاو نيدلا" مسق ةذتاسأ ريبك لييرباج لراك اهارجأ يتلا ةساردلا جئاتن يف

 يأرلا عانص ىدل نيدلا" ناونع تحت ١0١ ماع ةيناملألا رتسنوم ةعماج يف

 يريو « نيدلا عوضومل ةبسنلاب ةيمالعإلا ةبخنلا فقوم تلوانت يتلاو "ماعلا

 يف ةدئارلا مالعإلا لئاسو يف ةيحيسملا ةيفاقثلا تارثؤملا ةدايز نأ ثحابلا

 عم عارصلا رداصم نم اردصم دعي - يبوروألا عمتجملل جذومنك  ايناملأ

 . موجهلاو دقنلل ضرعتت يتلا ةيوهلا اهيلع دنتست ةماعد حبصأ نيدلاف « مالسإلا

 تلعف املثم « تاذلا نادقف نم فروخلا رعاشم ةملوعلا هيف يذغت رصع يف

 لامش ةيالو يف م5 لل ا لجأ نم ةعامج

 ." ةيحيسم دي يف برغلا " راعش تحت ايلافتسو نيارلا

 روصعلا يف يبرغلا مالعإلا ةأشن مدق ميدق نيملسملاو مالسإلل ءادعلا نإ

 وهو « 25٠١١ ربمتبس ثادحأ عم هتورذ ءادعلا غلب دقو ةيئادبلا هلئاسوب يطسولا

 دعبو لبق يبرغلا مالعإلا فقوم نيب نراقت ثيح « ةساردلا هذه هدصرت

 تعاطتسا لهو « اهدعب نيملسملاو مالسإلا ةروص تحبصأ فيكو « ثادحألا

 مالعإ يف مالسإلا نع ةيبلسلا روصلا كلت نم ريغت نأ يبرعلا عيبرلا تاروث

 باقعأ يف نييبرغلا نييسايسلاو ءامعزلا ضعب كلذب حرص امك « يبرغلا ملاعلا

 . ةيبرعلا تاروثلا عالدنا

 ةرهاقلا



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 لرول) لسمنلا)

 نيملسملاو مالسالل ةينهذلا ةروصلا

 يبوروألا مالعإلا يف

 ةيبهذلا ةروصلا مهفل ةيرورض ةمدقم ةيبهذلا ةروصلا موهفم ديدحت دعي
 ًاديهمت لوألا ثحبملا يف هلوانت متيس ام اذهو « ابوروأ يف نيملسملاو مالسإلل
 هذه سيركت لئاسو ةسارد مث « يناثلا ثحبملا يف ةروصلا هذه تانوكم ةفرعمل
 .يلاتلا وحنلا يلع كلذو ثلاثلا ثحبملا يف ةروصلا

 عر مب هد '

 لوا تحسملا

 سس عك ةراوصلا م وضم

 : ةيبهذلا ةروصلا فيرعت : الوأ

 ميدقتلا " : اهنأب ةيبهذلا ةروصلا ةيناثلا هتعبط يف " رتسبيو " سوماق فرع
 ةبرجتل ةاكاحم يه وأ رشابم لكشب راوحلل هميدقت نكمي ال ءيش ىأل يلقعلا
 ام ليخت لثمت وأ ةركاذلا هتنزتخا امل عاجرتساو ةنيعم فطاوعب تطبترا ةيسح
 + .نيسكلا: نيازوخلا ةقكرودا

 موهفم " : وه حلطصملل رخآ افيرعت رتسبيو سوماق ركذ ةثلاتلا هتعبط يفو
 صخش وحن ةعامجلا هذه هاجتا ىلإ ريشي ةنيعم ةعامج دارفأ نيب عئاش يلقع

 ثينيك مدق دقو .ةيسايس ةفسلف وأ هنيعب سنج وأ ةنيعم ةقبط وأ ام ماظن وأ نيعم
 تاباختنالا يف حشرملا ةروصل هفيرعت لالخ نم ةينهذلا ةروصلل افيرعت جنيدلوب

 ملا # دل



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 نع نيبخانلا ناهذأ يف نوكتت يتلا ةيتاذلا تاعابطنالا ةعومجم " : اهنأ ىلع

 تاعابطنالا هذه نوكتتو « ةيدايقلا هتاردق وأ ةيصخش وأ حشرملل ةيسايسلا ميقلا

 ةظحل ذنم ةقباسلا ناسنإلا تاربخ يلع ًءانبو مالعإلا لئاسو هتبث ام لالخ نم

 (") " كلذ لبق امبرو داليملا
 . .: ةيطمنلا ةروصلاو ةينهذلا ةروصلا نيب قرفلا : ايناث

 يلإ هباشتت ةينهذلا ةروصلا يأ 151286 ةملك نأ "ولواب' و "نوسيبور" ىري

 زيحتلاب ناطبتري امهنأو « ةيطمنلا ةروصلا يأ 5161601806 ةملك عم ريبك دح

 عرستلا وأ "قبسملا مكحلا" ينيتاللا اهلصأ يف ينعت ةملكلا كلتو ء 2:عزن01ع

 هبرجت لك نأ يف فلتخت ةينهذلا ةروصلا نكلو .. ةلدألا رفاوت لبق مكحلا يف

 ةقباسلا براجتلا معدت ثيحب اهل صصخملا اهناكم دجت ةديدج ةلاسر وأ ةديدج

 .ملاعلا نع هانوك يذلا روصتلا ديؤتو

 : قرط عبرأ نم هقيرطب اهريسفتو اهلابقتسا متي ةديدج هبرجت لكو

 .يلاحلا روصقتلا معدت امأ هم

 . ةديدج تامولعم دوجوملا يلاحلا روصتلا يلإ فيضت وأ -؟

 . روصتلل لماك ءانب ةداعإ اهنع جتني وأ - ؛

 براجتلاب رثأتتو ةريغتم ةينهذلا ةروصلا نأ حضتي قبس ام يلع ٌءانب

 ةروصلا امنيب ٠ ساوحلاب كاردإلا قيرط نع ناسنإلا يلإ لصت يتلا لئاسرلاو

 قيض يف الإ ليدعتلل ةلباق ريغو ةددحم تاهيشالكأ وأ ةدماج بلاوق دعت ةيطمنلا

 ةفلتخم لماوع ةدع لالخ نم لكشتتو نوكتت ةينهذلا ةروصلا نأ امك ..دودحلا

 يف رييغت يأف «٠ يناسنإلا كولسلاب طبترتو «٠ رارمتساب ليدعتلل ةلباق يهو
 (") . كولسلا يف اريغت عبتتسي ةروصلا



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ةينهذلا ةروصلا ةعيبط : انلاث

 « "حيحصلا عابطنالاب طبتري' ةينهذلا ةروصلا موهفم نأ زنيكفج ىري
 « ةقيقدو ةحيحص تامولعم هتنوك اذإ احيحص نوكي عابطنالا نأ ةقيقحلاو
 نأ امك « ةضرغم وأ ةللضم تامولعم هتنوك اذإ حيحص ريغ نوكي نأ نكميو
 ثيح « ةروصلا مل اعم ديدحت يف رخآ ادعب فيضت ةيسفنلا تاريثأتلاو فطاوعلا
 عم قفتي ال وحن يلع اهكاردإو درفلا اهاقلت يتلا تامولعملا هيوشت يلع لمعت
 متي امب ةلصلا تاذ تاهاجتالاو دارفألل ةقباسلا تادادعتسالا ريثأتب كلذو ةقيقحلا
 .هكاردإ

 : ةينهذلا ةروصلا عاونأ

 : يه عاونأ ةدع ةينهذلا ةروصلل

 ١ - اهلالخ نم اهسفن ام ةهج ىرت يتلا ةروصلا يهو .. ةأرملا ةروصلا .

 . ةهجلا هذه نورخآلا اهب ىري يتلا ةروصلا يهو . ةيلاحلا ةروصلا -5؟

 يف اهسفنل اهنوكت نأ ةهجلا هذه دوت يتلا يهو .. ةبوغرملا ةروصلا -؟

 . ريهامجلا ناهذأ

 . ققحتت نأ نكمي ةروص لثمأ يهو .. ةعقوتملا وأ يلثملا ةروصلا -غ

 نيلثمملا نم ديدعلل دارفألا ضرعتي امدنع ثدحتو .. ةددعتملا ةروصلا -ه

 مهنم لك يطعيف « دارفألا ءالؤه دنع اهل ةروص مسر ديرت يتلا ةهجلا نع

 ىلإ اما تاعابطناإلا هذه لوحتت ةرثف دعبو « ةهجلا هذه نع افلتخم اعابطنا

 ةيباجيإلا رصانعلا اهلظت ةدحوم ةروص وأ « ةيبلس ةروص وأ ةيباجيإ ةروص
 . دارفألا ءالؤه يلع اهنم لك ريثأت ةدشل اعبت ةيبلسلاو

 تايالولاك" ةريثك ءايشأ نع ةحيحص روص مهيدل سانلا نأ ضرتفملا نم
 ةنيعم ةروص تنوكت يلاتلابو اهنع ةريثك تامولعم اوقلت ام اذإ مهنكلو "ةدحتملا



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ةروصف .. ةيداعلا فورظلا يف امساح ًارييغت اهرييغت بعصي مهناهذأ يف

 لئاسو هتسرام يذلا رودلل ةجيتن تنوكت يبوروألا بعشلا دنع ملسملاو يبرعلا

 ةقطنملا اهتدهش يتلا ثادحألا لالخ نمو « ةليوط ةرتفل ةيريهامجلا لاصتالا

 نيب اهرييغت بعصي ةروصلا هذه .. لئاسولا هذه اهتلقنو ةيمالسإلاو ةيبرعلا

 (") . ةليلو موي

 ةينهذلا روصلا نيوكت يف مالعإلا لئاسو رود : اعبار

 ىلع ةرثؤملا قرطلا مهأ ىدحإ يه تامولعملل مالعإلا لئاسو هيجوت نإ

 هنأ ملعن امدنع « انل مهم ريثأتلا اذهف « ىرخأ ةمأ نع ةمأ ىدل روصلا نيوكت

 ئراقلا اهنم ملستي ال " ةيمالعإ ةملك نويلم نم رثكأ ملاعلا يف موي لك بتكت

 تامولعملا نم رحبلا اذه نم يقبت ام امأو ٠ " ةئاملا يف فصن نم رثكأ

 ”تريم دراشتيرو شيتود" لراك لوقيو .. " مخض رييغتل " عضخيف ةيرابخإلا

 نيمئاقلا نأ .. ةيملاعلاو ةينطولا روصلا يلع ثادحألا ريثأت نع امهتسارد يف

 بخنذلا مه ءالؤهو ؛ رييغتلا اذه نورجي نيذلا مه ةماعلا تامولعملا يلع"

 نيذلا مه ءالؤهف "يأرلا ةداق' مهيمسن نيذلاو ٠ مالعإلا لئاسو يف ةمكاحلا

 نوديري الام نوفخيو مهتامامتها بساني ام ةدراولا تامولعملا رحب نم نوراتخي

 (47 . هرشنو هعيزوت

 يه روصلا نيوكتل تامولعملا رحب نم ةرثانتملا تامولعملا رايتخا ةيلمع نإ

 بسح فحصلا يلع نومئاقلا اهراتخي ةرثانتملا تامولعملا هذه نأ : لوألا

 .. اهيوشت ةهوشملا روصلا ديزي يذلا رمألا ؛ ةيسايسلا مهئاوهأ

 نيذلا نينطاوملا روهمج نيب اًيفيقثت ارود بعلت اهنأ يعّدت فحصلا نأ :يناثلا

 اياضقلا يف ةصاخ .. رودلا اذه ةيدأت يف فحصلا يلع مهمظعم دمتعي

 « ةيلخادلا اياضقلا سكع اهرابخأ يف قيقدتلا ئراقلا كلمي ال يتلا ةيجراخلا

 نا ا



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 يف رابخألاب لسارملا بعالت لالخ نم هيوشتلا ةيناكمإ نإف انه نمو
 (* . تقولا سفن يف اريثأت رثكأو ربكأ نوكت ةيلودلا تاعوضوملا

 يضاسشا تحسملا

 يسرغلا مالعإا يف نيملسملاو مالسؤا ةروص

 تانينامثلا ةيادب ذنم يبرغلا مالعإلا اهراثأ يتلا تاعوضوملا :ًالوأ

 ١ نويناودع نوملسملا :
 بعشلا ناهد يف ةيخيراتلا ةروصلا م يبوروألا 0 لواحي

 0 د رشلا ىف يزعل ذه اهات و نتف ىلا نوشل قرات يف تورحاو
 ماعلا يأرلا مامأ "اًيموي' ضرعت ةينويزفيلتلا دهاشملا يرتف .. يبرعلا ملاعلاو
 نولمحيو مهئادعأ دض توملا تاراعشب نوداني نيبصعتم نيملسمل اروص

 نيملسم دهاشملل ص رعي أمك « ءامدلل نوشطعتم مهنأكو نيكاكسو قدانب

 ..يسايس وأ يفحص وأ فلؤم لتقب نوبلاطي عراوشلا يف نورهاظتي نيبضاغ
 مالسإلا نيب طابترالا ةلاحب طيسبلا دهاشملل يحوت ةيمويلا روصلا هذهو

 ةملك نأو نويلوصأ نيملسملا عيمج نأب دقتعي هلعجتو ٠ باهرإلاو فنعلاو
 (0) ."بصعتم'و "يناودع" ينعت "يلوصأ
 : ايوروأ نولثحي نوملسملا "
 نم ةريخألا رشعلا تاونسلا لالخ ابوروأ يف نيملسملا دادعأ ديازتل ارظن
 ىدل باجنإلا لدعم نإ " ةلوقمل يبوروألا مالعإلا جور دقف ؛ نيرشعلا نرقلا
 . " البقتسم ابوروأ نولتحيس ةليسولا هذهب مهنأو عفترم نيملسملا

 يلإ ةدوعلاب مهأيإ لال نيملسملا اياضقل ص رعي ايناطيرب يف مالعإلا دجنو

 ظفل اناا مهيلع قلطي انك 4 ايناطيرب ةرداغمو أاهنم اوتأ يلا مهدالب
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ةيلاج ربكأ ايناطيرب يف دجوت ثيح ةيويسآلا ةراقلا يلإ ةبسن "نييويسآلا'

 ("). ايسآ نم ةيمالسإ
 : ةأرملا داهطضا "

 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف نعطلل ةبسانم ةأرملا عوضوم يبوروألا مالعإلا ذختي

 تاداعلا نيبو ةهج نم ةيمالسإلا ديلاقتلا نيب طلخلا ببسب كلذو « اهماكحأو

 الو .. نيملسملا ضعبل يصخشلا كولسلاو ةيمالسإلا بوعشلل ةفلتخملا ديلاقتلاو

 وأ جمانرب وأ يفحص لاقم يف يبوروألا مالعإلا قرطتي نأ نود عوبسأ رمي

 نم يناعت اهنأ ىلع اهريوصت يرجيف « ةملسملا ةأرملا ةيعضول ةينويزفلت هودن

 . اهرهقتو اهدهطضت يتلا ةيمالسإلا ماكحألا

 كلذو يبوروألا مالعإلا يف رخآل نيح نم اريبك امامتها لتديف باجحلا امأ

 نهنأل  تانيعستلا فصتنم  اسنرف يف تاذيملت درط ثداحل لعف درك

 ةبلاط لوخد ادنلوه يف سرادملا ىدحإ ريدم ضفرل وأ ٠ باجحلا نيدتري

 ملعو عامتجالا ملع يف نيصصختمو ءاربخ ةفاضتسا يرجيف ٠ باجحلا ةيدترم

 كلذ يف مهتشقانمل تابجحملاو نيملسملا نم فويضو تنايدألاو سفنلا

 نع ثحبي جاوزم لجر هنأ يلع ملسملل ةروص مالعإلا مسر امك ..عوضوملا

 ددعتلا لعجو تاجوزلا نيب لدعلا طرتشا نآرقلا نأ مغر « ةزيرغلاو عتملا

 3! ب ةييروتعلا لكم .لكاتتتلا نجل احالغ

 : لافطألا هاجن فنعلا  ؛

 كولسو ريكفت اوُوذ نيملسملا نأ ةركف قيوست يلع يبوروألا مالعإلا لمع

 لكاشملاو لافطألا ةيبرت اياضقل ضرعلا لالخ نم « مهلافطأ عم يتح فينع

 ابوروأ يف نيملسملا لافطألا نأ ةصاخ ءاهنم نوناعي يتلا ةيسفنلاو ةيكولسلا

 ؛عراشلا يف : ةيبوروألا ةفاقثلا امه ٠ نيتفلتخم نيتفاقث بذاجتل ةضرع نونوكي

 لغتسا دقو .. لزنملا لخاد : ةيمالسإلا ةفاقثلاو «٠ نويزفلتلاو« ةسردملاو
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا بسسس سس

 لامعتسا لثم .. مهئانبأ هاجت نيملسملا ءابآلا ضعب كولس يبوروألا مالعإلا

 رطضي امم هديرت ال صخش نم جاوزلا يلع ةاتفلا رابجإ وأ باقعلا وأ برضلا
 هذه لثم لابقتساب ةصاخ زكارم يلإ ءوجللاو لزنملا ةرداغمل ءانبألا ءالؤه

 بناج يلإ ةيسفنلاو ةيعامتجالا ثوحبلل براجت لقح نوكت يتلاو « تالاحلا

 ثيح « مهيوذ عم مهبراجت نع ثيدحلل ةيعاذإو ةينويزفيلت جمارب يف مهتفاضتسا
 تايمأ روصضيو + :تكيبلا نم هيوهك ىتلا ةاتفلا عم افطاغتم عمافربلا مدقم نوكي

 فقاومب ديدنتلا يرجيو رابجإلاو رهقلاو تبكلا ىلإ عجرت اهنأ يلع بورعولا
 :يسصعكتلا"ءامآلا

 :ابوروأ يف نيملسملا نيرجاهملا ةروص هيوست
 طسبأ عم مجسني ال ءيسم لكشب "نيرجاهملا" اياضقل يبوروألا مالعإلا قرطت
 يفاقثلاو يراضحلا فلختلا يهو ةدحاو ةروصب مهيلإ راشيف « ةيناسنإلا قوقحلا

 هذهو .. حلسملا ءادتعالاو باصتغالاو ةقرسلا مئارج باكتراب مهماهتاو

 ةيبلاغ نأل ٠ ةصاخ ةفصب "نوملسملا نورجاهملا" اهل ضرعتي تاماهتالا

 ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا نم مه ابوروأ يلع ايونس نوقفدتي نيذلا نيرجاهملا
 رهظت «٠ يبوروألا مالعإلا يف تاماهتالاو مئارجلا رابخأل ضرعتلا ةلاح يفو
 ناك اذإ امأ « اَيبنجأ ناك اذإ حوضو لكب مهتملا حمالم ةينويزفلتلا دهاشملا

 ... ههجو حمالم يلع شيوشتلا متي وأ ةيفلخلاب يفتكيف ايبوروأ

 ..مارجإلاو تاردخملا عيزوت تاكبش يف ءاضعأ مهنأب بناجألا دالوأ مهتُّي امك

 بناجألا ايناطيرب يف راشتنالا ةعساو ةيبعشلا فحصلا ىدحإ تلمح دقو

 ةلئاه ةيداصتقا رئاسخ ىف ببست يذلا« "ةيعالقلا ىمحلا" ضرم راشتنا ةيلوئسم

 ش / ("') ١ كانه
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 نينار خادتالا ىلط ةرالعإلا تورت
 : تاناويحلا ةلماعم ةداسإ 7

 تاناويحلا ةيامح تامظنم تاوعدل جيورتلا ابوروأ يف مالعإلا لئاسو لواحت

 لالخ نم « نيملسملل ةيهاركلا روذب عرز يلع لمعت يتلا ةيرصنعلا بازحألاو
 ديع يف نيملسملا يبوروألا مالعإلا عباتي ثيح ٠ تاناويحلا حبذ عوضوم

 مالفألا طاقتلال نوروصملا بهذيو « ةيمالسإلا مساوملا ضعبو ىحضألا
 "اسنرف' يف ةصاخ دهاشملا يلع ضرعتل ةيمالسإلا رزاجملا يف روصلاو

 مالعإلا لئاسو ضرعت امك .. مانغألاو ةيشاملا سوءر عطقو مدلا رظانم

 عوجلل اهضرعتو نحشلاو لقنلا ءانثأ مالآلا يناعت تاناويح نع ةملؤم اروص

 حبذب مهمايق ببسب تاناويحلا ةلماعم ةءاسإب نومهتم نوملسملاف « شطعلاو

 . ىحضألا ديعو ةيمالسإلا مساوملا يف ةيشاملاو مانغألا

 " ايبرع انيد ' هفصوب مالسإلا ريوصت

 يلإ طسوتملا رحبلا يلع ةلطملا لودلا يف ةصاخ يبوروألا نطاوملا رظني

 ةبسنلاب ةيلقأ نودعي برعلا نأ نم مغرلا ىلع ًايبرع ًانيدآ هفصوب مالسإلا

 ةهجوملا تازيحتلا عيمج نإف كلذ يلع ًءانبو .. يمدلسإلا ملاعلا ناكس عومجمل

 ئيراذلا فرغت كلو «قيماسلا و, تانفألا ىلا ةيحيوتي دن ريثك هو < يزغلا
 دوويلوه مالفأ دهاشي نأ يغبنيف « هتغايص متت فيكو زيحتلا اذه يلع ميركلا

 0 1 ا اا اب ع يح وحلا

 :يتألاك 18 فرحي اهنم ةدحو لك أدبت "تافص سمخ" لمحت يبرغلا

 رجنخلا لمحبي ب يذلا ديرو 0 ناسنإلا يأ 2 2علمالام هلا

 يأ « طسولا زه ةفاقث اهب د دوصقملاو : 8ع[ 01311 عزت ةيقرشلا ةصقارلا -

 . ءارغإلاو ةتحبلا ةيسنجلا زئارغلا يلع مئاق يفاقث طمن وهو ٠ زازتبالا

 ت1



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 تايلمع ىلع دمتعي يذلا ملسملا ةروص يأ ..83231 5088 رازابلا لجر -

 . نيسحلاو يليلخلا ناخ يف رازابلا يعئاب لعفي امك -لالغتسالاو ةاواسملا

 رامقلا سرامي يذلا يرثلا 811110522156 ملسملا يبرعلا ةروص بناج يلإ -
 (يراحتنا) يداهشتسالا لبانقلا فذاق ملسملا يأ 801235615و ..رمخلا برشيو

 (١ مهرظن 5

 ظ : يف

 : نيملسملا دض ةيرصنعلا 3

 ضعب يلع ءادتعالا لثم  نيملسملا دض ةيرصنعلا ثادحألا تلتحا
 ةماع ةفصب برغلاو ابوروأ يف  دجاسملاو ةيمالسإلا زكارملاو نيملسملا

 رايت ومن دهشت يتلا نادلبلا يف اصاخ « يبرغلا مالعإلا بناج نم اريبك امامتها

 ابلاغو - اسنرفو ايناملأ لثم -بناجألا نيرجاهملا درطب يداني فرطتم يموق
 عمتجملا ةعيبط اهنم بابسأ ةدعل «٠ تاءادتعاللا هدهب ديدنتلا يرجي ناك نه

 تايلقألا فواخم بناج يتلا « ةاواسملاو ةيرحلا تاراعش عفري يذلا يبوروألا

 يلع اهبضغ ماج بصت تحبصأ تارايتلا هذه تناك نإو « ايناملأ يف امك

 ("9 . يضاملا يف ناك مك دوهيلا نم الدب نيملسملا

 ٠ يليئارسإلا عارصلا ةيطغن ىف ريحتلا_ :

 يف ثادحألاب قلعتي اميف احضاو ازيحت ةرتفلا كلت يف يبرغلا مالعإلا ىدبأ
 فصنت ةيضقلا هذهل ةيمالعإلا ةيطغتلا تناك ذإ «ةلتحملا ةيبرعلا يضارألا
 « ليئارسإ دض ةيمالسإلا ةمواقملا رابخأب قلعتي اميف ةصاخ « ةديدش ةيساسحب

 فحصلا يرابتت «٠ ينويهصلا بناجلا دض ّيئادف لمع يأب ةمواقملا موقت امدنعف
 - بيبأ لت يف مئاد لسارم اهل يتلا - ةيبرغلا ةينويزفلتلا تاطحملاو تاعاذإلاو

 ناك ول اميف هسفن ثدحلا عم بسانتت ال ةريبك تاقوأو تاحاسم صيصخت يف

 باهرإ اهنأ يلع ةمواقملا لامعأ تروص امك « نيينيطسلفلا نم اياحضلا



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا
 بناجلا موقي يذلا رامدلاو لتقلاو حباذملا امنيب ةيبيرخت لامعأو فرطتو

 !! فرطتلاو باهرإلا ةهجاوم يف "سفنلا نع عافد" وه يدوهيلا

 نيملسملاو مالساللا ةيبلسلا ةروصلا مسر

 ميدقتل ٠ برغلا اهمدختسا يتلا تاودألاو لئاسولل ةمداقلا روطسلا ضرعتت

 لاصتالا بعل فيكو « بلاغلا يف ةذبحم ريغ ةروصب نيملسملاو مالسإلا
 مالسإلل ةروص مسر يف سيئرلا رودلا هلاكشأو هعقاوم ىتشب يريهامجلا

 يلع « يطسولا نورقلا ذنم تنوكت يتلا ةيبرغلا ةروصلا عم قباطتت نيملسملاو

 ةطلسلل نوعناخ ٠ ىلاسك « ادج تافارخلاب نونمؤي) نيملسملاو برعلا نأ ساسا
 (..نويناوهش

 نيملسملاو مالسإلا نع ةهوشملا ةينهذلا ةروصلا سيركت لئاسو دصر نكميو

 . يلاتلاك
 : ةفاحصلا الوأ

 ريثأتلا يف تانيعستلا ةيادب « ةيعويشلا طوقس دعب ةيبوروألا فحصلا تأدب
 مداقلا رطخلا و ديدجلا ودعلا وه مالسإلا نأب هعانقإو يبوروألا ماعلا يأرلا يلع

 ١١ يف ةيناطيربلا فارجيلت يادنص ترشن دقف لاثملا ليبس يلعو ..قرشلا نم

 ءاج (مالسإلل حيبقلا هجولا) ناونعب نوت رود نيرجريبل الاقم ١11١ ماع رياني
 اودع حبصأ دق « اهعم راوحلا قحتست ةميظع ةراضح ناك يذلا مالسإلا نإ" هيف

 .."عاضخإلا الإ قحتسي ال اًيئادب

 يف ةطلسلا ىلإ نييمالسإلا لوصو رطخ نم فحصلا ضعب ترذح نيح يف
 ةفيحص ترشن دقف ؛ةيطارقميدلا قرطلا ربع ناك ولو يتح« يمالسإلا ملاعلا

 عع



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا سس سسسسسلل سا
 اهنأل « يمالسإلا ملاعلا يف ةيطارقميدلا تاهاجتالا عجشت الأ ةدحتملا تايالولا

 ."كانه ةطلسلا مامز ملست ىلإ نييلوصألاب يردت نأ نود عفدت كلذب

 فحصلا يف نيملسملاو مالسإلل ةيداعملا ةيمالعإلا تالمحلا ترمتسا دقو

 دمعتملا هيوشتلاو ةطولغملا ةيمالعإلا ةجلاعملا نم طمنلا سفن يلع ةيبوروألا
 ةروصلا هذه تيبثتل ةينفلا لئاسولاو بيلاسألا ةفاك ةمدختسم ؛ نشل ةرودهلا

 عقاولا ليلحت يلع لمعت فحصلا تذخأ دقو ..(ليصفتلاب اهنع ثيدحلا يتأيس)

 نأ هنهذ يف رقتسي نأ لجأ نم و نيهاربلاو ججحلا ئراقلل مدقتو يمالسإلا
 .فنعلاو بصعتلاو ةيهاركلا نيد وه مالسإلا

 يف ةيسنرفلا "كيتامولبد دنومول' ةلجم ليلحت ركذن تاجلاعملا هذه نيب نمو
 2 7 لماوع ئراقلل تددع ثيح ١5353.. 5 ربمسيد رهش يف رداصلا اهددع

 ةلاح يف ةصاخ « نيرشعلاو دحاولا نرقلا يف ريبك رطخ يلإ مالسإلا لوحت

 ("' . ةيجولويبلاو ةيوونلا ةحلسألل يمالسإلا ملاعلا كلمت

 اياضقلا رتو يلع فزعت ةيبوروألا فحصلا تأدب تانيعستلا فصتنم يف

 قوقح فرعت ال اهنأب ةيمالسإلا تاعمتجملا ريوصتو ةيعامتجالاو ةيناسنإلا
 تزربأ دقف اياضقلا هذهل جذومنكو ء.ةصاخلاو ةماعلا تايرحلا وأ ناسنإلا

 اهيلع مكح يتلا ةينيبلفلا ةمداخلا ةيضق م935١ ماع يف ةيناطيربلا فحصلا

 'رفرزبوأ" ةفيحص تناكو .. اهمودخم لتقب اهمايقل تارامإلا يف مادعإلاب
 ةريبك ةروص ترشن ثيح « ةيضقلا هذهب امامتها فحصلا رثكأ يه ةيناطيربلا

 ريثأتلل -اهتحت ءاج م135١ ربوتكأ 75 موي ددع يف يلوألا ةحفصلا ردص يف

 دق هنأو « اماع5١ اهرمع ةاتف ةروصلا هذه ةبحاص نأ - ئراقلا ةيسفن يلع

 يذلا اهمودخم لتقب اهمايقل دادعإلاب اهيلع مكحلاب "ةيمالسإ' ةمكحم تماق
 يتلا ةينهذلا ةروصلا خيسرت لجأ نم كلذ لك ..اهتمارك يلع ىدتعاو اهبصتغا

 وأ نيرضحتم ريغ مهنأب يحوي امب ٠ نيملسملا نع ئراقلا ىدل نوكتت تذخأ



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 يزيلجنإلا ماعلا يأرلا ةراثأ ىلإ لعفلاب يدأ امم « ةيمالسإلا مهنيناوق يف نيلداع

 امك .. نيملسملاو مالسإلا نم هفواخم ةدايزو « ةيمالسإلا ةعيرشلا نيناوق دض

 فتكت ملو قيلعتلاو يأرلاب تلخدت فحصلا نأ ةقباسلا ةيضقلا يف ظحالن

 مدقت اهلعجي امم ةيمالسإلا ةعيرشلاب ةيفاك ةيارد نود .. ليلحتلاو دصرلاب

 مارتحا ةرورضل امئاد ضرعتت اهنأ نيح يف .. ةيعوضوم ريغ ةجلاعم
 .اهيف نوشيعي يتلا ةيبوروألا دالبلا نيناوقل "نوملسملا مهنمو' نيرجاهملا

 تاصخلم .نشتي تانيعسلا «فصقتم  :ذكم ةييرقلا .فحتصلا :تمتهأ امك

 ”رصن الب بورح" باتك لثم « ةهيمالسإلا اياضقلا لوانتت يتلا بتكلل ضورعو

 فحصلا هذه تضرع ثيح « نوسكين دراشتير قبسألا يكيرمألا سيئرلل

 بوعشلا ةوحص نم برغلا نوسكين هيف رذح يذلاو « باتكلا نم ةريبك ءازجأ
 ةئيسلا ةركفلا) ةرابع اهيلع قلطأ يتلاو ٠ ةيمالسإلا ةيلوصألاو ةيمالسإلا
8 820 156 9" 

 ةقالع نع ةيعويشلا طوقس ذنم ترهظ يتلا بتكلا نم ريثكلا كانه نأ ظحالي

 اهرثكأو اهمهأ ناكو .. ةيمالسإلا ةراضحلا نم فواخملاو برغلاب مالسإلا

 ماع رشن يذلاو "تاراضحلا عارص' نوتجنتناه ليئومص باتك لدجلل ةراثإ
 ددع يف فلؤملل الاقم ترشن دق "101180 4112115 ةلجم تناكو . 14

 . باتكلا يف تدرو يتلا ةيسيئرلا راكفألا نمضت م957١ويلوي

 ريبك مامتهاب تاراضحلا عارص لوح هتيرظنو نوتجنتناه باتك يظح دقو

 دقو .. يضاملا نرقلا ةياهن يتح هرودص ذنم ةيبوروألا فحصلا بناج نم
 هذه لثم ضرعب ةريخألا تاونسلا يف ةيبوروألا فحصلا تايربك تمتها

 سيول درانربو امايوكوف سيسنارف لاثمأ نم نيفلؤمل تناك اذإ ةصاخ «بتكلا
 ليكشت يف مهاسي امم «٠ نيملسملاو مالسإلل ةداضم ءارآ مهيدل نيذلا نم مهريغو

 نيثحابلاو نيركفملا ءالؤه هب يظحي امل يبوروألا يعولا يف مالسإلا ةروص

 تاع



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا ب سسسسسششت٠م م

 نيح يف .. (') ةدحتملا تايالولاو ابوروأ يف ةيفاقثلا طاسوألا يف ةناكم نم

 ةيباجيإلا ةروصلا ضرعت يتلا بتكلا ضرعو رشنب اريثك ةفاحصلا متهت ال
 :ةصيصختبلا :كاوررردلا ادعت امش. قيل ملا ووالسالل

 دعب ةفاحصلا يف نيملسملاو مالسإلا اياضقل يمالعإلا لوانتلاب قلعتي اميف امأ
 يف ةيفحصلا ةيطغتلا حمالم مهأل ضرعتلا متي فوسف ء 3٠١١ ربمتبس ثادحأ

 كلتل ساكعناك فحصلا هذه تاهاجتا تريغت فيك ىرنل ليصفتلاب ةرتفلا كلت

 .ثادحألا

 بلاق يف نيملسملاو برعلا "ريتاكيراكلا موسر' ربع ةيبرغلا فحصلا روصت

 ذنم ةيبرغلا فحصلاب ريتاكيراكلا وماسر ذخأ دقف ٠ هيوشتلاو ةيرخسلا نم

 دانعلاب نوفصتي موق مهنأ يلع برعلاو نيملسملا ريوصت ىلإ تانيعبسلا
 موسرلا هذه ضرعت ام ابلاغ .. فرطتلاو باهرإلا بناج ىلإ فخسلاو

 فنأ عم براشو ةيحل وذ دسجلا مخض صخشك - ملسملا يبرعلا ةيصخش

 روطت مث  هترصاخ يف ارجنخ لمحيو سأر ةيفوكو ةعساو ةءابعو سوقم

 هفلخ نمو ةيوارحص ةئيب يف رهظيو ٠ فوكنشالك ةيقدنب لمح يلا دعب اميف
 (""7.لورتبلا رابآ

 ديكو زاكلا لقم» ةهوشنلا ةيلفلا رولا: هذه.سركت ةخزانس بذات كانفو
 روصي وهو م1577 ربمفون' ٠ خيراتب فارجيلت يادنص ةفيحص هترشن يذلا

 ىدتري وهو سرطغتم يزيلجنإ فلخ نوضكري برعلا نم ةمذرش) هفصن يف
 نم رخآلا فصنلا يفو .. "هل نب اذه ةفديسلا رثوهجنمموب ديكو ةنسمتت  ةراخن

 اريمأ نوعبتيو تاعبقو ةقماغ تالدب نودتري مهو زيلجنإلا نه ةضرمعم عيل

 .(” ابح طفنلا " نوحيصي مهو اعفرتم انيدب ايبرع

 ' 20 ريهشلا ريتاكيراكلا ماسر رشن "دردناتس جننفيإ ندنل' ةديرج يفو

 يح يف ًاللستم ريسي ةلبنقو احالس لمحي ملسم 8برع صخش روصي امسر
 8 اتكلم ةقظأ + هوأ" امهدحأ لوقيف ٠ هناظحالي نايناطيرب نايطرشو يلداكيب



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 خيراتب زميات يادنص ةفيحص ترشن امك.. ('*."ةيبرعلا تارافسلا ىدحإ

 يف ماسرلا راشأ ثيح « برعلا يلع افينع ًامكهت دعي ًامسر 9177١ماع ويلويا 5
 تالحم مامأ فقت يتلا سيورزلورلا تارايسلا نأ يلإ مسرلا ىلع هقيلعت
 لامجلا لفاوق هبشت امنإ « برعلا نم اهباحصأ رظتنتو ندنلب ةريهشلا زدوراه
 . ناطلسلا تاورثب اهليمحت رظتنت تناك يتلا

 ةملسملا ةيبرعلا ةيصخشلا يلع اهموجه ةيريتاكيراكلا موسرلا تلصاو

 هذه تروطتو « ٍتانيعستلاو تانينامثلا ةرتف يف «٠ هيركو حيبق لكشب اهميدقتو

 انايحأ نابلاط داكح وأ انايحأ ندال نب ةماسأب اهييبشت مت ثيح « ةيصخشلا

 . ةيداهشتسا تايلمعب موقي يذلا ينيطسلفلا يئادفلاب ا ىرخأ

 ةيصخشل امسر ابلاغ ناك ةملسملا ةيبرعلا ةيصخشلا مسر نأ ظحاليو
 ةصاخ لهاجلا بصعتملا فرطتملا وأ يرصنعلا ءامدلل شطعتملا "يباهرإلا'

 ١ ١سبتمبر ١5٠١٠١١. ثادحأ دعب

 يئرملا مالعإلا : ًايناث

 نويزفلتلا : الوأ
 يف ةينويزفلتلا ةيطغتلا تذخأ يضاملا نرقلا نم تانينامثلا دقع ةيادب عم

 اميف مالسإلا نم فوخلاو علهلا زاربإ ىلع لمعت ةدحتملا تايالولاو ابوروأ
 « ةيناريإلا ةروثلا ثادحأ لالخ نم هقيوستو 2 1513132) ب فرع

 "9ةيحيسملاو مالسإلا نيب برخ اهنأ يلع نانبل يف ةيلهألا برخلا ريوصتو
 ةيئرملا مالعإلا لئاسو نأ "ءالسإلا ةيطغت' هباتك يف ديعس دراودإ حضويو

 راثآ نم اهبحاص امو « ةقاطلا ةمزأو طفنلا رعس نع الوئسم مالسإلا تلعج

 نم ريثك نع هتيلوئسم بناج يلإ « ةيبرغلا تاعمتجملا يلع ةراض
 ("') .ةرتفلا كلت يف يبرعلا نطولا يف تابارطضالا

 يف نيملسملاو مالسإلا نم فوخلا ةيذغت يلع تلمع يتلا "مالفألا" مهأ نمو

 ١176١ليربإ يف ضرع يناطيرب مليف وهو « "ةريمأ توم" مليف « ةرتفلا هذه
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 نيياعملاو قاينإلا ىلع ةنضفألا "بوركت يي يس م ب
 2, ١98٠ ويام١” موي ةدحتملا تايالولا يف ضرع امك . 1.137 ةانق يلع

 لالخ نم مليفلا تايصخشل ضرعي هنأل "ةيلايخلا ةيقئاثولا مالفألا" نم دعي مليفلاو

 . ايناطيربو ةيدوعسلا نيب ةقالعلا يف ارتوت مليفلا ببس دقو « نيفرتحم نيلثمم
 ةناهإ هتربتعا يذلا مليفلا يلع اجاجتحا ندنل نم اهريفس ةيدوعسلا تبحس ثيح

 جرخم دمع دقو « يبرعلا عمتجملا نع ةطولغم ةروص يطعي هنأو مالسإلل
 بناج يلإ « ةيبرعلا تاعمتجملا فارعأو ميق راهظإ يلع 'ساموت ينوتنا" مليفلا
 دهاشملل فولأم وه امع ديعبو ساقو بيرغ لكشب تابوقعلا يف مالسإلا ةعيرش
 .يبرغلا

 لاجر نم نييئادفلا ةروص اضيأ ةرتفلا كلت يف ةيبرغلا مالفألا تجور دقو
 ةمواقملا نأو .. ”ةمحرلا يميدعو' و "ةلتقلا" و ' نييباهرإلا" ةينيطسلفلا ةمواقملا

 ةانق هتضرع يذلا "يبيتنع ةراغ" مليف قايس يف ءاج امك "باهرإ" الإ يه ام

 مهنأب نييليئارسإلا روصي مليفلاو م١118 ربوتكأ ١8 موي ةيناطيربلا 7

 ةيندم باكر ةرئاط ذاقنإب نوموقي مهنأل (لاطبأ ٠ نورضحتم  نويطارقميد)
 ..ادنغوأب يبيتنع راطم يف ةمواقملا لاجر اهفطتخأ

 م187١ ماع سطسغأ ٠١ موي "يتناشأ" ناونعب امليف ةانقلا سفن تضرع امك

 « نيملسملا برعلا نع ةدماجلا ةيطمنلا بلاوقلا راطإ يف مليفلا ثادحأ رودتو

 ءاسنلل قيقر راجت ةروص يف برعلا -هثادحأ لالخ نم - مليفلا رهظي ثيح
 يضارألا يف هنم ءزج ريوصت يرج يذلا) مليفلا ويرانيس جلاعيو « لافطألاو
 لودلا ىدحإ يلإ هتجوز عم ةيبط ةتعب يف بهذ يبرغ بيبط ةصق (ةلتحملا

 .برعلا قيقرلا راجت يديأ ىف عقيف « ةيقيرفألا

 (فلختم بعشك) برعلا ةروصل ىنمض راطإ يف تجور يتلا مالفألا نمو
 ' ادلوج ىعدت ةأرما" مليف ٠ برعلا باسح يلع يليئارسإلا قوفتلل جيورتلا عم

 م937١ برح نابإ ليئارسإ ءارزو ةسيئر رئيام ادلوج ةايح لوانتي مليف وهو
 ('. م545١ ربمفون يف ةيناطيربلا 8.8.0 ةانق هتضرع دقو



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 برغلا يف نويزفلتلا مسر دقف « ةيعويشلا طوقس عمو تانيعستلا هبقح يف امأ
 نأو « حماستلا مدعو فنعلاو ناودعلا نيد هنأب مالسإلل ةروص ةفلتخملا هتاونقب

  ايندبو ايسفن ءاسنلا ءاذيإو تاجوزلا ددعت نوسرامي ٠ نوفلختم موق نيملسملا

 ("" :قيقرلا قوس يف مهعيبو لافطألا فطخ نع الضف
 مالسإلل ضرعتت يتلا ةيمالعإلا داوملا ةمدقم يف ةيليجستلا مالفألا تءاج دقو

 يمالسإلا ودعلا لادبتسا عم . ةهوشمو ةيبلس ةروصلا تلظو « نيملسملاو

 نودب شيعي نأ عيطتسي ال برغلا نأل ؛ يعويشلا ودعلاب "رضخألا رطخلا'
 ىف ةجض» تراثا يتلا :مالفألا مهأ نمو... اضل هل نطرغتشمااه وهو[! ونغ

 يموكحلا نويزفيلتلا هضرع يناطيرب مليف وهو "مالسإلا فيس" مليف ةرتفلا كلت
 «٠ يراضح ريغو فلختم لكشب نيملسملا رهظيو ء م935١ ماع 6
 ءامدل كفسو باهرإ) هنأ يلع لتحملا دض يمالسإلا داهجلا روصيرو
 نويزفلتلاب ةثلاثلا ةانقلا هتضرع يذلا "تاملسم ءاسن" مليف كانهو ..('”7(ءايربألا
 م995١ رياني رهش نم ريخألا عوبسألا يف ةلسلسم تاقلح لكش يف يلاطيإلا

 يف نطرخنا دق ؛ تابجحملا _ نيطسلفو ناريإ ءاسن نم جذامن ضرع يذلاو

 ءاسنلا نأ ىتح ٠ نهل قئاع باجحلا نوكي نأ نود لمعلا يفو ةايحلا
 باجحلا علخ نود ةحلسملا ةمواقملابو ةطرشلا زاهجب نقحتلا دق تاينيطسلفلا

 .تابيردتلا ءانثأ

 ةجلاعملا لاكشأ دحأك " ةكرحتملا موسرلا" برغلا يف نويزفلتلا مادختسا

 نوتراكلا مالفأ مهأ نمو.. نيملسملاو مالسإلا نع ةيبلس ةروص ميدقتل ةيمالعإلا

 . لوألا ماقملا يف لافطألل هجوم مليف وهو "نيدلا ءالع" مليف « ةرتفلا كلت يف
 يلع ةيدسجلا ةعتملا يلا فدهيو جاوزم هنأب يبرعلا ملسملا ةروص مسري هنكلو

 . ةيمالسإلا ةيعيبطلل عجري كلذ نأ رابتعا

 ةكرحتملا موسرلا مالفأ نم ديدعلا ةيبرغلا لودلا يف نويزفلتلا ضرع امك
 ةروص ميدقتل «٠ نيرشعلا نرقلا ةياهن ةيكيرمألا دوويلوه ةنيدم اهتجتنا يتلاو
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 نيمكسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا ببورحلا يي سس سس

 ضرعتي يذلاو "رصم نم ريمأ" مليف اهمهأ نمو « نيملسملاو مالسإلا نع ةيبلس
 ةروص "جربليبس' يدوهيلا جرخملا مسري هيفو « مالسلا هيلع يسوم انديس ةصقل

 عم خيراتلا ءاعدتسا لالخ نم ٠ برعلاو نييرصملا نع ةهوشمو ةطولغم

 .ليئارسإ ينب ءاقنو قوفت ةركفل جيورتلا

 ةيفاقثلاو ةيراوحلا جماربلا نم ديدعلا ةيبوروألا لودلا يف نويزفلتلا مدق امك

 نيثحابلاو نيركفملاب اهيف ناعتسا يتلاو« نيملسملاو مالسإلا لوانتت يتلا

 ملعو « طسوألا قرشلا نوئشو ةيمالسإلا اياضقلا يف نيصصختملا نييمالعإلاو

 اميف ةيعوضوملا رظنلا ةهجو ضرعب اردان الإ «٠ حمسي مل نكلو .. نايدألا
 نويزفلتلا وه نأشلا كلذ يف حضاولا لاثملاو ..نيملسملاو مالسإلاب قلعتي
 نع ةلدتعملا ءارآلا باحصأ تانيعستلا فصتنم يف عنم يذلاو «٠ يسنرفلا

 ثحابلا ءالؤه سأر يلعو « تاونقلا عيمج يف روهظلا نم نيملسملاو مالسإلا

 تاساردلاو بتكلا نم ديدعلاو "يسايسلا مالسإلا" باتك بحاص اجروب وسنارق

 يذلا - اجروب نكمتي ملو « ةيعوضوملا نم ردقب يمالسإلا نأشلل ضرعتت يتلا

 ةجيتن - "جاديس' ةرهاقلاب يسنرفلا ثاحبألا زكرم يف ةرتفلا كلت يف لمع
  ةيناملأ ةانق قيرط نع الإ يسنرفلا نويزفلتلا يف روهظلا نم ةنزتملا هءارآل

 يناملألا بناجلا لالخ نم ةانقلا هذه يف هروهظ ناكو "1.21" ةصاخ ةيسنرف

 . يسنرفلا بناجلا سيلو

 ةرتفلا يف ةيبوروألا ةينويزفلتلا داوملا ضعب ىوتحم ليلحت ةيلمع لالخ نم
 يناملألا مث يسنرفلا نويزفلتلا نأ دجن ٠٠١١ ربمتبس ١١ ثادحأ تقبس ىتلا

 امهنأ يلإ كلذ عجريو .. نيملسملاو مالسإلا ةروصل اهيوشتو ازيحت رثكألا يه
 ومن لظ يف ةصاخ « ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا نم نيرجاهملل الابقتسا رثكأ
 نورحا وعلا .درطمب داق قتلا ةدينهلا ةيوضتنلا كاك وخلاو: «تنلتمل قيننلا

 نيرجاهملا تايبلسو ءاطخأ بناج يلإ ٠ نيملسملاو برعلا مهسأر يلعو

 يف ةيناسلا .نياظنلا هاه نازق يل نيرزرالا .نويزنللا موش امم. بوبشأ
 م #” جا دس



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 زكرملا يف يناطيربلا نويزفلتلا ءاجو .. فثكمو زراب لكشب يمالعإلا لوانتلا

 دادعأ نأل ارظن « نيملسملاو مالسالا نع ةيبلس ةروص مسر لاجم يف ثلاثلا

 يملسمب ةقلعتملا لكاشملا كلذكو « ايناملأو اسنرف نم لقأ نميقملاو نيرجاهملا

 . نيدلبلا يف نيملسملا دوجو اهريثي يتلا كلت نم لقأ ايناطيرب

 امنيسلا : ًايناث

 : دوويلوه مالفأ يف نيملسملاو مالسإلا ةروص

 ماقتو ةيناحور نودب جذسلل انيد هفصوب "مالسإلا" دوويلوه مالفأ تمدق
 ةداع جحلاو « ةيليللا تالفحلا رهش وه ناضمرو « ةينامسج نيرامتك ةالصلا

 مالفألا هذه يف نورهظيف ( برعلاو نوملسملا) امأ .. لقعلا اهلبقي ال ةينثو

 ىريو « تادلملاو سنجلاب نوسووهم نوبصعتم مهو « ءانبجو يلاسك مهفصوب

 فصن ءاسنلا مهب طيحت برعلا خويشلا دهاشملاو تاطقللا مظعم يف دهاشملا

 "27. لورتبلا رابآ راوجب نوئكتي مهو تايراع

 'دوويلوه مالفأ يف برعلل ةئيسلا ةيطمنلا ةيصخشلا" لوح ةسارد يفو

 يف ريبخلاو يونيلا ةعماجب يريهامجلا لاصتألا ذاتسأ - نيهاش كاج روتكدلل

 مليف ٠٠١ نم رثكأ فلؤملا اهيف عبتت -ةيبرعلا ةيصخشلل ةينهذلا ةروصلا لاجم

 ةتماصلا امنيسلا دهع ذنم ةملسم وأ ةيبرع تايصخش تلوانت يتلا مالفألا نم

 برعلا ةروص حمالم نأ يلا ةساردلا تلصوت دقو «٠ م١١٠7 ماع ةيادب يلا

 نم نوطحي لاجرلا ثيح «ةرفنم ةيبلس ةروص يه « مالفألا كلت يف نيملسملاو

 ريجفتب موقت ةيباهرإ امإ ةأرملاو «٠ يندأ قولخمك اهنولماعيو ةأرملا ةناكم

 ةصقار تاكرح ءادأب موقتو ةريثم سبالم يدترت ةيراج يه وأ «لبانقلا

 نييرصملا دوويلوه مالفأ تروص امك ..لجرلا عاتمإ الإ اهل ّمهأل ؛«ةصيخر

 : لثم ةضماغ ةروص يف وأ !! دوهيلا نودهطضي ةاسق ةنعارف مهنأ يلع

 .ةعيظف ةيباهرإ لامعأب مدقتو اهروبق نم ةيح ثعبت يتلا تاوايموملا
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ىرج يتلا مالفألا تناك اذإ هنأ « ثحابلا اهيلا لصوت يتلا جئاتنلا مهأ نمو

 ةيوون ةحلسأ مهيدل نويباهرإو هلتق مهنأب ةماع ةفصب برعلا روصت اهثحب

 ةئيهت دعت يتلاو ةلالدلا ظحال ) ةمهملا تاشنملا ريمدتل ةرداغ تامجه نونشيو

 .(ربمتبس١ ١ تامجهب نوملسملاو برعلا مايق ةركف لبقتل يبرغلا لقعلل

 يذلا "دبعتي خيشلا" مليف يفف ' دحاو ءيش ًاعيمج برعلا" نأ مالفألا ىرت

 يرظن يف نوهباشتم مهعيمج برعلا نأ ةي ةيكيرمألا ةلطبلا لوقت ٠ ما177١ضرع

 ةينهذلا ةروصلا ريغتت مل نينسلا تارشع دعبو .. ةلمجلا سفن مليفلا لطب لوقيو

 لثمملا لوقي م387١ ماع ضرع يذلا "ةنيهرلا" مليف يفف ٠ ملسملا يبرعلا نع

 نع ايبرع زّيُمُأ نأ عيطتسأ ال يننأ « مليفلا يف يكيرمألا ريفسلا رودب موقي يذلا
(25) 

 . ءاوس نودبي مهف رخآ يبرع

 ةعباسلا ةساردلا لوح ةمهم تاظحالم

 برعلا نيب نوقرفي ال دوويلوه يف امنيسلا عانص نأ يلا ةساردلا تررابشأ خو

 اراركتو ارارم نوموقي مهف كلذلو «٠ ةدحاو ةلس يف مهنوعضيو نيملسملاو

 مهنأ يلع نيملسملا ةفاك راهظإو ٠ نوملسم مهنأ يلع برعلا ةفاك راهظإب

 يبرعلا نيملاعلا نأ نودقتعي اوحبصأ امنيسلا يدهاشم نإف مث نمو ..برع
 ..كلذ ريغ عقاولا نأ عم .. تامسلا سفن امهل يمالسإلاو

 ةروصلا هذه اوركتبي مل دوويلوه يف امنيسلا عانص نأ ةساردلا تدكأ -

 تناك يتلا روصلا كلت اوثرو مهنكلو «٠ نيملسملاو برعلل ةهوشملا ةيطمنلا

 نماثلا نرقلا يف ةصاخ .. ةيبوروألا لودلا يف يضاملا يف برعلا نم رخست

 ةيطمن روص ابوروأ يف باتكلاو نوفلؤملا مسر ثيح « رشع عساتلاو رشع
 لثمت يتلا "ةيلايخلا صصقلا" نم ةاحوتسمو ةدمتسم ةيبرعلا ةيصخشلل ةهوشم

 روصلا تحبصأ انه نمو« يراوجلا نودبعتسي نيشحوتم صاخشأك برعلا

 الو « تاليدعتلا ضعب ةفاضإ عم يبوروألا نهذلا نع كفني ال اءزج ةيلايخلا



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 "هليلو ةليل فلأ" باتك صصق ةصاخ « ةيبوروألا ةفاقثلا نم هلوهسب هوحم نكمي
 .ةيكيرمألاو ةيبوروألا ميهافملا يلع رخأب وأ لكشب ترثأ يتلاو

 جاتنإ ناكم يلع ةلالدلل دوويلوه ظفل مادختسا نأ نيهاش كاج.د دكؤي ٠-
 ديدعلا كانه نإف « ةيكيرمأ تاكرش اهتجتنأ مالفألا مظعم تناك اذإ هنأو « مالفألا

 « ةيناملأ وأ ةيسنرف وأ ةيزيلجنإ ءاوس ةيبوروأ تاكرش اهتجتنأ دق مالفألا نم
 هتسارد يف قرطتي مل هنأ حضويو «ةيديوسو ةيلاطيإو ةينابسأ مالفأ كانهو
 ينويزفلتلا ضرعلل دوويلوه اهتجتنأ يتلا مالفألا وأ ةيليجستلا ةيقئاثولا مالفألل
 . طقف

 :ةيبوروألا امنيسلا يف نيملسملاو برعلا ةروص
 برعلل ةحيبق ةينهذ ةروص مسر يف ةريبك ةمهاسم ةيبوروألا امنيسلا تمهاس

 لالخ نم نيرشعلا نرقلا ةيادب ذنم « ةماع ةفصب برغلاو ابوروأ يف نيملسملاو
 وأ -يفاقث ثورومك - اهنع انثدحت يتلا ةدماجلا بلاوقلاو ةيطمنلا روصلا تيبثت

 اندادجأ نع تانيرشعلا يف يبعشلا ىوتسملا يلع ةيبوروألا امنيسلا اهجيورت
 «ةملسملا ةيبرعلا ةيصخشلا ةنطيش يأ (ةنصرقلاو ةقرسلاو صقرلا) يه برعلا

 م٠97١ ماع "ةيرصملا ةصقارلا "م ماع "ةريغصلا رصم' مليف يف اميسال

 ةرتفلا كلت يف اجاور مالفألا رثكأ نكلو ... م571١ ماع "لينلا ةصقر' اضيأ

 يف جرادلا لامعتسالا يف "خيشلا' ديدج موهفم وأ حلطصم لاخدإ يلإ يدأ امم

 كلذ روصي مليفلا نأ ظحاليو ..ابوروأ يف يضاملا نرقلا تانيثالثو تانيرشع
 نأ يلع اهربجيو ءانسح ةأرما فطتخي . يناوهش بولسأ بحاص هنأب ”خيشلا"

 رحسو ضومغلاو بعرلاب طاحم قشاع لجر اضيأ وهو ءهمارغ ىف عقت
 ("9) . ءارحصلا ةياوغو قرشلا

 كي



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ةقزترمك نيملسملاو برعلا ةروص ةيبوروألا امنيسلا ترهظأ تانيثالثلا يفو

 لوانتيو م979١ ماع "عبرألا تاشيرلا" مليف يف ةصاخ « ءامدلل نيشطعتمو

 ةيلمعب موقيف نادوسلا يف ةيبرح ةكرعم رسخي يزيلجنإ يركسع دئاق ةصق مليفلا

 يريو .. ايناطيربل سوساجك ةينامثعلا ةفالخلا شيج يلإ مضنيو ةيركنت

 "يبوروألا" لطبلا عاطتسا ثيح ٠ جذسك برعلا رهظي مليفلا نأ نوصصختملا

 تاباتك عم قفتت ةركفلا هذه نأ لوقلا نكميو « يلاهألا يز يف ركنتلاو مهعادخ

 : لثم زيلجنإ طابض يلع قبطنتو «٠ نوتوربو توراهكرب لثم نيقرشتسملا

 . برعلا سنارول

 ..ايزاتناف .. ةيلايخ ةروص لمحت امالفأ تدهش دق تانيعبرألا ةرتف تناك اذإو

 فلأو' م154١ 5"”يمارح نيعبرألاو اباب يلعو' م١34١ ماع "دادغب صل" مليف لثم

 يف رودت مالفأ يهو ء م557١ "يرحبلا دابدنسلا"و « م555١ ماع "ةليلو ةليل

 فيس" مليف يف امك دوهيلا دض نيبصعتمو نييئادبك برعلا تروص دق مالفألا

 م٠17١ جورخلا مليف بناج يلإ « مليفلا اذه ناك نإو م555١ "ءارحصلا يف

 ةلودل اديدهت نولثمي "نييباهرإو' "نيفلختم' سانأك نيملسملا وأ برعلا روصي

 يبرع ةدايق تحت نولتاقي نيدلا برعلا ءالؤه مليفلا نيشي امك دوهيللو ليئارسإ
 !! يزان

 ةروص مسر يف ريبك لكشب امهاس دق نيمليف كانه نأ دجن تانيتسلا يفو

 م157١ ماع " برعلا سنارول' مليف امهلوأ ةبقحلا كلت يف نيملسملاو برعلل

 ةايحلا طمن راهظإ مليفلا عانص دارأ دقف نيملسملاو برعلا نع مهتاروصت

 يذلا "سنارول' لطبلا لالخ نم « ةيبوروألا ةيصخشلا قوفتو برعلل ةيودبلا

 نأ يهو روهمجلل ةلاسر لاصيإو ٠ كارتألا ةميزه مث برعلا دحوي نأ عاطتسا

 امأ .. ةعفنملا قيقحت الإ نوغبي الو مهل أدبم ال نوعداخم موق برعلا ماكحلا



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 "نوبصعتم' انه نوملسملاف « م157١ ماع "موطرخلا" مليف وه نيمليفلا يناث

 يف برعلا ميدقت يلع لمعلا زكريو . يدهملا وهو "بصعتم" ينيد ميعز ةدايقب

 نوعتمتي موق مه زيلجنإلا امنيب « نوشحوتم نولتاقمو قيقر راجت لكش

 .عضاوتلاو ةيناسنإلاب

 ةينويزفلتلا تاونقلا يف تضرع دق ةيئامنيسلا مالفألا ةيبلاغ نأ ظحالملا نمو

 ةينهذ روصو ءارأ نيوكت يبوروألا دهاشملا عاطتسا يلاتلابو ٠ ةيبوروألا

 سنارول" نيريخألا نيمليفلا لالخ نم اميسالو ٠ نيملسملاو برعلا نع اهبجومب

 ."موطرخلاو "برعلا

 تذخأ «٠ يتيفوسلا داحتإلا رايهناو ةيعويشلا طوقسو تانيعستلا ةيادب عمو

 يلع رشابم لكشب نيملسملاو مالسإلا اياضق حرطب متهت 0 امنيسلا
 اهسفن ايسور نأ ىتح « ةيعويشلا دعب مهادلا رطخلا وه مالسإلا نأ رابتعا

 نإو « نويلصأ ناكس مه اهيملسم نأ مغر "ودعلا" هنأ يلع مالسإلا لماعت تذخأ

 سورلا ةظيفح اوراثأ دق مهنأ الإ ( ايلاح ملسم نويلم ٠١ ىلاوح) ةيلقأ اوناك

 نمو: .نيدطيملا ةاوخ_ يلع ةينبوززلا :اهليببلا زيكرت يلإ يدأ امم ٠« ببس نود

 ءانثأ مالسإلا قنتعا يسور باش ةصق لوانتي يذلاو "ملسم' مليف مالفألا هذه مهأ

 يف مليفلا لطب شيعيو « ةرتفلا كلت يف ناتسناغفأ دض برحلا يف هتكراشم

 عم شياعتلاو جامدنالا ضفري وهف « هتيرق يلإ هتدوع روف ةيناكمو ةينامز ةبرغ

 ديلاقتلاو تاداعلا يف مهنع افلتكس يلبس حبصأ هنأل ٠ هئاقدصأو هلهأ

 ميقلا لكل "ملسملا" ضفر راطإ يف مليفلا تاروطت رودتو .. تايقالخألاو
 ٠ هيف يبرت يذلا ناكملاو لهألا ميق تناك ول ىتح هنيد فلاخت يتلا ئدابملاو

 هنأ ىتح « هلهأو ةعمتجم يلع ةبيرغ ميقب كسمتي يعيبط ريغ صخش وهف كلذل
 لطبلا دجي ال ةياهنلا يفو « هلهأو هعمتجم يلإ هتداعإ لواح يذلا هاخأ لتقي داك

 عيطتسي ىتح مالسإلا قانتعا لبق هتعيبط يلإ دوعيو هلوح نم عم فيكتلا الإ
 مهنأل سورلا هركي هيلع مقان هعمتجمل ضفار هنكلو .. ةايحلا يف رارمتسالا
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 نيماسسلا واسال نلح ةيفالغالا :تووحتا

 مليف وهف .. "ناتسناغفأ يملسم" ةديقعلا يف هناوخإ اولتقو ًاّيمالسإ ادلب اولتحأ

 يف هضرع عنم مت كلذلو « ةيكيرمألا مالفألا نم ةماتق لقأ ةروص ضرعي

 .ةدحتملا تايالولا

 لامش يملسم روصت مالفأ ةعومجم ةيناملألا امنيسلا تمدق راطإلا اذه يفو

 صوصل .. نوئيس نورجاهم مهنأ يلع كارتألاو - يبرعلا برغملا - ايقيرفإ
 لكاشمو تامزأ نوببسيو دالبلا نيناوق نع نوفرحني نوسكاشم وأ ةلتقو

 روصي يذلا "نيمساي' مليف مالفألا هذه مهأ نمو « هيف نوشيعي ىذلا عمتجملل

 « يناملأ باشب نيمساي ةنبالا طابترا نوضراعي مهنأل ةوسقلاو ةيجمهلاب كارتألا
 "7 :انناملا يف رضخحتملا :عمتكيلا عم شياعتلا: ىلع. نيرذاقأ ريغ نوقلخكم هو

 "يلع" هنأ يلع يبرع وأ ملسم لك روصي يذلا "ىلع" همسإ لكلا" مليف كانهو

 دعب نهلاومأ يلع ءاليتسالل زئاجعلا ءاسنلا نع ثحبي لطاع باش ًيلعو

 تافص لك هل تارجاشمو بصن فرتحمو روجأم لتاق وه ٠ بحلاب مهماهيإ
 .مارجإلا

 ادن كوم هم ِء ©ة © ©

 : مالسإلا هوسن ةيئاصف تاونق

 رادصإ صيخارت يلع تلصح يتلا ةيمالسإلاو ةيبرعلا مالعإلا لئاسو تلمع

 هذه طبر يلع ( ةيبوروألا لودلا اهب عتمتت يتلا ةيرحلل ارظن )ابوروأ نم

 ترهظ ةيئاضفلا تاونقلا راشتنا عمو ؛هاياضق نع عافدلاو مألا نطولاب لئاسولا

 ةيبرعلا تاونقلا لثم ٠ ةيبوروألا لودلا لالخ نم اهجمارب ثبت ةديدع تاونق
 ةينعملا تاطلسلا تحمس ةريخألا تاونسلا يف ..سيراب وأ ندنل نم لمعت يتلا

 ًءامسأ لمحت ةيئاضق تاونق ءاشنإب ةلاضلا قرفلا ضعبل ةيبوروألا لودلا يف

 اذهو « ةيمالسإلا ة ةديتعلا و هتعيرشاو ءالتبالال اهيورست اهيونكت ىدقتا [هنقلاو: ةينالابا

 نع ةهوشمو ةطولغم ةروص ميدقت يف ةرشابم ريغ ةيبروأ ةكراشم دعي لمعلا
 يهو "يدمحألا يمالسإلا نويزفلتلا" ةانق دجن « تاونقلا هذه مهأ نم 0 ٠

 يهو) "ةينايداقلا" ةفئاطلا عبتتو «٠ ندنل ةيناطيربلا ةمصاعلا نم اهجمارب ثبت ة



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ةانقلا هذهو ( مالسإلا يلع اهجورخو اهرفكب ةفورعمو ايدئاقع ةفرحنم ةعامج
 ةيبرعلا اهنم تاغل ةدعب « مالسإلا مساب ينايداقلا بهذملل ةياعدلا يلع لمعت
 ثبتو .. ةينسوبلاو ةيسورلاو ةيكرتلا ةغللا بناج ىلإ ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاو
 يطغي يذلا "تاسروي' يبوروألا يعانصلا رمقلا يلع اهجمارب ةانقلا هذه

 .ايوروأ قرش نم ءزجو اهلك ةيبرغلا ابوروأ

 « مالسإلا ةروص هيوشت يف جودزم تاونقلا هذه ريثأت نأ نوصصختملا يري
 ككشي امنيب ٠ نيملسملا ريغل مالسإلا نع اطولغمو انومضم مدقي ةيحان نمف
 فرعي ال دق بابشلا نأ ةصاخ « مهنيد يف ابوروأ يملسم نم ةديدجلا لايجألا
 دهعلا ثيدح ملسملا نأ امك .. مألا نطولاب هتلص تعطقنا املاط « اديج هنيد
 ةانقف !! يمالسإ بلاق يف ةطولغم ةروصل ضرعتي فوس (يدتهملا ) مالسإلاب
 نيبو «٠ مارحلا دجسملا ةروصب اهجمارب لهتست "يدمحألا نويزفلتلا" لثم
 دهاشملا مهوتي ىتح ( ينايداقلا مالغ ازريم ) ةوبنلا يعدم رهظي هنم نيترانم
 نآرقلا نم تايآ ضعب ثبب ةانقلا موقت مث « مالسإلا نم ليصأ ءزج ةينايداقلا نأ
 . يدمحألا مادخو ءايبنألا متاخ سلجم هنومسي ام يلع ةانقلا زكرتو « ميركلا
 بناج يلإ « يلاحلا مهميعز تاكرحتو ايناطيرب يف مهب صاخلا رقملا يلعو
 هيلع نوقلطي يذلا مهميعز ةلئسألا يلع درلاب موقيو ؛ ةبوجأو ةلئسأ تارقف ثب
 . (" "حيسملا ةرضح ةفيلخ بقل'

 ةعاذإلا : انلاث

 ةدحتملا تايالولاو ابوروأ يف ةعاذإلا نومضم ليلحتو دصر ةبوعصل ارظن
 ةيبوروألا تاعاذإلا لوانت نكمي هنإف ٠ نيملسملاو مالسإلا صخي اميف
 ةئيهل ةعباتلا ندنل ةعاذإ اهمدقأو اهمهأ نمو « ةيبرعلا ةغللاب ةهجوملا ةيكيرمألاو
 يف ةليوط ةدمل يبرعلا نطاوملا اهيلع دمتعا يتلاو 8.8.0 ةيناطيربلا ةعاذإلا
 لبق « "ةيقادصم رثكأ" لكشب ةيملاعلاو ةيلحملا رابخألاو تامولعملا يلع فرعتلا
 اهتقلطأ يتلا "اوس' ةعاذإ كانهو ٠ تنرتنإلا ةكبشو ةيئاضفلا تاونقلا راشتنا
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ةروص نيسحت يلا فدهت يتلاو « م7١٠٠ سرام رهش يف ةدحتملا تايالولا

 ةروصلا ببسب « ةيبرعلا لودلاو طسوألا قرشلا يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 لالتحا مث م١١٠٠ ربمتبس ثادحأ ذنم لودلا هذه يف ةدحتملا تايالولل ةفسؤملا

 . "باهرإلا يلع برحلا" مساب يمالسإ وه ام لك اهبرحو قارعلاو ناتسناغفأ

 نامدقي امهو .. " يلودلا اسنرف ويدار'" و "ولراك تفوم“ ويدار اهيدلف اسنرف امأ

 ةيباجيإ ةروص قيوستو ةيلودلاو ةيميلقإلا اياضقلا ةفاك يف ةيسنرفلا رظنلا ةهجو
 تاسايسلا ضراعتو قارعلا وزغ دض تناك اسنرف نأ ةصاخ « اسنرفل

 ..وتانلا فلحو ةدحتملا تايالولل - ةيقابتسالا تابرضلا - ةيرامعتسالا

 لالخ نم تنرتنإلا ةكبش يلع حاتم تاطحملا هذه ثب نأ ركذلاب ريدجو
 ةعاذإلا ةئيه نأ يلإ ةراشإلا ردجي امك «٠ 5630128 يحلا ثبلا ةمدخ

 يس يب يب' مسأ تحت اهتمدقو ةيبرعلاب ندنل ةعاذإ تروط دق ةيناطيربلا
 ."ارتسكأ

 تءاج م435١ ماع - يبرعلا مسقلا - ندنل ةعاذإ ىلع ةيقيبطت ةسارد يف

 ةضفار ةيسايسلاو ةيرابخإلا جماربلا يف ةعاذإلا ةسايس وحن نيعمتسملا تاهاجتا

 دقو «نيملسملاو مالسإلاب ةقلعتملا ةعاذإلا تاسايسل 99 8٠١ ةبسنب ةضراعمو

 :ةيلاتلا لماوعلا يلع مهضفر نوعمتسملا سسأ

 ميتعتلا لالخ نم « نيملسملاو مالسإلل ةداضم تاهجوت ةعاذإلا جاهتنا ١-

 يتلا ةدابإلاو عمقلا تايلمع ريوصتو « ةيمالسإلا اياضقلا ضعب ىلع يمالعإلا

 فصو بناج يلا ةيلخاد ةلكشم اهنأ يلع ةنسوبلا يملسم دض برصلا اهسرام

 اهفيوختو ةيبرعلا تاموكحلا ريدختو ٠ فرطتلاو باهرإلاب ةيمالسإلا رصانعلا
 كلت يف ندنل ةعاذإ اهتعاذأ يتلا تاراوحلاو تاودنلا لالخ نم « نييمالسإلا نم

 .ةرتفلا

 ا و و تل



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ةجلاعم يف ةيعوضوملاب مازتلالا مدعو «٠ نيملسملاو برعلا دض زيحتلا -5

 يليئارسإلا لالتحالا ةصاخ «يبرعلا ملاعلاو طسوألا قرشلا يف ةنخاسلا اياضقلا

 .باهرإلاو فنعلاب اهفصو متو ةحلسملا ةمواقملاو

 لثم يباجيإ لكشب ايمالسإو ايبرع ةضوفرم تايصخش ةعاذإلا تلوانت -
 تايأ باتك بحاص يدشر ناملس لصألا يدنهلا - يزيلجنإلا بتاكلا

 حضافلا موجهلل ارظن يمالسإلا ملاعلا يف ةريبك ةجض راثأ يذلاو ةيناطيش
 ْ .ةباحصلاو 8# لوسرلا يلع هنش ىذلا

 ةهجوم اهنأ عم نيملسملاو برعلل نييداعملا نم فويضب ةعاذإلا ةناعتسا - ؛

 ةطبترملاو ةينيدلا داوملا اهلوانتو « ةملسملا ةيبلغألا يذ يبرعلا ملاعلل اساسأ

 جمانرب' هيفرتلاو ءانغلاو يقيسوملا يلع موقي تاعونم جمانرب نمض مالسإلاب

 ا م ةسملا 4 ق

 .ظن ةهجو ةعاذإلا ينبتت نأ يف ندنل ةعاذإ يعمتسم ةبغر ةساردلا تدكأ - ؛

 .:.مولعم ةروص يف « ةيمالسإلاو ةيبرعلا اياضقلاب قلعتي اميف ةيعوضوم

 برعلا نع اهمدقت يتلا ةروصلا نأ دكؤي ام وهو .. ةمزاج قئاقحو ةحيحص
 .ةماع ةفصب ةيعوضوم وا ةحيحص نكت مل نيملسملاو

 ضرعل ةيعاذإ تاطحم ءاشنإب ةيبوروألا لودلا ضعب يف نوملسملا ماق -

 ةطولفملا ميهافملا حيحصتو يبوروألا عمتجملل ةيمالسإلا رظنلا تاهجو
 (2/1/410)) ادنلوه يف ةيمالسإلا ةعاذإلا لثم « نيملسملاو مالسإلا نع ةهوشملاو

 لثم نيملسملاو مالسإلاب قلعتي اميف ةراثملا اياضقلا يلع درلا لواحت يتلاو

 ؛م1955١ ماع ابوروأ مظعمو اسنرف يف ةجض تتدحأ يتلاو «٠ باجحلا ةيضق

 يتلا شامقلا ةعطق' ناونعب م19134١ ربوتكأ 7؟يف اجمانرب ةعاذإلا تثب ثيح

 حئارش ثيدح لالخ نم ٠ تابجحملا تاملسملا نع هيف تعفاد " ةجض تثدحأ

 لمعلا قيعي ال باجحلا نأ تدكأ يتلاو « ةلماعلاو ةبلاطلاك تاملسملا ءاسنلا نم
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ةيرصنع تاعاذإ ابوروأ يف ةفرطتملا ةينيميلا تاكرحلاو بازحألا تأشنأ -5

 رجلوه ةعاذإ : لثم نيملسملا ةصاخ بناجألاو نيرجاهملا يلع موجهلل فدهت

 .يكرامندلا بعشلا بزحل ةعباتلا

 : ةيساردلا بتكلا : اعبار

 ٠ يمالسإلا راوحلا رمتؤم يف نوكراشملا نوملسملا نوثحابلاو ءاملعلا دكأ

 بورحلا ءدب يلع ماع 5٠١ رورم ةبسانمب م135١ ماع ارسيوسب يحيبسملا

 مالسإلل ةهوشمو ةيبلس ةروص مدقت ةيبوروألا ميلعتلا جهانم نأ « ةيبيلصلا

 0+ ةيابملاو

 ريدمو يناملألا قرشتسملا  يروتالف داوجلا دبع روسيفوربلا ماق

 يف مالسإلا ةروص لوانتت ةيجهنم ةساردب  ايناملأب مولعلل ةيمالسإلا ةيميداكألا
 اسنرفو ايناملأ نم لك يف ( ايفارغجلاو خيراتلاو نيدلا) داومل ةيسردملا بتكلا

 « ةساردلا جئاتن تءاج ..ابوروأ برغ لود ضعبو اينابسإو ادنلوهو ارتلجنإو
 ةيبلس تناك نيملسملاو مالسإلا ةروص نأ دكؤتل ؛ ماع ١4 تقرغتسا يتلا

 . مقتنم ةيغاط هنأ ىلع يمالسإلا نيدلا ملاع نيدلا بتك تروص ثيح « زايتمإب

 بورح ضوخب قلعتي اميف ةصاخ امامت هل نوعضخي نيملسملا نم هعابتا نأو

 .(" مهل حنست ةصرف يأ يف نييحسملا دض ةسدقم

 مهنأ يلع نيملسملا روصت ةيبوروألا لودلا يف ايفارغجلاو خيراتلاو بتك

 نآرقلا نأ تربتعاو وزغلاب "يمالسإلا حتفلا" ةملك فصتو « نوشحوتم ةربارب

 .. 8َي دمحم ميلاعت يلع يوتحي باتك وه امنإو « هللا نم ايحو سيل ميركلا

 امك ) ةلكشملاف «٠ ريغصلا ئشنلاو لافطألل سردت اهنأ جهانملا هذه ةروطخو

 لقعلا يف نيملسملاو مالسإلا ةروص نأ ( جربسباهوتوأ يواسمنلا ريبخلا لوقي
 ميهافملل فاصنإ نود ةساردلل يلوألا تاونسلا ذنم هعم أشنت يبوروألا

 .مالسإلا نع ةحيحصلا

 مهاد



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 بتكلا يف مالسإلاو برعلا ةروص' ميقلا اهفلؤم يف رصن نيلرام تضرع
 خيراتلا داوم يف اسنرف .يف انيرذم اباتك م5 نم رثكأل "ةيسنرفلا ةيسردملا

 : يلي ام يلا ةثحابلا تصلخ ةينيدلا ةيبرتلاو ةءارقلاو ايفارغجلاو

 صخش نع ةرابع) يه ةيسنرفلا ةءارقلا بتك يف ملسملاو يبرعلا ةروص ١-

 اذإو «( ةيبلسلا ىهتنمب مستت يتلا اهديلاقتو اهصاخشأب ءارحصلا يف شيعي
 وأ فلختلا ثيح نم ) ةيوارحصلا مهتافص مهعم نولمحي مهنإف ناكمل اولقتنا

 عمتجملا ) اًيلقع حتفنمو رضحتمو مظنم يعانص عمتجم ةهجاوم يف ( دومجلا
 املا

 ابتك ةيئادتبالا ةلحرملا يف يسنرفلا ذيملتلا علاطي « خيراتلا لاجم يفو -

 يف نييسنرفلا تالوطب . زربتو « اسنرفل يمالسإلا وزغلا يلع زكرت ةيسارد
 .ملسم يبرع لطب وأ دئاق يأل ركذ نود ءوزغلا اذه ةهجاوم

 يلع ةيبيلصلا تالمحلا خيراتلا تاررقم رربت « ةيوناثلا ةلحرملا يفو -
 تيب يف حيسملا ربق كاهتناو نييحيسملا جاجحلا ةاناعم معزب «٠ يمالسإلا قرشلا

 نيبصتغملا نيملسملا برعلا نم نييحيسملا ةنامحل تناك "اهنا وع“ .ننقملا
 (©9) نياويلا

 تنرتنالا : اسماخ

 لوانتت يتلا وأ ةيمالسإلا ءاوس عقاوملا تائمب رخزت تنرتنإلا ةكبش تحبصأ

 ةيمالسإلا عقاوملا يلإ كليحت ةصصختم عقاوم كانهو « نيملسملاو مالسإلا
 نم رثكأ مضي عقوم وهو « 51165 151313 20م11121 عقوم لثم ةصصختملا

 عقاومل نيوانع لمشتو « ملاعلا ءاحنأ ةفاك يف ةيمالسإ عقاومل ناونع ةئام

 . ةيزيلجنإلا بناج يلإ « ةينابسألاو ةيناملألاو ةيسنرفلا تاغللاب اهضعب ةيبروأ
 اكيجلب : لثم ةيبوروألا لودلا يف نيملسملا يلع اهمامتها رصتقي عقاوم كانهو

 تامولعملل صصخم عقاوملا هذه ضعبو ارتلجنإو اسنرف بناج يلإ ايلاطيإو
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا بس سس سسصسس ل
 دجن نيح يف 2 ابوروأ يف نيملسملا اياضق وأ مالسإلا ملاعم حرشب ةقلعتملا

 . اهنيعب ةيمالسإ ةيعمج وأ ةئيه طاشن نع ثيدحلاب صتخت يرخأ ةيبروأ عقاوم

 دعب مالسإلا نع ثيدحلل اهعقوم يلع تاحفص تصصخ يرخأ عقاوم كانه

 يف صصختي يذلا 41333201.001113 عقوم لثم م١١٠5 ربمتبس ١ ثادحأ

 آل2062568201508 مالسإلا مهفل ةحفص أشنأ دقو تنرتنالا ةكبش يلع عيبلا

 ربمتبس دعب وأ لبق ءاوس مالسإلا تلوانت يتلا بتكلا ثدحأ ضرعت 2

 بتكلا هذه مهأ نمو « ابوروأ نم نيملسم ريغ باتكل بتكلا مظعمو م١٠

 ضاببألا .نيبقلل :دروفنكا ”ةعيلج, ااهتراقت» نقلا ةركاشإلا :ةوزاتا ةعويبوم
 ةحفص 7٠١ لمشت ةعوسوملا « وتيزوبسأ نوج نايدألا نوئتش يف صصختملا
 . ةيفارغوتوف ةروص "١٠٠٠و

 ةئيس ةروص تضرع ٠2.2 اهرصح بعصي «٠ ةددعتم تاهجو تائيه كانه

 : لثم تنرتنإلا ةكبش ىلع نيملسملاو مالسدلل

 دجسم سيسأتب اسنرف يف تماق دقف ٠ اهنع ثيدحلا قبس « ةينايداقلا ةفئاط

 تامولعملاو يواتفلا مدقي ىذلاو ةكبشلاب اهعقوم نم تنرتنالا ةكبش ىلع
 ("*.مالسإلا نع ةطولغملا

 عقاوم كانهو 151351 مساب عقاوم ليجستب ةهوبشم يرخأ تائيه تماق امك

 « مالسإلا « ملسملا . دمحم « هللا) لثم ةيمالسإ ءامسأ لمحت ةملسم ريغ تاهجل

 ريغ يبرص نطاوم هأشنأ "داهجلا" مساب اعقوم كانه نأ بيجعلا نمو (داهجلا

 نأ ةصاخ !! داهجلا نع يبرصلا اذه همدقي نأ نكمي ام روصتن نأ انلو ملسم

 نيملعتملا ىتح مالسإلا نع ةحيحص تامولعم مهيدل تسيل نييبوروألا نم اريثك

 ةحيحصلا تامولعملا نيب نزييمتلا يلع نيرداق ريغو ٠ هنم نيفقثملاو
 00 ل



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 تنرتنإلا ةكبش يلع عقاوم اهل ةيبوروألا مالعإلا لئاسوو فحصلا مظعم

 لمعب موقتو «٠ نيكرتشملل مالسإلا نع اهترشن يتلا تالاقملا اهلالخ نم مدقت
 ةيبوروألا عقاوملا نم ريثكلا كانه نأ امك « ةفلتخملا تاعوضوملا ضعبل تافلم

 فحصلا يف ترشن يتلا تالاقملا مدختست يمالسإلا نأشلاب ينعت يتلا

 ةيضق نع تامولعم فلم نم ءزجك ئراقلل اهمدقتو بتكلا ضعب وأ ةيبوروألا

 .مالسإلاب ةطبترم ةنيعم

 ماع يأر لكشتب حمسي يعامتجالا لعافتلاو لصاوتلل الاجم تنرتنإلا ناك اذإ

 يلع تامولعم راشتنا ظحلن امك « ةدئاسلا كلت نع ةفلتخم ءارآو راكفأ هل

 نا يلإ انه ةراشإلا بجي نكلو « ةيديلقتلا مالعإلا لئاسو اهب متهت ال ةكبشلا
 تائم لالخ نمو «مالسإلا نع ةفرطتم ايبوفل اعساو الاجم لثمي هسفن تنرتنالا

 ديربلا لئاسو لالخ نم ىتح تامولعملاو راكفألاب متهت يتلا عقاوملا نم فالآلا
 ] .ينورتكالا

 د6 داع
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 لوألا لصفلا شماوه

 بتكلا ملاع « ةرهاقلا ٠ ةينهذلا ةروصلاو ةماعلا تاقالعلا : ةوجع يلع ١(
 ٠١. ص اما

 . 7١ص قياسلا ردصملا (؟

 . ١6 ص قباسلا ردصملا )3

 زكرم «توريب) « ةيداحتإلا ايناملا ةفاحص يف برعلا ةروص : ملسم يماس (4
 11 نس( ا ةزكف ةييورعلا ةدحرلا تاننا رد

 . ١” ص «. قباسلا ردصملا 5
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 . طسوألا قرشلا ةديرج (؟ -7 مالسإلاو ةيبوروألا ةيلقعلا) : نامقوه دارم (4
 : مآ 1 ١/ ؟ «ندنل

 .قباسلا ردصملا ٠(
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا
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 م951١ ربمسيد يف ةرهاقلاب يسورلا يفاقثلا زكرملاب مليفلا ضرع ("
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 هتوج دهعم ةرهاقلاب يناملألا يفاقثلا زكرملاب تضرع مالفألا هذه (
 . 6 1ا/ 2١557 يماع

 . م997١ رياربف 7٠ ةيدوعسلا يمالسإلا ملاعلا ةديرج (41

 يف يبرعلا مسقلا ةعاذإ وحن برعلا نيعمتسملا تاهاجتا:": يبلش مرك .د ٠(
 .(م19515١ رهزألا « ةرهاقلا) «"ةيناطيربلا ةعاذإلا ةئيه
 اهلومتو 4 كارتأو هبراغم نيملسم لبق نم رادتو 6 مآ1 ماع تراشنأ (م١

 . ةيكرتلاو ةيبرعلاو ةيدنلوهلاب اهجمارب ثبتو « ةيدنلوهلا ةفاقثلا ةرازو

 سطسغأ « لوألا ددعلا " ابوروأ يف نيملسملا مومه" : مالسإلا رون ةلجم (؟؟
 م1
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 نيملسملاو مالسإلا .ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 يزال ليصنلا ظ

 يبرغلا مالعإلا يف ةيبلسلا ةروصلا نيوكن لماوع

 لوذا تحبملا

 : ةيخيرانلا لماوعلا ةيمهأ

 ةرتفلا يف اهسفن دجت ابوروأ نأ "كامسلا دمحم" ينانبللا ركفملاو بتاكلا ىري
 « ةيعويشلا دعب ام ايسور : وه لوألا رطخلل نيلامتحا نيب ةروصحم ةيلاحلا
 دكؤي مث .. يطسولا ايسآو طسوألا قرشلا يف دعاصتملا مالسإلا وه يناثلاو

 لكشيل مالسإلا دعاصت لامتحا نأ نوري ةيجيتارتسإلا تاساردلا ءاربخ نأ
 نطل : فالحب هنأ قفا 960: .ىدفتت 7 هتتضرف ايوزوأ ىلع. اًيقيفح ارطخ
 نإف " تاراضحلا عارص"' نوتجنتناه ةيرظن لثم « ةيئادعتسالا ةيبرغلا تايرظنلا
 عم مهافتي نأ نم « باتكلا لهأ ٠ يحيسملا برغلا عم مهافتي نأل برقأ مالسإلا
 .. م5/757١//991 ةيندنلا طسوألا قرشلا ةديرج«ءنيصلا ةيشوفنكو ةيذوب

 نأب يمالسإلا ملاعلا يف اروعش ةمث نأ حضاولا نم هنأ .. بتاكلا فيضيو
 ىدئاقع عارصل سيسأت ةلحرمب رمت ابوروأ ةصاخ برغلا عم تاقالعلا

 نيذلا نييبرغلا نيركفملا بناج نم "مالسإلا" « رخآلا ءاغلإ فدهتسي يراضح
 نم ىدغتت ةيلمعلا هذهو .. ةيجولوديألا هذه سيسأتب ةريطخ ةميرج نوبكتري
 : ةيضانا عيباني ةثالث



 يهو مالسالل ةيهيوشتلا ءادعلا روصب ةلفاحلا ةيبرغلا ةيخيراتلا ةركادلا ١-

 لوقت امك «٠ ةصاخ ةفصب ابوروأو ةماع ةفصب برغلا رارصإ سكعت روص

 ةقيقح نفد يلع " كلذك سيل هللا" اهباتك يف' ةكنوه درجيز" ةيناملألا ةبتاكلا

 يلع عطست هللا سمش' اهباتك يف رذحت امك « ةيفسعتلا ماكحألا ةرقم يف مالسإلا

 هوشملا ريوصتلا اذه نأ نم « "رصيقلا باحر يف ةيبرع لفاوق'و "برغلا

 . قناخلا اهسوباك تحت يبوروألا برغلا حزري ةيضرم

 ةيبرعلا لودلا ضعب يف ةيمالسإلا تاعامجلا ضعب نم فينعلا لعفلا در -؟

 .ةيمالسإلاو

 عمتجملا نحشل اذه لعفلا در فيظوتل برغلاو ابوروأ يف مالعإلا رافنتسا -*

 رمالسإلا ملاعلا ةهجاوم يف هتيلوئسم لبقتي ثيحب « ءادعلا رعاشمب يبوروألا

 ظ هنم دبال رش اهنا يس

 يرمجتنوم مايقو « يبوروألا نهذلا ىدل ةيخيراتلا بناوجلا ةيمهأ دكؤي ام

 ركفلا يف اهاري امك مالسإلا ةروص مسرب « نييبرغلا نيركفملا رابك دحأ « تاو

 -:ةيلاتلا تادقتعملا ةروصلا ملاعم لمحتو ؛ ةماع ةفصب يبرغلا

 يف ءاج امك ةينيدلا ةقيقحلا نع دمعتم ريوحت هنأو روزم نيد مالسإلا ١-

 .ةيحيسملا

 . فيسلاب مالسإلا راشتنا -؟

 . ةيناوهشلا نع عافدلا نيد وه مالسإلا -“

 .لوألا حيسملا ودع وه اني دمحم" نأ -

 رشن لاقم يف يسورلا ناملربلاب ملسملا وضعلا فوفيطللا دبع ناضمر ريشي

 اهب ايسور نأ ىلإ م157١ ماعل يناثلا ددعلاب " اتيزاج اياميسيفازين ةفيحص يف
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا سس  سسسشلشششلمل_ ا

 نامزألا رباغ نم ايسور نكست يتلا ةملسملا بوعشلاو تايموقلا نم ديدعلا

 ءيجم لبق زافوقلا لامش لخد دق مالسإلا نأ امك « مهل ًايخيرات ًانطو اهرابتعاب
 نم نورق ةثالث لبق مالسإلا اوقنتعا دق ايربيس يلاهأ نأو « ايسور ىلإ ةيحيسملا
 ادلب ايسور ىرت يتلا رظنلا ةهجو نإف اذلو « اهيلإ ةيرصيقلا تاوقلا لوخد
 انيفسإ قدت اهنأل « ةيسورلا ةلودلاب رضت ةركف لثمت ٠ نيدلاو ةيموقلا يداحأ
 ءادعلا ةيحض سانلا نم صحي ال ددع بهذ دقل ٠ ملسم نويلم ٠١ نيبو اهنيب

 اوججؤي نأ نوبحي نم مويلا دجويو « روصعلا ةليط نيملسملاو نييحيسملا نيب
 . ءادعلا راوأ

 نوكتت يتلا ةينهذلا روصلا ريثأت ةيعامتجالاو ةيسفنلا تاساردلا جئاتن تتبثأ

 فقاوملل مهكاردإ يلع ةيلاتلا رمعلا لحارم لالخو ةلوفطلا ذنم دارفألا دنع

 ةيمهأ تحضتا دقو ٠ لبقتسملاو رضاحلا يف فقاوملا هذهل مهتباجتساو ةفلتخملا

 تافاقثلا لقن يف ةيريهامجلا لاصتالا لئاسو ريثأت مظاعت عم روصلا هذه

 ةوجع يلع باتك رظنأ ٠ ةيفارغجلا زجاوحلا ءاغلاو ٠ تافاسملا بيرقتو

 711 نص " ةينهذلا ة وويضلاو ةماعلا تاقالغلا'

 شويجلا ديدهت دصي وهو يحيسملا برغلا روصت يتلا يضاملا روص
 قئاقحلاب اهطبر متو ديدج نم تثعب دق .« برغلا حاستكا لواحت يتلا « ةيمالسإلا
 يمالسإ مدقت لوأ فقوأ يذلا « "لترام لراش' ةروصف « ةيسايسلاو ةيناكسلا

 تالواحم ىلإ ةيحيسملا ابوروأ يلع قبطي نأ نم يمالسإلا لالهلا عنم ثيحب

 ءايشأ اهلك « انييف يف ةيمالسإلا قلايفلا ةميزهو سدقلا يلع ءاليتسالا نييبيلصلا
 ابوروأ يف ضهانم مالسإ عسوت نم ةيراجلا فواخملا عم قئاقحلاب اهطبر متي

 خيراتلا ىلع افوسوك مث ةنسوبلا يف برصلا ءامعز بعل دقو .. اكيرمأو

 لاضن اهنأ يلع نيملسملا دض اهنونشي يتلا ةدابإلا برح نأ نيروصم «رباغلا
 « ابوروأ بلق يف ةيمالسإ ةلود ةماقإ عنمو ةددشتملا ةيمالسإلا ةيلوصألا دصل

 .(ىمالسالا ديدهتلا باتك يف وتيزوبسأ ريشي امك)

 اس 4 جاد



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 نيملسملاو مالسإلا نع ةيبلس ةروص نيوكتو ةيخيراتلا لماوعلا : الوأ
 : ةيبيلصلا بورحلا
 ةيادب يه ةيبيلصلا بورحلا نأ نيثحابلاو ءاربخلاو نيركفملا نم ريثك دكؤي

 ةهجاوملا ةيادبل تسسأ دق اهنأو ٠ ابوروأو مالسإلا نيب ةيخيراتلا ةيساسحلا

 ماع هل لاقم يف فافب ميلو ىريف برغلاو قرشلا نيب موعزملا عارصلاو

 برح يف عطقتم لكشب نيكبتشم اناك ةيحيسملا ابوروأو مالسإلا" نأ م

 هذه ليوحت نوديري مهدنعو اندنع موق كانهو ٠ ةيبيلصلا بورحلا نمز ذنم

 هذهل هلقن قايس ىق "وتيزوبسإ" لوقيو .. نيتراضح نيب ةسدقم برح ىلإ ةلاحلا

 نأ نم يشخأ تنك هرم لوأل ةرابعلا هذه تبتك امنيح" اهب هداهشتساو ةلوقملا

 لاق ويشات" ةلحس نأ .ظفلطكا قارون يللا نك ظن هيرصضتلا أ نطل نلقي
 نوملسملا ! نومداق نوملسملا" ناونعب "بياب لاينادلا لاقم ترشن دق "ويفير
 . م135١ ربمفون يف ' نومداق

 دعب ةصاخ « ةريخألا تاونسلا يف ةدحتملا تايالولاو انك يف هاجتا داس

 ةركس» راففاك هيركلا و. كسالا نيم كيش اهاوبص فانه. نأ © ةسويشلا ظوتس

 يكيرمألا ركفملا رشن قايسلا اذه يفو .. ةهجاوملل يخيرات جذومن يف ةلحرم

 ناونعب ةمهم ةلاقم - ددجلا نيقرشتسملا دحأك هركذ يتأيس -"سيولدرانرب'

 اهيف دكأ ءم٠535١ ماع 84132112 702145179 ةلجم يف " ملسملا جايهلا روذج"

 انرق رشع ةعبرأ ىدم يلع نآلا ىتح رمتسا مالسإلاو برغلا نيب عارصلا نأ

 ٠ ةداضملا تامجهلاو تامجهلا نم ةليوط ةلسلس نم نوكت دقو « نامزلا نم
 يف نيملسملا ريوصت متي انهو ..دادرتسالاو زغلا « ةيبيلصلا تالمحلاو داهجلا

 مالسإلاف برحلا نم ًانرق رشع ةعبرأ لاوط ةاعدلاو نيضرحملا ةروص

 بورحو تامجهلا نع ةلوئسم اهنأ يلع ذخؤت نيملسملا لاعفأو «يناودع

 تالمحلا ) ةداضم تامجهب دري .٠ يعافد هنأب برغلا فصوي نيح يف ؛داهجلا
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا سسسسسسسسسسسس ل
  ةهجاوملا نم ًانرق رشع ةعبرأب ةلئاقلا معازملا نم مغرلا يلعو ( ةيبيلصلا
 ًءانبو "ةأجف' راث مالسإلا لبق نم برغلل رصاعملا ديدهتلا نأ ئراقلا مالعإ متي
 ةسراممل يخيرات ليم مهيدل نيملسملا نأ ايقطنم ئراقلا جتنتسي فوسف كلذ يلع
 ءاجوقلا ةيهلا رك عقتفلا

 بورحلا يف مالسإلا يلع ًاّيخيرات راصتنالا عطتسي مل برغلا ناك اذإ
 و وبا سامع ةريطخ ةدقع دلو دق كلذ نإف « ةيبيلصلا

 : لوقي جمانربلا اذه نيملسملاو مالسإلا دض لماكتم يعامتجا يداصتقا يسايس

 بلغتلا نكمي هنإف « ةيبيلصلا بورحلا يف مالسإلا يلع بلغتلا عطتسن مل انك اذإ'
 يفاقثلاو يمالعإلا موجهلا نإف كلذلو ىرخأ لئاسوب ةدئاسلا فورظلا يف هيلع

 ."ةدقعم ةيخيرات لماوعل ةجيتن يتأيو « ةرتتسم تابغر هكرحت مالسإلا يلع
 يلع ًءانب فقاوملاو لاعفألا نم ريثك يف كرحتت ةيبوروألا ةيلقعلا تلازام

 نيللحملاو نيثحابلاو نيركفملا نم يأرلا ةداق ةصاخ اهتايفلخو ةيبيلصلا بورحلا
 برغملا يف قباسلا ايناملأ ريفس نامفوه دارم لوقي :نييمالعإلاو نييسايسلا
 يتلا ةمدصلا نإف ةقيقحلا يف " : ًاقباس وتانلا مساب يمالعإلا ثدحتملاو رئازجلاو
 هذه تجتنو «٠ قرشلا يف اهنم قمعأ برغلا يف يه ةيبيلصلا بورحلا اهتببس
 نيذلا نيملسملا نأ مهل نيبت امدنع نويبيلصلا اهاقلت يتلا ةشهدلا نع ةمدصلا
 مولعلا يف ًامدقت رثكأو ارضحتو اروطت رثكأ مه "نوينثو ' ةربارب' مهنأ ضرتفي
 دئاقلا ةمكحو ةنامأو مركو حماست نإف ةقيقحلا يفو نييبيلصلا نم ةيعيبطلا
 نإو « نآلا برغلا يف ةيروطسأ تافص تحبصأ نيدلا حالص ميظعلا يركسعلا
 نم ةركبم ةلاح يهو ٠ م575١ ماع سلدنالا نم دوهيلاو نيملسملا درط

 بورحلل ًارارمتسا تناك شيتداراك ةقيرط يلع ينيدلا يقرعلا ريهطتلا
 ةيحو ةظقي ةيبيلصلا بورحلا ةيلقعو ةيبرغلا ةيرامعتسالا ةنميهلاو «ةيبيلصلا
 سيسنارف' نم لك دنع ةيركفلا ةنميهلا ةيرظن ريسفت ىهو « عساو قاطن يلع
 (') "نوتجنتناه ليوماص' و "امايوكوف



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 : يمالسإلا ملاعلل يبوروألا رامعتسالا : ايناث

 يبوروألا نادجولا يلع رطيستو مكحت ةيرامعتسالا ةيبرغلا ةيلقعلا تلازام

 داصتقالا ضوقيف يمالسإلا روصتلا قفو داصتقالا قالطنا نم فوخلا كانهف
 . برغلا دويق لك نم يمالسإلا ملاعلا ررحت نم فوخلا يلامسأرلا يبرغلا

 تتشتلا كلذ يلع يضقيو "دنلا" فقوم يلإ مالسإلا لوحتي نأ نم فوخلا

 يبوروألا مالعإلا ناك اذإو .. يمالسإلا ملاعلا هايحي يذلا قزمتلاو ماسقنالاو

 برغلاف « ةثيدحلا ةيندملاو مدقتلا نوبراحي مهنأب « ًءارتفا ٠ نيملسملا مهتي

 "يضاملا تافلخم' يلع نويبرغلا شيعي ثيح « ديرف قزأم يف ناعقي ابوروأو

 يف اهنوفظويو ةيرامعتسالا ةيبيلصلا بورحلا حور نوعدتسي مهنأ ليلدلاو

 .مالسإلل ءادعلا

 صصختملاو ةرهاقلا ةعماجب ةيسايسلا مولعلا ذاتسأ حاتفلا دبع فيس.د دكؤي

 ىف 50 ا نزوق بعلي يبوروألا مالعإلا نأ "ةيمالسإلا ةرهاظلا" ليلحت وق

 امها نيضاتع ةدع يلع موقت ةعانص يهو « نيملسملاو مالسإلا ةروص ةعانص

 ملاعلا عم عارص ةلاح يف ناك « ةددعتملا هتانيوكتب برغلا نأب كاردإلا

 تاهجاوم رصانع لمحي خيراتلا نأب روعش كانهو « ديعب نمز ذنم يمالسإلا
 "رامعتسالا" ةلحرم ةريخألا ةلحرملا لثمتو « نييبرغلاو نيملسملا نيب ةددعتم

 نانرقلا اهدهش يتلا ةنميهلاو يبوروألا يرامعتسالا عسوتلا نأ ركني دحأ الف

 نم اعون ثدحأ امم ٠ تاورثلا بهنو ناطيتسالاب ماق يذلا وه 6:, ١١

 فلخت نع .. رخآب وأ لكشب برغلا ةيلوئسم لوح ينهذلاو يركفلا ثاريملا
 (" .اهرامعتسا مت يتلا ةيمالسإلا دالبلا

 ةيرامعتسالا ةعزنلاو ةيبيلصلا بورحلا نم لك ءاعدتسا ةيلمع تسكعنا

 ٠ ةموعزملا ةهجاوملا لوانتت يتلا ةيفحصلا تاجلاعملا نم ريثك يف « ابوروأل
 ةدرابلا برحلا ةياهن نع مجانلا غارفلا ءلم كلذكو ٠ برغلاو مالسإلا نيب
 ةكبتشملا " رشلا ةيروطاربمإل اثعب هرابتعاب مالسإلا نم اهيف غلابملا فواخملاب
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 دقف « يملاعلا رارقتسالل ايدحت هرابتعابو ديدجلا يملاعلا ماظنلا عم برح يف

 قباسلا ءاعدتسالا يناعم لمحت ةمئاشتم نيوانع تالاقملاو تايحاتتفالا تلمح

 : ةمزأ يف ديدجلا لالهلا" و" ةيبيلصلا تالمحلا نوبراحي اولازام" : لثم

 برحلا "' 2 ” برغلا يلع نميهي امبر دعاصلا مالسإلا" « ةيملاعلا ةضافتنالا

 ٠ ةدادجلا دك ةيبحنعالا

 ةعيبطو قئاقح هوشت اهنإ امك « ماعلا هابتنالا يلع يلوتست تاراسعلا وه لثمو

 .برغلا عم ةفلتخملا اهتاقالعو يمالسإلا ملاعلا يف ةيسايسلا قئاقحلاو مالسإلا

 جيلخلا برحو ةيناريإلا ةروثلا : اناث
 ةيناريإلا ةروثلا: ًالوأ

 0 روثلا ريدصتا موهفمب ما 65 ماع ةروتلا سيسأت ةيلمع تجزتما ةيادبلا يف

 اردصم ةيناريإلا ةروثلا تناك يمالسإلا ملاعلل ةبسنلاب « مهم ريثأت هل ناك يذلاو

 « برغلا فدخل ١ همر تناك اينكل ن هحوهشلا نابضتنا و ووحتلل هنو ءايلكأت

 انذار ناكيو: ةنياكرن تقولا كلذ يف ةي ةيكيرمألا ةرادإلل ودبت ناريإ تناك

 ناريإ يف نييكيرمألا نئاهرلا تايركذب ةروثلا طابترال كلذو « يملاعلا باهرإلل

 ناريإ يف نييكيرمألا دص تامجهلاو 4 ناتسكاب يف ةيكيرمألا ةرافسلا قرحو

 .اهريغو

 ةروثلا ةروص طقف معد دق ةيناريإلا ةروثلا جذومن حبصأ نأ ةجيتنلا تناك لن

 اردق كانه نأ ودبي ناك تاقوألا ضعب يفو « ملاعلا ديدهتل يعست يتلا ةيعسوتلا

 ملكتي ينيموخلا ناك امدنع هنأب  ةفلتخم بابسأل  لوقلا يف ةغلابملا نم ًاليلق
 كبتشم هنأكو هللا ةيآ بلاغلا يف برغلا روص دقو .. عمتسي هرسأب ملاعلا ناك

 ا" .يأرلا ةيرحو حماستلا نع برغلا ميق دض ةسدقم برح يف

 يلع اهتروصو اهتقالع نيسحتل ةمهم تاوطخ تذختا دق ناريإ نأ مغرو
 يف) ةيقارعلا - ةيناريإلا برحلا ءاهتنا تلت يتلا ةرتفلا يف « يلودلا ىوتسملا



 « ناسنإلا قوقح لاجم يف اهتروصب قلعتي اميف ةصاخ ء (مم7 سطسغأ
 ةيناريإلا ةروثلا لبقتمو فطاعتم يملاع ماع ىأر بسكل ةفلتخملا دوهجلا مغرو

 ةروثلا دئاق ينيموخلا ةوعدو "ةيناطيش تايآ" باتك نم ناريإ فقوم نأ الإ
 قيرطلا 2 يدشر م 0 مد رادهإل «٠ ؛ يحورلا اهميعزو ةيناريإلا

 . عع اميق انئاط يرن

 جيلخلا برح : ايناث

 يف نا نيسح 0 20 ما ماع ةيناثلا 0 برح تدأ

 هي 0 را 'ودعلا"

 سيئرلا نأ ةصاخ .؛ ىرخأ ةهج نم برعلا نيبو ةهج نم ةدحتملا تايالولاو
 يو ني د ىلإ هد 0

 ربك روسيفوربلا ٠ 0000 اذه فو , نيمح مادصل ديم ره برقا رظ

 لن اج لك كبك دقو« .نتل يف اهيلرتم كرك ىرلخلا برع ءاثث 1 دم

 نأ مغر « برحلا نم نيملسملاو برعلا فقوم ةيوشت يلا جماربلا تهجتا لب
 : حضاو لكشب يقارعلا وزغلل ةضراعم تناك يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ يف ةيبلاغلا
 يتلا فقاوملا نأ تفشتكا « ةعبارلا ةانقلا اهتعاذأ يتلا. ةيراوحلا جماربلا دحأ يفف

 ةهجو مدخي امب ةش ةشاشلا يلع اهضرع لبق ًافلس دعت نوقلعملا ءاربخلا اهانبتي

 (؛ :(نيملسملاو برعلل ةيداعملا رظنلا

 نيللحملا رابكل ةعماللا موجنلا نم ريثكلا نأ يلإ ربكأ روسيفوربلا ريشيو
 برعلا دض زّيحتلا يف تكراش دق يناطيربلا نويزفلتلاب نيقلعملاو نييسايسلا

 6و



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا بسس سس

 امدنع « اهيف كراش يتلا ةيراوحلا جماربلا دحأ لالخ كلذ ثدح دق « نيملسملاو

 ببسب كلذو « "نيترب ايروتكيف' ءارآل ةيلعف ةرداصمب شاقنلا يف نوكراشملا ماق
 اهدض ءادعلا راثأ امم دئاسلا هاجتالا سكع « برعلل ةديؤم رظن ةهجول اهينبت

 (*."نايدراجلا" ةديرج يف اهئارآ رشن دعب ةصاخ« نيظفاحملا نيقلعملا بناج نم

 يناثلا ثحيملا
 ةيبرفلا تاسدألا

 : نييبوروألا نيركفملاو ةفسالفلا تاباتك : الوأ

 اوههاسو ىيوررألا .يعولا !اولكش .نينلا .قيركتملاو. ةقشخإفلا نرخ ةيدعلا كاف

 عمو مهتاباتك يف نيملسملاو مالسإلل اوءاسأ مهنكل ابوروأ يف ةضهنلا رصع يف
 مهتاباتك ضعب وأ مغر ركفلا لاجم يف ةودق نوملسملاو برعلا مهذختا كلذ .

 بصعتلا" ريتلوف ريهشلا يسنرفلا ركفملا باتك لثم « افاعز امس رطقت مهراكفأو
 باتكو .. "/ةيغاط لكش يف هي لوسرلا هيف روص يذلاو "دمحم يبنلا وأ

 . 35 لوسرلا فصي يذلا « يتناد ريهشلا بيدألاو ركفملل "ةيهلآلا ايديموكلا"
 هعمو منهج تاقلح نم ةقلح نماث نم ةعساتلا ةرفحلا يف ميحجلا يف يظطلتي هنأب

 0 بلاط يبأ نب يلع

 نأ ١ وينك اهنم. نسادتقالا تيد ةويينلا ةرضاحس يف," نانيو: سنترا“ نكت امك
 لوقيو .."ةديدج" ةركف ةهجاوم يف حتفني وأ ءيش ملعتي نأ ردقي ال ' ملسملا

 م17717١ماع " ثيدحلا خيراتلا" باتك يف "كاليدنوك يدونوب' يسنرفلا فوسليفلا

 ةفدصلا ضحمب هعورشم دمحم نآّوك دقل' : #8 لوسرلا يلع نآرقلا لوزن نع
 يلع هتدعاس فورظلا نأل هعورشم متي نأ عاطتساو « هلايتحا ةأرج لضفبو

 يف (ةجيدخ) جيداك هتجوز هتأجاف موي تاذو « عرصلاب اباصم ناك دقف « كلذ
 اهل دكأو اهتجاذس ي دمحم لغتساو « دجَو ةلاح يف هنأ تليختو تابونلا ىدحإ

 تماقو « ليربج كالملا قيرط نع اهلالخ هثدحي هللا نأو ايؤرلا يري هنأ

 « ربخلا رشتناو « يبن اهجوز نأ ةنلعم تايرخآ ءاسن يلإ كلذ لقنب هتجوز
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 كلذ عابتاب ريهامجلا تماقف «٠ هديازتو مملكلا مكارت عم تاءوبنلا تمكارتو

 ظ .("3"هلايخ ءاخسب مهعنقأ يذلا مهملا لجرلا

 ماعلا خيراتلا " باتك يف هييدوب كينمود" يسنرفلا تايناسنإلا ملاع لوقيو

 : ءايبنألا تامالع نم تازجعملا نإ : هصن ام « م577١ماع رداصلا " كارتألل

 لالخ نم « هيلع لزنت هللا حور نأ يلع ادهاش نوكيل ماعلا ناديملا يف بعشلا

 يذلا بحلا طقتلتو هيبكنم نم بيرق ناكم نم ريطت ةبردم ةمامح كانه تناك

 ةدارإ هيلع يلمت تناك اهنأ كلذب برعلا امهوم « هنذأ ةحتف يف اهل هعضي ناك
 (ة).هتعيرش تاملكو هللا

 ركذ رصم يف يناطيربلا لالتحالل يماسلا بودنملا رمورك دروللا نأ امك

 نه لود ل ةنيسملا وه نارقلا نإ" « م48٠١٠5١ ةنس ' ةثيدحلا رصم"' هباتك ىف

 ." ةثيدحلا ةراضحلا رامضم نع رصم رخأت

 نآرقلا يناعم مجرت يذلا م57 ١551- )ليس جروج يناطيربلا ركفملاو

 فلؤم وه ةقيقحلا يف كي ادمحم نأ ": ةمدقملا يف ركذو « ةيزيلجنإلا يلإ ميركلا

 نأ حجرملا نم ناك نإو لدجلا لبقي ال رمأ وهو . هعرتخأ يذلا وهو « نآرقلا
 ("7!!ةليلق تسيل نيرخآلا نم اهيلع لصح يتلا ةنواعملا

 : توهاللا ءاملعو نيحلصملا تاباتك : ايناث

 نرب ةعماجب يناملألا بدألا ذاتسأ "”رموكريه تربوه"' يناملألا ركفملا ىري

 رصعلا يف يناملألا بدألا يف مالسإلا ةروص" ةميقلا هتسارد يف ارسيوسب

 ةيوشت يف ةيزخم تاماهسإ اهل تناك ةيسنكلا برغلا تاسسؤم نأ " طيسولا

 ةمجرت فيظوت نويبوروألا دارأ دقف.. نورقلا رم يلع كارتألاو برعلا ةروص
 ملقب م57١١ ةنس ةمجرت لوأ ترهظ ثيح « مالسإلا يف نعطلل نآرقلا يناعم
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا سس
 ريد سيئر نم فيلكتب - اينابسأ يف شيعي ناك يزيلجنإ -ينوتيكلا تربور

 يلإ نآرقلا يناعمل ينوتيكلا ةمجرت تلغتسا دقو "لجبملا سرطب' ينولك ةنيدم
 سسؤم رثول نترام امأ ..(''7 ةليوط تاونسل مالسإلا يف نعطلل ةينيتاللا ةغللا
 ةنيدم ةيدلب هتردصأ رارق ءاغلإل لخدت دقف « ةيحالصإلا ةيتناتستوربلا ةسينكلا

 امك كلذ يف ببسلا ناكو « نآرقلا يناعم ةمجرت رشن رظحب ارسيوسب لزاب

 رثكأ ءيش لمع نكمي ال هنأب تنقيتس تنقيتسا دقل ": لاق امدنع هسفن رثول نترام نلعأ

 دو را بلا نو دج ل يك كل د كاترتأللو 22 . .دمحمل اجاهذا

 نآرقلا هذه عيظفو ضيغب باتك يأ مهل حضتيس ذئدنع ٠ نييحيسملا نيب هرشنو
 .تافارخلاو بيذاكألاب ءيلملا

 تارهاعلا مداخ" هنأب 8 يبنلا فصو هنكلو كلذب رثول نترام فتكي ملو

 نآلا اوبطخي نأ مهيلع ةسواسقلا نأ سرر: كورتني قاكو < :ةاسعوفلاا كئادهو

 مهناميإ ىوقيو « هل ءادع نويحيسملا دادزي ىتح دمحم عئاظف نع بعشلا مامأ

 دكؤيو .." مهسفنأو مهلاومأب اوحضيو برحلا يف مهتراثإ فعاضتتلو ةيحيسملاب

 . ةقدنزلاب مالسإلا نومهتي اوناك نييحيسملا نيبصعتملا نأ "رموكريه تربوه"
 مقر ناتيآالا امه ءاسنلا ةروس يف نيتيأ ىلإ نوريشيو « مهيلع الهس كلذ ناكو

 نويحيسملا ربتعا دقو .«نتيلثتلا ةديقعل نيتضفارلا ءاسنلا ةروس نم ك5 ١.

 ةايح شاع ًالجر ناك « يبن هنأ نوملسملا ىعّدا نم نأ يطسولا روصعلا يف
 لصألا يف ناك ِ# مالسإلا لوسر نأ اوعّدأ نييبوروألا ضعب نإ لب « ةرعاد
 ةدحلم ةفئاط سيسأتب ماقف ابابلا تاباختنا يف ةسينكلا هتلهاجت ايكيلوثاك الانيدراك

 لي ادمحم نأ تقولا كلذ يف ابوروأ تربتعاو « ةسينكلا نم اماقتنا قرشلا يف

 فصن لاصفنا نع ربكألا رزولا لمحتي يذلا ةيحيسملا نع ربكألا دترملا
 ..ةيحيسملا نع ةيرشبلا

 « ةيبيلصلا تالمحلا لالخ ةماتق دشأ نيملسملاو مالسإلا ةروص تناكو

 لاجر .بعل دقو « يمالسإو يبرع وه ام لك راقتحا وه دئاسلا هاجتالا ناك

 ب ياك د



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ابابلا دي يلع يلوألا ةيبيلصلا ةلمحلا تقلطنا دقف « كلذ يف امهم ًارود نيدلا

 دونج' قلطناف « م55١٠ماع سئانكلا نومريلك رمتؤم يف "يناثلا سونابوروأ"

 تيب ريرحتل ةيلاتق ةيبيلص تالمح يف " برلا ةئيشم هذه نوفتهي " حيسملا

 سنج " مهنإ مهنع نولوقيو ارافك نيملسملا نوُدعي نويبيلصلا ناكو .. سدقملا

 يف ةصاخ- ةيبيلصلا بورحلا ءاهتنا دعبو .."ريزانخو بالكو "ريقح يناويح

 يف مالسإلا يلإ ةرظنلا يف ةيئزج تاريغت تثدح  -رشع نثلاثلا نرقلا

 اوفشتكاو « مانصألا نودبعي ال نيملسملا نأ نويبوروألا فرع دقف « ابوروأ

 اولتق نيملسملا نأ اهصخلمو « ةقباسلا ةرتفلا يف ًاجاور تيقل يتلا ةصقلا بذك

 «نوملسملا اهدبعي يتلا مانصألا مطح هنأل "يجروبزلاسلا وميت' « ةفقاسألا سيئر

 نعطلا يقب نكلو ةرتفلا هذه يف ةدح لقأ حبصأ دق مالسإلا يف نعطلا ناك نإو

 اورظن دق نيحلصملاو نيينيدلا ءامعزلا ضعب نأ مغرو . ي لوسرلا يف

 يف مهنعط اولصاو مهنأ الإ ةرتفلا هذه يف ام دح يلإ ةيعوضوم ةرظن مالسإلل

 نيملسملا ناميإ فصو يذلا "يكيبويللا دلونرأ" كلذ يلع لاثملاو « هتاذ لوسرلا

 ءامسأو « لوسرلا يلإ ءاسأ نكلو « حيسملل مهمارتحاو اّيعوضوم ًافصو

 « نيملسملا نأل « "اّينيد ابجاو' نيملسملل نييبيلصلا ةبراحم نأ ربتعاو "تيموام

 . "ناطيشلا ةبيتك" مه « ركذ امك

 ةرفكلا يلع درلا يف لماشلا" هباتك يف "ينيوكإلا ساموت' سيدقلا لوقيو

 "تيموام' نأب ٠ مالسإلا يف نعطلاو ةيحيسملا نع عافدلل هصصخ ىذلاو

 يلاتلابو « ةيناوهشلا عتملاب اهل هدوعوب بوعشلا يوغأ دق ِةَِي لوسرلا هب دصقيو

 الإ هتلاسرب نمؤي مل هنأو ٠ هعابتا يف ةبوعص يأ نويناوهشلا دجي مل

 . رشبلا نم نوشحوتملا

 لوقي يضاملا يف اهلالخ نم مالسإلا ةروص تهوش يتلا راكفألا مهأ نعو

 ناراجلا برغلاو مالسإلا" هتسارد يف "رتور تونريج" يناملألا قرشتسملا

 ةملسملا ةأرملا ةناكم لتحت « مالسإلا ةيناودع ةركف بناجب هنإ « "نامصاختملا
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 نيماسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا سس سس ءاة اة
 ةتباث ةيطمن ةركف يهو «. ودعك مالسإلا ةروص يف ةرادصلا ملسملا عمتجملا يف

 روحلاب نينمؤملل نآرقلا دعو نإ ثيح ٠ يطسولا نورقلا ىلإ اهروذج دوعت
 دق « ايندلا يف ءاسن ةعبرأب جاوزلا يف ملسملل قحلا ءاطعإو « ةنجلا يف نيعلا
 #2 دمحمو 'ناطيشلل يناوهشلا ديلولا' هنأ يلع مالسإلا ةروص تيبثت يلع دعاس
 يف ستنيام ةنيدم ةيئاردتاك سيئر "وخيربميإ" ركذ امك " يسنج شحو' هنأ يلع

 نولفتحي نيملسملا نإ" :لاقو .. يداليملا رشع يداحلا نرقلا ةياهن ايناملأ
 ةأرملا اودترج مهنألو « ةيهلإلا ةعيرشلا اهمرحت يتلا جاوزلا لاكشأ عيمجب

 اهتاريظن عم قاحسلا ةسرامم يلإ يعست اهنإف ٠ ةيعيبطلا اهقوقح نم ةملسملا
 ءانيألاو ٠ هتخأ عم ةمثآ ةقالع ميقي خألاو « هليثم عم طاوللا لجرلا سراميو

 مالسإلا يأ « ةديدجلا ةعيرشلاو « هتنبا بصتغي بألاو « مهتاهمأ ضرع نوكتهي
 !14"١29( كلذ لك هل لحت

 ىخيراتلا سوماقلا) هفلؤم يف ي لوسرلا "يريروم سيول' بألا فّرعُيو
 نأ يلإ ... نطوملا يبرع " فيزم ينب دمحم ": لوقي ثيح م774١ ماع (ريبكلا

 ةيقطره مالحأ نم رخآ اًءزجو ةيدوهيلا نم نوكُم هنأب مالسإلل هفيرعت يف لصي
 . ال نيذلا صوصللا نم ةعامج تماق دقو .. ةفرحنم ةعيبطل ةيسنج تالاهستساو
 "9 ةناضلا دذه .قاقتعاب نيحلا هل ودشأ نوفرعت

 ةيبعشلا ريسلاو ءابدألا تاباتك : انلاث

 لابعألا راق نينح ايوا جانا داش :كرهظ ةةيسيئترألا "دئال ور ةنحلكا حج

 تجئور ثيح ء يطسولا نورقلا يف نيملسملاو مالسإلا ةروصل اهيوشت ةيبدألا
 ةثالث نودبعي نيملسملا نأ اهيف ءاج ثيح « مانصألا ةدابعب نيملسملا ماهتا ةركفل

 نأ يأ ٠ تناجافريتو ولوبأو  لوسرلا دوصقملا - تيموجام : يه مانصأ
 يف ةجئار تناك ٠ يرخأ ةمهتل ةمحلملا تجّور امك ثولاثلا مهيدل نيملسملا

 هعم نودبعيو هللا نودبعي نيملسملا نأ يهو ٠ يطسولا نورقلا يف ابوروأ



 ١ هز, ءا 5 - ما 1 َُ 9 ا

 ..("”"سونيف' موي وه يطسولا نورقلا يف ةعمجلا موي ناك ثيح « ةعمجلا
 ناونعب باتك لالخ نم نآلا يتح ةدجاوتم ةمحلملل ةيناملألا ةمجرتلا تلازامو

 .١؟نرقلا لئاوأ يلا هرشن خيرات عجري " مظعألا لراك'

 ناك اذإ هنإ «٠ ةقباسلا هتسارد يف " رتور تونريج" يناملألا قرشتسملا لوقي

 ريسلا) يف كي دمحم ريوصتب يطسولا روصعلا يف اوعتمتسا دق نويبوروألا

 نيملسملا فصت يتلا تاياورلابو ٠ فيخُم يناطيش شحو هنأ ىلع (ةيبعشلا

 فيسلا"و ٠ "”مالسإلا فيس" "هللا فيس“: لثم بتك مويلا اهناكم لتحا دقف

 )١145- هتوج ريهشلا يناملألا رعاشلا فصو دقو .. خلا .. "رضخألا

 فيك فرعو « ابينك اًينيد افالغ برعلا لوح بصن هنأب 4 لوسرلا 75
 يام لراك يناملألا يبعشلا بتاكلا امأ .. يقيقح مدقت يأ يف لمألا مهنع بجحي

 يف عساو قاطن يلع ترشتنا يتلا هلامعأ تألتما دقف )1١47750-1845(

 ةينهذ ةروص تيبثت بناج ىلإ « قوفتلاب نييبرغلا ساسحإ نع ريبعتلاب ابوروأ

 روص ثيح « ةيناملألاب نيقطانلا نم لايجأ ةدع لوقع يف نيملسملا نع ةيبلس

 رصتني نكلو « ةيشحولاب نوزيمتي « نومهجتم نولاتحم صاخشأ مهنأب نيملسملا
 امك . "سمين نب اراك" مسا هيلع قلطي يذلاو "حيسملا ليبس يف دهاجملا" مهيلع

 اهناب 3 هتاياور يك فلخ رمع جاحلا- ملسملا ةيصخش يام لراك روص

 77 ايف اذخ مايسترو فلككلا ىرداقلاو فاقت ةيصخت

 لقعلل ودع ربكأ" هنأب 2 لوسرل "تورديد"' ريهشلا بيدألا فصو امك

 سوماقلا) يف م197١ ماع بتك دقف لبرييب يسنرفلا بيدألا امأ ..”ميلسلا

 لوأ اهنم لكأ امدنعو « ءاسنلاب عاتمتسالل ةقئافلا ةوقلا هحنمت يتلا « "خيبطلا
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 نأ نود ةأرمأ نيعبرأ عجاضو الجر نيعبرأ مزه ثيحب ةوقلا نم ناك ةرم
 ('9)!! بعتي

 : ةيقارشتسالا تاساردلا : اعبار

 قلطي ماع حلطصم قارشتسالاو .. ةميدقلا ةيديلقتلا تاساردلا اهب دوصقملاو
 ةماع ةفصب ةيقرشلا ممألل ةيراضحلا ةايحلا ةساردب متهي يركف هاجتا ىلع ةداع
 ينعملاب « قرشتسملاو .. ةصاخ ةفصب هخيراتو هتراضحو مالسإلا ةساردو

 انه نمو «هب قلعتي ام لك يف قرشلا ةساردب لغتشي يبرغ ملاع لك وه « ماعلا
 فلتخمو اهرصانعو اهناكرأ لكب ةيمالسإلا ةمألا عضو قارشتسالا نأ حضتي
 رظن يف اطيسب ناك امهم ءيش لك دصري يذلا « قيقدلا راظنملا تحت اهجئاتن

 ىود اهل ةمصاق مهتبرض نوكتل رطألا لك نوعمجتسي كلذب مهو . نيملسملا

 ('8.ةيقنتلاو ةيفصتلا نم تاونس دعب الإ اهراثآ زواجت نكمي ال ريبك
 : عاونأ ةثالث نوقرستسملاو

 مالسإلا ةسارد يلع هلمح دياحم : يناثلاو « مالسإلاب بجعم فصنم : لوألا
 عون :ثلاثلا عونلا امأ « اهردصم ناك اَيأ ةفرعملاب عولولاو عالطتسالا بح

 اذه زرفأ دقو « مالسإلا يف كيكشتلاو نعطلا نع فكي ال ةياغلل فسعتم دقاح

 يذلا وه عونلا اذهو « داقحأو مومس اهلك دلجم فلأ نيتس نم رثكأ قيرفلا
 ءالؤه مهأ نمو :مالسإلل ءادعلا عنص يف هرود ىلإو هيلإ ريشن فوس
 نأ ةوق لكب لواح يذلا ١177( -٠485١)ريهست دلوج سناجيإ نيقرشتسملا
 . يراصنلاو دوهيلا نم ءيش لك ذخأ هنأو « ديدجب ٍَي يبنلا ءيجم مدع تبثي
 يتلا ةقدانزلاو ةدحالملا بتك رشنب ماق يذلا ١31054- ١144( ) سوارك لوابو

 هنأب نوثحابلا هفصي يذلاو ٠ سإ ناف فيزوجو « هتديقعو مالسإلا يف نعطت
 كلذكو "ةيناطيش تايآ" ةياور بحاص ىدشر ناملس نم مالسإلل ًءادع دشأ

 " مابنورج فاتسوج" بناج يلإ« "جروبنيد راف كاج' يدنلوهلا قرشتسملا
 .ريدكلا مهريغو

 هال جار دس



 تس ل ل اا نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 هثارتو يبرعلا بدألل نوضرعتي امنيح نيقرشتسملا نأ ةشهدلل ريثملاو

 ئلتمت مالسإلا نع نوثدحتي امدنع نكلو , مارتحاو هيعوضومب هنع نوتدحتي
 ناملكورب لراك باتك كلذ يلع ليلدلاو ٠ ةيمالسإلا ةديقعلا يف نعطلاب مهتاباتك
 نيملسملاو برعلل يملعلا يبدألا ثارتلا لوانتي يذلاو "يبرعلا بدألا خيرات"
 مالسإلا يف نعطي ' ةيمالسإلا بوعشلا خيرات" هباتك يف هنكلو « حضاو ريدقتب

 كلذكو ِ# لوسرلا ةريسو مالسإلا روهظ نع ثيدحلا دنع ةصاخ هنم رخسيو
 يلع مالسإلا .لضف' باتك يف مالسإلا دجمي يذلا « تاو يرمجتنوم قرشتسملا
 مالسإلا يف ليكشتلاو نعطلاب "مالسإلا" هباتك ئلتمي امنيب " ةيبرغلا ةراضحلا
0100 

 : قارستسالا عفاود

 :ينيدلا عفادلا ١

 عيرسلا دملا ةهجاوم يف ةضهنلا رصع ذنم امور يف ةيوبابلا تركف ثيح

 قيوطتل ةليسوك « هيف كيكشتلاو مالسإلا لوح تاهبشلا ةراثإ فدهب « ةيبرعلا
 يف مالسإلا راشتنا عنم بناج يلإ ٠ ةيبرغلا ةفاقثلا ضرفو ةيمالسإلا ةفاقثلا

 . ابوروأ نم يرخأ نكامأ

 ١+ رامعتسالا فادهأ ةمدخ :

 لجأ :نمه.4 .نيقرشتسملاب :ناعتساو:.قاوشتسالا ةكرحي رامعتسالا :-سسأ "تي

 يف تافالخلا لاعشإو نتفلا ةراثإو تاياعدلا مث نمو « راكفألا يلع فرعتلا

 .يمالسإلا ملاعلا يف اهرامعتسا اودارأ يتلا دالبلا

 : دوهيلا تاططخم ةمدخ -"؟

 ثيدحلا يمالسإلا ركفلا" باتك يف يهبلا دمحم ذاتسألا كلذ يلإ راشأ دقو

 ةينيد بابسأل قارشتسالا يلع اولبقأ ءالؤه نإ": هلوقب ”رامعتسالاب هتلصو

 ."دوهيلل' ةلود ةماقإو ةينويهصلا ةمدخب لصتت ةيسايس بابسأو
 - ه8



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ةارشتسالا ريثأت

 مسر يف ريطخلا رثألا اهل ناك مالسإلا لوح نوقرشتملا اهسد يتلا تاهبشلاف
 هنأو فيسلاب رشتنا هنأو لتق نيد هنأ ىلع نييبوروألا ناهذأ يف مالسإلل ةروص

 ("").اهقوقح مضهيو ةأرملا رهقيو ةيقبطلا فرعي

 :يمالسإلا ملاعلا يف : ًالوأ

 ةيرامعتسالا ةعزنلا ببسب ناك برغلا نم يديلقتلا نيملسملا برعلا فوخ نإ
 ةروص ةسارد يف صصختملا - ثحابلا "زناه ىاك'.د ىري ثيح .. برغلل
 ٠ جروبماه يف يناملألا قرشلا دهعم يف - ةيبرغلا مالعإلا لئاسو يف مالسإلا
 يف هتربخ ىلإ عجرت « برغلا هاجت يمالسإلا ملاعلا ىدل ةيرماتلا ة ةرظنلا هذه نأ

 :هقبس يذلاو نيرشعلا نرقلا بورحو تامزأ لالخ ةيرامعتسالا ةعزنلاو زيحتلا
 ةيدام اميق اهرابتعاب ةيبرغلا ةراضحلا ميقل ةيمالسإلا ةرظنلا كلذ لمشيو
 نأ ثحابلا ىري ثيح « ةيمالسإلا ةفاقثلا يلع يبلس ريثأت تاذ اهنأو «ةيويند

 ةفصب برغلاو ابوروأ يف مالسإلا ةروص روهدت بابسأ مهأ نم دعت ةطقنلا هذه
 ("').ةريخألا تاونسلا لالخ ةماع

 ةيراصحلا يمالسإلا ملاعلا ةناكم عجارت

 « ةيبوروألا ةضهنلا رصع تايادب ذنم اًيراضح عجارتي يمالسإلا ملاعلا أدب
 دعب ربكألا طوقسلا ناك مث ٠, برحلاو ملسلا يف «٠ نورق ةدعل ملاعلا داس نأ دعب
 ةدعل ملاعلا نم ةريبك ءازجأ يلع اهناطلس تطسب يتلا « ةينامثعلا ةفالخلا رايهنا
 ل ل ا لا قزمتل ىدأ امم ٠ نورق
 نيزاوملا تبلقن تبلقتا اذكهو « ةيعبتلاو عوضخلل هقيرط يف وأ .ابداردلا :لوكل اعياك وأ

 « ةثلاثلا ةيداليملا ةيفلألا لالخ عم يمالسإلا ملاعلا لازامو ٠ عاضوألا تريغتو

 قرشتسملا ردصأ دقو ء يراضح عجارتو فعض نم هيلع وه ام يلع
 هل مج 4 دس



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا
 "؟ أطخلا نيأ" ناونعب م١٠٠٠” ماع ةيادب عم اباتك "سيول درانرب' يكيرمألا

 ةياهن يف لءاستي مث «٠ يمالسإلا ملاعلل يراضحلا قزأملا ةيضق هيف حرطي
 ؟ أطخلا نيأو ثدح ام ثدح اذامل : لوقيف كلذ يف ببسلا نع باتكلا

 ملعت يذلا يبرغلا دهاشملا نإ " : لوقيف لؤاستلا اذه ىلع سيول درانرب دريو

 « ريبعتلاو ريكفتلا يف ةيرحلا صقن يلا عجري أطخلا نأ ىري « ةيرحلا سرامو

 ءوسو داسفلا نم داصتقالا ريرحت ٠ لءاستيو يصقتسي نأ درفلا ةيرح يفو

 نرقلل يمالسإلا ملاعلا لوخد عمف « لاجرلا رهق نم ءاسنلا ريرحتو « ةرادإلا
 ("'2."فعضلاو لهجلاو رقفلا نم يناعي لازام هنأ الإ نيرشعلاو يداحلا

 716 ةلجمب ةلاقم يف هراكفأ مهأ ترشن ىذلا « هباتك يف سيول قرطتيو
 ةلاح نع لوئسملا نع ثحبلا ىلإ ء م7١٠٠ رياني ددع 5[هدغطأإال 1

 نأ ىلإ لصوتيو .. يمالسإلا ملاعلا اهنم يناعي يتلا عجارتلاو فعضلا

 ىذلا :نامعتنالا نأ و + ايوعشو اناكنب + املت رك قول وتسملا مه .دوعنلا قيفانمتلا

 . اببس سيلو ٠ ةجيتن وه «٠ نيرشعلا نرقلا لالخ يمالسإلا ملاعلا هل ضرعت
 نع نيتباجإ كانه نأ سيول ىريو يمالسإلا ملاعلا يرتعي يذلا يلخادلا فعضلل
 نع يلختلا يلإ رورشلا لك بسنت ىلوألا ٠ "أطخلا نيأ" ىسيئرلا لاؤسلا
 نيدت ةيناثلاو .. يضاملا يلإ ةدوعلل ةوعدلا ينبتو مالسإلل ينيدلا ثوروملا

 .كروتاتإ لامك ةبرجت اهلثمت يتلاو ةيناملعلا ةيطارقميدلا ىنبتتو يضاملا

 قطانملا ضعبو هسفن طسوألا قرشلا يف أشنت يتلا لكاشملاو تامزألا نإ

 ةيراضحلا يمالسإلا ملاعلا ةناكم عجارت بابسأ مهأ نم دعت ىرخألا ةيمالسإلا

 احضاو ازيكرت كانه نأ دجت ءابنألا تالاكوو نويزفلتلا تاطحمو فحصلا يفف
 هنأكو ملسملا راهظإ لواحتو ..ةملسم اهتيبلغأ نوكت يتلا قطانملا هذه لثم يلع

 زربي امدنع ةصاخ ءيش لكب لهاج هنأو « ملعلاو ميلعتلاو ةفرعملا يلإ رقتفي

 لئاسو طلستف « نكامألا كلت يف « (نيسح مادص لثم) « دبتسم ميعز وأ مكاح

 أ



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا سس سسسصصسسسسس

 مكاحلا اذه اهوطخي ةوطخ لك بسنت نأ لواحتو « ءوضلا هيلع برغلا مالعإ

 (""!.مالسإلا ىلإ دبتسملا
 يف ةيريهامجلا لاصتالا لئاسو مادختسا يف يمالسإلا ملاعلا لشف نإف كلذك

 عجارت يف رخآ ببس دعي ةيمالسإلا ةراضحلاو ةفاقثلل ةيباجيإ ةينهذ ةروص مسر
 هكذا اه قابلا اذه ..ىف, ةلقمألا .قهو: :: ان نابضتم .يمالسإلا ملاغلا ةنودض
 مايق نم - 8.8.0 ةطحم يف يذيفنت جتنمك لمع- "دمحأ ربكأ" روسيفوربلا

 شيتفتلا مكاحم نع دوهيلل راذتعالا ميدقتب "سولراك ناوخ" يلاحلا اينابسأ كلم

 مغر « نيملسملل راذتعالاب متهي مل هنكلو ٠ رشع سماخلا نرقلا يف اينابسأ يف
 ع لا ىلع كلوت« ةيزاباملا :ثادسللا: هذه ىف: ةوهنلا ضم رثكأ اوزيبشأ فق قونأ

 بوعشلا عم ةيوق طباورو روسج ةماقإب نومتهي نيذلا ءامعزلا نم هنأ نم
 ٠ ددصلا اذه يف تاكرحت ةيأب اوموقي مل نيملسملا نكلو ٠ تاراضحلاو

 كلذ ةمجرت نود يبعشلا بدألا يف سلدنألا عايض يلع ءاكبلاب نوفتكي اولازامو
 . مالعإلا مادختساب ةيسايسو ةيسامولبد تاكرحت يلإ

 ..يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا يف ةدئاسلا تاماسقنالاو لكاشملاو تافالخلا مأ

 تاعامجلاو دارفألا ىوتسم يلع وأ (دودحلا لكاشمك) لودلا ىوتسم يلع ءاوس
 كانهف « اًيراضح يمالسإلا ملاعلا ةروص عجارت بابسأ مهأ يهف تائيهلاو
 تافالخو « يمالسإلا لحلا راصنأو نييناملعلا نيب ديعب ةرتف ذنم ةمئاق تافالخ

 قرطلا كانهف «٠ اهسفن ةينيدلا تاعامجلا نيب تافالخو . ةنسلاو ةعيشلا نيب

 يف فالتخالا بناج يلإ « خلا.. ةنسلا راصنأو ةيعرشلا تايعمجلاو ةيفوصلا

 . ةيبدألاو ةيفاقثلاو ةيركفلا سرادملا

 نييبرغلا نإ" ةليوط تاونس ذنم يناغفألا نيدلا لامج لاق ددصلا اذه يفو

 نيملسملا نوري ثيح« نيملسملل مهتيؤر درجم نم مالسإلا نع مهتركف نودمتسي

 رئاغصلا مهب تدعقو ٠ تاوهشلاو ءاوهألا مهنيب تقرف ءءافعض نيلذاختم

 "روما ينال نعارذ ريعتاو



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 يأ يديلقتلا مالسإلا نع ثدحتت ابوروأ يف مالعإلا لئاسو تحبصأ اذكهو

 تاسسؤملا ةمدقت يذلا «٠ يمسرلا مالسإلاو « ةملسملا بوعشلا ةماع مالسإ

 ةيلوصألا تاعامجلاب مهتمسأ امل ةبسن ٠ يلوصألا مالسإلاو ٠ ةيمسرلا ةينيدلا

 لمعلاب موقت يتلا ةيمالسإلا تاعامجلا يلإ ةبسن يسايسلا مالسإلا اضيأ كانهو
 نوقرشتسملا حبصأ ىتح «يباهولا مالسإلا« هنومسي ام كلذ يلإ فضأع يسايبسلا

 !؟ ثدحتن مالسإ يأ نع نيملسملل امئاد نولوقي

 : ةيبوروألا تاعمتجملا يف نيملسملا عاضوأ : ايناث

 تايالولاو ابوروأ يلإ ةيمالسإلا لودلا ينطاومل ةديارتملا ةرجهلا ١
 :ةدحتملا

 عافترا ثيح « ةبعص ةيداصتقا فورظ يف تءاج اهنأ ”زناه ياك" اهنع لوقي

 ةروصلا ظاقيإ يف مهسأ امم « ةيبوروألا لودلا نم ريثك يف ةلاطبلا تالدعم

 عمو « لاثملا ليبس يلع ايناملأ يفف ٠ اديدج ادعُب اهاطعأو « مالسإلل هيئادعلا
 ةروص تحبصا نيرشعلا نرقلا تانيسمخ نم ةيادب ةملسملا ةرجهلا دايدزا

 يف نيملسملاو مالسإلا نع ةيبلسلا ةروصلا كلت ترقتسا مث «٠ ةيبلس نيملسملا

 .مويلا ىتح ناهذألا

 ةرحبلا رطاقتم قم ةفطخملا دقاعالا لئاتبو ريع ردعك ةوركق كاوا فحاذ
 اذه داز دقو (ةصاخ ةفصب ةملسملا ةرجهلا يلع زيكرتلا ظحال) « ةملسملا

 تاعامج) بناجألا دض فنعلا تاجوم راشتنا عم مالعإلا لئاسو يف هاجتالا

 دهعملل ريرقت راشأ دقف ..ابوروأ نم بناجألا درطل وعدت يتلا (ةديدجلا ةيزانلا
 .."برعلاو ابوروأ" ناونع تحت م9537١ماع ندنل يف ةيلودلا نوئشلل يكلملا

 مويلا هنكل «٠ نييبوروألا قلق ريثي امئاد ناك مالسإلا نأ يلإ ' قافو مأ قاقش

 ابوروأ ندم ضعب يف ءايحألا رقفأ زيمي يفاقث عقاو نم ًاءزج حبصأ

 هب



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا سسس سس

 : ابوروأ يف نيملسملا ءانبأ نيب ثداوحلا ضعب "

 ةبوسنم ةيمارجإ رهاوظ ةريخألا تاونسلا يف ةديدع ةيفحص ريراقت تدصر
 « لقألا ميلعتلا تاذو ةريقفلا طاسوألا يف ةصاخ ٠ نيملسملا ءانبأ ضعب ىلإ

 ةصاخ « اهعم لماعتلاو تاردخملا جيورتب بابشلاو ةيبصلا ءالؤه مهتأ ثيح

 نيملسملا نع ةيبلس ةروص ةيفحصلا ريراقتلا سكعت يلاتلابو ٠ ايناطيرب يف
 . تاسرامملا هذه يلع مئادلا زيكرتلا لالخ نم بابشلا

 " مداقلا رطخلا" هباتك يف 1062 831م1« زرابلا يناملألا ركفملا سكعيو

 نيثحابلاو نيدرشملا نم دادعأ دوجو يلإ ريشي ثيح ٠ عاضوألا هذه نم اءزج

 ةاجك هكايناوس نه اننونعت .دامأ رجم اهب نا هلوقب نيملتسلا نس راعي قع
 ذإ « ةيمالسإلا ةيلوصألا ينيفخت امم رثكأب ينفيخُي نيبراهلاو ىوأم نع نيثحابلا

 دلوتو مالسإلا دض زايحنالا ىّوقت "ودعلا" بونجلا نم مداقلا ةروص نأ

 امنإ ابوروأ ددهي يذلا رطخلا نأ موهفم ةدشب معدتو « نيملسملا دض ةيرصنعلا
 ("*!.اهتيناسنإ ددهي

 : ةيمالسإلا تايلقألا نبب ةيبهذملا تافالخلا '

 لودلا يف ةيمالسإلا تاعمتجملا يلإ يمالسإلا ملاعلا تايبلسو لكاشم تاقتنا

 يتلاو « ةيمالسإلا زكارملاو تائيهلا نم ديدعلا مايق يلإ ىدأ امم « ةيبوروألا
 هذه ,لومت .ىتلا :تاهجلا' ىأ .لوذلا تاهاجتا و: تاشيسب: ةطبتارم انايحأ .نوك

 تايلقألا ءانبأ نيب ةقرفلاو ماسقنالا رداوب ترهظ يلاتلابو زكارملاو تانئيهلا

 حبصأو نيملسملا لثمت اهنأ ىعدت ةمظنم وأ ةئيه لكف ء ابوروأ يف ةيمالسإلا

 ٠ ةيبوروألا لودلا يف تاطلسلا مامأ هيلع نوقفتي نيملسملل يمسر لثمم رايتخا
 يف نيملسملا نيب تافالخ كانه كلذ بناج يلإ ..مويلا ىتح ةكئاش ةلكشم

 يف طارخنالا لثم ٠ اهنم نوردحني يتلا لودلل ةيسايسلا تاهجوتلا لوح ابوروأ
 تسكع دقف ةيبوروألا تاموكحلا عم لماعتلا قرطو ةيسايسلا بازحألاو ةسايسلا

 تا



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 يملسم فوفص نيب ةريهشلا تاماسقنالا دحأ ةيناطيربلا "تدنبدنإلا" ةفيحص

 ناملرب ءاشنإ ةيضق م١511١ربوتكأ ١9 موي اهل ريرقت يف تجلاعو « ايناطيرب

 يلإ تراشأف "يقيدص ميلك" سدنهملا دي يلع « ةيمالسإ ةيسايس ةئيهك ٠ يمالسإ
 الكش هاري رخآلا ضعبلاو « ةيبرغ ةبعل درجم هنأب ناملربلا اذهل ضعبلا ماهتا

 يلع ضرتعي نيملسملا ءامعز نم ضعبلا نأو «٠ ةيرصنعلا ةقرفتلا لاكشأ نم

 .يبوروألا عمتجملا يف جامدنإلا نع اليدب لصفلل وعدت ةركف يأ

 يبوروألا عمتجملاو ةيمالسإلا تايلقألا نيب لدابتملا مهفلا مدع -:
 ةروص هيوشت ىلإ ةيمالسإلا تايلقألا نيب لدابتملا مهفلا مدع ىدأ دقلو

 ةسارد ايناملأ يف تردص دقف .. ةفلتخملا مالعإلا لئاسو يف ةملسملا تايلقألا

 ةبسنلاب ابوروأ يف نويزفيلتلا رود لوح م9357١رياني رهش يف ةمهم ةيمالعإ
 يلع قيبطتلاب) ةساردلا تصلخ دقف .. نوملسملا مهسأر يلعو ةيبنجألا تايلاجلل

 الدب بناجألل ةيبلس ةروص ميدقت يلإ دمع نويزفلتلا نأ يلإ (ايناملأ يف نويزفلتلا

 لكاشم مايق يلإ يدأ امم ٠ صوصخلا هجو يلع « مهلكاشمو نيملسملا اياضقب

 نم ابوروأ يف شيعت يتلا تايلقألا لكاشمب نييبوروألا لهجب قلعتت ةجودزم
 فعاضيو ةوهلا ديزي لكشب « ةيبوروألا ةايحلا عقاوب تايلقألا ةفرعم مدعو ةهج

 نم تداز دق ةقباسلا تايطعملا نأ ةساردلا تدكأو .. بناجألل ءادعلا ةجوم

 يبوروألا مالعإلا يف ةقثلا مدعب مهروعش نمو نوملسملا اهشيعي يتلا ةلزعلا
 صعب عفد أمم « مهنع ةينهذلا ةروصلا هوشي مامتهالا هلق بناج ىلإ يدلا

 ةيكرتلا ةغللاب ةصاخ ةينويزفلت تاطحم ءاشنإل ايناملأ يف ةيراجتلا تاكرشلا

 ةينويزفلت جمارب ميدقت ةرورض يلإ ةساردلا تعد نيح يف يداملا حبرلا فدهب

 يلع ظافحلا عم يناملألا عمتجملا يف ثلاثلاو يناثلا ليجلا جمد لكاشم شقانت

 . ةيفاقتلاو ةينيدلا ةيوهلا

 ب 1



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا
 : ريبعتلاو يأرلاب قلعتت تادحأ

 برعلا نع ةيبلس ةروص نيوكت يف تمهاس يتلا ثادحألا ضعب كانه
 :لثم يبوروألا مالعإلا يف نيملسملاو

 لصألا يدنهلا ةيسنجلا يناطيربلا بتاكلل " ةيناطيش تايآ " باتك - ١
 دودرو ببسب ةيمالعإو ةيفاقث ةجض نم كلذ بحاص امو «٠ "يدشر ناملس
 . تاجاجتحالاو تارهاظملا لثم يمالسإلا يبرعلا ملاعلا يف ةيضاقلا لاعفألا
 رادهإ حيبت ىوتفل ' ينيموخلا هللا ةيآ " ةيناريإلا ةروثلا ميعز رادصإ بناج يلإ
 بناجب ابوروأ يف تاهجلاو تائيهلا نم ريثك فوقو مث «٠ يدشر ناملس مد
 هفصوب « بتاكلل ةمزاللا ةيامحلا ترفو يتلا ايناطيرب ةصاخ ٠ يدشر ناملس
 ناعرسو«عريبعتلاو يأرلا ا اياحض دحأكو "ةيمالسإلا ةيلوصألا" نم دهيطضم
 نأ ظحالملا نمو . + اًيلْؤَق اثدح " ةيناطيش تاي" باتك لوح ةبلجلا تراص ام

 برعلا لاعفأ دودر فالتخا لهاجت دق ابوروأ يف ءاربخلاو نيقلعملا نم ريثكلا
 , لايتغالا ىوتف ضراع دق رهزألا نأ ةصاخ ؛ هسفن بتاكلا هاجت نيملسملاو
 نيقلعملا ءارآل ادانتسا مالعإلا لئاسو نكلو .. الوأ بتاكلا ةباتتساب بلاطو
 0 ةمزألا ةجلاعم يف ةلقاعلاو 0 ةيمالسإلا ها انك تلهاجت

 .هيرشان ةعطاقم ىواعدو ةيمالسإلا لودلا يف باتكلا عنم يلع مالعإلا لئاسو

 سفن ىف تردص تاوعد لظ يف تريثأ دق "يدشر ناملس' ةيضق نأ مغرو
 ةملكلا ةيرحل دودحلا عضول اكيرمأو ابوروأ يف ةيميداكألا طاسوألا نم ةرتفلا
 لثم " ةيهاركلا مالك" ةنادإ كلذكو ةحضافلا روصلاو فوشكملا بدألا ةنادإو

 نع عفاد هتيبلاغ يف يبوروألا مالعإلا نكلو . بصعتلاو ةيرصنعلا ىواعد
 « نيملسملا رعاشم مدص يلإ ىدأ امم « ريبعتلا ةيرح ىوعدب بتاكلاو باتكلا
 تارقف هيف تدرو باتكلاف .. نيملسملل يبرغلا مالعإلا ةاداعم نالعإا واللا

 لالخ نم ةرفاس ةقيرطب # لوسرلا نم رخستو نارقلا ةقيقح نع لءاستت
 ذم



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 يف تعلدنا يتلا تارهاظملا بناج يلإ ٠ باتكلل ةبحاصملا ةيماردلا ثادحألا
 ةئيسملا موسرلا ةمزأ ببسب ةيمالسإلا لودلا مظعم يف م5١٠٠ ماع ةيادب
 يذلا فنعلاو .؛ تسوب زدنالوي ٠ ةيكرامندلا فحصلا ىدحإ يف ني لوسرلل

 حبصأ نأ يلإ «ثادحألا هذه لثم تّدأ دقف «٠ تارهاظملا هذه ضعب للخت
 اقفو "ةميرجلا ةفاقث' ءانبأ مهنأب نيموصوم ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نوملسملا
 نم ريثكلا رظن يف مالسإلا حبصأ يلاتلابو « ةيبرغلا مالعإلا لئاسو فصول
 .ملاعلا يف تابارطضالاو ىضوفلاو جاعزإلل اردصم نييبوروألا

 يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا يف ةلوئسملا ريغ تاسرامملا صعب -؟

 لاسو اهلغتست ثيح « تاموكحلا ضعب مأ تائيهلا مأ دارفألا نم تناكأ ءاوس

 نيملسملاو مالسإلا فصو مث « اهميخضتو اهليوهتب موقتو ةيبوروألا مالعإلا
 يلع صخشلا اذه ميدقتو ٠ ثدحلاب ماق يذلا صخشلاب طبترت يتلا ةفاضوألاب
 .ناتسناغفأ يف اذوب ليثامتل "نابلاط' مده لتم .. ("'نيملسملاو مالسإلا لثمم هنأ

 مهجاوزأ نيبو مهنيب قيرفتلل باتكلاو نيركفملا ضعب دض ةيئاضقلا يواعدلاو
 ةنتفلا ثادحأ كلذكو .. يوادعسلا لاون « ديز وبأ رصن لثم « مهتاجوز وأ
 ةكرح اهتردصأ يتلا ةددشتملا ىواتفلاو ٠ ديعصلا يف ةعنطصملا ةيفئاطلا
 ةدايق ميرحت لوح ةيدوعسلا ءاملع يواتف يتح وأ « نفلا وأ ةأرملا قحب نابلاط
 ءويست بتك عنمب بلاطت يتلا تاوعدلاو تارهاظملا وأ ٠ تارايسلل ةأرملا

 . نيرسن ةميلست ةياور « انتراح دالوأ «٠ رحبلا باشعأ ةياور لثم« مالسإلل
 .. اهرصح بعصي كلذ يلع ةلثمألا تارشع كانهو

 يلع تلماحت ةيبوروألا فحصلا يف ةيمالعإلا تاجلاعملا ضعب كانه نكلو

 لثم « ريبعتلاو يأرلا ةيرح يمسم تحت قح هجو نود نيملسملاو مالسإلا
 رصم يلع ةيناطيربلا "زميات لاشنيافلا" ةفيحصب بتاكلا "”دنبوه كرام" موجه
 ةرهاقلاب ةيكيرمألا ةعماجلا يف 2421526 8012015018 ل باتك سيردت اهعنمل
 بتاكلا رصتنم حالص راثأ نأ دعب هي لوسرلل ةغلابلا ةءاسإلاب ضرعتي هنأل

 ت1



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا سس س سس سس اا

 يلإ يلاعلا ميلعتلا ريزو اعد امم « هتفيحص يف عوضوملا اذه مارهألا ةديرجب
 سطسغأ ١ خ خيراتب رشن يذلا ٠ هلاقم يف بتاكلا ىريو .. باتكلا سيردت رظح

 تضرعت يتلا تاديدهتلاو طوغضلل تباجتسا دق ةيرصملا ةموكحلا نأ م
 .ةيمالسإلا تامظنملا لبق نم اهل
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 ةيبوف مالم اسأ' ةريهاظ و 00

 6 يبوروألا مالعإلا يف (ةريطخ هدفا ةريخألا تاونسلا يف ترهظ

 مالسإلا نم يضرملا فوخلا ةعزن اهيلع قلطي ام ىهو « ةماع ةفصب يبرغلاو

 نيعب نيملسملا ىلإ رظنت مالعإلا لئاسو تحبصأ ثيح 15130 8
 لاوحت' ىلا ذأ امه... هباهرإلا و «فووطتلا اداوم ءااننإلا مينصأو ةيبرلاو كنلا

 مالسإلا حبصأ دقف « نيملسملل ثيدح ءادع يل دوهيلل يخيراتلا يبوروألا ءادعلا

 يف ةيعويشلا لحم لح يذلا ديدجلا رطخلا مه نوملسملاو "ودعلا" وه ايلاح

 ("" . ةيبوروألا تاعمتجملا اهيلع مقت يتلا ةيقالخألا سسألا ديدهت

 بعشلا نم 99 47 نأ يلإ تراشأ ةئثيدحلا ةيئاصحإلا تاساردلا ضعب

 ةبسن نأ مغر « ةيسنرفلا ةينطولا ةيوهلا يلع ارطخ مالسإلا ربتعي يسنرفلا

 ين يدم ارح يهو 9 ٠١ يلوح ىلإ لصت اسنرف يف نيملسملا
 نييسنرفلا يثلث 3 ” دمرت تداشأ انك . ةيبرغلا ةيبوروألا لودلا

 4و ا دب يايا وس ياا يالا
 هجوت باهرإلا ةمهت نإف « اهيلإ ىمتني ىتلا ةهجلا تناك ايأ « فرطتم ملسم هب

 ("').مالسإلا ىلإ يلاتلابو عمتجملا اذه لك ىلإ

 « ةرهاظلا هذه ليلحتو ريسفت ةمداقلا روطسلا يف لواحنس مدقت ام يلع ًءانبو

 يلع زيكرتلا عم ةرهاظلا هذه ءارو بابسألاو عفاودلا ىلإ لوصولا يف المأ

 .ةيمالعإلا تاجلاعملا



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 :ةرهاظلل ةيخيراشلا روذجلا : الوأ

 برغلا يف "”مالسإلا" نأ مالعإلا مولع يف نيصصختملا ضعب ىري
 يمالعإلا عمتجملا نأو !! ماع ةئامعبرأو فلأ ذنم كلذو "ةئيس ةفاحص'

 تاروصتلا ءايحإ رارمتساب ديعي لب « ديلقتلا اذهب ةلص يلع لاز ام رصاعملا
 لئاسول ةيربخلا ريراقتلا ةيبلغأ نأ امك ٠ برغلاو قرشلا نيب ءادعلا نع ةميدقلا

 لكشب هيلا رظني لازام يذلا 'مالسإلا ايبوف' نم اعون دسجت برغلا يف مالعإلا
 .('”نورق ذنم يبلس

 :يبرغلا ملاعلاو ابوروأ يف لحارم ةثالثب مالسإلا نم فوخلا ةرهاظ ترم

 رشتنا فنع نيد مالسإلا نإ ةلوقم تداس ثيح « يطسولا روصعلا ءانثأ ١-

 تاهجوتلا لضفب ةرتفلا هذه يف اريبك مالسإلا يلع موجهلا أدبو « فيسلاب
 . ةازغ مهنأ يلع سلدنألا يف نيملسملل رظنلاو« ةيبيلصلا بورحلاو

 ةدح تفخ ثيح « ايوروأ يف ٠0+ ١1 نينرقلا لالخ ةضهنلا رصع يف -”
 ملاعلا رود مغر ًاّيئاهن فتخت مل نكلو « نيملمسلاو مالسإلل ةيبلسلا ةرظنلا
 .ةيبوروألا لودلا يلإ مدقتلاو ةراضحلا لقن يف يمالسإلا

 قارشتسالا وحن هقيرط فرعي برغلا أدب ١1. نرقلاو ١8 نرقلا يف -”
 ةيعسوتلاو ةيرامعتسالا ةعزنلا كلذ بحاصو ء« ملسملا قرشلا رارسأ ةفرعمل

 تاورثلا بهنو رامعتسالا ملاع هنأ يلع برغلا يلإ رظني حبصأف «٠ برغلل

 ءاسنلا ملاع هنأ يمالسإلا ملاعلل ةيبرغلا ةرظنلا تناك لباقملابو « ةيوهلا ديدهتو

 تاروصتلا هذه تلظو « ةعيضولا قالخألاو تافارخلاو لهجلاب ئلملا تاورثلاو

 ."'7نآلا يتح ةيبوروألا بوعشلل يبعشلا نادجولا يف ةنيفد
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 : ةيبوروألا رظنلا ةهجو نم ةرهاظلا ليلحت : ًايناث
 : يسفنلا بئاجلا -أ

 ةيسفنلا عبشي يكل ودع نع ثحبي برغلا نأ يبنيوت فورعملا خرؤملا لوقي
 ؛هتفسلف برغلا اهيلع ىنب يتلا ةيرظنلا هذهو « (يدحتلا) يلع ةمئاقلا ةيبوروألا

 يتلا ةليسولا يي ىظنو: + كارلا نه ا دومخ :تدقنا نقلا ة3رانلا برحلا انل رسفت

 :ةتسوبلاو:: جيلخلا برح : : لثم ةنخاسلا اياضقلا يف رارقلا وعناص اهمدختسا

 ملو ( اعبط مالسإلا دوصقملا) باهرإلا يلع برحلاو« ناتسناغفأو: قارعلاو

 ودعلا «٠ مالسإلا يف الإ ةمئادلا يدحتلا ةلاح ةيعويشلا طوقس دعب برغلا دجي

 ةيمالعإلا ةلآلا امدختسم ةيمالسإلا ةيلوصألاب يمسي ام لغتساف ٠ ليدبلا

 كفسو لتقلاب اهطبرو مهادلا رطخلا اهنأ يلع اهيلإ هماهس بوصف « ةيمنهجلا

 مالعإلا لئاسو مظعم يف ةيمالعإلا ريراقتلا نم ديدعلا نأ دجن يلاتلابو .. ءامدلا
 ثادحألل ”"ةيئاقتنا" ةرظن ميدقت ساسأ يلع موقت ةيكيرمألاو ةيبوروألا

 يذلا "ودعلا روصت" موهفم قفو ٠ يمالسإلا ملاعلا يف ةيبلسلا تاروطتلاو

 ةيطيتلا' نويضلا ثلا زاههنلغ ءانيو6 ىضانشخالا .نفشنلا ملك تم اء زج قكيشأ
 ("0.ةيبرغلا مالعإلا لئاسو يف ةرمتسم مالسإلا نع ةميدقلا « تاهيشالكلاو

 : يركفلا بناجلا -ب

 هنأ يلع ٠ برغلا يف نييميداكألاو نيركفملاو ءاملعلا نم ريبك ددع قفتي ١-
 دا ساس دار ناسك هيض عارصلا نإف « ةدرابلا برحلا ءاهتنا دعب
 عمأ :نيب» رودتنم ملاعلا يف: ىروبكلا «تاعارصلا :نأو.-+ اًيناصققا. وأ ايركسع

 نيب ةلصافلا طوطخلا نوكتسو « ةفلتخم تاراضح ىلإ يمتنت بوعشو
 ("9.لبقتسملا يف لاتقلا طوطخ اهسفن يه تاراضحلا

 زكرمك ةراضحلا "نوتجنتناه ليوماص"' نيركفملا ءالؤه دحأ حشريو -1

 ءامتنالاب يعولا نأ رابتعاب «٠ بيرقلا لبقتسملا يف برغلا عم عارصلل

 د "8 دل



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 اهبوعش كسمتت يتلا ةيمالسإلا نادلبلا يف نآلا نوكي ام حضوأ ودبي يراضحلا
 عم عارص يف لوخدلل ةحشرم ىرخأ تاراضح كانهو « ةثوروملا اهتافاقثب
 نأ نوتجنتناه ىريو .. ةينيتاللاو ةيدنهلاو ةينابايلاو ةيشوفنوكلا : يهو برغلا

 ةلسلس يف يلوألا ةقلحلا يه (تيوكلا ريرحت برح) ةيناثلا جيلخلا برح

 يمسي ام اهيف ققحت ثيح « ةيمالسإلا ةراضحلا دض ةيفاقثلا بورحلا
 ("9.اهلثمي يذلا فرطلا ةراضح لك ذاختا يأ « يئزجلا يراضحلا فافطصالاب

 ءم9177١ ربوتكأ برح دعب « ءادعلاب روعشلا ديازت نيركفملا ضعب ىري -7
 يبرعلا ملاعلا نأب ئطاخ عابطنا تانيعبسلا ةيادب يف لورتبلا ةمزأل ناك ثيح
 وزغ يلإ ةفاضإلاب ةمدقتملا لودلل يداصتقالا لبقتسملا يف مكحتلا عيطتسي

 يبرعلا ملاعلا نأ يرت يتلا ٠ ةعئاشلا ةروصلا زّنع يذلا ٠ تيوكلل قارعلا

 ثادحأ دعب ةيمالسإلا تاكرحلا نم فوخلا ديازت بناج ىلإ برغلا نوخي
 يمالسإلا رايتلا نأ نييسايسلا ءاربخلا ضعب يري ثيح ٠ م137١ رئازجلا
 لصو ام اذإ ةيبرغلاو ةيبرعلا لودلا يف رارقتسالا ةعزعزب موقي نأ نكمي
 رطخلا نع نويجيتارتسالا ءاربخلا لءاستي امك .. ةيبرغلا ميقلل هئادعل مكحلل

 ابوروأ نمأ يلع ةيوون ةحلسأ هيدل تحبصأ اذإ يمالسإلا ملاعلا هلثميس يذلا

 .نيرشعلاو يداحلا نرقلا لالخ

 ةروص هيوشت بابسأ نأ كربي كاج فورعملا يسنرفلا ركفملا يري -:

 : ىلإ عجرت مالسإلا نم فوخلل ةجيتن مالسإلا

 راوجلا ثيح نم برغلا نم ابرق رثكألا مه ..نيملسملاو برعلا نأ ١-
 امك .. اضيأ ةوادعلاو راوجلا يه " برغلاو مالسإلا" نيب ةقالعلاف ٠ يفارغجلا

 .سلدنألا رصع ذنم مالسإلاو برغلا نيب ةلدابتم ةيملعو ةيفاقث تالص كانه نأ

 برغلاف .. ملاعلا يلع ةيبرغلا ةرطيسلا مامأ ةبقعلا وه يمالسإلا ملاعلا ١-
 ةريبكلا ةبقعلا يه ةيمالسإلا تاعمتجملا نأل « مالسإلا نم مئادلا هفوخ يفخي ال

 ةديرجل هثيدح كريب متخيو .. ملاعلا يلع ةرطيسلل ةيبرغ ةلواحم ةيأ قيرط يف
 تو با



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا سس

 نأ نه اهيا ةشهدلل وهدي"ام نإ“ ةلوقي.... ريال لرب 0 جور داارهألا

 مالسإلاب هقاصلإ مالعإلا لئاسو لواحت يذلا فرطتلا نيدت ةدحتملا تايالولا

 لك يف تادعاسملا مهل مدقتو « اهيضارأ يف نيفرطتملا تقولا تاذ يف يوأتو

 .ناكم

 بتك دقف ينيطسلف لصأ نم يكيرمأ ركفم وهو "ديعس دراودإ' روتكدلا امأ -
 ةيسنلاب مالسإلا" : اهيف لاق « ةدحتملا تايالولا 0 اهرشن ةسارد م١198 ماع

 ةموكحلاو مالعإلا لئاسو نأ كلذ .. ةراس ريغ رابخأ اكيرمأو ابوروأ يف ةماعلل

 ةفاقثلا يف نويشماه مهنأ نم مغرلا يلع « مالسإلا يف نيصصختملا ءاووجلاو

 هلوقأ امو .. (انتراضح يلع رطخ مالسإلا) « ادحاو نحل نوفزعي اعيمج « لكك

 نأو « ىرخأ روص ةيأ قوفت ةديدش ةرثكب ةدئاس مالسإلل ةيبلسلا روصلا نأ وه

 تاعاطق نظت امب قلعتت اهنكلو .."مالسإلا" ةقيقحب قلعتت ال روصلا هذه لثم
 نيب مادص وه لهو " برغلاو مالسإلا " مالسإلا هنأ هنيعب عمتجم يف ةزراب
 ةيبلسلا ةروصلل جّورت يكل ةدارإلاو ةوقلا اهيدل تاعاطقلا هذه ؟ تاراضحلا

 ةيأ نم اروضح رثكأو اراشتنا رثكأ ةروصلا هذه ريصت مث نمو «٠ مالسإلل
 ءاربخلاو نيركفملا يلإ « ديعس دراودإ ىري امك عجري ببسلاف .."ىرخأ روص

 راكفأو تافرصتل جيورتلا لالخ نم « مالعإلا لئاسو بناج يلإ نييجيتارتسالا

 .مالسإلا يه اهنأ نودقتعي

 زكرم يف تاساردلا دهعم ريدم "يريجأ ونايرام' ينابسألا ثحابلا لوقي -5
 لحي يذلا ودعلا نع ابوروأو برغلا يف لؤواست كانه : ديردمب مالسلا ثاحبأ

 مولعلا يف نيصصختملا عامجإ وه باوجلا ناكو برغلل ةبسنلاب ةيعويشلا لحم

 ةياهن يف حضاولا ودعلا وه يمالسإلا رايتلا نأ يلع ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا
 ةغايصب نوظفاحم نوركفم ماق « ودعلا اذهل يدصتلا ليبس يفو نيرشعلا نرقلا

 ةيركسع ةيجيتارتسا عضوب نويركسعلا موقي امنيب «٠ تاراضحلا عارص ةيرظن

 ريسفتل ةرثانتملا راكفألا هذه نإ " : يريجأ فاضأو ودعلا اذه ةدابإل ةديدج



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 نم تدجو دق « اهنع لوئسم ريغ برغلا رابتعاو بونجلا يف ةريبكلا ىضوفلا

 فورعملا يكيرمألا ثحابلا وهو ءام1937١” فيص يف ةيرظن يف اهغاص
 ناونعب "زريفأ نروف' ةلجم يف اريهش الاقم رشن ىذلا "نوتجنتناه ليوماص'

 متتخيو « مسالا سفن لمحي باتك يلإ اهلوحي نأ لبق " تاراضحلا عارص'
 ملأ : الئاق .."تاراضحلا عارص"' ةيرظن داقتنا دعب « ةثيدح ينابسألا ثحابلا

 طيسبتو بناجألل ءادعلا يلع ةمئاقلا ةيؤرلا هذه ضفرت نأ ابوروأب اريدج نكي

 نيب راوح" يلإ وعدت نأو « نوتجنتناه ةيرظن يف حضاو وه املثم رومألا
 ١ وقعا نرقلا ةياهن يف يسايس جذومنك " تافاقثلا

 : يفاقنلا بناجلا  ج

 برغلاو ابوروأ رظن ةهجو يف 'ودعك' مالسإلا ةيؤر يف يفاقثلا بناجلا لثمتي

 هجاوي امنإ «٠ يبنجأ لك هجاوي ال هنإف «٠ يبنجألا ةهجاوم يبوروألا لواحي امنيح

 ثدح ام اذهو «٠ اذوحوو هيوه هنع زيمتيو لقتسي نأ لواحي هنأ يري نم

 ةصاخ تاسسؤمو تانايك مهل نوكت نأ يف اوركف نيذلا ابوروأ يف نيملسملل

 بونج نم نورجاهم كانهو ٠ اهدوجو يف بغرت ال تاعمتجم لخاد ٠ مهب

 سفنب مهعم لماعتلا متي ال . ىرخأ تانايدل نومتني نورجاهمو ايسأ قرش

 0 تيملعملا هداهك: كانتا دخلا

 ةيجراخلا ةرازوب للحمو قباس يسامولبد وهو ٠ نامزلاب كيرتاب ىري

 ريغ اهب ركفي يتلا ةيفيكلا نأ (رطخلا عضوم يف مالسإلا) هباتك يف ةيناطيربلا
 ملسملا ريغ يف اهب ملسملا ركفي يتلا ةيفيكلا يف مكحتت مالسإلا يف نيملسملا
 حيحصلا مالسإلا روذج يلإ ةدوعلاو نيدتلا ةيلمع درجمف .. هعم هلماعت ةيفيكو

 قلتو د ةيدقاعلالا تاركا يرن ادك سووا نط وعلل تاق, فاق ا ديديت لاف

 ايفالسوغوي ككفتو رايهنا بقع ةيناملالا "”لجيبش ريد" ةفيحص ترشن

 يلع ةمئاج ةبصعتم ةيطارقويث ةلود ابوروأ يف نوكيس ام ناعرس'ةقباسلا
 هجو يلع طسوألا قرشلا يف "نأب ةلجملا نم اريذحت ءارقلا يقلتو "اهباتعأ

 م1



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا سببه مسسشغعللل

 دارطاب نوحتلملا لكشي « مالسإلا دهمو يفاقثلا زكرملا وهو ٠ صوصخلا
 فنعلاو بصعتلاو مدلاب «٠ ةيحضتلاو داهجلاب هحمالم فصتت لتاقم ةروص
 نيملسملل ةيساسألا ةرظنلا نإف اسنرف يف امأ .." ةأرملا رهقو حماستلا مدعو

 نم كلذ حرش' نكميو ٠ فنعلا لهأ نمو مدقتلل نيداعم موق مهرابتعاب ددحتت
 ريغ راقتحاب ئلم وزغلل شطعتم برحلل وعدي نيد هنإف " مهنيد لوصأ لالخ
 عمتجملا نيب عاستالا يف ةديازتملا ةوجفلا لثمت باجحلا ةيضقو .."نينمؤملا

 . ةملسملا ةيلقألاو يسنرفلا

 نونظي مهلاؤس مت نييسنرف ةعبرأ لك نيب نم ةثالث دجن تانايبتسالا دحأ يفو
 ("7. مالسإلا يلع امامت قبطنت بصعتم ةملك نأ

 بناجلا نم) مالسإلا نم فوخلا كلذ نع ةيبوروألا تاباتكلا ترّبع امك
 ةرداص ةسارد ريشتو ةيفاقثلا ةيوهلاو ميهافملا فالتخا روظنم نمو (يفافثلا

 فواخم ربعت ام ابلاغ هنأ يلإ م١31١ ماع ةيلودلا تاقالعلل اسنرف زكرم نع

 ةيداصتقاو ةيفاقثو ةينيد تاحلطصم يف اهسفن نع نييبرغلا نييبوروألا
 نإف «٠ نيرخآ نيرجاهم باعيتسا يضاملا يف ثدح امنيبو « انايحأ ةيسايسو
 ددجلا نيرجاهملا باعيتسا يف ةبغرلا وأ ةيناكمإ يف نوككشي مويلا نيريثكلا
 ”يترقلا . ةيحاذلا» :نيمو .ةيدطرول ةنيحافلا .قم»يشاجا معجب :نيذلا :نيملسلا انينال
 امأ ٠ نييبروأ لبق نم انيلإ اودفو نيذلا نورجاهملا ناك دقل 2 اضيأ ةيفاقثلاو
 نسل انسرادم يف باجحلا ءادترا يلع نررصت يتاللا تانبلاف .. الف ءالؤه

 ضيبأ يبوروألا يضاملا ناك دقل ... كلذك نكي نأ يف نبغري الو تايسنرف
 . كلذك سيلف لبقتسملا امأ .. يحيسم - يدوهي

 وأ نيرجاهملا نم مهريغ نع نيفلتخم .. الوأ ابوروأ يف نوملسملا ودبيو
 تناك اَيأ) ٠ ةكرتشم ةيحيسم ةيدوهي ةفاقث يف نوكرتشي نيذلا نينطاوملاا
 تاقايس يف مهسفنأ نودجي ىلاحلا تقولا ىف نوملسملاو .. (ةيقرعلا مهتافالتخا

 نولكشي مهنإف َّمَث نمو « ةملكلا ينعمب "رخآلا" مه اهيف نوربتعُي ةيبرغ ةيفاقث
 ل اين ل



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 دق برغلا ةهجاوم يف مالسإلا عضت يتلا تاميسقتلا نوكت ام ًابلاغو .. اديدهت
 ملاعلا تانايد نع اّيحيسم اًيدوهي اثارت زيمت ةينيدو ةيركف ةيؤر اهتضرف

 ٠ ىديحوتلا هثارت نم مغرلا ىلع مالسإلاو .. اهتهجاوم يف هعضتو "ىرخألا"
 . ةيسودنهلاو ةيذوبلا لثم "ةيبنجألا تانايدلا" نم ةعومجم نمض هعضو مت دق

 :ةيساردلا تاررقملا يفو « تاساردلاو ثوحبلا فينصتلا وأ ميسقتلا كلذ لمشيو

 نأ ىولج جروج يناطيربلا بئانلا ىريو.. (ا""بتكلا عيب نكامأو تابتكملاو
 لالخ نم قرشلل ةيرامعتسالا لودلا ةرظن يف نمكت اهنع ثدحتن يتلا ةلكشملا

 رظني برغلا لعج يلاتلابو «٠ مالسإلا نم فوخلاو ةرطيسلاو ءالعتسالا راظنم
 ضعبل يبرغلا مالعإلا جيورت نأ فاضأو ٠ فوخلا نم ءيشب يمالسإلا ملاعلل

 كلذ نأ نوملعي ةيبرعلا ةفاقثلاب نيمتهملا نأ مغر « ضوفرملا فرطتلا روص

 .كلذ ملعت ةيبرغلا بوعشلا عيمج نأ كلذ ينعي ال نكلو هلصب مالسإلل تمي ال

 مهل ةبسنلاب بابسأ ةدع كانه نإف: ةيجراخلا ةسايسلا يف رارقلا عانص امأ

 :" ايبوف مالسإلا" ةرهاظب قلعتت

 نم ةصاخ ةفصب ةيمالسإلا لودلا نم ةقفدتملا ةرجهلا فاقيإ يف ةبغرلا ١-

 :« ةلاطبلا تالدعم عافترا نم ابوروأ هيف يناعت تقو يف « 10 ةيبرعلا لودلا
 .يبوروألا داحتالا لود نم ددع يف ةيلاحلا نويدلا ةمزأ لظ يف ةصاخ

 هلت اخ ةقصوو طب رألا قورتشلا نط رطل ةيجسا قنا تا راتصااا
 .جيلخلا

 .ناريإ لثم ةيمالسإلا تاسايسلاو لودلا ضعب عم فالخلاو ةموصخلا -

 نايكلا ةصاخ) ةقيدصلا ةمظنألل رارقتسالا نامض يلع لمعلا -4

 .(ينويهصلا

 نم مهنكمت ةيجولويديأ ةيرظن عضو يف ةقباسلا لماوعلا يلع نويسايسلا دمتعي
 ءابنألا لالخ نم .. رسي رثكأ لكشب طسوألا قرشلاو مالسإلا عم لماعتلا

 ت3



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا سسسسسسسسسسس

 'رضخألا رطخلا"-ب ةقلعتملا نويزفيلتلا تاطحمو فحصلا اهلقنت يتلا ريراقتلاو
 ىري امك ' ةيجراخلا ةسايسلا" مدخت ةقوشمو ةيويح ةيمالعإ ةدام دعت يتلاو

 .برغلاو مالسإلا هباتك يف رلبه

 مالسإلا نم نييبروألا فوخ بابسأ
 ىري نيثحابلا ضعب نأ ىلإ عجري مالسإلا نم ةماع ةفصب نييبوروألا فوخ

 فوخلا نم ءزج يه « ابوروأ يف ودعك مالسإلل ةداضملا ةينهذلا ةروصلا نأ

 : رطخلاف . طقف ةيمالسإلا لودلا سيلو ةماع ةفصب ثلاثلا ملاعلا نم

 . ةيركسع اهنم رثكأ ةيفاقث وأ ةيداصتقا لماوعل عجري : ًالوأ

 فال: «تناكخ. ةفنف» ودبي :ةراكمب وه :ذلا' «كلاكلا . ملاعلا :«رذبصت < :اضاقر
 دجاوتلا حبصأ اذكهو ... ةيلهألا بورحلاو فنعلل حرسم هنأ امك ءرارقتسالاو

 ةسراممب نيملسملا مازتلاو ةيبوروألا لودلا نم ديدعلا يف فيثكلا يمالسإلا

 تابورشملا نع عانتمالاو ؛٠ ناضمر موصو ةعمجلا ةالص ةصاخ مهنيد رئاعش

 مادختساو ةعمجلا ةالص ءادأل عراوشلا قلغ لثم ٠ يبوروألا عمتجملا

 بيبطلل حامسلا مدعو عراوشلا يف فارخلا حبذو رجفلا ناذآ يف تانوفوركيملا

 تاعمتجملا عيطتست هل تافرصتلا هذه «٠ مودم ةيبحصب هلا ةارملا ج العب

 ابوروأ يف ةديدشلا ماعلا يأرلا ةيساسح نع الضف « اهلبقت وأ اهمهف ةيبوروألا
 مالعإلا يف نيملسملا نع ثبُيو رشنُي ام نأل ؟ اذامل يمالسإ وه ام لك هاجت

 مارهألا ةديرجب « ةمالس دمحأ ةمالس بتاكلل "بيرق نم" دومعب ترشن « ابوروأ

 . ١٠ص م7١/7١5/1١٠٠ةيرصملا

 ( ودعك مالسإلا هعابص ١ يمالعإلا بئاجلا د

 ىأ "رضخالا رطخلل " جيورتلاو "ودعلا" ةعانص ىف يبرغلا مالعإلا رود أدبي

 دعا هيله



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 تافاقثلاو تاموكحلاو لودلل - ىمالعإلا وأ ىفحصلا - لاصتالاب مئاقلا كاردإ

 راكفألاب لاصتالاب مئاقلا رثأتي انه نمو « " فلتخملا " وأ "رخآلا " اهنأب ىرخألا

 لصف نكمي ال امك - مهنم ءزج وهو - ةماعلا تامامتهاو ةدئاسلا تاهاجتالاو

 رسفي طبرلا اذهو « عمتجملا ىف ةيداصتقالاو ةيسايسلا تارثؤملا نع نييمالعإلا

 لدابتملا ريثاتلل هجيتنو .. ابوروأ ىف مالسإلا مهفو كاردإ اهب متي ىتلا ةيفيكلا انل
 ةيح ارابخأ عنصي 'رضخألا رطخلا ' نأ دجن « ةسايسلاو مالعإلا لئاسو نيب

 ("1+ ةيبوروألا لودلا لبق نم ةررقملا ةيجراخلا تاسايسلا معدل

 1 هوكتملا تايالازلا يف .فيديقلا_.ةفاملا' كاخألا لتيوبشي هيلع ادق“ امك

 نوموقي ثيح « مهتيوه ةفورعم ريغ نيلوئسمو ةضماغ "”رداصم " لالخ نم

 هذه نوكتو « ةطلسلا سيلاوك ىف ةرئادلا تاراوحلاو تاشقانملا تامولعملا هذه

 نييباهرإ دوجو ىلإ ريشت ىتلاوءتارابختسالا ةزهجأ ريراقتب ةداوزم تامولعملا
 .. رارشألا ءالؤه ءامسأ نع ثحبلا ىلع نويفحصلا لمعي انهو .. جراخلا نم

 عم ةقفاوتم ةيبنجأ " رداصم " عقوتتو ىردت ال ثيح نم مالعإلا لتاسو دجتو
 دوجوب ةيرهوج تامولعم نع فشكلا ىف مالعإإللا ةدعاسمب موقت هطلسلا رداصم

 335 جراخلا نم مداق رطخ

 هقلطي ام ميعدتو مخزلا ميدقتب ةيتحبلا زكارملا موقت كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 ةجيتن - موقتف ةيبرغلا تاموكحلا امأ .. ةيفحصلا تاءاقللاو شاقنلا تاسلجو

 تايرظن عضوو « لمع قاروأو تاسارد ءارجإ وحن هاجتالاب - كلذل

 ديدحت حبصيو.. مالعإلا لئاسو تاياور نم أزجتي ال اءزج حبصت «تاسايسو
 نا يضلل وطقم ” ةيدضقل لفكملا لماعلا_ وه ةدجلا الخلا الو

 لا



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 صصختملا ثحابلا - " راده نويل " هضرع ىذلا قباسلا جذومنلا ىف ظحالن

 ةعانص هيفيك حرشي - ةدحتملا تايالولا ىف وتاك دهعمب هيلودلا تاساردلا ىف

 تايرظنلاو راكفألاو تاشقانملا لالخ نم ةدحتملا تايالولا ىف "رضخألا" ودعلا

 جذومنلا اذه نكلو .. ةفلتخملا مالعإلا لئاسو لالخ كانه نم اهقالطإ متي ىتلا

 نكلو اينابسأو ايناملأو اسنرف لثم « ةيبوروألا لودلا مظعم يلع قبطني ال
 اهب رثأتي ىتلا مالعإلا لئاسو اهمهأ «٠ ىرخأ تاونق لالخ نم هاجتالا اذه ىمانتي

 5 ١ ١.4
 . (*'!7نييبوروألا نم ضيرع عاطق

 ةيؤر ليكشت ىف ازراب ارود - نايحألا مظعم ىف - يبرغلا مالعإلا بعل دقل

 ىأرلا تلعج ىتلا « ةيمالعإلا تاجلاعملا نم ريثك لالخ نم مالسإلل ةيداعم
 ملو « مداقلا ديدهتلاو رطخلا ردصمو رصعلا سجاه وه مالسإلا نأ دقتعي ماعلا
 - ةقيقحلا حلاصل ةنزاوتم ةروص داجيإ ىف هاجتالا اذهل ةضراعملا ةلقلا حلفت

 . ديدهتلل اردصم نوكي نلو مل مالسإلا نأ ىهو

 بلا ةنفان هللسم ةينذاعألا .تاحتلاعبعلا نكلو

 ىتقبني .ىثلا :تاداشرإلا عيضوو +: نيلوتسملاو «تاموكحللحيصنلا ميدقت»-ا
 . ديدجلا ديدهتلا !ذه ءاوتحال اهعابتا

 قرشلا مالسإلاب ' ىمسي ام ىلع تزكر تاجلاعملا نم ةقحاسلا ةبسنلا -"
 روويصتلاب ةلطيفوملا كلت. .ءالتالاب هضاخلا كا روصتلا نوي تظيرت وأ * ىو
 ..طسوألا قرشلا هزكرم مداقلا ديدهتلا نأ وأ . طسوألا قرشلا موهفمل كاردإلاو

 ."ىليئارسإلا" ىبرعلا عارصلاو ةيمالسإلا ةرهاظلا نيب طبرلا ىلع دكؤي ام وهو
 بزغلاو .نيملسملا نيب :كايتشالا كف: نئاسأ وه عارضا اذه لح. :نأ نابتغاب



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 قوقحو ةيطارقوميدلا نيبو ةيحان نم مالسالا نيب ضقانتلا ىلع ديكأتلا -*

 ةجردل ٠ باهرإلاو مالسإلا نيب ةماتلا ةاواسملا انايحأو ىرخأ ةيحان نم ناسنإلا
 .ديدهت ردصم هنأب هسفن مالسإلا تفصوو لّمجتلا عطتست مل تاجلاعملا ضعب نأ

 مهعضوو ةددشتملاو ةلدتعملا ةيمالسإلا تارايتلا نيب ةقرفتلا نم ريذحتلا - 4

 نوملسملا " " ةيمالسإلا ةروثلا ىف نيلتعملا نع ثحبت ال " لثم ةدحاو ةلس ىف

 ..ريبك دح ىلإ ناريإ ههجوتو هلومت ىذلا دحاولا ىمالسإلا بزحلا ".." نومداق

 ةمظنألا معدو ةيمالسإلا ةكرحلا ةاداعم نيب ةيوضعلا ةقالعلا ىلع ديكأتلا -ه

 دناسي ناك برغلا نأب ”كاريش " تاحيرصت لثم « ةيمالسإلا نادلبلا ىف ةيعمقلا

 هترشن ام لثمو ... (”اةيلوصألا رطخ ةجاومل ناريإ دض هبرح ىف مادص
 .. ةطلسلل نييمالسإلا لوصو نم رذحت ةيناطيربلا " زميات لاشننيافلا " ةفيحص

 ملاعلا عم كيشو مادص عوقوب ىحوي لكشب ىمالسإلا رطخلا نم ريذحتلا -1

 هجتت ةسدقم برح " : لثم تاريذحتلا هذه ةيلاتلا نيوانعلا رهظتو « ىمالسإلا

 * يي" ةيملاع ةيراحتنا ةعومجم. * نمالسإلا فهدا © اويبتنا * * انوعت

 : " انوحن هجتي داهجلا " « " يمالسإلا باهرإلا نولومي نويرئازج
 + افلم ةدعفلا تاباحإلا وة ةهاجتلا رويصألو ةليسلا اسأل ءاوو قايسلالا تاب

 " مالسإلا " - مالعإلا لئاسو همدقت مل اقفو - نويبوروألا ىري انه نمو

 « يخيرات ودع يأ « ةيداحأ ةعيبط اذ ًايملاع ًاديدهت " ةيمالسإلا ةرهاظلا'وأ

 طامنألا رهظتف .. -(*97 ةماع هفصب برغلاو - ابوروأ ةنايد عم هتنايد ضراعتت

 ىلع دامتعالا ةلثمأ نمو - ليصأت وأ ةشقانم نود ةزهاجلا روصلاو ةعئاشلا

 امب « * ةيملاع ةضافتنا " نع ثيدحلا دجن « ةزهاجلا بلاوقلاو روصلاو طيمنتلا

 " ةضافتنالا " ىف طخسلا ءارو ةيقيقحلا بابسألا نع هب ديحيو «٠ ئراقلا للضي

 امك ب ةكلوصأ نأ ةيالعإ ةوعمأ ةنضاطنا قمم ردم انهقأ "يفي فأل ع اةنكرلكسنلافلا

 ىتلا ثادحألا ىلع ةفئاز ةدحو ضرفي ةيملاع " ةضافتنا " نع ثيدحلا نأ

 0[ ناحييرذاو ناتبلو:اقوسوكو نيمشك ]لكم امامت ةفلتكم تاقانس ىف كثفقو
 ا اع



 نيملسملاو مالسإلا ئلع ةيمالعإلا بورحلا
 امي« ةيمالعألا تاجلاعملا ىف ةغلابملاو ةراثإلا نأ دجن ددصلا اذه ىفو -8

 ةنماكلا للعلاو بابسألا نع ثحبلا نم الدب « ةعئاشلا طامنألاو تاميمعتلا زّزعي
 ىلع "يطمن لكش' ىف مالسإلا لزتخأ كلذل ةجيتنو « ةضيرعلا طوطخلا فلخ
 بضغلا " « " ةثادحلا دض مالسإلا برح " وأ "برغلاو مالسإلا" نزو
 (5 " يمالسإلا بصعتلا "."يمالسإلا

 "رارشأ ' مهنأب نيينابايلا فصو نأ دجن ..يمالعإلا هيوشتلا راطإ ىفو -1
 لحم لحو تفتخا دق .." نييباهرإلاب نييلاطيإلاو' " نيشحوتملاب رمحلا دونهلاو'
 نيملسملا صخت ةقباسلا فاصوألا عيمج تحبصأو " نوملسملا " ءالؤه لك
 8 ىدوهيلل ةضيعبلا ةروصلا تكفتخا امكو ' يبرغلا مالعإلا 1 ىف مهدحو

 ىف دوهيلا حجن امدعب ؛ مالعإلا لئاسو نم هيركلا 3 ىوضوفلا 3 ىبارملا ءعشجلا

 ..اهريغو " تسوكولوهلا " ىلع دمتعت ىتلا ريطاسألا عم ملاعلا فطاعت لالغتسا
 ةءابعلاو فحصملاو فيسلاو ٠ بلاقلا سفن ىف ىدوهيلاب ملسملا لادبتسا مت دقف
 .(؛3)- ًاتايحأ ةيدوهيلا ةوسنلقلاب ةينيطسلفلا ةيبرعلا ةيفوكلاو « دوواد ةمجنب

 ةيمالعإلا بورحلل ةيلمع جذامت
 ١- مالسالل دادعلا ةعانصل جذومن لوسرلل ةئيسملا موسرلا ةمزأ :

 ةيكرامناد ةفيحصب 6 لوسرلل ةئيسملا موسرلا رشن ةصق ىلإ عوجرلا نإ
 رايتلا نأ دجن ٠ ىمالسالا ملاعلا ءاجرأ تّمع ةمزأ مايق ىلإ َتّدأ ىتلاو
 نأ ةركف ريثأت تحت يبوروألا مالعإلا عضي نأ عاطتسا كرامندلا ىف ىرصنعلا
 رهاظم ضعب لالخ نم كلذو « يباهرإ هلخاد نمكي وأ ىباهرإ وه ملسم لك
 تأدب فيك نكلو ةيمالسإلا لودلا مصاوع ىف تارهاظملا تبحاص ىتلا فنعلا
 !؟ ةلعتفملا ةنتفلا هذه

 ' تسوب زدنالوي " ةديرجب ةيفاقثلا نوئشلا ررحم " زور جنملف " ةرايزب تأدب
 يكيرمألا هقيدصب ىقتلا ثيح و لوسرلل ةئيسملا موسرلا رشن نع لوئسملا



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 . يمالسإو ىبرع وه ام لكل ةيهاركلاو ديدشلا هئادعب فورعملا "سبياب ليناد'

 ةيكيرمألا ةمصاعلاب مالسلا دهعم ىلإ همضب شوب ةرادإ نم اضرلا لان دقو

 سأر نأ بيرغلاو ٠ سرجنوكلا نم لّومملا ىسايسلا ركفلا زكارم دحأ
 ٠ ةلباقملا هذه دعب الإ ةلعتفملا ةنتفلا هذه نع هنهذ قتفتي مل (زور جنملف)ىعفألا

 اجهنمم طيطختلا اذه ىتأيو ٠ مراعلا بضغلا ىلإ ًاعفد نيملسملا عفد فدهب
 تاجومو ةديدج ابورح لبقتيل ابوروأ ىف ماعلا ىأرلا ُدعُي ناك ول امك اعباتتمو

 ةمظنم ةيمالعإ ةلمح تناك اهنأ دكؤي امو.. (49) نيملسملا نيرحامملا ةزط

 كلت رشن ةفيحصلا تأدب امدنع هنأ ٠ نيملسملاو مالسإلا دض ةجهنممو

 تاباطخ هيجوت يف ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا ءارفس نم ددع أدب «٠ تاموسرلا

 حيضوتل ءنسومسار جوف زوردنأ « تقولا كلذ يف كرامندلا ءارزو سيئر يلإ

 مالسإلا دض يلوألا نكت مل اهنأو نيملسملا رعاشم يلع تاموسرلا هذه ةروطخ

 ةلباقم ضفر هنكلو « كانه نيملسملا هاجت ةيئادع تاهاجتا يمانت يلع دعاس امم

 هلوقب مهتاباطخ يلع درو ٠ عوضوملا داعبأ ةشقانمل هءاقل اوبلط نيذلا ءارفسلا

 ناك اذإ هنإو « هدالب يف ةفاحصلا ةيرح لايح تاءارجا ةيأ ذاحتا عيطتسي ال هنإ

 مغرو « ءاضقلا يلإ ءوجللا مهنكمي هنإف « نيملسملا رعاشم قياضي ام ثدح دق

 نالعإ يلإ م5٠٠٠ ماع يف ةنسلا سأر لافتحا يف رطضا دق ءارزولا سيئر نأ

 نأ الإ « ةفلتخم ةفاقث وأ نيد يأل ةءاسإلا هنأش نم حيرصت وأ لمع يأل هتنادإ

 راذتعالل ةفيحصلا كرطبخا نحن قكوملا نبق ىلع انذاك ةموكملا و: ةقيخصتلا

 تأدب امدنع « هرشن نم طقف ةعاس دعب هتبحس اهنكلو «٠ تنرتنإلا ةكبش يلع

 لبق نم اهتاجتنمل ةعطاقملا ببسب ةفيحصلا يلع طغضت ةيكرامندلا تاكرشلا

 افطاعت تدبأ دق يرخألا ةيكرامندلا فحصلا نأ امك « ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا

 قرح ببسب نيملسملا نم اًيئادع ًافقوم تذختاو لب تسوب زدنالوي ةفيحصلا عم

 ةيمالسإلا نادلبلا ضعب يف كرامندلا ملع قرحو ةيكرامندلا تارافسلا ضعب

 رفاس لكشب اهلاعفا رربتو اهفقوم نع عفادتو حجبتت اهسفن ةفيحصلا تذخأ يتح
 ٠١م



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا بسسس هل

 موسرلا نع عفادت تذخأ ةيبوروألا فحصلا نم ريثكلا نأ ةجردل ٠ حضافو

 ( 8011 هيلع اهوكتك «ييشلسملا مجاهتو يأرلا ةيرح ىوعدب

 ١" ةصيغب ةيرصنعو يدنلوه جرخم ليقم :

 م٠٠ ؛ ماع ةياهن ' حوج ع ىدنلوهلا جرخملا لتقم ةيضق ةجلاعم دعت

 يلع ةيمالعإلا برحلل [كرادض اهتمت اهتايعادتو يبرعم باش دي يلع

 دعت يتلا 4 ةيضقلا هده تروطت فيكف 4 مماسإلل ءادعلا ةعانصو نيملسملا

 . مالسإلل ءادعلا خيرات يف ةقراف ةمالع

 ؟ىدنلوهلا حجرخملا لعف اذام

 فحصلا ىدحإ يف ةمظتنم ةقيرطبو « م١٠1٠” ماع ةليط اًيعوبسأ رشنت تناك

 يلع عقوم ءاشنإ ىلإ ادنلوه يف نيميقملا نيملسملاب ادح امم ( ورتم ) ةيدنلوهلا

 هدناسي نم دجوو هّيغ يف ىدامت هنكلو جرخملا معازم يلع درلل تنرتنإلا ةكبش

 ىدنلوهلا روتسدلا نم 057 ةداملا أ مغر 5 ريبعتلا ةيرح ىوعدب هدقح يف

 نييلايكمب ليكت ةريثك لود لثم ادنلوه نكلو « هلعاف مرجتو نايدألا ءاردزإ عنمت
 30 الا ومالا :قافكي اددنع

 لتقم نأ نويسايسلا نوللحملاو نوبقارملا ىأر :يسايسلا ىوتسملا يلع

 نيب طبرلا يلع اولمعو ٠ يمالسإلا فرطتلا نم ةلاح دعُي يدنلوهلا جرخملا

 ضعبلاو « م١٠٠5 ماع اينابسأب ديردم راجفناو رمبتبس ١١ تامجهو ثداحلا

 ام تحت جردنت يتلا « نييدنلوهلا لاعفأ دودر لالخ نم عوضوملا لوانت رخآلا

 يسايسلا اعد امك .. (*”)ايبوفومالسإ" مالسإلا نم يضرملا فوخلاب يمسي

 هنإ لب ادنلوه ىلإ نيملسملا ةرجه نم دحلا ىلإ زردليو تريج زرابلا ىدنلوهلا
 فوس "هننف' ناونعب لك ىبنلا ةريسو مالسإلا هيوشتل يئامنيس مليف جاتنإب ماق

 يسايسلا هذه ةيبعش ةدايز ةجيتنلا تناك. + ”اقكأل ليصفتلاب هل ضرعتن

 تك دخ



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا
 تماق امك ٠ يدنلوهلا ناملربلا يف اوضع ةرم لوأل هباختناو يرصنعلا
 نيملسملا دض "ةيئادع" تالمحب ةيلخادلاو ةيجراخلا يف ةلثمم ةيدنلوهلا تاطلسلا
 معز تحت دالبلا يف ادجسم )١5( دض ةمراصو ةددشم تاءارجإ ضرف تلمش

 .ةاعدلاو ةمئألا حيراصت ءاغلإو ةينوناقلا ةقحالملا بناج ىلإ « باهرإلا ةبراحم
 .(") ادنلوه يف تاريجفتل طيطختلاو فنعلاب نيملسملا ضعبل تاماهتاو

 : يمالعإلا ىوتسملا ىلع

 يف هنجعو هدادعإ متي رجفتم طيلخ كانه حبصأ « ىدنلوهلا جرخملا لتقم دعب
 مامضنا « نوملسملا « ةيمالسإلا ةكرحلا ٠ مالسإلا) يه هتانوكمو مايألا كلت
 ةياهن « طسوألا قرشلا عازن « ةأرملا داهضا ٠ يبوروألا داحتالل ايكرت
 يف لكلا حبصأ اذكهو « ةملسأتملا ةيماسلا ةداعم « تافاقثلا ةددعتم تاعمتجملا

 كلت يف ةدح رثكأ ةربنلا تدغو ( نوملسملاو كارتألاو برعلا ) ةدحاو ةلس
 « نيملسملا دض ةفوشكم 1 نصتست ةدانم هةحبما و مالسإلا ةاداعم يف مايألا

 مالعإلا لئاسو تبعل دقو .. م١١٠٠ رمبتبس ١١ تايلمع دعب ثدح امب ةنراقم
 ضرعت ىتلا تاشقانملاو لدجلا لضفبف «ارمألا اذه يف الاّعف ارود ةيبوروألا
 مئالم ريغو لب شحوتمو حالصإلل لباق ريغ ملسملا ناسنإلا. فحصلا يف
 لخاد اناكم مهل اودجي مل نيملسملاو برعلا نيفقثملا نإف كلذل اعبتو .. ةثادحلل
 اعذال اذقت نوسرامي مهنإف ثدح اه اذإ و1 رواحم فرطك ابوروأ مالعإ لئاسو
 00 مهتاعمتجمل

 مل هنإف « ةرتفلا كلت ةسرشلا ةلمحلا نم يناملألا مالعإلا فقومل ةبسنلابو

 نم فحصو نويزفلت نم « مالعإلا لئاسو تفرع نأ ةليوط ةرتف ذنم ثدحي
 املثم تافاقثلا ددعتم عمتجملا لوح طغللا نم ليسلا اذه لثم « ديجلا ىوتسملا
 تاروشنملاو تاعوبطملا ىوتحم ليلحت حبصأ يتح .. ةرتفلا كلت يف ثدح

 برعلا نم ناكسلاب ةلوهأم ادالبا' تحبصأ ايناملأ نأ ىلإ ريشي ةيمالعإلا

 مهتانب نوجوزيو « ةباتكلاو ةءارقلا ملعت نع نوعنتمي نيذلا ىقمحلا كارتألاو

 م
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 ةينيدلا مهتلود زيكرت لجأ نم لتقلاو مئارجلا قيرط نع نودهاجيو « ًابصغ
 ."هلخاد نوشيعي يذلا يزاوملا ملاعلا يلع

 كلت يف اهب تماق يتلا ةيريهشتلا تالمحلا ىلإ ريشن نأ ددصلا اذه يف نكميو

 ةيبيلصلا تالمحلا ةمدخل اهسفن تسرك يتلا 7/616 16)1 : لثم ةفيحص ةرتفلا

 72616 16)1 لثم ةيدج رثكألا جروبماه ةنيدم فحص يتحو « مالسإلا ىلع

 عباط تاذ تايحاتتفا لالخ نم « نيملسملاب ريهشتلا تسرام يتلاو ةيعوبسألا

 كلتب ءاوجألا هذه انركذتو ..ريرحتلا سيئر فقومل اقفو «٠ لعتفم يزازفتسا

 ةيمالعإلاو ةيسايسلا بخنلا تناك امدنع تانينامثلا ةيادب يف ةدئاس تناك يتلا

 تايلمع كلذ تاعبت تناك دقف ٠ كارتالل يداعم باطخب ناملألا لوقع يذغت

 ةيسايسلا ءاوجألا ميمست نم ةلاح قلخو يناملألا عراشلل جييهتو ةيرصنع مارجإ

 (20 ةديدعتل وسل ةيلكادلا

 نم ريثكلا نأل ٠ ةيضقلا هذه يف ينيدلا دعبلا لافغإ نكمي ال : ةمهم ةظحالم

 ةيحيسم تسيل اهنكلو . لصألا يف ةينيد تادقتعم يلع تماق ةيبوروألا ميقلا

 هذه رربي راص يبوروألا نطاوملا نإف « رمألا ناك امهمو «ةرورضلاب عبنملا
 تحبصأ دقو « مايألا رورم عم عباطلا ةيويند ججحب عمتجملا يف ةدئاسلا ميقلا

 « ةينيد ةيعجرمو لوصا تاذ اهنكلو ٠ العف ةيويند ةيلاحلا ةيبوروألا ميقلا

 ةيحيسملا :لثم: :ةفرطتملا ”ةيحيتبسلا  :تاكارحلا  :-نطغيو. .ةويدلا دل ةضاخ

 يداعت يتلا تاكرحلا نم اهريغو « نبالا شوب اهيلإ يمتنت يتلا ءةيلوصألا

 . ابوروأو ةدحتملا تايالولا يف نيملسملا

 ددجلا نيقرستسملا رود :انلاث

 ءادعلا رعاشم ظاقيإ يف تحجن " نوتجننتناه" ةيرظن نإ .. " زناه ىاك " لوقي

 تاريغتملا تمهسأو « مالسإلا هاجت هصاخ هفصب - ىبرغلا ملاعلا يف ةيخيراتلا

 .رعاشملا هذه خيسرت يف ةيملاعلا ةحاسلا ىلع

 ا



 هه .٠ هوه و هك و

 نيرشسعلا نرقلا لالخ ديدجلا قارستسالا ةاسن

 : دجن نيرشعلا نرقلا لالخ ديدجلا قارشتسالا ةأشن انعبتت اذإو

 كاهجوررطا كج دنا قيرتشملا نقلا ون ةاتنعسللا ىلإ :كانيوشعلا نيياس ا
 تناكو.. قارشتسالا ىف ةيثيدحتلا ةسردملا تايبدأب ةيديلقتلا قارشتسالا ةسردم

 نيدلا نأ رابتعا ىلع « ةلودلا يف نيدلا رود شيمهتو ةيناملعلاب ةادانملا ةجيتنلا

 . ثيدحتلا لجأ نم اهنع داعتبالا يغبني يتلا ةيديلقتلا طامنألا مهأ نم

 تاساردلا نم ريثكلا رهظ «٠ نيرشعلا نرقلا نم تانيعبسلا دقع لولح عم ١-

 ىف لثمتملا مداقلا "لوغلا" نم برغلا رذحت ىتلا « ةيمالعإلا تايطغتلاو ةيملعلا

 . هعابتأو مالسإلا

 هذه نمو .. يبرعلا ملاعلا يف راشتنالا ىف ةيمالسإلا ةرهاظلا تأدب ثيح

 ٠ اكيرمأو ابوروأ ىف رارقلا عانص ىلع ريبك ىدص اهل ناك ىتلا تاساردلا
 دصر يتلاو " ةروث مالسإلا "' ناونعب '" نايجيمكد ريراه " اهب ماق يتلا ةساردلا

 55 نأ اهنم صلختساو « ةيبرعلا لودلا ىف ةيمالسإ ةمظنمو ةعامج 4١ اهيف

 هذه نم 901/1 و ٠2 تانيعبسلا هيادبو تانيتسلا ةياهن عم ترهظ دق اهنم

 .ةيلاكيدار ربتعت تامظنملا

 تارايتلا ىمانتو «ةيبرعلا هقطنملا اهب ترم يتلا تاروطتلا عمو -"

 ىف قارشتسالا ىف ةيثيدحتلا ةسردملا راصنأ قشنا تانينامثلا فصتنم ةيمالسإلا

 : نيرايت ىلإ برغلا

 رصنعك نيدلا ذخأ ةرورصب ىدان ىذلا «ىدقنلا لخدملا اخيها . لوألا

 تايدالا نع هةيس :اههل 1 .ىمتاتسالا .نينلا“ نأ ؛ةنضاخي + .ظيدحتللا يانا

 برغلل ةيركفلاو ةيسايسلا ةايحلا ىلع دودحم ريثأت ةسردملا هذهل ناكو ءىرخألا

 . نيملسملاو مالسالا هاجت

 د 8



 زيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا 9

 ىهو " ىئاعدلا لخدملا باحصأ " اهيلع قلطأ ىتلا ةسردملا : ىناثلا

 ... اكيرمأو ابوروأ يف ةسايسلاو ٠ مالعإلا : ىلاجم ىف اريثأت ربكألا ةسردملا
 ريثك عجرو « ةيقارشتسالا ةسردملا تايبدأ ىلإ ةدوعلا ىلإ ةزعدلاب ءالؤه ذخأو

: 3 
 مضتو " ةديدجلا ةيقارشتسالا ةسردملا " عابتأ مهيلع قلطأ كلذلو ..نيملسملاو
 لود ىف ةرشتنملا ةيمالسإلا تاساردلا ماسقأ ىف نيثحابلاو نييميداكألا نم ديدعلا

 وأ ةيعامتجالا مولعلا ىف نيزرابلا ءاملعلا بناج ىلإ « ةدحتملا تايالولاو ابوروأ
 . نايدألا ملع

 ىلع تفزعو تانيعستلا ةيادب عم اهتيص عاذو ةسردملا هذه تروليت دقو 5-6

 نم « ةيناسنإلا ىلع رطخ مالسإلا نأ ىأ ءديدجلا ودعلاوأ ٠ ديدجلا رطخلا ةمغن

 ىف "ربراب نيماينب " هجوتلا اذه نع رّبع دقو «"ةيلوصألا" نع ثيدحلا لالخ
 ناونع تحت تءاج ىتلاو م1117 ماع "كتنالتا" ةلجم ىف هتالاقم ىدحإ
 اهل 12 701101 ةملكو « " ةيملاعلا دض داهجلا" وأ ©3250 175 . رتع 04

 رطخ ةيلوصألاف « ةيلوصألا ىلع لدت " داهجو " ىبرغلا ملاعلل ريشي لولدم
 . اهلك ةيناسنإلاو ملاعلا ىلع

 -ةميدقلا- ةديدجلا مهتايرظنب ددجلا نوقرشتسملا ءاج ةسردملا هذه نمو - 5
 تدمتعا دقو 55 ىمالسالا ملاعلا عم ةهجاوملا تاسايس وحن ىبرخغلا ملاعلا اوداقو

 ءالؤه تالوقم ىلع - صوصخلا هجو ىلع - ابوروأ ىف مالعإلا لئاسو
 نم ملعتتو ىذغتت نويزفيلتلا تاطحمو فحصلا ثتحيصأ و < ددحلا نيقرشتسملا
 , مهئارآو ءال ؤه ركف

 " خيراتلا ةياهن " ةيرظن بحاص امايوكوف سيسنارف رهظ ةسردملا هذه نمو
 " نوسنوج لوبو " . م١13١ ماع مسالا سفن لمحي باتك ىف اهقلطأ ىتلاو
 كلذكو .. ةيدوهيلاو ةيحيسملا ةصاخ نايدألا ىف ةصصختملا تاساردلا بحاص
 ةيومدلا دودحلا " باتك بحاص ىناملألا ناملربلا وضع "رميو ىليو "'

 سداحمخّمى 
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 ليوماص'و "سيول درانرب' ىتأي نيقرشتسملا ءالؤه مهأ نمو .."مالسإلل
 ىمسي ام قلخو ودعلا ةعانص هيلمع هيلع تماق ىذلا ساسألا امهف "نوتجنتناه

 09 تالسإلا ديدهقلا وأ ريضخألا نظشلات

 نيقرشتسملا مامإ ' دعيو ىدوهي ىكيرمأ ركفم وهف "سيول درانرب " امأ -
 هنع اهلقن دقو " تاراضحلا عارص " حلطصم مدختسا نم لوأ وهو« "ددجلا

 برح دعب سيول درانرب دنع " ةينويهصلا ةعزنلا " ترهظ دقو « نوتجنتناه
 . م954١ ماع " برغلاو طسوألا قرشلا " لثم هبتك ةلمج ىف .. م17

 " مالسإلا ىف ةيسايسلا ةغللاو " وء م١37١ ماع "مالسإلا ىف نوللاو قرعلاو'

 : ىلاتلاك هريثأت ءاج دقو .. م985١ ماع " مالسإلا دوهي'و

 اهيلع سيقي ىتلاو ابوروأل ةيخيراتلا ةربخلا لوح هتايرظنو هراكفأ زكرتت ١-

 ةضاسملا قا ةركف ىلع ةجوكفلا .ةتافل زم عسا دكت رت كلذل“ ١ لقب وتلك ويف

 هرئاود'و مالسإلا ىمانت نأو « نيلاتسو رلته : لثم ةيناسنإلا ىلع ميظع رطخ

 ىمالسإلا ملاعلا ىف ىمالسإلا ىمانتلاف .. هيلع توكسلا نكمي ال رمأ " ةبعرملا

 0 و ا يم ا ىفو ةهج نم

 ول ىتح ٠ يملاحو الحم نيملسملا عمقل ةيجيتارتسا رب هلالي . ىروونلا

 مي

 باتك وه ملاعلا ىوتسم ىلع ةيركف ةجض تراثأ ىتلا سيول تافلؤم مهأ -
 مساب م٠99١ ماع اهاقلأ ةرضاحم لصإلا ىف ناكو " ةيمالسإلا ةيلوصألا"
 ةدحتملا تايال ولا ةرادإ ةعيس د فرس ىلعأ ىهو "ةببهمل أ نوس رفيج ةرضاحم'

 ترش. تن ةيئاسلإلا ةتامتا ردلا لاكش وفا هقا ةاختأل ١" ريدنت فهاد أ جلف
 رودج" ناونع تحت " 540ه[ط]9/ 12(122(4© " ةلجم ىف ةحقنم تارضاحملا

 ا



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا سسسسسسسسسسسسس اا

 مّدق نم لوأ وه سيول درانرب ناك ٠ ةرضاحملا هذه ىفو .. " ملسملا جايهلا

 ' نيلتاقمو " "نييلوصأ " مهرايتعاب نيملسملاو مالسإلل ةيبلسو ةمداص ةروص

 :ىراقلا ئيهيو ٠ نيملسملاو مالسإلا نع ةعئاشلا طامنألا زتزعي وهو .. نيريطخ
 . ةيهاركلاو فنعلاو بضغلا ءوض ىف برغلاو مالسإلا نيب ةقالعلا ىري نأل

 نوت ىف اهصيضختم فام افلعسو اذ ةاوروراففاوو ةنلزقللا نزول ناهي ةعنصخو

 ةيطغت ىقل " ىمالسإلا بضغلا روذج " هعوضوم نإف . طسوالا قرشلا

 ريبكا نا هل ناك _ىلواللاو نلدنلا ةرييكلا' ىلع هعمل ةيبيداكأ و. ةيعتاعإ
 مالسإلل برغلا ةيؤر ةيفيكل ىمالسالا مهفلا ىلعو « مالسالل ىبرعلا مهفلا ىلع
 كالكلا راكف ريع تالا كتنالتأ " ةلجم ىف لاقملا ىظح دقو .. نيملسملاو

 ةيكيرمأ مالعأ ن نيتجهوتملا هينيع ىفو « امُهجتم أيحتلمو امّمعتم ًاملسم روصي
 ا اودع هات هةايفإلا .قامكقت ناك وض ةةلاقبلا» عاج كلذ باسم نلا

 موجنلاب ةموقرم ةيح نع ةرابع ىلوألا ةروصلاف .. فيزلا حضاو لكشب
 يدؤي نيدتم ملسم ءارو ةنماك ةيحل ةيناثلا ةروصلاو ..ءارحصلا ربعت طئارشلاو

 ةجيهملاو ةريثملا ةعئاشلا طامنألل اتجّور ناتروصلاو .. نامأ ىف ةالصلا

 ىف نييسالتتالا تمير: لاقملا همس نتلا ةوودضلا هده + ةقيقحلل ةنئتقحلاو

 .٠ مهتئلقكو مهتادحب هينررااما ةقيحم عزم "نلطممولا نويضنلا" ىف نوشيفي قم ةوودص
 ليق املثم حضاو هيوشتو تاميمعت هيف " ملسملا جايهلاروذج " ناونعلا نأ امك
 ةنيلاقملا :- ىمئاسالا :كقتعلا + . ةيماعألا .ةلدكلا + ىتفايلالا:ايناهرزالا قع
 'ةلهسلا" ةعئاشلا طامنألا مدختسي انه وهو .. ارج ّملهو نييمالسإلا

 2 زهاكلا ةنئاملحلا :تانظا ضقالاو

 ىف ةلحرم هرابتعاب برغلاو مالسإلا نيب كيشو عارصلا نأ لاقملا ىريو

 ةاعدلاو نيضرحملا) ةروص ىف نيملسملا روصي ثيح .. ىخيرات جذومن

 دري «٠ ىعافد برغلاو ىموجه ىناودع مالسإلا « (ًانرق ١5 لاوط برحلل
 . تامجهلا



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا
 ةعماجب ةسايسلاو مكحلا ملع ذاتسأ وهف ' نوتجنتناه ليوماص ' امأ -'٠؟

 ةيجيتارتسالا تاساردلل " نيلوا . م نوج ' دهعم ريدم ناكو ةيكيرمألا درافراه
 "و " ىسايسلا روطتلاو ةيسايسلا ةيمنتلا " باتك بحاصو .. ةعماجلا سفنب
 . مولعلا ىف لبون هزئاج ىلع لصاح وهو . " ةثلاثلا ةجوملا

 ىف ناك ىذلا " تاراضحلا عارص ' باتك وه نوتنجتناه تافلؤم مهأ نإ
 م55١؟ويلوي ددع ىف مسالا سفن تحت" زريفا نروف ' ةلجم ىف ةلاقم لصألا

 كانهف « مويلا ىتح اهريثأتو اهادص لازام ةيسايسو ةيركف ةجض ثدحأ ىذلاو
 تلازامو تشقان ىتلا ابوروأ فحص ىف تايحاتتفالاو تالاقملا نم تائملا
 لوح اراكفأ تحرط ىتلا بتكلا تارشع كانهو ٠ نوتجنتناه ةيرظن شقانت
 مدهي ةيرظنلل ًادقن اوهّجو نيذلا نييمداكألاو نيثحابلا نم ديدعلا كانهو «ةيرظنلا
 (”).ريثكلا مهريغو رلبهو راده نويلو ىكسنجيربو وتيزوبسإ : لثم ٠ اهساسأ

 نوكيس نيرشعلاو ىداحلا نرقلا ىف عارصلا نأ) ةركف لوح ةيرظنلا زكرتت
 تاراضحلا نأو ؛ تاراضح برح نوكتس ةمداقلا برحلاو اًيراضح اعارص
 ةيمالسإلا تاراضحلا ىه « ةيبرغلا ةراضحلا عم مادصلل ةحشرملا ىربكلا
 .. (ةينيتاللا ةيكيرمألاو ةينيصلاو ةينابايلاو

 ىف لوقيف .. ةلكشملا وه هنأب هسفن مالسإلا ماهتا نع ثحابلا عروتي الو
 ةيلوصألا ىف تسيل برغلا ىلإ ةبسنلاب ةنماكلا ةلكشملا نإ " روكذملا باتكلا
 قوفتب نوعنتقم اهلهأ « ةفلتخم ةراضح هنإل « مالسإلا ىف لثمتت امنإ « ةيمالسإلا
 ىلإ دتما دق ةيبرغلاو ةيمالسإلا ةراضحلا نيب عارصلا نأ ىري امك .. مهتفاقث

 ىف ةيناسنإلاو ةيررحتلاو ةيريونتلا ميقلا ىداعي مالسإلا نأو « انرق ١ نم رثكأ
 هل مالسإلا ) عئاشلا طمنلا مدختسي وهف « ىومد نيد هرظن ىف مالسإلاو ٠ برغلا
 (”7.ءامدلا كفسو مالسإلا نيب طبرلا ىأ ( ةيومد دودح

 (نيراو نوتوفلاه ةنينلل) ىنادار لتي نفاعج#
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ىذلاو " هللا باجح' لدجلل ريثملا هفلؤم لالخ نم« ةبوتكملا ةملكلاب هتراضحو

 جئاتنلا ىلع اهنم ءزج لك ىنب ءازجأ ةسمخ ىلع عزوملا م5١٠٠ ماع ردص

 همعز بسح- سئادار مدختسي ثيح « هيلع قباسلا ءزجلا نم ةصلختسملا

 ىبنلا دهع ذنم ةأرملا رودو ةيمهأ ةساردل «٠ ىملعلا ىعامتجالا ليلحتلا بولسأ

 ةقرفتملا ثادحألا نم ةعومجم هنوك ودعي ال باتكلا ذهو.. نآلا ىتح #
 ىتح « ىرخأ نايحأ ىف ةحصلا نم ةيراع معازمو نايحألا ضعب ىف ةحيحص
 ىف ةأرملا " سماخلا ءزجلا ىف معازم نم هحرط ديري ام ةصالخ ىلإ لصي

 علطتلا نيب ةلخادتم ةقالع دوجو يأ ' سنجلا ةنميه ىوعدب ”رصاعملا مالسإلا

 ىذلا ساسألا لكشت ةقالعلا هذه نأ رابتعاب !! نيدلاو هيسنجلا زئارغلا عابشإل

 ةفاقثلا لزتخي هنإ ىلاتلابو .. ةيمالسإلا ةيعامتجالا مظنلا ةفاك هيلع موقت

 - همعز بسح- دسجي روحملا اذه نأ ىريو ٠ ةيسنجلا لئاسملا يف ةيمالسإلا

 ةفاقتلا ضفر ريغ ارايخ دجيال هنإف ىلاتلابو ٠ ةفاقثلا هذه سئابلا عضولا

 تاساردلاب نيمتهملا نم ريدك ءايتساو ةشهد هذاشلا ءارآلا هذه ريثنو

 لجرلا نأب دهشت ستادار ءارآ نأ " : نيثحابلا ءالؤه دحأ دكأ ثيح ةيمالسإلا

 قطانم ىلع هروظنم زيكرت نع ئشان ىسفن بارطضا نم ىناعي " لوبخم

 اريثك طبختي ستادار نأ (رجنرهيست نيترام ) رخآ ىريو ؛ةرسلا تحت دسجلا

 « هيأر ىلع ليلدتلا لجأ نم ةشهدلل وعدت ةبيرغ تاحلطصم لوح روديو فليو

 " هللا باجح " باتكل هضرع لالخ (رجنرهيست) ىعوضوملا قرشتسملا لوقيو

 ىف رظنلا نعمي نيح ءرملا نأ 8١ ددع م١٠٠٠ ماع هيناملألا نفوركف ةلجم ىف

 هنإف ءاهصالختسا ؛ ىعامتجالا ليلحتلا لئاسم ىف رييخلا اده ديرب ىلا ءارالا

 بارطضالاو ئركفلا سوهلاب " فصتت نيهارب لايح اننأ ةلوهسب ظحالي

 هيك ادني ىفتن راخلا نراقلا نع «تورلطلا نطقت !اهنقل ب ةيعلعلا ىفدتز:ىندقتلا
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ةطلاغملا لالخ نم رشابم ريغ لكشب سدنت نأ ديرت ةرتتسم ةيرصنع ريرمت
 نأ ستادار مومس ىف ام رطخأ ىناملألا قرشتسملا ريشي انهو .." ةدوصقملا

 ةيمالسإلا ةفاقثلا شياعت نم رذحي اقوب نوكت " نأ ىلإ فدهت ةساردلا هذه

 ودع نم فوخلا زيزعت ىف « مهألا فدهلا وه اذهو ٠ مهاست نأو ةيبرغلاو
 هذه هددرت امف ٠ ةتحب ةيجيتارتسا بابسأل كلذو « ابوروأ ىملسم يأ . موعزم

 ىف ًاريثك ددرتت اهانعمس ةئيس فادهأو تاطلاغم ؛ قيقد وحنب سكعي ةساردلا

 - ةيدوهيلا ةفاقثلا نأ ستادار دقتعي ددصلا اذه ىفو .. " ةقباسلا ةنمزالا

 طلستلاو ةأرملا ىلع لجرلا ةنميه ررقي ىذلا - السإلا ىلع بلغتتس ةيحيسملا

 ىلع ةنميهلا لالخ نم - ةاروتلا - ميدقلا .دهعلا ىف ءاج امل اقيدصت - اهيلع

 . اعيمج ضرألا

 تافلؤم لثم ىرخأ تافلؤم جئاتن ىلع تدمتعا دق ستادار ةسارد نأ مغرو

 نم هيذاتسأل رفاوت ام هل رفاوتي ال هنأ عقاولا رمألا نأ الإ سيولو نوتجنتناه

 ىلاتلابو « لاملا نم ريثكلا ةينعملا رئاودلا اهيلع تقدغأ ةمهم ةثيدح تاليلحت

 ىلع ةعاجشلا اهصقنت امك ٠ ع10521 10111 ةيملاعلا ةحسملا نم هتسارد تلخ

 . اهنادشني نانثالا ناك ىتلا ةيسايسلا فادهألاب حوبلا

 هباتك نم 1١٠ ؛ مقر هحفصلا ىف ءاج امك هسفنب هسفن ستادار نيدي عقاولا ىفو

 ' ليلحتلا بولسأ جهتني « عمتجملا نوئشب متهملا فلؤملا نأ ركذي ثيح قباسلا
 ذاع انيق ةوويننأ. "بلاك قومألا دحل :لتطني امنيه كلذزب" قاذيلا يضوتكلا

 قئاقحلل ىجهنملا ريوزتلاب هفارتعا لمكي مث " ًاقداص ائيش متكي وأ ةحصلا نع
 ا لا ل ب ا مسرب كارلا

 ل | ةيكارتشا ئدابم زرفت نيح اهتيعوضوم دقفت ملعلا اهيلع

 ةمدخل زيحتت ىتلا «٠ ةيعوضوملا ريغ مولعلا ةناخ ىف هباتك لخدي ىلاتلابو

 تيدا أ + اهلك جيت ديرت ىتلا ةفاقثلا اقيسف. :ةتذدحب © ”ةضاخ «يقلذهأ
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا سس سس سس

 رشلا اهل رمضي اودع كانه نأ ىلع ناهربلاب ىتأت نأ لبق نم اودع اهسفنل
 .العف

 ديدجلا قارستسالا ةروطخ

 ةسارد ىف " ىنامرك ديون " - ىناريإ لصأ نم - ىناملألا قرشتسملا ىري
 ىتلا ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةيفلخلا نأ ايناملا ىف ةيمالسإلا تاساردلا لبقتسم نع

 ىلع مئاقلا ديدجلا قارشتسالا - نآلا ةدئاسلا ةيمالسإلا تاساردلا اهيلع موقت

 ىلع ةنميهملا تاروصتلا ىلع زكترت -ةيمالسإلا تاساردلا ىف نيصصختملا

 ركنتسي نأ ىف ببستي ىذلا ىبوروألا رورغلاو « مالسإلا نأشب ىبوروألا نهذلا
 ىف ةنطاقلا ةملسملا ةيلقالا ىف ةلصأتملا ديلاقتلاو تاداعلاو "ماعلا ىعولا '"

 ابالقنا لكشي امب ٠ نيرجاهملا عم ابوروأ لخد ىذلا ىفاقثلا ءارثلا ىفنو ءابوروأ

 حاتفنالا ىأ - ةيسنرفلا هروثلا ذنم ىبوروألا عورشملا حاجن رس ىلع اًيقيقح

 - ملسملا نأ نوري نيخرؤملا ضعب حبصأ ىتح - ملاعلا تافاقث ىلع ىقيقحلا

 .!! ايبوروأ نوكي نأ نكميال " -هنيد ببسب

 ةيناملألا تورياب ةعماجب ةيمالسإلا تاساردلا ذاتسأ " رياميول نامور' دكؤيو
 ةمئاقلا هقبسملا ماكحألا اومعدي نأ ةيمالسإلا تاساردلا ىف نيثحابلل نكمي هنأ

 ةدامل مهميدقت لالخ نم كلذو « ةيمالسإلا تاعمتجملا نع ةئطاخلا ميهافملاو

 فرتعيو .. ىعو ريغب وأ ىعوب ءاوس فيزملا ريطخلا لكشلا اذهب مهصصخت

 عوقو لبق م١١٠٠ ماع ةيناملألا جروبيارف ةنيدمب تدقع ةودن لالخ رياميول
 نكمي * + ةلكاق + .ةذيدهلا قا رشتسالا ةنعلتقذلا» ووفلا ةووظخي . ويفتيس«تادعا

 نيدلا ةيمهأو " نيملسملا "و " مالسإلا " نع ىقارشتسالا باطخلا رابتعا

 لودك ٠ ىلاحلا اهفصو ىف قرشلا لود عم لماعتلل ةرهام ةيلايربمإ ةيجيتارتسا

 نوكت نأ ديرن ال ' نيقرشتسملا " نحن : فيضيو «برغلا نم اروطت لقأو ىندأ
 روصلا ىقبت نأو «٠ " نيفلختم نيملسم " اوقبت نأو ٠ ةثيدح ةيبرع لود كانه
 ." ءاسنلل ايكاعم ايكرريوطي انقلش انزك هفضوخ م ركتيدل ةيئاذعتا



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا
 تاساردلا ىف دئاسلا قباسلا هاجتالل ةفلاخم ةحرتقم راكفأ ىأ ةبراحم
 ثدحام وهو « ةيبيلصلا بورحلا ةقيرط ىلع - ىلاحلا قارشتسالا - ةيمالسالا

 ىحضأ ىتح . 1 ىرلسبإل ريونت " دوجو ناكمإ نع "هتلوش دراهينار' ةركف عم
 ريسفت عجري“ اميدق ايا رشتسا اجذومن عبتي هنأب اعابطنا ىطعي صصختلا كلذ

 . مالسإلا ىلإ قرشملا دالب ىف ثدح يأ

 مهقياضت نيذلا نييراسيلا نيفقثملا نم ددع اهانبتي ةيقارشتسالا ةرظنلا هذه

 ةنملعب نوبلاطيو ٠ اهيف ىوقلا نيدلا روضحو طسوألا قرشلا تامعتجم
 ىف "رجستيم تشيربلا " ىناملألا قرشتسملا ىريو .. تاعمتجملا هذهل ةيلاكيدار
 ةغللاب - ةيناملألا "نفوركف " ةلجم اهترشن ىقارشتسالا ركفلا دقن نع ةسارد
 طابترا كانه " نأ ةلوقم ىلع ةمئاق ةسردملا هذه نأ م5١٠٠ ماع « ةيبرعلا

 هيدل مالسإلاف اذهلو « ةيادبلا ذنم ىمالسإلا ملاعلا ىف ةسايسلاو نيدلا نيب ىوق
 ام ةيمالسإلا تاكرحلاو « ةثيدح ةيناملع ةلودب لوبقلل - نيدك - ةيئدبم ةلكشم
 لظي ىمالسإ لك نإف " اذإ.. " ةلودلاو نيدلا نيب عمجلل ثيدحلا لكشلا الإ ىه
 اهنأ امك « " هعم راوحلل ىدص ال افرطتمو اًيشافو « ةيماسلل ايداعم هتقيقح ىف

 نييمالسإلا ىلع رصتقت ال ىمالسالا ملاعلا ىف برغلل ةيهاركلا نأ ىرت

 برغلا نوهركي تاينامثلاو تانيعبسلا ىف برعلا نويموقلا ناك دفث ؛مهدحو

 . ريونتلا ئدابم اوضفري مل مهنأ مغر

 . مالسإلل ةيداعملا تاهجلاو ةينمألا تاهجلا ىدل ءالمعو سيساوجك لمعلا

 ةيمالسإلا تاساردلا نع ةسارد ىف " روبريما نوياتك " ةيناملألا ةبتاكلا لوقت
 ةيمالسإلا تاساردلا ىف نيصصختملا نأ «٠ م5١٠٠ ماع ةديدجلا تايدحتلاو
 ةّيشع نيبف « م١١٠5 ربمتبس١ ١ ثادحأ دعب ايناملأ ىف ةردان ةلمع اوحبصأ
 ىدل نيملسملاو مالسإلا نوئش ىف ءاربخك لمعلل مهل ةجاحلا تدادزا اهاحضو
 وأ « كاذ وأ ىسايسلا اذه ىدل نيراشتسمك وأ ةيجراخلا هرازو ىف وأ سئانكلا

 . روتسدلا ةيامح بتكم ايناملأ ىف ىمسملا « ةلودلا نمأ زاهج ىدل نيفظومك

111 



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ةعضب " ىداحتالا تارباخملا بتكم " فظو امك ٠ تارافسلاو تارازولا كلذكو

 اذهل ةجاحلا تمقافتو ٠ ةيمالسإلا نوئشلا ىف نيصصختملا نم فالآ

 ىلع زكري ندابسيف ةنيدم ىف ةيئانجلا تايرحتلا بتكم راص ثيحب صاصتخخالا
 تاونسب مهتسارد اوهني نأ لبق مهدينجت ىف المأ « ةيمالسإلا تاساردلا ةبلط
 عافتنالل اضيأ ىعست ىهف « ةيجراخلا ةرازو ىلع هتاذ رمألا قبطنيو « ةديدع
 ىذلا رمألا نأ الإ .. ' باهرإلا ةحفاكم فلم " ىمسي ام راطإ ىف مهتامدخب
 نوثحاب اهب موقي فلملا اذه ىف مدقت ىتلا تاساردلا نأ هتظحالم نيعتي
 ىف ةدئاسلا لكاشملاب مهماملإ نأ ىأ ٠ طقف باهرإلا نوئتش ىف نوصصختم
 سرامت ىتلا تاكرحلا راشتنال ناكمك - هيلع ءوضلا طيلست دارملا ميلقإلا
 ىلع فرعتلا ىف ةءافكلاو ةربخلا ةلق ىلاتلابو « ادج افيعض نوكي - فنعلا
 .يمالسإلا ملاعلا ىف اهيلع ءوضلا طيلست دارملا تاعمتجملا تانوكمو صئاصخ

 وديوج ' ىناملألا قرشتسملا ىري : مالعإلا لئاسوب ةقيثولا مهتقالع نع امأ
 نيصصختملا نيثحابلا ىدلو مالعإلا لئاسو ىف ةلوادتملا ةروصلا نا " جزبنياتش

 نأب ىحوت نيملسملاو مالسإلا نع ةطولغم ةروص ىه «. باهرإلا نوئش ىف
 ىف روبريما نوياتك ىرتو .. " داعبألا ىملاع ىباهرإ ميظنت " كانه ةمث

 نيقرشتسملل اريبك امول تهجو دق ابوروأ ىف مالعإلا لئاسو نأ ةقباسلا اهتسارد
 ربمتبس ثادحأ دعب - يمالسإلا نأشلا ىف نيصصختملا نييميداكألا نيثحابلا -

 هيف ضرعتيس ىذلا ناكملاو نامزلاب ؤبنتلا مهرود نأ رابتعا ىلع ء م١
 ..ىمالسالا باهرإلاب ىمسي ام هذفني ديدج ءادتعال عمتجملا

 ةينويهصلاو دوهيلا رود :ًاعبار

 مالسإلا نم فوخلا ثب ىف امهم رود ةيليئارسإلاو ةينويهصلا تاريثأتلا تبعل
 : لالخ نم مالعإلا لئاسوو ةيبرغلا ةيلقعلا ىف

 نوتجنتناهو سيول درانرب لاثمأ دوهيلا نوقرشتسملا هبعل ىذلا رودلا ١-

 . نيركفملاو نيثحابلا نم مهريغو رليم تيدوجو
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 باتكلا بناج ىلإ ٠ اكيرمأو ابوروأ يف فحصلا نم ريثك ىلع ةرطيسلا -؟

 سوفنلا ىف بعرلا تثبف « ةيمالعإلا تاونقلاو فحصلا فلتخم ىف نيقلعملاو
 ةينيطسلفلا ةمواقملا فصو ىلع تلمعو «٠ ليئارسإ تديأو ٠ مالسإلا نم
 . ةضافتنالا لالخ نم مالسإلا نم فيوختلاو ٠ باهرإلاب

 ًادبأ نكت مل اهنإف ٠ ةئيس ةيعويشلا تناك فيك مهي ال ": ىليئارسإ قلعم لوقي
 نكمتتس فيك وه هتيؤر انيلع بعصي امو ؛ ىطسولا نورقلل ةدوعلل ةوطخ

 تدقع ىوق عم مالس ىف شيعلا نم نيرشعلاو ىداحلا نرقلا تايطارقوميد
 . "ثدحت مل ةريخألا ةنس فلألا نأ نهربت نأ ىلع مزعلا

 جيورتلا ىلع نويليئارسإلا نويميداكألاو ةيليئارسإلا ةموكحلا ولوئسم بأد ٠-

 نيسركملا نيملسملا نيبصعتملاو نييباهرإلا نم ةيملاع ةكبش " هنأ نوعدي امل
 زميات كرويوين ىف ةبتاكلا رليم ثيدوج لوقت امك ٠ " ةيبرغلا ةراضحلا ريمدتل

 فيلحلاب ليئارسإ فصي نيبار قاحسا قبسألا ىليئارسإلا ءارزولا سيئرف

 عفدي فوس « امومع ملاعلاو « ىبرغلا ملاعلا نإ ' : لاق ثيح برغلل زهاجلا
 ىنيموخلا ةيميداكأ ىف ددشتملا ىلوصألا مالسإلا ناطرس فقوتي مل اذإ نمثلا
 بيلأت ةفهمت ركيم.تقو. ىف :ةينويهدضلا| :تلفكت اذكهو...:* نازي .ىفا ةعابقاو

 باهرإلا ةمهت قاصلإ ىلإ ىعس نم لوأ تناكو « نييمالسإلا دض ىبرغلا ملاعلا
 دض ىلود فلاحتب هتمسأ ام ليكشت ىلع ملاعلا ضيرحت ىلإ تدمعو مالسإلاب

 فحصلا رشنت نأ نود موي رمي داكي الو .. ىمالسإلا فرطتلاو ةيلوصألا

 :ةيمالسإلا تاكرحلا نم هيف نورذحي ليئارسإ نم نيلوئسمل تاحيرصت ةيربعلا
 لعج امك « ملاعلاو هقطنملا رارقتسا ىلع ربكألا رطخلا تحبصأ اهنأ نوعديو
 .ىلوألا مهتيضق " ىسايسلا مالسإلا " نم نييليئارسإلا باتكلا

 ناياد هيشوم زكرمب ثحابلا رمارك نتراه لثم - نييميداكألا ضعب ىريو
 ىملاعلا نالعإلا عم خراص ضراعت ىف فقت ةيعرشلا نأ - بيبأ لت ةعماجب
 ال ةروصب ةنرم تسيل "' اهنأو «٠ رايتخالا ةيرح نمضي ىذلا ناسنالا قوقحل
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 ميلازوريج " ةديرج هترشن لاقم ىف "ىكسنالديو لكيام " ىري امنيب .." اهل ةياهن
 ةيسايس ةديقع" مالسإلا نإ ء« م337١ ماع ليربأ ١١ موي ةيليئارسإلا " تسوب

 ةلصلا نأ نورخآ ىري امنيب .." ةيناودع لب ةيريشبت ةيلاضن ةيلقعو ةحضاو

 نويليئارسإلا عرز اذكهو « ةعطقنم ىأرلا ةيرحو ةيطارقميدلاو مالسإلا نيب
 - لصألا ىف نيئيهملا - نييبرغلاو نييبوروألا سوفن ىف مالسإلا نع فواخملا

 .نييمالسإلا تايبلس نم لاقي ام لك لوبقل
 نيملسملاو برعلا نأ رتو ىلع ىمالعإلا مهباطخ ىف نوركفملا بعل امك -4

 ىمامألا عقوملا اهنأو « ةيبرغلا ةراضحلا نم ءزج اهنأل ليئارسإ ريمدت نوديري

 " تونورحا توعيدي " ةفيحص هترشن ام كلذ لاثمو « ةيراضحلا ةكرعملا ىف
 نأ امعاز ء م005٠ رياربف 18 موي روخاب ىاج ىنويهصلا ركفملل لاقم ىف
 ىلع ٠ تاموكحلاو عمتجملل ابعر لثمت تحبصأ ابوروأ ىف ةملسملا ةفئاطلا

 لود ضعب ىف بيرقلا لبقتسملا ىف ةيرثكأ نوحبصي دق نيملسملا نأ رابتعا
 . ابوروأ

 مستملا قيرعلا مهفقوم ىف هنياهصلا نيقرشتسملاو نيركفملا نم لك قفتي
 رقما ةديقملا و ةنقللا بدني كلكوز يي تودلا وقابل ميك ةزاذقلاو ةيودصتخلات
 برعلا نع 1061411103101 - روصتلا ىف دحوتلاو ةينويهصلاو برغلا نيب

 فز مايلو وه صلخم ىنويهص ثحاب دجن « لاثملا ليبس ىلعف نيملسملاو
 نع ىمادقلا نيقرشتسملا تالوقم سفن ددري " نيطسلف باصتغا " باتك بحاص

 هنفتعللا ةييفنلا .”ةضانلا ». .سننحلا: .هةتيعلا و. -.ةيئادتلا: :تافيضلا: :لثم . يموعلا
 ثحابلا هفصيف مالسإلا امأ .. ءاكذلل راقتفالاو ءامدلل ةشطعتملا ةينالقعاللاو

 ةيقلخلا تايوتسملاب ءيلم هنأب - نيقرشتسملا ىدل درو املثم - ىدوهيلا
 "سضعتملا «نلوهلا ويعتنانا رخل ونة نوقكلا

 عمتجملا ىلإ - قباسلا وحنلا ىلع برعلل ةنياهصلا ميدقت نأ لوقلا نكمي

 ءايحا ىلإ ىدأ لب طقف ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةروصلا هيوشت ىلإ دوي مل ىبرغلا
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 دقف .. ةيئادبلاو فنعلاو نبجلاو فلختلاو لهجلا لثم ةميدقلا ةيبلسلا ةروصلا
 ةينويهصلا تاهاجتالل' اهتسارد ىف ' ىريت سيئاج " ةيكيرمألا ةثحابلا تدكأ
 نأ « " ةيبرغلا ريهامجلا ىلإ ةهجوملا تارشنلا اهسكعت امك . برعلا هاجت
 « هردق نم طحي لكشب « هتيناسنإ نم ىنيطسلفلا بعشلا تدرج دق ةينويهصلا
 اهجور ىتلا ةميدقلا روصلا تيبثت ىلع ةينويهصلا تارشنلا هذه تلمعو
 داقتعالا ةعاشإ ىلع تلمع ةينويهصلا ةياعدلا نإ ىريت لوقتو.. نوقرشتسملا
 ' يليئارسإلا " نأو "ىودبلا " وأ "حالفلا" وه ىبرعلا نإ ٠ ىداعلا ئراقلا ىدل
 " ىودبلا ' اذه فرتعي مل اذإ هنأب ئراقلل ىحوي امم « هيلع قوفتم صخش
 (*8).ليئارسإ ءارو ًادج ةليوط ةفاسمب ًافلختم لظيس هنأف « ليئارسإب

 نع ةقيقد ريغ تامولعم يبرغلا مالعإلا رشني يكل طوغضلا ةسرامم -4
 دعيو .. ةينويهصلاو ليئارسإ نع ةيبلسلا تامولعملا بجحيو نيملسملاو برعلا
 زربأ نم " طسوألا قرشلا نوئشل ةيطغتلا ةصق .. رشنلاو كايإ ' باتك
 فلؤم دكؤيو .. ىبوروألا مالعإلا ىدل ىنويهصلا طغضلا لوح تافلؤملا
 ةيفحصلا تاباتكلا نأ « زراب ىناطيرب ىفحص وهو " زمدا لكيام ' باتكلا

 ىلإ عجرت امنإ « ةلتحملا نيطسلف نم ةرداصلا نيملسملاو برعلا دض ةزيحتملا
 وأ دوهيلا نم ليئارسإ ىف اهل نيلسارم نييعت ىف ةيناطيربلا فحصلا ةداع
 ةباتكلا رصانع نم رصنع ديلوت ىلإ ىدؤي دق امم ٠ ةينويهصلل نيرصانملا
 . ةيئاقتنالا ةيفحصلا

 ريراقت ةلسلس رشن نم هعنمل هيلع تسروم ىتلا طوغضلا ىلإ زمدا ريشي امك
 ةزغ ىف ىليئارسإلا لالتحالا تحت ىنيطسلفلا بعشلل ةيدرتملا عاضوألا نع
 كلذكو - نايدراجلا - هتديرج تضفر ثيح ٠ ما 5 5ا/ماع ةيبرغلا ةفضلاو
 ةلمح هجاو « ىرخأ ةديرج ىف اهرشنب ماق امدنعو ٠ تالاقملا هذه رشن زمياتلا
 ىف ةيدوهيلا فحصلا كلذكو ندنل ىف ةيليئارسإلا ةرافسلا لبق نم ةمظنم
 .. ةينويهصلا ىديؤم نمو ايناطيرب
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 ةيناطيرب ةيفحصل ةباتكلا نإف « الهؤم نكي امهم ىفحصلا نأ زمادا دكؤيو
 ضرعت الأو «ةيليئارسإلا ةرافسلاو ىنويهصلا ىوهلا عم ضراعتي الأ بجي
 ركذيو ٠ عوضوملا سفن ىف ةباتكلا نم هعنم لقألا ىلع وأ هلمع دقفل ىفحصلا
 . ليلق ريثأت الإ اهل نكي مل ةينويهصلا طوغضلا فقول نييفحصلا دوهج نأ زمادا
 ةفلتخملا ةينويهصلا ةيئاعدلا تالاكولا توربج " نييفحصلا ءالؤه هجاوي ثيح
 (*17 " . دالبلا هذه ىف طغضلا تاعومجمو

 .نيطسلف ضرأ ىلع م944١ ماع اهتلود مايق ذنم ةينويهصلا نأ « ةصالخلاو

 اهل ةهجو ال ةلتك نولتمي مهف ٠ نيينيطسلفلاو برعلا نأشب اهتجهل ريغتت مل
 سيلو « ةيبلس ةيرصنع روص ىف امئاد رهظت « ةيناسنإلا نم ةدرجم ةيباهرإ
 روصلا هذه لثم ةيكيرمألاو ةيبوروألا مالعإلا لئاسو ىنبتت نأ برغتسملا نم
 بناج نم ةيبوروألاو ةيكيرمالا فادهألا نيب ةميمحلا ةلصلا ىلإ رظنلاب
 . رخأ بناج نم ةينويهصلا فادهألاو

 مالسالل ءادعلا عنصت تاسسؤم .. ةينويهصلا تاحبألا ٌركارم

 ةيمالعإلا ثاحبألا زكارمو ؛طذدلع ؛هدلع ةيسايسلا ثاحبألا زكارم تبعل
 ءادعلا ةعانص ىف امهم ارود اهبلغأ ىلع ةنياهصلاو دوهيلا رطيسي يتلاو
 قرشلل مالعإلا ثاحبأ ةسسؤم ٠ زكارملا هذه مهأ نمو «نيملسملاو مالسإلل

 لينولوكلا دي ىلع نطنشاو ىف م148١ ماع سسأت ىذلاو (ىرميم) طسوألا
 : ةيليئارسإلا تارابختسالا ىف قباسلا وضعلا نومراك لاجيا

 (ىربعلاو ىسرافلاو ىبرعلا) مالعإلا لئاسو ىوتحم ةمجرت زكرملا ةمهم ا
 ةيسورلاو ةيلاطيإلاو ةينابسألاو ةيناملألاو ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلا تاغللا ىلإ
 ةيسايسلا تاهجوتلل ةديرف تاليلحت ميدقت بناج ىلإ « ةيربعلاو ةيكرتلاو
 طسوألا قرشلا ىف ةدئاسلا ةيعامتجالاو ةينيدلاو ةيفاقثلاو ةيركفلاو ةيجولويديالاو
 اهتامدخ رفوتو . سدقلاو ندنلو نيلرب ىف بتاكم اهل ةلقتسم ةسسؤم ىهو
 تيسااسألا و. كا ميسوملاو. .مكاصتلا» :ئاسو» ىلإ" .ععباوب .لكشيو ..ءاظتناب انام



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ىكيرمألا سرجنوكلا ءاضعأ ةصاخ- ةدحتملا تايالولاو ابوروأ ىف نيلوئسملاو

 نويزفلتلا تاطحم عباتي ىذلاو " ةينويزفلتلا ةباقرلل ىرميم عورشم " بناج ىلإ
 ةريصق تافطتقم ةمجرتب ماظتناب ةسسؤملا موقتو « ةيناريإلاو ةيبرعلا ةيسيئرلا
 فا تكلا تاتو تلكم كاوا ةزيرخلا «عاطمسملا . ىلإ اهمتكتل عا ةنانعم ةزاكشم

 بولطملا عطاقملاو صوصنلا رايتخا ىلع ةيلمعلا موقت .. ىرصبلاو ىعمسلا

 ىف ريثأتلا ةدودحم ةيركف تارايت زاربإ ىلإ "ىرميم' عزنتو ٠ اهتمجرت
 دقتعي تامجرتلا هذهب ىفتكيو ةيبرعلا نقتي ال ىذلا ئراقلاف « مالعإلاو ةفاحصلا
 نييداعملا نيبصعتملا نييفحصلاو باتكلا نم ةعومجم هدوقي ىبرعلا مالعإلا نأ
 يول

 اهنأ ىلإ 16111.018./178/57/577 تنرتنالا ةكبش ىلع ةسسؤملا عقوم ريشي -ب

 اهنإو « ةقطنملا مالعإ لئاسو لالخ نم طسوألا قرشلا فاشكتسا ىلع لمعت

 قئادلا نناقنلا قع _اكامواعمل اورفوت "5 ةطسرالا قوقلاو:هيرقلا قيد اوسخ ندقت
 لاكن .لاوتحلا كلذ .ةكويرو © ليسو لا قرشا نق ةيكيرتللا ةنياففلا نرخ

 نإ م5١٠5 رياربف ىف ةريزجلا ةانق ةشاش ىلع هلوقب زكرملا سسؤم نومراك
 عنصت ةيبرعلا مالعإلا لئاسو نأ فيك برغلا عدلبإ وهو. ىملع ىرميم فده

 انادكأ وم .يركلا» بتاذكلا نس مدر نكلو د“ طتمرألا" فويقلا نا انادحأ

 بيبأ لت ةموكح ةمدخ وه" ىرميم " ةسسؤمل ىقيقحلا رودلا نأ ٠ نييبوروألا
 هلا مقاولاف دق دحفملا هاف ولا ىف ةنروهنسللا طخنخلا كاغانتجو دوكللا ةسفاكو

 زاهج نم نيمداق اهلمع قيرف نم ةتس لصأ نم ةثالث ناك« اهسيسأت دنع
 عم ةيوق طباورب عتمتي نومراك لينولوكلا نأ امك «ةيليئارسإلا تاراكتسالا
 ىف اذ تكيس ده جاوب نول دحتيا ويقر ىنويهصلا نايكلا ىف رارقلا عانص

 قاحساو ريماش قاحسا امه كانه ءارزولل نيسيئر ىدل باهرإلا ةحفاكم لاجم
 مو ةدحتملاا كانزلولا ىف :ةلطاقلا ىرقلا نعي عهد وح ينتمي اك 6 نلاو

 تايالولا اومكح نيذلا - ددجلا نيظفاحملا نم ةبيرقلا " نوسدوه " ةسسؤم
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 نيملسملاو مالسإلا ىلغ ةيمالعإلا بورخلا“ حج سس ل ب
 " رسمرو فاريام " ةينويهصلا ةطشانلا ةصاخ - نبالا شوب ةرتف نابإ ةدحتملا
 " ىرميم " ديفتست امك - كاذنآ - ةسسؤملا ىف طسوألا قرشلا مسق ةلوئسم
 لثم ىكيرمألا نيميلل نومتني نيذلا نيحناملا نم ديدعلا تاءاطع نم أضيأ
 ةيجيتارتسالا ' ىروميم " مدخت ماع لكشبو ... " ىلدارب ىراه ودنيل ' ةسسؤم
 ىأ « ىمالسإلاو ىبرعلا ملاعلاو برغلا نيب تاقالعلا ىف كيكشتلل ةيليئارسإلا
 ىف نيملسملاو برعلا ةروص هيوشت فدهب ١ برغلا نيبو اننيب ءاوجألا ميمست
 كلذو « رخآلل نوهراكو نوبصعتم مهنأب مهريوصت لالخ نم ٠ برغلا رظن
 ذنم ًاريثك تروهدت ىتلاو « ملاعلا مامأ ةيربعلا ةلودلا ةروص نيسحت لجأ نم
 امم « ىنانبللا بونجلا برحو ١1347( -14417) ىلوالا ةينيطسلفلا ةضافتنالا
 ةيبرعلا مالعإلا لئاسو همدقت امب ةرشابم مامتهالا ىلإ ىنويهصلا نايكلا عفد
 ىلع مهتباقر نم ءزج برعلا ماكحلا دقفو تايئاضفلا راشتنا دعب ةصاخ
 ,("')ءالعإلا

 نيملسملاو برعلاب ةقلعتملا اياضقلا دض تالمح ةدع "ىرميم" تذفن - لج
 نأب ءاحيإلل . م١١٠0٠ ماع ةيسردملا ةينيطسلفلا بتكلاب ريهشتلا ةلمح : لتم
 تدا ىتلا ةلمحلا ىف 2003 ماع تمهاس امك « ةيماسلا ةاداعم ىذغَت بتكلا هذه

 نواعتلاب تحجن 2004 ماع ىفو « تارامالا ىف دياز خيشلا زكرم قالغا ىلا

 هللا بزحل ةعباتلا "رانملا" ةانق ثب عنم ىف 1210-م1500116- 0116116 عقوم عم

 ضرعيو دوهيلاب قلعتي السلسم 2003 ربوتكا ىف ةانقلا تثب نا دعب « اسنرف ىف
 ةاداعم ىسنرفلا نوناقلا بسح ةمهتلا تناكو ٠ رئاعشلاب قلعتت لتق ةميرج

 !!. ةيماسلا

 ىواضرقلا خيشلا ةرايز دض ةفينع ةلمح ىرميم تقلطأ م5١٠٠ وينوي ىفو
 . ةسارد "نوتسجنفل نيك" تقولا كلذ ىف ندنل ةدمع بلط مغر« ندنل ىلإ

 ةجوم نمض ديكأتلاب جردنت " ىرميمل ةيمالعإلا ةلمحلا هذه نأ ىلإ تصلخ
 " برغلاو نييمدقتلا نيملسملا نيب راوحلا عنم ىلإ ةيمارلا نيملسملل ءادعلا

- 88 



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا
 تءاج ىتلا « جئاتنلا تاراشأ ىواضرقلا تافلؤم تلمش ىتلا ةساردلا ةياهن ىفو

 دمع نع تجور نم ىه ةيعوضوملا ىعّدت ىتلا " ىرميم' ةسسؤم نأ « ةلهذم
 ىلع كلذ ءاج دقو .. ىواضرقلا ءارآو فقاوم هوشت ىتلا بيذاكألا ةعانص ىلإ

 نك قادم طباع ةسسكنلا . نيكه نأ انتكتقإ 34 ةلقاقا .ندنلةدنه تامل

 قلعتي ام سيل « ماظتناب عئاقولا هوشي وهو ( داسوملا ) ةيليئارسإلا تارابختسالا
 « نايحألا بلاغ ىفو « نوملسملا ءاملعلا هلوقي ام لكب امنإ « طقف ىواضرقلاب
 057 فلل اذه ترشد اذ] الماك ةيوضتلا نون

 نم_ليج_قلخ وه ةروطخ رثكألا رمألا نإف ٠ قبس ام ةروطخ مغرو -د

 نم_كلذو_ ._ةسسؤملا هذه _هيلع_ريست_ ىذلا جهن

 ةيموقلل ديدشلا ءادعلا راهظإ «٠ هللا بزحو سامح ةكرح داقتنا « و

 لوصح دغب ةصاخ ةروثلا دعب رصم يف موجهلا كلذ ظحال ايسلا مالسإلاو

 د. م7١١5 ةيادب ناملربلا ىف

 هراقتحا نع ريبعتلاو

 سيئر باختتنا

 نك رو ككل كادوا وال هاوار رع د نويمدوتلا وي روق ريتال نودعسملا»



 نيملسملاو مالسإلا ىنلع ةيمالعإلا بورجلا سس
 اقيومعأ .لوخدا كنا نينكأت لوعضصحلا : كيو. + .ةيفويهسلل ةئلاوملا . تاخبألا

 امأ .. نييبوروألاو نييكيرمإلا نيلوئسملاو مالعإلاب_لاصتالا مث نمو ةلوهسب

 فعاضتي نأ نكميف ٠ ةيهاركلا ىجورم " ىرميم " مهفنصت_ نم_دض باتعلا
 ةيجراخلا_ةرازو نم نييكيرمإلا نييمالعإلا ضعب ةبلاطم دح ىلإ افيكو امك
 نيجورملا_لئاوألا ةرشعلا_ءامسأ_نمضتي رهشأ ” لك ريرقت_رادصإب ةيكيرمإلا

 نامديرف ساموت_ةصاخ « باهرإلل اراذعأ وأ تارربم نودجي نمو ةيهاركلل
 ."زميات كرويوين " ةفيحص ىف تايحاتتفالا بتاك

 لإ

 اهتامجرت ةيعون ببسب " ىرميم ةسسؤمل دقن هيجوت متي ام ابلاغ - ه

 ضرعتي ام وأ نيملسملاو مالسإلاب قلعتي اميف ةصاخ « اهتيقادصم لوح ىتحو
 ةمجرتب ةسسؤملا مايق كلذ ىلع ةلثمألا مهأ نم .. دقنلاب ليئارسإ وأ ةينويهصلل

 دعب ةيرطقلا "ةريزجلا " ةانق هتعاذأ ىذلا " ىأر نم رثكأ " جمانرب نم تارقف

 هيف كراش ىذلاو « م١٠٠٠ ويلوي نم عباسلا ىف ندنل ىف تعقو ىتلا تاريجفتلا

 حلطصم ةمجرتلا تلخدأو « ايناطيرب ىف ميقملا ىمالسإلا ىدايقلا ىعابسلا ىناه
 اذه ةفاضإ نإف ىلاتلابو « ىعابسلا ناسل ىلع هركذ مت ىذلا * برحلا راد6'

 ئش لك نأ ىحوي - تقولا كلذ ىف باهرإلا ىلع برحلا لظ ىف - موهفملا
 دقو .. لتقلاو رامدلاو بارخلل ىعسي مالسإلا نأكو !! " برحلا راد " ىف حابم

 وأ ةيدوهيلاب ةيبرعلا فحصلا ىف دري ىذلا " ةينويهصلا" حلطصم ةمجرت مت
 دقتني امنإو ليئارسإ وأ ةينويهصلا هكرحلا دقتني ال بتاكلا نأ ىحوي امب ءدوهيلا
 باقع نكمي ىلاتلابو ةزهاج ةيماسلا ةاداعم ةمهت نإف ىلاتلاب ٠ بعشك دوهيلا
 وأ ابوروأ وأ ةدحتملا تايالولا ىف اميقم ناك اذإ ةصاخ « هتايح ريمدتو بتاكلا
 ةعماجب ذاتسألا تاكرب ميلح عم كلذ ثدحو ٠ برغلاب ةطبترم حلاصم هل

 تحت ةيندنللا " ةايحلا" ىف هل رشن لاقم ةمجرت مت ثيح «٠ كرويوينب نوات جروج

 ناونعب 'ىرميم' ةمجرت "ىتاذلا ريمدتلا : ةينويهصلا هتفلخ ىدلا خسملا ' ناونع
 . ( مهتيناسنا اودقف دوهيلا ) ةيهاركلا ريثي
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ةصالخلا

 كرامتدلا ىف ةصاخ - ابوروأ نم ةريثك ءاحنا ىف ةدئاسلا تاهاجتالا ريشت

 حصفت مل مالسإلل ةيداعملا حورلا نأ ىلإ - اكيجلبو ارسيوسو اسنرفو ادنلوهو
 ةكبش الو « تالجملاو فحصلا اهرشنت ىتلا ةيفاقثلا باوبألا ىف اهسفن نع

 ةايحلا ةلطراخ ىف ةحيشتاو دكا نيلكت لو ككقك ةينوو ةقلتلا هنا وقتل و :تنننالا
 ةهبجلا ةحشرم لوصح اهرخآ ناك ىتلاو« ةماعلا تاباختنالا جئاتن ىفو ةيبزحلا

 2 م7١١7 ةسائرلا تاباختنا ىف 997١ وحن ىلع اسنرف ىف ةفرطتملا ةينطولا

 .نيملسملا ةصاخو نيرجاهملل ديدشلا اهئادعب هفورعملاو «٠ ىلوألا ةلوجلا لالخ

 فقاوملا نأ - رئدياف لثم - نيصصختملا نيثحابلاو نيللحملا ضعب ىري

 درجم ىلإ عجرت « مالسإلا هاجت ىبوروألا ماعلا ىأرلا اهذختي ىتلا ةيبلسلا
 ةكرحلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو .. ةيقيقح عئاقو ةليصح تسيلو ةيضرم فواخم

 ىريهامج دييأتب اهعتمت نم مغرلاب « ةيسايس ةيضرأ الب لمعت مالسإلل ةيداعملا
 ةعباتلا بازحألا نأ امك اهفوفص ىف نييسايسلاو نيفقتملا ضعب دوجوو ضيرع
 ديدحت نع زجعتو شماهلا ىلع شيعت داكت بازحأ ىه « ةيرصنعلا ةكرحلا هذهل

 بناج ىلإ « مالسإلا دض ةزيحتم تاءارجا ذاختا نود اهقيقحتل ةيسايس فادهأ

 « ماكحألا ىف " ميمعتلا " ىلإ مالسإلل ةيداعملا ةكرحلل ىمالعإلا باطخلا ءوجل

 هذه نم رداصلا جاجتحالاو بضغلا حبصأف « نيملسملا نيب تافالتخالا لهاجتو

 نم اهبضغ نع سيفنتلا ثيح «٠ بخصلاو جيجضلا ليبق نم الإ سيل ةكرحلا

 نأ ةجحب ةيغصم ناذألا اهنم نودجي ىتلاو « ةيريهامجلا مالعإلا لئاسو لالخ
 مالسإلا هاجت ةفرطتم فقاوم ذاختا وأ مالسإلا ضهانت بازحأ مايق عنمي سيفنتلا

 ةكرحلا هذه عم اعفن ىدجت ال ةغمادلا ججحلاو قطنملا نأ دكؤت دهاوشلا نأ مغر

 . نفوركف ةلجم ريرحت سيئر لوقي امك مالسإلل ةضهانملا
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا
 ةندو ورا تتخدصلا قطعي ةاحفص» نعي كلذ نفكمتا .ققف كاتلابو.+ امطق
 تاشاقنلا لالخ نم ضرتفن نأ نكمي ثيح ء م١٠١٠ ماع ىتح لاثملا ليبس
 بلغأو مالسإلا نوريتعي نييبوروألا فصن ىلاوح_نأ فحصلا_كلت ىف
 نكامألا يف دحاسلاو تاوحلا ةرجر نا نوكعو ههنمأ ددهي ارطخ نيملسملا

 نولخ ةنميهلل مالسإلا ىعس ىلإ ريشن ةرهاظو ةأرملا داهطضال ازمر ةماعلا

 اذامل : ايناملا ىف م . الا وه ديدج لدج ' : نتدياف تاقيتشا * رظنإ + مهذالب
 ومآ 0 الل ةيداعملا ةكرحلل ىناملألا 0 الا قلمتي

 كلذو !! ليجبتلاو ءارتحالاب فصتت مالسإلا ةاداعم_ ةكرح_تسمأ كلذ عمو
 نيفقثملا نم ريثكلا فوفص ىف عساو لكشب_فرجعتملا_هجوتلا_ اذه_راشتنال

 ههباطخ ناك « ةيريهامج رثكأ مالعإلا ةليسو تناك املكو .. مالعإلا لئاسوو
 بشت ةكرحلا هذه تراص امك « ةعفرلاو ومسلا تافصب اعتمت رثكأ يمالعإلا
 ىلع_ضارتعالا_وأ_ ىرخألا رظنلا_ تاهجول_ىغصت الو ؛ ةفرجعلاو يلاعتلاب
 . ةيقالخألا ئدابملاب ىحضت ةسايس دقنلا ريتعتو « اهئارا

 ةيمالعلا تاحلطصملا برحو ةيئوصألا موعضم
 يف يبرغلا مالعإلا نم - دصق ريغب وأ دصقب ءاوس - حضاو طلخ كانه

 تاهجوتلاو مالسإلا نيب قرفلا لثم . ةيمالسإلا اياضقلاب ةقلعتملا ميهافملا

 " باهرإلا " « " فرطتلا " « " ةيلوصألا " موهفم كلذكو ةيمالسإلا تاكرحلاو
 عنص نم تاحلطصملا هذهف .. "يسايسلا مالسإلا " و ' ةيمالسإلا ةيلاكيدارلا'
 ةيمالسإلا ةفاقثلا 0 ةيبرعلا ةغللا اهل هوجو اليا ةفصب يبرغلا مالعإلا

 «ينافلاو تالالدلا يف اريبك افالتخا كانه نأ امك« ةيكانم ةلئلك تاوتس دنشألا
 ملاعلا يف اهيناعم نيبو تاحلطصملا هذه نم يبرغلا مالعإلا هديري ام نيب
 . يمالسإلاو يبرعلا
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 فرطتلا حلطصم

 « "ددشتلا" وأ "ولغلا" كانهف "فرطتلا"' حلطصم فرعي ال يمالسإلا ملاعلا نإ
 امأ « لعفلا ثيح ىلإ جرخت ال تادقتعملا وأ راكفألا يف ططشلا نم ةلاح يهو
 امك .. ءاوس باهرإلاو فرطتلاف « ةماع ةفصب يبرغلاو يبوروألا مالعألا يف
 تاسايسلا فلاخي لعف در وأ طاشن لك وه يبوروألا مالعألا يف "باهرإلا' نأ

 ءاملع امأ «نييباهرإلا نم هللا بزحو سامح ةكرح نإف يلاتلابو «ةيبرغلا
 باهرإلا نأ (ةكم يف م١٠٠”رياني رهش يف دقع عامتجا يف) نوريف مالسإلا
 "هراكفأ وأ هتاكلتمم وأ هحور وأ هنيد وأ ناسنإلا دض ناودع لثمي لمع لك 'وه
 نيينيطسلفلا لتق لب« اباهرإ تسيل لالتحالا دض ةمواقملاف كلذ ىلع ءانبو
 ظ ظ 07 .:تاهيرألا وه. ءايونألا

 ةيلوصألا حلطصم
 اذه) ةيعجرلاو دومجلاو فلختلا ينعت يبرغلا مالعإلا يف يهف "ةيلوصألا" امأ

 "ةيلوصالا" امنيب .. (ةضهنلا رصع يف ابوروأ ىف اهنع فرع ىذلا ىنعملا وه
 . ىمالسالا هقفلا اهيلع ماق ىتلا دعاوقلا عضو ةيلمع يه ىمالسإلا ركفلا يف

 ثيدحلا رصعلا يفو ... هقفلا لوصأ يف نوصصختملا ءاملعلا مه نويلوصألاو

 روذجلل ةدوعلاو يمالسإلا "ءايحإلا" وأ "ثعبلا" ةكرح ينعت اهنإ ىلع حلطصأ
 ًءانبو .. ةايحلا ىحانم ةفاك يف ةعيرشلا عابتاو ٠ ةنسلاو نارقلا نم ةيمالسإلا

 "ةيلوصألا" حاطصم موهفم نأ رابتعالا نيع يف ذخألا نكمي هنإف قبس ام ىلع
 بلغأ يف ليلد وهو ٠ يبلس حلطصم وه يبرغلا مالعإلا رظن ةهجو نم
 نأ ركذلاب ريدجو .. نيملسملاو مالسإلا نع ةهوشم ةروص مدقت ىلع نايحألا
 يوغللا هسوماق ىلإ ةقباسلا ىناعملا لقن دق يمالسإلاو يبرعلا مالعإلا

 ىوغل تحن ةيلمع سرام ىذلا )يبرغلا مالعإلا نع القن « ةيلالدلا هتيعجرمو
 .(ةيدقن ةعجارم نود تاحلطصملا هذهل
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 زيحتلاب "ةيلوصألا" لوح ةيبرغلا ةيمالعإلا تاجلاعملا نم ريتك تمستا
 ةيلوصألا نيب طبرلا لالخ نم نيملسملاو مالسإلل ةئيس ةروص مسرو حضاولا
 ضعب نم فنعلا ثادحأ ىلع زيكرتلا عم ٠ ةماع ةفصب نيدتلا ةكرحو

 ام ىلع زيكرتلا وأ مالسإلاو ثادحألا هذه نيب طبرلاو ةيمالسإلا تاعامجلا
 . ةيلوصألا ةرهاظب هطبرو برغلا ىف ةيمالسإلا تايلاحلا :ءانبأ .قيي:فدحي
 رهش ةياهن ىف ًايفحص ًاقيقحت ةيسنرفلا 'ناوبول ' ةفيحص ترشن راطإلا اذه ىفو

 ةيح تاداهش ىلع تدمتعا اسنرف يف نيملسملا عاضوأ لوح م135١ سرام

 اياضقب نيمتهملا دحأ عم ءاقل بناج ىلإ «٠ كانه ةملسملا ةيلاجلا ءانبأ نم ددعل

 ةيلوصألا عبانمو فرطتلا روذج نع راوحلا ناكو . نيملسملاو مالسإلا
 اسنرف يف دجاسملا ةمئأ رود ىلإ ركفملا اذه راشأ ثيح اسنرف يف ةيمالسإلا
 نأو «٠ كانه ةملسملا ةيلاجلا ءانبأ نيب ينيدلا داشرإلا ةيلوئسم نولوتي نيذلا

 لامش نم نيمداقلا ةصاخ ميلعتلا يكس قب هوا نيملعتم ريغ ةمئألا ءال ؤه مظعم

 ىلع ةيمالسإ ةضافتنا ثودح نم قيقحتلا ماتخ يف ةفيحصلا ترذحو . ايقيرفإ

 ىلإ تراشأو اسنرف يملسم نيب ةينيطسلفلا ةضافتنالا هبشت « ةيسنرفلا ةقيرطلا
 يه اسنرف يف نيملسملا لاعفأ ىلع ةرطيسلا نأب نييسنرفلا باتكلا دحأ لوق
 يف نامألا مدعب روعشلاو رتوتلا لاكشأ عيمج ةلازإل حيحصلاو ديحولا ليبسلا
 ةيبوروألا مالعإلا لئاسو فلتخم يف ةديدع 6 كانهو .. يسنرفلا عمتجملا

 اهنم ميهافملا يف طلخلاو "ةيمالسإلا ةرهاظلا "”ريوصت يف دمعتملا هيوشتلل

 ينيبلف فقسأ لتقم نع م151١ ماع لئاوأ يف ةيلاطيإلا فحصلا مظعم هترشنام

 دقو نيملسملا نم ةريبك ةيبلغأ اهنطقتو نيبلفلا بونج ةعقاولا ولوج ةريزج يف
 بكترا دق ةيمالسإلا "فايس وبأ" ةعامج ءاضعأ دحأ نأ ىف نمألا لاجر هبتشا
 دق « نيبلفلا نع لالقتسالاب ىدانت ىتلا ةعامجلا هذه نإ ثيح « ةميرجلا هذه
 ةيلاطيإلا فحصلا زربأ تناكو تاءدتعالا كه اذنه ةريخألا ماوعألا ىف تمظن

 وبأ ةعامج ' ناونع تحت ”"اريساليد يرييروك" ةفيحص يه ثدحلا لوانت يف
 لايتغا ديرت تناك يلودلا باهرإلاب ةطبترمو ةيبرعلا لودلا اهلومت ىتلا فايس
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 يفحصلا بتاكلا "ويبملوا وديوج" ملقب «٠ "ىئادف ىراحتنا ةطساوب ابابلا

 : هيف ءاج ةيباهرإلا ةطشنألا لوانتت ىتلا تاباتكلا يف صصختملا

 حوتفم باسح مهل "فايس وبأ" ةعامجل نيعباتلا نييمالسإلا نيفرطتملا نإ ١-

 « هبرض بجي افده ربتعي ةيحيسملا لثمي نم لك نأ يأ« ةيكيلوثاكلا ةسينكلا عم

 نيبلفلا بونج ةيمالسإ ةيروهمج قلخ يلإ فداهلا مهعورشم يف نودهاجملاف

 رياني يف لايتغا ةلواحم هل اومظن يذلا ابابلا كلذ يف امب دحأ مامأ نوفقوتي ال

 ٠ نيبلفلل هترايز ءانثا مما5

 يف "ةيمالسإلا ةيلوصألا" سرادم يف ىبرت دق هسفن "فايس وبأ' نإ ١-

 . سورلا دض داهجلا تاركسعم يف ناتسكاب

 ضيبألا تيبلا برضو ةيكيرمأ ةرئاط ريمدتل اورمآت فايس وبأ لاجر -*

 ةلمحب نوموقي مهنأو « ةيكيرمألا ةيزكرملا تارباخملا ةلاكول ةماعلا ةدايقلاو

 نم ىلاملا معدلا نوقلتي مهنأو٠ نيفظوملاو نيرشبملاو ةسواسقلل ةيدسج ةيفصت

 ءايرثألا جيلخلا لامعأ لاجر نمو ايروسو« ايبيل : لثم يبرعلا ملاعلا لود ضعب

 ةروصل ةيفحصلا ةجلاعملا هذه همدقت ىذلا هيوشتلاو طلخلا ىدم ئراقلا ظحالي

 نيفرطتملا نيب طبري يذلا لاقملا اذه علاطي امدنع كلذو «نيملسملاو مالسإلا

 ةسواسقلا نم هريغو ينيبلف فقسأ لتقو ابابلا لايتغا ةلواحمو نيملسملا

 تاعونمم ىأ مامأ فقوتلا مدع ينعي ةيمالسإ ةيروهمج مايق نأو «٠ نيرشبملاو

 فقوم وه اذه نأ يحيسملا يلاطيإلا ئراقلا كرديس روفلا ىلعف تاروظحم وأ

 . نيملسملا ريغ نم هسفن مالسإلا

 الام سكيلا" يسورلا روسيفوربلا لاقم قايسلا اذه ىف ةخراصلا ةلثمألا :ةمو

 ىنيدلا قحلملا يف رشن ىذلاو وكسومب ةيلودلا تاقالعلا دهعمب ذاتسألا "وكنيش

 ملاعلا نيب ةقالعلا لوح م7١٠٠ وينوي رخاوآ "اياميسف ازين' ةفيحصل يعوبسألا

 : هيف ءاجو ةيسورلا رظنلا ةهجو نم يبرغلا ملاعلاو يمالسإلا
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا
 يسايس عارص وه دوهيلاو برعلا نيب طسوألا قرشلا يف عارصلا نإ ١-

 يف فرطتلا بابسأ نع هثيدح ضرعم يف كلذو « ينيدلا لماعلا هججؤي نكلو
 . يمالسإلا ملاعلا

 . رخآ نيد ىأ نم رثكأ مالسإلا يف دجوت فرطتلا ةرهاظ نأ ىري امك -”
 .مالسإلاب يمالسإلا فرطتلا ىواسن نأ زوجي ال هنأ ىري تقولا سفن يف هنكلو

 لمش « وكسوم يف كاذنآ يرجأ ىأرلل اعالطتسا نأ ىلإ بتاكلا ريشي -”
 ملسملا "ندال نب ةماسأ "يف ىري مهضعب نأ رهظأ ٠ ةيسورلا ةمصاعلا يملسم
 بجي ىتلا ةحلاصلا جذامنلا نيب ةثلاثلا ةبترملا يف ندال نب ءاج ذإ «٠ يقيقحلا
 اذهف .نييفوكسوملا نيملسملا مهو عالطتسالا مهلمش نيذلا 0
 ىلحتي وأ "لسعلا يف مسلا سد" لواحي نيللحملا ضعب رظن ةهجو نم لاقملا
 هدجن « مالسإلاو فرطتلا نيب طبرلا ضفري يذلا تقولا يفف « رظنلا روصقب
 عارصلا نكي مل هنأ امك . "يمالسالا فرطتلا" "يمالسإلا باهرإلا" ظفل مدختسي
 ضارأل لالتحا وه لب ينيد لماع ىلإ عجري مايألا نم موي يليئارسإلا يبرعلا
 عم قافتالا ىلإ نوليمي نيحيسملا برعلا نأ ىري كلذ ىلع ًءانبو ٠ ةيبرع
 . نيملسملا برعلا نم ربكأ ةروصب ليئارسإ

 طبر نع جتن طلخ وهو ٠ باهرإو فنع ةينيطسافلا ةمواقملا ىري انه بتاكلاف
 رهظي ىذلا عالطتسالا نع ثيدحلا نأ امك . مالسإلاب "باهرإلاو ةيلوصألا"
 ءادتقالا نكمي يمالسإ جذومن ثلاث هنوربتعيو "ندال نبا" نوديؤي وكسوم ىملسم
 ١١ ثادحأ دعب تءاج ىتلا ةرتفلا يف ةيمالسإلا ةروصلل ريطخ هيوشت وه « هب

 وج

 يف « طسوألا قرشلاب ةيسنرفلا "دنومول' ةفيحص لسارم 'ولور كيرإ" دكؤي
 ويام رهش لالخ يبد يف دقع ىذلا - يبرعلا مالعإلا ىدتنم لالخ هتملك
 ردا ةننودضلا ةيسلا» اقوم لا نام. يعن رفلا اعلا. يأ رلا أ < علو
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 نيصخش لك نيب هيب | دكا نأ رهظأ ثيدح ءاتفتسا ىلإ راشأو « نيملسملاو

 ('* . مالسإلاو باهرإلا نيب ةقالع دوجوب نمؤي نييسنرف

 / 8 /؟١ خيراتب ًالوطم اريرقت ةيناطيربلا (فارجليت ىليد) ةفيحص ترشن
 ريرقتلا ابتاك ريشي ثيح .. ( ندال نباب نييفلسلا ةقالع ) ناونع تحت م٠٠"

 نيبو - ةيمالسإلا ةيلوصإلا انه دوصقملا  ىفلسلا مالسإلا نيب طبرلا ىلإ
 نأو « ةدعاقلا ميظنتب ةلص مهل نيذلا م١١٠٠ ربمتبس ثادحأ ىف مهيف هبتشملا

 نأو « ىفلسلا بهذملل ةياعد ةسارك هتعتمأ ىف لمحي ناك ناك ىسيئرلا مهتملا

 ىربسنيف دجسم )اهرقمو نييفلسلا ميلاعتب ناكسمتت ايناطيرب ىف ناتعامج كانه
 امك .. باهرإلاب ةيمالسإلا زكارملاو دجاسملل ماهتإلا هيجوت ىلاتلابو (كراب

 ٠ باهرإلا رشن ىلاتلابو ىفلسلا ركفلا رشنب ةيدوعسلل حيرص ماهتا ريرقتلا لمح
 ملاعلا ىف ىفلسلا ركفلا ىنبتت ىتلا تاعامجلا نم ديدعلا ىلع قبطنيام وهو

 ىلع ةيفلسلا تاعامجلاب ةصاخلا عقاوملا) نأ ىلإ ريرقتلا ريشيو .. ىبرعلا

 نشيمروفنا) ىكيرمألا ثحبلا قيرف اهفصو عقوم ٠٠١ نيب نم (تنرتنإلا ةكبش
 فرطتلا رشنل لئاسو اهنأب 121401522108 58020 #1156 (رزوي دورب
 راكفألا نيبو عقاولا نيب اضقانت كانه نأ ريرقتلا ىري كلذ عمو «ىمالسإلا
 ىلع ءادتعالا حضاو لكشب مرحت ىتلاو « ىفلسلا ركفلل ةنلعملا ئدابملاو
 . فنع لامعأ باكترا وأ ءايربألا

 رسلا روحم حلطصم
 مث ربمتبس ثادحأ دعب ( باهرإلا ىلع برحلا) مساب فرعي ام راطإ ىفو

 نكعبا ةيبرغلا :فحصلا تكور.« نابلاظو هدغاقلا ئلع-ءانضقلل :ناتسناغفأ ْيْرَع

 تايالولا ىف ةيمالعإلا ةلآلاو ةيسايسلا رئاودلا اهتقلطأ ىتلا تاحلطصملا

 ىزلاب نبالا شوب جروج فقو ثيح ٠ (رشلا روحم ) حلطصم لتم هدحتملا
 ىأ رشلا روحم ىلع هراصتنا نلعيل تارئاط ةلماح نتم ىلع ىركسعلا

 رسفي ىذلاو داهجلل ًافدارم ربتعي برغلل هبسنلاب مالسإلا نإف امومعو ؛مالسإلا
7 



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ىلع ضحي مهرظن ىف باتك وهف نآرقلا امأ «« باهرإ هنأ ىلع برغلا ىف
 مالسإلا لكشي له )ناونع تحت ةيسنرفلا ( كيرفأ ني نيج) ةلجم رظنا  هيهاركلا

 نيب زييمتلا حبصأ اذكهو م60٠٠” سطسغأ ٠ خيراتب (! مالسلا مامأ هبقع

 « ةيروتو ليمجت الإ وه ام  ىبرغلا مالعإلا ىف ىمالسإلا فرطتلاو مالسإلا

 ةبسانمب ةالصلا رئاعش ماقأ ىذلا سقلا نبا  (ماهارج ىليب نيلكنارف) حرصيو

 نقف (ريرشوب ىتاطظيخ نيد: ): ماسالا قايد سنو قالا :نقون عووحت ىترت
 انه نمو « مالسإلا وه هقيرطلا هذهي هيلإ رظني ىذلا ديحولا نيدلا حبصأ برغلا

 . قباسلا لاقملا بتاك لوقي امك ء رشلا روحم ىنعم حضتي

 ةقالعلا نع ةطولغم ميهافم ةرتفلا كلت ىف برغلا مالعأ لالخ ترشتنا امك

 تاكرحلا ركف نأ رابتعاو ٠ ةيطارقوميدلاو ناسنإلا قوقحو مالسإلا نيب

 اذه نأو ةيبرغلا ةيشافلل ةفيزم ةيمالسإ ةمجرت يسايسلا مالسإلاو ةيمالسإلا

 عم تضم دوقع ذنم أدب ىذلاو 0 دل ريسفتلا ) الإ وهام ركفلا

 بطق ديسو ناتسكاب ىف ىدوملا ىلعألا وبأ لثم برغلل نيداعملا نييجولويديألا

 اهيلع مالسإلا ةوحصو ةيبرغلا ةيربربلا نع مهراكفأ تحبصأف ٠ رصم ىف
 مادص طوقس دعب ضعبلا بهذ ىتح 7 لتقلل نيبصعتملا عفدل تعضو تاراعش

 نكمي ىذلا ديحولا نوئناقلا نأ حضاولاو ىهيدبلا نم هنأ ىلإ م١١٠٠” ماع نيسح

 امانهن تفلتكي» هنأ وزن قلل ةخفرشو_مالنالا نوناقلا نه تاكم قا زيلا ىف :ةقيبطق

 ءالؤه ىريو ... تايطارقوميدلا موقت هساسأ ىلع ىذلا ناسنإلا قوقح أدبم نع
 نع تاباختنالا تضخمت نأ ىمالسإ دلب ىأ ىف طق ثدحي مل هنأ دكؤملا نم

 ةيلاطيإلا ( اريساليد ىرييروك ) ةفيحص ىف درو امك ةيقيقح ةيطارقوميد
 ام ه7 5/8

 امدنعف (ضارمألاب) الثم ةقالع اهل تاحلطصم ىبوروألا مالعإلا مادختسا

 ةلجم ىف ءاج امك  ىناطرس مرو هنأب ىمالسإلا فرطتلا نع ثيدحلا رودي
 زازئمشالاو فوخلل ةريثملا ةيمستلا نإف م5١٠5 /7 /55 ليجنيبش ريد
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 مرو هنأ رابتعاب هريمدتو مالسإلا ىلع ءاضقلل ةوعد اهتاذ دح ىف نمضتت

 متي ام اردان هنأ -ارارم كلذ ركذ قبس امك - ظحالملا نم هنكلو ؛ !! ىناطرس
 فحصلا تمدختسا دقو .. ةيلجو ةحضاو ةروصب مالسإلاو فرطتلا نيب لصفلا

 ما١/١١/١١٠ خيراتب (سيربسكاول) ةفيحص لثم (مالسإلا ىمح)ريبعت ةيسنرفلا

 ىف ىتأيو ٠ فرطتلا ىلإ ةراشإلا وه دوصقملا نأ مغر «ىلوألا ةحفصلا يف
 : لثم تارابع ٠ تاحلطصملاو ميهافملا مادختسا ىف حضاولا طلخلا راطإ

 . (ماسملا فرطتملا ) ؛ ( ىمالسإلا ىباهرإلا) « ( ملسملا ىدتعملا
 ريرحتلاو لالتحالاو , راحتتالاو داهستسالا نيب طلخلا

 ريغي امب تاحلطصملا ضعب ةمجرت متت « تاحلطصملا برح راطإ ىفو
 و1 ةيمش قع. الدو ةيراكتلا تادلمعل زا ىناكتلا لفل دا دفتما لكم ايتالالا
 لالتحالل ةينيطسلفلا ةمواقملاب قلعتي امب ةصاخ * ةيداهشتسا تايلمع

 تارابع 0.7171 لثم ىربكلا ةينويزفيلتلا تاونقلا مدختست امك ..ىليئارسإلا

 ىليئارسإلا شيجلا تالايتغا نع ربعتل ىركسعلا سوماقلا نم ةسبتقم ةغوارم
 اهتيمست نم ًالدب ( فداه لتق ) 12مم 1111106 ب ةينيطسلفلا رصانعلل
 لئاسو نم ديدعلا تقلطأ امك ؛ه: 2 ( لتق ةميرج ) ةحيحصلا

 ( ريرحت برح ) م١٠٠٠” ماع قارعلل ىكيرمألا حايتجالا ىلع ةيبرغلا مالعإلا
 ( لالتحا برح ) وهو ىقيقحلا مسالا نم الدب [1طءمهغمر 02 171م

 . ًالثم قارعلا وزغ وأ 0601031008 01 2

 تاحلطصم -ةماع ةفصب - ةيبرغلاو ةيبوروألا فحصلا ضعب تقلطأ

 نيب طبرلا عم ةيمالسإلا ةيشافلا لثم ٠ يسايسلا مالسإلا تاكرح ىلع ةيرصنع

 ىلع دقحلا) ىف اعيمج نيدحتم نولظي مهنأل « ( ددجلا نييزانلا )و نييمالسإلا
 ةسدرامملا و ةيويوكتلا“ ناكفألا و :ةيظكا رقوميدلا -نضفوو ةيماسلا تاذاغيمو ةأروملا
 عمجت ىتلا ةكرتشملا تامسلا ضعب ىوس تسيل هذهو «٠ ( سنجلل ةيرايتخإلا
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ةفيحص ترشن امك ( ىجذومنلا ودعلا ةروصو ملاعلل ةماعلا ةيؤرلا لثم « امهنيب
 . م5١٠٠ ربمفون ١5 خيراتب ةيناملألا 7

 نيملسملا دض ةيرصنعلا مئارجلا لهاجت
 ىلع ءادتعاو لتق نم « ةيرصنع مئارج باكترا متي امدنع هنأ ظحالملا نمو

 ابوروأ ىف مالعإلا لئاسو نإف « نيفرطتم ىديأ ىلع .' مهدجاسمو نيملسملا
 ىتلا تاراوحلاو تاشاقنلا ىف عسوم لكشب اهلوانت لهاجتت ةدحتملا تايالولاو

 ىنيمي فرطتم مايق نأ نم مغرلاف ءاهيلع زيكرتلا وأ اهراركت ظحالن الو اهمدقت
 ندسيرد ) ةنيدم ةمكحم ةعاق ىف ىنيبرشلا ةورم ةيرصملا ةنطاوملا لايتغاب

 ةيرصنعلا مومسلا رطخ نم رذحت خراص جذومنو ةيودم ةخرص ناك ( ايناملأب
 ىبوروألا مالغألا ىف هلهاجت ىئرجام ناعرس .ثذحلا نأ الإ + :نيملسملا دَض
 ةكرحلاو ةميرجلا هذه نيب طبر دجوي ال هنأ معزب « ةيشاقنلا تاقلحلا ىفو

 دوجو العف دهشي لاحلا عقاو نأ نم مغرلا ىلع « مالسإلل ةيداعملا ةيرصنعلا
 مرجم لكل ىطعي اخانم تقلخ ايناملأ ىف مالسإلل ةيداعملا ةكرحلاف « طبرلا اذه

 هنأو نيملسملا دض ةيمارجإ تايلمع نم فرتقي اميف قحم هنأب عابطنالا
 عم راوحلل ةرطنق عقومب ءاج امك  نيناملألا نينطاوملا ةيبلغأ مسأب فرصتي

 : ايناملأ ىف مالسإلا لوح لدج " ناونع تحت 013121312 .0© ىمالسإلا ملاعلا

 خيراتب " مالسإلل ةيداعملا ةكرحلا ىف ىناملألا مالعإلا قلعتي اذامل
 .مآ٠6 ١/٠/

 نيملسملاو مالسالل ةينهذلا ةروصلا هيوست دمعت

 حيرصلا فارتعالاو ةيمالسإلا ةيلوصألا ةرهاظل يبرغلا مالعإلا لوانت نإ

 ضعب تاداهش لالخ نم ىتاي نيملسملاو مالسإلل ةينهذلا ةروصلا هيوشت دمعتب

 ردقب نومتني نيذلا ٠ ةيمالسإلا اياضقلا ىف نيصصختملا نيثحابلاو نيمالعإلا

 :ءاربخلا ءالؤه مهأ نمو ةيعوضوملاو ةعاجشلا نم ريبك

 د ل



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ةئيه ىف طسوألا قرشلا نوئش ىف صصختملا ىسايسلا للحملا ىلدراهرجور
 ( ةوقو ةديقع : مالسإلا ) جمانرب مدق ىذلاو 8 . 8 . ( ةيناطيربلا ةعاذإلا
 طقف لثمي ال ىذلاو دحاو دعب وذ مالسإلل ىبوروألا مهفلا نأب فرتعي ثيح
 . ةريطخو ةيحطس ةرظن لثمي لب « نيملسملاو مالسإلل ةيئادعو ةيبلس ةروص
 ناسي فيدل لإ ضرعت دق قباسلا هجمانرب لالخ نم هنأ ىلإ ريشيو
 ىلإ ؟ برغلل ًاديدهتو ًارطخ لثمي لهو مالسإلاب هتقالعو (ىسايسلا مالسإلا)
 ايناطيرب ىف ةصاخ برغلاو مالسإلا نيب تاقالعلا لبقتسم ةيضق ثحب بناج
 تافيرعتلاو تاحلطصملا ىف حضاو طلخ عوقو دكؤت تاعانق ىلإ لصوت ثيح
 هتيمست ىلع حلطصا ام نيبو ةئدابمو ىمالسإلا نيدلا نيب طلخلا ةصاخ

 مهتيمست ىلع حلطصأ امو نيملسملا نيب طلخلا كلذكو ةيمالسإلا ةيلوصألاب
 ليكشت ىف رثؤي ريطخ ىنحنمو حضاو أطخ هتاذ دح ىف اذهو (نييلوصألاب)
 جيلخلا ىدانباهاقلأ ةرضاحم ىف ىلدراه دكؤيو - مالسإلا نع ةنيعم ةروص
 نا نكمي ىذلا«ماعلا هجوتلا لوح ةقباسلا هئارآ ىلع م955١ ندنل ىف ىفاقثلا

 نأ ينعي اذه نإف ام ئش لمعب ملسم موقي امدنعف ٠ " ميمعتلا هيجوت ' هيمسن
 2. اديدج سيل هجوتلا اذهو ماعلا هجوتلا قفو كلذ لعف ىذلا وه مالسالا

 ةعماج نم ذاتسأ يتأي راطإلا اذه يفو ةسارشو اروطت رثكأ مويلا هنكلو
 هذه نمض هتيرظن لخديل  نوتجنتناه ليومص ةيكيرمألا درافراه
 ماع ترشن ىتلا ك1 جلا كارد را مالسإلا نع " ةيقوسلا" تاروصتلا
 3 غارف نم تأت مل " [01:ء1 عم 21121155 " ةيجراخ نوئش ' ةلجم يف م57

 يسكاتلا قئاس لثم  ىداعلا نطاوملا اهلمحي ةهوشم " ةيقوسأ ةروص يهو
 ثدحتي امدنع ربكأ ةناكم ذحأت تاروصتلا هذه نكلو « مالسإلا نع  لماعلاو
 مالسإلا" نأ وأ رطخ مالسإلا نأ دقتعأ ال انأو نوتجنتناه لثم نوفقثم سانأ اهنع
 لوبق مدعو ةيهاركلاو 0 ىه راطخلا 2 نكلو « اضيأ 0 0
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحل١ل بسسس سس سس

 ىذلاو ةيمالسإلا نوئشلا ىف صصختملا ىسنرفلا ثحابلا جروب اوسنارف

 ىبوروألا مالعإلا هاجتا ىلإ " ةيمالسإلا ةرهاظلا : هجول اهجو' ةباتك ىف ريشي
 ةلواحمو "ةيمالسإلا ةرهاظلا" ل ىربكلا تاياغلل  ةماع ةفصب  ىبرغلاو

 اهنم فواخملا ةراثإو اهتايبلسو اهصئاقن زاربإو اهيلإ نيمتنملا باطخ فيرحت
 ةصاخ « ةرهاظلا هذه عم نييفحصلا لماعت نع ةّيح ةلثمأب كلذ ىلع للديو

 ليثمت ىندأ مهل سيل نم) تاحيرصتو لاوقأب داهشتسالا ىلإ نوئجلي امدنع
 ةيحطسلا ةءارقلا هذهل ةيعيبطلاو ةيمتحلا ةجيتنلا نإف ىلاتلابو .. (ةرهاظلل
 وأ ميلعتلا طسوتم  ىقلتملا - دهاشملا وأ ئراقلا نأ « ءاجرعلا تاريسفتلاو
 امب ءافتكالا ىلإ  قمعتلا ىف ةبغرلا مدع وأ تقولا قيضل لجلي دق ةفاقتلا

 راكفألاو تامولعملا ةحص ىدم نع ةقدب ثحبلاب متهي الو مالعإلا لئاسو همدقت
 ىمالسإلا فرطتلا وأ 'ةيلاكيدارلا“ هيلع قلطأ ام راكنتساب موقيف « هيلإ مدقت ىتلا
 هذه نييركت ىف مهدض:يزغلاو اهوروأ ىف ةيملعلا ئاوذلا نم | زيك نأ امك ءز»
 ىف ثحابلا حضويو . ةيعرشلاو ةيقادصملا اهيلع ىفضت لب ههوشملا ةروصلا
 نم ةيمالسإلا ةرهاظلل ئيسلا هجولا زربي ىبوروألا مالعإلا نأ هباتك ةياهن
 نع ربعت ال ىتلاو ةطبضنملا ريغ تاكرحلاو رصانعلا ىلع زيكرتلا لالخ
 لثم  ةيباجيإلا بناوجلا ضعب لمحت ىتلاو "ةيمالسإلا ةرهاظلا" لمجم
 هذه لبقت مدع نإف كلذل  ةيوهلا دادرتسا كلذكو ىفاقثلا وزغلل ىدصتلا
 . ةرهاظلا ةذهل ةجلاعم ىف اًيمالعإ الشف لثمي ةرهاظلا

 ةيمالسإلا تاسردلاو ةيلودلا نوئشلاو نايدألا ذاتسأ ء وتيزوبسإ نوج .د
 امك « ىحيسملا ىمالسإلا مهافتلا زكرم ريدمو « ةيكيرمألا نوات جروج ةعماجب
 «ىمالسإلا ملاعلا ىف ةيمالسإلا تاكرحلا ريثأتو مالسإلا ىف صصختم ثحاب هنأ
 تلوم: ةقامتتلا ةاةيونأا ىف طسرالا :نوشلا تاع زد .ذاحتالا "اهينو لعضو
 مالسإلا تاسرد زكرم ريدم بئانو ةيمالسإلا تاعمتجملا ةساردل ىكيرمألا
 ىمالسإلا ملاعلا نع دروفسكإ ةعوسوم هلامعأ مهأ نمو .. ةيطارقوميدلاو

 مم١١



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا
 ديزت ىتلا - هتافلؤم مضت امك .. مالسإلا خيراتل دروفسكا ةعوسومو رصاعملا

 " ةسايسلاو مالسإلا' باتكو "ميقتسملا قيرطلا: مالسإلا" باتك - اباتك ؟5نع

 حالصا مأ ةيلاكيدار مأ ةروث : ىسايسلا مالسإلا"و ' ةيطارقوميدلاو مالسإلا"و

 ريثأتلا : ةيناريإلا ةروثلا"و طسوألا قرشلا ىف ةيناملعلاو مالسإلا" باتكو'
 ةسايسلاو نيدلا : ايسأ ىف مالسإلا " و " ىملاعلا ماظنلاو نيدلا " و "ىملاعلا

 . " ةيمنتلاو مالسإلا " و 'عمتجملاو

 تمجرت تمت دقو لصألا ينابسأ وهو « نطنشاو ىف ايلاح ميقم وتيرزوبسإو
 .ةيبوروألا تاغللا بناج ىلإ ةيويسأ تاغل ةدعو ةيبرعلا ةغللا ىلإ هبتك

 ىلإ ىدؤت ىبرغلا مالعإلا ىف ميهافملا ىف طلخلا ةيلمع نأ وتيزوبسإ دكؤي
 هاجتا نإ" لوقيف ... ةمأك نيملسملاو نيدك مالسإلا نع ةيبلس ةروص ميدقت

 نيبو" ةيمالسإلا ةيلوصألا"و مالسإلا نيب ىواست ال مالعإلا لئاسوو تاموكحلا
 ىتلا ثادحألل انتاباجتسا مكحيو انمهف قيعي كلذ نإف ٠ باهرإلاو ةيلاكيدارلا

  ةيبرغلا مالعإلا لئاسو نأ ىريو' ريطخ وحن ىلع ىمالسإلا ملاعلا ىف ىرجت

 نييررخلاب ىلا نلااو كا ورا: ىف ةيلويصلالا وهن ماادنإلا نأ ىلع كرت بر ةماغ ”ةقصب
 مالسإلا) نأ وهو« مالسإلا هاجت ةماع ةروصب فقوملاو «٠ جيلخلا ىف شحافلا
 املكو. فنعلاو باهرإلا وه فرطتلاو ؛٠ فرطتلا ىه ةيلوصألاو« ةيلوصألاوه

 وتيزوبسا ريشي امك .. (امرجمو افرطتم حبصيس هنأ نظي انيدتم صخشلا ناك

 مالسإلا نيب طبري  ةمزألا ركف ىلإ ليمي  ىداقتنا ليلحت ةمث هنأ ىلإ
 نوزراب ءاملع ليلحتلا اذهب موقيو ىمالسإلا ملاعلا ىف ةيراجلا ثادحألاو

 نع ةيحاتتفالا تالاقملل ةيجوت ردصم نوكي ام ابلاغ ٠ نويسايس نوقلعمو
 : تافاقثلا مادص" لثم رظنلل ةتفلمو ةريثم نيوانع تحت « ةيمالسإلا اياضقلا

 ىذلاو' ةيعجر ةكرح ىلإ دوقيو بعشلا ةماع جعزي اسنرف ىف مالسإلا دوعص

 سفن ىفو «٠ م115١ رياني نم ١ موي ةيناطيربلا "فارجيلت ىادنص' ةديرجب رشن

 ندنل ىف نويرئازج" ناونع تحت الاقم "زمياتئادنص' ةفيحص ترشن مويلا
 ت11 2



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا
 ددهي مالسإلا .. أطخ ىلع زلراشت ريمألا" «٠ " ىمالسإلا باهرإلا نولومي
 ' فارجيلت ىليد " ةديرجب بتاكلا هبحاص دقتني لاقم وهو « ًالعف برغلا

 نيب رظنلا تاهجو ىف بيرقتلل ايناطيرب دهع ىلو زلراشت ريمألا تاهيجوت
 . برغلاو مالسإلا

 ةرهاظلا" مهف ىف تاروصتلاو ميهافملا نيب طلخلا ةيلمع نأ وتيزوبسأ دكؤيو

 : ىلإ عجري " ةيمالسإلا

 امومع .طسوألا قرشلا .تاسارد .ىف نييضصضختملا .نيثحابلا ةرذن ١-
 ةيطغت نولواحي مهنم ريثكلا نأ ىنعي امب اصوصخ ةيمالسإلا تاساردلاو
 ؛ خيراتلاو ةسايسلاو نوناقلا لثم ةفلتخم تاعوضومو ةعساش ةيفارغج تاحاسم

0 

 . يصحو ةثيدحلا تارتفلا

 نو ليلك نقي كتر. ىموداك نايدتاو ا وعاج ماربخلا نم نيتك نأ امي
 نإاف ةيمالسإلا تاعمتحجملل ئمداسإلا دعبلاو مالسإلا نع ةحيحصلا تامولعملا

 تازايحنالا نم ةيطابنتسا تاجاتنتساب جورخلا وأ ميمعتلا وحن ربكأ اهاهثإ كاكف
 . ةينيدلا ديلاقتلاو مالسإلل لحضلا مهفلا بناج ىلإ

 مهلاصتا ناكو ًادودحم ًاميلعت اولان مالعإلا لئاسو ىف نيقلعملا مظعم -
 ("” . ىغبني امم لقأ ةيمالسإلا ةرهاظلاب مهتربخو

 ةيلونمألا حلطصمو برعلا باتكلا

 ىأ - حيحصلا ىم لالا  اهانعم نيب قيرقتلا نود ىبرعل مالعإلا ىف ةيلوصألا

 ىدؤيو بصعتلاو ددشتلاب عابطنالا ىطعت ثيح نييبرغلاو يفور داو
 ١و١ مها



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 اهانعم بايغ ىلإ ةيئرملاو ةيفحصلا ريراقتلا ىف ىمويلا ةيلوصألا لامعتسا
 مهسفنأ نيركفملا تاقلح ىف ةلوادتم تحبصأو لعفلاب كلذ ثدح دقو «٠ ىلصألا

 ليهستل اهلامعتساب لوبقلا عم  ظفحتلا ليجست ّدت ام اذإو « ًانايحأ ظفحت نود

 لكشبو ددرتيام الإ ىقبي الو سانلا ناهذأ ىف رثؤي ال ظفحتلا اذه نإف  شاقنلا

 ىمالعإلا باطخلا ةغل ةيقنت ةرورض انهو . ةيبلس ناعم نم فثكم ىموي
 « امامت اهلامعتسا ضفرو ةفلتخملاو ةهباشتملا ىئاعملا تاذ ظافلألا نم ىبرعلا

 0 ىرخألا تا راضحلا عادا ىدل تلقم كا ىو فاق هع نكن ف ايلا

 ىتلاو « ةيكيرمألا ةيمالعإلا ةرطيسلا ىلإ ةراشإلا نكمي ددصلا اذه ىفو

 مالعإ ةزهجأ لالخ نم « ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاعمتجملا قارتخا ىلإ فدهت

 بيردت ربع  ةيكيرمألا  راكفألاو جماربلا طمن لقنب موقت اهتاغلب ثدحتت

 ةيبرغلاو ةيكيرمألا ميقلاو راكفألا مهباسكإو ٠ مهتاراهم ريوطتو نييمالعإلا

 ىلع عبنملا نم ةرطيسلا وأ « وش كوتلا جمارب لالخ اميس ال . ةماع ةفصب

 ةزهاج تايئاضفلاو فحصلل اهميدقتو تاليلحتلاو تامولعملاو رابخألا

 اميف ةصاخءابوروأو ةدحتملا تايالولا تاحلطصمو ىؤرو ميهافم ةلماحءعنصلا

 "1 . ةيمالسإلا اياضقلاب قلعتي

 م
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 يناثلا لصفلا شماوه

 ندنل« طسوألا قرشلا ةديرج «" مالسإلاو ةيبوروألا ةيلقعلا ' نامفوه دارم ١(

 ص ؛ ١ وينوي .؟5”تايلقألا دصض ةيرصنعلا" :ةيدوعسلا ظاكع ةديرج ١)

 7 ١.

 هدبع ةمجرت « "ةقيقح مأ ةفارخ ىمالسإلا ديدهتلا " :وتيز وبسا . ل نوج (؟
 .م١١٠٠ « ةرهاقلا ءطسوألا قرشلا راد ءمساق

 مططعل ]دادس رأ101285 (آم2065 : 280 60هلع ]0 ,1993.) (:؟

 | . م1

 ١. ؛ ص « قباسلا ردصملا (5

 ردصم« طسوألا قرشلا ةديرج' مالسإلاو ةيبوروألا ةيلقعلا " نامفوه دارم (1

 ا

 لجيبش ريد ةلجم « "مالسإلا رس وه امو؟ دمحم ناك نم " :تالوف شيربا ('
 ع يوفرون ةدئاملألا

 ءربوتكأ ةلجم « ' هئادعأ دي ىلع ةتمجرت يف نآرقلا هيوشت' :انبلا بجر (6
 ١١. صك657٠ ريمسيد 8٠ ةرهأقلا

 ١. ؛ ص قباسلا ردصملا :انبلا بجر (41

 ٠( ص قباسلا ردصملا :انبلا بحجر 8.

 ١( ةرهاقلا ءربوتكأ ةلجم' ةميدق ةعانص مالسإلا هيوشت':انبلا بجر 2"

 ص م7١٠7 ربمفون ١١.

 1117 دج
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 ) :ةءوه قئاننلا ردبضملا ١5(
 ١) قباسلا ردصملا ص”١.

 .27 ص قباس ردصم «مالسإلا هيوشت :انبلا بجر 6

 +1 نك ةيانملا .نديصملا 1 )

 ؟ هيلع امو هل ام قارشتسإلا ": ةيدوعسلا ىمالسالا ملاعلا ةديرج 06
 ١١١ " لهج نع 0 55 ةيمالسإلا دهاوشلا 00 اوروح نوقرشتسملا

 . ٠ ١ ص 65 ربمتبس

 1 28 ص قباسلا ردصم «مالسإلا هيوشت :انبلا بج ر 0

 ِ؟ هيلع امو هل ام قارشتسالا ”: ةيدوعسلا ىمالسالا ملاعلا ةديرج م

 ص لهج نع وأ أدمع ةيمالسإلا دهاوشلا نم اريدك اوروح نوقرشتسملا

 ٠١ ٠ ص م135١ ربمتبس

 راد ءتروفكنارف « راوحلل ةيادب : برغلاو مالسإلا' :نورخآو زناه ياك ١"(
 ما رشنلل رشيف

 ويلوي” ٠ ةرهاقلا« مارهألا ةديرج“' ؟ اذمخلا يلا قى واليبلا مزاح.د يح

 ما 7

 ماعطومع ؟ مطسسعل 15]مصح 10023 , آ.مد002, 1999 .(3

 5 ما065 ريمفون أ « ةيدوعسلا يمالسإلا ملاعلا ةهديرج ("

 ملاعلا ةديرج " بابضلا ةمصاع نم دئاع قاروأ": نيدلا دبع طسابلا دبع (65
 .ماأا51 رياربف 1 ةيدوعسلا يمالسإلا

١١8 
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 . 7١ص « م997١ وينوي 75 « ةيدوعسلا ظاكع ةديرج (175

 راوحلا نيب ابوروأ : مالسإلا مهفن نأ" ةودن لوح يمالعإ ريرقت 0(
 . م391١ ربمسيد 5” « امور ؛ "عارصلا

 ةديرج « " نيملسملل ءادعلا يلا دوهيلل ءادعلا نم ابوروأ": كامسلا دمحم (6
 ١5. صع م١١١٠ رياربف 77٠ ةرهاقلا ٠ قورشلا

 .قباسلا ردصملا 4

 « نوب «'يناملألا مالعإلا يف مالسإلا ةروص " : ةيناملألا نفو ركف ةلجم ( ٠

 .مآ٠5 وينوي

 ١ ملاعلا يف نيملسملاو برعلا ةروص " : ينرق تجهب روتكدلا " «
 اول ويل وي اج ةرهاقلا تاكل جلل ةماعلا ةقييلاو اة زكام

 . قباسلا ردصملا « نفو ةركف ةلجم (*؟

 .م١ 534 «ةرهاقلا ءداهج راد "مالسإلاو برغلا" باتك ةمدقم:نيساي ينم (”3

 ةلجم " ةثلاثلا ةجوملاو نيدلا .."ةيطارقميدلا: نوتجنتناه ليوماص (؟:
 .م٠١1317١ 55 ددع تسرف لانويشانرتنإ

 رهش ددع « ةيبرعلا ةغللاب « ةيسنرفلا كيتامولبد دنومول ةلجم ("ه
 .م١ 315 5 ربمسيد

 /1/؟5.(برغلا ةراضحل دوسألا هجولا) : ةيدوعسلا ظاكع ةديرج ("5

 : ما

 لمعطعم طتصماعع (] طع 8اعرع 1 طقعدأت 11/ءواعو 262ععم6 0055 01 (؟ا/

 .([؟1ح10)

 .قباس ردصم « يمللسإلا ديدهتلا : وتيزوبسإ .ل نوج (6

 و١١ -
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 لمعطعم :([ةأذصح ةطص0 :[طغع 11'ءعوا زص اطع 21255 116013). (؟؟

11101 

 ٠ ( قباسلا عجرملا 1010 .

 . 1010 قباسلا عجرملا (؟١

 .قباس ردصم ء«يمالسإلا ديدهتلا : وتيزوبسإ .ل نوج (4 و

 م

 5 قباسلا ردصملا 2 وديز وبيسأ 4 0

( 

( 

( 

 .م٠155١ ربمتبس ؛" تروبيراكيرفأ" ةفيحص (5

( 
 « ةيدوعسلا ملاعلا ةديرج ٠ "رضخألا رطحلا": ةدوج ديمحلا دبع يلاعم 5

 .م13357١ رياربف 5

 وأ انم يعامجلا باقعلل الو .. ميمعتلل ال ": ةيرهاقلا مويلا رابخأ ةديرج (؟ 7

 . ١٠ص ع م7١٠٠ رياربف "١8 انيلع

 . ةرهاقلا «" مالسإلل ةءاسإلا ةماود يف كرامندلا" مويلا :رابخأ ةديرج (؟ 6

 .م "7٠٠١ رياربفام

 مارهألا ةديرج ' بيرق نم" ناونعب يفحص دومع « ةمالس دمحأ ةمالس 4

 .م5١٠5 /١١؟ ١١/ 2 ةيرصملا

 جذومنلا .. ينيدلا فرطتلا دعاصت عم ": ةيرهاقلا مويلا رابخأ ةديرج (

 . 4ص « م١٠٠٠ ؛ربمسيد١ ١٠١ "ابوروأ ددهي رطخ يكيرمألا

 دض ةيناودعلا اهتلمح دعصت ادنلوه ' : ةيرصملا دفولا ةديرج 6١(

 . ١ص ءم5١٠5 ١١/ /١١"نيملسملا

5 
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 ءايتسإلا زواجتي امدنع : ايناملأ يف مالسإلل ءادعلا ": لدياز دراهاربإ (5؟
 .حابصم يلع ةمجرت ءماك٠ 4 ربمفون ١5 « ةيناملألا 1487 ةفيحص «" هدودح

 . قباسلا ردصملا (57

 ."برعلاو مالسإلل ةيبرغلا ةيؤرلا ةلضعم' 50 فسوي هللا دبع .د (5
 .م١ 531 رياربف © « ةيتيوكلا ىأرلا ةديرج

 . 50 ص «قباس ردصم «وتيزوبسإ ( 5

 .قباس ردصم . نورخآو زناه ىاك (ت51

 .قياس ردصم « رهس فسوي هللا دبع .ءد (3

 تاساردلا ةلجم . " برعلا هاجت ةينويهصلا تاهاجتإلا““ يريت سيناج (
 . 77ص « م577١ قيرف ٠ لوالا دلجملا سماخلا ددعلا « ةينيطسلفلا

 .نامجنول راد نع ما ندنل يف باتكلا ردص (34

 ةفيحص « ' ةيليئارسإلا ةقيرطلا يلع يمالعإ ليلضت " : يضيوعلا دمحم ٠(
 .م؟ ٠08 ربمتبس  ةيبرعلا ةعبطلا . ةيسنرفلا كيتامولبيد دنومول

 ١"( قباسلا ردصملا .

 همدوأ دود. 1م20012.501/.ا]1ع ةساردلا جئاتن رشن يذلا عقوملا رظنا ('”
 006/2520 /1-- ا

 . توريب «٠ سيرلا ضاير راد " مالستسالا ةسايس " : نسحلا لالب (1؟
5. 

 ةئيهلا « ةثالثلا تايدحتلاو باهرإلا يلع برحلا 6 ةيملاعلا دئارجلا ةديرج 0

 . م7/1١٠٠؟/5١ تامالعتسالل ةماعلا

00 
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 بيذاكأل يدصتلا يف لشفي يبرعلا مالعإلا " ةيرهاقلا مويلا رابخأ ةديرج (5
 ال17 وياه 4 ”ليقا شل

 . 7١ص م115١ سرام ١5 « ندنل , طسوألا قرشلا ةديرج ("7

 .55/8ص « قباس ردصم « ىمالسإلا ديدهتلا « وتيزوبسإ (1

 ٠ باتك ةدعل " برغلاو مالسإلا" باتكل هميدقت لالخ رمع بوجحم .د (
 ما 15 ؛ةرهاقلا

 < ”ةيكيزمأ :ةعانبس ع: ”ةنيرعو ةيريصم كاركاشقاو تتكيف م حيمر تعلط 04

 . © صوب ١5١.,< ربمفون ١6 « ةيرهاقلا حتفلا ةديرج

 د دج
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 كلاثإ) لسفلا
 ريملسملاو مالسإلا ةروص ةيوستل ةينهملاو ةينفلا لماوعلا

 )وذا تفحسملا <.  هظوء 39 5 ش
 هيسلسلا ةروصلا زارا لم وه

 :  لئاسولاو تاودألا : الوأ

 نيوانعلا ١

 نطاوملا سوفن ىف قلقلاو فوخلا ثعبت ىتلا ةريثملا نيوانعلا مادختسا
 نطاوملا ةايحل ةماعلا سسألا ددهي كيشو رطخ دوجوب اروعش دلوتو ىبوروألا

 داهجلا ) ( نومداق نوملسملا ) : لثم نيوانع نم انل حضتي امك . ىبوروألا

 مالسإلا ) ( أطخ ىلع زلراشت ريمألا ) ( مالسإلل حيبقلا هجولا ) « ( انوحن هجتي
 . اوهبتنا ) لثم برحلا تادرفم لمعتست ىتلا نيوانعلا كلذك . ( برغلا ددهي

 ( انوحن هجتت ةسدقم برح ) « ( ةيملاع ةيراحتنا ةقرف ىمالسإلا باهرإلا
 ٠ ةماع ةفصب نيملسملا نأب ىحوت ىتلا نيوانعلا بناج ىلإ ... (مالسإلا فيس)
 عضوم نوربتعي اولازام مهنأو « سانلا نم ريثكلا رظن ىف نيرخآلا اولازام
 كلذ ىلع ةلثمألا نمو ٠ ىبوروألا عمتجملا نم اءزج سيلو ثحبو ةسارد
 دوقي اذامل .. كارتألا)؛ (لازعنالاو جامدنالا نيبام نوملسملا) (ءابرغلا ناريجلا)

 7 .. ( ؟ ءارضخ سديسرم ةرايس قوراف

 مهتعارق دنع نينطاوملا نم اريثك نأ ىلإ عجرت نيوانعلا هذه لثم ةروطخو
 دقل .. اهدحو  ةيوناثلا وأ ةيسيئرلا - نيوانعلا الإ نوءرقي ال دقف ؛« فحصلل

 تا ا يا
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 ايناملأ ةكم ) ةيسيئرلا ةحفصلاب ةيناملألا ( ليجيبش ريد) ةلجمل ناونع مهاس
 . ةملسأ عورشمل ضرعتت ايناملأ ديكأت ىف ( ةتماصلا ةملسألا

 : روصلا-"

 : ىف حورطملا عوضوملل ةلصب تمت ال روص رايتخا : ةيفحصلا ةروصلا -أ

 ىحوي اهمادختسا نكل هل ةبسنلاب ةمهم ريغو - ةيفحصلا ةداملا نتم - ةفيحصلا
 نع ثيدحلا ىدل دجسم ىف نيلصمل روص ضرعت نأك : ةيمهألا كلتبو طبرلاب
 ىلع ىنيدلا عباطلا ءافضإب ىحوي امب م5١٠٠ ماع ندنل ورتم ىلع ءادتعالا

 لفافحالا ةنيصق نم: + .لدكللا :ةرشنلا  :ةينكيسلا .تاطومسكوتنلا .قمي ىققلا

 (" .. ةينيد اروص نمضتت روص مادختساب كلذو ٠ نيطسافل ىليئارسإلا

 ء روصلل قزلو صق « جاتنوم ةيلمعب ةيبرغلا فحصلا موقت راطإلا اذه ىفو

 فلا نم غلبا ةروصلا نأ رابتعاب ىسفنلا ءاحيإلا بولسأ كلذ ىف ةمدختسم
 د ضمحملا نستلا نوفل نات ةورافن .نوكت: دق: نوضلا نا ع ور هةملك

 ريد) ةلجم ةترشن ام ةحضاولا ةلثمألا نمو .. ةقدب ىنعملا سفن لمحت ال

 (؟١4 5150) نيتحفصلا ىفف ء« م١٠٠٠ ربوتكأ 5 خيراتب ةيناملألا ( ليجيبش

 يحتل نع يحض. رضوم ناطإا نىك روش روع عدرمل حو

 نيينطسلف نيباش رهظت اًيبسن ةريبك ةروص ىرن ىرسيلا ةحفصلا ىف «ةينيطسلفلا

 ةغبص اذ اًوجو ةلعتشم انارين ةروصلا رهظتو « فوتولوم تاجاجز نافذقي
 غلبت ىرخأ ةروص كانه ةرشابم ةروصلا نيمي ىلعو ءادتعالاب افغشو ةيناودع

 نيب لمحي ىليئارسإ نطوتسم اهيف رهظي «٠ ىلوألا ةروصلا ثلث نم برقي ام

 حالس امأ «  نيينيطسلفلا نيمجاهملا ىمرم ىف ناك ول امك  اعيضر هيعارذ

 ءارو ابيرقت ىفتخا دقف فشكلا مازح ىف نطوتسملا هلمحي ىذلا فوكنيشالكلا
 نوينطسلف نودتعم) وه عوضوملا حبصأ ةروصلا هذه مامأ !! عيضرلا مسج

 "7 !!( ءايربألا نينطوتسملا لافطأ) ىأ ( ءايربأ نونطوتسم نومجاهي
 6ك
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 ظ : ةينويزفيلتلا ةروصلا - ب
  ىحللاو ةالصلاو دجاسملا بناج ىلإ  ةصاخ ةفصب باجحلا حبصأ دقل

 قايس ىف ىلاثم زمرك ةجئار ةروصب مدختسي م١١٠1١ ربمتبس ١١ ثادحأ ذنم

 ةعيرس ةطقل راهظإ ايفاك حبصأ ىلاتلابو ٠ ىمالسإلا فرطتلاب ةقلعتملا ججحلا
 ةحضاو رومألا حبصت ىكل باجحلا ىدترت ةأرمال نويزفيلتلا تاشاش ىلع

 : ةأرملا عمق ىأ داهطضالاو باجحلا نيب ىوقلا طبرلا ةيلمع أدبت ثيح ءامامت
 داج شاقن لحم مويلا ةملسملا ةأرملا باجح لعجت ىتلا بابسألا حضوي ام اذهو

 ىتش طبر لاجم ىف ةلاّعف ةينقت كانه راطإلا اذه ىفو .. يبرغلا عمتجملا ىف

 نمو « ةيقئاثولا مالفألاو جماربلا لالخ نم ضعبلا اهضعبب ةفلتخملا تالاجملا

 همليف ةصاخ ٠ روتالر لوشرتيب ىناملألا ىمالعإلا كلذ يف صصخت نم رهشأ
 ركسعم ىف راجفنا ) ىلإ ريشي ىذلا 1 لبقتسملا ىف ةكرعملا ةحاس) ىنويزفلتلا

 موقت تابرعو ةرمدم لزانمل اروص مليفلا ضرعي ( كسيبساك ىف سورلا دونجلل
 ناطلسلا دجسم ضارعتسا) ديدج عطقم ىتأي مث .. رامدلا راثآ عفرو ءالخإب

 ىف ( ةينويزفيلتلا ةروصلا) اريماكلا لوجتتو « ىكرتلا زارطلا ىلع ىنبملا دمحأ
 . ةبقلا ىلعأ لالهلا ىلعو ةبقلا ىلع زكرتو ةيرامعملا هتيفلخب دجسملا ءاحنأ
 ةقئاف ةعرسبو ةمخض ةقيرطب مت ىذلاو مالسإلاو ءادتعالا نيب طبرلا مت ىلاتلابو

 مدقي ملو عقو ىذلا راجفنالا ةيعونب املع دهاشملا طحي مل مليفلا نأ امك ادج
 امو راجفنالا نيب ةلص دوجوب داقتعا كانه ناك اذإ ةعنقملا نيهاربلاو ججحلا

 لالخ نم مالسإلا زومر لكل اهيوشت مّدق هنأ امك ٠ ىمالسإلا باهرإلا ىمسي
 .( ةينويزفيلتلا ةروصلا)

 تانايبلاو تايئاصحإلاو مافرألا ةغل مادختسا - "

 « ةحيحص ريغ نوكت دق ىتلا تانايبلاو تايئاصحإلاو ماقرألا ةغل مادختسا

 لكشب "ايبوف مالسإلا" راشتنا بابسأ مهأ نم  ةغلابملاو ليوهتلا فدهب كلذو

 رطاخم دوجوب ىحوي امب « ةيمالسإلا ةرهاظلا مجح ىف كلذو  قاطنلا عساو
 مس ١ ال ها دس
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 دق ايناملأ ىف مالسإلا اوقنتع تعا نيذلا ددع نأ نع ثيدحلا لثم ؛ ةيساسحلا ريثي وأ

 ددع وأ ام دلب ىف دجاسملا ددع ىلإ ةراشإلا وأ .. م995١ ماع ىتح لصو

 نأ دكؤي ىأر عالطتسا ىلإ ةراشإلا وأ اسنرف لثم ةنيعم ةلود ىف نيرجاهملا
 ىلع امامت قبطنت بصعتم ةملك نأ نودقتعي نييسنرف ةعبرأ لك نم ةثالث
 مالطا

 :( يمالعإلا لوانتلا لكس ) تيقوتلاو عقوملا
 انايحأو « هثب تيقوتو تاقلحلا ناونعو جمانربلا عوضوم ددحي نويزفيلتلا ىف
 مامتها راثإ ىلع هتردق ىدم ىلاتلابو « ام عوضوم ةيمهأ جمانربلا مدقم مسا
 ةحاسمو رشنلا عقوم نوكيف ةفاحصلا ىف امأ ... ههابتنا تفلو دهاشملا

 تامولعملا ةيمهأ ىلع ارشؤم :ناولألاو طنبلا انايحأو +« ىفحصلا عوضوملا
 تاحفصلا ردصتي ضرس ةراثإلا عباط لعجيو ءعوضوملا كلذ يف ةدراولا

 دارفألل ةطرشلا ةقحالم ءابنأ كلذ ةلثمأ نمو « تالجملاو فحصلا ىف ةيسيئرلا
 ةظحالم مامتهالل ريثملا نمو م١ ناس ثادحأ ذنم ( دجاسملا ) ىف

 ىجهنم مييقت لالخ نمف « ةيناملألا ( نيتشيرخان ريج ريبنرون) ةديرج ىف دروام
 نيملسملا نيرجاهملا ةقحالم ءابنأ نأ ظحول « م7١٠٠ ماع لالخ روهش ةدعل
 < ةديرجلا ةسنرلا' ني راتغلا و: :ةاحكيحلا ايتاذدتلظحا !ةضاملالا ةطرنتلا لبق قم
 اهنإف نيملسملا نيدت ةجيتن ىلإ تاقيقحتلا لوصو مدع ىلإ ريشت ىتلا ءابنألا امأ
 ترد نأ + ةحياو. نيك ريكس ةحاسم, قو ةياحاذلا تاحتيفلا ىف نقع
 مت ىتلا تالاحلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ نم مغرلا ىلعو . قالطإلا ىلع اهرشن
 مالعإلا أ الأ ادبأ اهيلإ هجوملا ماهتالا ةحصل ساسأ ال هنأ تبث دق اهفيقوت

 اذهو « دجاسملا نم ةعبان رطخ رداصم كانه نأب عابطنالا ىذغي لظ ىبرغلا
 ملعتو ةالصلل ناكمك ( دجسملا ) موهفم ىلع أرطي أدب ىذلا فالتخالا رسفي

 ىبوروألا مالعإلا ىف ( رمآتلل ) ازمر حبصأ ىتح « ةرتفلا كلت ىف نيدلا
 اب يكيومالاو

 ت1
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 : طامنألاو بيلاسألا : ايناث

 ا روي ملط ىتلا تاهرصوملاو اناضقلا ضرع: نق ةوهتسملاراركقلا -1

 ةدحلاولا ةليسولا ىف: نوكري نا ركلاو + .نيملتسلا و. ركانسإلل ةيبلتم نا ومو ةظولكم
 لئاسو ىف وأ « ( فنعلاب ةطبترملا ثادحألا ضعب راركت لثم ) ةفاحصلاك

 قبس دقو ...(تنرتنإلاو نويزفيلتلاو ةعاذإلاو ةفاحصلاك) ةفلتخملا مالعإلا

 ةرهاظ نع ثيدحلا دنع  ةركفلا زاربإل ةليسوك - راركتلل جذامن ىلإ ةراشإلا
 بولسأ نايبل ىرخأ ةلثمأل ضرعن فوسو « ىبوروألا مالعإلا ىف ( ةيلوصألا)
 :. ناوكتلا

 اهماقأ ىتلا ىوعدلا ةيضق ةيبوروألا فحصلا تراتأ م١١٠٠ وينوي رهش ىف

 اهجوز نم ىوادعسلا لاون ةروتكدلا قيلطتب ابلاطم نيبرصملا نيماحملا دحأ

 اهئارآو ةينيدلا اياضقلاب ةصاخلا اهتاحيرصت ببسب - امهنيب قيرفتلا - ًاّيرابجإ
 عيرشتل اهداقتناو ةينثولا سوقطلاب جحلل اهفصوو « ىمالسإلا نيدلا ءاملع ىف
 . ةأرملاب صاخلا ثاريملا

 لثم باهسإلاب ةيضقلا هذه ىلإ اهنم ديدعلا ىف ةيناملألا فحصلا تراشأ
 ناونعب م١١٠٠0٠5 وينوي ١6 خيراتب رداصلا اهددع ىف ( هشتيود دوز )هيفحصلا

 ةفيحصو ٠ (باهت نل ةأرملا قوقح نع ةعفادملا .. ىوادعسلا لاون)
 م1 نينو منوي( ىراطمللا قالطلا ]' ارت كنك ( حرت ركل
 ددعلا ىف (واشدنوررتروفكنارف) ةفيحصو « ىرهوجلا ميرك رصم نم اهلسارمل
 كلت ىف ةيضقلا سفن ةيسنرفلا فحصلا تلوانتو م١١٠1 وينوي 75 موي رداصلا

 نيفقثملا ةدراطم تأدب) نوانع تحت (دنومول) ةفيحص لالخ نم ابيرقت ةرتفلا
 موي ةيدنلوبلا (اتيلويسوبزير) ةفيحص ةيضقلا ترشن امك (رصم ىف

 ٠ ( نيدلا ءاردزإ ببسب قالطلا : رصم) ناونع تحت مهو, 6

 نم عرظملا ىطبقلا بهازلا ةيضق ةيبووزألا فحبضلا»تزاثأ ةزئنلا ننلك ىف
 يراك هدوم عمت ةدبطا# |١ نوبص هل ةيونيتكت ىذلا وو ظووسأ ىفا ىقورخملا ويف

 «ا/ ١ -



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 طابقألا عم لكاشم راثآ امم ء رصم ىف (ربخ رخأ ) ةديرجو (أبنلا) ةديرجب
 لكشب ةيبوروألا ةيفحصلا تاجلاعملا اهتلوانت دقف“ روصلا رشن ىلع نيطخاسلا
 . قاطنلا عساو

 ىف طابقألا داهطضاب ىحوي وحن ىلع ةيضقلا ةيناملألا فحصلا تلوانتو
 دوز ) فحصلا ىدحإ تراشأ لب ايلعلا فئاظولا لغش نم مهنامرحو رصم
 « ةمامقلا عمج لثم طابقألا ىلع ايندلا فئاظولا رصق ىلإ ( جنوتياست شتيود

 شن. ىلع اهامكحا' كطايقألا] كلنا وكاذكم مايقو بضغ دوجوب ةفيحصلا تمعزو

 زجات ريد) عوضوملل فحصلا نم ريثك ةيطغت بناج ىلإف «٠ ةروصلا هذه

 (هينامجلا رتوفكنارف ١ جنوتياست هشيتودوز ءواشدنور رتروفكنارفو ) ( لجيبش
 ناونع تحت اروصم اريرقت 411)| 221 ىناملألا نويزفيلتلا اتانق تثب
 وينوي 7١ موي ىف كلذو ( ةديدج ةلحرم ذختي طابقألاو نيملسملا نيب عارصلا)
 .مل١

 ناونع تحت ( دنومول) ةفيحص نم لك ىف ةيضقلا ةيسنرفلا فحصلا تحرط
 ةفيحصو م١5/5/١١٠٠ موي ( ةيطبقلا ةفئاطلا بضغ ريثت حئاضف ةفيحص)

 .مويلا سفن عوضوملا نعاريرقت ترشن ىتلا (نويساربيل)

 تحت م١١٠٠ /5 ١5/ موي ةيكيجلبلا هجروم ىد ةفيحص ةيضقلا تلوانت دفو
 ( ةرهاقلا ةيئاردتاك مامأ رهاظتلاب نييحيسملا فالآ مايق) ناونع

 هفطمصلا نكرر لقاك وعزا ركتللا نضروعلا كين نيكس ١1 كادحأ .ةعفج اع

 مامأ رصم ىف ذاوشلا ةمكاحم ىلع ةيسنرف ةيصخش 6٠٠١ تاجاجتحال ةيسنرفلا
 ةمهت نأ ىلإ تراشأ ىتلا ( نويساربيل) ةفيحص لثم .. ةلودلا نمأ ةمكحم
 "* ل ةهجوملا ةمهتلا ىه نايدألل ةيفانم لاعفأ باكتراو ىسنجلا ذوذشلا

 ةفيحصو ( ناوبول) ةلجمو ( وتافرزبوأ ليفونول) ةفيحص بناج ىلإ ء٠ ىرصم
 حتفي ةظفاحملا ةيسنرفلا فحصلا ربكأ ( دنومول ) ةفيحص تماق امك (ناتامول)
 .. ذاوشلا نطعيل ةقباس تامكاحم ىلإ تراشأو : رصم ىف ذاوشلا هشلم

 ا



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا سس سس سسطشمشي4ي8يههننُنم 6

 ذخأيو ٠ اهلمكأب ةروصلا ىلع اليلد ةنيعم عئاقو رابتعا ىأ : ميمعتلا ١"
 . لاكشأ ةدع ميمعتلا

 ثيدحلا لثم « ( نيملسملا ) ةعومجمل ءامتنالاو درفنملا لمعلا نيب طلخلا أ

 عضولا هفصوب ىمالسإلا ملاعلا ىف ءاسنلا ضعب اهل ضرعتت ىتلا لكاشملا نع

 نم ةقرفتم ءاحنأ ىف ثدحت ههباشتم عئاقو كانه نأ مغر « ةملسملا ةأرملل ماعلا

 تارابتعا ىلع ًءانب جاوزلا دقع تالاح لثمو « ةينيتاللا اكيرمأ لثم « ملاعلا

 نيملسملاب رمألا قلعتي امدنع نكلو ... ايناملأ ىف نينيصلا عمتجم لخاد ةيلئاع

  مئاد وحن ىلع اهراركتو اهميمعت ىرجيو ثادحألا ءاقتنا ةداع متي هنأ دجن
 ١( . ةقيقحلا مكحب حبصت نأ ىلإ لبق نم انركذ امك

 وهو «٠ نيدلاو ةيموقلاك ةنيعم ةعومجم ءامتناب قلعتت تافصاوم ركذ -ب
 رمألا ةروطخ نأل « مالعإلاو هفاحصلا ةنهم فرش قيثاومو دعاوق فلاخيام
 . ةعومجملا لماكب ةقلعتم ةرهاظ اهنأ ىلع ةيدرفلا تالاحلا ريسفت ىلإ عجرت

 رعاشم م7١٠٠ فيرخ نطنشاو ىف صانق راثأ امدنع « انه حضاولا لاثملاو

 ةعباتلا) ةيناملألا ايرافاب ةعاذإ ىف انعمس نينطاوملا سوفن ىف فوخلاو علهلا
 قنتعا ىذلا دمحم نلا نوج ) ةرابع صانقلا لاقتعا دعب (ةسماخلا ةانقلل

 ةلمجلا نأ الإ ٠ نطنشاو ةيلمع بحاص عفاود فرعُي ال هنأ مغرو .. (مالسإلا

 ةنايد ءايربألا دض فنعلا لامعأ نيب ةلص دوجو ىف ءاحيإلا تطعأ دق ةقباسلا

 نم اعون رمألا اذه  ةرتفلا كلت ىف حبصأ ىتح .. لامعألا كلت بكترم

 (ملسم) لعافب عوضوملا قلعت املاط ٠ ةيفحصلا ريراقتلا ىف ةلوادتملا فارعألا

 ني رح خويك و ملا ةيسانلاب اميه كلذ ناك :عاروس ىتيقلااه اهقنالا ١ نكذ مكيف

 تاروصتلا اهب دوصقملاو_2«51عما57مع ةدانعم ا تاهيسيلكألا مادختسا "

 اهب ىلإ وعلا قر انما نيتك م نيملسملا و متاكنالا نه ةدماملا ينلا وقلا ور ةيظيمتلا
 نصا يوب جب هكذا ةطيرعم نلاقي. ناك ندعقي .اهننع م يبوقلاا مالا نفك طفلا
 ةعرسب متي « ىبرغلا نهذلل ةدوهعملا تاعقوتلا عم قئاقحلا هذه ضراعتت امدنع
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 حيضوتل لاثم لضفأو .. تاهيشيلكألا كلت لالخ نم اهضرع ةداعإ ةلوهسو
 . اقباس ناتسكاب ءارزو سيئر (وتوب ريزانب ) جذومن وه طمنلا اذه ةروطخ
 ةيديلقتلا تاروصتلا عم اضقانتم كلذ ءاج ةموكحلل ةسيئر تحبصأ امدنعف
 ىكلو « ةملسملا ةأرملا رود لوح ىبرغلا مالعإلاو عمتجملا ىف ةدئاسلا
 لوصوب ) ةقلعتملا ةقيقحلا كلت ىف رظنلا ةداعإ ىلإ يبرغلا مالعإلا رطضي ال
 تمتف كلذ بابسأ رسفت تانايب اومدق « ( ملسم دلب ىف مكحلا ىلإ ةملسم ةأرمإ

 امم ؛ دروفسكإ ىف ةيعماجلا اهتساردو « ناكسلا ةيمأو « اهيبأ ثارت ىلإ ةراشإلا
 اهل ةعيشلا معد ىلإ ةراشإلا ترج امك « ام دح ىلإ ةملسمك اهتفص دقفت اهلعج
 نأ تابثإل تاحاضيإو تاريسفت ميدقت رمألا بلطت دقف نذإ .. تاباختنالا ىف
 دئاسلا ىأرلا أطخ مدع ىلع ديكأتلاو ٠ ةضحم ةيئانثتسا ةلاح تناك وتوب ةلاح
 (* . بصنملا اذهل ةملسملا ةأرملا لوصوو مالسإلا نيب ضقانت دوجوب

 نييبرغلا نييفحصلا رثأتب لوقت ىتلا ةيضرفلا ةحص ةيفحص تاسرد تدكأ
 امك « ةيفحصلا مهريراقت ىف ىمالسإلا ملاعلاب ةقلعتملا ةيصخشلا تاهيشالكألاب
 ندحيسلا لمعلا كلن ىلإ تصأ . .نيودا نووندحم .نوداتت ىف ترا اهنا
 هتئيب ىفو هتسردمو هترسأ ىف ىفحصلا اهقالتي ىتلا تاهيشالكألا كلت ححصي ال

 ىفحصلا هلمع لالخ اهميدقت متي مث نمو نيملسملاو مالسإلا نع ةيعامتجالا

 ىف ةيطمنلا روصلا ميدقت ىلع ةلثمألا نمو ( ىمالسإلا ملاعلا نع هريراقت ىفو
 ىرصنعلا زييمتلا) ةلاقم ىف كيد ناف نوت هركذ ام ٠ ىبوروألا نويزفلتلا
 ةيعون ةسارد جئاتن ىلإ تراشأ امدنع « م5١٠٠ ماع ( ةيبوروألا ةفاحصلاو

 ةيطمن راودأ دانسإ ىرجي لازام هنأ تنيب ىتلاو ةريهشلا ةيسيلوبلا تالسلسملل
 يلع الس نتاوي انهم ويحتل وبلا وب ةكلا رتاالااو ءانوعنلل نوع بى ةرتفلا كلك: ىف دع
 . ىبوروألا نويزفلتلا ىف مهتروصو نيرجاهملا نم ريثكلا

 ليلحت ىف نيصصختملا نم ريثك ىري : كوكسلا ىلع ةينبم ةرظن
 دب ال نيملسملا نع ردصي لمع ىأ نأ « يبرغلا مالعإلا ىف مالسإلا ةروص
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 ةرظنلا نوكل كلذو - برغلا مالعإ رظن ةهجو نم  ائطاخ المع نوكي نأو
 نم نيملسملاو مالسإلا اياضق باعيتسا متي ثيح . كوكشلا ىلع ةينبم مهيلإ
 امدنعف اهسفن قئاقحلا لالخ نم سيلو لبق نم مئاقلا ( ىريسفتلا ) ماظنلا لالخ

 ىلع مالعإلا لبق نم رسفي كلذ نإف ٠ باجحلا ءادترا ىلع ةملسم ةأرما رصت
 ناونع ءاج دقف .. ىرمأتلا لغلغتلل ةلواحم لب ركنتلاو هيومتلا نم طمن هنأ

 مل ىتلا باهرإلا رصانع) م5١٠٠ ماع ايناملأ ىف ةيعوبسإلا تالجملا ىدحإ

 ىف ةبغرلا تناك اذإف ( ةيناملألا ةيسنجلا ةزايح ىلإ ابوءد ايعس ىعست دعب طشنت

 هلمع نيملسملا ىلع بجي ىذلا امف « لغلغتلل ةلواحم اهنأ ىلع رسفت جامدنالا

 ةئطاخ جئاتن صالختسا ةيفيك ىلإ ريشي امب ..؟ ةيباجيإ ةروصب اورهظي ىك

 رمألاف «٠ قئاقحلا نم (نييباهرإلاب ةقالع هل ةيسنجلا ىلع لوصحلل ىعسلا)
 نسحو ةفرعملا ةقد ىلع ًءانب فرصتلا نييمالعإلاو نييسايسلا نم بلطتي

 + ديدتكلا

 : يمالسإلا ملاعلاو مالسإلاب لهجلا لالعتسا 5

 ةئيسلا ةروصلا تيبثت ىف مهاست ىتلا لماوعلا ذحأ وه: :لهجلا :نآب .لوقلا نكمي

 نم 5767 نإف لاثملا ليبس ىلعف « ابوروأ ىف نيملسملاو برعلاب تقصتلإ ىتلا
 اذهك معلا وأ ينالسإلا فلاعلا نأ ةقاننر ا قع اديك اكارعي آلا تالطرونلا يعشلا
 ىبرعلا مهافتلا ريوطت سلجمب ىمالعإلا لوئسملا ( ليود سيرك ) لوقي
 نطاووسلا اهدلغ تيكدم نقلا نت ةموقلا:ةلعألا «لئاسو موقت انه ناو... نقاطيربلا
 ةصاخ « ةللضم راكفأ جيورتب  نيملسملاو مالسإلا نع هتامولعم ىف ىبرغلا

 فيسلا لمحي ىذلا ىحتلملا ملسملا ةروص بناج ىلإ. ودعك مالسإلا ريوصتب
 روصي امدنعف « برغلا مالعإ ىف اجاور رثكألا ةروصلا ىهو ٠ فحصملاو

 ليربإ )١” خيراتب ةيناطيربلا زيمياتلا ةفيحص ىف ( نيفيلدرانرب ) بتاك
 مهنأل ء لتقلاب نوموقي امدنع نوجهتبم ءادعس نيملسملا نيبصعتملا أ (م١ 5

 ئراقلا نإف  ةنجلا دوصقملا - لضفأ ديعب ناكم ىلإ نوبهاذ مهنأب نونمؤي

 “ لش



 ةسدقم بورحب ىدانت اهنأو « ( نيدلا مساب) لتقلل ةعيرش مالسإلا نأ دقتعي فوس
 )١'( !! ءايربألا دض

 نيملسملل ةيباجيإلا بناوجلا نع تيدحلا لهاجن 5
 اياضقلا نع ةيفحصلا ريراقتلا لوح وكسنويلل ةعسوم ةسارد ترهظأ -

 اهثيدح ىف طقف نمكت ال ريراقتلا هذه ةلكشم نأ « ةيبرغ نادلب ةدع ىف ةيلودلا

 نإ « ةيباجيإ اياضق نع ثيدحلا نع اهماجحإ ىف نكلو « ةيبلس اياضق نع
 ةحيحصلا تامولعملا نم قايس ىلإ جاتحت ىبرغلا مالعإلا ىف مالسإلا ةروص
 © ىمالسإلا ملاعلا ىف وأ برغلا ىف نيميقملا نيملسملل ةيباجيإلا بناوجلا زاربإل
 ةفرشملا جذامنلاف « ةيمالسإلا ةرهاظلل عرسأ مهف ىلع روهمجلا ةدعاسم فدهب
 .. ةيبرغلا مالعإلا لئاسو ىف اموي اهنع ثيدحلا متي مل ىملسلا حافكلاو ةمواقملل
 . ىمالسإلا ملاعلا ىف وأ برغلا ىف عيمجلا ةفرعي ( ىدناغ امتاهام) ىسودنهلاف
 وه ملسملا اذهف ( ناخ هاشداب ) لثم ةملسم ةيصخش اوفرعي نيذلا نيليلقلا نكل

 سانلا رثكأ نم ناكو ةيملس تارهاظمب مايقلل ناتسكاب ىف فالآلا كرح ىذلا
 ةروص خيراتل عبتتملا نإ .. لبون ةزئاجل حشرو قبس امك ٠ ىدناغ عم انواعت
 اياضقلابو نيدك مالسإلاب مامتهالا ةلق ظحلي ٠ ىبرغلا مالعإلا ىف مالسإلا
 زكرتي ىمالعإلا مامتهالا نأو « ةيمالسإلا تاعمتجملا لخاد ةفلتخملا ةيعامتجالا
 ةيجولديألا ةحورطألا ةبحاص اهفصوب « ةيلاكيدارلا ةوجولا ىلع ريبك لكشب
 . برغلل ةضراعملا

 دة مدينا ل | سس تدم

 : ىلإ عجرت ىمالسإلا ملاعلا اياضقل ةيعضوم ريغ ةيمالعإ ةيطغت :ًالوأ
 سفانتلا فورظ بلطتت ثيح .. ةماع ةفصب ىمالعإلا لمعلا تايلأ أ
 ةيفلخ ميدقت نم الدبف .. ةعيرس ةجلاعم ميدقت تقولا طغض تحت  ىمللعإلا
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا سسسسسس سس

 ليلقتل  دئاسلا ةفرعملا طمن ىلإ نويمالعإلا أجلي « عوضوملل ةميلس تامولعم
 قئاقحلاو تامولعملاب بلاوقلاو فطاوعلا لادبتسا ةيلمع ثدحت انهو  رطاخملا

 . ثادحألاو اياضقلا ليلحتو قيلعتلا ةيلمع ىف ةصاخ  (تاهيشالك) ةدماجلا

 اياضق نع نييمالعإلاو نيررحملا ىدل ةبولطملا تامولعملا صقن ب
 تامامتهالا تاذ ةنخاسلا اياضقلاب قلعتي اميف ىمالسإلا ملاعلاو طسوألا قرشلا

 نم ريثك ناك ثيح « ةيناثلا جيلخلا برح نم ةلثمأ ةدع كانهو .. ةيلودلا

 اريثك نأ امك .. قارعلا نع ةيسايسلاو ةيفارغجلا تامولعملا نولهجي نيلسارملا

 مهل حمسي مل مهنكلو . كانه نم برحلا ةيطغتل ةيدوعسلا ىلإ بهذ مهنم
 نوُدعي اوناك لب « ةرشابم فقوملا ىلع عالطإلا وأ ةكرعملا ضرأ ىف لوجتلاب

 تاوقل ةيركسعلا ةدايقلا مهل همدقت ام لالخ نم ةينويزفيلتلاو ةيفحصلا مهلئاسر

 عضولا نع ةيقيقح تامولعم ةيأ اوفرعي وأ « ءيش ىأ اوري نأ نود فلاحتلا
 . برحلا ىف مئاقلا

 ماكحأ رادصإ ىلع نيفحصلاو نيسايسلا نيللحملاو نيقلعملا دامتعا لج
 امنيب ( ديدهت ) اهنأ ىلع رخألا ةفاقث كاردإ متي ثيح افلس ةدعم ءارآو ةزهاج
 ةيطغتلا حبصت انهو ةرّيخو ةيلاتم ةفاقث هيلإ نومتني ىذلا عمتجملا ةفاقث

 لثملا اهيلع قبطني اهنأكو ٠ سانلا ةماع تاهاجتاو لويمل ةعضاخ ةيمالعإلا

 ('""7 ( ادك زواع روهمجلا ) لئاقلا

 ايناملا ةفاحص ىف برعلا ةروص
 لّصوت « ( ةيداحتالا ايناملأ ةفاحص ىف برعلا ةروص ) ناونعب ةسارد ىف

 ةفاحصلل ىنهملا ءادألا فعض ىلإ ىدؤت ىتلا لماوعلا مهأ نأ ىلإ ثحابلا

 : ىلإ عجري ةيمالسإلا اياضقلا صخي اميف  ةيناملألا

 ١ ةيمالسإلا ةيبرعلا اياضقلاب مامتهإلا وأ ةيبرعلا ةغللا ةفرعم مدع .

 -- فحصلا ىلسارم ةيبلاغ نأ ىلإ ثحابلا لصوت ةيصخشلا ةلباقملا لالخ نمف

 اهندب

 ريد ةلجم ةلسارم ءانثتساب .. ةيبرعلا نوملكتي ال ةيبرعلا نادلبلا ىف ةيئاملألا

 - ا



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ىف تاونس عبس نع لقت ال تارتف نوضقي مهمظعم نأ مغرو « ةرهاقلاب ليجيش
 ىف - ىبرعلا ملاعلا اياضقب نيمتهملا نيررحملا ةيبلاغ نأ امك « ةيبرعلا ةقطنملا
 دوجو مدع ىلإ ةفاضإلاب « ةيبرعلا ةغللا نوفرعي ال  ةينئاملألا فحصلا رقم

 مهعم تيرجأ نيذلا نيررحملاو نيلسارملا ىدل تامولعملل ةحيحص رداصم
 © ىقالدنالا“ دلاعلا و ”ةييوعلا: ”ةقطظتملا نحكي اننق بح ةيقا ادغانم ب ةلياقبل

 تاونسل ليوطلا لمعلاو ةيبرعلا ةغللاب ماملإلاو ةيملعلا ةفرعملا ) نإف ىلاتلابو
 ىلع ةيعوضوملا ءافضإ ىلع ةرداقلا ةديحولا لماوعلا ىه ( ثادحألا ناكم ىف

 ةماعلا ئدابملا نويفحصلا هيف ملعتي ىذلا تقولا ىفف .. ('') ىفحصلا لمعلا

 ةيفلخلا ىلإ ةداعلا ىف نورقتفي مهنإف نزاوتلاو ةيعوضوملاو دايحلا لثم ةنهملل
 تاساردلا نإ لب« ةينهمو ةيقالخأ ةيمالعإ ةيطغت ميدقتب مهل حمسي امب « ةيفرعملا
 ركتفت امك« نييبرغلا نييمالعإلا ىدل اًيبناج اعوضوم لظت مالسإلاب ةقلعتملا

 ةفاحصلا لاجم ىف اهتبلطل اًيملع انيوكت ميدقت ىلإ ةيبرغلا ةيميلعتلا تاسسؤملا
 . مالسإلاب قلعتي اميف مالعإلاو

 .: ةيرابخإلا رداصملا -؟

 ىفحصلا لسارملا لوصح ةيفيك نع « ةقباسلا هساردلا ىف ثحابلا لءاستي

 ةيبرغلا هقطنملا ىف ةيراجلا ثادحألا لوح هحيحصلا تامولعملا ىلع ىبرغلا

 نيلسارملا مظعم عم ةيصخشلا ةلباقملا ترهظأ دقف ... ةيبرعلا هغللا ةفرعم نود

 فحصلا نم مهتامولعمو مهرابخأ ىلع نولصحي مهنأ ناملألا نيررحملاو

 ىتلا فحصلا ةمدقم ىف ةيسنرفلا ( دنومول ) ةديرج ىتأت ثيح « ةيبنجألا
 (زميات لاشننياف) مث « ىمالسإلاو ىبرعلا ملاعلا اياضق ةيطغت ىف اهيلع نودمتعي

 ةيناملألا فحصلا نمو « نييتكيرمألا (كيوزوينو ) ( ميات) ةلجمو « ةيناطيربلا

 (دليب) ةفيحص بناج ىلإ (جنوتياست ةشتيود دوز ) ةفيحصو ( لجيبشريد) ةلجم

 نيلسارملاو نيررحملا نم رخآلا ضعبلا باجأ دقو .. راشتنإلا ةعساو ةيبعشلا

 ضعب ىريو « ةيصخشلا تالاصتإلاب مهرابخأو مهتامولعم ىلع نولصحي مقةنأب
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ويدارلاو نويزفيلتلا ىه رابخألا ىلع لوصحلل ةيعرشلا قرطلا نأ نيفحصلا
 ىتلا تاشقانملا بناج ىلإ ( ةيبنجألا فحصلا بناج ىلإ « ءابنألا تالاكوو

 لسارملا لوصح صرف نأ دكؤي امم ٠ بناجألا نيلسارملا هئالمز عم اهيرجي
 ةليلق نوكت ثدحلا بلق نمو ةحيحصلا اهرداصم نم رابخألا ىلع ررحملا وأ

 ذك 5 ):١'(

 ىنيدلاو ىفاقثلا فالتخالا نأ "ىلدنيف لوب' فورعملا ىكيرمألا ثحابلا ىري
 ريغ هنأل « ةماع ةفصب ىبرغلاو مالعإلا اهمدقي ىتلا ةروصلا هيوشتل اببس دعُي
 درجم الإ ببس وأ رربم نودو « ةيمالسإلا ةفاقثلاو نيدلا ةعيبط مهفت ىلع رداق
 نيرجاهملا ةبسن تلازام  لاثملا ليبس ىلع - ايناملأ ىفف , ('* فالتخإلا

 ىف مهتبسن نأ ملعلا عم 99 نم لقأ نويزفيلتلا لاجم ىف نيلماعلا ةماع ةفصب
 ةلودلا ةريزو تاحيرصت قفو ايناملأ ناكس نم 9 ٠١ غلبت ىناملألا عمتجملا

 رقأ ةفاحصلا لاجم ىفو .. م7١٠٠ ماع رموب ايرام جامدنالا نوئشل ةيناملألا

 نيذلا « نيتبثملا نييفحصلا نيب نيرجاهملا ةبسن نأب نييفحصلل ىناملألا داحتالا

 تالاجم ىف رصحني مهلمع نأ نع ًالضف « اّيبسن ةيلاع تلازام ةعطقلاب نولمعي
 دوجو ىلع نودكؤي ىبرغلا مالعإلا ىعناص نم ريبك ددع لاز امف 7 ةقيض
 ردق نم صاقتناو ةيبوروألا تاذلاب ةداشإلل ةعزن ىلإ ريشي امم ةيبرغ ةفاقث

 . نايحألا ضعب ىف نيرخألا

 ىبرغلاو ىبوروألا مالعإلا ىف نيملسملا ليثمت ىف ديدشلا فعضلا ىدأ دقو

 عمتجملا حلاصمو قوقح نع عافدلل ةملسملا :راقلا يجر باخ لا ةماع ةفصب

 راكفألا مامأ لاجملا حاسفإ مث نمو « ةفلتخملا مالعإلا لئاسو ربع ملسملا

 انه «قسوملا قفلو دم | رانقلا رثكألاو اتوص ىلعألا نوكت نأ مالسإلل ةيداعملا

 لئاسو ىف روهظلا ةصرف مهل حاتت مالسولل ارو :نييدنتسللا ندعي نأ" وف
 ةيداعملا راكفألل جيورتلا ةيفلخ ىلع « ةريبك ةيبعشب عتمتلاو ةيبرغلا مداعإلا

 + :[يتواتمي» هنأ :نطرتفملا خم ىلا: ةقفلا" نع. روسنا قم الد . مالنا
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا
 نم ةيناملألا ةبتاكلا لاثمأ ( مالسإلا داقن ) ب مهيلع ٌقلطُي نم حارف -نوملسملا
 نم ةيناملألاو ( دمصلا دبع دماح ىرصملا بتاكلاو كيليلك الجن ىكرت لصأ
 :( ةيسنج ةروث ىلإ ةجاحب مالسإلا ) باتك ةبحاص  سيتأ ناريس ىكرت لصأ
 ًانايحأو ٠ مهلخاد نم نيملسملا ءاطخأب فارتعإلا ىأ كلملا دهاشلا رودب نوموقي
 ىأ نيرخألا دوهشلا نأ نيح ىف (' ةيرحلل ءادهش مهربتعيو مالسإلا ةمجاهم
 مهتاعمتجمو مهنيد نع نوعفاديو ةيمالسإلا رظنلا ةهجو نونبتي نيذلا نيملسملا
 نينحلاو ةيديلقتلا ةعزنلاب وأ ةيلاثملاب نوُمهتي مهنإف «٠ ىبوروألا مالعإلا ربع
 ًاددجم ديكأتلا ىلاتلابو ٠ مهئارآب فافختسالاو مهلهاجت متي ىلاتلابو ٠ ىضاملل
 ىلإ عجرت مالسإلا نع ىبرغلا مالعإلا ىف ةيبلسلا تاروصتلا بلغأ نأ ىلع
 . ةيميلعتلا تاسسؤملاو يسايسلا لاجملا) ىف دوقع ذنم كانه ةدئاسلا ةفاقثلا
 مالسإلا نع ىبوعشلا باطخلا بناج ىلإ « ةيفاقثلا بخنلاو سئانكلا ىدلو
 نويزفيلتلا نم مالعإلا لئاسو نإف ىلاتلابو « ( تنرتنإلا تاحفص ربع ةرشتنملا
 ىف عزني ٠ لماكتم ىفرعم عمتجم نم طقف اءزج لثمت ةفاحصو ةعاذإلاو
 (15) . ثادحلل (ودعك) مالسإلا ىلع ةظفاحملا ىلإ هتيبلغأ

 ةيمالعإلا ةلاسرلا نومضم ىف ةرثؤملا لماوعلا : اناث
 1 تايوتسم ةثالث تارتؤملا هذه مضتو

 لاجم ىف نيلماعلا دارفألا ريثأت لوانتيو : ( اريثأت لقألا ) لوألا ىوتسملا
 ءالؤهو « نيدعملاو جماربلا ىمدقمو نيررحملا ةصاخ « مالعإلاو ةفاحصلا
 ىلإ « ىئرملا وأ ءورقملا ىمالعإلا جاتنإلا ىف ةينهملاو ةيدرفلا مهتايفلخ سكعنت
 كلذ حضو دقو ٠ ىمالعإلاو ىفحصلل ىسايسلاو ىجولويديألا هاجتالا بناج
 لالخ وأ ىدشر ناملس ةيضق لوح اًيمالعإ تراد ىتلا تاشاقنلا ىف فالتخالا
 ىتلا ةميدقلا تاعوضوملاف كلذل .. اهريغو كي لوسرلل ةئيسملا موسرلا ةمزأ

 عافترا عم ىتح « ةرمتسم تلازام مالسإلا هاجت ًاَيبلس اّيمالعإ اباطخ حرطت
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 تاساردلا ىف نيصصختملا نيثحابلاو ةيبرعلا ةغللا ىف نيصصختملا ددع)

 كلذ ريغي مل ( ىمالعإلا لمعلا ىف نيملسملا نيرجاهملا ةكراشمو ةيمالسإلا

 تاعانقلا ريثأت لظي ىلاتلابو « مالسإلا نع ىبلسلا نومضملا نم اًيرهوج
 . نألا ىتح امئاق يبرغلا ىمالعإلل ةيركفلاو ةيفاقثلا تاهيجوتلاو ةيصخشلا

 تاسسؤملا ريثأت هب دوصقملاو : ( طيسولا ىوتسملا) ىناثلا ىوتسملا

 لماوعو ةيرادإلاو ةيكلملا طمنو ةيريرحتلا اهتسايس . اهرداصم) ةيمالعإلا

 وكتلا .نلك اهلمح .هتيو (انضبأ ةعاديش مالعالا نأ نادت ىلع يبتاعالا قولا

 * لاخلا

 تابوقع ضرفب ديدهتلا لالخ نم لمعلا ىف ةيمالعإلا ةسسؤملا لخدت متي ١>

 عفدي امم « ةيريرحتلا ةسايسلل ىمالعإلا وأ ىفحصلا ةفلاخم ةلاح ىف ةيلام

 ىتح « اهل عباتلا هسسؤملا جهن ىلع ريسلاب ةيتاذلا ةباقرلا ةسرامم ىلإ فحصلا

 ةيرحلا ىف عجارت ةظحالم نكمي اذكهو ء ةرظن تاهجو فلاخي ناك نإو
 ىتلا ةسسؤملل ةيداصتقالاو ةيراجتلا تارابتعالا عم ةصاخ « ىمالعإلل ةيدرفلا

 نأ دجن قايسلا اذه ىفو .. ةيلاملا مهدراومو اهب نيلماعلا لخد ىف مكحتت
 فحصلا) برد ىلع ريسلا ىلإ ةيبرغلا فحصلا تعفد ةيلاملا تامزألا

 ةميقلا تحبصأ ىلاتلابو ( ةءافكلاو ةينهملا ريياعم عجارت) ىدأ امم ( ءارفصلا

 ةيبرغلا مالعإلا لئاسو ىف ريثأتلاو لمعلا ىف رمتست ( قابسو عازن) ةيربخلا

 مالعإلا ىف مالسإلا ةروص رضي ءيش ربكأ اذهو . ئدابملاو ميقلا باسح ىلع

 ('' ”اكيرمأو ابوروأ مالعإ ىف ةيبلس ةيداحأ ةرظنل ةعضخيو يبرغلا

 نم« تامولعملل ىجراخ ردصمك « ءابنألا تالكو ىلع ربكألا دامتعالا -؟
 ةيساسأ داومو تاضيفختو ريراقت ىرخألا مالعإلا لئاسوو فحصلل همدقت لالخ

 ىتلاو * ةفلتخملا مالعإلا لئاسو ربع ةماع تاشاقنو تاراوح ءانب ىف مهسي امب

 امك « ةيوناثلا اهرداصمو تالاكولا رابخأ ةيقادصم ثحبل ىفاكلا تقولا دجن ال
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا
 اذكهو« تالاكولا كلت اهمدقت ىتلا تاليلحتلاو تاريسفتلا ىلع دمتعت اهنأ
 ريثأتلا بابسأ مهأ نم ةفلتخملا اهعاونأب ةفاحصلا لخاد لقنلا سوقط تحيبصأ

 (") . مالسإلاب ةطبترملا ةيمالعإلا ةلاسرلا نومضم ىلع
 ربخلا ةغايص ىف أريبك ًارود ةيمالعإلا تاسسؤملا ىف ةطلسلا بعلت

 ثتادحأ لثم ىربكلا تامزألا لالخ ةصاخ « نيملسملاو مالسإلا نع ىمويلا

 (... خوج ناف ىدنلوهلا جرخملا لتقمو ىدشر ناملس ةيضقو م١١٠5 ربمتبس

 نيزربم « ةنخاس تايحاتتفاب ىربكلا فحصلا ريرحت ءاسؤر انيلع علط
 باطخ نايحألا بلغأ ىف وهو مالسإلا هاجت ىدقنلا باطخلا ةيامح ىف مهرود
 قلعت ءاوسو .. مالسإلا لوح ةمئاقلا ةيبلسلا تاهاجتالا تيبثت ىف مهاسي ىميمعت

 - ايناملأ ىف ةرداصلا ةيعوبسألا ( تياسن ىد ) ةفيحص ريرحت سيئرب رمألا
 رذح ىذلا ( ةيناطيش تايآ) باتك ةمزأ لالخ رموزويث  لاثملا ليبس ىلع
 سيئر ةليمز وأ ىناملألا عمتجملا ةيبلغأ ىلع ( ةيبنجأألا تافاقثلا ) قينأك خوف

 كارف اهتناصرب ةفورعملا (جنوتياست ةينامجلا رتروفكنارف) ةفيحص ريرحت
 نيملسملا بابش نيب «٠ رموز هبتك امم اماع نيرشع دعب طبر ىذلا رخام ريش
 . كانه عمتجملا لخاد ةميرجلا راشتناو ايناملأ ىف

 تاقالعلا نم ةكبش لالخ نم مالسإلل ىداعملا باطخلا معد ةيلمع متت

 قوس ىف نيحجانلا نيفقثملاو ةيبرغلا مالعإلا لئاسو ضعب نيب ةيمسرلا ريغ
 فحصلا ىلوئسم بناج نم ريبك ريدقتب نوظحي نيذلاو « ةباتكلاو ةفاحصلا
 .. مالسإلا هاجت ةيدقنلا مهتفقاوم نع ريبعتلاب مهل نوحمسيو مالعإلا لئاسوو
 ةيعرشلا ءافضإ لجأ نم ةفقثملا بخنلا ىلإ ىربكلا مالعإلا لئاسو جاتحت ثيح
 ىف ةيلاكشإلا نكلو ٠ ىلقعلاو ىملعلا لالقتسالا ةلاه ىلع ظافحلاو اهباطخ ىلع
 ىملع ماظن ىأ ىلإ نومتني ال ريهاشملا نيفقثملا ءالؤه ةيبلغأ نأ تاقالعلا هذه

 مهتاليلحت مغرو « ىميداكأ ءامتنا نودب نولقتسم باتك بلغألا ىف مه لب مئاق
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 مهتاحورطأو مهثاحبأ نأب ةنامض دجوت ال هنأ الإ ٠ نايحألا ضعب ىف ةزيمتملا

 .ةيملعلا ثاحبألا جئاتنب ةلص اهل مالسالإب ةقلعتملا ةصاخ

 : ( ًاريثأت رثكألا ) ثلاثلا ىوتسملا

 : ىلاتلاك مالعإلا لئاسو نومضم ىلع عمتجملا تاريثأت ىلإ ريشيو

 هيجوت ىلع اوبأدو ةريخألا تاونسلا ىف مهولدب نويراسي نوفقثم ىلدأ دقف
 ىف ىمالسإ لغلغت نع ثدحتت ىتلا ( هترافش سيلأ ) لثم « مالسإلل مهدقن ماهس
 هنأل دجاسملا ءانب ضراعي ىذلا ( ونادرويج فلارو) ىناملألا ىنوناقلا ماظنلا

 رذحي ىذلا (ردورب كيرنهو) لشف ىناملألا عمتجملا ىف نيملسملا جامدنا ىري
 نأ بيرغلاو .. مالسإلل مالستسالا نم هبتك ىفو ( ليجيبش ريد ) ةلجم ىف
 ىلإ قباسلا ىف ررحتلاو حماستلا ميق نع عافدلا نم اولوحت دق نيفقتملا ءالؤه
 ضفر ىلإ مهرظن ةهجو نم كلذ عجري دقو « ةظفاحم ةينمي فقاوم ىنبت
 ةحلاصملاو ررحتلا لثم  اهلجأ نم اولضان ىتلا ميقلا هل ضرعتت ىذلا ديدهتلا
 باحصأ نأ ظحالن امك .. مهنم ةظفاحم رثكأ مه نيرجاهم لبق نم دوهيلا عم

 ىلع ةيدوهي ةيحيسم رظن ةهجو ضرف نوديري ةظفاحملا ةينميلا فقاوملا
 نومضملا ىف مهتاريثأت رهظت انه نمو « ةلك ىبرغلا عمتجملاو ةفاقثلاو ةسايسلا

 "0 سالعإلا
 سادسا مالكنلا منا

 ةيوقلا تاحيرصتلا لثم« مالعإلا لئاسوب طيحملا ماظنلا ريثأت هب دصقيو

 مالعإلا لئاسو ىلإ اهقيرط تضرع ىتلاو « مالسإلا لوح نييبرغلا نيسايسلل
 مالعإلا ىف مالسإلا ةروص ىلع ريبك ريثأت هل ةمكاحلا ةبخنلا ىدل دئاسلا ىأرلاف

 رئاودلا هذه عم فثكم راوح ىف لوخدلا ةرورض ىنعي ام وهو ٠ ىبرغلا
 عم نكلو « مالسإلا نع ةنزاوتم ةروص ميدقت لجأ نم مالسإلا لوح ةيسايسلا
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا
 نم فوخلا ىلع ماعلا. ىبرغلا يسايسلا باطخلا ىف اعامجإ ظحلن ال كلذ
 ضعبو ةيمالسإلا لودلا ضعبو برغلا نيب ةديج تاقالع كانهف ٠ مالسإلا
 ىناملألا ثحابلا دكؤيو « يبرعلا عيبرلا ثادحأ دعب ةصاخ ةيمالسإلا تاعامجلا
 صخي اميف ضقانتلا ىلع موقت ةيكيرمألا ةسايسلا نأ (رلبه نخوي ) ريهشلا
 ىكيرمألا عمتجملا دشح رمألا بلطتام اذإ ودعك هدامتعا متي مالسإلاف ٠ مالسإلا
 . ناتسناغفأ وأ « قارعلا : لثم « ةملسم ةلود دض برحل

 نع ةيبلس ةروص نيوكت ىف يسايسلا ماظنلا هبعلي ىذلا ريثأتلا صخي اميفو
 كانه نأ لب - رلبه لوقي امك - ىئاقلت وأ ىوفع لكشب اًيلك ثدحي ال مالسإلا
 راكفأ راشتناو ىلوصأ ىمالسإ دوجو لثم .. كلذ ىلع دعاست ةيجولديأ لماوع

 عارص ) نودبف (نوتبخنتناه ليوماص ) اهنع عفاد ىتلا تاراضحلا عارص نع
 هيف غلابملا لكشلا كلذب رهظت نأ مالسإلا ةروصل نكي مل ( ةيلوصألا تاراضحلا

 (""' . ىبرغلا مالعإلا ىف

 : عمتجملاو مالعإلا لئاسو نيب لدابتملا ريثأتلا - "
 نأ نكمي له وه ٠ برغلا ىف اًيلاح ةيمالعإلا ةحاسلا ىلع حورطملا لاؤسلاف
 مالسإلا ةروص صخي اميف ةنزاوتمو ةرينتسم ةئيب ىف مالعإلا لئاسو لمعت
 ةسردملا نم اءدب ىبرغلا عمتجملا ىف دئاسلا ىفاقثلا راطإلا لظ ىف « نيملسملاو
 تايالولاو ابوروأ ىف ناكم لك ىف ةرشتنملاراكفألاو ميهافملاو ةرسألاب ارورم
 باتك : لثم « نيملسملاو مالسإلل ةيهاركلا ىذغت ىتلا بتكلا ةصاخ « ةدحتملا
 . ىشتالف انايروا ةفرطتملا ةيلاطيإلا ةيفحصلل (ءايربكلاو بضغلا)

 ما جو02 واول هج ,

 .- : 93 5-5 - جاوا ِِع
 هنه سطل أ ةراوصللا 9 روس د١١ نأ ده

 : ريمتبس ١١ ثادحأ لوح ةماع ةرظن : الوأ

 ارسيوسب نرب ةعماجب ةيسايسلا مولعلا ذاتسأ زتلوش دراهينار روسيفوربلا ىري
 ثداح رثأ ةيلودلا تاقالعلا ىلع اهريثأت ىف لئامت م١١٠٠ ربمتبس ثادحأ نأ
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 نيملتسفلا وب مالتبإلا ىلع ةيفئاغألا ”يوررحلا

 دقف « م5١9١ ماع ىلوألا ةيملاعلا برحلا لاعتشا ىلإ ىدأ ىذلا  وفييارس

 يبرغلا ىعولا ىف حاحلاب ىمالسإلا لماعلا حرط ىلإ ربمتبس ١١ ثداح ىدأ

 97 ةياطوو ةبغ امتخا و ةيدناوسب كاس لنه" ذا رذأ تاو كسنلا لك ىلع

 : ريمبس ١١ دعب ابوروأ ىف نيملسملا نم ىمسرلا فقوملا
 طاشن قيعت نيناوق نس ىف عارسإلا نيب «٠ نيابتلاب ىمسرلا فقوملا مستا

 وعدت ىرخأ فقاومو« نيملسملاو مالسإلا ىلع موجهلاو مهتائيهو نيملسملا

 تاهجول عامتسالل وعدي رخآ ىوتسمو « نيفدهتسم ريغ مهنأو نيملسملا ةنأمطل
 ثيح « ىمسرلا فقوملا ىف نيابتلا اذهل اجذومن ايناملأ دعتو .. نيملسملا رظن

 ريرمت لجأ نم ناملربلا ىلع طغضلاب ةيناملألا ةيلخادلا ريزو ىليش وتوأ عراس
 عم قيقحتلاو هابتشالا ةرئاد عيسوت لوح رودت« ةيعيرشتلا تاليدعتلا نم ةمزح
 تايالولا تاموكحو ةيلارديفلا ةموكحلا ىطعتو ايناملأ ىف ةيمالسإلا تامظنملا

 . ةديدج ىرخأ سيسأت ضفرو ةمئاقلا ةينيدلا تايعمجلا لح ىف قلطملا قحلا

 ةمزتلمو ةنمؤم هتموكح نأ (درورش) راستسملا ةموكحلا سيئر نلعأ نيح ىف

 نوفدهتسم مهنأ دالبلا ىف نوملسملا رعشي الأ اصيرح ناكو « ىنيدلا حماستلاب

 . وار سناهوي ةيروهمجلا سيئر اعد امنيب ' 7 نوملسم مهنأ درجمل هابتشالاب

 ةسينكلا لاجر نم نيررحتملاو نييلاربللا نيفقثملا ىلإ ةفاضإلاب

 مازتلالا ىلإ ماعلا ىأرلا -مالعإلا لاجرو نييفحصلاو باتكلا نم نييعوضوملاو
 : ةيبرغلا ريغ تافاقثلاو دئاقعلا نم اهريغو مالسإلا لوانت ىف ةيعضوملا ميقب

 . هتحفاكم قرطو باهرإلا ءوشن بابسأ ىف ئداهلا ىنالقعلا ريكفتلا ميقو

 دض ىناملألا نمألا لاجر نم ةديدع تازواجت تثدح دق هنأ انه ظحالنو

 د 11 هع نيفادا

 هلام لك ىلع داحلا موجهلاب مستا نيظفاحملا نييسايسلا فقوم نأ ظحالن امك

 ىحيسملا بزحلا نع بئانلا فقوم كلذ ىلع ةلثمألا نمف مالسإلاب ةلص
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا
 اوربتعي الأب ناملألا بلاط ىذلا ( نامه وه نترام) ناملربلا ىف ىطارقميلا
 هدبعي ىذلا هللاف ٠ نويحيسملا هب نمؤي ىذلا هلإلا سفنب نينمؤم نيملسملا
 ًايزكرم أهلإ هلعجيل مالسإلا ءاجو ءامدقلا برعلا ةهلآ دحأ ىوس سيل نوملسملا
 ىحيسملا بزحلا ريتركس ةمدق ةرئادلا هذه ىف رخألا لثملاو مهدحو نيملسملل
 ادنلوه ىف نوحبصيس نيملسملا نأ نم ةحارص هيف رذح ىذلاو . ىعامتجالا
 نأ لمتحملا نم هنأو « ةينيد ةفئاط ربكأ مم ماع ىف ايناملأل ىبرغلا راجلا
 نم افوخ امئاد هيلع حلي بلطم وهو .. ةرجهلا ددحت ملام ايناملأ ىف كلذ رركتي
 ('5) 1! ندال نب ةروص اهلحم لحتل ايناملأ ىف ىحيسملا ناسنإلا ةدوس اكتخأ

 ١١ دعب نيملسملاو مالسإلا نم ىمسرلا فقوملا ىف و نيابتلا اذه ىلإ ناش

 ةيهاركو ةيرصنعلا ثادحأ نع لوئسملا ىبوروألا داحتالا بقارم ءربمتبس
 در نأ دكأ ثيح « داحتالا ىلإ ةمدق ىذلا ةريرقت ىف  انييف هرقمو  بناجألا
 نم هورهظأ امل ًاّيباجيإ أدر دعي نييبوروألا نييمالعألاو نييسايسلا ةيبلغأ لعف
 نأ دكأ نيح يف«باهرإلا ىنعي ال هنأو مالسإلاب ةطبترملا ميهافملا ىف ةقرفت
 ةضراعملا وأ ةمكاحلا ءاوس ابوروأ ىف ةيسايسلا بازحألا ضعبوأ نادلبلا ضعب
 باه رإلاب هأيإ ةفصاو مالسإلل ًاّيداعم افقوم تنبت دق

 : ةماع ةفصب ربمتبس ثادحأ نم ىبوروألا مالعإلا فقوم :ايناث
 مالعإلا لئاسو فقوم ىف ارا كانه نأ دجن جذومنك ايناملأ ىلع قيبطتلاب
 . رمتبس ١١ ثادحأ باقعأ ىف ةيمالسالا اياضقلا ةجلاعم نم ىناملألا

 ةديرج رصحلا سيلو لاثملا ليبس ىلع هلثمتو داضملا ىمالعإلا فقوملا
 ديسلا فقوملا كلذ حرشيو « ةيناملألا فحصلا تايربك نم ىهو ( تيليف ىد)

 ايصخش ىننإ) : هلوقب نوب ىف ةيمالسإلا مولعلا ةيميداكأ ريدم "موب وه تربره'
 ةفيحصلا ترشن دقف ( تيليف ىد) ةفيحص بناج نم دمعتم هيوشتل تضرعت
 ىننأ هيف ءاج ايناملأ ىف نيملسملل ىزكرملا سلجملا نعو ةيميداكألا نع اقيقحت
 فيكف ًاقلطم ثدحي مل اذهو .. ايناملأ ىف ةيمالسإلا دودحلا قيبطتب بلاطأ
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا بس سسسسسسسس
 سلجملا ةفيحصلا تمهتا امك ..ملسم ريغ عمتجم ىف دودحلا هذه قيبطتب بلاطأ

 ىف « نيملسملا ناوخإلل ىملاعلا ميظنتلل عرف هنأب ايناملأ ىف نيملسملل ىزكرملا
 ةموكحلا فينصت ىف وهو ايناملأ ىملسم نم ةلقتسم ةيناملأ ةمظنم هنأ نيح

 انهو لا دتعا ةئلدلا' ىف ةيسئلتالا تادلتتلا قيم . كا .نعتاوتا ةيئاملألا

 يدنا الئاق موبوه تربره لصاويو ةيطارقوميلا ميقلا رئاسو شياعتلاو راوحلاب
 الثامم اذدر ىمالسإلا سلجملا لسرأ امك ةيصخشلا ىتفصب ادر تلسرأ

 هذه عم انتربخ بسح حجرألا ىلع  رشني نلو رشني مل نكلو «ةفيحصلل
 حيحصتلا ىف انقح راكنإ ىلع رارصإو دمعتم هيوشت كانهف  اهريغو ةفيحصلا
 مالسإلل ءادعلا نم ةيلاع ةجرد سكعيو ء هيوشتلا خسرتي ىلاتلابو
 . '0/نيملسملاو

 : نم لك هلثميو نزاوتملا فقوملا 5

 ةيلخادلا نوئشلا ىررحم ريبك "لتنارب تربره "فقوملا اذه لثمي نمرهشأ نم

 ايلاح ايناملأ ددهي ىذلا رطخلا نإ : صنلاب لاقو (جنوتياست هشتيود) ةفيحصب
 هل دعي مل ىذلا مالعإلا بولسا هنكلو  ةثيبخلا ةرمجلا - سكارتنإلا وه سيل
 ...باهرإلاو برحلا رعاشم لقنب عاتمتسالاو رعاشملا جيجأت ىوس فده

 ماتأ ىلإ ةراشإ ىف  ةيناملألا ةلودلا حلصم دض ضيرحت ةباثمب خيراوصلاب
 دعب ترذح ىتلا ةيناملألا ( وخوخ ىد) ةلجم ادا ءاحتال | هنت لتمر هك 1171

 مالسإلا دض ىجولويديألا سرتمتلا نم رمتبس ١١ ثادحأ نم مايأ ةرشع رورم

 .(ودعك مالسإلا) نع سيئر لاقم ىف

 نأ ىلإ هبن دقف - ةلقتسم ةصاخ ةانق- 111. ةينويزفلتلا ةانقلا سيئر امأ

 . طقف رخألا فرطلا ىلع هيهاركلا زيكرتل ادوصقم (اًيمالعإ اكيتكت) كانه

 ىملاعلا ةراجتلا ىنبم قرتخت ىهو تارئاطلا روص ثب ىف كيتكتلا اذه لثمتيو

 ناتسناغفأل ةيكيرمألا تابرضلا روص ثب كلذ نزاوي نأ نود « كرويوين ىف
 . ىناغفألا بعشلا ىلع تابرضلا هذه جئاتنو

 ا ف



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا
 : ىمالعإلا كيتكتلا اذه ىلع ةبترتملا راثألا

 . ىكيرمألا درلا بولسأ ىلع دحاو ذخأم نود نيملسملاو مالسإلا ةيهارك

 ىقبت نيح ىف ايناملأ ىف نيملسملاو مالسإلا ةروص ىلع ابلس سكعني ىذلا رمألا
 :("*) ضايبلا ةعصان ىكيرمألا ةروص

 . ريمتبس ١١ باقعأ ىف ىالسإ وهام لك دض ةماعلا رعاشم ججأتت - ب
 ةماعلا قرطلاو قاوسألا ىف نيملسملاب شرحتلا نع عئاقولا نم تائم كانهف
 ىلإ بضغلا رعاشم تلقتنا امك .. ايناملأ يف لقنلا لئاسوو ةنيكسلا ءايحألاو
 قديما: ىلإ: .ىفوناق دنس وأ رماوأ ئأ نود ايئاقلث اورذاب:نيذلا نمألا لاجر

 ندإب مهتويب شيتفت وأ « ىدج ببس نود عراوشلا ىف مهفيقوت وأ نيملسملا ىلع
 .دحاولا مويلا ىف ةرم ةئام نم رثكأ ىئاضق

 : ابوروأ لود مظعم ىف ةيهاركلاو ةيرصنعلا ةجوم راشتنا :انلاث
 دق هنأ م١0 ربوتكأ ١ خيراتب ةيلاطيإلا ( وريج اسيملا ) ةفيحص تركذ

 برعغلا امكن ىتلا ةيهاركلا ىدم نع منت رداوب ابوروأ لك ىف رهظت كادي

 امك .. ةدحتملا تايالولا ىف ةريخألا ةيباهرإلا ثادحألا بقع كلذو « مالسإلل

 ةيهاركلاو ةيرصنعلا) ثادحأ نع لوئسملا بقارملا ريرقت ىلإ ةفيحصلا تراشأ
 ةدح دعاصت نم هريرقت ىف رذح ىذلاو ٠ (ىبوروألا داحتإلاب بناجألا دض
 .. ربمتبس ١١ ثادحأل ةجيتنك ىمالسإلا عمتجملا دض ابوروأ ىف ةيرصنعلا

 ةمقافتم نيملسملا دض ةيهاركلاو ةيرصنعلا ةرهاظ نأ ةريرقت ىف دكؤيو
 كاقيف ا نسيروسو ةةطكملا ةقلسلاو |ةنلزق: نملك ىف اهمع نتكأ .لكشي سرانقو
 تاناهإلا نم ريثكل نضرعتيو ٠ باجحلا نيدتري ىتاللا تاملسملا برضي
 اكيجلب' ىف اضيأ ثدحام اذهو ٠ نههوجو ىلع قصبلا كلذ ىف امب « بابسلاو
 ىف ةراجحلاب مجرلا ىلإ ناتيلاموص ناتديس تضرعت امك 'ايناملأو ادنلريأو
 .... انهكوذ ىف اكييروك ةيكاضم#ررادسملا نم ةعومجبل انضيأ كلذ كيلحوبءادناتف

 كك



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا
 تاحيرسصتب اولدأ دق ايلاطيإ يف نويسايس ءامعز كانه نأ ىلإ ريرقتلا راشأو
 ضرعت ىذلا - كاذنأ ىلاطيإلا ءارزولا سيئر ىلإ ةراشإ ىف - مالسإلا دض
 ريشت «ءربمتبس ١١ ثادحأ دعب ةيمالسإلا ةراضحلاو ميقلل داقتنالاو موجهلاب

 ًاريثم نوكي دق هنأ « ةيهاركلاو ءادعألا روص ىلإ رظنلاب هنأ ىلإ ةفيحصلا
 .ىمالسإلا ملاعلا ىف ةيلقأ نولازي ال نيفرطتملا نأ ةشهدلل

 : ريمتبس ١١ لعب فحصلا تاهاجنا مهأ :اعبار

 ةرتفلا هذه ىف نيملسملاو مالسإلا اياضقل ةيمالعإلا تاجلاعملا مظعم تمستا
 ةيادب ىف تأدب ىتلا تاجلاعملا ضعبل ارارمتسا  ةيحطسلا نع دعبلاو قمعتلاب
 ملاعلا خيراتو مالسإلا نع ئراقلل تايفلخ ميدقت بناج ىلإ 5١ نرقلا
 نيقلعملاو نيلسارملا) ةساردو ثحب نع منت تامولعم ميدقتو ىمالسإلا
 فحصلا ىف تاهاجتالا مهأ تناكو ... ةيمالسإلا اياضقلاو مالسإلل (نيررحملاو
 :ىلاتلاك

 نق فد فحصلا نكي تذخأ +. ريمتعس ١١ دعي ىلوألا .نوشألا ىفاضا
 ._ ةدحكدلا تانال ولا ةضاخ. ب ىوقلا :تاننادل ىمالسإلا :ةلاعلا .نككز:هايسأ
 راكفألا اهتثدحأ ىتلا ةيسفنلا زجاوحلا ةلازإ قرطو ء« ةيمالسإلا اياضقلا هاجت
  دياحملا  عوضوملا ىف كلذ حضتيو .. نيفرطلا الك ىدل ةخسارلا ةقبسملا

 ءاج" ثيح م١١٠٠ ربمتبس ١5 موي ةيناملألا (لجيبش ريد) ةلجم هترشن ىذلا
 نم « ةصاخلا هتدهاشمب برغلا ىلع فرعتي مل ىذلا ملسملا ئراقلا نإ "هيف
 لودلا كلت ىف تعاض دق تايقالخألا لك نأب عابطنالا بستكيس هنأ دكؤملا

 تاردخملا نأو « ًاداتعم ارمأ ةميرجلا حبصتو ىداملا ركفلا دوسيو« ةيطارقوميلا
 ربدي برغلا نأو « هيف ىرسألا نايكلا مدهتو برغلا ددهت تحبصأ سنجلاو
 ةليلا مرق نيدستو انركسح ىنالسإلا ملاعلا ىلع ةاوستسالل كازوما وملا امئاذ
 ( نيملسملل ىقالخألا داسفلا ىف ةلتمتملا

 هس ١ مه خخ ل



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 مالسإلا) ةركف ابوروأ ىف نيملسملا ىنبت ىلإ وعدي ىناثلا هاجتالا
 ةيمالسإلا تايلاجلا ءانبأ نيب راشتنالا ىف ذخأ ىذلا حلطصملا وهو ( ىبوروألا

 ةيبوروألا ةفاحصلا قفو ىنعي ىذلاو « ةريخألا ةليلقلا تاونسلا ىف ابوروأ ىف

 ةثوروملا ديلاقتلا مارتحال ابولسأ نمؤملا باشلل مدقي وهف نيتفاقث نيب رسجلا
 مهنكمت ىتلا ةقثلاب مهدمي هنأ امك فلتخم ملاع ىف هيف نوشيعي ىذلا تقولا ىف
 اوناك نيذلا مهدادجأو مهئابا سكع ىلع. ةينالع مهنيد رئاعش ةسرامم نم

 ابوروأ نوربتعي مهنإف ءانبألا امأ ٠ ةتقؤم ابوروأ ىف مهتماقإ نأ نودقتعي
 ىدل لوبقم موهفملا اذه نأ ةيضقلا هذهل اهتجلاعم ىف فحصلا دكؤتو ..مهنطو

 نجنتوج ةعماجب ةيلودلا تاقالعلا ذاتسأ ىبيطلا ماسب ىري ثيح ابوروأ ىملسم

 ىف ابوروأ ىملسم جامدنا نأ (ىبوروألا مالسإلا) حلطصم قلطأ نم لوأ
 ةيسايسلا ميقلاب فرتعي ىمالسإلا نيدلل الكش مهينبت ىلع دمتعي مهتاعمتجم

 وأ ىبوروألا مالسإلا امإ امهل ثلاث ال نارايخ مهمامأ نيملسملا نأو « ةيبرغلا
 . عمتجملا نع لازعنالاو قالغنالا

 قلطن نأ نكمي ام « اهمهأ « ةيمالعإ تاجلاعم ةدع ىف هاجتالا اذه زربيو
  ةيكيرمألا (ميات) ةفيحصب ترشن « نسيكول سالوكنيل ةفيحص ةسارد اهيلع
 : اهيف ءاج ء« م١١٠1 ربمسيد ١5 موي  ةيبوروألا ةخسنلا

 كاتس أ اردشتكا انه ناك وس انو زا .ىملتف نم كلاثلا وب ىناذلا :ليخلا نأ تأ

 : ةيبوروألا لودلاب رارقتسالاو نيدلاب كسمتلا نيب ىقيقح ريغو ًالعتفم اضراعت
 اهدعب اهو نيمتيس ١1 :ثادحأ نأ ةبصاخ : ةديدح. ناكفأل ةجحاحلا تزوهظ انهو

 :. اهاكلإ نذكأ اهتلعح

 نم ةيشماه ةعامج ىلع زكرت ةيبوروألا مالعإلا لئاسو مظعم نأ مغر - ب

 لدتعم نيدك مهنيد ىلإ نورظني نيملسملا نم ةقحاسلا ةيبلغألا نإف « نيددشتملا
 دقف « هيف ايحي ىذلا نطولل ملسملا ءامتنا عنمت ال مالسإلا ةديقع نأو « حماستمو

 (ىآ نرتسيإ) ةفيحص ردصت ىتلا (ىروم) ةلاكو هترجأ ىأرلل عالطتسا رهظأ
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 نيملسملا نم 96 817 نأ ةيويسألا نوئشلاب متهت ىتلا ةيناطيرلا فحصلا عسوا
 مهنم 9, 1554 نأ مغر« ايناطيربل ءالولاب نونيدي عالطتسالا مهلمش نيذلا
 . ناتسناغفأل ةيكيرمألا تابرضلا نوضراعي

 عمتجملا ىف نيملسملا حامدنا ىلع لمعي ىبوروألا مالسإلا موهفم نإ  ج
 قوس ىف ةاواسملاو ةلاطبلا : لثم ةيعامتجالا اياضقلا لح ىلاتلابو ىبوروألا
 ةكراشملاو ناملربلا ىف ىسايسلا ليثمتلا بناج ىلإ ... ميلعتلا لكاشمو لمعلا
 ..:.لسسلا و ىهوقلا 'قروتسملا ىلع ةموكحلا ىف

 ريسفتلا نم طامنأ بتاكلا_مدقي ثيح ٠ ةينيد_تالزانت_ ميدقت ينعي هنأل ءرذحلا

 يملسم_دحأ_لوق_لثم_ابوروأ يف ةيمالسإ_زومر_ناسل_ىلع مالسإلل ديدجلا
 اذإو ىدئاقع رييغت كانه نوكي نأ دبالف ىعامتجا رييغت كانه ناك اذإ) ايناطيرب
 ديدج ريسفت كانه نوكي فوس اذهل ء كلذل اعبت نوناقلا ريغتي قالخألا تريغت

 ىف رمتبس ١١ دعب (ىبوروألا مالسإلا) موهفم ىلإ ةيسورلا فحصلا تقرطت
 مسرب اهمظعم ىف تمستا ىتلاو« نيملسملاو مالسإلا اياضقل اهتجلاعم راطإ
 ثيح - ناشيشلا ىملسم عم حلسملا عارصلا ببسب نيملسملل ةيبلس ةروص
 ىسايسلا للحملا ( نيشكيف فوكاي)روتكدلا عم اثيدح ( ايميرف) ةفيحص ترجأ
 نم ثيدحلا اذه ءارجإ ىف ةفيحصلا تقلطنا ءم7١٠٠ ليربإ رهش ىف فورعملا
 ةلتك لثمي ال ةصاخ ىسورلا مالسإلاو ةماع ىمالسإلا ملاعلا نأ اهدؤم ةركف

 كلذل «٠ تارايتلا نم ةلمج ىلع نوعزوتي ايسور ىف نيملسملا نأو ٠ ةكسامتم
 »ل زاك ةقالق ىلإ ندموورلا :قيملسملا ىفحيضلا :ثيدحلا .عسقا قف

 نوملسملا مه رايتلا اذه عابتأ ىلإ نيشكيف راشأ .. ( ىبوروألا مالسإلا) أ

 وهام نيب عمجلا نولواحي نيذلا ةيبوروألا تاهاجتالا ىوذ ايسور ىنطاوم نم

 هن



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ةهجوملا تاماهتالا نع مالسإلا داعيإ مهفدهو « ةيبرغلا ميقلاو ليصأ ىمالسإ
 مالسإلا) ةركف ىلع ريبك لابقإ كانه هنأو .. باهرإلاو فرطتلاب هيلإ

 مكحلاب عتمتت ةيمالسإ ةيروهمج - ناتسراتت ةيروهمج ىف ةصاخ (ىبوروألا

 ةيزكرملا ةطلسلا ناكرأ نأ نيشكيف دكأ امك - ىسورلا داحتالا راطإ ىف ىتاذلا

 . نييبوروألا نييمالسإلا عم شياعتلل علطتت ةيداحتالا ايسور ىف

 ىلع مهيلإ رظني نييموقلا نييمالسإلا نأ نيشكيف ىري .. ىموقلا مالسإلا ب

 مهنكل ( نويفلسلا وأ (نويباهولا) انايحأ مهيلع قلطيو نويباهرإو نوفرطتم مهنأ

 ةيلاصفنالا ةجزمألا نولغتسي امنإو ٠ ةقيقح نيفلسلا الو نيباهولا نولتمي ال
  ميسقتلا اذه قفو رايتلا اذه مضي امك ... ةيباهولا ةكرحلا عابتأ مهنأ نيمعاز

 ىعيبط ءيش ةيفوصلا قرطلا نأ نويفوصلا ىعدي ثيح « ةيفوصلا هكرحلا

 . ايسورل ةبسنلاب

 ىتلا بوعشلا نأ ةلئاقلا ةيرظنلا رايتلا اذه ىنبتيو ... (نويسآوروألا) -ج

 تاعامجو تايموق كانهف  دحاو لبقتسمو دحاو ضام اهل ايسور اهنضتحت

 ةيداحتإلا ايسور لخاد ةددعتم ةيقرع

 ريمتبس ١١ تادحأل ةيبروألا ةجلاعملا لوح ةمهم تاظحالم

 ةفاحصلا بناج نم لوبقملا جذومنلا اذه ىبوروألا مالسإلا جذومن دعي ١-

 . ةيقرشلا ابوروأ لثمت ىتلا  ايسور ىف ىتح « ةيبوروألا

 رطخلا هرابتعاب ٠ ةيسورلا ةفاحصلا ىف مالسإلا نم فوخلا ةمغن تدادزا -؟

 مباع نادل ىلع ار اوي ةنعوصلا رت فرح كدح ع نيس 017: ةعي مقاقلا

 ديازت ببسب ةنس نيسمخ دعب ايمالسإ ادلب حبصتس ايسور نأ ىرت ءارأ كانه)
 نودعتسم اننإ" هتباجإ تناكف ( ؟ كلذل نودعتسم نحن لهف اهيف نيملسملا ددع
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا ب ب بيه سس

 دقو نيملسملا عم يسايسلا نواعتلا بيلاسأ نوبرجي هطلسلا ناكرأ نأ ليلدب

 "اهتيلاعف براجتلا تتبثأ

 لبق ةيباجيإ ةيسورلا فحصلا ىف نيملسملاو مالسإلا ةروص نكت مل -”
 ىف ( اتيزاج اياميسيف ازين) ةفيحص ترشن دقف م١١٠8٠ ربمتبس ١١ ثادحأ

 سلجمب بئانلا فيطللا دبع ناضمرل الاقم م151١ ماعل.ىناثلا ددعلاب اهقحلم

 لئاسوو فحصلا لوانتت نيح ) هيف ءاج -ةيداحتالا ايسور ناملرب - امودلا

 دمعت ليلحتلاب ةيلودلاو ةيلخادلا ثادحألاو اياضقلا نم ديدعلا ةيسورلا مالعإلا

 ( نوديج نويحيسم)و ( نوئيس نوملسم) كانه نأب ءاحيإلا ىلإ

 دصرلاب ةيمالسإلا تاسسؤملاو تايصخشلا لوانتي هاجتا زرب امك

 ىمالسإلا نيدلا ميلاعتب مازتلالاو نيدتلا ىلع لابقإلا ةرهاظ بناج ىلإ ليلحتلاو

 . بابشلا نيب

 ماهتاو ةينيدلا تارادإلا تاسرامم ىلع زيكرتلاب ةيسور فحص ةدع تماق -

 اهضارغأ ريغ ىف ةيبرعلا قيدانصلا لاومأ لالغتساو داسفلاب ضعبلا اهضعب

 ةينيدلا ةرادإلا هذه نع ةيبلس ةروص ةيسورلا ةحاسلا ىلع زربأ امم « هحيحصلا

 ىلإ ناشيشلا ىف عارصلا ببسب كلذو .. ةسفن مالسلل انايحأو ايسور ىملسمل
 امامت امهفالتخا مغر « نيثدحلا نيب طبرلا ةلواحمو ربمتبس ١١ ثادحأ بناج

 . رهاوظلاو بابسألا ثيح نم

 تايربك ىلع ةيفحصلا اهتدام عزوت ىتلاو - ءابنالل زريتور ةلاكو تثب -1
 < خيراتب ةرهاقلا نم ايفحص اقيقحت - ةدحتنما تايالولاو ابوروأ ىف فحصلا
 ( ةملوعلا نمز ىف ديدج توص .. نابشلا ظاعولا ) ناونع تحت م٠٠75” وينوي

 ثدحأ نودتريو مهاحل نوقلطي ال « ةاعدلا نم ديدج ليج روهظ ةرهاظ تلوانت
 « بابشلا سيماوق ىف ةجراد تاملك نيمدختسم اهناولأ قسانتب نومتهيو ءايزألا
 جمارب لالخ نم ةرهاظلا هذه راشتنا ىف تمهاس دق ةيبرعلا تايئاضفلا نا
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا
 ورمع لتثم ةاعدلا ضعب نأو « ةريبك هدهاشم ةبسنب ىظحت ىتلاو . وش كوتلا
 . تنرتنإلا ةكبش ىلع مهل عقاوم اوئشنأ دق  دلاخ

 رهش ىف ىأرلل اعالطتسا ةيسنرفلا (دنومول) ةديرج ترشن لا
 نوصرحي ةيبوروأ ريغ لوصأ نم نيردحنملا دارفألا نأ دكأ « م١١٠٠ربوتكأ
 ماع رئاعشلا هذه ءادأ نم رثكأ ناضمر موصو دجسملل باهذلاو ةالصلا ىلع
 امامتها كانه نأ عالطتسالا دكأو « لئامم عالطتسا رخآ ءارجإ تقو م14

 - تاعماجلا يجيرخو بالطلا نيب ةصاخ - ابوروأ ىف ظوحلم لكشب اديازتم

 كلت ىف باجحلا نيدتري ىتاللا ءاسنلا ددع ديزي ايناطيرب ىفو .٠ مالسإلاب
 . ا وتم نيتك ةفح اهلا هيلع ناك يعمي نثفلا

 رياربف ؟ موي رشن ريرقت ىف ةيناطيربلا ( تسونوكيإلا) ةلجم تراشأ
 ةبسن ىف اظوحلم اعافترا تلجس دق ايناطيرب ىف دجاسملا نأ ىلإ م5
 قيد كا زاهي ابق ع «ينادشلا» ع اقرا ةييسلاو .كاذكو ةعنشللا :ةالدضل :نيدوملا

 (ةيلوصألا)و نيدتلا ىلع لابقإلا ةرهاظ نيب طبرلا ةيناطيربلا (زميات ىادنصلا)
 مهئامتنا ىف هتبشملا ايناطيرب ىف نيملسملا ضعب نع ثيدحلل تضرعت دقف
 تناك مهليمز نأ ةساردلا يف هبتشملا دحأ ءالمز ىوري ثيح « ةدعاقلا ميظنتل
 ًاعرو رثكأ حبصأ ةساردلا ءاهتنا بقعو « رغصلا ذنم ةيوق ةينيد تادقتعم هيدل

 سرد ثيح دجاسملا دحأ ىلإ بهذي ناك عناصملا دحأب لمعلاب قحتلا امدنعو
 ناك انك ةاليصلا قيم ناقكل اب هك ربما هنلادظرب دكا رب هدرحللا قاللظإ ف ا ديوي نأ وقل
 . روصلا قلخ ىف قحلا هل هدحو هللا نأ ادقتعم ريوصتلا ضفري

 ةرهاظب هيمسن نأ نكمي امل ةيبوروألا فحصلا لوانت نأ ظحالملا نمو

 ىف نيملسملا عمتجم وأ ىمالسإلا ملاعلا ىف ءاوس ىمالسإلا ثعبلا وأ ءايحإلا
 نأ نكمي ةينيد ةرهاظك ةرهاظلا هذه ىلإ هابتنالا ةراثأ راطإ ىف ءاج « ابوروا

 ةيرظن نيب ًامئاد طبرلا ثيح « دعب اميف ىبوروألا عمتجملا ىلع ارطخ لكشت
 رشتنا ىذلا سجاهلا لظ ىف ةصاخ .. ىمالسإلا فرطتلاو ةيلوصألاو نيدتلا
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا سمس

 ىف نيملسملا لوحت نم ةيمالعإلاو ةيسايسلا طاسوألا ىف ةريخألا تاونسلا ىف

 قبس ىتلاو ايسورو ايناملأو ادنلوه لثم  ةيبلغأ ىلإ ةيبوروألا لودلا ضعب
 .ثحبملا اذه ىف اهيلا ةراشإلا

 ىلإ ابوروأ ىملسم وعدت ةيفحص تاجلاعم - ربمتبس ١١ ثادحأ دعب تزرب

 دقف ..ةلزعلا بابسأ ثحبب بلاطتو « ىبوروألا عمتجملا عم لعافتلاو جامدنالا

 وينوي ١7 موي رشن ىأرلل ًاعالطتسا ةيناطيربلا (نايدراجلا) ةفيحص ترجأ
 ةايحلا نع نولزعم مهنأ نورعشي ايناطيرب ىملسم نم 90 59 نأ رهظأ م٠3
 نع  ايناطيرب ىف ملسم ٠٠١٠© تلمش ىتلأ ةنيعلا نم , 5١ ربعو ةماعلا
 ءابنألل زريتور ةلاكو قلعتو .. ىناطيربلا عمتجملا ىف ربكأ جامدنا ىف مهتبغر

 عالطتسالا نأب - مويلا سفن ىف اهتثب ةيقرب ىف عالطتسالا جئاتن ىلع
 دنع ءالولا نيمي ءادأ نوناق عورشم نوديؤي ةنيعلا دارفأ نم 9 ٠ نأ رهظأ

 ..نوناقلا اذه ةنيعلا نم , 55ضفر امنيب « ةيناطيربلا ةيسنجلا ىلع لوصحلا
 ةموكحلا ءاضعأ ضعب ةوعد ىلإ اهقيلعت ىف ةيسنرفلا ءابنألا ةلاكو تراشأ امنيب

 اورذح مهنأو ٠ عمتجملا ىف جامدنالا نم ديزم ىلإ ةملسملا ةيلاجلل ةيناطيربلا
 تاميظنت حاجن ىف مهاسيو « مههاجت ةيرصنعلا حور ىذغي لازعنالا نأ نم
 . ةدعاقلا لثم ةفرطتم

 لوخ اهيا ال ده د 05 ئيدوام.نهدك لئاوأ ىف ةيئابالا تعحصلا ترانا انك
 اينابسأ ىف نيرجاهملا لماكت قيقحت لبسو ٠ ةفلتخملا تاراضحلا نيب ةقالعلا

 ىنابسألا عمتجملا ىف نيملسملا لماكت ةبوعص ىلإ لدجلا اذه جئاتن تصلخو

 هنأ ةينابسإلا فحصلا تريبتعاو « ميلعتلا فالتخاو ةغللاو ةيفاقثلا قورفلا ببسب

 ديلاقتل عوضخلا مدع ىغبني نكلو باجحلا لتم (ديلاقتل) ضعب لوبق نكمي

 (وتيج) مايقب حامسلا مدع ةرورض ىلإ تعدو « ناسنإلا قوقح عم ضراعتت
 فحصلا ىف جامدنالا ةيضق ةراثإ نأ ظحاليو .. ةيدوهيلا ةقيرطلا ىلع ىمالسإ

 ( ىسيردإلا ةمطاف) ةيبرغملا ةذيملتلا ةلكشم باقعأ ىف ترجفت دق « ةينابسألا
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ىلإ ىدأ امم ( باجح ) سأرلل ءاطغ نودب ةسردملا اهلوخد اهدلاو ضفر ىتلا

 مداصتلاب ىحوت ةركف لقن لالخ نم ةيبرغملا ةرجهلا دض ةيفحص تالمح مايق
 . ةينابسألا ةفاقثلا عم

 : ربمتبسا١ ثادحأ دعب ةيبرغلا فحصلا ىف اياضقلا مهأ :اعبار

 :نييباهرإلا ليج غيرفنتل ناكرأ اهنأ ىلع دجاسملا ريوصت ١
 م5١٠٠ وينوي رهش ىف ةينابسألا فحصلا نم ىلوألا تاحفصلا تردصت

 تاريجفتلل ربدملا لقعلا هنأ ساسأ ىلع« ىسنوت لصأ نم ةمتألا دحأ ةروص

 فحص تلقن دقو اينابسأ ىف ماعلا اذه سفن نم سرام ١١ ىف تعقو ىتلا

 تفشتكا دق اينابسأ نأ ىلإ ةريشم ثدحلا  سيربسكا ةلجم ةصاخ اسنرف

 اهماملإ مدع ىلإ تنطف دق اهنأو !! نييمالسإلا نيددشتملل رؤب دوجو لوهذب
 زف كيه 375: ا نووي ةييصصختللا ماو اكدحاسم»:لذلأو: كافي امق» نيتكلاب

 دقف ! اينابسأ ىف ةدوجوملا ةدابعلا رود ثلث داكلاب ىأ ايلاح اهنع حاصفإلا مت دق
 هذه ىف رمأتلل ازمر دجسملا حبصأ ىتح عابطنالا اذه ىذغي ىبرغلا مالعإلا لظ
 . ظعاوملا ءاقلإو ةدابعلل اناكم دعي ملو ءانثالا

 :ىبرخلا ملاعلا ىف ةاعدلاو دجاسم ةمنأ ىلع موجهلا ١"

 ىأ لالغتسا ىلع ٠٠١١ ثادحأ ذنم ةيكيرمألاو ةيبوروألا فحصلا تلمع

 ىلع ضيرحتلاب ةاعدلا فصول ةيمالسإلا تايلقألا دجاسم ةمئأل لعف وأ حيرصت

 عمتجملا ميق ىلع جورخلا ىتح وأ باهرإلاو فنعلل ةوعدلاو مئارجلا باكترا

 عم ثدح املثم ةاعدلاو ءاملعلا درطب نايحألا نم ريثك ىف تبلاطو «ىبرغلا

 ةيسنجلا لمحي لصألا ىرصم - ىلالهلا نيدلا جات خيشلا ايلارتسأ ىتفم

 ةيلارتسألا فحصلا تبلاط ثيح م7١٠٠ ربوتكأ رهش ةياهن ىفو  ةيلارتسألا
 اهيف ءاج ىتلاو باجحلا ةميقو ةيمهأ لوح هتاحيرصت ببسب دالبلا نم هدرطب
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا
 مث هتيطغت نود ىداونلا دحأ ىف وأ ةقيدحلا ىف وأ عراشلا ىف محللا متعضو اذإ)
 محللا هنإ ىراعلا محللا مأ ططقلا ؟ همولن نأ انيلع نيعتي نم هلكأتل ططقلا تتأ
 ىدترت ىهو اهتيب ىفو اهترجح ىف ةأرملا تلظ اذإف هلكشملا ىه هذه. ىراعلا
 ه ( ةلكشم ثدحت نل باجحلا

 عنمب نوناق رودصل ًارظن - ةصاخ ةفصب - ةيسنرفلا فحصلا تقلت دقو
 تاحيرصتلا هذه ميخضت ىلع تلمعف اسنرف ىف ةماعلا نكامألا ىف باجحلا
 ملسم بصنم ربكأ بحاص اهبكترا ىتلا ( ةناهإلاو ةحيضفلاب ) اهتفصو ثيح
 ىمتنت الو ةلوبقم ريغ اهنإب ىتفملا تارابع تفصوو ايلارتسأ ةراق ىف
 ..ايلرتسأل

 جذومنك لوسرلل ةئيسملا موسرلا َةِمْرَأ . نيملسملا رعاشم زازفتسا -"
 قلعتت ةيضق اهنأ ىلع اهتيادب نم ةمزألا عم ةيبوروألا فحصلا تلماعت
 ىف لثمتملا نيملسملا لعف در ىلع تزكر ثيح ريبعتلاو ىأرلا ةبرحب
 تاجتنملا ةعطاقم مث نمو ىمالسإلا ملاعلا ءاحنأ ةفاك ىف ةبضاغلا تارهاظملا
 نأ ةيفحصلا ريراقتلا تزربأ ثيح ةيمالسإلا بوعشلا لبق نم ةيكرامندلا
 رايلم ١١١ وحن غلبي ةعطاقملا تذفن ىتلا نادلبلل ةيكرامندلا تارداصلا ىلامجإ
 ذختت ةيبوروألا فحصلا تأدب امك . ةفيظو ١١٠١١١وحن رفوي ام وهو وروي
 ىكرامندلا ملعلا قرح ببسب كرامندلا ىف نيملسملاو مالسإلا قه ايئاده افقون
 ىتلا ةفيحصلا نأ مغرو .. ةيمالسالا مصاوعلا ىف تارافسلا ضعب قرحو
 ةيبرعلا ةغللاب ًاراذتعا ترشن دق - تسوب زدنالوي  ةئيسملا موسرلا ترشن
 نع عفادت تذخأ ةفيحصلا نأ الإ - ىتسوب ننسراك ريرحتلا سيئر عيقوت لمح
 ضعب فحص ىف رشنت تناك اهترشن ىتلا لثم تاموسر نأب ةللعم اهفقوم
 امدنع اهداقتنا ىرج اذاملف ( نادوسلاو ناتسكابو ناريإ )لثم هيمالسإلا لودلا
 ىلإ عجري موسرلا هذه رشن ىف ىقيقحلا ببسلا نكلو .. كرامندلا ىف ترشن
 نيرجاهملا دض ةيبوروألا بوعشلا ةراثإ فدهتستو بقاوعلا ةبوسحم ةلواحم
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 سس تت كنيمملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 (تسوت» نوتطتناز) ::ةفيخبض. :ليلكت ىف امض ذه ءاج :ةقوب مت. :قيفلتيملا

 ىهو ىمعألا بصعتلا رايت ىلإ ىمتنت ةبوسحم ةناهإ) هنأب ثدحلل ةيكيرمألا
 .. ( نايحألا بلغأ ىف اهدوجوب كرامندلا فارتعا مدع مغر ةمئاق ةريبك ةلكشم
 موسرلا هذه رشن تداعأ دق ةيبوروألا فحصلا ضعب نأ رمألا ىف بيرغلاو

 فدع اةيهر ناهذألا ىلا دعس ايه... نومانسملا .ةكاقهب ىآ  رعاشمل رافعا ىتدا نوف

 لالخ نم نيرشعلا نرقلا تاينيثالث ىف دوهيلل ةيداعملاو ةئيسملا موسرلا
 ةباثمب ةجهنممو ةمظنم ةلمح تناك اهنأ حجارلاو .. ةيشافلاو ةيزانلا فحصلا

 نيرجاهملل ةلمجلاب درط تاجومو ةديدج ابورح لبقتسيل ماعلا ىأرلل دادعإ

 ةيبسن ابوروأ ىف ريبعتلا ةيرح نأ فورعملا نمو .. ابوروأ ىف نيملسملا

 رشنلا وأ باطخلاب ضرعتلا عنمت ىتلا اهنيناوق اهل ةيبرغلا تايطارقميدلا مظعمو
 هفده ناك ىرصنعلا رايتلا نإف ىلاتلابو ةصاخلا ةيساسحلا تاذ رومألا ضعيل

 وه ملسم لك نأ ةركف كانه مالعإلا رئاود ةيبوروالا ةسايسلل ردصي نأ وه

 نأو ةبسانملا ةظحللا رظتني ىباهرإ هلخادب نمكي وأ لمتحم (ىباهرإ)
 وه اهضعب للخت ىذلا فنعلاو ىمالسإلا عراشلا ىف تعقو ىتلا تارهاظملا

 .نيملسملاب هقاصلإ نوديري ىذلا روصتلا اذه ىلع ديكأتلل هنيرق

 :ىأرلا ةدافو نييسايسلا نم نيملسملاو مالسالل ةيداعملا تاحيرصتلا -:

 تحمس دقف ىبوروألا ماعلا ىأرلا مامأ قئاقحلل حيضوت وأ دينفت نود كلذو

 ةيطغتلا ىقبت ىكل تاراوح وأ ىأر تالاقم لكش ىف درلاب فحصلا ضعب

 مهأ نمو « روهمجلا لبق نم اضرعت رثكألا ىه تاحيرصتلل ةيرابخإلا
 تامسردصت كعاح ةويخألاب غلا ثمل يرق: هنا الدج كراكأ تلا تاكيد

 ربمتبس ١١ ثادحأ بقع قبسألا ايلاطيإ ءارزو سيئر (ىنوسكل ريب ويفليس)
 ةيداعملاو ةلثامملا تاحيرصتلا نم ريثكل بابلا تحتف ىتلاو  مايأ ةعضبب

 تيرجرامو ؛ىدورب ونامورو ةيبيلصلا بورحلا نع شوب حيرصت لثم مالسإلل

 .. اهريغو ناكيتافلا اباب تاحيرصت مث « اقباس ايناطيرب ءارزو سيئر رشتات
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ىتلا ةيادبلا تناك اهنأ بناج ىلإ ىنوسكلريب تاحيرصت ةروطخ عجرتو

 هيف هجتا ىذلا تقولا ىف تعاج اهنأ ىلإ  مالسإلل نيهراكلا نم ريثكلا تعجش

 تايلاجلا قوقح مارتحاب مالعإلا لئاسو ىف حيرصتلا ىلإ ملاعلا ءامعز مظعم

 تايلقألاو بوعشلل ةنأمط ةلاسرك باهرإلاو مالسإلا نيب لصفلاو ةيمالسإلا

 نوديؤي نييلاطيإلا نأ هتلئاع اهكلمت ىتلا ةديرجلا تركذ امك .. ةيمالسإلا

 ىلاطيإلا خويشلا سلجم ىف هسفن نع عفاد دق هنأ مغر هتاحيرصت عم نوقفتيو

 امك . اهقايس نم تعزتنا اهنأو فيرحتلل تضرعت دق هتاحيرصت نأ امعاز

 نييفحصلل اضيأ حرص دق هنأ ىلإ ىنوسكلريب تاحيرصت زاربإ ةروطخ عجرت

 حشرم برغلا نإ " : اةلئاق ايناملأل هترايز ةيطغتب وماق نيذلا نييلاطيإلا

 ١ ىعويشلا ملاعلا عم كلذب ماق دقو اهيلع ريثأتلاو بوعشلا بيرغت ىف رارمتسالل

 اضم " رشع سماخلا نرقلا دنع فقوتي ىذلا ىمالسإلا ملاعلا عم هب ماق امك

 كلمت ىتلاو ةيبرغلا ةراضحلا قوفت تلوانت ىتلا  ةيساسألا هتاحيرصت نأ دكؤي

 دح ىلع ةيمالسإلا لودلا ىف وأ ةيمالسإلا ةراضحلا ىف دجوت ال ديلاقتو ميق

 . معز امك فيرحتلل ضرعتت ملو ةيوفع نكت مل هلوق

 :فرطتلل زمرك باجحلا مادختسا  ه

 ةفاحصلا ىف جهنلا اذه ىلع تراص ىتلا ريراقتلاو تالاقملا تارشع كانه

 ةيبلس روص ميدقت وه اعبط فدهلا ناكو ةريخألا تاونس رشعلا لالخ ةيبرغلا
 تاساردلا ةذاتسأ (رديانش ةنيريإ) تهجو دقف .. ةملسملا ةأرملل ةزيحتمو

 مدعل ةيبوروألا فحصلا ىلإ اداقتنا ةيناملألا نجنتوج ةعماج ىف ةيمالسإلا

 هنأ تدكأو « تايبرعلا ءاسنتلا حلاصل ةيباجيإلا تاروطتلا نع ثيدحلاب اهتثارتكا

 تايبرعلا ءاسنلا نع  ةزهاجلا ماكحألا - تاهيشيلكلا نم ريثكلا دجوي لازي ال

 . 7 ةيفحصلا ريراقت ىف

 ةمدختسم باجحلا عوضومل تضرعت ىتلا ةيفحصلا جذامنلا رثكأ نكل

 .ديلقتلاو ءارتفالا نلإ ءوجللاو فافسإلاو ةيفحصلا ةراثإلاو صيخرلا صضيرحتلا

 خه ١ -



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ةيعوبسألا ةيناملألا 0467 5م16861(ليجيبش ريد) ةلجمل ىسيئرلا لاقملا وه

 عماج لماش ناونع لمحي ىذلا م١٠٠5” ربمتبس رخاوأ رداصلا ددعلاب

 ماكحألا ديدرتو تاماهتالا ةيجوتب لاقملا وبتاك ماق دقف (ايناملأ ىف نوملسملا)

 نوملسم) لاقملل ةبحاصملا روصلل جاتنوملا مدحتسا امك مالسإلا دض ةزيحتملا

 - ةيناملألا ةثحابلا تماق دقو (ءامدلا اهنم ليست ةحوبذم فارخ راوجب نولصي
 ةدكؤم لاقملا اذه ىف ءاج ام ىلع درلاب (روبريمأ نوياتك) - ىناريإ لصأ نم

 لكل ماهتالا ليكيو ةنجامو ةئزهتسم نوكت داكت ةقيرطب هراكفأ ضرعي لاقملا نأ
 لاقملا بسنيو « ةيناملأل ةلودلا ضيوقت ىلع لمعلاب باجحلا ءادترا ديرت ةأرما

 نم نكمتت ىكل ىناملألا ءاضقلا ىلإ تأجل ةيناغفأ ةملعم) نيدول اتشيرف ىلإ
 نأ لاقملا وبتاك ىري ..ةددشتم ءارأ قانتعا (سيردتلا ءانثأ باجحلا ءادترا

 لوقي امك ىري ىذلا) ىنيموخلل بوسنملا لوقلا اذه ركنتست مل اهنأ نيدول ةميرج

 اهعضو ةدسافلا ريياعملا نم ةعومجم ىوس تسيل ناسنإلا قوقح نأ لاقملا
 ريغ ىهو ىهيدب ءيش اذه نأ مغر ..(نايدألا ةفاك ىلع ءاضقلل ةنياهصلا

 ىلع ىوطنيو ىربك ةيخيرات ةطلاغم ىلع ىوطني ماهتالا اذهو .. كلذب ةيلاطم

 انمز مهنيدو مهسفنأ عم مات ماجسنا ىف نوملسملا شاع ذإ اضيأ ةيرصنع
 .اليوط

 ثادحأ ذنم ةريسي دعت مل ةماع ةفصب ابوروأو  ايناملأ ىف نيملسملا ةايح نإ

 ناهتماب روعشلا ةصاخ ةيموي لكاشم كلذل اعبت نوهجاويو م١٠50 ربمتبس ١١
 ةأرملا عم اميس الو مالسإلا ىلع مكحلا ىف لهجلاو ةسرطغلا ةجيتن ةماركلا

 . لقأ تاقياضمو لكاشمل نضرعت تابجحملا ريغ - ةبجحملا

 ةبتاكلل (ءايربكلاو طخسلا) باتك دجن - م١٠٠”رخاوآ  ءاوجألا هذه ىفو
 مالسإلل هءادع نأ مغر ايناملأ ىف تاعيبملا ىلعأ ققحي ىشتالف ايروأ ةفرطتملا

 نود (ترنوك زتنوج ) لثم نيفقثملا دحأ حرصي نويزفيلتلا ىفو. فصولا قوفي
 ("')!! (لتقلا مرحت ام ةيصو فرعي ال مالسإلا نأ) دحأ ةضراعي نأ
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا بي ب  س سسشمش_ءلضسءممرةمةمظظةظ

 : ةيمالسالا تايصخسلاو زومرلا دض ةيفحصلا تالمحلا

 فحصلا هب تماق ىجهنم طيطخت راطإ ىف« فرطتلاو باهرإلا مهت قاصلإ

 مالسلل ءادعلاو ةيهاركلا زيكرتو تيبثتل ليئارسإل ةديؤملاو هينويهصلل ةيلاوملا

 ىف ةيفحصلا تالمحلا زربأ نمو .. ةيبرغلا بوعشلا نادجوو ريمض ىف
 خيشلا دض ةيناطيربلا فحصلا ضعب اهب تماق ىتلا كلت ةريخألا تاونسلا

 ةيناطيربلا ةمصاعلل هترايز نايإ ء م5١٠5 ويلوي ىف يواضرقلا فسوي
 مهتلا تناكو « ندنلب نيملسملا ءاملعلا داحتال ىسيسأتلا عامتجالا روضحل

 ىتلا  ةيداهشتسالا تايلمعلا نع عافدلا ىه ىواضرقلا خيشلا ىلإ ةهجوملا

 ذاوشلا لتق ىلع ثحلاو « ةيماسلل ةاداعمو باهرإلل ادييأت : فحصلا اهتربتعا

 خيشلل ثالثلا مهتلا هيجوت دعُيو .. برضلاب ءاسنلا ةبقاعم دييأتو ٠ ايسنج

 ام نأ رابتعاب ةدض هتراثتساو« ىبوروألا ماعلا ىأرلا بيلأت ليبق نم ىواضرقلا
 31 ةرخلا ةنادضمتلل ةطيلك فقحأ ( كامو: ةكرازث) ىلع اناودع هع هذلإ :يببق
 احضاو اهيف بيترتلا ادب دقف ةفداصم درجم ةيمالعإلا ةرهاظلا كلت نكت ملو

 نيوانع ةلماح م١٠٠5 5/10/97 مويلا سفن ىف ةيحابص فحص عبرا رودصب

 ةلاسر نأكو ٠ تاماهتالاو ججحلا تاذ ةينبتمو !') ةيهاركلاو جاجتحإلا
 ىف ةكرعملا حتفل ءدبلا ةراشإ تطعأ مث « عيمجلا ىلع تعزو دحاو نومضمب

 نيميلا ةرطيس تحت عيرألا فحصلا نوكت نأ ةفداصم نكت مل امك ء ددحم موي

 ءوضلا نم ردق ربكأب ةيداهشتسالا تايلمعلا ةلأسم تيظح كلذل «٠ ىنويهصلا

 ةملسملا ةمواقملا ةروص هيوشتو ليئارسإ حلاصم ةمدخ لجأ نم « مامتهالاو

 ىادض ايلا تدحوو: فحضلاب ةيمالغألا ةكبضصلا :ترغتسا خقو: ..:ةيضاخ وودي

 ىلإ نويزفيلتلا تاونقو ةيناطيربلا ةعاذإلا تلخدف ىرخألا مالعإلا لئاسو ىف

 عوضوملا سفن لوح ةيراوحلا جماربلا لالخ ةيئاسم تاشقانم ترادو ةبلحلا

 ىتلا هتملك دعب ىواضرقلا خيشلل نييمالعإلاو نييفحصلا ةلئسأ اذه ىلإ فضأ

 ىتح - نيملسملا ءاملعلا داحتا داشنإ نع ثيدحلل  ندنل ةدمع رقم يف اهاقلأ

 جا/ ١ -



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 تلهاجتو ةيداهشتسالا تايلمعلا عوضوم ىلإ ثيدحلاب ةلئسألا تجرخ
 تجرخ كلذ ىلع ًءانبو .. ىواضرقلا هيف ثدحت ىذلا ىلصألا عوضوملا
 م5١٠٠ / ا/ /8 ىلاتلا مويلا ىف ةيفحصلا ةلمحلا تداق ىتلا ةيناطيربلا فحصلا
 ندنل ىف ةتمهمو هترايز نع ىواضرقلا خيشلا ناسل ىلع ءاجام امامت ةلهاجتم
 ةجيتنلا تناكو « ةيئادفلا تايلمعلا ىف خيشلا ىأر نع ادّدجُم ثيدحلل تداعو
 ةيدوهيلا ةيلاجلا نأ ىتح « ةيسايسلا رئاودلاو ناملربلا لصيل ماهالا ةرئاد عاسا
 ةنيبايسلا و ةياعألا ةفيضافللا ا ذيق ملو » ةيقلا :ديط:داعلا ىعدملل اعالي تمنق
 ةعاذإلا اهتمدق ىتلا ةدياحملا ةجلاعملا دعب الإ « ةعبرألا فحصلا اهتعنص ىتلا

 ترشن ىتلا ( نايدراجلا) ةفيحصل ةيباجيإلا تاقيلعتلاو ٠ عوضوملل ةيناطيربلا
 . "9 ةيطسولا ىلإ ةتوعدو خيشلل ةلدتعملا فقاوملا نع ء م١0٠٠ 4/7/4 موي

 . ريمتبسا١ دعب نويزفلتلا يف نيملسملاو مالسإلا ةروص : ًاسماخ
 يف ًالسلسم 121 ةيناملألا ةيسنرفلا ةانقلا تثب م7١٠٠ رياني رهش ةياهن يف
 لامعألا زربأ نم لمعلا اذه دعيو ٍي دمحم يبنلا ةريس نع تاقلح سمخ

 اياضق سمخ تلوانت ثيح « نيملسملاو مالسإلا ةروص تجلاع يتلا ةينويزفيلتلا

 " ةكمو ةطلسلا "و " ةعيرشلا "و " ةيندملا "و " ةوعدلا "و " ةوبنلا وحن ' يه
 ناك نم .يمياطت نكت يف ةئفناثاو هل لج نهسااب نيناسلا و... "نا رقلا ١" نيحاو
 .يبرغلاو يمالسإلا ملاعلا نم ءاربخو نيخرؤملاو نيدلا ءاملع حورشو تاياور
 يف لاوجتلاو لمعلا نم تاونس ثالث يلاوح لمعلا اذهل دادعإلا قرغتسا دقو

 تايالولاو ادنك بناج يلإ ندرألاو رصمو سنوتو نانبلو ايروس يه نادلب ةدع
 حمالم مسرل لودلا هذه يف تارم ةدع فقوتلا ةلحرلا تنمضت ثيح « ةدحتملا

 ملعب ىسنوت ريبخ - قيدص فسوي : نم لك فيلأتلاب ماقو #2 لوسرلا ةايح
 وهو ناليس لورجوتو ينابسأ جرخم وهو وتنيم راساميش بناج يلإ - ناسنإلا
 -. ةرديض تفنسوو لوقي امك حلساسملا نكيزع ةيمهأ : نبدا ز دقو: +: ىكزت حتنم

 يداحلا ثداوح بناج يلإ ٠ ضرعلا تقو « لمعلا اذه لوانت ابوروأ لهاجت
 -48ه١-



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا ظ
 هلحارم يف ربتعي .ناك يذلا لمعلا اذه ةيعرش تمعد يتلاو «٠ ربمتبس نم رشع

 ةعانق نم تداز دق ثادحألا كلت نأ بناج ىلإ ٠ ثادحألا هذه تقو ةياهنلا

 ًايرورض ارمأ حبصأ مالسإلا مهف نأ قلطنم نم لمعلا اذه ةيمهأب لمعلا قيرف

 ةيسنرفلا "رواجيفول' ةفيحص تلاق لسلسملا اذه ضرع نم فدهلا نعو
 لسلسملا اذه وفلؤم هقيقحت يلإ ىعسي يذلا فدهلا نإ م5٠٠5 رياني 55 خيراتب

 لوصأل ميمعتو حرش وه لب ةبصعتم ءارآو تارتاهم يف لوخدلا مدع وه
 نع ةقبسملا ماكحألا ةبراحمل كلذو ٠ ةيخيراتلا رصانعلا نم اءدب مالسإلا

 يلإ ةفيحصلا ريشتو .. هميهافم يف طلخلا تايلمعل دح عضو بناج ىلإ مالسإلا
 نحن " هلوقب 11 ةانقل عباتلا ىذيفنتلا ريدم ناسل يلع لسلسملا فادهأ حيضوت

 هلوانتن امدنع « نيدلا اذه مهفن نأ اننكمي ىتح مالسإلا روذج يلإ ةدوعلا دون

 ."ليواقألاو كشلا نع دعتبن ىتح « عقاولا روظنم نم مويلا ثيدحلاب
 : يه لسلسملا تهجاو يتلا تالكشملا مهأ نمو

 تاعمتجملا فلتخم يف ابيحرت يقلي مل - ضرعلا لبق  لسلسملا عورشم -أ
 تاضوافم لمعلا بلطت دقل ": الئاق كلذ يلع قيدص فسوي قلعيو « ةيبرعلا

 ةايح نع مليف ريوصتب نيملسملا ةمئألا عانقإ ريسيلا نم سيل هنأل « ةديدع

 لمع نم هب موقن امل ةبسنلاب بذكلا انناكمإ يف ناك دقل ٠ نييبروألل لوسرلا
 اننأب نيدكؤم عانقإلاو ةقيقحلا ركذ انلّضف اننكلو « رثكأ تاليهست يلع لصحنل
 ." مارتحا لكب لمعلا اذه مدقنس

 لي لوسرلل موسر وأ روص دجوت ال ثيح « ةينف تناكو :ةيناثلا ةلكشملا -ب
 حمالم مسرو لوسرلا فصول ةيلصألا ةينيدلا صوصنلا يلع لمعلا دمتعا دقو
 يفو دجاسملا قوف لوجتت اريماكلا دجن ٠ روصلا بايغ ضيوعتلو ..ةتيصخش
 ىلتت تايآل ةيتوص ةيفلخ عم « مايخلا تحتو ءارحصلا يفو ةينآرقلا سرادملا
 رياربف ١١ موي - ةيسنرفلا "كيرفأ نيج" ةفيحص قلعتو .. ميركلا نآرقلا نم
 دق « ةيحيسم / ةيدوهي ةفاقثب عتمتي يذلا دهاشملا نأ ىلإ ةريشم - م5٠
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 بايغ يه مالسإلاب ةصاخ ةفص ءارج نم لسلسملا هتادهاشم دنع برطضي

 يذلا ينفلا لمعلا يفو هلوقب بتاكلا لءاستي مث 4 دمحم يبنلل صيخشتلا

 الك ؟ ةفزاجم ةباثمب رمألا كلذ ربتعي الأ . لطبلا ةروص هيف رهظت ال
 لسرلا رخآو نييبنلا متاخ اهيف عرش يتلا ةفزاجملا لثم امامت « مئاق نيلامتحالا
 .. ىتقو ةلاحب ظطسو) ادكيوم اعمتحم يقيل 8 هلك

 فقوم ىلع ةيسنرفلا ةيفحصلا بناج نم اضارتعا كانه نأ ظحالنو - ج

 وهف « ةشاشلا ىلع ةتيصخش ليثمت وأ ميركلا يبنلا ريوصت مرحي يذلا «مالسإلا

 ..ينف لمع نع ثيدحلا ضرعم يف هل ضرعتلا بجي ناك ام تحب ينيد فقوم

 نأ يريو - يبرعلا ملسملا - قيدص فسوي تقوم وخد ةبارغ رثكألا نكلو

 نمف ٠ " همرحت ةيمالسإلا ديلاقتلا نكلو مالسإلا يف ًامرحم سيل ريوصتلا'
 « ءايبنألا ءالؤه ةناكمل مّرحُم ءايبنألا عيمج ريوصت نأ اّينيد فورعملا
 قيدص فسوي نأ ركذيو .ةشاشلا يلع مهصاخشأ ليثمتب دحأ موقي نأ زوجي الو

 تناسمؤوملا ةكئادأ "عا رقلا ئوو.ااذإ * :قادوتعي +« ةكوحتملا ىوسرلل الئيلسه مدقق

 كلذوب «ضرغ ..نيحب كلذو تا يماسإلا .نئقؤملا ةنظنم اهنسأر: يلغو ةينيدلا
 انحلست دق ةرملا هذه" لوقي هنإف كلذل ٠ لسلسملا يف لوسرلا ةيصخش ةصيخشتل

 لسلسملل يميلعتلا بولسألا يف قارغتسالا نع دعبلا يف نوفلؤملا حجن - د
 : تايوتسم ةثالث يلع رفاضتم لكشب ةيضقلا كبح يف

 لافطألاو دادجألاك ءاطسبلا بناج نم ثيدحلا .. اوقات رثكألا وهو : لوألا

 ةيصخش عم نودحوتي نيذلاو ه لوسرلا ةريس نع مانغألا ةاعرو نييفرحلاو

 لحارملا عيمج يف مهتايح يف هتريس عاجرتسا نوعيطتسي يلاتلابو لوسرلا
 . ةيوملا



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 عيمج نم نيصصختملا ءاربخلاو ءاملعلا ثيداحأ : يناثلا ىوتسملاو

 « ةنسلاو «٠ نآرقلا : ةيمالسإلا صوصنلا وه : ثلاثلا ىوتسملا امأ .تايسنجلا

 . ةريسلاو « خيراتلا بتكو

 نم  ةدهاشملا ةفاثك سايقل ةلصفم ةسارد ةينويزفيلتلا ةانقلا ترجأ - ه

 تبذج ةقلح لك نأ ةساردلا تدكأ دقو « روهمجلا لاعفأ دودر يلع فرعتلا لجأ

 ١٠٠5و اسنرف يف افلأ 100) دهاشم فلأ 850 ةطسوتم غلب نيدهاشملا نم ًاددع

 نويلم١," تاقلحلا عومجمل نيدهاشملا ددع يلامجإ لصو امك « ايناملا يف فلأ

 نمو .. ءاسنلا نم مهنم , 3259و ٠ نينسملا نم 958 57,557” مهنم ٠ دهاشم

 ساسأ يلع اهجمارب ةيعون ددحت ال 11 ةيناملألا ةيسنرفلا ةانقلا نأ فورعملا

 .. ىرخألا تاونقلا اهمدقت ال ةيفاقث جمارب مدقت نكلو « دهاشملا ةفاثك

 لسلسملا مييقت

 « ريبك دح يلإ ةيباجيإ لسلسملا اذه يف نيملسملاو مالسإلا ةروص تءاج

 نبأ نأ اهلإ سيلو:» ةيئاسنإو:ةيوشب ةيحيرات ةيصتخشش« لشاسفلا يف :لؤسرلاف
 صاخلا هخيرات هل ميعز وهو ٠ حيسملا ةعيبط نويحيسملا ىري امك « هللا

 هسفنب دهاج « ةينسألا لكاشملا فرعي ءادعأو عاق دنا فل ثادحألاب ءيلملا

 هجاو « ةملكلل ميلسلا موهفملاب ةلودلا ةماقإ دعاوقو ساسأ عضو « تارارقلا داقو

 يف ةيبلسلا بناوجلا ضعب كانه نكلو .. ةلاسرلا رشن ليبس يف تابوعص

 تراشأ ثيح "كيرفأ نيج" ةفيحص تركذ امك - لسلسملا يف لوسرلا ةروص

 .. هفواخمو هتالاعفناو 5 دمحم يبنلا ءاطخأ ءاصحإ يف ددرتي مل مليفلا نأ يلإ

 نيب ةنراقم دقع مدع  اهرظن ةهجو نم .. لسلسملا يلع ةفيحصلا ذخأت امك

 هللا نبا وه "عوسي' نأ ملعت يذلا يحيسملا دهاشملا يرتو « ةيحيسملاو مالسإلا

 .هذه ةنراقملا مدع ةيلمع تناك نإو شيوشتلاب رعشي نأ نكمي . هسفن هللا وه لب

 ةضاخ ةدانخفلا ةيمالغإلا تالعخلا'لشالسلا بنكت ىتخ انضيأ ةيباكنا ةظقن دبت

 . يمالسإ وه ام لك هاجت يبوروألا مالعإلل ةديدش ةيساسح هيف حبصأ تقو يف
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 قايبلا لاقفلل اكادصم امسك روتقك دق ”كنركأ نيح" ةقرخرمه نأ :وكذلاب نيدحرو

 ضعب مسرلا اذه لوحو ٠ ليربج نم يحولا ىقلتي وهو ميركلا لوسرلا روصي
 ازازفتسا دعي ةروصلا هذه رشن نأ نوللحملا ىريو .. ةيسرافلا ةغللاب تاباتكلا

 روص روهظ نأ لاقملا بتاك ملع مغر « ةيمالسإلا ميقللو نيملسملل احضاو

 . مالسإلا يف امرحم ارمأ دعي لوسرلل

 زيكرتلا نم ردقب  همالفأو هجمارب لالخ نم ابوروأ يف نويزفلتلا لوانت
 دوصقملا طبرلا لالخ نم « ةيمالسإلا لودلا يف " تابجحملا ءاسنلا " عوضوم

 ةملسملا ةأرملا نأ رابتعاب باجحلاو ةملسملا ةآرملا نيب ام ميمعتلا فدهب

 نيب ةقزمم ةيلقع يه ٠ برغلا يلع ام دح يلإ ةحتفنمو اهتراضحب ةكسمتملا

 ةيسنرفلا تاونقلا ىدحإ هتثب يذلا جمانربلا كلذ ةلثمأ نمو .. ةثادحلاو ديلاقتلا

 تصصخ ةرهس وهو " ءاسنلا روظنم نم مالسإلا * ناونع تحت م5٠٠5 فيص

 ناتسكابو ايكرت نم ءاسن ثالث جارخإ نم هلي لوسرلا تانب نع ثيدحلل
 ثدحتتو اهدلب نم تابجحم ءاسن عم تالباقم ءارجإل ةدحاو لك تبهذد «ناريإو

 ركذتو اهتيبرت بولسأو ةيصخشلا اهتبرجت نع "نيتأ سيتاه" ةيكرتلا ةجرخملا
 يه لب ةنمؤم اهنأل سيلو « اضورفم سيل باجحلا نأ اهل تدكأ دق اهتدلاو نأ

 !! " ةنجلا باوبأ اهل حتفتس يتلا يه ةشامقلا كلت نأ نظت ال اهنأو دوعت ةلأسم
 هنأ الإ « ةثالثلا نادلبلا يف ةبجحملا ةآرملل ةيباجيإ جذامنل مليفلا ضرع مغرو

 (© . ةروهقملاو ةدهطضملا ةملسملا ةآرملل ىرخأ جذامن ضرعتسا

 جارخإ نم "ةنكاسلا هايملا" ناونعب يليجست مليف ثب مت قايسلا سفن يفو
 ةملسملا ةآرملل جذامن لالخ نم  لصألا ةيناتسكاب "راموس ةحيبص'
 لاوحأ ىلإ " ةاناعملا نم ءيشب" ريشت اهنكلو " مالسإلا" نع ةرارحب ةعفادملا

 ببسب اهنأ يلع يبرغلا دهاشملا اهبعوتسي دق يتلاو «٠ ناتسكاب يف ةارملا

 ("9)!!اهتاناعمو ةأرملا راقتحال ازمر اقباس انركذ امك باجحلا حبصأ دقف«مالسإلا
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 نويزفيلتلاب ةيناثلاو يلوألا نيتانقلا يف مالسإلا ةروص لوح ةسارد تركذ
 هاجت ةيئادعلا ةعزنلا نأ 5-5٠0٠0- ٠٠١5 يماع نيب ام 721 , 8 يناملألا

 نم رثكأ كانهف ١ ١سبتمبر ٠ ثادحأ دعب يناملألا نويزفلتلا يف تداز دق مالسإلا

 لفحت نيتانقلا كلت يف "مالسإلا لوح" ةيرابخإلا ريراقتلاو جماربلا نم 96 ٠

 ىتيذلا حمامنقلا“ مدعو :ةيل ودلا فاعا ربصلا مناهزألا لكم ةسلسلا تاه وكوب

 ("7.ناسنإلا قوقحو جامدنالا لكاشمو ةآرملا عمق بناج يلإ « ةيلوصألاو

 تاونسلا يف مالسإلاب قلعتي اميف اعساو ًالدج تراثأ يتلا مالفألا زربأ نم

 وهو ٠ رالف تريج" يرصنعلا يدنلوهلا يسايسلل " ةنتفلا " مليف «٠ ةريخألا
 تاموسرلا دحأ مدختسي لوألا .« نيأزج يلع هثب مت (ةقيقد )7١ ريصق مليف

 كشو يلع ةلبنق اهيف ةمامع ىدتري هرهظت يتلاو #8 يبنلل ةئيسملا ةيكرامندلا
 وعدت ميركلا نآرقلا نم تايآ ولتي مارحلا دجسملا يف مامإ توص مث « راجفنالا

 ربمتبس ١١ موي كرويوينب يراجتلا زكرملا برضل ةروص رهظت مث « لاتقلل

 ةلفطل ةروص مث « نيطسلف يف داهجلاب يداني خيشل ةبطخ اهعبتي ء«م١٠
 . دوهيلا ىلإ ءاميإ ريزانخو ةدرق ىلإ خسملا نع ثدحتت تاونس 4 ةبجحم

 .دوهيلا لتقل حتلم لجرل ةيبرعلا ةغللاب ةوعدو ةبخاص يقيسوم ردصت ةءاجفو

 ةءارقل رخآ دهشم مث « رلتهل ةيحتلا يدؤي يزانلا شيجلل ةروص اهعم لخادتتو

 اهب ةيفلخلا ٠ برحلاو ىراصنلاو دوهيلا نع تايآ ولتي يكملا مرحلا نم نآرقلا

 مرحلا نم نارقلا ةءارق ةروص يلوتتو .. ديردمو ندنل تاراجفنا اياحضل روص

 ةيآ ةءارق عم رهظت امك ٠ نيكرشملل لاتقلاو داهجلا تايآ لالخ نمو يكملا

 يدنلوهلا جرخملا ةروص (نانب لك | مهنم اوبرضاو قانغألا قاوف اوُبرضاف)

 باشلا تاملك مليفلا رركي انهو ٠ يبرغم باش دي يلع لتق يذلاو ' خوج نافويث'

 تعطق يكيرمأ لجرل روصلا اهدعب قحالتتو (شاع ول ةيناث هلتقأس) يبرغملا

 روصلا نوكت نأ لامتحا نع ليق ام مغر مدلاب ةشاشلا قرغتل قارعلا يف هسأر

 ةينآرق ةحفصو راجفنا توصب لوألا ءزجلا يهتنيو « ةحيحص ريغو ةكربفم
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 هر ةمسلا ءاذونس ةشانخلا' نيلكو : فحبجملا ةكقيص ةتاقنا هي دكفتو ةعيوتفم
 " ةيرحلل ةوعد " هذه « (باتكلا اذه اوقزمتلف) ةرابعو قرو قيزمت

 ءامومع ابوروأو ادنلوه يف نيملسملا دادعأ جرخملا لوانتي يناثلا ءزجلا يفو

 لتقل ةوعدلا بناج يلإ «ةيبرغلا فحصلل نيوانعو « انايحأ لتقو فنع دهاشم مث
 برغلا يف ملسملا عمتجملا ضفر مليفلا شقان امك (زردليف) هسفن مليفلا جرخم

 فحصملا قيزمتل ةوعد ءزجلا اذه ةياهن يفو .. جاوز نودب ةيسنجلا تاقالعلل
 نم يهتنن نأ دب الو « ةيزانلاو ةيشافلا نم انيهتنا ) يلاتلا دنا لالخ عمدا
 ءانيهمو اننف افيعبط المع دعي وه ليا اذيفح عدقي هل ملقلاو "' /..(ابوروأ ةملسأ

 !! نآرقلا يف لتقلا ةركف يلع زيكرتلا لواح هنكلو

 مليفلا لثم «٠ مالسإلا نع ةيباجيإلا ةيليجستلا مالفألا ضعب كانه لباقملا يف
 يذلاو تنرتنالا ةكبش يلع "بويتويلا' عقوم يلع م4١٠٠ ماع هثب مت يذلا
 : ةبطخ فلأ نع ينغي امب "ستلوش ناليم' يكيشتلا ملاعلا مالسإ رس لوانتي
 نأ .دقتعي ناك: هئأوب مالسإلا نع اذه ةينلت | روبص» لمحت ناك ةنأ .دكأ يذلاو

 مراع روعش هحاتجإ هتمجرت أرق امدنع نكلو « نآرقلا بتك نم وه لي ادمحم

 اقطان عراسف ٠ نآرقلا اذه ءارو اهل ليثم ال ةينوك ةيفرعم ةوق كانه نأب

 ("*!.اروف نيتداهشلاب

 ربمتبس تادحأ دعب ةيبرغلا امنيسلا يف نيملسملاو مالسإلا هروص : اسداس

 نلع عتاد هيش انو, ءانببلا و. .ىيردلا :قانازوملا عيصأ رستم 0 كامهح ذلك
 : :ىرملسملا و. يخلا"ة نرووصت: تففيكيل :قكلا ةيبوذلا :امتيدسلا':مالفأ

 ١- دوويلوه ) ةيكيرمألا امنيسلا ( :
 داقنلا هلبقتسا يذلاو «٠ 121280020 04 1163768 " ةنجلا ةكلمم' مليف -أ

 ةيرظن عفادب ناجهتسالا نم ةفصاعب هريوصت ءدب نع نالعإلا دنع برعلا

 دعب اوئجوف مهنكلو « مليفلا لالخ نم نيملسملا ةروص ةيوشت ةيناكمإو ةرماؤملا
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا سس سس سس

 نم ةديج ةروص يف نيملسملا مدق مليفلا نأب م5٠٠٠ ويام يف مليفلا ضرع

 ةعشج ةيبيلصلا بورحلا ترادأ يتلا ةيبرغلا تايصخشلا تءاج نيح يف

 مهتاو « "توكس يلدير'" جرخملا دض برغلا ةرئاث تراثف ءامدلا كفسل ةمهنو

 (*'!.ةقرشملا ةقيقحلا ةروصلاب نيملسملا مّدق هنأل ٠ خيراتلا ةطلاغمب

 نود قبسملا ماهتالا ةيضقل ضرعتي 7118524 م1326 "ناريط ةلحر" مليف امأ
 . فاطتخالل ضرعتت ةيكيرمأ ةرئاط لالخ نم « نويباهرإ مهنأب برعلل ةلدأ

 . اهتنبا فطخب برعلل ةلطبلا ماهتا وه يعيبطلا نإف « برع اهنتم يلع نألو
 لاح نيملسملاو برعلا يلع ةيلوئسملا ءاقلإل ةزهاجلا تاهيشيلكألا يلع ًءانب

 برعلا نأ لوقي نأ مليف لواحيو .. ةميرج هيف عقت ناكم يأ يف مهدوجو
 ضعب تعفد يتلا يه طقف ةيقرشلا مهحمالم نكلو عقاولا يف ءايربأ نيملسملاو

 . ةبيرلاو كشلا طمن  ليلد نود مهماهتال باكرلا

 لوح رودت هتثادحأ نأ مغرف "ناجاج نيفتس' جرخملل "انايريس' مليف امأ

 برعلا لك سيل نأ ىري مليفلا نأ الإ ' ةزيجع دمحم " يبرعلا يباهرإلا
 . ميمعتلا طمن ضفري  رارشا وا نييباهرإ

 طفن يف عماطلا يكيرمألا ماس معلل حيبقلا هجولا فشكي مليفلا نأ امك

 قرشلا يف ةيركسعلاو ةيسايسلا بورحلا ضوخي كلذ لجأ نمو ٠ برعلا
 « ةيسايسلاو ةنيطولا حلاصملا نم ريثك قوفت ةيطفنلا ةحلصملا نأو « طسوألا

 "ينولك جروج" - م١٠٠٠ *ربمفون يف ضرع يذلا  مليفلا لطب مهتا كلدلو
 تايصخشلا يلع اضيأ ينولك اهبتك يتلا ةصقلا زيكرت ببسب هنطو ةنايخب

 نييالملاب ردقت تاورث ينجل لورتبلا ملاع يف ةرذق ةبعل ضوخت يتلا ةيكيرمألا
 .تارالودلا نم

 ملاعلا يف ايديموك نع ثحبلا) مليف ضرع مت م5١٠5 ماع علطم يفو
 ةيكيرمألا ةرادإلا ةبغر لوح « يديموك راطإ يف هثادحأ رودت يذلا (يمالسإلا

 - ؤه جه



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا
 اذه قيقحتل ًاصاخ اثوعبم لسرتف ٠ يمالسإلا ملاعلا ىدل اهتروص نيسحت يف
 "سكورب تربلا" يكيرمألا جرخملا لواحي يئامنيسلا لمعلا لالخ نمو . فدهلا
 يف نيملسملاو مالسإلل ةيوشتلا نم ليوط خيرات دعب نيملسملاو برعلا ةلزاغم
 . قبس امك  دوويلوه امنيس

 لايتغإ ثداح لوانتي يذلا ةينويهصلا هجو يف ةلبنق ةباثمب "خنويم"' مليف دعيو
 ةرودب ريجفت ثداح يف ًايليئارسإ ابعال رشع دحأل نيينيطسلفلا نم ةعومجم
 نفيتس' يكيرمألا مليفلا جرخم نأل كلذو «٠ م1977١ماع ةيبميلوألا باعلألا
 ظ 3-0 ماع رداصلا "داقتنالا" باتك يلع مليفلا ميدقت يف دمتعا "جريليبس
 ليئارسإ بيلاسأ يلع اجاجتحا قشنا داسوملاب لتاق تافارتعا يلع ىوتحي يذلاو

 يذلاو « ليئارسإ يف "جرخملا" هيلع عاضوألا بلق يلإ كلذ ىدأ دقو « ةيناودعلا
 ام ةصاخ ٠ ينويهصلا ركفلا عم فطاعتلاو دوهيلا دييأت وحن هلويم هنع فرع
 2« م995١ ماع 'رلدنيش ةمئاق " مليف يف اهدسج يتلا "تسوكولوهلا" يمسي
 ًادوهج مّدق "جربليبس' نأ فورعملا نمو « راكسوأ زئاوج ةدع يلع لصاحلا
 (؛') .يدوهيلا مليفلا فيشرأ ةماقإ لالخ نم ةيليئارسإلا امنيسلل ةزيمتم

 ةيبوروألا مالفألا ١

 هذه مهأ نمو « ةيبوروألا امنيسلا مامتها نها ريح ةينيطسلفلا ةيضقلا تلتحا
 لتحت ةينيطسلف ةلئاع لوح هثادحأ رودت يذلا (صاخ) يلاطيإلا مليفلا « مالفألا
 ةلئاع عم ميقت نأ ةينيطسلفلا ةلئاعلا يلع ضرفتو ءاهتيب ةينويهصلا تاوقلا

 عضولاب نوينيطسلفلا لبقي نأ ةرورضل زمري يذلا مليفلا راثأ دقو ٠ ةيدوهي
 ةعساو تاداقتنا قح بحاص هنأكو يليئارسإلا فرطلا عم اوشيعيو يلاحلا
 ةيضقلا ناخ دق هرابتعاب "ىركب دمحم" ينيطسلفلا مليفلا لطب دض ةصاخ
 . دعسأ وبأ يناه ينيطسلفلا جرخملل "نآلا ةنجلا" وه يناثلا مليفلاو « ةينيطسلفلا

 نيطسلف نم نيباش ةصقل ضرعيو «٠ كرتشم يناملا يسنرف يليئارسا جاتنأ وهو
 داقنلا ةداشإ مغرو «٠ ينويهصلا ودعلا دض ةيداهشتسا ةيلمع ذيفنتل نادعتسي
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 نأ دعب ةيبرعلا لودلا يف لدجلا نم ةجوم راثأ هنأ الإ « مليفلاب نيبرغلاو برعلا
 ةثالث يلع هلوصحب م5١٠٠ نيلرب ناجرهم يف مّرك يذلا - مليفلا جرخم دكأ
 ىودج الو يليئارسإلا يبرعلا عارصلا ججؤت ةيداهشتسالا تايلمعلا نأ زئاوج

 :درويجل | نظن ةرافجلا وبني عيركملاب ا ريدج جركنلا كعح ىذلا نمألا هولا! يقم
 (*'7.ينيطسلفلاو يبرعلا بناجلا دض ةزاحنملا ةينفلا

 فيص 'ناك'" ناجرهم يف ضرع يذلاو " سيباوكلا ةوق " يناطيربلا مليفلا
 ام نأ ادكؤم ء« م١١٠٠ رميتبس نم رشع يداحلا تامجه لوانتيو ء م5

 ىلإ تلوحت ةددشم تاءارجإ نم ةيناطيربلاو ةيكيرمألا ناتاموكحلا هب تماق
 مهوو نامألل ةجاحلا عفاد يلع بعل ىوس سيل « باهرإلاب فرع امم رعذ

 .ةيكيرمألا ةرادإلا هتعنص

 جاتنإ) رصن ريمس اسنرف يف ميقملا يرصملا جرخملل "كشلا روذب' مليف ءاجو
 يف نيملسملاو برعلا نيرجاهملا ةايح مليفلا ثادحأ لوانتتو « (يسنرف يناملأ

 لمحت "لس" ةنلك تحبضصأ ثيح.« .ريمقيسش ١١١ هثاذحأ اذعيا ةييوزوألا: :لودلا

 7 هضمها هلل 3 اين رذكأ ةفيايسم ةلآلو

 نيملسملا نيرجاهملا ةيضق ةجلاعمب ةيناملألا امنيسلا تمتها راطإلا اذه يفو

 لالخ « يكرت لصأ نم نوجرخم اهمدق يتلا مالفألا لالخ نم « ايناملأ يف
 مالفألا تاعوضوم ترّيغت دقو « رمبتبس ١١ ثادحأ تلت يتلا ةريخألا تاونسلا

 ناك امك « يبنجأك ةلماعملا وأ ةبرغلاب روعشلا نم « نيرجاهملا تلوانت يتلا
 ةيضق ةشقانم ىلإ «٠ يضاملا نرقلا نم ةريخألا ثالثلا دوهعلا يف لاحلا

 ةفاقثو ميق نيبو ةيحان نم مألا دلبلا ديلاقتو ةيمالسإلا ةفاقثلا ميق نيب عارصلا

 هذه ضرعتو تاملسملا تايتفلا يلع ءاوضألا زيكرت متي .. يبوروألا عمتجملا

 يلع ةيقالخألا لئاضفلاو ميقلا نع ةجراخو ةطقاسو ةهَّوْشُم جذامنل مالفألا
 اياضقلاو تاعوضوملا تريغت دقف «يفاقثلا ثوروملا نم يناعت اهنأ رابتعا

 ةقبسمو ةزهاج ماكحألا تلاز امو ريبك دح الإ ةيبلس تلاز ام ةروصلا نكلو
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 "ةبيرغلا" مليف كلذ يلع ةلثمألا نمو .. (تاهيشيلكألا لثم ةيطمن روص)
 اهيدلاو ىلإ لوبنطسإ يف هدادبتساو جوزلا " رهق ' نم برهت ةيكرت ةديس ةصق
 دحأ يلإ أجلتف ٠ ةدهطضملا ةنبالا لعف يلع ناقفاوي ال امهنكلو « ايناملأ يف
 امم ٠ يناملأ صخش عم ةمثآ ةيمارغ ةقالع يف طروتتو ءاسنلا ةدعاسم تويب
 ةصقلا نأ مليفلا ىريو ..مدلاب الإ ةريهطت نكمي ال يذلا ةلئاعلا فرش خطلي
 اذه يفو ايناملأ لخاد عمتجملا يف ةدوجوملا ' بصعتلا " زجاوح رسك لواحت
 ةلطبلا هيف ضفرت يذلا "ناهروتوس' يكرتلا جرخملل " اليأ " مليف يتأي قايسلا
 اًيز ةيدترم ةيليللا يداونلا دحأ يف اليل لمعت نأ ررقتف ءمراصلا اهدلاو دويق

 مليفلا لمعيو ٠ ضيرمتلل ةسردم يف احابص لمعت اهنأ مغر ٠ ةكورابو اريثم
 (؟؛9 . كارتألا نيرجاهملا عمتجم يلع ةذفان حتف يلع

 " ةداهش " همليف يف لواح دقف '" ينابرق ناهرب" لصألا يناغفألا جرخملا امأ

 لخاد ةيمالسإلاو ةيناملألا ةفاقثلا نم لك اهدلوت يتلا تاضقانتلا حرطي نأ

 ا ل ل ل ا
 ةشئاط ةصاصر تلتق يكرت لصأ نم يطرش امهدحأ ٠ بنذلا رعاشمب نيلمحم
 ةيسنجلا ةلويم عراصي يريجين باش يناثلاو « همأ نطب يف انينج هسدسم نم

 تهجتا« مارحلا ةعتملا بحت ايناملأ يف دجسم مامإ ةنبا تثلاثلا جذومنلاو « ةذاشلا

 ةيبلس جذامن ضارعتسا قايس يفو .. ضاهجإ ةيلمع ءارج دعب ٠ ةيلوصألل
 ريغ نيرجاهملا ملاع يف صوغي يذلا "ينابلألا " مليف يتأي ٠ ملسملا رجاهملل
 يف لاملا بسك لواح اينابلأ نم ملسم لجرل ةرثؤم ةصق لالخ نم « نييعرشلا
 تارابتعالاب ثارتكالا نود ؛ هجاوز فيلاكت يلع لوصحلا فدهب ٠ ايناملأ
 ةلاطبلاو رقفلا تيح . . كلد دافع اًظهأن نمثلا عفدي ةياهنلا يفو « ةيقالخألا

 نهذلا يف يعدتسي  ةيعرشلا ريغ لامعألاو نوناقلا راطإ جراخ لمعلاو
 ةقطنم يلا ريشت يتلا تاداعلاو ىزلاو حمالملا ثيح ٠ ملسملاو يبرعلا نطاوملا
 .يبرغلا نطاوملا ىدل يمالسإلا ملاعلا يواست يهو « طسوألا قرشلا
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 نكلو يناملألا عمتجملا لخاد نيرجاهملا ةيضق تلوانت يتلا مالفألا مهأ نمو

 نيمساي ةجرخملل « ايناملأ يف مكب الهسو الهأ مليف ةباعدلا حوربو رثكأ ةقثب

 اهسأر يلعو ةيكرتلا ةلئاعلا لخاد ةيوهلا ةيضق ةشقانم لوانتيو « يليري دماس

 عمتجملا يف نوجمدنم مهنأل ةيكرتلا ةيوهلاب نيمتهم ريغ ءانبألاو "ديسلا يس'
 لايجألل ةرياع ًايديموك م١١٠١7١ ضرع يذلا مليفلا دعيو «حاجنب يناملألا
 ماكحألاب ءيلم هنكلو « ةلئافتملا ةرظنلاو حرطلا ةوقو ةعاجشلاب زيمتت تافاقثلاو

 « ةيديلقت ةدماج ةيطمن روص عبطلاب يهو « نيملسملل ةزهاجلا روصلاو ةقبسملا

 دض" لثم « ةدوجلا ثيح نم مليفلا اذه يلع قوفتت قايسلا اذه يف مالفأ كانهو

 امهو « غادالأويف جرخملل "ملأ نودبو ريصق" مليفو ٠ نيكأ حتاف جرخملل "طئاحلا

 (؛* . اضيأ يكرت لصأ نم ناجرخم

 ا دج د4

 تا ع



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ٌتلاثلا لصفلا شماوه

 ةلجم «"ةيداحألا دض ةيناملألا مالعإلا لئاسو يف عونتلا" : رفيش هنيباز ١(

 . م١٠١5وينوي  ةيبرعلا ةغللاب  ةيناملألا نفوركف

 . قباسلا ردصملا ١(

 روصو ةفلتخم قئاقح يناملألا مالعإلا يف مالسإلا" : رفيش هنيباز ١(
 . م5١٠1 ١5//١17/ خيراتب :ةرطنق عقوم."ةهوشم

 . قباسلا ردصملا ٠ رفيش هنيباز (5

 . قباسلا ردصملا (5

 .قباسلا ردصملا (؟5

 . قيباسلا ردصملا ٠(

 قياسلا ردصملا (*

 .قباس ردصم ء يناملألا مالعإلا يف مالسإلا ةروص « نفوركق ةلجم (1

 روصو ةفلتخم قئاقح : يناملألا مالعإلا يف مالسإلا ٠ رفيش هنيباز ٠٠(

 .قباس ردصم " ةهوشم

 . م7١٠٠ ويام 4 « ةيرصملا مويلا رابخأ ةديرج ١(

 معمععما1 م5 11/7ءواعرم : لوعطعم طتمماعتم : ( 1طع معرب اطقعدأ ١ ١(

 .2م116 (1995 « طاتغم [عود5 « 01 آ[ةاهصل) , ( 1

 ١١( توريب) 34 ةيداحتإلا ةيناملأ ةفاحص يف برعلا ةروص : ملسم يمأس :

 ص م582١ ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم 25١ .
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 مالسإلا نع ةئطاخلا اكيرمأ تاروصت ةهجاوم .. اتمص يفك : يلدنيف لوب
 .مآ٠6“ ةرهاقلا « تامالعتسإلل ةماعلا ةئيهلا ضرعو ةمجرت « '

 ردصم ؛ . " ةيداحألا دض ةيناملألا مالعإلا لئاسو يف عونتلا" : رفيش هنيباز (5
 .قباس

 يف نيملسملا لبقتسم لوح نيلرب راوح ةصالخ « ةيرصملا مارهألا ةديرج (1؟

 5 ١ص ء م6١٠٠ ابوروأا

 مارهألا "ربمتبسا١١ دعب ايناملأ يف نوملسملاو مالسإلا": ةدامح ميظعلا دبع (" ؛
 . م8.2/١١/17١٠٠7ةرهاقلا

 .قباسلا ردصملا ( ©

 .قباسلا ردصملا ("1

 .قباسلا ردصملا ("1

 .قباسلا ردصملا

 لئاسو يف ءاسنلا : طابرلا يف يناملألا يمالعإلا راوحلا" : اربص انيترام (4
 /١١/؟5 خيراتب ل6. 0010 يمالسإلا ملاعلا عم راوحلل ة ةرطنق عقوم "مالعإلا

 «”. 5.٠
56 
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ملاعلا عم راوحلل ةرطنق عقوم "صيخر ضيرحت' :روبريمأ نوياتك ٠"(
 .25 021213152.016 م١٠١٠" 5٠١/ /١٠يمالسإلا

 ٠6" ةيرسصملا مارهألا ةديرج“ " ندنل يف ةرماؤم 1 يديوه يمهف م١

 . ١١صض « 7١٠ ةويلوي

 طبه دقل'": وه يلوألا اهتحفص ناونع ءاج يتلاو "نصلا" يلوألا ةفيحصلا ("؟
 ةيناثلا ةفيحصلا امأ "باهرإلا قشعي يذلا خيشلاب تبحر ةدحتملا ةكلمملا رشلا
 يلا لصو ةيهاركلا ريفس' : اهريرقت ناونع لمح يتلاو " سيربسكا يليد" يه

 ةثلاثلا ةفيحصلاو " لوخدلا نم عنمي نأ بجي ريرشلا لجرلا اذه .. ايناطيرب
 صوصنلا يف يناعملا سفن تركذ دقو « ردناتس جيننفيا " ةعبارلاو "زمياتلا" يه
 .هجاجف لقأ لكشب نكلو « نيوانعلاو

 . قباس ردصم ؛« ندنل يف ةرماؤم ٠ يديوه يمهف (؟*

 . م١٠٠٠” سطسغأ ٠٠٠ ةيسنرفلا وراجيفول ةفيحص (5

 . قباسلا ردصملا 55

 . قباس ردصم « يناملألا مالعإلا يف مالسإلا ةروص « نفو ركف ةلجم ("10

 م8١٠٠ ليربإ ٠" رقشألا يدنلوهلا نتافلا ةنتف « ةيرصملا ربوتكأ ةلجم ("7
 . ١37 51ص

 روهمجلا نم اباجعإو الوبق يقالو م5١٠٠ فيص رصم يف مليفلا ضرع 4٠(
 .ايروسو رصم نم نولثمم هيف كراش دقو « داقنلاو

 يدوويلوه لزغ ا ةيكيرمأ مالفأ 5 ةيرصملا مويلا يرسصملا ةديرج 0

 . ١5١ ص م5١٠٠ 548٠/ ”١7/ ةداعلا ريغ يلع

11 



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 .. ةيسايسلا ةدنجألا يلع تاعوضوم3 ٠ مويلا يرصملا ةديرج (؟؟

 ”«<,..ه
36 

 يلا اياحض نم : ةيناملألا امنيسلا يف نورجاهملا' : رلوك تيرجرام (؟:
 . م7١١5 رياني١ ٠ ١ 0224218 . 06. ةرطنق عقوم « ' اياعر

 . قباسلا ردصملا ( د

 د اع

 - ام





 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 عبا/) لسفل)
 ةيبلسلا ةروصلا رييغن يف يبرعلا عيبرلا رودو ةيمالعإلا برحلا ةهجاوم لئاسوو بيلاسأ

 يلوذ ثحبمأ
 ةبسلسما| ةروصلا هج سا سشسسأ ١ نا اسيل تاغ

 :ةيدقن ةعجارم : الوأ

 مزلتسيو «تايوتسملا ةفاك ىلع انعاضوأو انفقاوم ةعجارم يأ .. انسفنأب ءدبلا
 كلذ .. انل -يبوروألا -رخآلا اهمسر يتلا ةروصلا هذه نم انسفنأ ريرحت كلذ
 اهدا فيرست ن1 قيماستلا و. وهرعلا نضع ىلإ قنا ةق ةروصلا هذه نيئاتأن

 لخادلا نم تيبلا بيترت بجيف ءانل لاصتالاو مالعإلا لئاسو لالخ نم اهملاعمو
 ةرولبو ةمألل ىربكلا فادهألا فيرعت ةداعإو «تاماسقنالاو حورجلا ةاوادمو
 .اهقيقحت ىلع ةيعامج ةدارإ

 ةدحاو ةلتكك برغلا ىلإ رظنن الأ -ةلداعملا هذه ىلإ رظنلا يف -انب ردجي امك
 ةيلاربيلو ةيفاقثو ةيسايس تارايت برغلاف ءكلذ نم ضيقنلا ىلع لب ءأزجتت ال

 .يجراخلا وأ يلخادلا ىوتسملا ىلع دقنلا ةيناكمإ

 يتلاو يمالسإلاو يبرعلا يمالعإلا باطخلا ريوطت يف ةقداصلا ةبغرلا
 ًايبرع دئاسلا يفاقثلا جذومنلا يف . تارييغت ثادحإ يف قمعأ ةبغر نم قلطنت

 هدا ؤ ا #/#شه ل
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 نم يفاقثلا جذومنلا نكمي يذلا ردقلاب «ةيرحلاو ةينالقعلا هاجتاب 207
 )١'( ةيفاقثلا تاهاجتالا يف "فيطلا ناولأ" باعيتسا

 -:يلاتلا وحنلا ىلع ةدئاسلا ةينيدلا ميهافملا حيحصتو بيوصت

 مهف يف طبضنملا ينئالقعلا ريكفتلا بولسأو يملعلا جهنملا ءايحإ ١-
 .ةينيدلا صوصتنلا

 وج يف "نيدتلا" نم بابشلا نيكمتو جرحلا عفرو "ريسيتلا' جهنم ةعاشإ -؟
 .ةيسفنلا ةحارلا نم

 .رخآلا نم فقوملا حيحصتو دحأل اودع سيل ملسملا نأ ىلع ديكأتلا - "

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا أ كاردإو «قفرلاو حماستلا ميق ءايحإ 8

 ()ضرعو هلامو همد يف "رخآلا" ةمرحب ريكذتلاو ..ىضوفلل ةوعد سيل ركنملا

 يف ةينيدلاو ةيفاقثلاو ةيركفلا تافالخلا ذبنو راوحلاو مهافتلا ميق زيزعت -.

 عم يقيقح راوح نكي مل ام نيرخآلا عم راوح يدجي نلف .يمالسإلا ملاعلا
 قوقح مرتحت مل امو ..اًيناث يبهذملا بصعتلا فتخي مل امو .. أنار 'فيفلتسملا
 .اعيمج اندالب يف ةلادعلاو ناسنإلا

 ءالعإو ةأرملا عاضوأ حالصإل .. ةيمالسإو ةيبرع ةيجيتارتسإ عضو -1

 نيب قرفلا نايبو ..اهترسأ راطإ يف وأ لمعلا يف ءاوس هبعلت يذلا رودلا ةميق

 ةيبلسو ةهوشم يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا يف ةأرملا ةروص نأل .. ةأرملا صخي
 باجحلا بللي ةروهفمو ةفلختم أهارت يدنا .ةيبرغلا مالعإلا لئاسو يف

 يبرعلا ملاعلا يف يمالعإلا لمعلا تايلآو ةيمالعإلا تاسايسلا ةعجارم -ا
 ىلإ دنتسملا مالعإلا ىلإ هنم رثكأ "ةياعدلا" موهفم ىلع مئاقلا ءيمالسإلاو
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ةيلعاف رثكأ هلعجي امم «ةيمالسإلا لودلل يمسرلا مالعإلا ةصاخ .. قئاقحلا
 تاروث دعب صوصخلا هجو ىلع ةيبوروألاو ةيلودلا اياضقلا صخي امب ريثأتو

 بولسألا نع دعبلاو ءقوشمو ديدج بولسأب يمالسإلا ركفلا ضرع -
 زكرملا عباطلا عم بسانتي الو .ءيبرغلا لقعلا بساني ال يذلا ءيلاحلا يئاشنإلا

 ةيلقعلا ةاعارم بجي اذل .. ةشثيدحلا لاصتالا لئاسو يف تامولعملا لقنل
 تانايبلاب ةغومدملا ةيداملا ةلدألا ميدقتو قئاقحلا دصر ىلع دمعت يتلا ةيبوروألا
 9 .فامولعتملاو

 :يبرغلا بناجلا عم لصاوتلاو لعافتلا :ايناث

 مالسإلا ةروص ليدعتل هيف ام لكب يفكي ميركلا نآرقلا نأ "يلدنيف لوب" ىري
 حماستلاو قفرلاو نيللا ةيماس ةعيفر ميق نم هلمحي امب ةماع ةفصب برغلا يف
 تايآ ضعب أرقي نم نإ .. ىوقتلاب الإ يمجعأ الو يبرع نيب ةقرفتلا مدعو
 هلا يه ام ةفينعلاو ةفرطتملا مالسإلا ةروص نأ روفلا ىلع فرعي ميركلا ناآرقلا

 اميهف صوب ةيدوهيلاو ةيحيسملا عم حماستيو لبقي مالسإلا نأ "يلدنيف' دكؤيو

 مالسإلا طبرتو مالسإلاب مهطبرت يتلا ةقالعلا هذهب نويحيسملا ملع ولو ءيوامس
 3 ةيحيسملا 4 ةيدوهيلا : ةيهقالخألا الوجع ألا نصشس نوملكتي فوسلف « حهب

 لا وضل ةدليسلا

 ةروصلا حيحصت لئاسو مهأ نم تدغ اهنأ بناج ىلإ بوعشلا براقتل ةديحولا
 .هلك ملاعلا مامأ نيملسملاو مالسإلا نع ةطولغملا ميهافملاو ةينهذلا
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 ذخأت تاراضحلاو نايدألا نيب راوحلا ةلأسم تأدب ةريخألا تاونسلا يف -
 متهت ةديدع تايدتنمو تايعمج ترهظ ثيح .. ةيبوروألا ةحاسلا ىلع اهعقوم
 .ةفلتخملا تانايدلا باحصأ نيب لدابتملا مهفلاو راوحلاب

 .ل نوج" روسيفوربلا تالواحم هاجتالا اذه يف ةلوذبملا دوهجلا نم

 بناج ىلإ «ةحيحصلا هميهافمو مالسإلا ئدابم حيضوتب متها يذلا "وتيزوبسا
 لاجم يف تالاقم ةدع ريرحتب ماق امك «ةيمالسإلا دروفسكأ ةعوسوم زاجنإ

 .رظنلا تاهجو بيرقت

 .رهزألل ةعباتلا يحيسملا / يمالسإلا راوحلا ةنجل دوهجلا هذه ةلثمأ نمو

 يف يحيسملا نيدلا يلثممب يقتلتو ةيفاقثلا تايدتنملا نم ريثك يف كراشت يتلاو

 .ابوروأ يف مالسإلا ةروص نيسحت ةلواحم يف حضاو رود اهلو ءابوروأ

 ةيعمج لثم ءايلاطيإ يف ارخؤم تئشنأ يتلا تائيهلاو تايعمجلا ضعب كانه

 ميقت تاهج يهو .. ةيسايسلا بازحألا ضعبو "يللينأ' ةيعمجو "ويديجإ تناس'
 راوحو ابوروأ عم يمالسإلاو يبرعلا مهافتلا لوح تايدتنمو تارمتؤم

 (0)"نايدألاو تاراضحلا

 .ةيبرغلا لودلا يف رارقلا يعناصو ةيسايسلا ىوقلا عم تالاصتالا فيثكت
 قوقح لاجم ىف ةلماعلا ةصاخ ةيموكحلا ريغ تامظنملا ىلإ ةفاضإلاب

 نما علا وب نايا اه ةبقلعتتلا"اناضيتملا' ىف اه رود: نش فكيت يسناسإلا
 لئاسو يف نيملسملاو مالسإلا نع ةهوشملا ةروصلا حيحصت ىلع اهعيجشتو
 )١"( . ميلعتلا جهانم يفو ةيبرغلا مالعإلا

 ىربيكلا فحصلاو نويزفلتلا تاكبش عم تامدخلا لدابتو نواعت روسج ةماقإ

 ملاعلاو رصم يف ةمهملا ةيمالسإلا تارمتؤملا روضحل مهتوعدو .ءبرغلا يف

 ("7 .نيملسملا نيركفملا حاتفناو روطت ىدم ىلع مهسفنأب اوعلطيل يمالسإلا

 مالسإلا نع ةماع ةفصب برغلاو ابوروأ يف ةيلود تاودنو تارمتؤم دقع
 اياضق شقانت يتلا ةيلودلا تارمتؤملا يف ةكراشملاو «ةيبرغلا ةفاقثلاب هتقالعو
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 تالوجلاو تارايزلاب مايقلا ىلإ ةفاضإلاب .. برغلا يف تايلقألا وأ ثلاثلا ملاعلا
 زكارمل -يمالسإلا ملاعلا ةطبار لثم -ةيمالسإلا تاسسؤملا يلثممل ةيدقفتلا
 تاقالعو ةيوق تالص مايق فدهب .. ةيمالعإلاو ةيفاقثلا تائيهلاو ثوحبلا
 زكارملا هذه نأ ةصاخ .. مالسإلا نع ةحيحص تامولعم ميدقت لحأ شدا ةذيطو
 ميدقت اهل حيتأ اذإف ...يبرغلا يعولا ليكشت يف ريبك رود اهل تائيهلاو
 مهاست ةيباجيإ جئاتن كانه نوكت فوسف ؛ةحيحصلا اهرداصم نم تامولعملا
 (" ”نيملسملاو مالسإلا ةروص حيحصت يف

 نأ بجي هنأ ىريو "نايدألا راوحب' ىمسي ام ضفري نيركفملا ضعب ناك اذإ
 يف ةكرتشملا رصانعلا زريإ بجي هنإ ف .. تاراضحلل اراوح نوكي
 تاراضحلا نم امهالك نأ رابتعاب ةيبرغلاو ٠ ةيمالسإلا : نيتراضحلا
 يف ةيساسأ رصانع يه ةيرحلاو ةاواسملاو لدعلا ةركف نأو ء«ةيناميإلا
 . نكشلاعلا نركز احلا

 ةيسلسلا ةروصلا ةعجا وم لشاسو
 :يمالسإلا ملاعلا يف ةيمالسإلا تاسسؤملاو رهز ألا رود : الوأ

 يف ةيمالسإلا تاسسؤملاو رهزألا اهيف كرتشي ةلماكتم ةيوعد ةلطخ عضو
 تاعماجلا ةطبارو يمالسإلا ملاعلا ةطبار لثم-يمالسإلا ملاعلاو رصم
 نأ تبثت يتلا صوصتنلا ميدقت فدهب -يمالسإلا رمتؤملا ةيلكتمو ةيمالسإلا

 ةلادعلاو ةيرحلاو ةيددعتلاو ةيطارقميدلاو ناسنإلا قوقح) لتثم ةيبرغلا ميقلا
 صوصنلل ةقيقدلا ةءارقلا نأ حيضوتو .. مالسإلا اهلفكي ميق يه (ةيعامتجالا
 لودلا ضعب نأ ةجردل .. مالسإلا يف ةلوفكم ةأرملا قوقح نأ تبثت ةينيدلا
 :ةلودلا سيئر وأ ءارزولا سيئر بصنم ىلإ ةأرملا اهيف تلصو دق ةيمالسإلا

- ١4 



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلال

 :ناملربلا يف يئاسن وضع يأ اهب دجوي ال ةيبوروألا لودلا ضعب نأ نيحب يف
 (*7 ٠ ةمكاحلا ةطلسلا سأر ىلع اهلبقت نع الضف

 قئاقح لمحت ةزكرمو ةطسبم تامولعم مدقت تابيتكو بتك ةلسلس دادعإ

 كلذو .. ةيبرغلا ةيلقعلا عم قفاوتمو يقطنم لكشب «ةيبنجألا تاغللاب مالسإلا
 يف ةيمالسإلا لودلل ةعباتلا ةيسامولبدلاو ةينيدلاو ةيمالعإلا تاهجلا عم قيسنتلاب
 :ةسرشلا

 ةقلعتملا ةينيدلا اياضقلا ةفاك حرشو حيضوتب متهت ةيملع ةعوسوم زاجنإ
 داجيإ هضديع © فاداكألا قف * ف فرعي امي بركلا: يف :ةيمالسالا :تايلفألاب
 نوملسملا اهل ضرعتي يتلا ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو ةيهقفلا لكاشملا ةفاكل لولح
 يوت كابن .مهأ نم. دعت «كانها :ةيملسملا "تافوَصت نأ ةنضاخ :«ينرقلا يف
 ذه وينك اذادع) :كاته نأ وح. اقيازم اكركذ انك :قيفلدملاو البلا نوع
 تافالخلا نأ امك .. ةفيعض مالسإلاب مهتلص نيرجاهملل ثلاثلاو يناثلا ليجلا

 يف صقن ىلإ عجرت برغلا يف ةيمالسإلا تايعمجلاو تائيهلا نيب لكاشملاو
 .مالسإلل حيحصلا مهفلا وأ ةيمالسإلا مولعلا

 زكارملا يف لمعلل مهدافيإ متي نيذلا ةاعدلل ةصاخ ليهأتو بيردت جمارب دادعإ

 ةثيدحلا ةيندملا مولعلاب حلستم ةيعادلا نوكي ثيحب .. ةيبرغلا ندملاب ةيمالسإلا

 نع ةديج ةيفلخ هيدلو «ةيعرشلا مولعلا بناج ىلإ تنرتنإلاو رتويبمكلا ةصاخ
 مكحت يتلا ةضيرعلا طوطخلا مهأو هتامامتهاو هلكاشمو عمتجملا اذه ةعيبط

 .ماعلا يأرلا ةداقو نيفقثملا نع الضف «يداعلا نطاوملا ةيلقع

 عقاوم ءاشنإب كلذو «تنرتنالا ةكبش ةصاخ «ةثيدحلا تاينقتلا نم ةدافتسالا
 تاللؤواستلا ىلع درلاو ءةحيحصلا مالسإلا ميهافمو قئاقح حضوت ةكبشلا ىلع

 قئاقحلاو ةلدألا ىلع دنتست ىتلا ةيقطنملا ةيفاشلا تاباجإلا ىلع دمتعت ؛ةراثملا
 :ةنفيزاكلا ةايباسلا: نأ ةييهذملا كافكلخكالا قع" ديحن «ةادايبلاو تامولعلاو
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 ةعجارمو ء«ميركلا نآرقلا يناعمل تامجرتلا ةفاك ىلع قيقدلا فارشإلا

 هذه يف ةدوجوملا تاهبشلاو ءاطخألا نم اهتيقنت فدهب ةدوجوملا تامجرتلا

 ريثكلاب ئلتمت يتلاو ةيسنرفلاب نآرقلا يناعمل "كريب ناج" ةمجرت لثم «لامعألا
 .مالسإلا نع ةريطخلا تاطلاغملا نم

 :ةيبرغلا لودلا يف ةيمالسإلا تائيهلاو زكارملا رود :ًايناث
 ةروص حيحصت ىلع ةرداقلا تاهجلا ردجأ ةيمالسإلا تائيهلاو زكارملا ع
 هجاوت يتلا تايدحتلاو تاعارصلا ةعمعم يف اهدجاوت مكحب ءبرغلا يف مالسإلا
 ةدحو ىلع لمعلا وه هب موقت نأ بجي رود مهأ نإف كلذل ..كانه نيملسملا
 ةيبلس ةروص مسرل يبرغلا مالعإلا اهلغتسي يتلا ؛تافالخلا ذبنو ملسملا فصلا
 . نيملسملاو مالسإلا نع

 نواعتلاو مهافتلا روسج حتف بجي ..زكارملا هذهل ةفلتخملا ةطشنألا بناج ىلإ
 مالعإلا ةزهجأو ةيلهألا تايعمجلاو ةيرادإلاو ةيسايسلا تائيهلا ةفاك عم
 .نيملسملاو مالسإلا ةعيبطل مهفتتو فطاعتت نأ نكمي يتلا تايصخشلاو..ةيبرغلا

 حيضوتو مالسإلا قئاقح حرشل عمتجملا تائف ةفاك عم ةحوتفم تاءاقل ميظنت
 يذلاو «ةيناملألا نخأ ةنيدمب يمالسإلا زكرملا لثم ..مالسإلل ةحيحصلا ةروصلا

 ءانبأ فلتخم هيلإ ىعدُي يذلاو ."حوتفملا بابلا" مويب ىمسي ءاقل ميظنتب موقي
 ةفاحصلاو ةيسايسلا بازحألاو تاعماجلاو ةفاقثلا تاعاطقو يناملألا بعشلا

 ميدقت متي ثيح ..ةيبرغلا ابوروأ نادلب فلتخمو ايناملأ لخاد نم مالعإلاو
 لدابتل ةينمأ روسج ةماقإ عم «ةرئازلا تاعومجملل مالسإلا نع لماش ضرع
 :«نيرئازلاو زكرملا نيب حيحصلا هجولا ىلع يملعلاو ينالقعلا مهافتلاو ةفرعملا

 (') ١ ىرخألا ةيبروألا تاغللاو ةيناملألا ةغللاب تارشنلاو بتكلا ميدقت عم

 يف مالسإلا مدقت يتلا «ةداجلا ةيملعلا ثوحبلاو ةيعوضوملا تاساردلا دادعإ
 «تارضاحملا ةيركفلا تاءاقللاو تارمتؤملا ميظنت بناج ىلإ .ةحيحصلا هتروص
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 يف نوملسملا اهل ضرعتي يتلا اياضقلا يف ةيمالسإلا رظنلا تاهجو ضرعل
 مهرظن تاهجو ضرعب نييبروألا نيركفملاو ءاملعلل ةصرفلا ةحاتإ عم .؛برغلا
 نكميو .مالسإلا نع ةطولغملا تاروصتلاو تاهبشلا ةلازإ لجأ نم ءاهيلع درلاو
 :ندنلب ةيمالسإلا تاساردلل دروفسكأ زكرم لثم زكرم رودلا اذهب علطضي نأ
 ةسسؤم ةفصب «يبرغلاو ةيمالسإلا نيملاعلا نيب ءاقتلا ةطقن لكشي يذلاو
 يف تاعماجلا رهشأو ربكأ نم ةدحاو عم ةيمسر ةقالعب ةطبترم ةيميداكأ
 .دروفسكأ ةعماج -ابوروأ

 نيذلا نييميداكألاو نيركفملا ةصاخ -نييبروألا نيملسملا نم ةدافتسالا ةيناكمإ
 نم -مهنأ ثيح «نيملسملاو مالسإلل ةمتاقلا ةروصلا ليدعت يف -مالسإلا اوقنتعا

 ينالقعلا راوحلا حيتافم مه -يبوروألا عمتجملا ةعيبطل مهمهفو مهتربخ لالخ
 لكشب ةيمنت ةيناكمإ ىلع ةيويحلا ةلدألا مهو ءيبوروألا بناجلا عم فداهلا
 . لضفأ

 لئاسوو فحصلا عم لاّعفلا لاصتالا لالخ نم .. ةيمالعإلا بناوجلا ليعفت
 ةطولغملا ميهافملا حيضوتو قئاقحلا ضرع ضرغب «.ىرخألا مالعإلا
 نيملسملاو مالسإلل ءيست ةيمالعإ ةيطغت ةيأ ىلع درلاو ؛ةئطاخلا تاروصتلا

 ةيرحلا خانم ىلع ادامتعإ «نيهاربلاو ججحلاو ةيقطنملا لئاسولاو قرطلاب
 مسرل بوءدلاو مئادلا مهيعس يف دوهيلا لعفي املثم ..برغلا يف دئاسلا ةيمالعإلا
 ظ "7: مهنع ةيباجيإ ةروص

 :برغلا يف ةيمالسإلا لودلل ةيمالعإلا تائيهلا رود :انلاث

 ةئيهلا بتاكم :لثم برغلا يف ةيمالسإلا لودلل ةعباتلا ةيمالعإلا بتاكملا رود
 ثيح «ةدحتملا تايالولاو ةيبوروألا لودلا يف ةيرصملا تامالعتسالل ةماعلا
 ىلع :لنعتو. «نيمل بلا دو ىالسإلل ةكيسملا -تاياعدلل' يدصتلا يف امهم اروذ ابعت
 ةيبرعلا نادلبلا يف مهريغ عم نيملسملا تالماعتل ةيقيقحلا ةروصلا حيضون
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 روسج ةماقإ فدهب نييبرغلا مالعإلا لاجرو نيلوئسملا عم ةيمالعإلا تاءاقللا

 مامأ نيملسملل ةيبلسلا ةروصلا نيسحت ةمهم نم نسحي امب «مهافتلاو نواعتلا نم
 .دلب لك يف ةيبوروألا ريكفتلا ةقيرط مهف ىلع دعاست امك «يبرغلا ماعلا يأرلا
 بعشلا ةبطاخمل قرطلا لضفأ وأ «ةيبوروألا ةبخنلاو يأرلا ةداقل ءاوس

 . مالعإلا لئاسو ربع يبوروألا

 : حاجنب رودلا اذه ءادأ ىلع لمعت يتلا تاحرتقملا ضعب

 مهأ نع ةلصفم ريراقتب ةيبرغلا لودلا يف ةيمالعإلا بتاكملا ديوزت ١-
 ةيرحب ةقلعتملا يحاونلا يف ةصاخ .؛يمالسإلا ملاعلا يف ةراثملا ةنخاسلا اياضقلا
 ةيبرغلا لودلا اهيلوت يتلا اياضقلا يهو .تايلقألا قوقحو ةدابعلا ةيرحو يأرلا
 ريرقتلا نمضتي ثيحب ..ةينهذلا ةروصلا يف هيوشتلل ًالاجم دعتو ًامامتها

 بتاكملا ىلع نيمئاقلل ىنستي ىتح ءاهروطتو ةيضقلا ةراثإل ةيقيقحلا يعاودلا

 ةلباقم مث يبرغلا مالعإلا اهرشني يتلآ تاطلاغملا ىلع درلا ةعرس ةيمالعإلا
 . عسوأ لكشب اياضقلا هذهب ةقلعتملا قئاقحلا حيضوتل نييفحصلا

 ةلماعلا ةيمالسإلاو ةييرعلا لودلل ةيمالعإلا بتاكملا عم دوهجلا قيسنت -7
 اذه يف يبرغلا مالعإلا لئاسو عم لماعتلل ةماع ةيجيتارتسإ عضوو ءابوروأ يف
 .ةءافكي بولطملا رودلا ةيدأت ىلع دعاسيو تقولاو دهجلل رفوي امي «لاجملا

 يف لاّعف يمالعإ لمعب مايقلا نأ برعلا مالعإلا ءاربخ نم ديدعلا دكؤي -
 :اهنم تاقوعم ةدعل ضرعتي- ةماع ةفصب- جراخلا

 فالتخاو «ةي ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا نيب ةيدئاقعلاو ةيسايسلا تافالخلا -أ

 ةيلاملا اهتمهاسم ةميق ىلع سكعني امم «لودلا هذهل ةيمالعإلا تايولوألا
 ةروص يف رمتسملا هيوشتلل يدصتي يعامج مالعإ ةنزاوم معد يف ةيبدألاو
 (''0..ىرخألا تاسسؤملا وأ ةيبرعلا ةعماجلا قيرط نع ءاوس:نيملسملاو برعلا
 ليربإ ؟؟ موي -مارهألا ةديرج يف ةروشنملا ربخلا ىلإ ريشن ددصلا اذه يفو
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 تعضو يتلاو «ةيبرعلا لودلا ةعماجل ةيمالعإلا ةطخلا ديمجت نع 5
 حيحصت بناج ىلإ يملاعلا ماعلا يأرلا مامأ ةيليئارسإلا تاسرامملا ةقيقح فشكل

 نع زجعلا ببسب كلذو «ةيبرغلا لودلاو ابوروأ يف نيملسملاو برعلا ةروص
 هترشن يذلا ربخلا اذه يف هابتنالل ريثملاو .. رالود نويلم ٠١ غلبم ريفوت

 عضو ىلع اهمالعإ ءارزو قفتا يتلا -ةيبرعلا لودلا نأ ىلإ راشأ هنأ «مارهألا
 :ةصاخلا اهتاونقو اهتارافس لالخ نم ةدرفنم اهنم لك لمعت نأ ترثأ -ةطخلا

 نيح يف .. اهعضو روف ةيعامجلا ةطخلا ضاهجإ هيلع بترت يذلا رمألا
 ةيمالعإ ةطخ ليومتل رالود نويلم 715 غلبم سرجنوكلا ناجل ىدحإ تدمتعا
 يعاذإلا ثبلل ديدج عورشم لالخ نم نيملسملاو برعلا ةغمدأ لسغل

 ا". ةيبرعلا ةغللاب ينويزفلتلاو

 هميق ةعيبطو :«يبوروألاو يبرغلا ماعلا يأرلا ةعيبط مهف يف روصقلا -ب
 لئاسو ربع ) يبرغلا ماعلا يأرلا هب رثأتي ام نأ كلذو «هتايساسحو هتاعانقو

 رايتخا يف ءاوس يمالسإلاو يبرعلا ماعلا يأرلا هب رثأتي امع فلتخي ( مالعإلا
 دوهيلا نييمالعإلا نأ ظحالُيو .. ميدقتلاو جارخإلاو نيوانعلا وأ ضرعلا ةقيرط

 ريثاتلا ةيفيكو فعضلا طاقن اديج نوفرعيو .ءيبرغلا روهمجلا عم نولماعتي نيذلا

 ضعب يفو «ةفرعملا يف مهنوراجي ال نيملسملاو برعلا نييمالعإلا نكلو .هيلع

 ("4 .ةيمالعإلاو ةيسايسلا طاسوألا يف ةيبلسلا لاعفألا دودر نم نوشخي نايحألا

 : ةيبرغلا لودلل هجوملا يمالسإلا مالعإلا رود :اعبار
 يعاذإلاو نويزفلتلا لاسرإلا تاكبشو ةيئاضفلا تاونقلا همدقت ام ةعجارم ١-

 .نيملسملاو برعلا نع ةيفاقثو ةيرابخإو ةيمالعإ داوم نم
 تالمح ةهجاومل ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلل ةيعامجلا ططخلا ةدناسمو معد -؟

 مت يتلا -برعلا مالعإلا ءارزو ةطخ لثم ..نيملسملاو مالسإلا ةروص هيوشت
 اهرقأو رالود نويلم ١١ اهل دصُر يتلاو ةيجيلخلا ةطخلا كلذكو ءاهديمجت

 ٠٠١١. ربمسيد رخأ يجيلخلا نواعتلا سلجم لود مالعإلا ءارزو
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 ةيبرعلا تايلاجلا ةعباتم ىلع لمعت ةيبرعلا ةعماجلاب ةصاخ ةرادإ ءاشنإ -

 تائيهلاو تاهجلا نع ةمزاللا تامولعملاب مهديوزت عم «ةيبوروألا لودلا يف
 ةيمالعإلا تاهجلاب لاصتالا ىلع مهعيجشتو «ةروصلا هيوشت ىلع لمعت يتلا
 .عمتجملا يف ةيلعافلا ةيركفلاو

 :ةيزيلجنإلا ةغللا ةصاخ ةيبنجألا تاغللاب ةيمالسإ ةيئاضف ةانق ءاشنإ -5
 ةفاقثلا يف نوصصختم ةانقلا هذهل ةيمالعإلا ةلاسرلا نومضم ديدحت يف كراشي

 ةغللاب برغلا بطاختو .. هنونفو مالعإلا يف نيصصختملا بناج ىلإ ةيمالسإلا
 .مهبسانت يتلا

 دعب ةصاخ «يلاحلا تقولا يف ةّحلُم ةيمالسإ ةيبرع ةرورض ةانقلا هذه دعتو
 مسر ىلع دعاست ةديج نيماضم مدقت اهنأ مهملا 50١١.. ربمتبس ١ ثادحأ
 ةروصلا ححصت نأو.. برغلا يف نيملسملاو مالسإلا نع ةبوغرم ةينهذ ةروص

 ليمي يذلا يبوروألا دهاشملا هابتنا تفلي باذجو قوشم لكشب «ةمئاقلا ةيبلسلا
 عتمملا ءيشلا نع ثحبي تقولا سفن يف هنكلو ينالقعو يقطنم وه ام لكل
 هريكفت طمن مءالت يتلا ةديجلا ةيمالعإلا ةمدخلا :يأ.. قوشملاو ريثملاو
 .هتافاقثو هتامامتهاو

 ملاعلاو برغلا يف نيملسملا نع ةيليجستو ةريصق ةيئاور مالفأ جاتنإ -
 نادلب يف ةفلتخملا ةينويزفلتلا تاطحملا يف اهضرع ىلع لمعلاو . يمالسإلا
 مالعإلا يف ةيمالسإلا اياضقلا نع ةيبلسلا ةروصلا هيوشتل يدصتلل ءابوروأ
 .يبرغلا

 .ةصاخ ةفصب ةيبوروألا لودلا ىلإ ةهجوملا ةيبرعلا تاعاذإلاب مامتهالا -1
 :ةيبنجألا تاغللاب ةيبوروألا ةراقلا نم ةعساو تاحاسم يطغت تحبصأ يتلاو
 تاعاذإلا هذه ىعرت - ةيبرعلا تاعاذإلا داحتا .. ةيبرع ةهج كانه نأ ةصاخ
 فيرعت فدهب 6.6 اعمل ماع داحتإلا اذه ءاشنإ خيرات دنم ءاهيلع فرشتو

 ىلإ هتراضحب فيرعتلاو يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا اياضقب يبوروألا ماعلا يأرلا
 - ١ مه



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا
 برعلا ةروص هوشت يتلا تاطلاغملاو تاعاشإلل ةعيرسلا ةهجاوملا بناج

 :ةيملسعلاو

 تاعاذإلا يف ةيفاقثلا ةينيدلا جماربلا نم ديزملا بلاطن ددصلا اذه يفو

 -اهقالطنا ةيادب ذنم 7 7 ىدعتت ال ةينيدلا جماربلا ةبسن تناك دقف .. ةهجوملا

 نأ عم .1195 ماع 9675١,7 تلصو مث -تانيتسلا ىتح -تانيسمخلا يف

 ةعاذإ تقو نوكي نأ لمأنو .. 9905” ةبسن ىلإ تلصو ةيهيفرتلا جماربلا

 ىوصقلا ةيانعلا عم .. لاسرإلا اهيطغي يتلا ةهجلا يف امئالم ةينيدلا جماربلا

 .ةبولطملا ضارغألا ققحت ثيحب جماربلا هذهل ديجلا دادعإلاب

 نم كلذو .. تاعاذإلا هذهل ينفلاو يداملا نوعلا نم ديزملا ميدقت بناج ىلإ

 تاعاذإلا تاهاجتا دصر عيطتست يتلا ٠ عامتسالا ثوحب تائيه معد لالخ

 ةعاستا نأ .نكمي انك ءاهفاذهأ «ليلككو ايهما روب ةنيقا ومو: ةةانكيملا ةةنسوزواألا

 ("*7 كلذ يف ةمهاسملاب جراخلا يف ةيمالعإلا انبتاكم

 تناسلا تحسملا

 سسضسا 9 يسرصملا| عيمسرلاا

 د 1١ لبق يمالسإلاو يبرعلا عراشلا ةروص الوأ

 ىلع قلطأ كلذلو «ةيسايسلا ءارآلاو رعاشملا لمحت يتلا ةيمالسإلاو ةيبرعلا
 هل يبرعلا عراشلا نأ تاروثلا هذه تتبت تتبثأ دقو ."ةيبعشلا تاروثلا" يبرعلا تاروث

 اهلاظ يتلا ةتيقملا ةروصلا نع دعبلا لك دعيبب هنكلو «ءكش ىندأ نودي دوجو

 نوقرشتسملا اهعنص يتلا ةيطمنلا ةروصلاو « يبرغلا لايخلا اهروصو اهمسر
 . يبرعلا ماعلا يأرلاو ةيبرعلا ةفاقثلا نع
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 داسفلاو دادبتسالاو ملظلا دض ةميظعلا ةيبعشلا تاروثلا هذه مايق دعب نالاو

 يف ينويهصلا عورشملا مث نمو ؛برغلاو ةدحتملا تايالولل ةيعبتلا ضفرو
 ماهوألاو ةئطاخلا تاباسحلا دينفتو بيذكت مت دقف .. طسوألا قرشلا ةقطنم
 مث نمو «ةيبرعلا ريهامجلاو يبرعلا عراشلا تمص ىلع تنهار يتلا ةميدقلا

 . ةمايقلا موي ىلإ يسايسلا دهشملا نع هبايغ

 نع ةيبرغلا تاروصتلا نأ نيصصختملا ءاربخلاو نيثحابلا نم ديدعلا ىري
 ..يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا نع ةيبلسلا ةروصلا نم ءزج يه ةيبرعلا ريهامجلا
 نم دوشح) نم نوكتت يبرغلا نهذلا يف ةروصلا هذه حمالم نأ لوقلا نكميو
 مهلكو لقعلا ةلقو بضغلاب نيفصتملاو برغلل نيداعملا اًّينيد نيبصعتملا
 ةيبرغلا ميهافملا نم ةقيمع روذج اهل " ماهوألا ' هذهو (ىضوفلا ىلع نورصم
 يف ديعس دراودإ روتكدلا حضوأ امك :ءيمالسإلاو يبرعلا ملاعلا لوح ةئطاخلا
 نأ ىلإ اهيف صلخي يتلاو ١937« ماع ةرداصلا " قارشتسالا " ةريهشلا هتسارد
 يف قرشلا نأ "يه قارشتسالا ركف يف ةيقطنملا ريغ ةنسانبالا .تاماسملا ئدخا
 لغتسا دقف اذكهو .."هيف مكحتلا وأ هنم فوخلا امإ بجي ءيش فاطملا ةياهن

 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو برغلل نوزاحنملا نودبتسملا برعلا ماكحلا
 نأ لوقت يتلا ةلوقملا مهو ىلع ادامتعا "يبرعلا عراشلا لوح تافارخلا'

 " اهيلع ةرطيسلا بعصلا نم ةرطخ ةيجمه بوعش " يه ةيبرعلا بوعشلا
 يف ةيدادبتسالاو ةيعمقلا تاسرامملا لك نع فرطلا ضغب برغلا ماق يلاتلابو

 تايرخلا تبكو بيذعتلاو لاقتعالاو لتقلا كلذ يف امب «ةيبرعلا بوعشلا قح
 ١١( . هاوفألا ميمكتو

 روصعلا ىلإ " ةريطخلا " ةيبرعلا ريهامجلا نع ةيبرغلا تاروصتلا عجرت
 ماع رداصلا مهملا هباتك يف ”لييناد نامرون' كلذ ىلإ واشأ دقو. © .ظيهولا

 كلذ ىلإ تراشأ امك " ةروصلا ةعانص :برغلاو مالسإلا " ناونعب
 :نييقرشلا " ناونعب "نالوت نوج" ثحابلل م١٠١٠ ماع تردص ةثيدح ةسارد
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 يذلا - فلؤملا عبتت ثيح "ىطسولا روصعلا يف نييبوروألا ةليخم يف مالسإلا
 نورقل دوعت يتلا ةينيدلا لوصألا - قباسلا لييناد باتك ىلع هتسارد يف دمتعا

 برعلا ىلع برغلا قوفتب روعشلا" يأ اريثك لدبتي مل يذلا روعشلا كلذل ةديعب
 ةروصلا نيوكت لماوعب صاخلا ءزجلا يف هيلإ ةراشإلا قبس امك -"نيملسملا
 ةيبرغلا تاباتكلا ضعب ىلإ انه ريشن نأ نكميو -يناثلا لصفلا يف ةيبلسلا

 اننانعذ الختم هفصوب "يبرعلا لقعلا" تلوانت يتلا ثيدحلا قارشتسالا تايبدأو

 ىطسولا روصعلا ذنم ئشانلا قلقلا نع نيفلؤملا ءالؤه ربع دقو ءرييغتلل ةدشب
 ىلع اتيمم !ارطخ مهرظن ةهجو نم لثمت يتلاو «ةيبرعلا ةيمالسإلا ةفاقثلا هاجت

 ..فواخملاو تاهجوتلا هذه ةحاقو لكب ينويهصلا نيميلا ىذغ دقو .برغلا
 اهرشن يتلا ةنيشملا ةرخاسلا تاموسرلا ددصلا اذه يف تاباتكلا رهشأ نمو

 متو "يبرعلا لقعلا" ناونع تحت ”١537 ماع ةرداصلا هتسارد يف "ياتاب لييافر

 ةيفاقث تابيردت يف اهمدختسا دق ةقأ كلذ خف | ويمكلا و. هكا :رج ةده"اه زنكت ةذاغا

 امك «قارعلا ىلع برحلاب تطبترا يتلا تابيردتلا ةصاخ ءيكيرمألا شيجلل
 :ةقلغملا ةرئادلا" ناونع تحت م985١ ماع ةسارد "زنوج سيارب ديفيد' ردصأ

 ماقو "ياتاب' همدق يذلا يلاعتملا ءادعلا نم ريثكلا جاتنإ داعأ ثيح "برعلا ريسفت

 اهنأ ايعدم ؛:ةضيرم ةفاقث اهنأ ىلع- زييمت نودب - ةيبرعلا ةفاقثتلا لك صيخشتب

 تءاج امك ..لالغتسالاو يتاذلا رهقلاب "نيظوظحملا" ريغ اهعابتأ ىلع مكحت

 ٠٠٠١ ماع "ثيمس يل' دي ىلع ةيبرعلا ةسايسلل ةملاظلا ةءارقلا جهنلا سفن ىلع

 ثيح " ةيبرعلا تاراضحلا مادصو ةسايسلاو ىوقلا : يوقلا ناصحلا " ةباتك يف

 نلف ءبرعلا دنع عمتجملاو ةفاقثلاو ةسايسلا نم ءزج فنعلا " ءايحتسا الب لاق

 دئاسلا وه حبصي فوس ندال نب جهنم عابتأ) نإ لب .ءبسحف ةوسقلا رمتست
 "ليوطلا يجنم داشرإ" باتك كانهو !!"يبرعلا ملاعلا يف اًيسايسو اًيعامتجا
 ىلإ ةملسم ةوعد :مويلا مالسإلا لكاشم' ناونع تحت ٠ م5١٠5 ماع رداصلا

 نأ ديدش لهج نع مني يذلا باتكلا اذه يف يعدت ثيح «"اهنيد يف حالصإلا

 ..اهل يبهذلا رصعلا يف ةصاخ «ةيمالسإلا ةراضحلا يف رود مهل نكي مل برعلا
- ١868 



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا يبن سل.

 نع برعلا خالسنا اودارأ يذلا باتكلاو نيثحابلا ضعب جهنلا سفن عبتا دقو

 نيب ةعيقولا لالخ نم يمالسإلا اهنومضم نم ةيبرعلا ةيفاقثلا غيرفتو مالسإلا

 كلذ ىلإ راشأ نم رهشأ نمو «ملاعلا يملسم يقابو يبرعلا ملاعلا يف نيملسملا

 نأ معز يذلا ."زميات كرويوين' ةديرجب بتاكلا "فوتسيرك سأل وكين' :ىنعملا
 يف نيملسملاو ةلكشملا نمكت ثيح' طسوألا قرشلا يملسم نيب اقراف كانه

 تاباتكلا هذه نأ لوقلا ةصالخو ..(ةلكشم دجوت ال ثيح) ايسأ قرش بونج

 دادجألا يه ةلكشملا امنإو ءةلكشملا وه سيل هسفن مالسإلا نأ" ىرت ةفيخسلا

 ("7 14! ةهيركلاو ةريقفلا ةيلمرلا مهتفاقثو برعلا

 عراشلاو ةيبرعلا ريهامجلا نع ةيبرغلا تاروصتلا نأ انل حضتي قبس اممو
 ىلإ رظنت ةيقارشتسا تاراعش عفر ىلع تدمتعا ماهوأ الإ يه ام ءيبرعلا

 ةيسايسلا ةفاقثلا نأو ءرييغتلا نوقيطُي ال مهترطفب مهنأ ىلع نيملسملا برعلا
 مهيدل برعلا نأو -امئاد ةرطفلاب- فنعلا ىلع دمتعت "ملسملا' يبرعلا ملاعلا يف
 .يفاقث صقن

 عراوش تدهش ثيح «يبرعلا عراشلا يف ريغتلا ةيادب م5٠٠5 ماع دهش

 نم فوخلا زجاح رسكو) رييغتلاب ةبلاطملا رهاظم ةيبرعلا مصاوعلا ضعب
 انيريشوب طابررلا ون :نفونو: قلتو :تورولو ةرهالا :تفيش دقق: (ةنكاقلا :ةيلكألا
 يتلا .ءتاماصتعالاو تارهاظملاو تاجاجتحالا لثم «ةديدج دهاوش مصاوعلا نم

 «لوقعلاو سوفنلا ىلع نارطيسي طونقلاو سأيلا تاب نأ دعب ء«دحأ اهليختي نكي مل
 ةيسايسلا بازحألا فعضو يعامتجالا جيسنلا يف ةينمألا ةزهجألا لغلغت ببسب

 ةمظنألا عقوقت بناج ىلإ ءعراشلا كرحي ليدب باطخ ميدقت نع ةضراعملا

 تالواحم رظنا -دبألا ىلإ ةطلسلا ىلع اهضبق ةلواحمو اهتاذ ىلع ةمكاحلا

 .ايروسو برغملاو جيلخلا يف يلعفلا ثيروتلاو نميلاو ايبيلو رصم يف ثيروتلا

 وأ دهشملا نع ةبئاغ تناك يبرعلا عراشلا يف ةديدج ىوق ترهظ مث نمو
 ىرخألا يندملا عمتجملا تاسسؤمو ةيقوقحلا تامظنملاو نيفقثملا لثم ةبّيْغُم

 - امو



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 كلت ضعب ىلإ تهجو يتلا تاداقتنالا مغرو ءاهريغو ةيبابشلا تاعمجتلاو
 اهنإف ءبرغلاب ةقالعلاو "يجراخلا ليومتلا" اياضق يف تامظنملاو تايعمجلا
 عراشلا ةكرح ىلإ ةديدج ءامد تلخدأ اهنكلو «:ةضراعملاو ماظنلا ةيئانث ترسك
 طخل ضهانملا لعفلا ةرئاد ىلإ عمتجملا نم ةعساو تاعاطقب تعفدو  يبرعلا
 ايتريخأو ةيبرعلا ةمظنألا تعراس دقف .. ةرتفلا كلت يف ةمكاحلا ةمظنألا

 تايالولا يف 'انلس دع اهنأكو اهريوصتو تاكرحلا كلت هيوشت ىلإ ةينمألا

 «تاكرحلا كلت مادقأ تحت نم طاسبلا بحس ةلواحم بناج ىلإ «ءبرغلاو ةدحتملا
 رذل «ةروتبملا حالصإلا عيراشم ضعبل "طقف يظفللا" ينبتلا ةلواحم لالخ نم
 عمتجملاو يكيرمألا فيلحلا مامأ اهسفن ميدقتلو ءةهج نم نويعلا يف دامرلا

 .حالصإلاو ةيطارقميدلا قيبطت يف ةيضام اهنأ ىلع يلودلا

 ىري ثيح «نايعلل ايداب تناك ةيسايسلا تاكرحتلل يلحملا عباطلا نإف كلذ عمو
 يتلاو لاثملا ليبس ىلع رصم يف ةرتفلا كلت يف ةيبعشلا تاكرحتلا نأ نوثحابلا

 يرصملا بعشلا نم تعبن ءريغتلل ةينطولا ةيعمجلاو "ةيافك ةكرح" اهتردصت

 نوناق - ةيفرعلا ماكحألاو دحاولا درفلا ماظن نم هتاناعم محر نمو زايتماب
 ىلع اًيَح الاثم تناك ةيافك ةكرح نأو. «ةليوط تاونسل ةقيطملا - ئراوطلا

 ةيديلقتلا بازحألا نم ىتح وأ ةيجراخ ةياعر نود عراشلل بابشلا لوزن
 ةروص تحضأف ء«ةيقيقح ةضراعم ميدقت نع تزجع يتلاو .ءةضراعملا

 30 ف هكر اعف ىدذلا ماظنلا ةيروتاكي راك

 :يبرعلا عيبرلا تاروثل يبرغلا مالعإلا ةيطغت حمالم :ايناث
 قالطنا ذنم ةيبرعلا تاروثلا ثادحأ ةيطغتب ةيبرغلا مالعإلا لئاسو تمتها

 . ةيسنوتلا ةروثلا نم ةيادب اهترارش

 مالعإلا تايطغت نأ ايناملأ يف ميقملا يقارعلا يفحصلا بيطخلا دجام ىريو
 يف ثادحألا ةعباتم لالخ نم ةماع ةفصب ةديج تناك "يبرعلا عيبرلل "يبوروألا

 ىلإ قرت مل تناك نإو «نميلا يف كلذكو ايروس مث ايبيلو سنوتو رصم نم لك
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا لبلبغغسدندلا

 روهمجلل تمدق اهنأ الإ - ليصفتلا ثيح نم -يبرعلا مالعإلا تايطغت
 هلعجت يتلا تاليلحتلاو تامولعملا نم ريثكلاو هنع ثحبي امم ريثكلا يبوروألا
 ىوتسملا ىلع تاريغت نم ةمهملا ةقطنملا كلت يف يرجي امع ةلماش ةركف نوكي

 مالعإلا ةعيبط ىلإ كلذ عجريو .. يفاقثلا ىتحو يعامتجالاو يسايسلا
 ءاجرأ مظعم يف عقت يتلا ثادحألا ىلع ءوضلا ءاقلإب زيمتي يذلا يبوروألا

 ('1 .طقف ةنخاسلا ثادحألا تاذ -طسوألا قرشلا ةقطنم سيلو «ملاعلا

 نم كلذو ءديج لكشب ليلحتلاو دقنلاب ةيبرعلا تاروثلا يبوروألا مالعإلا عبات
 لوانت دقف «داسفلاو دادبتسالاو رهقلا لثم ءاهل ةيقيقحلا بابسألا مهف ةلواحم لالخ

 مايق ةيمتح ىلإ ىدأ امم ءاهرمأ ىلع ةبولغملاو ةروهقملا ةيبرعلا بوعشلا ةيضق
 امك ؛ةقطنملا يف هئافلح نم ريثكلا نع برغلا يلخت رسفي ام وهو تاروثلا هذه

 يف ةيسايسلا ةايحلا لبقتسم ىلع ادج فثكم لكشب مالعإلا لئاسو تزكر
 كلت يف مكحلا ةدئم ىلإ يمالسإلا رايتلا دوعص و ةينمألا فواخملاو ةقطنملا

 . بيطخلا دجام لوقي امك "يبرعلا عيبرلا" تاروث تدهش يتلا لودلا

 ةيبرغلا مالعإلا لئاسو نيب ةيبرعلا تاروثلل ةيطغتلا يف فالتخا كانه

 دايح ناك كلذو ءيموكح هبش وأ اًيموكح امإ يبرعلا مالعإلاف .. ةيبرعلاو
 امأ ..ريبك لؤاست لحم ةيبرعلا لودلا يف مالعإلا لئاسو نم ىمظعلا ةيبلاغلا
 رئاودلاو فرطتملا نيميلا لثم هل ةمعاد تاهج دوجو مغر -يبرغلا مالعإلا

 ىلع هسفن حرطي نأ عيطتسي وأ « ةيدايحلا نم عونب عتمتي هنأ الإ - ةينويهصلا
 ةقطانلا لئاسولا ةصاخ ءاهب عتمتي يتلا ةربخلا ىلإ ادانتسا كلذو ءدياحم هنأ

 نيعب ذخأي يبرغلا مالعإلا نأ امك ؛"ةيناطيربلا ةعاذإلا ةئيه" لثم ةيبرعلا ةغللاب

 يفاقث ىوتسمو لقأ ةيمأ ةبسنب زيمتت ةصاخ ةبيكرت وذ هروهمج نأ رابتعالا
 كلذ ىلإ فضأ «كلذب ًاريبك امامتها يلوي ال يبرعلا مالعإلا نأ نيح يف «ىلعأ
 ("') " . يبرعلا ملاعلا يف ةعفترملا ةيمألا ةبسن

 ووو١ط-



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ؟ نيملسملاو برعلل ةيبلسلا ةروصلا ةيبرعلا تاروثلا تريغ له : انلاث

 كلت نم اًيئزج رّيغَي نأ عاطتسا دق 'يبرعلا عيبرلا" نأ بيطخلا دجام ىري
 ةضبق نم ررحتلا ديرت ةيبرعلا بوعشلا نأ تبثأ دقف ءةيطمنلا روصلا

 عتمتي يذلا -يبوروألا مالعإلا نأ لب ءلضفأ البقتسم ديرت اهنأو تايروتاتكدلا
 نأ عاطتسا دقو .. ثادحألا لقن يف نايحألا ضعب يف ارذح ناك -ةيلاع ةينهمب

 امك ٠ نيملسملاو برعلا نع ةيطمنلا روصلاو تاهيشيلكألا ضعب نم صلختي
 يف ثدح امك «قئاقحلا نم رخآلا بناجلا نع فشكلا يف يبرغلا مالعإلا مهاس

 طبرت تناك يتلا ةقالعلا ىلع يناملألا مالعإلا زكر ثيح . يبيللا نأشلا

 هدض لمعت ةلآ ىلإ ةزهجألا هذه تلوحت فيكو يفاذقلا ماظنب ةيبرغلا تارباخملا

 نع لاثملا ليبس ىلع يناملألا مالعإلا دعبا ىرخأ ةيحان نمو ءهطاقسإ لواحتو
 تاروثلا هذه نإ لوقت يتلاو ءيبرعلا عراشلا يف ترشتنا يتلا ةرماؤملا ةيرظن

 روصلا ضعب ىلع تزكر مالعإلا لئاسو سفن نكل .. برغلا لبق نم ةلعتفم

 نييمالسإلا رطخ نم يبوروألا ماعلا يأرلا فيوخت لالخ نم ء«ةيطمنلا
 يدلا فيوختلا سفن وهو «تاروثلا دعب لودلا كلت يف ةطلسلا ىلإ مهلوصوو

 ..اهئاقب ريربتو اهسفن نع عافدلل يبرعلا ملاعلا يف ةيروتاتكدلا ةمظنألا هتلمعتسا

 دق رمألا اذهو ءاريثك ريغتت مل ملسملاو يبرعلل ةيطمنلا روصلا نإف كلذبو

 ("').لبقتسملا يف ملسملاو يبرعلا ةروص ىلع ابلس سكعني

 ةيطغت يف ائيس هئم ريثكلا ناك يبوروألا مالعإلا نأ نيثحابلا ضعب ىري

 هترشن ام لاثملا ليبس ىلع هنمو ٠ (ةصاخ ةفصب) ةيرصملا ةروثلا ثادحأ

 هلاقإ ىلإ ةريشم 5١١١. سرام رهش ةيادب يف ةيسنرفلا "وراجيف ول' ةفيحص
 تاريبعت ةمدختسم هنم صلخت دق شيجلا نأب قيفش دمحأ قيسألا ءارزولا سيئر

 شيجلا تعفد يتلا نييالملا ةدارإو يبعشلا طغضلا رود تسانت نيح يف ةئيدر

 راهبنا بابسأ نع لؤاست روثي انهو - ثحابلا لءاستو .رارقلا اذه ذاختا ىلإ

 ا



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ةيبوروألا بخنلا نم ريثك ظفاحت نيح يف رصم يف ةروثلاب يبوروألا عراشلا
 مهف نع اهزجع ةجيتن «ةيبرعلا ريهامجلا نع - ةيطمنلا ةميدقلا اهفقاوم ىلع
 نع بخنلا هذه تثدحتف «ةيرحلا نع اثحب تجرخ يتلا ةروثلا هذه ةعيبط
 .يمالسإلا رطخلاو ديفيد بماك ءاغلإو ليئارسإ ةبراحم لثم ةيمهو فواخم
 "9. "نييرصملا ةدارإ' وهو اهيف ام عورأ ةفسُم ةروصب تلمهأو

 ةفصب "يبرعلا عيبرلا" تاروت نم ةيبوروألا ةبخنلل يبلسلا 0 مغر
 ملاعلا اياضقو طظسوألا قرشلا نوئش يف نيصصختملا ءاربخلا ضعب د نإف ءةماع
 ىلا" ربمتبس١ "١ ةبقح يهنت دق ةيباجيإ بناوج تا روثلا كلت يف نوري يمالسإلا

 نبأ 3 00 . يبرغلا مالعإلا يف نيملسملاو مالسإلا ةروص او تهروش

 يف ةيسايسلا تاساردلا دهعمب ذاتسألا "ليباك ليج" زرابلا يسنرفلا ثحابلا ءالؤه
 ربمتبس ١١ ةبقحل ةياهن لكشت "يبرعلا عيبرلا" تاروث نأ دكأ يذلاو ءسيراب
 بناجلا راسحنال انيشدت لثمت ةيلاحلا ةديدجلا ةلحرملا نإف يلاتلابو 5
 تاعمتجملا يف اهجامدنا ءدبو ةقطنملاب ةيمالسإلا تاكرحلا يف يلاكيدا رلا
 دنومول ةديرج عم هراوح يف كلذ ءاج امك ءديدجلا عقاولا عم اهفيكتو ةيبرعلا

 7.501١" ليربإ علطم ةيسنرفلا
 ادكؤم قباسلا يأرلا عم "نامديرف ساموت' يكيرمألا يفحصلا بتاكلا قفتيو
 ةيبرعلا تاروثلا عالدنا خيراتل دوعي ندال نب ةماسأل يقيقحلا ةافولا خيرات نأ
 يتلا اهدحو يه اهفادهأ لبنو اهتيملسب ملاعلا تلهذأ يتلا 50١١١, ماع علطم
 كلت دعب عارصلا راق ءاهدوجو بابسأ ةلازإو ةدعاقلا روذج عالتقا عيطتست
 امأ ءملسلاو فنعلا نيب اعارص سيلو ئدابمو راكفأ عارص نوكيس تاروتلا
 مهنأب مهفصو امك نييرصملا راوثلاب داشأ دقف ”براش نيج" يكيرمألا يميداكألا

 حضوأو ءرصم يف ةروتلا حاجن ىلإ ىدأ امم "يسايسلا لاتقلا "نف يف اوعرب دق
 ةمظنألا طاقسإل ةيملسلا بيلاسألا مادختسا ةيفيك نع تاباتك ةدع هل -براش
 ("؟.ايبيل يف راوثلاب ةنراقم -اميظنت رثكأ اوناك رصم يف راوثلا نأ -ةيلومشلا

 و١



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا
 نييسايسلا ضعبل (يباجيإلا فقوملا) ةيبوروألا مالعإلا لئاسو تزربأ

 نيملسملاو مالسإلا نع ةطولغم تاروصت دوجوب مهفارتعاو ةروثلا نم نييبرغلا

 لئاسو بناج ىلإ «يبوروألا نهذلا يف ( يبرعلا عيبرلا تاروث مايق لبق )

 رهش يف - كاذنا -ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزو "جيه ميلو' حرص دقف «مالعإلا

 ناديم يف ناك ةيمالسإلا بوعشلا بلاطم نع يقيقحلا ريبعتلا نأ 5١١١, ويام

 يبرعلا عيبرلا ريثأت نأ ادكؤم ٠٠١١ ماع كرويوين يف سيلو «ةرهاقلاب ريرحتلا
 تاروثلا نأو 5٠0٠١4«: ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألاو ربمتبس١ ١ تامجه ريثأت نم ربكأ

 يف ىوصقلا اهتيمهأل ارظن «يلاحلا نرقلا لالخ قالطإلا ىلع مهألا يه
 ("*:.ةقطنملا يف تايرحلاو ناسنإلا قوقح مدقت ىلع ةدعاسملا

 برغلاو ابوروأ نأب قباسلا يسنرفلا ةيجراخلا ريزو هيبوج نالآ فرتعا امك

 ميمستب نامزلا نم دوقع ةليط ةيبرعلا ةمظنألل تحمس دق - ةماع ةفصب

 تاموكحلاو ةمظنألا هذه نأ ةجحب «باهرإلاب هطبرو مالسإلا لوح اهراكفأ

 ةيجراخلا ريزو بلاطو «باهرإلاو فرطتلا دض ريخألا عافدلا طخ تناك

 ابروأو اسنرف ريغت نأ 70١١« ليربإ رهش يف رصمل هترايز لالخ يسرفلا

 ةديدج ةسايس كانه نوكت نأو «مالسإلا نع ةطولغملا اهميهافمو اهتاروصت نمو

 "عبعب' سيل مالسإلا نأل ءابروأ يف ةماع ةفصب نيملسملاو مالسإلا صوصخب

 "اي نللا فتنكد

 يتلاو ةروثلا دعب رصم يف ةلعتفملا "ةيفئاطلا ةنتفلا" ثادحأ ةيطغت صخي اميف

 :ةماع ةرهاظ تسيلو ةيدرف اثادحأ اهنوك مغر ًاريثك يبرغلا مالعإلا اهيف غلاب

 ملاع لثم ةروثلا دعب يمالعإلا ليلضتلا كلذ رارمتسا نيثحابلا ضعب دقتنا دقف

 تاحيرصت يف ركنتسا يذلا"نامزلوه سيلينروك" فورعملا يدنلوهلا عامتجالا
 مالعإلا لئاسو فقوم 5١١١- وينوي رهش ةيناملألا مالعإلا لئاسو اهتلقانت

 رصم يف طابقألا عاضوأل ةقيقدلا ريغو ةزاحنملا ةيمالعإلا ةيطغتلا نم ةيبرغلا
 ةياغلل ةريطخ ةدياحملا ريغ ةيطغتلا هذه نأ ادكؤم ءاهيف نيملسملاب مهتقالعو

0 



 ريملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 "ربنا قع كارو :نيملسملاو مالسإلا دض ةيبلس رعاشم ةئبعت يف ببستت اهنأل
 افازج ماهتالا هيجوتب نوموقي مث ةفرطتم لامعأب موقي نم أعم طابقألاو نيملسملا
 رصم يف طابقألا عضو نأ نامزلوه حضوأ امك .رخآلا فرطلل زييمت البو
 0 ل ا مالعإلا لئاسو هتلوانت امم ريثكب لضف
 (""7.ماتلا ةطرشلا بايغ مغر سئانكلا ىلع تاء ءادتعا ةيأ عقت مل ثيح ءةروثلا

 عاج

 -ووهها-



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 عبارلا لصفلا سماوه بو 2

 ءمارهألا «"ةينيطسلفلا ةيضقلا ةيناسنإو يبرعلا باطخلا" :ملاس حالص ١(

 .,5 00 //ك

 ثادحأ دعب اكيرمأ يف برعلل ةيبهذلا ةروصلا" :يلاقعلا يسرم هللا دبع (؟

 مويلا رابخأ ةيميداكأل لوألا يملعلا رمتؤملا ىلإ مدقم ثحب «"ربمتبس ١

...”5 

 .قباس ردصم )

 5٠١١(. ءتامالعتسالل ةماعلا ةئيهلا ؛ةرهاقلا) ءاتمص ىفك :يلدنيف لوب (؛

 ةيملاعلا دئارجلا ةديرج «2."امور يف مالسلل ةيحيسم ةيمالسإ ةمق' (5
 .ةيلاطيإلا "وريجاسم" ةديرج نع القن : هه

 .قباس ردصم :يسرم هللا دبع (؟5

 ١ سلا نديصملا .

 .١١ص ,07/05/5٠356؟١ «ءةيدوعسلا ظاكع ةديرج (6

 راد :تروفكنارف) راوحلل ةيادب ..برغلاو مالسإلا :نورخآو زناه ياك (41

 ١5319(. ءرشيف

 ٠( «ةمركملا ةكم «يمالسإلا ملاعلا ةديرج ١ ربمفون  :1١53565ص 8.

 ١( يمالسإلا ملاعلا ةديرج ٠ ةمركملا ةكم « ٠١ سرام ١535.

 .قباس ردصم :ىلاقعلا ىسرم هللا ديع ١ ؟ )

 ك0



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 مارهألا ةديرج ."ةديدج ةدراب -برح' :يديوه يمهف (١؟
 ١١. ص .17٠6٠٠7./05./07.ةيرصملا

 .قباسلا ردصملا :يسرم هللا دبع ١( ؟

 ..اهقالطنا ىلع نرق فصن دعب ةهجوملا تاعاذإلا" :ظفاحلا دبع ينسح 1

 ربوتكأ ءربمتبس ,"54 ددعلا «ةيتيوكلا يمالسإلا يعولا ةلجم "تققح اذام
 5 ١.

 ,ةرهاقلا « رصم ناديم ةفيحص ."برغلا بيذاكأ لْظ يف ا : نشيبأ لريدسح 15

 7١. 5ص *5١١. رياربف

 .قباسلا ردصملا ١

 "نفو ركف' ةلجم ,"يبرعلا ملاعلا يف ةيطارقميدلاو حالصإلا :وسح دمحأ (6
 .١٠٠7توينوي :«١8ددعلا «ةيبرعلا ةغللاب ةيناملألا

 تاروثلا) 3.0351308. 06 يمالسإلا ملاعلا عم راوحلل ةرطنق عقوم (13
 .(ىرخأ سيركتو ةيطمن روص طوقس ..ةيناملألا ةفاحصلا يف ةيبرعلا
.00 ,. 

 يرصملا ةديرج 4 "ملاعلا نويع يف ةيرصملا ةروثلا" :يكبوشلا ورمع م

 . ل ص ىلا ةيرهاقلا مويلا

 ةبقح 523 ةيبرعلا تاروثلا :يسنرف ثحاب' :ةيرصملا قورشلا هديرج 3

 . ١ص ,”ي0 ال 2 ريمتيبسا ١

 - وا



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 نف' يف اوعرب نويرصملا :يكيرمأ ثحاب" :ةيرهاقلا مارهألا ةفيحص )14

 .8ص ٠١١١: ليربأ 4 .'مهتروث تحجنف يسايسلا لاتقلا

 نع يقيقحلا ريبعتلا ناك ريرحتلا ناديم :جيه" :ةيرهاقلا مارهألا ةديرج كد

 .١ص 5١١١. ويام" «"نيملسملا بلاطم

 انراكفأ تممس ةيبرعلا تاموكحلا :هيبوج نالآ" :ةيرصملا مارهألا ةديرج (75

 .ةعمجلا قحلم «5 ء ص :54١/05/١١701,”مالسإلا نع

 نيب ةقالعلا :نامزلوه يدنلوهلا عامتجالا ملاع" :ةيرصملا مارهألا ةديرج ("

 مالعإلا لئاسو هلوانتت امم اريثك لضفأ رصم يف طابقألاو نيملسملا

 م ص 5760١١ ويلوي ١ ."ةيبرغلا

 دنع دج د

1542 



 4 11 18 ضو حم
 تت هس

 ةيبهذلا ةروصلا موهفم : لوألا ثحبملا
 1111111 0 ةيبهذلا ةروصلا فيرعت

 15 ةيطمنلا ةروصلاو ةينهذلا ةروصلا نيب قرفلا

 1111711111 100 ةينهذلا ةروصلا ةعيبط

 ا و ا ةينهذلا ةروصلا عاونأ

 11ش 000000 ةينهذلا روصلا نيوكت يف مالعإلا لئاسو رود

 يبرغلا مالعإلا يق نيملسملاو مالسإلا ةروص تانوكم : ينانلا ثحبملا

 : تانينامثلا ةيادب ذنم يبرغلا مالعإلا اهراثأ يتلا تاعوضوملا

117100100000000 
 ١- نويناودع نوملسملا

 ا ابوروأ يف نيملسملا نيرجاهملا ةروص هيوشت -

 ظ5ظ5هظ*ش 00000 تاناويحلا ةلماعم ةءاسإ -5

 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 نووو نوو و ووو وهو وهاهو »و © جا« # © # © ©

 يبوروألا مالعإلا يف نيملسملاو مالسإلل ةينهذلا ةروصلا : لوألا لصفلا

 وهيب وو و هوو موو معه و ج ع < ه8 89 8 »© * " *

 ثنى ووو ىو ووو وم يه هجم هع هه © © »© © © ©

 ةحفصلا

١7 

١7 

١ 



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 11101111111 * ايرع انين" ةفضوت تاشإلا  رووصت داب

 ظ5غ*ش5* 0000 يليئارسإلا عارصلا ةيطغت يف زيحتلا ٠-

 برغلا يف نيملسملاو مالسإلل ةيبلسلا ةروصلا مسر لئاسو : ثلاثلا ثحبللا
 د اد لاو م انا هال ا و بل يم لع و ةفاحصلا : ال وأ

 : ىثرملا مالعإلا + اياك

 00 ا ا ]1 ]1 ]1 ا ا ال وأ

 161 الا اود ولو الملا حوا اول همام هنو قوقوسسو دم وس دا وة ا امنيسلا : ايناث

 00 ااا دوويلوه مالفأ يف نيملسملاو مالسإلا ةروص

 16 0 دو عطا دا اق م ول قاب قل و د وشمل ا روت ةقباسلا ةساردلا لوح ةمهم تاظحالم

 00 ةيبوروألا امنيسلا يف نيملسملاو برعلا ةروص

* 

 2”2ظغ*”7 000 ا ا ......... ةعاذإلا : اثلاث 8 5 2-1

 1ظ 0*5 ا اي يي يل ةيساردلا بتكلا : ًاعبار

 تو م

١5 

١5 

١7 

١8 

 حن

 ؟ 5

”5 

/ 

 58م

5١ 

5 

 نام
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا .

 يبرغلا مالعإلا يف ةيبلسلا ةروصلا نيوكت لماوع : يناثلا لصفلا

 . ةيخيراتلا لماوعلا : لوألا ثحبلملا

 ا ةيخيراتلا لماوعلا ةيمهأ

 310 نيملسملاو مالسإلل ةيبلسلا ةروصلاو ةيخيراتلا لماوعلا : الوأ

 5ظش* ا ا يي ا ةياعلا يسورركلا

 ا يمالسإلا ملاعلل يبوروألا رامعتسالا : ايناث

 00 جيلخلا برحو ةيناريإلا ةروثلا : اثلاث

 ةيبرغلا تايبدألا : يناثلا ثحبملا

 011000 نييبوزوألا نيركفمللو ةفسالفلا تاباتك : ًالوأ

 0 ساس جدد مدس توضأ امو نيكل كباذك# اذ

 »32171000 ةدسكلا نيوسلا سعال كتاباتك اقلك

 '1طغ*ش7 7 5 0 1 000 ةيقاوخيسالا كتاضا وقلا >> اهنا

 1ظ»3111170# 00000000 عاونأ ةثالث نوقرشتسملا

 رصاعملا نيملسملا عقاو : ثلاثلا ثحبللا

 10110000 هين بج سقاس كسا يق او

 ك5 لا ةيراضحلا يمالسإلا ملاعلا ةناكم عجارت

 هس # 3و

18 

51 

21 

 م
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 : ةيبوروألا تاعمتجملا يف نيملسملا عاضوأ : ايناث

 0 واو طم ةيمالسإلا تايلقألا نيب لدابتملا مهفلا مدع -

 : ريبعتلاو يأرلاب قلعتت ثادحأ

  >1١ا و ةفئاطحش قارا ”:هناتك 2500000

 يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا يف ةلوئسملا ريغ تاسرامملا ضعب -”

 "ايبوف مالسإ" ةرهاظو ودمك مالسإلا : عبارلا ثحبملا
 010111011110000 ةرهاظلل ةيخيراتلا روذجلا ِ اي وأ

 : ةيبوروألا رظنلا ةهجو نم ةرهاظلا ليلحت : ايناث

 111711101000 اا ا يركفلا بناجلا -ب

 ها م لاا وام ا عاق اع لول ل6 نا بع حجت أ لطب اوما داو يك هج كامو عالا ىفاقتلا بناجلا 5-5

 1 اا 1 م عاما وطوال اتا اود خج» مالسإلا نم نييبروألا فوخ بابسأ

 55 ( ودعك مالسإلا هعانص ) يمالعإلا بناجلا -د

 : ةيمالعإلا بورحلل ةيلمع جذامن

 مالسإلل ءادعلا ةعانصل جذومن لوسرلل ةئيسملا موسرلا ةمزأ ١-
 كا

 وه ؟جوووه نو ههه هاه ©6859 © ©

 وهويدده هعوعيو هوع»ذل6ه و ©« »© © ©

 هو جوه هع جود م« نبه ه © 96 و + «* © ©

 هو مو ةووعو م هر جه ههه م8 ج ع« 2

 «ه هوو هد موه نوهموه سمو ع © * 88 «©

 وو جه ووو هوو و ه٠ سه » © © © «©# ©

 وهذ ةهههو هوه وج مو هه © »جب © © 6

 وو وهو د موو و هو هه + © + © ©

 بةهويوو هوعوم وهوه جو هم # © © ©
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ا 1 ]1 1 ] 1 1 1 1 ا ةضيغب ةيرصنعو يدنلوه جرخم لتقم -1

 0017 0 يميل لا وفم طا كا سماع ارنا ددجلا نيقرشتسملا رود : اثلاث

 000000010101 نيرشعلا نرقلا لالخ ديدجلا قارشتسالا ةأشن

 ل ديدجلا قارشتسالا ةروطخ

 لا 1 1 يي ةينويهصلاو دوهيلا رود :ًاعبار

 ل ا 000 مماستلل ءادعلا عنصت تاسسؤم

 ةيمالعإلا تاحلطصملا برحو ةيلوصألا موهنم راش: سماخلا ثحبلملا

 0 00000000101 يي ا ... فرطتلا حلطصم

 0 1ٍ00010101012ً بدي يي ةيلوصألا حاطصم

 10 م سم لاطلاق مستانس فلا جانا مدلل ل سس وا رشلا روحم حلطصم

 00000 0 ريرحتلاو لالتحالاو ٠ راحتنالاو داهشتسالا نيب طلخلا

 ا ا 001 نيملسملا دض ةيرصنعلا مئارجلا لهاجت

 0 اا اا . نيملسملاو مالسإلل ةينهذلا ةروصلا هيوشت دمعت

 0 ةيلوصألا حلطصمو برعلا باّتكلا

 ا 00201201 1- ا ا ايا . يناثلا لصفلا شماوه

 نيملسملاو مالسإلا ةروص ةيوشتل ةينهملاو ةينفلا لماوعلا : ثلاثلا لصفلا

 ةيبلسلا ةروصلا زاربإ لماوع : لوألا ثحبملا

 ا 1 0 0000101010211ببدد ا : لئاسولاو تاودألا : الوأ

 الى



 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ل ا 1 111 نيوانعلا ١-

 : روصلا

 00 0000 2 5 ز ز ز ز ز ز ز ز ةيفحصلا ةروصلا -أ

 ل ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ةينويزفيلتلا ةروصلا ب

 ا ا ا يوتا تانايبلاو تايئاصحإلاو ماقرألا ةغل مادختسا - ؟
 ا ا ( يمالعإلا لوانتلا لكش ) تيقوتلاو عقوملا 4
 : طامنألاو بيلاسألا : ايناث

000000000111111 
 ١- رمتسملا راركتلا

2 
 005021023121212د2ز زد ز د زد ز < ميمعتلا

١ 

 ادق اوما ووو ةوفطاطاو هما سجال ةداتعملا تاهيشيلكألا مادختسا

0 0 00001013121212112121-1-1- 
  55كوكشلا ىلع ةينبم ة

  5ا يمالسإلا ملاعلاو مالسإلاب لهجلا لالغتسا 00

  1ب5 نيملسملل ةيباجيإلا بناوجلا نع ثيدحلا لهاجت 0 0 000 0

 ةيمالسإلا اناضَملل ةيمالعإلا ةيطغتلا يف ءادألا فعض لماوع : يناثلا ثحبملا
 را 0 يمالسإلا ملاعلا اياضقل ةيعضوم ريغ ةيمالعإلا ةيطغتلا :الوأ
 ا 0 ايناملأ ةفاحص يف برعلا ةروص
 : ةيمالعإلا ةلاسرلا نومضم يف ةرثؤملا لماوعلا : ايناث
 ا وماما باو اوب سوت ابونا ( ًاريثأت لقألا ) لوألا ىوتسملا



 نينناسمالاو مالنالا نع ةيئفاغإلا فوركلا

 ا ا توا واو ناو فلا قوم تنام ههنا علا ( طيسولا ىوتسملا) يناتلا ىوتسملا

 213000000 ( اريثأت رثكألا ) ثلاثلا ىوتسملا

 ةيبلسلا ةروصلاو ربمبس ١١ ثادحأ تاجلاعم: ثلاثلا ثحبملا

 ”5ظ 0 00 سس نهتم 1: فادخأ لزج ةناع ةولظن# اياز

 127170 ربمتبس ١١ دعب ابوروأ يف نيملسملا نم يمسرلا فقوملا

 121111 1 ربمتبس ثادحأ نم يبوروألا مالعإلا فقوم :ايناث

 كس اهووزأ لزق ملحم ىف ةؤها كلا و ةيرريصتمللا ةطيوح نانكتنا ءانلاك

 000000 ريتا :١ عم تحينلا ةاهاطكا“ نهأ اس

 : ربمتبس١ ١ ثادحأ دعب ةيبرغلا فحصلا يف اياضقلا مهأ :اعبار

 ا م لسا والا نيكه ةيازقلل ناكرأ اهنأ ىلع دجاسملا ريوصت ١-

 00000 .......... يبرغلا ملاعلا يف ةاعدلاو دجاسم ةمئأ ىلع موجهلا -؟

 227 ا اا كا واما اد اات كو ومافك ل وبمورلل ةئيسملا موسرلا ةمزأ ل"

 5217 يأرلا ةداقو نييسايسلا نم نيملسملاو مالسإلل ةيداعملا تاحيرصتلا 4

 000 فرطتلل زمرك باجحلا مادختسا

 0 ةيمالسإلا تايصخشلاو زومرلا دنض ةيفحخصلا تالمحلا 5

 5200000 نيمتنس ١ ١١ هع قويزفلتلا ىفأ نينلمملا ومالا ة روبش# انيساخ

 : ربمتبس ثادحأ دعب ةيبرغلا امنيسلا يف نيملسملاو مالسإلا ةروص : اسداس
 - ا ع. حااس
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 نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيمالعإلا بورحلا

 ا ا ا ا ماا ( دوويلوه ) ةيكيرمألا امنيسلا ١-

 ١ ياسا د 00 ا ةيبوروألا مالفألا -

 ١اذ/ ولا ا ا ا ا ا هه هنن ور رن زر ترث رت وية ميت ممم مايو ونة م مفرومين ومومء موو ونة ء وية م مة ةء وفم ممثلو ثلاثلا لصفلا شماوه

 ةيمالعالا برحلا ةهجاوم لئاسو : عبارلا لصفلا
 ةيباسلا ةروصلا حيحصت بيلاسأ : لوألا ثحبملا

 ااا اام67656565525 م ةيدقن ةعجلاوه# الأ

 000 1 يبرغلا بتاجتا عض لضاوتلاو لغافتلا + ايناث

 ةيباسلا ةروصلا ةهجاوم لئاسو : يناثلا ثحبللا
 اقل .يمالسإلا ملاعلا يف ةيمالسإلا تاسسؤملاو رهزألا وذ الوأ

 ا ل ةيبرغلا لودلا يف ةيمالسإلا تائيهلاو زكارملا رود :اينأك

 ا ل برغلا يف ةيمالسإلا لودلل ةيمالعإلا تائيهلا رود :اثلاث

 ال ةيبرغلل قونلل هجونلا يالبنألا مالعإلا نود >اعبلو

 نيملسملاو مالسإلل ةيبلسلا ةروصلا رييغتو يبرعلا عيبرلا : ثلاثلا ثحبملا

 ا 25.11 لبق يمالسإلاو يبرعلا عراشلا ةروص : الوأ

 0000 يبرعلا عيبرلا تاروثل يبرغلا مالعإلا ةيطغت حمالم :ايناث

 مك ميك + نييلتسلا و: بودكلا ةيبليلاةرويضلا ةينرعلا تاروثلا تويغ لها# انلذ

 ا عبارلا لصفلا شماوه

 ا ا 1 1 12 باتكلا ىوتحم


