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 نسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ةمدقم ا

 نم لوألا ةبقحلا لالخ اهتمدق ىتلا ىتاباتك نم هاقتنم ةعومجم باتكلا اذه مضي

 ىرصانلا ىبرعلاو ىلاهألاو مارهألا) ةيرصملا فحصلا ىف ترشنو ةثلاثلا ةيفلألا

 (هنع توكسملا) دومعو تاللاقملا نيب ام تحوارتو (ةعماجلا توصو راودلا ةلجو

 نع ىئارآو ىتاقيلعتو ىتاعابطنا اهالخ نم تلجسو ىثارملاو ةيفحصلا ريراقتلاو
 ءامتنالا مكحب ءاوس برق نع اهب كاكتحالا ىل حبنأ ىتلا ةيرصملا ةايحلا هجوأ ضعب

 بوشم مامتهاب عباتت ةيرصم ةنطاوم ىرابتعاب وأ ىنهملاو ىعامتجالاو ىفارغجلا

 .ةريغصلا اهناطوأو ريبكلا اهنطو ىف رودي ام لمأتلاو قلقلاب

 روتسملا نع فشكلل (ةسورحملا رصم ىف هنع توكسملا) ناونع ترتخادقو

 ةيعمتجملا تاروظحملاو دويقلا عاجل ىخيرات مكارت لعفب وأ ًادمع دعبتسملاو شمهملاو
 ةيرح ىف ليصألا هقح نم همرحتو ىرصملا بعشلا رصاحت لازت الو ترصاح ىتلا

 كح ًاراتس ىرصملا نطاوملا ىلع ضرفتو ةيريصملا هتارارق عنص ىف ةكراشملاو ريبعتلا

 فشكت ىتلا تاقوعملاو حباوكلاو تاروصتلا نع فرطلا ضغ ىلإ هعفدتو متكتلا نم

 .ىراضحلا عجارتلاو ىفاقثلا دومحلاو ىعمتجملا داسفلاو للخلا بابسأو رهاظم نع

 نمز ىف عمتجملا دارفأ بلغأ اهفرعي ىتلا رومألاب هنع توكسملا موهفم طبتربو

 ةيرسلا نم ًاراتس ماكحإ ىف هلفغ وأ ىعو نعع نوئطاوتي لب اهب نورهجي الوم

 هدودح ىف ذبنلاو ناجهتسالل اهراتسأ كتبيو ؤرجي نم ضرعتيو اهوح متكتلاو

 ةنيدالا ةقنضتلاو ىوضتلل نانيعألا قع لإ لتضصي علنا ءاةنالا و وديه وافدا
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 رول دوقم و دج يال لل

 ىف ةنميهملا تائفلا حلاصمب رمألا قلعت اذإ ًاصوصخ ةدراطملاو ديرشتلاو ةيعاتجالاو
 هراكفأو هديلاقتو هميقو هزوصرب رمخآلا ءاصقإ هنع توكسملا فدهتسيو .عمتجملا

 ًايداصتقا رومألا مامز نوكلتمي نيذلا ءالؤه حلاصمو ميقو ركف دوسي ىك هح اصمو

 رخزي رصاعملاو ثيدحلاو ميدقلا خيراتلا ناك اذإو .ًاينيدو ايفاقثو ًايعامتجاو ًايسايسو

 تائوروملاب قلعتي ام ًاريثأت اهدشأ نأ الإ هنع توكسملا لاكشأو روص نم ديدعلاب

 لازت ال ىتلا ةينيدلا صوصنلل ةيفلسلا تاريسفتلاو ديلاقتلاو ميقلا ةموظنمو ةيفاقثلا

 .اهتارربم بايغ مغر ةيبرعلا انتاعمتجم ىف ةظوحلم ةيلعاف سرامت

 ةئف وأ لاجم ىلع رصتقت الو هنع توكسملا روص ددعتت ةسورحملا رصم ىفو

 ًاءدب ةشاعملا ةايحلا ىحانم ةفاك ىف لغلغتت لب اهريغ نود ةيفارغج ةعقر وأ ةيعامتجا

 ريغ تايظنملا رئاسو ةيلهألا تايعمجلاو ىدانلاو ةعماجلاو ةسردملاو ةرسألاب

 نوينهملاو نوحالفلا اهسراهيو ةيئانلا قطانملاو ندملاو ىرقلا لمشتو ةيموكحلا

 تابرو بالطلاو تاعماجلا ةذتاسأو لامعلاو نوملعملاو نوماحملاو ءايطألاو

 لب ةيبعشلا سلاجملاو ناملربلا ءاضعأو رارقلا عانصو ءارزولا نع كيهان تويبلا

 ةيفاقث وأ ةيسايس وأ ةيعاتجا ةئف اهنم ملست ال ذإ ىسايسلا لمعلا وفرتحمو نوفقثملاو

 .ةصاخلا هتقيرطب اهسراهي مهنم لكو ةينيد وأ

 ةروصب فثكتت اهنأ الإ ةسورحملا رصم ىف هنع توكسملا روص عونتو ددعت مغرو

 نم ًايخيرات ىناعي ىذلا رصم ديعص ىف صخألا ىلعو ىرصملا فيرلا ىف ةظوحلم
 زونك مظعم ىوحي هنأ مغر ىسايسلاو ىفاقثلا شيمهتلاو ةيعاتجالا ةلزعلا

 ظ ةيبرعلاو ةينامورلاو ةيطبقلاب ًارورمو ةينوعرفلاب ًاءدب ةميدقلا ةيرصملا تاراضحلا

 نم لئاه مك هيلإ ىمتنيو نوتانخإ دي ىلع ديحوتلا ةنايد هنم تجرخو ةيمالسإلا
 عمتجملل رصاعملا خيراتلا اورثأ نيذلا ةيفاقثلاو ةينيدلاو ةيسايسلا تاماعزلا



 تسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 نأ الإ .ةيناسنإلاو ةيعاتجالاو ةيراضحلا هبناوج ةفاك ىلع مهتامصب اوكرتو ىرصملا
 ةوطس تحبنم ىداصتقالا راقفإلاو ىسايسلا شيمهتلا تاسايسو ةيفارغجلا ةلزعل

 ًاليج ديعصلا ىلاهأ رصاحت تلظ ىتلا ميقلاو فارعألاو ديلاقتلا ةموظنمل ةيئانثتس

 ىعامتجالا قاطنلا ىف ًاصوصخ هنع توكسملا ةعقر عاستا ىف مهسأ ام ليج دعب

 لغشتو .نطولا نم ىبونجلا ءزجلا كلذ ىف تاعامجلاو دارفألل ةيمويلا تايكولسلاو

 لجرلا موم» عم لخادتتو كباشتت ىتلا اهتاراسكناو اهتاعلطتو اهمومهو ةيديعصلا ةأرل
 نم ىمالعإلا لاجملا ىف هنع توكسملا زربيو .هنع توكسملا ةموظنم ىف بلقلا عقوم

 ًايسايسو ًايداصتقا ةنميهملا تائفلا تايكولسو حلاصمو راكفأو ميق ىلع زيكرتلا لالخ

 ام لك لوح ضومغلاو متكتلا راتس لادسإ متي رخآلا بناجلا ىلعو .ًاينيدو ًايفاقثو
 ليصألا مهقح ًاصوصخ جالعلاو نكسلاو لمعلاو ميلعتلا ىف نيرخآلا قوقحب قلعتب

 ةيرحب مهتايح ةرادإ ىف ةكراشملا ىف مهقح نم مه:امرحل ًاديهمت ريبعتلا ةيرحو ةفرعملا ىف
 ىف روديام عم لعافتلا نع ةزجاع تانئاك ىلإ ةياهنلا ىف مهلوحي امم تاعامجو دارفأك

 عقاولا رمألل مالستسالا مهيلع ضرفت هنع توكسملا نم ةليقث ةكرتب نيلبكم مهعمتج

 قفأ ىأ بايغو لوهجملا نم فوخلاب نيقوطم روتسملا فشكو حوبلا نع زجعلاو
 .اهراسم حيحصتو اهب ضوهنلا ةلواحم وأ مهتايح ىلبقتسم

 ىتابلاطو ىبالط نم ةديدتجلا لايجأألا ىلإ عضاوتملا دهجلا اذه ىدهأ ةياهنلا فو

 زواجت ىلع مهتردق ىف ًالمأو ةقث ماشه رمعو دمحأ ىدافحأ ىلإو ةفاحصلا مسقب

 ةروص ةغايصل ليبنلا مهيعسو مهتالواحم نع ةيرحب ريبعتلاو هنع توكسملا راوسأ

 .ًالدعو ًالبن رثكأ ىرصملا عمتجملل ةديدج
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 قسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 مارح مأ لالح روهزلا ءادهإ ا 1

 عباصأ ليمجتتل ريكيناملا عضو لهو ؟ مارح مأ لالح ضيرمل روهزلا ءادهإ له

 نيمدقلا ةياهن ىتح بايثلا ةلاطإ لهو ؟ مارح مأ لالح ءاسنلل نيمدقلاو نيديلا

 فذقب انسفنأ لغش لهو ؟ مارح مأ لالح قلحلا ةأرملا سبل لهو ؟ مارح مأ لالح

 ةيكيرمألا ةدابإلاو ينيطسلفلا بعشلل ةيليئارسإلا ةدابإلا برحو ناتسناغفأ
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمو ةملوعلا نم انفقوم ديدحت ةرورضو يقارعلا بعشلل

 دايدزاو ءارقفلا ةيضقب انم|تهاو «ريبعتلا ةيرحو ةيددعتلا بايغ راثآب انماتهاو

 يمظعلا ةيبلاغلا نامرحو ءرشبلا نم ةليلق ةنفح يديأ يف تاورثلا سدكتو مهددع

 ديشرتو « ماكحلا ميوقت يف انتيلوئسمو « ةميرك ةيمدآ ةايح يف عورشملا مهقح نم

 نكسلاو ءاذغلاو ءاودلا ريفوتب ةرمتسملا انتبلاطمو « نطولا هاجت ةيريصملا مهتارارق

 ؟ مارح مأ لالح يداعلا نطاوملل ةيميلعتلاو ةيحصلا تامدخلا رئاسكو يحصلا

 اياضقلاب ماتهالا نيب ضقانت كانه لهو ءاحاحلاإ رثكألا اهيأو ةيولوألا هل اههمأ

 انرصاحت يتلا ةينوكلاو ةيموقلا اياضقلاب ماتتهالا نيبو ناسنإلل ةيمويلا ةيتايحلا
 . انلزانم رقع يفو انناطوأ لخاد انرئاصم ددحتو

 ةيروحملا اياضقلا ىلع طقف زكري نأ ايحيسم وأ السم ناسنإلا نم بولطملا لهو

 انرمأت يتلا نايدألا ميلاعتو صوصن عم ةقفاوتم ةيوس ةايح ريفوتب قلعتت يتلا

 اذه ضقانتي له ؛هلكاشمو رصعلا تايدحت لهاجتيو «ركنملا نع اناهنتو فورعملاب

 ؟كاذ عم

 ب



 نسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 قدصلا مزتلن يأ يصخشلا انكولس يف ءايوسأ نينطاوم نوكن نأب نايدألا انرمأت

 رشلا لاكشأ لك دض انفوقو مزلتسي اذهو نيرخآلا عمو ءانسفنأ عم ةنامألاو

 يف وأ ةيدرفلا انتالماعت يف ءاوس داسفلاو ةيزاهتنالاو قافنلا ةبراحم يأ ىذألاو

 قحلا توص عفرل ةعاجشلاو ةأرجلا كلمن نأو نيلوئسملاو ماكحلا عم انفقوم

 ةرسألا لمخاد ةايحلا يحانم لك يف نيشمهملاو نيدهطضملاو نيمولظملا نع عافدلاو

 ةفاكو يدانلاو بزحلاو ةسردملا يف ةيسايسلاو ةيعاتجالا تاسسؤملا رئاس يفو

 لامعإو « ريمضلاو قحلا توص عابتا ىلإ فورعملاب وعدنف « ةيعمتجملا تاهيظنتلا

 يف مهعضوو نيرخآلا قوقح ىلع صرحلاب ةيرحلاو لدعلا ئدابم خيسرتو لقعلا
 يتلا ةماعلا ةحلصملا ةاعارمو ةيدرفلا انعاطأو انتاحومط انب حمجت امدنع انتاباسح

 يقيقحلا رارقتسالاو «نامألاو ةلادعلل ىندأ ادح عيمجلل نمضت

 الأو .حيحصلا نيدلا رهوجب نينمؤم نوكت نأ «ناطبارتمو نالخادتم نارمألا

 يف انتاقاط رادهإ مدع انم يضتقت اياضقو مومهو تايدحت نم انرصع هحرطي ام لفغن

 نم انيلع هحرطي امو انرصع قئاقح ىلع اهبيلغتو اهشماوه وأ ءرومألا هفاوت

 وه ام لافغإ ىلع انربجتو نينطاومك انقوقح نمو رشبك انتمارك نم لانت تايدحت

 دح يلإ ةيتاذلا اهحاصمب ةسووهم ةيملاع وأ ةيلحم ىوق ءارو قايسنالاو يرهوج

 كسمتلا وأ بكوكلا اذه يلع ةايحلا اننوكراشي نيذلا نيرخآلا دوجو ءاغلإ

 . اهنمز فورظ بسانت تناك ةينيد تاداهتجاب

 نم ةريبك ةبسن ىدل ةيشفتملا ةينانألا حورو ةيللشلاو قافنلاو داسفلا براحن نأ

 ءالعإ نع ىناوتن الأو ةفرعملا ةعاجشو ناميإلا ةوقب حلستن نأو لايجألا فلتخم

 ىلع ظفاحنو نيفعضتسملا اياضق ينبتن نأو رئاج ناطلس ةرضح يف قحلا توص

 لك عم صالخإو قدصب نواعتلل انيديأ دمن نأو انرئاض ءاقنو اننادبأ ةفاظن
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 ضعبلا سوفن يف ةلصأتملا ةتيقملا ةينانألا حورو انزئارغ يف مكحتن نأو « ءافرشلا

 راطإ يف راهدزالاو قوفتلاو عادبإلل عيمجلل عستم اهيفو ةبحر ةايحلا نأ كردن نأو

 نع تقولا تاذ يف لفغن الأو نيرخآلا عم حرفلا ماستقاو لصاوتلاو نواعتلا

 ملظلا ةهجاوم يف ةحيحصلا فقاوملا ينبتو ةكراشملاو ةفرعملاب انلوح يرجي ام ةعباتم

 رشلا ىوق ةهجاوم يف ايملاعو انلمع عقاومو انتويب لخاد يف ايلحم ءارتفالاو رهقلاو

 لتقتو انبوعش درشتو انيضارأ بصتغت انهجوت اثيح انرصاحت يتلا رابكتسالاو

 .انتراضح ددهتو انلافطأ

 صاخلا نيب قيمعلا يوضعلا هباشتلا كردن نأ ء حيحصلا نيدلا رهوج وه اذه

 دعتبن نأو نيرخآلا عمو انسفنأ عم انلماعت يف فاصنإلاو نزاوتلا يعارن نأو ماعلاو

 ملعتلا نع فكن الأو « تاذلا ىلع ءافكنالاو نيهملا زيحتلاو توقمملا بصعتلا نع

 .دهشاف مهللا تغلب مهللا . خيراتلا سورد نم ةدافتسالاو



 تسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 نيروسيلا نويع يفرقفلا || ]

 ةيمنتلا باطخ نإف اذه عمو مهسفنأ ءارقفلا مه رقفلا ىف ريبخ رايلم 7 , 8 كانه

 نييسايسلاو نيينهملا نم ءارقفلا ريغ تاربخو رظن تاهجو هيلع ترطيس رقفلاب قلعتملا
 ءوس وأ سؤبلا نإف ءارقفلا رظن ةهجو نمو .ةيلودلا كونبلاو تالاكولا ىفظومو

 رفاضتتو ةكباشتمو ةددعتم ًاداعبأ هل نأ ذإ هدحو ىداملا رقفلا ًاريثك زواجتي ةايحلا ةيعون

 نم ىريو لمعلاو رايتخالا ةيرح مادعنا ىأ زجعلا ةلاح ميدتو ىقبت ىك داعبألا هذه

 برات نم زربتو ءاقاش ًالاضن بلطتي هنم تالفإلا نأ ددعتملا نامرحلا نثارب ىف اوعقو

 قزرلا بابسأ رارقتسا مدع لوح رودت سؤبلاو زجعلا نم ةكباشتم داعبأ ةدع ءارقفلا

 ءوسو قاهرإلاو عوجلاو ةيساسألا تامدخلا ىلإ ءارقفلا اهنكسي ىتلا قطانملا راقتفاو

 نامألاب ساسحإلا داقتفاو ةأرملاو لجرلا نيب تاقالعلا بارطضا ىلع ةوالع رهظملا

 تايظنم فعض نع ًالضف نيرخآلا ةسرطغو ىلاعت نم ةاناعملاو ةيعاتجالا ةلزعلاو

 .تاراهملاو تامولعملاو ميلعتلا ىلإ راقتفالا ببسب اهطبارت مدعو ءارقفلا

 ىف كراش ىذلا «ةيكيرمألا ةيروطاربمإلا» باتك ىف ىكسموش موعن ريشيو اذه

 باتكلا نم ةعومجم مهنمو نييكيرمألا ريغو نييكيرمألا نيركفملا نم ةبخن هدادعإ
 (ملاعلا ىف ةلود ىنغأ» اكيرمأ ىف رقفلا طخ تحت نوشيعي نم ةبسن نأ ىلإ برعلا

 لافطأ ةعبرأ لك نم ًادحاو نأو ىرخألا ةيعانصلا لودلا ىف ةبسنلا فعض زواجتي

 ١١ مهنم ايكيرمأ ًانويلم ٠١ نأو رقفلا طخ تحت شيعي ةسداسلا رمع نم لقأ

 نيجس فلأ ١٠و نويلم كانه نأ اك ءاكيرمأ ىف عوجلا نوناعي لفط نويلم
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 اذه نود حبرلا قيقحت اهباحصأ عيطتسي ال ىتلا لامعألا زاجنإ ىف اكيرمأ مهمدختست

 ديزت ال تاينيعبسلا ىف ءارقفلا ةبسن تناك ىبرعلا ملاعلل ةبسنلابو «ةلامعلا نم عونلا

 .قودلا فلتلا يره ًاعبط كلذو ا ؟90نآلا كحيتما 1: لغ

 نأ نوري نيبقارملا مظعم نأ الإ ىملاعلا داصتقالا ةرطاق دعت اكيرمأ تناك اذإو

 بوعش ةهجاوم ىف اكيرمأ سارشتسا ىف تلثمت تايعادت نم اهالت امو ربمتبس ثادحأ

 لبق ةطحملا ىلإ لصو دق نوكي ابر ملاعلا داصتقا ةدايق ىف اكيرمأ رود نأب نذؤت ملاعلا
 ىملاعلا داسكلا تالاهتحا نم ديزتس ةبعرملا اهتايعادتو ثادحألا هذه نأ اك .ةريخألا

 زربتو تانيناثلاو تانيعبسلا داسك نم قمعأو لوطأ نوكيس هنأ ءاربخلا ردقي ىذلا

 تداز ىتلا ةيبرعلا تايداصتقالا رئاسخ ةدايز ىف ربمتبس ثادحأل ةيبلسلا جئاتنلا

 ةبسنب ىبرعلا ملاعلا ىلإو نم رفسلا ةكرح تعجارت دقف ىبرغلا داصتقالل اهتيعبت ببسب

 قفدت ضفخنا امك رالود تارايلم ٠١ غلبت رئاسخ ثودح ىف ببست امب 6

 لودلا ىف داسكلاب جراخلا ىف ةيبرعلا تارامثتسالا ترثأتو ىبرعلا ملاعلا ىلإ تاراهثتسالا

 كراشملا ريدملاو سيراب ىف ةلوعلا دصرم ةسيئر جروج نازوس ريشتو ةمدقتملا ةيعانصلا

 لك ريخست اهفده ةيطارقميد ريغ ةدحاو ةيمللاع ةموكح دوجو ىلإ مادرتسمأ دهعم ىف

 نم ةريغص ةعومجم ةورث ميظعتل ةحصو ةفاقثو ميلعت نم ةيرشبلاو ةيناسنإلا ةطشنألا

 .ضرألا بوعش ىقاب باسح ىلع تايسنجلا ةددعتملا تاكرشلاو لودلا

 ةيملاعلا ةورثلا نم /84 نوكلهتسي رشبلا نم /7 ٠ نأ عيمجلل ًاحضاو تاب دقف

 ةركلا دادتما ىلع ًاريدرايليم 480 دجويو ملاعلا ةورث نم /17 ىلع 5١ لصحي امنيب

 امم ادلب 58 ل ىموقلا جاتنإلا ةميق ىواست ةورث ىف مهنم ةثالث مكحتي ةيضرألا

 فلأ 74 اهيف تراهمنا ىتلا كيسكملا لاثم ةداح ةيلام تامزأ ثودح هيلع بترت

 طخ تحت نوشيعي اهناكس فصن حبصأو ١9946 ماع ةيلاملا ةمزألا دعب ةسسؤم
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 ىرتو «نييقيقحلا ءارقفلا نم نوربتعي اهناكس نم /14 ايسور ىف كانهو رقفلا

 لودل ةديفم اهنأو ةيسايس اهنكلو ةيلام ةلكشم تسيل نويدلا نأ جروج نازوس

 .سانلا عاضخإل شيج ىلإ جاتحت ال اهنأل رامعتسالا نم رثكأ لامشلا

 ىثالثلا لالخ نم ملاعلا داصتقا نم 1١١/ ىف تايسنجلا ةددعتم تاكرشلا مكحتتو

 ماظن نأ اى .ةيملاعلا ةراجتتلا ةمظنمو «للودلا دقنلا قودنصو «ىلودلا كنبلا ءفورعملا

 ىلع ةللوعلا ئواسم رصتقت الو ملاعلا ناكس نم ٠١/ حلاصل لمعي نهارلا ةلوعلا

 لظ ىو نييكيرمألاو نييبوروألا نم ةحداكلا تائفلا لمشت لب ثلاثلا ملاعلا ناكس

 هتدح تدادزاو ةينغلا لودلاو ةريقفلا لودلا نيب ًايملاع ىقبطلا عارصلا حبصأ ةملوعلا

 .تايسنجلا ةددعتم تاكرشلا ذوفن ديازتو ةيملاعلا ةطلسلاب اكيرمأ دارفنا دعب

 :ىلي ام ةموعلا وضهانم حرتقي ةشحوتملا ةلوعلا ةهجاوملو

 .ةيوق ةينطو تاداحتا ةماقإ - ١

 .ةرح تسيلو ةلداعو ةيواستم ةيملاعلا ةراجتلا لعج -؟

 .قوسلا نم ةيعامتجالا ةياعرلاو ةحصلاو ميلعتلا جارخإ -"

 .ىلودلا لاملا سأر ىلع ةبيرض ضرف -

 .ثلاثلا ملاعلا نويد ءاغلإ -5

 .ةنيدملا لودلا ماكح تاورث ةرداصمو نييلودلا قودنصلاو كانبلا ةلكيه ةداعإ -5

 نم ديزملا ثودح وه عقوتملا ديحولا ليدبلا نإف تاحالصإلا هذه ققحتت ملاذإو

 ىلإ جرخي فوس حلسملا رقفلا نأل ةيلهألا بورحلاو تابارطضالاو تاعاجملا

 .ءارقفلا ماقتنا نم اهباحصأ ةيامح ىف ةسدكملا تاورثلا حلفت نل ذئنيحو عراشلا

 ”7١٠ريمفون ١ -ةعماجلا توص



 نيسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ةينيوهصلاو اكيرمأ دض ةيئاسن ذدوشنأ ا 3

 ملاعلا ءاسن لافتحا ىف ةكراشملل (برحلا دض ءاسنلا) ةرهاظمل دادعإلل انعمتجا

 ماعلا اذه صصخي نأ ىلع قافتالا مت ىذلا ةأرملل ىملاعلا ديعلا سرام 4 مويب

 ءاسنلا نم ةبخن مضي عامتجالا ناك .ةيكيرمألا ةمجحلا دض ىقارعلا بعشلا ةدئاسمل

 ةعماجلا مامأ ريرحتتلا ناديم ناكملا انشقان .لايجألا عيمج نم تايبرعلاو تايرصملا

 ىلع بتكت ىتلا تاراعشلا ىف انشقانت ارهظ ةدحاولا ةعاسلا نامزلاو ةيبرعلا

 مأ ةتماص ةرهاظم نوكتس لهو ةينيطسلفلا ةيفوكلاو ءادوسلا سبالملاو تاطفايلا

 ةنجل رايتخا ىلع ىأرلا رقتسا ةرهاظملا لخاد ماظنلا ظفح ىلع ًاصرحو تافاتملاب

 ةرهاظم قباسلا مويلا ف تمظن دق تناك ىنطولا بزحلا ةموكح نأ مغرو .. ماظن

 ةلقتسملاو ةيسايسلا تارايتلاو تاهاجتالا عيمج نم فالآ ةعضب اهيف كراش ىربك

 ناودعلل عطاقلا اهضفرو ىبعشلاو ىمسرلا رصم جاجتحا ملاعلل نلعت ىك

 لاقتعالا تالاتحال انكاردإ نود لحي مل كلذ نأ ريغ قارعلا ىلع ىكيرمألا

 لازت ال تناك ةطلسلا نأو ًاصوصخ نمألا تاوق بناج نم فنعلا مادختساو

 .ىفاملا عوبسألا تارهاظم ىف اوكراش نيذلا بابشلا ضعب ةرط نجس ىف زجتحت
 نأ نوضرتفت اذامل تلاق تارهاظملاب دهعلا تاثيدح نم تاباشلا ىدحإ تلءاست

 ناودعلا دض ىربك ةرهاظمب تماق اهتاذ ةموكحلاو انل ىدصتت فوس نمألا تاوق

 ىف تارهاظملاب نويزفيلتلا تاشاش تألتما نأ دعب اصوصخ قارعلا ىلع ىكيرمألا

 ايناطيربو اسنرفو ايناملأو ايلارتسا ىلإ ناتسكابو ايسينودنأ نم ضرألا ءاحنأ لك
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 أدبت فوس برح بوشن نود ةلوليحلل اهسفن اكيرمأ لخادو ةينيتاللا اكيرمأو

 كوكركو لصوملاو ةرصبلاو دادغب ىف انيلاهأ ىلع اهاياحض رصتقي نلو قارعلاب

 تأدب مث ةقومرم ةبيدأو ةيعماج ةذاتسأ ىهو تامرضخملا تالضانملا ىدحإ تريثتسأ

 اهتءابع نم تارهاظملا جورخ ىلع قفاوت ةموكحلا نأ فيك ءودهب هباشلل حرشت

 تاراعشلا سفن اولمح ولو ىتح ةيموكحلا ةءابعلا جراخ نورهاظتي نمل ىدصتتو

 اذامل لءاستت تلظو ةشهدلاب ةباشلا تبيصأ .ةيموكحلا فقاوملا تاذ نع اوربعو

 ىلإ ةمسقنم ملاعلا مامأ رصم رهظت نأ ىلع رصت اذاملو اهسفن عم ةموكحلا ضقانتت

 شوب خيراوص قرفت نلو دحاو ودعلاو دحاو انددبي ىذلا رطخلا نأ مغر نيركسعم

 هذه هلوقت |يف اليوط تحرس . مكحلا روصقب نومتحي نيذلا ءالؤه نيبو بوعشلا نيب

 ةعماجلا باوبأ ىلع ىنفداصي ىذلا بيثكلا ىمويلا دهشملا روفلا ىلع تدعتساو ةباشلا
 ىلع نوضبقي راغصلا دونجلا هوجو اهنم لطت تاحفصملا تارشع ىف لثمتي ىذلاو

 ةعماجلا بالط مهئاقشأ بناج نم ثدحي دق ئراط ىأل ًادادعتسا مهقدانبو مهتاواره

 ةسرطغلا دض ىملس جاجتحا ةرهاظم ىوس نوكي نل ئراطلا ثدحلا اذهو ..

 ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلل ادهم نك قيقش ىبرع دلب ريمدت ىلع رارصالاو ةيكيرمألا

 انلاطبأ دض اهمئارجو ةينويهصلا لاوهأ ةهجاومل ةيطايتحا ةوق هنزتخن امود انكو
 .ةلتحملا نيطسلف ىف لافطألاو لاجرلاو ءاسنلا نم نيدماصلا

 بضغ ىف حابص لك متمتأ تنك ةعماجلا رصاحت ىتلا تاحفصملا هذه ةهجاوم ىف

 سيلأ ؟نطولا تاوصأ قنخ ىلع ىنطولا بزحلا ةموكح رصت اذامل ؟اذامل لءاستأ

 ءالؤه مضني نأ مركألا سيلأ ؟نييقيقحلا ءادعألا ىلإ قدانبلا هذه هجوت نأ ردجألا

 حافك ايحيو ةيكيرمألا ةسرطغلا طقست دحاو توص ىف نوفتبي بالطلا ىلإ دونجلا

 ىضارأ لالتحا ىف تحجن اكيرمأ نأ انيفكي ملأ .ةيبرعلا بوعشلاو ىرصملا بعشلا



 يسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ةايحو ةراضح ريمدتل اهنم نوقلطني فوس ىركسع فلأ ىتثاوب ةيجيلخ لود سمخ

 ىكيرمألا شطبلا نم ًافوخ انسوؤر ىنحنو ربصن ىتم ىلإو قيقش ىبرع بعشو

 ىقبت ام اهمادقأب سودتو ءانمون فرغ ىف ىكنايلا مذارش انمهادت ىتح رظتنن لهو
 نم ةنفح لباقم انسوؤر ئطأطن نأ ىضرن لهو ةيناسنإلاو ةينطولا انتمارك نم

 تاماود قارعلاو نيطسلف ىف انتبحأو انئاقشأ ءامدب نوجعملا ىكيرمألا زبخلا ةفغرأ

 جردملا باوبأ ىتح ىنقفارت ىسألاو ةرسحلاب ةجوزمملا تالؤاستلا نم ىهتتت ال

 تايرظن ثدحأ نع مهثدحأ امدنع ىبالط مامأ تابثلاب رهاظتأو ارسق ىسفن عزنأو

 . بيصع نمزو ددهم نطو ىف مالعإلاو ةفاحصلا ىف ملعلا

 مهأ تنك امدنعو ءادوسلا سبالملاو ةينيطسلفلا ةيفوكلا تسبل ىلاتلا مويلا ىف

 ةرهاظم «هيإ ىنعي ةرهاظملا ةحيار تنأ ًالئاستم ىديفح ىنرداب لزنملا نم جورخلاب
 تلوره - ىتدوع دعب هل حرشأ نأ هتدعو ؟تارهاظملا نم فاخت اكيرمأ لهو

 اهنإ ةيبرعلا ةعماجلا نيديرت له ىسكاتلا قئاس ىنلأس ىنلباق ىسكات لوأ ىلإ ةعرسم
 برض دض ةرهاظملا ف كراشأ فوس ىننإ :هل تلق ىزكرملا نمألا دونجب ةطاخم

 ىسكاتلا نيكرا ردقأ تيراي مكتخب اي اجهتبم حاصو هريرابمأ تجرفنا قارعلا

 ءاسنلل اهنإ نزحت ال هنئمطأ ىك هل تلق . شيعلا لكأ نكلو مكاعم كراشأ حورأو

 ةلدبب نم فونملا الول ربعتو كراشت ةزياع سانلا لك) ليسلاك هتالك ترمهمنا طقف

 لذلاو ليئارسإو اكيرمأ دض انحإ ةنياهص انحا وه هدك انيف اولمعي هيل ءانيل ركاسعلا

 .(مهاعم انحلطصا ام موي مه انل هوباج ىللا رقفلاو

 تمم امدنعو ةرايسلا نم لوزنلاب تعرسأو هعور نم ئدهأ نأ تلواح

 انبرو مكاعم انبر :الئاق جدهتم توصب ىنعدوو رارصإب ضفر ةرجألا هئاطعإب

 .ةياج ىللا لاوهألا نم دلبلا ىلع رتسي



 نسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 اوفتتاح شم مهل تلق طابضلا نم بابشلا ضعب ةرهاظملا لخدم ىف ىنض تعا

 نييرصم متنأ مه تلق هيإ الو نييرصم شم انحإ وه اعبط دحاو سفن ىف اولاق اناعم

 ةراملا اهاري ىك ةيلاع اهانعفرو طفيلا انلمح ..العف هد مالكلا اوقبطت تيرايو صنو

 تعفتراو ةيكيرمألا ةعماجلا روس تاباشلا ضعب تقلستو ريرحتلا ناديم ىف

 بعشلا لك قارع اي قارع اي) اولاق ىقارعلا بعشلا ةدناسمل تافاتهلاب نهرجانح

 ةيئادف) «(ةزع مكليبس ىف داهشتسالا ةزغ اي ةرصب ايدادغب اي) ؛(كادف ىبرعلا

 .(نيطسلف اي كراتب اودخاي نيفلاح تارفلاو ةلجد) (ةيردنكسإل دادغب نم ةيئادف

 ىبرعلا بعشلا هركب كشويج ىمل اكيرمأ اي) اولاق اكيرمأ ةهجاوم ىفو
 اي سب) ؛(هريغ الو شوبل ىطاطنح شم هليح دداش ىبرعلا بعشلا) .(كسودي

 .(كبيسيح شم ىبرعلا بعشلا كبيعالأ نيمهاف شوب

 برخلا دض ةيبرع ةدحاو ةرسأ) ؛(«باهرإلا لصأ اكيرمأ بابش ايايارو اولوق)

 اوفته نيطسلف ىف ىنويهصلا مارجإلا ةهجاوم ىفو (ةينويهصلا حباذملاو ةيكيرمألا

 انم اولتق اماي لادنألا ةنياهصلا) «(ىدالوأ اولتق ةنياهصلا ىدانتب ديهش مأ عمسا)

 ليج ارو ليج املوقح حار) «(«بابش انم اولتق اماي بالكلا ةنياهصلا) ؛(لاجر

 .(هرح لضفتح اندلب رصم هرب علطا ىنويهص اي) (ليئارسإ اي كيداعنب

 زمر ليئارسإ بابش ايايارو اولوق) ليئارسإ ريفس درط ريهاجلل بلطم لوأ ىف

 «(صاصر ةروص ىف ةعضرلا هل تاج ساناي ةعضرلا شدخام لفط) ؛«(باهرإلا

 .(نيسحلا ىف برضيح هركب نيطسلف ىف برضيح ىللا)

 رصم مكاحل اولوق) «(ىرصملا بعشلا حافك شاع) تافاتهلا تلاعت رصملو

 طرفأ حار شم ىدالوأ ناشع ىلهأ ناشلع) ؛(ايروك نم فاختب اكيرمأ ايروسو

 اولعا) ؛(ىطاولا توصلا انهرك انحإ ىطاطنح شم ملسنح شم) «(ىدالب اي كيف
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 .(توميح شم فتهيح ىللا توصلا اولعو اولعر

 تلءاستو ناكملا نور صاحي نيذلا ركاسعلا هوجو ىلع تاقاتحلا عقو لمأتأ تللظ

 2191/4 ةيلاوتملا انبورح ىف ةينويهصلا هتلاتغا مكبراقأ نم ديهش مك ىرت ىسفن ىف
 ةيعارزلا ىواقتلا لعفب اعيرص طقس ضيرم مكو 0017

 لخاد ةريغص لبانق ىلإ انتهكافو انتاورضخ تلاحأ ىتلا ةمومسملا ةينويهصلا

 ةيارلا نولمحي فوس دعب اودلوي مل لافطأ مكو درابلا مالسلا لظ ىف انئاشحأ

 .مداقلا رجفلا رداوب رهظت ىتمو راربألا ءادهشلا ةريسم نولصاويو

 ٠٠١1 سرام ىرصانلا ىبرعلا



 ةسورخملار بضم ىف هنع توكسملا

 ملاعلا ةطيرخ ىلع برعلا عقوم نيأ ||

 ماعلا بوعش مضي ريبك بطق «نيبطق ىلإ ملاعلا مسقني نأ ةشهدلل ًاريثم سيلأ

 ربع قارعلا ىلع ىكيرمألا ناودعلا ىلع اهجاجتتحاو عطاقلا اهضفر تنلعأ ىتلا

 ىف هبرغو هقرشو هبونجو ملاعلا لامش ىف ناملاو لودلا تحاتجا ةدشاح تارهاظم

 راغصلا مادخلا نم اهعباوتو اكيرمأ مه لود ثالث مضي ريغص بطق ةهجاوم

 هنادجوو هتركاذ ىف نزتخيو قحلا كلمي ربكألا لوألا بطقلا ءاينابسأو ايناطيرب
 . ىناثلا بطقلاو ةحدافلا ةيرشبلا اهرئاسخو ةقباسلا بورحلا تارارمو تاليو

 رصيو لماشلا رامدلا ايجولونكت ثدحأ كلمي هنكلو ةيعورشملا ىلإ رقتفي رغصألا
 .ضرألا بوعش عيمح نم رارصإب ةضوفرمو ةلداع ريغ برح نش ىلع

 ةدعاق ىف ىمنهجلا ىئالثلا برحلا سلجم عامتجا ةيشع تالؤاستلا ثرثك

 ىلإ باهذلل ركسعلا عفدل شقاني ركسعلا هططخ ام ىلإ عمتسي عمتجي ةيئان ةيركسع

 اذه سردي ال «لتحتو رمدتو لتقتو حاتجتو تايلآلا كرحتتف ررقيو هوططخ امئ دعبأ

 الو ةدحتملا ممألا الو نمألا سلجم هينعي الو ةيجراخلا تاساكعنالا سلجملا

 ريصم نع تال ؤاستلا ترثك ءرشبلا نييالم نم ةبضاغلا دوشحلا تاوصأ ىلإ تصني
 نإ ؟ديدج ىلود ماظنب ةدكؤملا برحلا دعتس لهو نه'رلا ىلودلا ماظنلا

 ىلإ ةدحتملا ممألا نم ىلودلا خانملا ىلع ةمتاقلا اههالظب ميخت ةيبلسلا تاساكعنالا

 تاقالعلا ىلإ ةيبرغلا ةيبرغلا تقالعلا نمو ىسلطألا فلح ىلإ ىبوروألا داحتالا

 ةيميلقإلا عاضوألا بلقي دق ىذلا قارعلا ىف لازلزلا نإف كلذ ادع ةيبرعلا ةيبرعلا
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 نسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 دعب ام ءايعأ ةهجتاوم ق ةينيطسلفلا ةينقلا شيعت لإ ئدؤيش اع تقع لعاسأر

 بناجلا ىلعو ىميلقإلا ماظنلا ءانب ةداعإ ةلحرم ىف ًاطغض رثكأ نوكتس ىتلا برحلا
 اهئافلح برقأ عم ىتح دادبتسالاو ةسرطغلا تالاح دشأ ىف اكيرمأ ودبت رخآلا

 داحتالا دض ةدرابلا برحلا بسكت نأ ًاقلطم اهل انكم نكي مل مهريغب نيذلا

 داصتقالا دمصي نأ انكم نكي ل امك ىبوروألا ىكارتشالا ركسعملاو ىتيفوسلا

 نييالب الول ًايكيرمأو ًايمالعإ اهنع توكسملاو ةيصعتسملا هضارمأ لكب ىكيرمألا
 ربع دقو اكيرمأ لخاد راثتسالل ءافلحلا ءالؤه نم ًايموي قفدتت ىتلا تارالودلا

 ىف ىكيرمألا داصتقالا ةمزأ نع برحلل نيضراعملا نييكيرمألا نيماسرلا دحأ

 بناج ىلإ ريشي ىكيرمألا ملعلا ناولأب ةليوط ةعبق ًايدترم شوب هيف رهظي قصلم
 لك ىسنت نأ كديرن# هل ًالئاق برحلا ىف ةكراشملل ىكيرمألا نطاوملا ًايعاد ةروصلا

 ةميرجلاو داسفلاو ةلاطبلاو زديإلاو تاردخملاو ميلعتلاو ةراهنملا كونبلا نع ءيش

 .«ةبيط برحب اوعتمت ةروهذتملا ةيحصلا ةياعرلاو ةيرصنعلاو ةمظنملا

 رذنت ذإ رصاعملا خيراتلا ىف ًاساحو ًاجرح ًافطعنم لثمت ةيلاحلا ةظحللا تناك اذإو

 ةددعتم ةديدج ةطيرخ روهظو ملاعلل بطقلا ةيداحألا ةنهارلا ةطيرخلا ءافتخاب

 ةطيرخلا ىلع برعلا عقوم نيأ حاحلإب هسفن حرطي ىذلا لاؤسلا نإف باطقألا

 .ةديدحلا

 نم ديدعلا قلخ ىف ةقوبسم ريغ ةءافكب ةيبرعلا تاموكحلا تمهاس دقل

 ماع ةميزهلاو ١144 ماع ةبكنلا ذنم ثيدحلا ىبرعلا خيراتلا ىف ةجرحلا تاظحللا

 ماع تيوكلل ىقارعلا حايتجالاو ١987 ماع نانبلل ليئارسإلا حايتجالاو 7

 ادع اذه ٠٠١7 ماع قارعلا ىلع ةيكيرمألا برحلا ةنس مامأ نآلا نحن اهو

 تاقانتخالاو ةيلهألا بورحلاو ةيحيحصتلا تاكرحلاو تابالقنالا تارشع



 يسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 «لالقتسالا مث رابعتسالا تاونسو ؛ىرخأ ًانايحأ ةيداصتقالاو ًانايحأ ةيسايسلا

 ًاجرح انتاظحل رثكأو مكحلا ىف ىهو دوقع اهيلع ىضم ةيبرعلا تاموكح ا مظعم
 ام لك نع اهتيلوئسم دكؤي خيراتلاو ًاديدحت ةرتفلا هذه لالخ تثدح ةروطخو

 وأ اهقلخ ىف تمهاس ىتلا ةبعصلا تاظحللا نم ملعتت مل اهنإ ًاضيأ لوقي هنكل ثدح

 ةيبرعلا ةمظنألاو ىسايس نمث هيلع بترتي ملعتلا نأل ؟اذامل اهترثك ىلع اهيف تببست
 نمث عفدت لازت الو تعفد ةيبرعلا بوعشلاو «نمثلا اذه عفدل ةدعتسم تسيل

 ىلع ىوطني ربصب اهرادقأ ةهجاوم ىوس نآلا رايخ اهمامأ سيلو تاموكحلا ءاطخأ

 .ةلاحم ال مداقلا رييغتلا ةدارإ

 ٠٠٠١ سرام 7" ةعماجلا توص
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 يسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ريخألا عافدلا طخ 5

 ىدل ةماعلا تامولعملا سايقل ةصصخملا نويزفيلتلا جمارب دحأ ىلإ تعمتسا

 رصم خيراتب لهجلا مك ىنعزفأ دقو ؛تايتفلاو نايتفلا نم ةماعلا ةيوناثلا بابش

 جمارب عضو ةرورضب ةبلاطملا نم انتوص حب دقلو «ىفاقثلاو ءىعاتجالاو ىسايسلا

 ًاصوصخ «ًايبرعو ًايرصم نطولا خيرات سيردتل ةقيشو ةلماكتم ةيسارد تاررقمو

 اهيف قوفتي تاذلاب رصم خيرات نع 'وكسنويلا» اهمظنت ىتلا ةيلودلا تاقباسملا نأ

 ةيساردلا تاررقملا نأ ىف ةاسأللا نمكتو «ىسنرفلا ًاصوصخ ىبوروألا بابشلا (ئاذ

 اهيف رظنلا ةداعإ نكمي ال ةيوامس تايآ اهنأكو ودبت ذيمالتلا ةغمدأ اهب نوشحي ىتلا

 .ةيئاقتناو ئرجتو فافج نم هب مستت ام مغرب ءاهئواسم نم ذيمالتلا ذاقنإو اهتيقنتو

 حالس كانه لهو ؟اهئانبأ لوقع نم زعأ رصم اهكلمت ةورث كانه له :لاؤسلاو

 ةزفحملاو ةروطتملا ةيملعلا ةفرعملا نم رثكأ مداقلا نمزلا تايدحت هب هجاون نأ عيطتسن

 ىلإ ةجاحلا سمأ ىف نحن ؟هخيراتو نطولل ءامتنالا خيسرت ىلع ةرداقلاو عادبإلل

 نمألل ةيرورض ةداملا هذه نأب انم ًانايإ ءديدج روظنمب ىموقلا انخيرات سيردت

 ةعدب ىلإ وعدن ال نحنو «ةديدجلا لايجألا ىدل ءامتنالا خيسرتلو ىرصملا ىموقلا

 (لثم - ىموقلا اهخيرات سيردت ةيميلعتلا اهتايولوأ ةمدقم ىف عضت ملاعلا لود عيمجف

 - نييكيرمألا ذيمالتلل اكيرمأ خيراتو نييسنرفلا ذيمالتلل اسنرف خيرات سردي

 حور سرغي نأ ىلع صرحي ملاعلا ىف دلب لك ..ةقرافألا بالطلل ايقيرفأ خيراتو

 خيرات سيردتب ماتهالا لالخ نم ةركبملا مهتلوفط ذنم هتانبو هئانبأ ىدل ءامتنالا
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 يسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ماعلا ميلعتلا لحارم عيمج ىف هلاطبأو هزومرو هتايصخشو هئادحأب نطولا

 .ىعماجلاو

 خيراتلا سيردت ةرورض ىلإ رصم ىف ميلدعتلا نع نيلوئسملا عيمج وعدن نحن

 ىبرعلا خيراتلا سيردتو ةيمالسإلاو ةيطبقلاو ةينوعرفلا هلحارم لماكب ىرصملا

 ضرف امه خيراتلاو ةيبرعلا ةغللاف .ةيرايتخا ةدام خيراتلا ةدام لعج نم رذحنو

 هيلع ددشأو اذه لوقأو ..ةديدجلا لايجألا دادعإو ةئشنت ىف ةيافك ضرف اسيلو نيع

 وشحلا نم ديزمب انئانبأ لوقع فدهتسي ىذلا مداقلا نافوطلل عوضخلا نم ًافوخ

 رئاصمو ةلتحم لازت ال انيضارأو «مالسلا ةفاقثو حماستلا ةفاقث ىمسي امو وغللاو

 انئانبأ لوقع وهو ديحولا عافدلا طخ ىوس انمامأ دعي مو «ةددهم لازت ال انناطوأ

 م7١٠5 وينوي 18 - مارهألا ةديرج

24 



 قسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 لوحت ىذلاو ةيبرعلا تايئاضفلا جمارب دحأ ىف ىلوألا ةزئاجلاب ةيطع دمحم زوف

 ريثي ةرهاقلا راطم ىلإ هلوصو ىدل بابشلا نم فالآلا هلبقتسي مجن ىلإ ةأجف
 امدنع اصوصخ رصم بابش نم ىلاحلا ليجلا عاضوأ لوح تالؤاستلا نم ديدعلا

 ىنغلا ملحو ةيموجنلا ماهوأ جيورت ىدرفلا صالخلل ديحولا قيرطلا حبصي
 .تايئاضفلا تاقباسمب ءارثلاو

 ىف اوكراشي نأ ةقباسلا لايجألا ىف ةيطع دمحم رمع لثم ىف اوناك نم عاطتسا دقل

 ١901١ ماع لانقلا ىف حلسملا حافكلاو ١4557 ةضافتنا ةدايقو ١514 ةروث لاعشإ

 ةبلطلا تارهاظم ىف 1477و ينوي ةميزه نع نيلوئسملادض اوروشي نأو

 . 191/ا/ رياني ىف زبخلا تارهاظم ىف نطولا ةيعبتو راقفإ نع نيلوئسملا داضو

 سرادملا ىف طباه ىنيقلت ميلعت نيب ًارصاحم ةيطع دمحم ليج حبصأ نكلو

 جرختتلا دعب هب ىقليو ريبعتلا ىف هقح رداصيو ريكفتلا ىلع هتاردق ىغلي تاعماجلاو

 نئابزلا ةمدخل تايريتفاكلاو ىهاقملا ىف لمعلا ىلع هربجيو ةلاطبلا ميحجو نوتأ ىلإ

 ةداسو ىموكحلا داسفلا ةرطابأو حالسلاو تاردخملا راجت نم ددجلا ءايرثألا نم

 ىدجتسي ةيئاضفلا جماربلا باوبأ ىلع ةلذم ىف ًايلاح فقي ىذلا ليجلا اذه ءقوسلا

 .ةيموجنلاو ءارثلاب افئاز امهو

 مئارج نيطسلف بابش هجاوي يذلا تقولا ىف رصم ىف بابشلا ريصم وه اذه له
 تالواحم ىقارعلا بابشلا هجاويو ةينويهصلا ةلودلا اهبكترت ىتلا ةيمويلا ةدابإلا
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 تسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 .ىقارعلا بعشلا دض اهناوعأو اكيرمأ اهفذقت ىتلا لماشلا رامدلا

 ططخيو هفدهتسي ىذلا ديحولا لبقتسملا قيرط وأ ىلبقتسملا جذومنلا وه اذه له
 .بابشلل ىرصملا ماظنلا هل

 نم فالآ ةعضب هل دشتحا ىذلا ةيطع دمحم زوف له « نزح ىلكو لءاستأ ىننإ

 نطولا اذه لبقتسم مهينعي نم لكل قدي اسوقان سيل ةرهاقلا راطم ىف بابشلا

 هكراشأو زوفلا اذهب ةيطع دمحم ةداعس ردقأ ىننإ ؟ةيطع دمحم ليج هعنصيس ىذلا

 عمتجم ىف هريثأتو زوفلا اذه ىزغم لمأت نم ىسفن عنمأ ال ىننأ الإ ىصخشلا حرفلا

 مهولا هدارفأ نيب عيشيو ايلعلا هتادايق ىف داسفلا رخنيو ىرقفلا هدومع ةلاطبلا برضت
 داعم وهام لكل جورت ىتلا تايئاضفلا تاقباسمو جمارب لالخ نم ءارثلاب فئازلا

 اهرودب مايقلا نم ًالدب بابشلا تاقاط ردهتو ناطوألا تاورث ددبتو داجلا ضوهنلل

 ىموقلاو ىنطولا ءامتنالا زيزعتو رصعلا تايدحتب ىعولاو ةرانتسالا ءانب ىف عقوتملا
 هجو ىف فوقولل تادارإلا ضاهنتساو داجلا لمعلاو ةيقيقحلا ةفرعملا قافآ حتفو

 مهمامأ حتفي ىذلا عادبإلا ىلع بابشلا عيجشتو ةيكيرمألاو ةينويهصلا ةدابإلا عيراشم

 .عايضلاو هيتلا تاقباسم ىف مهرامعأ رادهإ نم ًالدب لبقتسملا قيرط
 ماهوأ الو ةعداخلا تاقباسملا هعنصت نل مكناطوأ لبقتسم نإ اوهبتنا بابشلا اهمأ

 نيب زييمتلا ىلع ةردقلا كالتماو رصعلا قئاقح مهفل داجلا ىعسلا لب ىدرفلا زوفلا

 نيذلا كئلوأو داجلا لمعلاو ةفرعملا لالخ نم ضوهنلل مكنوعفدي نيذلا ءالؤه

 ىف ةعورشملا مكقوقح نم مكنامرحو مكراودأ ءاغلإو مكشيمبت ىلع نورصي

 عايضلا تاهاتم ىلإ مكرجي كلذو هرئاصم ديدحتو نطولا اذه تاورث ىف ةكراشملا

 .ةفيزملا تاقباسملا ماهوأو

 ٠٠١4/4/١9 - ةعماجلا توص
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 يسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 امنقم اريسفت دجأ ال 7

 بلطتي ةفرعملا عورف نم عرف ىأ ىف هاروتكدلا ةجرد ىلع لوصحلا نأ عيمجلا ملعي

 ىلع ثحابلا اهلالخ ددرتي .تاونس رشع نع لقياال ًاينهمو ًايملع ًاليهأتو ًادادعإ

 مهتاشقانم عباتيو ةيميداكألا مبتريخ نم لهني ءنيصصختملا ةذتاسألا رابكو تابتكملا

 دقو «ةيعماجلا تاعاقلا ىف لئاسرلا تاشقانمو ؛تارمتؤملاو تاودنلا ىف ةيملعلا

 نع كيهان «ةيلاملا وأ ةيعامتجالا تالكشملاو تامزألا ضعبل ثحابلا ضرعتي

 دقو «ةيثحبلا هتريسم ىف اهلالخ مدقتي ةوطخ لك ىف هفداصت ىتلا ةيملعلا تايلاكشإلا

 ةروشملا هنوحنمي ءانمأ ةذتاسأ هقيرط ىف رادقألا عضتف ظحلا ديعس ثحابلا نوكي

 هتماق عفترتو ىملعلا هدوع دتشي ىتح عيجشتلاب هنوعفديو ةصلخملا ةياعرلاو ةقداصلا

 .ةيملعلا ةجردلا ىلع لصحيو نامألا رب غلبي نأ ىلإ ًايجيردت

 دوجو يف لثمتت ىتلاو ةريخألا تاونسلا ف ترشتسا ىتلا ةرهاظلا ةبسانمب اذه لوقأ

 «لاجرأاو ءاسنلا نم ديدعلا مامأ ملعلا ةفسلف ىف روتكد بقل ىلإ زمري ىذلا اد» فرح

 ىلوألا ةيعما ' !ةلحرملا راوسأ زواجتتت مل مهتفاقثو مهليهأت نأ عيمجلا ملعيو ملعأ نيذلا

 ىتلا ذوفتلاو لاملا ةوطس ىشفت ىوس ةرهاظلا هذه ًاعنقم ًاريسفت دجأ الو «لوبقم ريدقتبو

 سسأ ىلع ةينبم نوكت دق ةرهش نم هوققح اهب اهباحصأ عنقي ملو «ميقلا عيمج ىلع تغط

 ةمرح اوكهتناو «ةحماجلا مهويخ اوطتماف كلذك تسيل بلاغلا ىف اهنكلو «ًانايحأ ةيقيقح
 شهدنأو بجعتأ ىننإ .ءايح نودو قح هجو نود مهسفنأل هباقلأ اولحتناو ملعلا

 .رشبلا ءالؤه سوفن ألمي ىذلا ءاوخلاو حجبتلا اذه ىلع رسحتأو

 مارهألا - 1/٠٠١5/1١
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 ةييورحتتلا يحمى هن ةوكسملا

 ةطرش طباض ةلاقتسا 8 ١

 هدلاول ددجيو هترسأ هب وهزت ًاطباض جرختتي ىك ةطرشلا ةيلكب هقاحإب ملحي هدلاو ناك
 تناك نيرشعلا نرقلا لئاوأ ميلاقألا ىدحإب رادمكح بئان لمعي ناك ىذلا هدج ىركذ

 هدلاو ةوطس اهنم اروفن هدازو ةطرشلا طابض نم رفنت ةينهذلاو ةيسفنلا صخشلا ةبيكرت

 هفوخ ًايعدم نافيلوسلا نم فالغب هطيحي نأ ىلع صرحي ناك ىذلا ىكريرطبلا هطلستو
 ةيلك لخدو نبالا لشتما بألا ةينمأ قيقحت ىلع هرابجإو هقنع ىلب ولو هنبا ريصم ىلع
 ةئيبلا عم هفيكت مدع ببسب ةساردلا تاونس لالخ ةلصتم تاعارص شاعو ةطرشلا

 هآر امدنع ابرط صقري ناكو هدلاو هب لفتحاو جرخت مث ارسق اهب قحلأ ىتلا ةيسيلوبلا

 قيربب هانيع تعلو هدلاو عم ىلاوخلا مايألا تايركذ داعتسا ثيح ىريملا باكلاو ةلدبلاب
 بألا رمثتسا لبق نم هدلاو ىف نبالا اهدهعي مل ىتلا ةوشنلاب ًاساسحإ سكعي ناك بيجع

 متو ديعصلا تاظفاحم ىدحإ ىلإ باهذلا نم هنبا ءانثتسا ىف حجنو موقلا رابكب هتالاصتا

 اهلالخ فداص هلمع ىف روهش ةيناث نبالا ىضمأ ةمصاعلاب سيلوبنا ماسقأ دحأ ىف هنييعت

 هلقع دقفي داكو مهت|يلعتو هئاسؤر تاءارتفاو مئارجلاو تالاحلاو ثادحألا نم ًالاوهأ

 هئاسؤر ضعب عم ىوديلا كابتشالا كشو ىلع ناكو تارم ةدع هباوص دقف نأ دعب

 دعب نييسفنلا ءابطألا دحأ ىلإ باهذلا ىلإ هعفد امت ىناسنإلا سحلاو ريمضلا ىدقاف

 ىسفنلا هنيوكت نأل ةنهملا رييغت ةرورضب بيبطلا هحصن ىسفنو ىبصع رايهناب هتباصإ

 افهرم ابلقو ايح اريمض كلمي لازي ال وهف «سيلوب طباضاا ةنهملا هذه مئالي ال ىبصعلاو

 .ةاماحملل ابتكم حتفاو هتلاقتسا مدق ىلاتلا مويلا ىفو اظقي القعو ةيقن اسفنو انونح

 ٠١٠٠ه سرام 79 - ةعماجلا توص
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 يسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ماسلا نمز يف سيوسلا ا 0

 ..ىتنيدم تويب اي سيوسلا تويباي

 .:ثيلإ ىقيعتو كدت نوفا

 ةنيدم نع ةدلاخلا «ىدونبألا» تايلك ًاددرم ويدارلا نم قلطني مامح دمحم توص

 .نطولا ءادعأ دض ةعاجش ةيخيرات ةهجاوم ىف رانلا طخ ىلع تفقو ىتلا ءسيوسلا

 ناونعب ةتفال أرقأ ىك ىانيع تعفر ىهاقملا دحأب عايذم نم قلطنت ةينغألا تعمس

 ىك ىسيئرلا عراشلا نم رخآلا بناجلا ىلإ ةلوهذم تفتلاو «(دروفسكأ ايرتيفاك)

 .(ضيبألا تيبلا قدنف) مسا لمحت ىرخأ ةتفال اهيلع ةمخض ةرامع دهاشأ

 ىتلاو ةذفلا اهتالوطبب ءارعشلا تمهلأ ىتلا ةنيدملا هذهل ثدح ىذلا ام تلءاست

 .هلك رصم بعش نع عافدلا ءاول نوعفري اوناك امدنع اهئانبأ دومصب انينغت املاط

 نع فحصلا ىف أرقنو «روازتنو وهلنو لمعن ةيعيبطلا انتايح لصاون ةرهاقلا ىف انكو

 عراوش ىف ىرورم ءانثأ ىنتفداص دقلو «سيوسلا ىلاهأ ةلوطبو «كراعملا رابخأ

 ةيليئارسإلا خيراوصلا اهداسجأ تقرتخا ىتلا ةميدقلا ىنابملا نم ريثك ةنيدملا

 انخيراتو انيعو ىلإ انديعتو انركذت ثدح اهب قطنت اهتيل .تاوجف اهب تثدحأو

 اهراوجبو «ةخماش فقت ليئارسإلا ناودعلا راثآ لمحت ىتلا ةميدقلا لزانملا .بيرقلا

 «ةفارص نيكاكدو واقمو تاهيلاشو والمو لزانمو قدانف «ةديدحلا ىنابلا تارشع



 يسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ىذلا ديدجلا رصعلا ىلع دهاشو ةتفالك ةربكم ةروص ىف رالودلا عضي اهضعب

 .نآلا ةئيدملا هشيعت

 كراعملا وأ ءادهشلا ءامسأ لمحت قدانفو ًاتويبو نيكاكد دهاشأ نأ عقوتأ تنك

 نم بلقلا ناكم ىف اهعضو ىلع مهرارصإو اهءارت ةيسدق نع ًاعافد اهوضاخ ىتلا
 نم ابسدوغ ندع ىمأ لايقتسال نييوملا ءانيفلا:تلصو دق كنك: طولا دج

 هيف لخادتت حيسف ملاع ..ءانيملا لوخدب انل حمسي ىتح تاعاس 8 تيضمأ ؛ةرمعلا

 فقتو «تارفاسلاو تابجحملاو ىريملا ىسبالو عئاضبلاو رشبلا تايعون لك

 فونملاو ةبهرلا «تالاعفنالا ىتش لخاد ىف ريثت ةمخض (ىدوعسلا رمقلا) بكرملا

 .«سايكألا نورجي نيذلا رشبلا نم ةلئاهلا دادعألا ببسي ةبرغلاو «ةماخضلا ببسب

 مئألوأ عئاضبلا) ًايلاع نوفوركيملا ف توصلا ىتأيو بئاقحلاو قيدانصلاو

 رشبلا رود ىتأي مث ًاريخأو ًالوأ عئاضبلا) ىلخاد ف توصلا ىدص ددرتيو (باكرلا
 كرامجلاو نمألا لاجر رشتني كرمجلا ةلاص ىف «(ناكم ممل ناك اذإ ةياهنلا ىف

 ىلاعتت ةهوبشملا مهتامدخ نوضرعي لاجرلا هابشأ نم تارشعلا مهراوجبو

 هذه نيفرتحملا ضعب بناج نم ةبيرملا ضورعلاو تامواسملا طلتختو تاوصألا

 ىك كاذو اذه ىدافتن نأ لواحن .ةيرصملا انيناوم ىف ترشتنا ىتلا ةبيجعلا نهملا

 ىف ةرهاقلا ىلإ ةدئاع ةبوعصب اهقيرط ةرايسلا قرتحت .نيملاس اندولجب برهن

 .تايركذلا ىعادتت ىلاتلا مويلا رجف ىف ىلوألا تاعاسلا

 ىلاهألا ةديرج -١6/ 8/ ٠٠٠١17
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 هرقل |||
 بضغ ةلاح ىف مهتدجوف «رمألا علطتسأ تجرخف «ىتقش مامأ ناكسلا سدكت

 ءابرهكلا ةروتاف ليمحتب ىغقي ىذلا ديدجلا ماظنلا ىلع ًاجاجتحا ديدش جايهو

 ىلإ ًايموي اهلمحب ناكسلا فيلكتو «ةمامقلا عمج ريظن ًايرهش تاهينج ةيناث غلبم
 اوموقي نأ نسلا رابكل ىنستي فيك :اولاق «تارامعلا مامأ ةعوضوملا «سيطانفلا»

 نوموقي اوناك ةمايقلا لامع نأ مغرب ايلعلا راودألا ناكس ًاصوصخ لمعلا اذهب

 هنأ ىلع ةوالع ءايرهش طقف تاهينج ةثالث غلبم ريظن ققشلا مامأ نم ًايموي اهعمجب
 نع عفادت نأ بجي ىتلا ةيلحملا سلاجملا نيأو «ديدجلا ماظنلا ىف انيأر ذخؤي مل

 ءاوللا انق ظفاحم هعدتبا ىذلا ىرقبعلا لحلا روفلا ىلع تركذت !؟انح اصمو انقوقح

 ةفاظنلاو ةجهبلاو ءاهبلا نم ةعطق ىلإ انق ةظفاحم ليوحت ىف حجن ىذلا بيبل لداع

 .ةيردنكسإلا ةئيدم ىوس رصم ءاحنأ ىف ريظن اه سيل

 ىف - انركف دقل :لاقف ءانقل ةريخألا ىترايز ىف هتبرجت نع ظفاحملا ىنثدح دقو

 فصنو ًانويلم انفلكي فوس كلذ نأ ائفشتكاو «ةيبنجأ ةكرشب ةناعتسالا ىف - ةيادبلا

 تاماغكلاب ةناعتسألا ةنررق كلذب مست ذل ةظفاحملا ةينازيم تناكاكو هين نيم

 اهنأ اندجو ةمزاللا تاساردلا ءارجإ دعبو ؛ةئيبلا ءاربخخو نيسدنهملا نم ةيلحملا

 تالهؤملا ةلمح نم ةيلحملا ةلاعلا ليغشت عم طقف ًاهينج فلأ ٠: انفلكتس

 متي ىتلا ءادوسلا سايكألا عيزوت مث ثيح روفلا ىلع ذيفنتلا انأدبو «ةطسوتملا

 ةعاس ىف سايكألا عمج ًايموي متيو «ًايرهش نيهينج ريظن ىلاهألا ىلع ًايلحم اهعينصت
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 يسورحملا رصم يف هنع توكحسمتا

 عقاوملا ىلإ اهلمح ىلوتت ىتلا تابالقلا ىف اهعضوب بابشلا موقيو ؛حابصلا نم ةركبم
 نم انصلخت اذكهو ءاهريودت ةداعإو اهزرف متي مث «ةنياملا جرا اهلل ةددحملا

 نود لطعتملا بابشلا ليغشتو «ةنيدملا فيظنتو ةمامقلا عمج :دحاو نآ ىف نيتلكشم

 ىقاب ىف ةيرجتلا هذه ميمعت متيال اذامل لاؤسلاو .ةظفاحملا ةينازيمب لالخإلا

 ىف ةقثلا نيدقاف لظنس ىتم ىلإو ؟ةزيجلاو ةرهاقلا ىتظفاحم ًاصوصخ تاظفاحملا

 انفورظ عم تضراعت نإو ىتح ةيبنجألا ةربدخلا ماهوأب نيقلعتمو ةيلحملا ةربخلا

 7٠٠١ ويام 1 ءاعبرألا - مارهألا
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 نسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 !١ ةنمزم ةيضقو .بيجع ريخ [| ١

 زيمتملا ريتاكيراكلا ماسر نانفلا نأ هدافم بيجع ربخ ىفاقثلا طسولا ىف ددرتي

 لزنملا بحاصل اهحيتافم ملسو ةرهاقلاب هتقش كرت دق ىزاجح هفقاومو هتيرقبعب

 ىأ نودب هتقش ملس هنأ عوضوملا ىف ةبارغلا هجوو ءاطنط ةنيدم ىف هنطوم ىلإ داعو
 امدنعو ءيدرلا نمزلا اذه ىف اعئاش دعي مل كولسلا اذهو «ةيعاتجا وأ ةيلام طورش

 ةريخألا تاونسلا ىف تعاش ىتلا تايكولسلا نع عفرتملا ليبنلا فقوملا اذه تلمأت

 تاراجيإلا ىلع اهقزر رداصم ىف دمتعت ىتلا رسألا فالآ ةاسأم روفلا ىلع تركذت

 ةيتايحلا تايرورضلل ىندألا دحلاب ىفت دعت مل ىتلاو ةميدقلا نكاسملل ةليئضلا

 دروم ىأ مهل دعي مل نيذلا نسلا رابكو ماتيألاو لمارألا نم مهبلغأو «ظحلا ءاسعتل

 ردصي نأ ىف ىبارس لمأب نيقلعتم نولازي الو تاناعإلا وأ تاشاعملا ءاوس رخآ

 «ةقئاخلا مهتمزأل ةلداعلا ل ولحلا ضعب مهل لمحي ىذلا ناكسإلل ديدجلا نوناقلا

 ةقش فلأ 56٠ كانهو ةزيجلاو ةرهاقلا ىتظفاحمب ةقلغمو ةيلاخ ةقش ًانويلم كانه

 نيب اهراجيإ حوارتي ةقش فلأ 0١77و تاهينج ةثالث ىلع ميدقلا اهراجيإ ديزيال

 ىلإ فحصلا ىف ةروشنملاو ةدكؤملا ءابنألا ريشتو «تاهينج ةعبسو تاهينج ةسخ

 نوناقلا رودص نود لوحت ىتلاو نهارلا عضولا نم ةديفتسملا رصانعلا ضعب دوجو

 هذه قوقحو تاجايتحال دمعتم ريغ نوكي دق ًالامهإ كانه نأ [ى ءناكسالل ديدجلا

 لزانملل كالم مهنأ مغرب ةمحرلا باوبأ عيمج اهمامأ تدس ىتلاو ةبوكنملا رسألا

 ةمواسملاو زازتبالا لاكشأ ةفاكل نوضرعتي نيذلاو ضفخندملا راجيإلا تاذ ةميدقلا
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 يورك دفع يف هع حرفا د

 ءالؤهل ةاعارم ىندأ نود مهدافحأو مهئانبأل قَقثلا نوثروي نيذلا ناكسلا نم

 فاصنإل ىعسي ناك رصع ىف تردص ىتلا ةيكارتشالا تارارقلا اياحض كالملا

 «نامزلا كلذ سيياقمب ةلوقعم تاراجيإب نكاسملا رفوتب دودحملا لخدلا ىوذ

 تساد نكاسملا ةمزأ دادتشاو كيلمتلا راشتناو .ةساقلا ةصخصخلا حاير نكلو

 نكسم ىلع لوصحلا ةيناكمإ ىف بابشلا نيد .: .:- ىلع ةيشحولا اهمادقأب
 الو مهل لوح ال نيذلا ةميدقلا نكاسملا كالم . .».. ءالؤه نمض ناكو «راجيإلل

 .ةوق
_- 
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 يسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 دبييوتش |
 فقأ نأ رمألا ىعدتساو .جراخلاب ىتايرفس ىدحإ نم نيماع ذنم ةدئاع تنك

 اهنع ضخمت ىتلا ةمهملا تارارقلا ضعب ةباتكل ةيروهمجلا سيئر رقم نم ًابيرق ىترايسب
 مداقلا رمتؤملا دقعل ىئالمز عم قيسنتلل ةروفاغنس ىف هيف تكراش ىذلا ىملعلا رمتؤملا

 تيهتنا ىتح ىنوكرتو ىلاورظن طقف انإو سارحلا نم دحأ ىقيرط ضرتعي ملو رصمب
 نم ىناعنمي ملو ىهابتنا اراثأ نيثدحب ماعلا اذه تئجوفو ..تفرصنا مث ةباتكلا نم

 روسلا مامأ لينلا شينروك ىلع فقأ نأ فورظلا ىنترطضا دقف ةنراقملا هذه ءارجإ

 ىف ىتركاذ نم عيضت نأ ةيشخ ةمهملا رومألا ضعب ليجستل ةيكيرمألا ةرافسلل ىفلخلا

 نوسبلي نيذلا سارحلا نم دشحب أجافأ ىب اذإف ةيمويلا لغاشملاو تامارتهالا ةمحز

 ىننوبلاطيو ىننورذحي مهو مهنويع نم قلطني ررشلاو ىننورصاحي ةيندم سبالم

 عقو ىناشلا ثدحلاو ءاهيف فوقولا روظحم ةقطنم ىف فقأ ىننأل روف داعتبالا ةرورضب
 رواجملا ةطرشلا فيدجت ىدان مامأ ىترايس نكرأ نأ تلواح امدنع هسفن عوبسألا ىف

 راشأو نيربخملا دحأ ىنءاج ثيح هيلإ هجوتأ تنك ىذلا ةرهاقلا ةعماج فيدبجت ىدانل

 ةلرشلل ةصصحخم ةقطنم اهنأل روف داعتبالاب ىنرمأو «ةسارشلا نم ولخي ال ءالعتساب ىل

 نامرح ديفت ةيرصملا عئاقولا ةديرج ىف رشنت مل نيناوق تردص له لءاستأ ىننإ طقف

 ةماعلا نكامألا مادختسا ىف ةنطاوملا قحب عاتمتسالا نم ىلثم ملاسملا ىرصملا نطاوملا

 نطر ' ىضارأ ةصخصخ تمت لهو ؟فورظلا هترطضا اذإ تقولا نم ةهرب فقوتلل

 ؟ىردن نأ نود ةيلحملا وأ ةيبنجألا تاهجلا ضعب حلاصل

 م١٠١٠ 5 ويام 4 - مارهألا ديرب

353 



 قسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 هو سف |||
 تاينيتسلا ةيادب ىف لاق ةكنرد ةيرق ىف نيمرضخملا نيماحملا دحأ ىل اهدرس ةياكح

 ةرجحلا باب ةاضقلا دحأ قد ليللا فصتنا نأ دعبو ةدرابلا ءاتشلا ىلايل ىدحإ ىفو

 دحأ اهب ميقي ناكو ىلبقلا هجولا ندم ىدحإب ةاضقلا ةحارتسا ىف هل ةرواجملا

 هتلكوم حلاصل مكحلا ردص املو اهبسكو اياضقلا ىدحإ ىف اوعفارت نيذلا نيماحملا

 عفد ىف ترثعتو اهترامعب ققشلا ىدحإ رجأتست تناك ةديس درطل هب تناعتسا ىتلا

 ًايرهش تاهينج ةثالث نع ديزي ال كاذنيح راجيإلا ناكو رهشأ ةعبرأ ةدمل راجيإلا

 ةرايؤلا هذه رس نع ًارسفتسم هلأسو دعوم زيغ لع رئازلا ىفاقلاب ئماخملا بحر

 هفسأ نع هل برعأ هنكلو هتلكوم حلاصل مكحلاب هزوفل ةئنهتلاب ىضاقلا هرداب ةيليللا
 ىلإ رقتفي هنكلو ةينوناقلا صوصنلا مكحب فصنملا مكحلا اذه ردصأ هنأل ديدشلا

 نوكيس فيكو راجيإلا عفد ىف ةرثعتملا ةديسلا عضو لفغأ هنأل نوناقلا حور

 هتلكومب لاصتالل امهدهج الذبي نأ هيلع حرتقاو اهدرطب مكحلا رودص دعب اهريصم

 راجيإلا ةميق ىضاقلا اهل عفدي نأ دعب ةرثعتملا ةديسلا عم حلاصتلا ةرورضب اهعانقإو

 هسأر رصتعي ارهاس لظ ذإ ىضاقلا مني لو حارتقالا اذه ىلع ىماحملا قفاوو رخأتملا

 اهيماحم مودقل تشهدنا ىتلا ةديسلا ىلإ نانثالا بهذ حابصلا له امدنعو قلقلا نم

 هنأ تنظف اهحلاصل مكحلاب اهزوفب ًاينوفيلت اهريخأ دق ناكو ركبملا تقولا اذه ىف

 هعم ءاج ىذلا ىضاقلا دوجوب اهربخأ هنكلو باعتألا ىقاب ىلع لوصحلل ءاج

 ترجمز رخأتملا راجيإلا ةميق هبيج نم جرخأو اهتراج عم حلصلا ةرورضب اهعانقإل
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 ةرسامسلا ضعب ىلإ ىضاقلا لوره ةقشلل ةأرملا ءالخإ ىلع ترصأو تضفرو ةديسلا
 ىفير ميدق تيب دوجو نع هوربخأ ةدورطملا ةديسلل ةمئالم ةقش نع ًاثحب ةئيدملا ىف

 قلطملا اهزجع نع هتربخأ ىتلا ةأرملا عم رواشتلل داع اهينج نيناثب عيبلل ضورعم
 ىضاقلا دكأ امدنع ةأرملا نايك تزه ىتلا ةأجافملا تناكو ظهابلا غلبملا اذه عفد نع

 ثدح ام ةياكحلا هذهل رخآلا هجولا «لزنملا مالتسا الإ اهيلع امو غلبملا اهل عفد دق هنأ

 ثالث سبحلاب مكحلا رودصب دوهشلا دحأ ئجوف امدنع تاينيعستلا ةياهن ىف

 حدافلا أطخلا اذه ىلإ ىضاقلا رظن تفلي نأ لواحرو ىماحملا جتحا امدنعو تاونس

 رهشأ ةيناث نيكسملا دهاشلا لتاقو بهذو هقاروأ عمجو ةالابم الو ءاردزاب هل راشأ

 ةاضقو تاينيتسلا هاضق نيب قرفلا وه اذه رئاجلا مكحلا اذه حيحصتل ةلماك

 .نيرصنعلا الك ىف تاءانثتسالا دوجو ىلع ديكأتلا عم تاينيعستلا

 ٠5٠١١6 سرام 8- ةعماجحلا توص
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 ةيدوتس دين |
 ءاكذلاب زيمتي ناكو هدلاو نع ةفرحلا ثرو ًاقئاس هدلاو ناك ةيلامع ةرسأ ىف أشن

 ىقئاس نع عافدلا بيلاسأو نونف هنم ملعت ثيح ةيباقنلا هتربخ هدلاو نم مهلتساو

 ةدايق ناك ىذلا هتجوز دلاو نم هتاراهم لمكتساو ةرجألا تارايسو تانحاشلا

 .ةعمال ةيباقن

 اسفر حبصأ ىتح ةيبزحلا عقاوملا ف جردتو ةيراسيلا تاميظنتلا ىدحإ هتطقتلا

 مث نامل ربلا ىلإ هتلصوأ ةيباختنا كراعم ةدع تضاخ ىتلا ةيسايسلا بازحألا دحأل

 ماظن لظ ىف ةسائرلا تاباختنا ىف هبزح زاف امدنع ةيدايسلا تارازولا ىدحإ ىلوت

 .ةطلسلا لوادتب نمؤي

 ىتلا كراعملا عيمج ىف هلمازت تناك دقف ميدقلا ىدايقلا قئاسلا ةنبا هتجوز امأ

 ةعبرألا هئانبأ ميلعتو ةيبرت ىلع صرح (ى اهتفاقث ريوطت ىلع فكع ثيح اهضاخ

 لمعلا ىف اوطرخنا نانثا مهنم جرختو اهيلع أشن ىتلا ةيركفلا ئدابملاو حورلا سفنب
 ءافتكالا اولضف دقف نارخآلا نانثالا امأ «ميلعتلاو ةاماحملا ىلاجت ىف اوعملو ىبزحلا

 ىركفلا هجوتلا تاذل ءايفوأ اولظ مهنكلو كونبلاو بطلا ىلاج ىف مهفئاظوب
 .هئارقفو نطولا قوقحب ةطبترملا ةفاقثلاو

 معزنت تناك ىتلا ىربكلا لودلا ىدحإ ةرايزب ًايمسر فلك مث مايألا ترادو

 ةيعاتجالا ةلادعلاب نمؤي ىذلا ىجولويديألا هجوتلا تاذ ىنبتت ةيلود ةعومجم
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 ىلع تبأد ىتلا لودلا تاهجوت ضهانت ةيجراخ ةسايس جهتنتو اهنيناوق قبطتو
 بوعشلا قوقحل اهمعدو اهدييأت ةيلودلا رباملا ىف نلعتو نيرخآلا ناطوأ باصتغا

 .اهناطوأ رئاصم زيزعتو اهدراوم ىلع اهتدايس عازتنا لجأ نم دهاجت ىا

 ماقأ امك ىربكلا ةلودلا تادايق نم ةغلاب ةوافحب «ًاقباس قئاسلا» ريزولا لبقتسا

 ىروهجلا هتوصب اهيف لجلج تالالافتحا ةيبعشلا تاييظنتلاو تاباقنلا ءمعز ل

 ىف لاجرلاو ءاسنلا نم ةيريهامج دوشح اهتدهشو «ةيباطخلا هتاردق اهالخ تلجسو

 دفولاو هتجوز تماق كلذك ءاهراز ىتلا عرازملاو عناصملاو تاعماجلا نم ذيدعا

 ةميدقلا روصقلاو ةيضايرلا ىداونلاو سرادملاو فحانتملا ةرايزب اهل قفارملا ىئاسما

 ترجأو ةيملاعلا ضورعلا ضعب تدهش ثيح لافطألا تاناضحو حراسملاو

 قاوسألا ىف تلاجو تلاصو ةيئاسنلا تايعمجلا تاييعز عم ةديدع تاراوم

 تارايز ىدحإ ىفو ةردانلا رهاوجلاو ءارفلا ادع ةينفلاإ فحتلا نم ديدعلا ترتشاو

 دفوللو هل ةرخاف ةبدأم تميقأ ثيح ةيعامجلا عرازملا ىدحإل «ًاقباس قئاسلا» ريزوا

 ةيطارقتسرألا هترسأ ىلع هدر ةصق ةفيضملا ةلودلا ىف ةعارزلا ريزو هل ىكح قفارملا

 ىبزحلا هدوعص مث بطلا سردي ًابلاط ناك نأ ذنم ةيراسيلا تاميظنتلا ىلإ هماضناو
 عشت ةيبئاج ةرظن فيضلا هيلإ رظن ذئتيح ةيعامجلا عرازملا نع ًالوئسم حبصأ ىتح
 دقل ًاقح» هل لاقو ةفيفخ ةماستبا حبش هيتفش ىلع حالو ءاهدلاو لمأتلا نم جيزمب

 ءارقفلا عرازم نع الوئسم ةيطارقتسرألا نبا تنأ تحبصأف هتقبط انم لك نامخ

 درو اناس اننا انآ كدت و

 ١٠٠ه /5 /ه - ةعماجلا توص
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 ١ تاباسحلاو ئدابملا ا أ

 ءابطألا رابك نم ديدعلا ىلإ ءوجللا ىلإ ةريخألا ةرتفلا ىف ةيحصلا فورظ ىنتعفد

 ىرخأ تاحارجل دادعتسالاو نويعلا ىف ةمهملا تاحارجلاو صوحفلا ضعب ءارجإل

 مهتايلمع ءارجإ نوضفري مهمظعم نأ ىنجعزأ لب ىنشهدأو «نويعلا ريغ ىف
 ًاليوط ةرهاقلا ةعماج ةذتاسأ ىتالم ز عم تدهاجو .هيلإ ىمتنأ ىذلا ىفشتسملاب

 تبثأ دقو «سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةحلاعمل هنم مهم عاطق صيصختو هئاشنإ لجأ نم

 طقف ةذتاسألل ةبسنلاب سيل ًاظوحلم ًاصقن دسو هتءافكو هدوجو ىفشتسملا اذه

 نوقوتي نيذلا ءالؤه «ةيعامتجالا تائفلا عيمج نم نينطاوملا نم ديدعلل ًاضيأ نكلو

 بطلا ةيلك نم ىنيعلا رصقلا ةذتاسو ءابطأ نم ةبخن هيلع فرشي ىرصع جالع ىلإ

 نأ نم دبال ىفشتسملا اذه لثم ًايخض ًاعورشم نأ ىف كش الو ؛- ةرهاقلا ةعماج -

 .ةينفلاو ةيرادإلا تاقوعملا وأ تايبلسلا نم ولخي الو تابوعصلا ضعب ههجاوت

 مهتايلمع ءارجإ نيضفارلا ءابطألا ءالؤه رمأ ىف ةريحلا ىب تدبتسا دقو

 عم ةددعتم تاءاصقتساو تاراوح تيرجأ كلذلو ئشانلا ريبكلا ىفشتسملاب

 ضععب ىلإ تلصوتو ؛هجراخو ىفشتسملا اذه لخاد نييرادإلاو ءابطألا نم ديدعلا

 تاءارجإلاب قلعتت ىتلا روصقلا هجوأ ضعب ىناعي ىفشتسملا نأ الوأ .«تالاتحالا

 ثيح نم ةياعرلا ىوتسم طويه وأ «ةيبطلاو ةينفلا تايناكمإلا وأ ةيرادإلا

 لذب ةيبطلا تادايقلا نم بلطتيس اذهو «ةيبطلا ةزهجألا ةءافكو ةعباتملاو ضيرمتلا

 نود لوحت ىتلا ةيطارقوريبلا دويقلا فيفختو اهتجلاعمل رارصإلاو دهجلا نم ديزملا
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 ءابطألا راغصل رمتسملا بيردتلا ةاعارمو بسانملا تقولا ىف «ةيبطلا ةزهجألا ديدجت

 رودلا نم ليلقتلاو ىفشتسملا ةعطاقم وه لحلا نوكي الو ءضيرمتلا قيرفلو

 .هاضرمل اهمدقي ىتلا ةليلخجلا تامدخلاو

 نم ديدعلا بناج نم ىنونجلا فغشلاب قلعتيف ءرطخألا وهو ىناثلا لامتحالا امأ

 «.ةصاخلا تايفشتسملا لالخ نم بساكملا نم ردق ربكأ قيقحتل رابكلا ءابطألا

 تفلب ةيحارللا تايانغلا أ كتادايعلا قاس ءاطألا هل و عروجأ نأ ًاضوصخ

 ةقبطلا ءانبأ نم ىمظعلا ةيبلاغلا لوخد عم بسانتي ال ىنونجلا عافترالا نم ىوتسم

 ةلودلا ىفظوم ًاصوصخ نيحداكلا نم ىرمخألا تاقبطلاب كلاب مف ءىطسولا

 ليولاو «مهتابترم ىوس لوخد مهل سيل نيذلا «ةرازو ليكو بصنم ىتح «ءافرشلا

 .ةيحارج ةيلمع ءارجإ بلطتي ضرمب اوبيصأ اذإ مهل

 هذه مهعم تشقان نيذلا مظعم تاديكأت ءوض ىف ائيقي حبصأ لامتحالا اذهو

 روجأ ةالاغمل دح عضول لخدتت نأ ءابطألا ةباقن عيطتست لهو «لحلا وه اف ؛ةيضقلا

 عجارتتو «ةيناسنإلا ئدابملا اهيف ومست نأ عقوتن ةليلج ةنهم ىف رابكلا ءابطألا
 ىف تحستكا دق قوسلا ميقو ةملوعلا حاير نأ مأ ؟اهيف ىلاغملا ةيعفنلا تاباسحلا

 !؟اهتداعتسا ىلإ علطتن انلزامو اهيلع انيبرت ىتلا ميقلا ةموظنم اهقيرط

 م8١٠٠ /17 /؟١- مارهألا ةديرج
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 نتج مدس ||
 لايجأ ىلإ نومتني نيذلا ءابطألا نم ةعونتم تاعومجمب فورظلا ىنتعمج

 هجولا ىلإ ديعصلا نم رصم عوبر فلتخم ىف ةنهملا نوسراويو ةفلتخم تاصصخت و

 لوح تاراوحلا ترادو ةيبعشلا اهقطانمو ةهفرملا اهئايحأب ةمصاعلا ىلإ ىرحبلا
 ةروصب ةيودألا راعسأ عافترا نع ًالضف «ءابطألا روجأ ىف ةالاغملا نم ىلاهألا ىواكش

 عم تاشاعملا باحصأ رع كيهان ةنودلا ىف نيلماعلا لوخد قوفت ىتلاو ةقوبسم ريغ

 .ةيحصلا ةياعرلا نم ىندألا دحلا بع نيلصاحلا ةمئاق نم نيشمهملاو ءارقفلا داعبتسا

 ءابطألا ضعب ءاطخأ تلوانت ةريثك اياضق تريثأ تاراوحلا هذه ايانث فو

 مهروجأ صانتقا ىلع مهرارصإو مهئاطخأ ىلع مهتبساحمل ىضاقتلل ماظن بايغو

 ةنيشملا روصلاو ةيحارجلا تايلمعلا نم ريثكلا ىودج مدع مهكاردإ مغرب ةعفترملا

 ةديازملل تاصروب ىلإ ةصاخلا تايفشتسملا لوحتو ةماعلا تايفشتسملا ىف لامهإلل

 ..تايفشتسملا هذه اهمدقت ىتلا تامدخلا ىف حضافلا روصقلاو ىضرملا ةحص ىلع

 اهضعب تاوصألا تلاعتو تاسلجلا هذه ضعب ىف تاشقانملا ةنوخس تدادزاو

 بابسألا نع رخآلا ضعبلا لءاستيو ءابطألا ةباقنل ىباقرلا رودلا روصقب ددني

 ءابطألا مازلإ نع ًامامت ةزجاع اهلعجي ىذلا دحلا ىلإ ةباقنلا ةكرح لشت ىتلا ةيقيقحلا

 ىتح ملاعلا ءاحنأ فلتخم ىف اهب لومعملا ةيبطلا فرشلا قيثاومبو اهنيناوقب نييرصملا

 لماعمو ةيؤدألا تانككرشو: ءابطألا نيب بوتكم ريغ ًافرغ كاته ناكو رمألا تاب

 ىقيقحلا جالعلا مهحنم نود ىضرملا نم ةرطق رخآ فازنتسال تاعشألاو ليلاحتلا
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 .ىلكلا سيلو ىئزجلا ءافشلا مهل ققحي ىذا

 ءابطألا نأب ىضرملا ىدل ًاتطاخ ًاداقتعا كانه نإ اولاق مهمومه نع ءابطألا ثدحتو

 سكع تتبثأ دق براجتلا نأ نيح ىف ءايبط أفكألا مه ىلعأ روجأ ىلع نولصحي نيذلا
 ديزي الو رصم ىف ةيبطلا قوسلا ىلع رطيست ءامسألا نم ةعومجم كانه نأو ًامامت كلد

 ءالؤه نأو «ءءابطألا ةباقن ف بيبط فلأ عومجم نم بيبط فلأ ىلع مهددع

 ةينويزفيلتلا مهترهشو ةعفترملا مهروجأب ىجالعلا دهشملا نوركتحي نيذلا ءابطألا

 ءابطألا فالآ اهنم ىناعي ىتلا ةيقيقحلا مومهلاو لكاشملا عقاولا ىف نوبجحي ةيمالعإلاو

 ةصرفلا ىلإ نورقتفي مهنكلو تايقالخألا الو ةءافكلا مهصقنت ال نيذلا نيحداكلا

 ببسب مهل ةباقنلا ةدناسم مدع ىلع ةوالع ماعلا ىأرلا مهف ءوس نم نوناعيو ةرهشلاو

 ةنهمب ةقالع هل سيلو ةيسايس بابسأ ىلإ عجري ىذلاو اهطاشن ىلع ضورفملا رظخلب
 ىغصي نم نودجي ال مهنأل مهسفنأ ىضرملا نم رثكأ اياحض مهسفنأ نوربتعيو بطل»

 لمشو نطولا ءامس ىلع ئاتس لدسأ ىذلا ماعلا داسفلا نمث نوعفدي مهو مهاوكش

 .ىدرفلا صالخلل ىعسلا ىوس ليبس مهمامأ دعي ملو ةينهملاو ةيملعلا عقاوملا لك

 نيروهشملا ريغ ءابطألا عومجو ءاياحض ىضرملا نيبناجلا ىلع دهشملا تلمأت

 اهنيتورو اهئابعأب ةلقثم ةحصلا ةرازوو ةديقم ءابطألا ةباقنو ًاضيأ اياحض

 .اهرئاصم ىف نيمكحتملا تايطارقوريبو

 انقوقح ىلع لصحن نأ ءاطسبلا نيئطاوملا نحن انل ىنستي فيكو ؟لمعلا ام نذإ

 ءارقفلل ةيقيقح ةيحص ةياعرو انلوخد لوانت ىف راعسأب ءاودو نمأ ىبط جالع ىف

 ةحص ىمحن ىتمو فيكو ءالجألا اهداور ريمض ةليبنلا ةنهملا هذه ديعتست فيكو
 ؟بطلاو ءاودلا ةرساسس نم ةسورحملا ىلاهأ

 م5١٠٠ /ا/ -١9/ مارهألا ةديرج
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 رشبلاةليع || |(
 لامعلاو نيحالفلا فالأ نم ةبضاغلا تارهاظملا تاينيعستلا فصتنم ذنم ىلاوتت

 ةيكيرمألا ةموكحلل ةيباهرإلا تاسايسلا دضو ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم دض ةبلطلاو

 هذه ةيلاحلا ةطحملاو .باهرإلا ةبراحم ىوعدب ملاعلا بوعش شوب اهب عوري ىتلاو

 ىرازولا اهرمتؤم ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم دقعت ثيح جنوك جنوه تارهاظملا

 عمقو هدوفوو رمتؤملا ةسارحب دونجلا نم فالآ ةرشع نم رثكأ مايق مغرو ..سداسلا
 راركت نم ديازتت فواخملا نأ الإ «ةيبونجلا ايروك نم نيمداقلا ةصاخ نيضراعملا

 ىلع ًاجاجتحا هسفن لق ىذلا «ىاه جنويك ىلا ىروكلا حالفلا راحتنا ثداح

 نوكناك ىف تدقع ىتلا ةقباسلا اهتاعامتجا ءانثأ ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم تاسايس

 دعيالو ..تاعامتجالا لشفو ةضراعملا جيجأت ىلإ ىدأ امم ٠٠١1 ماع كيسكملاب

 كانهف «ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم تاسايسل ةديحولا ةيحصضلا ىروكلا حالفلا اذه

 نييعارز لامعو نيحالف راغص مهنم ماع لك ًاعوج نوتومي ءارقفلا نم نويلم ةيناث
 عفرت بوعشلا تناك اذإو ..ىربكلا ةيراكتحالا تاكرشلا حلاصل ءاذغلا نوجتتي

 نأ ىلإ عجري كلذ ءارو ببسلا نإف «ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم راطق بلق» راعش

 ةللوعلل ةيثراكلا راثآلاب نورعشي اوأدب تاراقلا فلتخم ىف رشبلا نم ةدشاحلا نييالملا

 نيب طبرت ىتلا ةقالعلا نع لماك ىعو مهيدل نكي مل ولو ىتح «ةيمويلا مهتايح ىلع
 ببسلا نيب ةلصلا نأ ةقيقحلا ىفو «ىملوعلا ىداصتقالا ماظنلاو ةسئابلا مهعاضوأ

 نيفقثملاو نيملعتملا فوفص ىف ىتح «نيريثكلا ناهذأ ىف ةحضاو تسيل ةجيتنلاو
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 ورمل رصف نط نع وكس ل ا ا تل مبسم

 ءالؤه نم ةيبلاغلا فورظ اهب حمست ال لمأتلاو ليلحتلا ىلع ةردق بلطتت اهنأل

 نأ ىلع ديكأتلا نكمي نكلو ..هاجلاو ءارلا مالحأ وأ قزرلا فلخ نوئهلي نيذلا

 ةضافتناب ١9944 ماع تأدب ىتلا ةمواقملاو جاجتحالا تاكرحو لاكشأ ىف عسوتلا

 عم اتفانلا قافتا تعقو ىتلا ةيكيسكملا ةموكحلا تاسايس دض اتسيتابازلا ىحالف

 .ةللوعلا ةمواقمل ةحجانو ةمظنم ةكرح ىلإ تلوحت ىتلاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 عافترا ىلع ًاجاجتحا اسنرف ىف ةبلطلا تارهاظم ًافينع ًاراجفنا ١86 ماع دهش امك

 تاجاجتحالا ةأطو تحت وتراهوس مكح رانا ايسينودنأ ىفو «ميلعتلا فيلاكت

 تباصأ ىتلا ةداحلا ةيداصتقالا تامزألا نأ اك ءرقفلاو داسفلا دض ةيبعشلا

 تفشك دق تاينيعستلا نم ىناثلا فصنلا ىف ايسأ قرش بونج لود تايداصتقا

 ءاود ىه هتاسايس نأ معزي ىذلا ىلودلا دقنلا قودنص هجوري ىذلا مهولا ةقيقح

 عميمج نم اهئافشو ةيمانلا لودلا تالكشم لحل هترارم ىلع هل ليدب ال لاعف

 ةدايزو ةلمعلا رايبنا ىف تلثمت ىتلاو «ةيويسآلا رومنلا» ةمزأ تءاج مث ءضارمألا

 قودنصلا تاسايسل ةاعدلا هسرامي ىذلا ليلضتلاو فيزلا ىدم تبثت ىك ةلاطبلا

 .نييمالعإلاو لامعألا لاجرو نييسايسلا نم

 كنبلاو قودنصلا» ىملوعلا ىثالثلا طوغض نيب مزأتملا دهشملا اذه ةيفلخ ىلعو

 «ةرئاجلا تاسايسلا نم ةعساو ةيرشب تائف ةاناعمو «ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمو ىلودلا

 ةكرح عالدنا ناك نيمهملا ىثالثلا اذه تاييلعتل ةعضاخملا تاموكحلا اهقبطت ىتل

 هبونجو ملاعلا لاش ىف نييالملل ءاقب ةرورض لشمي ةيلاسأرلا ةملوعلا ةضهانم

 نودادزي ءارقفلاو «ىنغ نودادزي ءاينغألاف «ةلاطبلاو ضرملاو ةناهملاو رقفلا ةهجاوم

 .خيراتلا ف قوبسم ريغ لكشب ًارقف
 ةكرحل ىمسرلا داليملا ةداهش ١4199 ماع ىف ةيكيرمألا لتايس ةنيدم تحنم دقو
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 تسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ةددعتم ةيسايس تاهاجتا نم رشبلا نم فالآلا عمتجا ثيح .؛ةملوعلا ةضهانم

 نع نيعفادمو ةيحيسم تايعمجو نييباقن لامعو نيعويشو نييوضوفو نييكا رتشا'

 ةمظنم عامتجا ىلع جاجتحالل «ةيرصنعلا ىفهانم نمو ةأرملا قوقح نعو ةئيبلا

 تارهاظملا ببسب ةمظنملا تاعامتجا عيمج تلشف دقو ؛كانه دعنملا ةيملاعلا ةراجتلا

 ىتلا لئايس ذنم ةديحولا ةرملاو .ىريجيللا وتروبو اسنرولفو هونج ىف تعلدنا ىتلا

 ماع ةحودلا ىف تناك تاضوافملا ف اهات ةيلاعلا ةرايكتلا ةنظنم انين هققح

 «قافتال لصوتلا نود ةيمسرلا دوفولا ترفاسو تارهاظملا تعنم امدنع ١

 ةحودلا نالعإب فرعي ام اوردصأو رفاسي مل نمل ًايئانثتسا ًاعامتجا اودقع مهنكلو

 ةدايز نع الإ رفسي ملو "ملاعلا ف رقفلا ىلع ءاضقلاو ةيمدتلاب# اندعو ىذلا

 .رالود رايلم 00٠ ىلإ ةيكيرمألا ةيعارزلا تارداصلا

 ناسشإ دن ةمخ مخ قلعت ةراجتلا ةملظتم الاخ اهحرطت ىلا تافاقتألا نإ

 ددع دايدزا اهتصخصخ ىلع بترتي فوس ىتلا ةايملا اهب ىنعأو .«رشبلا ةايحل ىويح

 .ءقوسلا نيناوقل عضخت ةعلس ىلإ هايملا لوحتت امنذنع فيظنلا ءاملا نم نيمورحملا

 رشبلا داسجأ ىوس قبي ملو ؛ةحصلاو ميلعتلاو ىحصلا فرصلاو ءابرهكلا اهلثمو

 رمألا هللو ةيلحملاو ةيملاعلا ةساخنلا قاوسأ ىف ةصيخر ةعلس ىلإ لعفلاب تلوحت ىتلا

 ! ؟دعب نمو لبق نم

 ٠٠٠١5 ريمسيد ١9 - ةعماجلا توص

46 



 تسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ندالب يف نوظوطعم بابشلا له || |

 ىلع وكيسكموين ةعماج بالط عم اهتيرجأ ىتلا ةرحلا تاءاقللا ىدحإ ىف

 )وح قلحت كيسكملاب ١9917 ماع دقع ىذلا مالعإلل ىلودلا رمتؤملا تاسلج شماه

 بابشلا ءالؤه تاهاجتا ىلع فرعتلا ىلع ةفهلتم تنك تابلاطلاو ةبلطلا نم عمج

 ةيقالخأو ةيعامتجا ميق ةموظنم كانه لهو مهتاحومطو مهمومهو مهتالكشمو

 ًاصوصخ مهتايح ىلإ للست ىكيرمأ ىلوع ًاقارتخا كانه نأ مأ مهتايكولس مكحت
 ىكيسكملا بابشلا فالآ كانهو ءىكيرمألا عمتجملاب ًايفارغج نوقصتلم مهنأو

 ثدحت ..اكيرمأ نع مهلصفت ىتلا ةشهلا دودخلا ربع ىكيرمألا عمتجملا ىلإ نوللستي

 ةيدنه لوصأ ىلإ انم ضعبلا ىمتني قارعألا نم طيلخ اننإ لاق بطلا سردي باش
 ادع نورق ةسمحخ ذنم انعمتجي اوزغ نيذلا نابسألا ىلإ رخآلا ضعبلا ىمتنيو ةميدق

 ءانبأ نم ةيلقأو ةيلاغتربو ةيسنرفو ةيناملأ ةيبوروأ لوصأ ىلإ نومتني نيذلا ديدعلا

 دقو ءفصنو نرق ذنم نانبلو ايروس نم انيلإ اورجاه نيذلا ةيبرعلا تايلقألا

 ةيعاتجالاو ةيرسألا انتاقالع ىف مكحتتت ىتلا ميقلا ةموظنم ىلع طيلخلا اذه سكعنا

 ًايلاح انعمتجم ىلع بلاغلا عباطلا نكلو ءانراكفأو انتادقتعمو انتايقالخأ اهب ترثأتو

 ماهوأو ةرهشلاو ءارثلاب ملحنو ةيكالهتسالا ةيبرغلا ةفاقثلا ىلإ هلمجم ىف ىمتني

 ماكحلا نيب ةوجفلا عاستا نم ىناعي انعمتجم نأو ًاصوصخ ةيكيرمألا ةيهافرلا

 نييالمو ةمختلا نم نوناعي تاريدرايلم انيدل ءارقفلاو ءايرثألا نيبو نيموكحملاو

 ةقاشلا فورظلا ىلع نولياحتيو عقدملا رقفلا نم رخآلا بناجلا ىلع نوناعي ءارقفلا
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 طيووكملا رضع يف ةنع توكشولا ٠ م يو طلعة سعب

 ىقلأو باشلا تكس «ةعورشملا ريغو ةعورشملا لئاسولا عيمجب مهرصاحت ىتلا

 نم لالت كانه بابشلا نحن امأ :ًالئاق درطتسا مث هئالمز ىلع ةيماروناب ةرظن

 ىف ميشه ىلإ ةظحلا ىف انمالحأ ليحت ىتلاو انفوفص نيب ةرشتنملا ةلاطبلا اهلقأ لكاشملا

 بايغ ببسب تالفنالا نم عون ىلإ لوحتتو ىضوفلا دح ىلإ لصت ىتلا ةيرخلا لظ

 هاجلاو ةورثلا فلخ ىرجلاب عمتجملا تاسسؤم عيمج لاغشناو ةيرسألا ةياعرلا

 خارصلا قح ىوس ايلاح كلمن الو انيوتحت نأ لواحت ةيروث تارايت كانهو ةرهشلاو

 هلالخ نم ىعسن ىقيقح رود نع ثحبلاو زبخلا لجأ نم ةيمويلا تارهاظملا ىف
 ىف تفته ءانعمتجم ىف نيروهقملا نم فالآ تائم ريصمو انريصم ديدحت ىف ةكراشملل

 ىتلا ةديازتملا ةيرحلا مغر انبابش لكاشم عم مهلكاشم هباشتت مك ىلإ اي» ىرس

 غلاب ىدحت ىف ىمامأ تفقوو فوفصلا تقرتخا ةاتف ىلإ تعلطت مث «اهب نومعني

 ةلكشملا نإ) ةلئاق تحاص ذاخآلا املامجو ةقئافلا اهتيويحو ةطيسبلا اهسبالمب

 نع ديزت ال ريغص نس ىف مهنع لصفنن اننوكرتي انيلاهأ نأ اهنم ىناعن ىتلا ةيساسألا

 ىلإ نونج ىف قلطنن ابب لعفن اذام فرعن ال مث ةيرحلا هذبب ةيادبلا ىف حرفن ًاماع 7
 لمألا ةبيخو مهولا دصحن اننأ فشتكن قيفن امدنعو ةيسنجلا تاقالعلا ةنج

 ممغأل مهناضحأ ىلإ انتدوع نوضفريو مهروهظ انل نوريدي انيلاهأ ىلإ دوعن امدنعو

 .مهتينانأو مهمومهب نولغشنم

 ىلإ تررطضاو ىنم برهو اهركنأ ةلفط تبجنأو ىئالمز دحأب تطبترا دقل

 ىناعأ نآلا انأو ىلهأ ىنركنأو اهتيلوئسم نم ًاصلحت ةماهقلا قيدانص دحأ ىف اهعضو

 ًاليلق ةاتفلا تفقوت ..اهيلع اننودسحت ىتلا ةيرحلا نمث وه اذه ؛عايضلاو ةدحولا

 تهبتنا كدالب ىف بابشلا تالكشم نع انيثدح ةلئاق ىنتلأس مث اهسافنأ طقتلت ىك

 ةلكشملا امل تلقو ةسلجلا نم ىنتقرس ناحرس ةلاح نم ىنجرخأ ىذلا لاؤسلا ىلإ
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 ريسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ىتلا ميقلا ةموظنمو ىلاهألا دويق ةلاطبلا ريغ رصم ىف بابشلا هجاوت ىتلا ةيساسألا

 ىف ةكراشملا نم مهخامرحو أطخلا ىف عوقولا نم مهيلع فوشخلا مساب مهرصاحت
 نأ دحاو سفن ىف اوفته مث بابشلا نويع تقرب بحلا ةسرامم وأ ىسايسلا لمعلا

 ةياعرلا نم ةرذ ىلع لصحن انتيل مهيلاهأ ةياعرب نوظوظحم كدالب ىف بابشلا

 ىلإ ةلاسرلا ليصوتب موقأ اذ انأ اهو «قلعأ لو تبجعت اهب نومعني ىتلا ةيرسألا

 .اهاوحف نوبعوتسي مهلعل انبابش

 ١95/7 ريمفون - يلاهألا
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 ميسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ةطرش طباض تافارتععا ا |

 0 و ل ا ا

 مدخلا كنك ' ال ّةط ةطرشلا ةيلكب قاحتلالا ىونأ نكأ مل لاق هجرخت ذنم اهشياع ىتلا

 ىدلاو 0 دعب ىتياعر تئوت ىتلا ىمأ نكلو راوتفرسنوكلا ىف ىقيسوملا ةساردب

 .ىصخش لالخ نم قبسألا انسيوق ردنب رومأم اهدلاو داجمأ ةداعتسا ىلع ترصأ

 نوح ناو ىرسع ةياوف سلا زهخا نأ ثورق اينانفرإ ا

 ىلع عفو ىجرخت دعبو ىتسارد ىف تقوفت ىقزر ردصمو ىتنهم ىه ةطرشلا

 ىدحإ نم تجوزت مث ةيدايسلا تارازولا ىدحإ ةسارح ىف لمعلل رايتخالا

 ىتلا ىتراجب ىنتطبر ةليوط بح ةصق نم ىذاقنإل ىل ىمأ اهتراتخا ىتلا ىتابيرق
 نازح تيرا ل ديحولا يهورلاافزملا ةناكو قابس ةدردش ا اهغم تنقع

 ىلإ لمن اوررق كلذل ةزاتم ئدغ قاسؤر ريزاقت تءاحج لسع ىف ىئسفن تينفأو

 ناكو زايتماب اهتزتجا تارابتخا ةدع دعب ىوتسملا ةعيفر ةينمألا تادحولا ىدحإ

 تلصاو .ةيبنجألاو ةيبرعلا ةين ةيقيسوملا تالفحلا ىلع ىددرت ةرثك ديحولا ذخأملا

 جراخلل تايرفس ةروص ىف تآفاكملا ّلع تلاهناو صالخإو قدصو ةءافكب ىلمع

 ىمأل ىولعلا رودلا تصصخو مطقملا ىف ةريغص اليف تيرتشاو ةريبك ةيلام حنمو

 اهتعرز ىتلا ةقيدحلا ىف نانئمطاب ىتياوه سرامأ ىك لوألا رودلا ىف تنكسو

 ىنعمجت نيذلا ىئاقدصأ وعدأ ًانايحأ تنكو ؛ةجهبملا دورولاو تاتابنلا عاونأ عيمجب

 ىقيسوملا عئاورل عاتسالاو فزعلا ىف انتاقوأ ىغمن انك ثيح ةياوملا سفن مهب
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 نسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 رابكلا نيلوئسملا دحأ صخت ةيضق ىدي ىف تعقو ام موي ىفو ةثيدحلاو ةيئارتلا

 نمأ سمت ىتلا ةميسجلا تافلاخملا نم ديدعلا ىف هطروت دكؤت ةلدألا لك تناكو

 راصحبب أجافأ ىب ذإو حيرتسم ريمضبو ةنامألاو ةقدلا لكب ىريرقت تبتك «نطولا

 ايلع رماوأل ةباجتسا ريرقتلا رييغتب ىننوبلاطي ىئالمزو ىئاسؤر نم عقوتم ريغ
 ترختسا ىترسأ وأ ىئاقدصأ نم ًادحأ حتافأ نأ عطتسأ مل ىلايل ةدع ًاقرؤم تللظ

 روف ىسيئر بتكم ىلإ ىلاتلا مويلا ف تبهذو ىفقوم ىلع رصأ نأ تررقو هللا
 هنمث فقوملا اذه ىللاقو ةيرخس ىف مستبا ىفقومب هتربخأ لجع ىلع ىئاعدتسا

 هل تدكأو ءودهو ةقث ىف ىسأر تززه كل ريخألا ىراذنإ اذهو نالف اي ىلاغ

 توعد ءاسملا ىفو ىلزنم ىلإ تدعو ءاقللا ىهتنا ءىريرقت ىف هتبتك امب ىكسمت

 لك اهتيفافشو اهتعور ىف تقاف ةيرمق ةليل انيضمأو ةملاح ةيقيسوم ةسلجل ىئاقدصأ

 مخض ةطرش ىركسع دي ىلع تيقلت ركابلا حابصلا ىفو «ةقباسلا رمعلا تاظحل
 لينلا عورف دحأ ىف ةيئاملا تاحطسملا ةياحل ةطرشلا ةدحو ىلإ ىلقنب ًاموسرم ةثحلا

 .ميظعلا

 مث ةيادبلا ىف قلعأ مل لعفلا در ًاعقوتم ىهجو لمأتي ذخأو نانفلا طباضلا تكس

 .«ناسنإلل ىقبي ام نمثأ اذهو كريمض تيضرأ كنأ ىفكي» هل تلق

 ٠١١ ويام لوأ - ةعماجلا توص
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 يسورحملا رصم يف ةنع توكسملا

 ريل بيغوبصتلا |||
 نود ء,تاسسؤملاو ؛عقاوملا عيمج ىف ىرصملا عمتجملا حاتجت ةريطخ ةفآ كانه

 زيمتت ةفآلا هذهو ءاهعقوم رغص امهم ةيسائرلا بصانملا ىلع بلاكتلا ىهو «ءانثتسا

 ةفلتخملا لحارملا ربع ترمتساو «ىلع دمحم رصع نم حوضوب تزرب ةيخيرات ةيفلخب

 ةيجاتنإلا تاسسؤملاو تارازولا ىف ةيرادإلا لكايهلل ةبحاصم ةمس تحبصأو

 ميقلا ةموظنم تلاط ىتلا ةيبلسلا تايعادتلا نم ًاريثك تزرفأو «ةيميداكألاو

 ميقلا تمحاز ةديدج ريياعم تدجوأو «:ةيعاتجالا تاقالعلاو تايكولسلاو

 ةءافكلا نم مهأ ىساكرلا عقوملا حبصأف «ةرادصلا ناكم لغشت تحبصأو ةيباجيإلا

 .ةهازنلاو ةنامألاو

 دمتعت ىتلا ةيلهألا تاظنملاو ةيميداكألاو ةيبزحلا عقاوملا ةفآلا هذه نم تلفت مو

 .ىعوطتلا لمعلا ىلع

 ةيسائرلا عقاوملا ىف نييعتلا نأ وه ةفآلا هذه ةروطخ فعاضي ام زربأ لعلو

 ةطساولا ىف لثمتت ةماده ىرخأ ريياعم تداس لب «ةيعوضوم ريياعم الب متي حبصأ

 روطت خيرات ىف ةيئادب لحارم لثمت ريياعم ىهو «؛ةيصخشلا حلاصملاو ةيللشلاو

 ةءافكلا تحبصأ نأ دعب ىعارزلا رصعلا ذنم ةيرشبلا اهتزواجت دقو .«تاعمتجملا

 ىفو «ةيعانصلا تاعمتجملا هلضفب تضب:و تماق ىذلا ىساسألا رايعملا ىه ةيدرفلا
 ةفرعملا ةميق هيف تدعاصتو ىنهذلا جاتنإلا ىلع دمتعي ىذلا تامولعملا رصع

 اذه ىلإ اهتاسسؤمو تاعمتجملا ضعب دترت نأ نيشملاو ىزخملا نم حبصأ «ةيناسنإلا
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 نسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 اهلحم لحت ىكل ةهازنلاو ةءافكلا لثم ؛ةيروحملا ةيناسنإلا ميقلا ىراوتتف «كردلا

 حافكلا دديي ًالوغ تحبصأ ىتلا داسفلا ةموظنم رئاسو «ةوشرلاو قافنلاو ةولهفلا

 ًاءدب عقاوملا فلتخم ىف رئمضلا باحصأو ءافرشلا نم نيحداكلا نييالمل ىمويلا

 ةزهجألاو «كونبلا لاجرو «نييمومعلا نيفظوملاو نيماحملاو نيملعملاو ءابطألاب

 :ضاعمانلا ةدتاببأ لإ ال وسو ةيمألا

 .داسفلا روذج ثاشتجاب أدبت رصم ىف رييغتلل ةيسيئرلا ةقلحلا نأب نمؤأ ىننأ

 «طابحإلاب بابشلا نييالم باصأو «سبايلاو رضخألا ىلع قبي مل ىذلا بيستلاو

 .نطولل ءاهتنالا نادقفو «ةالابماللاو

 ءاهتيلعافو اهتبيه ةيباقرلا ةزهجألل ديعت ةداج ةيموق ةلمحب أدبن نأ بجيو

 رئاسو «ماعلا ىنطولا رارقلا عنص ىف ةيميداكألاو «ةيعيرشتلاو «ةينهملا هعقاومو

 .رشبلا ءالؤحل ةيمويلا ةايحلا تادرفم سمت ىتلا تارارقلا
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 يسورحملا رصم يف هنع توكسمتا

 ةقرافلا ةرابعلا ايحض | /

 امدنع رباكألا دحأ ىدل ةيلزنم ةدعاسم لمعت ىتلا ةيورقلا ةاتفلا تخرص

 ةيلوفط ةحرفب عباتت تناكو رمحألا رحبلا ىف 44/ مالسلا ةرابعلا قرغ أبن تعمس

 ىك اهبلق نم وعدت ءامسلا ىلإ رخآو نيح نيب هجوتتو ةنخاسلا ةيوركلا تايرابملا

 ةموئشملا ةرابعلا تناك دقل «نيرشعلاو ةسماخلا ةيقيرفألا ممألا ةلوطبب رصم زوفت

 ديعصلا ءانبأ نم بابشلا فالآ عم اوقاذ نيذللا نيميتيلا نيباشلا اهيقيقش لمحت

 ىتلا ةريبكلا ةرسألا ةمارك نوصي فيرش لمع نع ثحبلا ةلذمو رقفلاو متيلا

 ءانق ةظفاحمب ةيلبجلا رجاحملا دحأ ىف لمعي ناك ىذلا مهدلاو ةافو دعب اهولوعي

 هذه ةعباتملاروف رفسلاب اه حمسي ىك اهمودخم ىلإ تعرضتو اهدودخ تمطل

 نوكي (بر ربخلا نأب ةرات ًامعاز اهنئمطيو اهعور نم ئدهي نأ لجرلا لواحو ةبكنلا
 هنأل نامألا طورش لكل ةيفوتسم ةرابعلا نأ اه دكؤي ىرخأ ةراتو حيحص ريغ

 ةيراجتلا تاعورشملا نم ريثكلا ىف ديعب نمز ذنم ًالمازت ثيح ًاديج اهبحاص فرعي
 فرش هتحنم كلذلو ةلودلا ةقثب ىظحي ةرابعلا بحاص نأ امك ةيربلاو ةيرحبلا

 ليحرلا لع ترضأو بيحنلاو بدنلا ةاتفلا تلصاو «ئروشلا سلجمب ةيوضع

 هئانبأو هتانب عم داتسالا ىلإ باهذلل دعومب ًاطبترم ناك ىذلا لجرلا كبتراو
 ىف مهئاقدصأ عم نوحرمي اوناكو راوفيد توكو رصم نيب ةيئاهنلا ةارابملا ةدهاشمل

 مسرب ةيخيراتلا ةظحللا هذهل مهسفنأ نودعي اوناك ثيح اليفلا تارجح ىدحإ

 ىف نوزفاقتيو ةنولملا ريطارطلاو تاعبقلا نولدابتيو ىرصملا ملعلا ناولأب مههوجو

54 
 مدلل



 ريسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 .ةمولكملا ةاتفلا تاخرص عم مهتاكحضو مهتاوصأ تطلتخا دقو ةيريتسه ةجبم

 دحأ ءاعدتسا ىلإ ةاتفلا بناج نم عجوملا حاحلإلا ةأطو تحت ًاريخأ لجرلا رطضا

 ءانيملا ةفصرأ ىلعو ..اجافس ىلإ ةاتفلا عم رفسلاب هفيلكتو اليفلاب نمالا سارح

 ذنم اهتدباك ىتلا ءاقشلا ةريسم لاوط هعقوتت نكت مل ام ةسئابلا ةاتفلا تأر نيزحلا

 تويب ىلع اهب ترادو ةرسامسلا ىديأ اهتفقلت ثيح ةديعبلا اهتيرق نم اهجورخ
 اهتمارك ةنايص لجأ نم نيرمألا تقالو ؛:ةصخصنخلاو حاتفنالا ءايرثأ ةداسلا

 ةبضاغلا عومجلا تدهاش دقل ..ةيديعصلا ةاتفلا كلمت ام زعأ ىلع ظافحلاو

 بابحألا نم اياحضلا رابخأ ةفه ىف نودجتسي ىزكرملا نمألا عورد مهرصاحت
 كرت ىلع رمألا ةالو ةسارشو تاموكحلا لامإو فورظلا ةوسق مهتربجأ نيذلا

 دعولا ثيح ؛رمحألا رحبلا نم ىرخألا ةفضلا ىلإ باهذلاو مهلايعو مهرايد
 دربلا ناك طفنلا ةرطابأ دئاوم نم ىقبتملا تاتفلا ضعب ىلع اولصحي نأ ىف لمألاو

 تقلا ةأطو دشأ تناك مهتيناسنإبو مهب ةناهتسالاو لامهإلا ةوسق نكلو ًاصراق

 اولظ ىودج نود اهئاقشأ ثنج نع ًاثحب اولوره نيذلا اهيراقأ ضعبب ةانفلا

 ةاتفلا تخرص مادقألاو عرذألا اياقبو اهداسجأ نع ةلوصفملا سوؤرلا نيب نولقنتي

 هلإ بطاخت عجوم نينأ ىف ءامسلا ىلإ تعلطتو اهسبالم تقش دقو اهتوص ىلعأب

 انيلع لسرت ىبر اي اذامل ًادحأ ىذؤن وأ قرسن مل نحنو انبقاعت ىبر اياذاملا ةمحرلا

 نوبهنيو نوقرسي صوصللاو نيدسافلا كرتت اذامل رشبلا فرشأ نحنو كتانعل

 بحتتنتو خرصت تلظ «نيبرتغملا ةربابجلا ءالؤه نم انل مقتنت ىتم ..انئابحأ نولتقيو

 ٠١٠١ 5كرياربف ٠١ - ةعماجلا توص
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 تسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ةيسور ةصقار عاقيإ ىلع تايركذو رطاوخ || 1

 ..تامزألاو بورحلا ىف اياحضفلا ىلوأ ..لافطألاو ءاسنلا) ىتقيدص ىل تلاق

 .(ىقيقحلا مالسلاو نامألل ًاجايتحا سانلا رثكأ مهو

 تاينيعبس لهتسم ىف اهتيادب تناك تارم ةدع قباسلا ىتيفوسلا داحتالا ترز

 .ىلوخلا ةماسأ روتكدلا لحارلا ىفاقثلا راشتسملا نم ةوعدب ىضاملا نرقلا

 ىتلا تامدخلاو ةيحصلا ةياعرلا لاح ىف ةريثك ءايشأ ةرايزلا هذه ىف ىنترهم دقو

 دش ام زربأو ..ةفاقثلاو ميلعتلا ىلاجم ىف ًاصوصخ اهينطاومل ةلودلا اهمدقت تناك

 تناك ىذلا ىوتسملا عيفرلا مامتهالاو ةعئارلا لافطألا تاناضح كاذنآ ىهابتنا

 هتاردقو هبهاوم فاشتكا ىلع صرحو ةيسفنو ةيبط ةياعر نم لفطلل ةلودلا هيلوت

 عضوب ىهتنت تناك تارابتخالا نم ةليوط ةلسلسل هعاضخإو ةثراوتملاو ةيرطفلا

 ىنمت امك تينمت مك «ةيوس ةروصب ومنلا ىلع لفطلا ةدعاسمل لحارملا ددعتم جمانرب

 دح ىلع هنأل ىتيفوسلا داحتالا ىف ًالفط نوكأ نأ رودنم دمحم ميظعلا لحارلا انذاتسأ

 نيناوقلا اهتررح ىتلا ةيتيفوسلا ةأرملا كلذك «جوتم كلم كانه لفطلا نإ» هلوق

 زوعلا ةيدوبعو ةيخيراتلا تاثوروملا ةيدوبع ةجودزملا ةيدوبعلا نم ةيكارتشالا

 تاقاطلا قالطإ ىلع دعاس ام ىسايسلاو ىعامتجالا شيمهتلاو ىداصتتالا

 ةضايرلا ىف ًايلود تاقومرم تالطبو تازيمتم تاملاع نحبصأف ءاسنلل ةيعادبإلا

 ميلعتلاو ضيرمتلاو بطلا ىف ةايحلا ىحانم لك ىف تايقيقح تالضانمو هيلابلاو
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 عم ءاضفلا بوجت ةأرما لوأ انيتنلاف لثم ةديدع ءامسأ تزربو ءاضفلا مولعو

 حرسم ىف ةذفلا نهضورعب تعتمتسا دقل «تاينيسمخلا ةيابن ىف نيراجاج لحارلا

 ررحتلا تاكرحل ةدناسملا لاكشأ ميدقت ىف مهتكراشم ىسنأ ال امك ىوشلوبلا

 انكراعم ىف انعم اوفقو «ةيلودلا تارمتؤملا ىف اهانسمل ىتلا ةيقيرفإلاو ةيبرعلا ىنطولا

 قوقح نع عافدلاو اليدنام نع جارفإلاب ةبلاطملاو نيطسلفو رئازجلا ريرحت لجأ نم
 اوكبو قيبمزومو الوجنأو ىوبابميزو ايقيرفإ بونجو ايبيمانو وغنوكلا بوعش

 تارماؤمو سئاسد فشك ىلع انودعاسو ىدنيللاو ءارافيج لايتغا دنع انعم

 تاثعب ىف مهاندفوأ نيذلا انتانبو انئانبأ نم ديدعلا اونضتحاو ةيملاعلا ةينويهصلا

 امك «ةيناسنإلاو ةيملعلا ةياعرلا لاكشأ لك مهل اومدقو «ىتيفوسلا داحتالاب ةيسارد
 تايلمع ىف مهنم تائملا ةكراشمو «ىلاعلا دسلا ءانب ىف ةيخيراتلا مهتردابم ىسنن ال

 ىتيفوسلا داحتالل يتارايز تلاوت مث ءخماشلا حرصلا اذه لحارم عينج زاجنإو ءانب

 ءاقلإو ةيملعلا تارمتؤملا ىف ةكراشملا نيب تحوارت ىتلاو «تاينيناثلا ةبقح لالخ

 تلباق تارايزلا هذه دادتما ىلعو «جالعلل ًاضيأو ةفاحصلا دهاعم ىف تارضاحملا

 نرصاع دق نهنم ضعبلا ناك لايجألا فلتخم نم تايتيفوسلا ءاسنلا تارشع

 ىف ن درحي نكو ةيزانلا رحد لجأ نم ةلئاه تايحضت نمدقو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 ثيح رصنلا تاينغأب تالفحلا هذه نأدبي نأ اهيلإ تيعد ىتلا ةيلزنملا مهتالفح

 راتيجلاو ونايبلا ىلع فزعلا ىف ىمادقلا نيبراحملا نم نهقافر عم نكرتشي اوناك

 ىتلا مهرامعأ قوفت ىتلا «ةيويحلا نم مخزب تألتما دقو ةيعاجلا مهتاوصأ عفترتو

 ريغ ةظحل ىف تايركذلا هذه تعادت «تقولا كلذ ىف نيعبسلاو ةسمانخْلا تزواجت

 هسرع ماتخ ىف اهقيقشل ةأجافم تدعأ دق اهنأ ىقيقش ةجوز تنلعأ امدنع ةعقوتم

 روفلا ىلع تضفتتا ايتاك ةيسورلا ةصقارلا ةرخافلا اهتيده نع نلعت اهب ذإو

 عاقيإب كانهو انه زفقلا ىلع ةذفلا امتردقو ىرهمسلا اهماوق ىف قدحأ تذخأو
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 يسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ام فدلاتلا ىوتلربلا :يضورع ف هلابلا تاصقار تاعاتبا يتركاذ لإ ةاعأ قادت

 تاصقار دهشي ىذلا سيعتلا نمزلا اذه ىف اناقشأ امو .ليمحلا نامزلا كلذ دعبأ

 حارفألا ءايحإل نهراجئتسا متيو ىقرشلا صقرلل تفرتحم ىنإ نلوحتي ىوشلوبلا

 .ةنيعللا طفنلا ةبقح ءايرثأو جيلخلا نم نيمداقلا ءانبأ سارعأ ىف حالملا ىلايللاو

 ورتم ىف وألا ةطقللا ..ةلالد يوذ نيتصشل دلع تفقوتو تايركذلا مار 5-6

 قاحلل ةعرسم لورهأ تنكو ١197 ماع ويام رهش سيراب ةنيدمب قاشنألا

 ىلإ ىرغس ررقملا نم ناك ثيح ةريشأت ىلع لوصحلل ةيرئازجلا ةرافسلا ىف ىدعومج

 . هاروتكدلا ةلاسر ىف ىبالط دحأ ةشقانمل رئازخلا

 .نوبروسلا ةعماجب هاروتكدلا ةلسسر دعت ىتلا ىتابلاط ىدحإ ىنبحصت تناكو

 ءاكذلاو ةيدجلاب اههجو حمالم ىشت رمعلا فصتنم ىف ةديس انقيرط ضرتعت ذإو

 ثدحتتو تاينهملا ءاسنلا ةحيرشل اهءامتنا دكؤتو ةقانألا نم ولخت ال سبالم ىدترتو

 شوقنلا تاذ ةمخضلا ةيضفلا سوئكلا نم ددع راوجب فقتو ةقالطب ةيسنرفلا

 رايهنا دعبو ةيتيفوسلا مولعلا ةيميداكأب ةذاتسأ اهنإ تلاق اهتصق درست تأدبو ةردانلا

 ءايميكلا ملاع اهجوز اهبحصي سيراب ىلإ ءوجللا ىلإ ترطضا ىتيفوسلا داحتالا

 ىتلا سوئكلا هذه عيب دوتو مايأ ةسمخ ذنم ماعطلا اولوانتي مل مهنأو ةثالثلا اهافطأو

 انناسل دقعنا نمث ىأ لباقم ةفلتخم ةيملع تابسانم ىف اهجوزو ىه اهيلع تلصح

 انيئاقح انحتف دحاو تقو ىفو اننكلو ةموهفم ريغ تامتمتب اهل انرذتعاو ةأجافملا نم

 ىلع اهنطو رامخا ىتلا ةيتيفوسا ةملاعلا هذه اهئاطعإل دوقنلا نم رسيت ام جارخإل

 ًادحاو اكنرف ذخأت نأ رارصإو خومشب تضفر ءامهاثمأ ءافرشلا نييالم سوءر

 .عجوم راسكنا ىف اهسوئك ىلإ ترادتساو

 طرخدتو اهفداصت ةكيرأ لوأ ىلع سلجت ىتقيفرب ذإ ورتملا ةطحم نم انجرخ امدنع



 تسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 دهتجنو ىقشن نأ دعب انب قيلت ةميرك ةايح انل نمضي ىذلا ام :حيصتو رم ءاكب ىف

 وأ تارماؤملا وأ داسفلا لعفب انناطوأ راهنت مث ةيملعلا تاجردلا عفرأ ىلع لصحنو

 امدنع ١1194 ماع فيص ىف نيرحبلا ةلود ىف تناك ةيناثلا ةطقللا ءرخآ ببس ىأ

 ةأرملا نع ةيعماجلا ىثوحب دحأ نع ةيملعلا زئاوجلا ىدحإ مالتسال تيعد

 ىدحإ ىنقفارت تناكو بتكلا ضعب ءارشل تابتكملا ىدحإ ىلإ تبهذ «مالعإلاو

 ةبتكملا ةبتع ىلعو ةيموقلا اهفقاومب ةفورعم ةينيرحب ةيعماج ةذاتسأ ىهو تاقيدصلا

 ءاسنلا ضعب ىرأ ىب ذإو فينم نمحر لا دبع جاتنإ رخآ لوح شقانتن انفقو

 ؛ىتشهد تيدبأ ىداع ريغ جربت ةلاح ىفو رواجم ىنبم نم نجرخي تايسورلا

 ةصصخ ةرامعلا هذه نأ نيملعت الأ :تلاق اهنيع المي ىسألاو ىتقيدص ىنتربخأ

 «حلملا ندم» ب تيقلأ »ةيلودلا ةراعدلا تاكبش ىف تاكراشملا تايسورلا ءاسنلل

 نكلو قلعأ ملو ةئجافم ةدعر ىنتباتناو ةرواجملا ةدضنملا ىلع فينم نمحر لا دبعل

 ةقيدصلا هتظحال ىذلا بضغلاو نزحلا نم تاباحس لمحت ىهجو حمالم تناك

 (ئاد نه لافطألاو ءاسنلا نإ :ةلئاق ىعور نم ئدهت نأ لواحت تعرسأف ةينيرحبلا

 ًاجايتحا سانلا رثكأ مهو ناطوألا هجاوت ىتلا تامزألاو بورحلا ىف اياحضلا ىلوأ

 ..ةيبيدبلا ةقيقحلا كلت ماكحلاو ةساسلا كردي له نكلو ىقيقحلا مالسلاو نامألل

 تاراثتسالاو قوسلا ايفامل مادخ ىلإ مهمظعم لوحت نأ دعب ًاصوصخ ًاريثك كشأ

 ."!!ةهوبشملا تاقفصلاو ةييرم لا

 ىلاهألا ١١/ 1١١/٠٠١
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 ةيرابجإلا ايادهلا هذه ا /

 .ةصاخلا تاعماجلا ىدحإب نلمعي ىتاوللا نم ىتابيرق ىدحإل ةرايز ىف تنك

 ترسفتسا !ملف نولاصلا ردص ىف ةسدكملاو اياده اب ةءولمملا سايكألا مك ىنلاه دقو

 تاديعسلا ءالؤه نمو ءاهتلأس مألا ديع باصتقاب تراشأ ءايادحلا هذه نع اهنم

 ةلئاق ىنتلجاع ىقابلا نمل نذإ ءطقف كتامحو كمأ كيدل نأ ملعأ انأ ءتاظوظحملا

 اهمدقيس اياده هذه لب «سايكألا هذه نيب تسيل ىتامحو ىمأ اياده فسألل

 تفلكت مكو «ةرسألاو مألا ديع ةبسانمب لاجرلاو ءاسنلا نم مهيسردمل ىدالوأ

 نم ةنحش ىنتباتناو ىسأر تراد !هينج ةئاسمخحو فلأ ةرسحب تباجأ «؟ايادحلا هذه

 ةديعب ىركذ روفلا ىلع تركذتو ءبجعتلاو ءىسألاو بضعلاب ةجوزمملا ةشهدلا
 سرام ١١ موي صيصخت نيمأ ىفطصم لحارلا حرتقا امدنع ١407 ماع ىلإ عجرت

 اهنبا قوقع نم وكشت تاهمألا ىدحإ نم هتلصو ةلاسر ىلع ًادر مألل ًاديع

 نيحلا كلذ ذنمو «ةوعدلا هذهل ةيبعشلاو ةيمسرلا تاهجلا تباجتسا دقو «ديحولا

 زهتناو ءنطولا ءاحنأ عيمج ىف ءانبألاو تاهمألا مضت ةليلج ةبسانم مألا ديع حبصأ

 ةبسانملا هذه تلصفنا ًايجيردتو «رادتقاو ةءافكب اهورمثتساو ةبسانملا هذه راجتلا

 لب «مألا ديع ىف ةيفاك ةيزمرلا ةيدهلا وأ ةليمجلا ةدرولا دعت ملو «ةيقيقحلا اهفادهأ نع

 رئاود تعستا ذإ اهازغم اهتذقفأو ةبسانملا رهوج ىلع رصعلا حور تسكعنا دقل

 نيعماطلإو لمعلا ءاسؤرو تاسردملا نم مألا ديعب نيديفتسملاو تاديفتسملا

 نوملعملا اهسرغي نأ نكمي ةميق ىأ لءاستأو .ءبوصو بدح لك نم تاعماطلاو
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 ىتلا ةيرابجإلا تاواتإلا هذه مهيلع نوضرفي امدنع مهذيمالت ةركاذو نادجو ىف

 سفانتلاو ءضيغبلا رخافتلا مهنيب رشنتو «لافطألا نيب ةرئاجلا تانراقملا عيشت

 الأ :ةديدجلا لايجألا نيب ةيبلسلا ميقلا لك سركتو لب «تاملعملا ءاضرإل توقمملا

 تلقثأو ءرسألا ترهقو «ءابآلا ءامد تصتما ىتلا ةيصوصنخلا سوردلا ىفكت

 !؟مهلهاك

 ٠٠١ 5 سرام ١١7 ءاعبرألا- مارهألا



 سورحملا رصم يف هنع توكسملا

 دافحألا جاجتحا / ١

 ةعاذإ ديعاوم رايتخا نسح ىرصملا نويزفيلتلا اهب موقي ىتلا ةديجملا لامعألا نم
 7٠, 9١-١١ ةعاسلا ىف ًايموي اهثب ىلع نولوئسملا رصي ذإ ءلافطألا جمارب ثبو

 الف مهسرادم ىف ًادعاصف ةسماخلا نس نم لافطألا عيمج نوكي ثيح ًاحابص

 هذه ىدعم ةيحطس سكعتو ةهافتلاو ةلاحضلا سركت ىتلا جماربلا هذهل نوضرعتي

 ىعو ةيمنتب قلعتت ىتلا كلتو «ةماعلا ةفاقثلل اهيمدقم راقتفا نع ًالضف .جماربلا

 ىلع تارم ةدع مهجاجتحا نع ىدافحأ ىل برعأ دقو .ىرصملا لفطلا ةفاقثو

 ؛جماربلا هذه ةدهاشم ةزاجألا تارتف ىف مهل حيتأ امدنع جماربلا هذه نيماضم

 :نولوقيو ةسردملاب مهدوجوو لزنملا نع مهءايغ تارتف ىف عاذت ابنأ هللا نودمحيو

 ةينيتورلا ةلئسألاو تاعوضوملا لوح جماربلا هذه مظعم رودت نأ لوقعملا نم له

 تنرتنإلا عم مهلماعتو لافطألا تالجم ىلع مهعالطإ مكحب مهتاردق تزواجت ىتلا

 تاعامحو لزنملا ىف ةفلتخملا ةفرعملا رداصم نم اهنوقتسي ىتلا ةديدعلا تاربخلا ادع

 جماربو لافطألا مالفأ تاناجرهمو لفطلا حرسمو ىدانلاو ةسردملاو بعللا

 كانه ةلثمألا ضعب كانه له ىلاؤس ىلع ًادر نيلئاق مهجاجتحا نولصاويو .اربوألا

 نم ظقيتسن امدنع لافطألا ىلإ ةعيذملا ههجوت ىذلا لاؤسلا لشم ةلثمألا تارشع

 ةعيذملا مهأست ناويخلا ةقيدح نوروزي امدنع ءامامو ابابل لوقن اذام حابصلا ىف مونلا

 مهأست الو ؟ابابو امام ريغ كاعم ناك نيم ؟ىنات اهروزت بحت ةنينجلا نم تطسبتا

 مهأستو ةصقانلا تامولعملا ممل سكت الو اهنع مهتامولعمو تاناويحلا عاونأ نع
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 الو ةيحصلا ايازملا مه حضوت الو ءاهنولكأي ىتلا ةهكاملاو راصخلا عاونأ نع

 هذه متمت ال اذامل ىدافحأ لءاستيو ؛ةيئاذغلا اهدئاوفو اهوانتل حيحصلا بولسألا

 ديعصلا تاظفاحم ىف لافطألاو ناكسلا ةايح حرشو رصم ةطيرخ ضرعب مماربلا

 نع ةجاح شفرعن ام انحإ .ةروصنملاو ديعسروبو سيوسلاو هويسو ةيردنكسإلاو

 ىبرع دلب نع ةرم لك شوضرعي ام هيل ىبرعلا زفطلا هضربو ةرهاقلا جراخ سانلا

 رئازجلاو ايبيلو قارعلاو نانبلو نيطسلف ىف لافطألا نع انل نولوقيو ةطيرخا ىلع

 نع اضيأو .رابخألا تارشن ىف اهارنو اهنع عمسن ىتلا بورخلا ىف نيشياع ىازإو
 ارتلجنإو نابايلاو نيصلاو ناتسناغفأو اكيرمأ ىف لافطألا فرعن نيزواع «ملاعلا

 .خلإ مهماعطو اهنوأر قي ىتلا بتكلاو اهولضفي ىللا بعللا هيإو ىازإ نيشياع

 !قيلعت الو ىدافحأ مالك ىهتنا

 7٠١17 /7 /؟10/ - مارهألا ةديرج
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 ةيرعسلاةقرولا || [
 ةءافكلا نأ دكؤي امهم ًاينوناق أدبم ةلودلا سلجمب ايلعلا ةيرادإل' ةمكحملا تسرأ

 ةلودلا سلجمب نيلماعلا رايتخا ىف ساسألا انوكي نأ بجي ىملعلا قوفتلاو

 نينطاوملا دحأ اهعفر ىتلا ىوعدلا ةبسانمب كلذو ءامومع ةيئاضقلا تائيهلاو

 ةلودلا سلجم ىف دعاسم بودنم ةفيظو لغشل هنييعت ضفر ىلع ًاضارتعا نابشلا

 هزايتجاو 5١١7 ةعفد صانخلاو ماعلا نينوناقلا ىف ريتسجام ىلع هلوصح مغرب

 ةفيظولا سفنب هئالمز دحأ لوبق هيف مت ىذلا تقولا ىف كلذو ةيصخشلا ةلباقملا

 ةيلك ىف تاونس عبس ىضمأ نأ دعب سناسيللا ىف لوبقم ريدقت ىلع هلوصح مغر
 تءاجو هتفك تحجر (ةنيعللا ةطساولا» نكلو «ةيردنكسإلا ةعماج قوقحلا

 تاتيهلا ءاسؤرل زوجي ال هنأ ةمكحملا تدكأ ذإ ةلالدلا ةديدشو ةغيلب مكحلا تايثيح

 (سناسيللا) جرختلا ةبترم ىف لقألاو «ةيملعلا تاجردلا ىف ىندألا نييعت ةيئاضقلا

 ساسألل ًافلاخم دعي كلذ نأو ,حاجنب ةيصخشلا ةلباقملا زايتجا ىف اهيواست دنع

 رمألا رصتقي ملو «ةيملعلا ةءافكلا ساسأ ىلع ةماعلا فئاظولب نييعتلا ىف ىنوناقلا

 حامسلا نإ ةلئاق ةرهاظلا كلت كرادتب نيلوئسملا ةمكحملا تبلاط لب كلذ ىلع

 نيب اومكحي نأ هنأش نم ءاضقلا بصانم ءالتعاب ةينوناقلا ةءافكلاو ركفلا ءافعضل

 نوقوفتملا مهيلإ هيف رظني ىذلا تقولا ىف اولضيو اولضيف ملع ريغب سانلا

 .ةرسحلاو دقحلا مهرصعي ديعب نم ملعلا ليبس ىف نودهاجملاو

 ةيذيفنتلا عقاوملا عيمج ىلع ةيماروناب ةرظن ىقلأ مكحلا اذه لالخ نمو
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 تراها ىتلا ةرصاعملا تاعمتجملا ةبرجت لماتأو رصم ىف ةيئاضقلاو ةيعيرشتلاو

 تاقرافملاو ةعجوملا دهاوشلا ىتركاذ ىف محازتتف رايبمالا ىلإ اهليبس ىف ىتلا كلتو

 رايهنا بابسأ نع ةلوادتملا ةصقلا كلت اهزربأ لعلو تاظعلاو ربعلاو ةميلألا

 نم ءالمعلا دحأ دينجت ةيكيرمألا ةيزكرملا تارباخملا ةلواحمو ىتيفوسلا داحتالا

 ءافتكالا ىف اهبلاطم تزكر دقو «ىتيفوسلا ىعويشلا بزحلا ىف ةزرابلا تايصخشلا

 عقاوملا لغشل مهحيشرتو ءافكألا ريغ رصانعلا رايتخاب لوئسملا اذه موقي نأب
 نيرشع ىدم ىلع اهبلطم ذيفنتب لوئسملا اذه ماق دقو «ةلودلا زاهج ىف ةساسحلا

 !ةلودلا زاهجل ىلخادلا رايبنالاب تهتتا ًاماع

 ىذلا ىرصملا باشلا ةبرجت ةركاذلا ىلإ زفقت ةملؤملا ةصقلا هذه ديعتسا امدنعو

 ناكو «ةيجراخلا ةرازوب نييسامولبدلا نيقحلملا ناحتما ىف هلوبق مدع ببسب رحتتا

 تارشع لوبق هيف مت ىذلا تقولا ىف ةيعامجإلا هتقايل مدع هضفرل نلعملا ببسلا

 نوكلمي مهنكلو «ةيملعلاو ةيفاقثلا ةلاحضلا نوناعي نيذلاو ًايملع نيزجاعلا

 ىسامولبدلا كلسلا ئلتمي نأ اهم سيلو مههلوبق رربت ىتلا «ةطساولا» ةقرولا

 اينطوو ايركف نيرستبملا تاهاعلا ىوذ نم ديدعلاب ةلبقملا تاونسلا لالخ ىرصملا

 ةيمسرلا بدآملا ىف ءانحنالاو لوكوتوربلا نف طقف نوديجي نيذلا ءالؤه ءاينهمو

 ةردقلاو ةيملعلا ةءافكلا نم ىندألا دحلا ىلإ نورقتفي مهنكلو ةيلودلا تارمتؤملاو

 لمحتت الو ةيؤر نولمحي ال مهنأ وه طيسب ببسب «رصعلا تايدحت ةهجاوم ىلع

 .ةيلودلا لفاحملا ىف ةيريصملا اناياضق نع عافدلا ءبع ةشهلا مهدا وْغأ

 ترصاع ىتلا ةلثمألا تارشع دجأ ىب اذإف ةيرصملا انتاعماج ىف لاحلا لمأتأو

 رايتخا ف صخلتتو ءاهنم ديزملاب ىرخألا تاعماجلا ىف ىئالمز ىندوزيو اهمظعم
 ةيحانلا نم ةشاشه مهرثكأو ةيملعلاو ةينهملا ةيحانلا نم ةءافك رصانعلا لقأ
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 ماسقألاو تايلكلاو تاعماجلا ةرادإ ىف ةيدايقلا عقاوملا اولغشي ىكل «ةيقالخألا

 نم تاعماجلا ةذتاسأ نامرح ىلع رارصإلا ببسب كلذو «ةيثحبلا زكارملاو ةيملعلا

 ىملعلا ثحبلا مه عبطلاب اياحضلاو «مهتادايق باختناو رايتخا ىف عورشملا مهقح
 نأ ىعيبطلا نم انهو ءاسعتلا بالطلا نم ةديدجلا لايجألاو ةيميلعتلا ةيلمعلاو

 ةزيمتملا تاعماجلل ىميلقإ وأ ىم اع فينصت ىأ ةمئاق نم جورخلا وه انبيصن نوكي

 .ًاينهمو ًايملع

 عقاوملا لك ىلع هقيبطتو ىخيراتلا ىئاضقلا مكحلا اذه ميمعت ىلإ وعدأ ىننإ
 ىذلا نطولا اذه ةيرارمتسا ىلع صرح نم ىقبت امل ةنايص تارازولاو تائيهلاو

 .!؟ىتمو قيفن لهف نييزاهتناو ءايعدأو ءافرش ءاينغأو ءارقف ًاعيمج انللظي

 مك ٠5 ربمتبس 78- مارهألا ةديرج
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 ةئسلا سأر تالافتحا اماروناب ا /

 وزغت ةيداليملا نسلا سأرب لافتحالا ةداع تأدب ءرشع عساتلا نرقلا ةيابن ىف

 ؛ىربكلا ندملاو ةمصاعلا ناكس نم ايلعلا هحئارش صخألا ىلعو ءىرصملا عمتجملا

 يويدخلا رصع ىف نييرصملل ةيعارتجالا ةايحلا ىف بناجألا لغلغت قايس ىف كلذو

 ةنسلا سأرب نولفتحي ندملا ىف ةيبعشلا تاقبطلاو فيرلا ىلاهأ لظ انيب ءليعاسإ

 تاءانثتسالا ضعب الإ ةيداليملا ةنسلا سأرب لافتحالا ثدحي ناك ام ًاردانو ؛ةيرجغنا

 .اهردانبو ديعصلا مصاوع ىف ةيطبقلا تاتويبلا ىربك ىف تلثمت ىتلا ةليلقنا

 متي نأ ىبعشلا ثوروملا ىف ىنعي «ةيرجحلا ةنسلا سأرب لافتحالا نأ فورعملاو

 عم لكؤتو «ماحلاو زوألاو طبلاو جاجدلا لثم رويطلا حبذ ىأ «(رفزلا) لكأب كلذ

 راكذألا ماقت انايحأو . حيشاوتلاو ميكحلا ركذلا تايآ ىلتتو ءىسكسكلا وأ ؛رئاطفلا

 مألاو بألا لوح ةرسألا دارفأ عمتجي ثيح «ةكرابملا ةليللا كلت ىف ةينيدلا

 «روذنلا دحأب ةرسألا لفتحت انايحأو «ةينآرقلا تايآلا نم ءزج ةءارق ىف نوكراشيو

 ءاهمتخو ميركلا نآرقلا تايآ ةءارقب ءاهقفلا نم ددع موقي ثيح «ةمتخ ةماقإب رأ

 ىناوص أدبت مث ءءاشعلا دعب ام ةرتف ىتح نورمتسيو ءرصعلا ةالص دعب نوأدبيو

 ركذ نم دبالو .ريظنلا ةعطقنم ةيهشب اهيلع نولبقي ىتلا ءزعاملاو فارخلاو ةتفلا

 «روبقلا ةرايزب رصم ديعص يف تالئاعلا دارفأ موقي ثيح « مويلا كلذ يف نيلحارلا

 صرقلاو كعكلاو قبنلاو رمتلا نم ةنوكملا «(ةمحرلا) ابتومسيو تاقدصلا عيزوتو
 ةنسلا سأرب لافتحالا ةداع ىراوشتو ..ءاتشلا ىف مسوملا ناك اذإ لاقتربلا انايحأو
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 ىو ةنيدنملا تالئاعلاو ةيبعشلا تاقبطلا الإ اب لفتحي الف ةمصاعلاو ندملا ىف ةيرجهلا

 سأرب لافتحالا امأ .ةليللا كلت ىف مسد ماعط دادعإ ةرورض ىلع رصتقي دودحم راطإ

 حيتأ دقو .ةيعاتجالا تائفلا مظعم لمش «ىموق هبش اسقط حبصأ دقف ةيداليملا ةنسلا

 .ةعونتم ةيفاقثو ةيعاتجا حئارش ىدل لافتحالا اذه دهشأ نأ ةريخألا ةرتفلا ىف ىل

 عيمجلا ناك .مهدحأ لزنم ىف نيفقثملا نم ةعومجم عم لوألا لافتحالا ناك

 تاراوسسكإلا ضعب نعضو ءاسنلا نأ هانعم اذهو « مهيدل ام لضفأ نودتري

 ؛لمعلا ىلإ اهب نبهذي ام ابلاغ ىتلا نهسبالم قوف (تاشورب - تابراشيإ)

 نإ لب .ركذي رييغت الف لاجرلا امأ .نيفقثملا تاودنو تاعامتجا ىف اهب نكراشيو

 تاتيكاجو ةملقم ناصمقو تارفولب) ةيراهنلا ةيلمعلا سبالملا ىدتري ناك مهضعب
 ةحيرست ىلع كلذ سكعناو «ريفاوكلا ىلإ نبهذ ءاسنلا نم ليلقو (خلإ ..ةعضاوتم

 اكيرمأ ةنميهو ءبرعلا زجععو نطولا اياضق لوح رودي ثيدحلا ناكو .رعشلا

 نيفقثملا ضعب نعو ءاهبعشو ناتسناغفأ ةاسأمو «نيينيطسلفلا ةلوطبو ءاهئافلحو

 نيرضاحلا توفي الو ..ةفاقثلل ةيموكحلا ةريظحلا ةيوضعب زوفلل نوشهلي نيذلا

 نوعومقم مهنأ نومعزي نيذلا ءالؤه ًاصوصخ «نييمسرلا نيفقثملا نم ةيرخسلا

 تازايتماب نوعتمتي ىذلا تقولا ىف -لافتحالا ىف ارضاح مهضعب ناكو -

 نوفقثملا فكي ملو ..ىقيرفإ وأ ىويسأ ةفاقث ريزو ىأ تايحالص قوفت تايحالصو
 لامعألا لاجر نم ناطوألا صوصلو «ماكحلا ريس ىف ضونلا نع نورضاحلا

 رايخلاو سمرتلا قابطأ نم ةنوكملا ةزملا مهماهتلا ءانثأ كلذو , كونبلا ىباهنو «نيموعزملا

 :تايلوحكلا نم نيعون ىلع تابورشملا ترصتقاو «ىنادوسلا لوفلاو ءرزجلاو

 .لاقتربلا ريصعو ءالوكاكوكلا لثم ىرخألا تابورشملا ريغ «ةريبلاو .ىكسيولا

 ؛ةعماجلاب ىئالمز دحأ ىناعد امدنع ؛ماوعأ ةدع ذنم ناك دقف ىناثلا لافتحالا امأ

 ديع ةرجسشب اليفلا لخدم ىف تيقتلا .(ابوروأ لامش نم ةديس) ةيبنجأ نم جوزتم وهو
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 مهنمو «نووعدملا رثانت ةقيدحلا ىف رضخألا طاسبلا ىلعو .ةجهبم ناولأب ةءاضم داليلل

 نهضعب ناكو .ةفافشلا ءادوسلا ةرهسلا سبالم نيدتري ءاسنلا تناكو . بناجألا ضع

 الب نعضي نك رخآلا ضعبلاو ميدقلا ىسورلا زيرطتلا تاذ ناليشلاب نهفاتكأ نيطغب

 تاناويحلا رئاسو « بلاعثلا سوؤر نهداسجأ قوف ىلدتت تناك ثيح « كنملا ورف ةالابح

 ناولألا قناعتت ثيح «ةيساملا طارقألا نهم اذآ نم ىلدنت تناكو .ايلود اهديص مرحملا

 «لالدو ةنويل ىف نهبلغأ ىداهتيو افوقو عيمجلا ناك . بالخ راطإ ىف ةيضفلاو ةيزمرقلا

 .ذاحألا قيربلا تاذ ةمنمدملا ةينيتالبلا تادالقلا نهقانعأ لوح تفتلا دقو

 نم ىرخأ اعاونأو ءىكسيولاو اينابمشلا سوثك نوفشتري عيمجلا ناكو

 وأ ةيزيلجنإلاب ثدحتي مهضعب ناكو طبسفلاب اهمسا فرعأ ال تايلوحكلا
 « ةصروبلا راعسأو تاقفصلا ايبسن عفترم توصب شقاني ضعبلا ناكو « ةيسنرفلا

 ضعب سلجي ناك وزنم نكر ىفو «(ورويلا) ةديدجلا ةيبروألا ةلمعلا لبقتسمو

 ةيللشلا نع ثيدحلا مهقرغتسا دقو ءريصعلا باوكأ نوفشتري تاعماجلا ةذتاسأ

 ءمهضعب تباصأ ىتلا ئجافملا ءارثلا تالاحو «تاعماجلا ءاسؤر ضعب تافلاختو

 «تاعماجلل ىفاقثلا رودلا راسحنا نعو ؛ةيعوضوم ريياعم نود مهرايتخا نعو

 نلعأو راونألا تئفطأ مث .نيثحابلا نم ةديدجلا لايجألا ىدل ةيعفنلا حورلا ةدايسو

 لوطب ادتمت ناك ىذلا «هيفوبلا حاتتفا نع رادلا ةديس تنلعأو .ديدج ماع دلوم

 ةطاحملا ةريبكلا ناتيحلاو ,نوللا ةيبهذلا ةيمورلا كويدلاب ًالتمادقو «ةقيدحلا

 ةرسكب تيفتكاو .تانجعملاو رئاطفلا نم ىل ةفولأم ريغ عاونأو «رايفاكلاو زينوياملاب

 ىتمالس ىلع اظافح «ضيبألا نيجلا عاونأ ضعب عم «رمسألا زبخلا نم ةريغص

 .نوبيط متنأو ةنس سأر لكو .ةيسفنلاو ةيوعملا

 /٠٠٠1 رياني - ىلاهألا ةديرج



 ةسورخملا رص يف ةيع توكتسكلا

 ةدرصم ُناتف مومهو ةفارعلا /

 نوللا ىذ فافزلا بوث نيسبلت ك رأ» اهلبقتسم ىلع ةقلقلا ةاتفلل ةفارعلا تلاق

 ىفكي الأ» تفاخ توصب ةاتفلا تقلع «قهاش لبج ةمق نم نيجرحدتتو دوسألا

 ةماركو مهرمأ ىلع نيبولغملا له قوقح نع ىعافد ببسب لاوهأ نم هتيقال ام
 ءالمعو ةرسامسلاو نويزاهتنالا هفاتكأ قوف قلستو لاغبلا مادقأ هتساد ىذلا ىنطو

 اب مهرادقأ نوبلاغي ءالذأ موقلا ءافرش حبصأو ىكيرمألاو ىنويهصلا ودعلا

 ذاقنإو مهافطأ ةيامح لجأ نم لصاوتم حافكو قرعو ىعوو ةفرعم نم هوكلتمي

 مهتملا نيلوئسملا رابك دحأ نأ بيرغلا) : تلاقو ةيرخسب ةفارعلا تكحض «مهئاسن

 تاظفاحم ةدع عاستا ىلع هكالمأ دتمتو ةعونمملا داوملا ىف راجتإلاو داسف اياضق ةدع ىف

 كونب ىف هتدصرأ غلبتو رهنلاو رحبلا فافض قوف روصق ةدع ثلتميو ىرحبو ىلبق
 تاهينجلا نم فالآ ةدع ىمامأ ىقلأو ىنءاج صخشلا اذه تارايلم ةدع ارسيوس

 ةنيفس قوف فقي هتيأر علاطلا اذه ىف بجعلا تيأر دقو هعلاط ىرأ نأ ىنم بلطو

 كولملا سبالم ىدتري ةميدقو ةمشهم ةريغص بكارم هراوجبو ناولألا ةيهاز ةريبك

 ةدراطملا ىوس نيدجت ال نيحفاكت ىتلا تنأو ىنغيو ةيسونبا اصعب هدي عفريو

 تدر «(لمعلا اذه لزتعأو ىتروللب رسكأ فوس مغلا اذه ام زوعلاو ديرشتلاو

 قدصلا لوقت كتروللب نأل لمعلا اذه ىلزتعت الو كتروللب ىرسكت ال ةاتفلا اهيلع

 نع نوفكي الو ًارابن ًاراهج نوبذكي نيذلا رابكلا نيلوئسملاو هوشملا انمالعإ نم رثكأ
 نمدأ ىذلا دساقلا نمدسرلا مالعإلا مهدعاسيو ةيدرولا تامحيرصتلاب ءالدإلا
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 ربكألا همه حبصأو نيدسفملا ةقوج نمض فرجناو قئاقحلا ءافخإو ليلضتلا

 نينطاوملا نييالم ءارغإو ءارثإلاب مهولا تاقباسمو ةركلا تايرابم ىلع زيكرتلا

 ةاتفلا تطقتلا .مارحلا بسكلا ماهوأو ةعئاضلا لامآلا فلخ ىرجلاب نيرقفحا

 هفلغيو نجشلا هللظي حورجم توصب تدرطتسا مث ءاملا نم ابوك تلوانتو اهسافنأ
 ءانبأو ىئاقشأ نم ةثالث هقحلو ١958 برح ىف ىبأ دهشتسا دقل تلاق سأيلا

 ةاسأملا تلمتكاو ١459 فازنتسالا برحو /١95717 مث ١107 برح ىف ىتمومع

 ىف نمألا لاجر نم رانلا هايم ميطارخبب اهتباصإ ةجيتن ىمعلاب ىتقيقش ةباصإب
 ماع ىنويهصلا ودعلا عم حلصلا ةيقافتا دض ةعماجلا بالط تارهاظم ىدحإ

 هتاعانصو هتدصرأ عيبي ناهم نطو ىف نطاومل ةمارك ال هنأ انوملع دقل 4

 دحأ ىلإ تأجل (لكو هناكرأ عيمج ىف داسفلا سوس رخنو ةساخنلا قوس ىف هتماركو

 ىف هعم لمعلل ىجاردتسا لواحي فيرش لمع ىلع روثعلا ىف ىندعاسي ىك رابكلا

 تاقفصل ةهجاوك ىمادختسا وأ ةيبنجأ مصاوع ىلإ اهلقنو ةهوبشم بئاقح لمح

 ىتعمسو ىصخشلا ىنامأو ىقزر ىف ىنوددهو ىنورصاح تعنتما |ملكو ةهوبشم
 !؟لعفأ اذام ىهجو ىف ةدودسم فيرشلا قزرلا باوبأ عيمج تحبصأ ىتح

 لمي الو لهمي هللا نإ» امل تلاقو ةاتفلا تنضتحاو ءاكبلاب ةفارعلا تشهجأ

 .«هللا ةمحر نم ىسأيت ال ليللا لاط ايهم رجفلا ىتأي فوسو

 ٠٠١1 ليربإ ٠١ ةعماجلا توص
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 يشت#ا |]
 تاحاولا ةرايز ىل تحيتأ نييفحصلا ةباقن ءاضعأ نم زيمتم قيرف ةبحص ىف

 ديعبلا ىضاملا ف تدهش ىتلاو ارتموليك 777 ةرهاقلا نع دعبت ىتلا ةيرحبلا

 ذإ ةينوعرفلا ةبقحلل ًادادتما ناك ًايراضح ًاراهدزا ةينامورلا ةبقحلا لالخ ديدحتلابو

 دباعملا اونبو نوتيزلا راجشأب اهوعرزو ضرألا اورمع درف نويلم اهنكسي ناك

 روصعلا ىف لاوحألا تريغت مث ةيمويلا ةايحلا رهاظم اهبناردج ىلع اولجسو رباقملاو

 ام تاتف ىلع نوشيعي نطاوم فلأ 70 ىوس اهنكسي دعي ملو سانلا اهرجهو ةيلاتلا

 ىف لثمتتو مهفالسأ اهب ىهابت ىتلا ةميدقلا ةراضحلا اياقب نم فورظلا مه هتكرت

 نم نيمداقلا نيحئاسلا جاوفأل ةيمدخ ةطشنأو ةرثدنم هبش فرحو ةريقف ةعارز

 ةايحلاو ةعيبطلا بحب نيعوفدم نوتأي نيذلا نابايلا نمو ايلاطياو ايناملأو ابوروأ

 ةيوارحصلا تالحرلاب عاتمتسالاو ةميدقلا ةراضحلا اياقب ىلع فرعتلل ةيرطفلا

 ءاضيبلا ءارحصلا نم ةعساش ةحاسمب درفنت ىتلا ةعئارلا ةحاولا هذه اهم زيمتت ىتلا

 .رشبلاو رجشلل ةيعيبط ليثامتو ةيروللب لابج نم ةعيبطلا هتبهو ام لمجأب ةرخازلا

 نم ةدحاو ةأرما هجو دهاشن ملو لاجرلا نم ةبيطلا هوجولاب انيقتلاو ةحاولا ىف انلوجت

 نم اهمرحت ىتلا ةمراصلا ديلاقتلا نم ةفيثك راوسأ فلخ شيعت ىهف ةحاولا ىلاهأ

 نيب ميلعتلا راشتنا مغرو تويبلا جرامخ ءاطعلاو ةايحلا ةكرح عم لعافتلاو ةكراشملا

 ىلع ميخت ىتلا ةيروكذلا اهتوطس امل لازت ال ديلاقتلا نأ الإ ةحاولا ىف ةديدجلا لايجألا

 ايعمتجم اكارح دهشي ىذلا رصعلا ةبكاوم ىف ريكفتلا نود لوحتو سوفنلاو لوقعلا
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 نم ةحاولا ىلاهأ هب زيمتي ام مغربو .ًاعم ءاسنلاو لاجرلا نم ةرينتسملا عئالطلا هردصتت

 ىسألا نم ريثكي نورعشي مهأ الإ قيرعلا هخيراتو هئارتو نطولل ليصألا ءامتنالا حور

 حورطم ىسرم ةظفاحمب نوقحلي ةرات مهف .ىرادإلا مهئامتنا ديدحت مدع ببسب ةرارملا.

 نيقحلم اوحبصأ اريخأو ةزيجلا ةظفاحمل نيعبات نوحبصيو مهتيعبت ىلحملا مكحلا ريغي من

 نم مهنامرحو مهشيمه# ىف عضولا اذه ببست دقو ربوتكأ ” ةأمسملا ةديدجلا ةظفاحملا

 مكاحلا ىنطولا بزحلا الإ اهب دجوي الف ةيسايسلا ةكراشملا عاطق ىف ءاوس ةلودلا ةياعر

 رصتقيو دهاعم وأ تاعماج ةحاولاب دجوت الو ىرخألا بازحألل ليثمت دجوي الو

 .ةيرهزأ دهاعم ةثالثو ةدحاو ةيوناثو ةيدادعإو ةيئادتبا سرادم عضب ىلع اهيف ميلعتل

 نم وكشت ىتلا ةزيجلا ةظفاحم ىف ةفاظنلا ىف ىلوألا ةزئاجلا ىلع اشيدنم ةيرق لوصح مغرو

 ىلع ىطيوابلا ةنيدم اهتمصاع لوصح اضيأو اهعراوشو اهنيدايم فلتخم ىف ةماهقلا مكارت

 ةديدش ةاناعم ىناعت ةحاولا ىرق ىقاب نأ الإ ربوتكأ 5 ةظفاحم ىف ةفاظنلا ىف لوألا زكرملا

 ىزكرم ىفشتسم ىوس اهم دجوي الف ةحصلا تالاجم ىف اصوصخ تامدنخلا صقن نم

 ىلك ليسغ الو مد كنب الو شاعنإ ةفرغ دجوت الف ةيرشبلاو ةيبطلا تايناكمإلا ىلإ رقتفي

 .ضيرمت رداوك نودب ماع سرامت بيبط اهريديو ليلحت لماعم الو

 دوجو مدع ببسي ةغلابلا تاباصإلاو ةافولل ىلاهألا نم ديدعلا ضرعت دقو

 ةفوصرملا ريغ ةيبارتلا قرطلا ىلع ةوالع نيصصختم ءابطأو فاعسإ تارايس

 .ةيلخاد تالصاوم ةكبش دوجو مدعو ةرانإلا بايغو

 نيلوئسملا دشانأو ةيرورضلاو ةعورشملا مهبلاطم ةيرحبلا تاحاولا ىلاهأ ىنلمح دقل

 ىلع ةحاولا هذه اوعضي نأ ىلحملا مكحلاو ءابرهكلاو ةفاقثلاو ةحصلا تارازو ىف

 تاظفاحملا نيب رارقتسا مدعو بلقتو نايسن نم هتقال امع اهضيوعت اولواحي نأو مهتدنجأ

 .راثآ نم ةيرصملا ةراضحلا هتكرت امو رشب نم نطولا هبجنأ ام لغأ مضت ىهف
 501١/7/18 دحألا - مارهألا
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 تمس سيدوخ []
 ءالؤه نع ىعم راوح ءارجإل ةلقتسملا فحصلا ىدحإ ىف لمعت ةيفحص ىنتءاج

 ىف ةينيطسلفلا ةمواقملا دييأتب نآلا نورهاظتيو ليئارسإ عم عيبطتلل نوجوري اوناك نيذلا

 ءالؤه ناك نيأ فرعأ نأ ديرأ : دوقلاب ىنترداب ةينويهصلا ةدابإلا برح ةهجاوم

 ءالؤه ناك |نيب ةعورشملا ةينطولا مهقوقح لجأ نم نوينيطسلفلا لضاني ناك امدنع

 دوفولا نومدقتسيو نييليئارسإلا عم تارايزلا نولدابتيو عيبطتلا مالعأ نوعفري
 ةرافسلا ءاضعأ ةكراشم نوفكنتسي الو لب ةعارزلا ىف ءاربخكو حايسك ةيليئارسإلا

 ىف وهو مهلالقتسا ديع هنوربتعي ىذلا ويام ١5 مويب مهلافتحا ىف رصم ىف ةيليئارسإلا

 تحتو «ةنياهصلل اهميلستو نيطسلف باصتغا موي ىبرعلا ختيراتلا ىف موي دوسأ عقاولا
 نيرشع ىدم ىلع نويليئارسإلا ماق ءىنويهصلا ودعلا عم حلصلاو ديفيد بماك ةلظم

 نكامألا ةفاك ىلإ اوللستو حورطم ىسرم ىلإ ناوسأ نم ىرصملا عمتجملا حسمب ًاماع
 لامهش ىف ىفشتسمو ةسردمو ريدو ءانيمو ةظفاحمو ةيرق لك ىف ةساسحلاو ةماهملا عقاوملاو

 ةيتايحلا انرارسأ نماوكو انايافخ راوغأ اوربسو انتيصوصخ اوكهتناو اهبونجو رصم
 ىتلا تارهاظملا نكلو امل تلق «ىلعلا دسلا برضب انودده مهل ةبسانملا ةظحللا ىفو

 رصم نأ لدجلا ليقي ال اب تدكأ اهئاسنو اهلافطأو رصم بابش نم فالآلا اهيف كراش

 الو مالس ل هنأ اهئادهش خيراتبو اهترطفب كردتو ىنويهصلا دوجولا ضفرت ةيقيقحلا

 تقاسنا دق ةلاض ةئف كانه ناك اذإو عادخلاو ؤطاوتلاو ةمواسملا لاكشأ لكل مالستسا

 ةرينتسملا اهعئالط ىعوو ىموقلا اهريمضو ىنطولا اهثارتب رصم نإف ماهوألا فلخ
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 كلذ ليلدو ةيادبلا ذنم مهتعطاقو مهتفشك (ى نوعطنتملا ءالؤه تحستتكا دق ةمزتلملاو

 عيبطتلا اوعطاق نيذلا تاعماجلاب سيردتلا ةئيه ءاضعأ ىداونو ةينهملا تاباقنلا فقوم

 .اهعم تاقالع ةماقإ وأ ليئارسإ ةرايز ةينانألا هحاصم وأ هسفن هل لوست نم لك اومرجو

 نوجورملاو نوعبطملا ءالؤه لوقي اذام :ةلئاق لاعفناب اهثيدح ةيفحصلا تلصاو

 ءارزولا لوقي اذام ؟مهولا لازو راتسألا تفشكتا نأ دعب ىنويهصلا ودعلا عم حلصلل

 امئاد ًارازم مهبتاكم تحبصأو نييليئارسإلا ةمدخل مهتارازو دوهج اوسرك نيذلا

 تارم ةدع ليئارسإ اوراز نيذلا نييفحصلاو باتكلا لوقي اذام ؟ةينويهصلا دوفولل

 اذاملو ؟هعم تاقالعلا عيبطتو ىنويهصلا ودعلا عم حلصلل جيورتلل ًاقاوبأ اوحبصأو

 هقحلأ ىذلا بيرختلا لاوهأ ةغمادلا ةلدألاو قئاثولاب اوفشك نيذلا نويفحصلا لظي

 مهيواقتي روب ىضارأ ىلإ ةبصخلا انلوقح اولوحو ةيرصملا ةعارزلاب نويليئارسإلا

 :بيجت مث لءاستت ؟هتاذ عيبطتلا موهفم ىف رظنلا ةداعإ ىلإ كلذ انوعدي الأ ةمومسملا

 ىتلا لودلا عم ىعيبطلا اهعضو ىلإ تاقالعلا ةدوع اساسأ ىنعي عيبطتلا نأ ىرأ ىننإ

 هتاذ اندوجو ددبي ىذلا ىنويهصلا ودعلا امأ «ةيخيرات تاقالعو حلاصم اهب انطبرت

 نإ ؟هعم ةيعيبط تاقالع ةماقإ نكمي له بسحف ىموقلا اننمأو انحاصم سيلو

 ءادعلا ىأ ىعيبطلا اهعضو ىلإ تاقالعلا ةدوع هرهوج ىف ىنعي ليئارسإ عم عيبطتلا

 ىك ةيبوروألا لودلا نم اوءاج نيذلا ءالؤه عم ةيلبقتسملاو ةيتآلاو ةيخيراتلا ةموصخلاو

 اولحي نأ نم ًالدبو نيطسلف ىف انلهأ اودرشيو انقوقح اوكهتنيو انيضارأ اوبصتغي

 ملاعلا ىلإ مهتمزأ تردصو مهتظفلو مهتدهطضا ىتلا ةيبوروألا مهناطوأ عم مهتلكشم

 نحن له :ىرخأ ةرم لءاستن .نيحافسو ةازغك انيلإ اوءاج هانينج بنذ نود ىبرعلا
 نيذلا ءالؤه اهلحي نأ بجيو ةيبوروأ ةلكشم اهنإ ةيدوهيلا ةلكشملا نع نولوئسم

 نوديجي اوحبصأ نيذلا نيبرطملا ىتح :تدرطتسا مث ًاليلق ةيفحصلا تتمص ..اهوقلخ

 ةيضاملا تاونسلا ىف اوناك نيأ هتالوطبو ىنيطسلفلا بعشلا ىف نولزغتيو ىناغألا
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 نم ئدهأ ىك تلخدت انه ؟ةطباهلاو ةهفاتلا ىناغألاب انسوؤر نوعدصي اوناك امدنع

 نيمهفت فوس خيراتلل ةسراد كرابتعاب :اهل تلق رومألا ضعب اهل حضوأو اهلاعفنا

 ىنيطسلفلاو ىرصملا صخألا ىلعو ىبرعلا خيراتلا انربخي ..كل هلوقأ فوس ام ًاديج

 راجتو تاصقارلا ىتح نيينطو سانلا عيمج حبصي ىنطولاو ىروثلا دملا تارتف ىف

 رهظي ةيبنجألا ىوقلا ةوطسل مالستسالاو عجارتلاو رذجلا تارتف ىفو تاردخملا

 ةينطولا مهتباوث ىلع نوضبقي مهناطوأ خيراتل نوبعوتسملا نويقيقحلا نوينطولا

 الو مهسوؤر اونحي ال ةبالصو بأدب لاضنلا ةريسم دولصاوي رمجلا ىلع نيضباقلاك

 تاءارغإلا مهرهبت الو اهتأطو تدتشا امهم تالقتعملاو نوجسلاو طوغضلا مهبهرت

 عم ىرصملا بعشلا ةصق انتصق هذه ..فئازلا اهقيرب عطس |مهم لاومأو بصانم نم

 تالوطبو ىنيطسلفلا لاضنلا دعاصت نأ ىلإ كرظن تفلأ نأ دوأ نكلو عيبطتلا

 ىساسألاو لوألا لضفلا ةبحاص ىه ىنويهصلا بصتغملا ةهجاوم ىف نييداهشتسالا

 فلاحتو نيرشعلا نرقلا لئاوأ ذنم ةينويهصلا اهتجسن ىتلا ةللضملا ريطاسألا فشك ىف

 دقل .حلاصملا تاعامجو ؛ةيبرعلا تاموكحلا نم نوملستسملاو نوئطاوتملا اهعم

 نم ىنادلاو ىصاقلا حبصأ دقل «ةيرامعتسا ةيرصنع ةكرحك ةينويهصلا ةقيقح تفشكنا

 ىف عيمجلا حبصأ ًابرغ نيتنجرألاو قرش نيصلاو ًابونج ايقيرفأ بونج ىلإ ًالامش اكيجلب
 ةينويهصلا ةقيقحو بصتغملا ىنيطسلفلا نطولا ةقيقح نوكردي ضرألا ءاحنأ عيمج

 انمامأ قيرطلا لازي ال نكلو :تلاق مث ةيفحصلا تأده .ةنوخلا ءالمعلا نم اهتينابزو

 ىتحو ىنطولا هبارت لماك ىلع هتدايس ىنيطسلفلا بعشلا درتسي ىتح ًاقاشو ًاليوط
 ناطوألا ىلإ ءامتنالا ةبيرض هذه :ال تلق ..نيبصتغملا ءالؤه نم ةيبرعلا ضرألا رهطتت

 نيذلاو ةجوملا نورياسي نيذلا ءالؤه نيبو نييقيقحلا نيينطولا نيب قرفلا وه اذهو
 .نطولا خيرات ىف ةطحنملا لحارملا مدخ مهيمسأ

 ٠١١٠١ ويام - ىرصانلا ىبرعلا
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 بع بون مدعم[
 يتلاو تانيددملا اًصوصخ تاملسملا ءاسنلا مظعم اهانمتت يتلا ةيلاغلا ةينمألا هذه

 لوسرلا ربق ةرايزب بابحألل نهينامأو نهتاوعد يف تايبعشلا ءاسنلا اهم نيعتسن

 اهناوأ ءاج امدنع نكلو ةديدع بابسأل ةلجؤم ةبرجت يل ةبسنلاب تناك ةفرشملا ةبعكلاو

 ةيادبلا تناك « لجن ةبحصب اهشيعأ نأ تررق ةبحصلاو تاناكمإلاو ةبغرلا ترفوتو
 نيفورعملا اهيلاهأ نع هتفرعو هتعمس ام ديعتسأ اًئاد تنك يتلا ةرونملا ةنيدملا يف

 . ءافصو ةنينأمطو ةنيكس عشت يتلا اهئايحأو اهعراوشو قلخلا ةثامدو ةحامسلاب

 ةيويسآلا عناصملا هتجتنأ ام أدرأ ىلع نوداني ةشجلا مهتاوصأب اهءافص اودسفأ نيذلا

 ةديجلا تاجتنملا نأل تاليابومو لافطأ بعلو سبالم نم ةيدنهلاو ةيروكلاو ةينيصلا

 راثأ دقو « ةنيدملا قدانف اهب ئلتمت يتلا «ىربكلا رجانملا» تالوملل اًركح تحبصأ

 صيصختتلا وأ عيونتلل ةلواحم نود علسلا سفن عيبت يتلا ةيراجتلا لاحملا راركت يتشهد

 ةدع نم نوكتيو كي لوسرلا ربق مضي يذلا سدقملا ناكملا كلذ يوبنلا مرحلا يف.

 دحأ مسا لمحي لخدم لكو دجسملا ىلإ لخادملا اهنم أدبتو لاجرلاو ءاسنلل تاحاس

 نافع نب نامثع بابو بلاط يبأ نب يلع بابو باطخلا نب رمع باب كانهف ةباحصلا
 ةثيدحلا تايفنحلا تاذ ةمخضلا بيبانألا نم فوفص ةدع لخادملا هذه ردصتتو

 دعب ةلسلا يف ىقلُت يتلا كيتسالبلا باوكألا نم فوفص اهراوجبو مزمز ءابب ةءولمملا

 ةياعرو اًفارشإو ايثأتو اًيرامعم مرحلاب قئافلا ءانتعالا ندعسأ دقل « اهمادختسا

 راعش ىنعم نع يمأ تلأس امدنع تاينيعبرألا يف ةلفط تنك نأ موي تركذتو
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 جرفلا ضور يح يف تويبلا طئاوح المي ناك يذلا «ةنيدملاو ةكم ءارقف اودعاس»

 نإ» : تلاق مهدعاسن اذاملو ةنيدملاو ةكم ءارقفب دوصقملا ام كاذنيح يمأ يل تحرشو

 رثكألاو رقفألا انناوخإ دعاسن نأب انرمأي نيدلاو ةريفو تايناكمإ كلمت ةلود رصم

 ىلإ نييرصملا ةلورهو طفنلا روهظ دعب انلاوحأ هيلإ تلآ ايف ًاليوط تحرس ؛ اًجايتحا

 يف نويرصملا دجو له لؤاستلا نم يسفن عنمأ مل نكلو ةديدجلا يعارملا دجوت ثيح
 مهدادجأ همدق امل ءافو نيدلا يف مهتوخإ نم اهنوقحتسي يتلا ةلماعملا ةسدقملا ضرألا

 مظعأب هللا مهصخ نيذلا ةكلمملا ندم رئاسو ةكمو دجنو زاجحلا يلاهأ نم فالسألل

 نم مهقوط دق ظحلاف ءادوسلا ةورئلاب ضرألا مهتبحو نيلسرملا متاخ يديأ ىلع ةلاسر

 ىدل فقوتأ انهو طفنلاب نضت مل ضرألا نأ اك ةيدمحملا ةلاسرلاب لخبت مل يتلا ءامسلا

 لاؤس نع ينربخأ امدنع ربخلاو فئاطلا يلاهأ نم ةوخإلا دحأ نم اهتعمس ةلوقم

 رصم يف ةيدمحملا ةلاسرلا لزنت مل اذاملا : لاق ةرشاعلا زواجتي مل يذلا هنبا هيلع هحرط

 كلذ يف ةجاح يف نكت ل رصم نإ : ًالئاق بألا هباجأف «؟ةيبرعلا ةريزجلا يف انه تلزنو

 نوتانخإ دي ىلع ديحوتلا ركف اهنم جرخو ةميدق اهتراضح نأل ءايبنألاو لسرلل نامزلا
 ءايبنألل نونوكي ام جوحأ اوناك ةيبرعلا ةريزجلا يف انه انيلاهأ نكلو ماع فالآ ةسمخ ذنم

 سوفنلاب ءاقترالاو يناسنإلا ريمضلا ةرانإل اوءاج نيذلا دمحمو ىسيعو ىسوم

 . «قالخألاو لوقعلاو

 اًديدش اًمحازت دهشت يتلا ءاسنل ةصصخملا تاعاقلا يف يوبنلا مرحلا ىلإ دوعأ امدنعو

 اسوحلا نكلو ًاليلق ةيبرعلا عمسنف تاغللاو تاجهللاو تاوصألا طلتخت ثيح

 سئارعلاب لافطألا وهليو لخادنت ةيسرافلاو ةيدنهلاو ةيئيصلاو ةيكرتلاو ودورألاو

 دشحلا اذه ميظنت لواحن اًهبنمو اًرذنم ةعوطملا توص ولعي ةأجفو ةريغصلا قدانبلاو

 لدانصلاب ةلومحم رخآلا اهضعب عفترتو يديلا ضعب كباشتت ينودجلاو يوسنلا

 هتثدحتسا ام لكب دوزملا يمالسإلا رامعملا ةماخفو ناكملا ةبهر .. بشابشلاو

76 



 تسورحملا رصم يف هنع توكحسملا

 تايكولسلا يندتو دوشحلا هذه سؤب عم امام ضقانتت تافاضإ نم ايجولونكتلا
 ءاضيبلا ةيرشبلا ناولألا عيمج نم مادقألاو عاوكألاب عفدلاو مئاتشلاب نسلألا راجفناو

 نكلو تاغللاو سانجألاو قارعألا يف نوفلتخي ةينبلاو ةيحمقلاو ءارغصلاو ءادوسلاو

 نايحألا مظعم يفو ةأرملا دسج يفخت يتلا ءادوسلا ةءابعلا يمالسإلا يزلا مهعمجي

 ىلع ةردقلا ندقف ٍقاوللا تابقتنمللاو تابجحتملا نم ةدشاح ةيئاسن ماوكأ . اههجو

 يف رهظي يذلا نمزم رهقو موتكم بضغ نهنيب عمجي نكلو مهافتلاو محازتلا
 ةليمجلا نويعلا تلمأت ةمستبملا وأ ةحمسلا ةيئاسنلا هوجولا يه ةردان ماحزلا تايكولس

 ةرسكنملا ةقلقلا نويعلا هذه هيفخت ام ةقيقح ةيادبلا يف نيبتأ لو باقنلا فلخ ةيفتخملا

 اضرلا نع اهضعب مني ةوسنلا ءالؤه نويع نم تاراشإلا ضعب تلبقتسا يننكلو
 حلفت مل يتلا ةئيفدلا ةاناعملاو قلقلا نم تالاح سكعي اهمظعم نكلو مالستسالاو

 نع نئثرو اذامو ؟ةوسنلا ءالؤه ىدل بضغلا رمع مك . اهتارادم وأ اهئافخإ يف نويعلا

 نك ءاضيب باوثأب انايحأو داوسلاب تاحشتملا زئاجعلا ضعب ؟نبءاهمأو نبتادج

 نم ىلع ءاعدلاب نهيديأ تاعفار لوسرلا ربق ىلإ نهجوتيو بلقلا يمدت ةرارحب نبحتني

 هللا نأو ريصلاب نهاصوأ لوسرلا نأب ءاعدلا نمتخي نكو نهقوقح بصتغاو نهملظ
 تامولكملا تارباصلا نهو تارباصلاو نيرباصلا ىوثم يه ةنجلا نأو لمه الو لهمي

 صرحأ تنكو تاغل ةدعب اهتعمس ةيرحس ةملك رتسلا ءرتسلا ىوس هللا نم نبلطي ال
 لَك يبنلا ربق مامأ نهتفداص نمم تاريثكلا ناهذأ يف هتلالدو ىنعملا نع رسفتسأ نأ ىلع

 . نهوملظ نمل ةيادهلاو ةبوتلاو رتسلاو ةحصلاب تاوعدلا رثكأ تناك

 ميقلاو ةيوبنلا ةلاسرلا حور ماهلتسا يف لاجرلا نم مهاوس ةوسنلا ءالؤه زجع اذال
 حماستلا ميق « رشبلا نيب اهرشنو اهئاسرإ لجأ نم هتايح لوسرلا ىنفأ يتلا ةميظعلا

 ةمحرلاو ةدوملا «هباصتغاو هرادهإ سيلو هنع عافدلاو قحلا قاقحإ « مالستسالا سيلو

 داهجلا ىلع ثحت ةليبن ةلاسر لوسرلا انل لمح دقل « ةسرطغلاو قاقشلاو ذبانتلا سيلو
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 يم ركمل وكم يح اع توككشفلا...-- ت7جسطببلب

 ؟اذه لك نم نحن نيأ نكلو قحلا ةرصانمو ةيرحلاو ةمحرلاو لدعلا ءاسرإ لجأ نم

 ءاعد حلصي لهو رهقلاو ملظلا نع سيفنتلاو ءاعدلل ةليسو ىلإ ةرمعلا تلوحت لهو
 ملظلا ىلع ةروشلاو رييغتلا ةدارإ كالتماو يعولا نع ليدبك نيروهقملاو زئاجعلا

 تللض تارملا ىدحإ يف « ةباجإ نود ةقلعم تلظو ينهذب تفاط تالؤاست ؟رهقلاو

 ةيلاجر دوشحب محتلن انب ذإو هنم انتج يذلا بابلا نم جورخلا قيرط ينقيفرو انأ

 كسمت يديأو يقاوطو هوجو اهيلع تبكرو ءادوسو ءاضيب نوقذ نيب ام حوارتت

 نم ةضماغ ماوكأ اهولعتو ءاضيبلاو ةنولملا ليوارسلا لمحت داسجأو ةليوطلا حباسملاب

 نم بارتقالا قرطلا لكب نولواحب لب ءايحلا ىلإ مهضعب رقتفيو ناليشلاو ةيدرألا
 تالواحم ءاسنلا نويع نم ررشلا رياطتيو نهفادرأو نهفاتكأب قاصتلالا دح ىلإ ءاسنلا

 وأ مشحتي مل يذلاو مهنويع يف نماكلا يروكذلا نونجلا اذه عفد مهتنسلأو نييديأب

 . ةسدقملا ةرايزلا ءانثأ ىتح ىراوتي

 رصعلا وأ رهظلا وأ رجفلا ةالص يف ءاوس تاقوألا عيمج يف اًديدش ناك ماحزلا

 رشبلا ةقيقح سكعي ام (ًئاد ماحزلا ءانثأ دشحلا كولس نأ انملعت دقو ءاشعلاو برغملاو

 نود فوفصلا» قارتخاو رخآلا ةحازإل ليما ةيئادبلا زئارغلا مهيف مكحتت امدنع

 شيتفتلا ةظحل هابتنالل ريثملاو اًنايحأ مادقألاو عاوكألاو فاتكألا مادختساو ناذئتسا

 مث يوبنلا دجسملا تاسراح مامأ لسوتو ةناكتسا يف ءاسنلا فوقوو تاباوبلا دنع

 اهترثك مغرو مزمز هايم تايفنح ىلع بلاكتلاو ةلوره لاو ةيناودعلا حورلل نهفانئتسا

 لازت ال يتلا ةينانألا ىضوفلا ةلاحخ ةقداص ةآرم تناك اهنأ الإ ةفاظنلا تافرشم ةياعرو

 ةيئاسن هوجو ؛ ةرفنملا نهتايكولس ىلع سكعنتو تارمتعملا سوفن يف ششعتو نكست

 نيتأ نهعيمج ةساعتلاو ىسألاب حضنت ةعبارو ةدراش ةئلاثو ةرماض ىرخأو ةيدرو

 ملظلا نم ةرملا ىوكشلاو بونذلا نم لاستغالاو ةنينأمطلاو صالخلا نع نثحبي

 نم ينمرح ديدشلا محازتلا نإ. فاصنإلا مدعو « ىبرقلا يوذ عشجو ةينانأو

50 



 ورمل رك هك توكفيلا ._...._-_-__-_-_-ت_-ت ب

 طيحت يتلا لالجلاو ةنينأمطلا حورب حاطأ اك يحورلا لصاوتلاو لمأتلاو عاتمتسالا

 نهملاقثأ ءاقلإ ىلإ ةفيرشلا ضرألا لوخد دنع تارمتعملا مظعم تعرسأ دقف ناكملاب

 ةمومحملا يديألا تعفتراو ريرم ءاكب يف هب ترجفناو ةتوبكملا رهقلاو نزحلا ماوكأو
 . لافطألا خارص عم ليوعلاو نجشلاب ةنوحشملا تاوصألا تطلتخاو ريبكتلاو ءاعدلاب

 اذه ىركذ عم لعافتلاو لصاوتلا قلخ يف لمأ ىندأ كانه دعي مل يريتسملا خانملا اذه يف

 ةليبنلا ةوعدلا كلت سرغو مهسرشأو رشبلا ىتعأ ضيورت لواح يذلا عدبملا ناسنإلا

 ةبعكلا ةرايزل ةمركملا ةكم ىلإ ةرونملا ةنيدملا نم انقيرط يف « ةليلج ا ةيدمحملا ةلاسرلاو

 ةطرشلا تاءاول دحأ ىلإ عمسلا انفهرأ امدنع سيبوتوألا يف ةيادبلا تناك ةفيرشلا

 عم اهديعتسأ تذخأو ةرمعلا كسانم ةطسبمو ةلسلس ةروصب انل حرش يذلا ءالجألا

 ةيراثتسالا جاربألا ينتلهذأ ةكم ىلإ لوصولا دنعو دوصقم ريغ أطخ يأل اًبنجت لجن
 ناكملا لظ نكلو اهعقوم نيبت ريسعلا نم حبصأ ىتح ةبعكلا رصاحت يتلا ةيلاعلا

 ةيحتلاب يديألا عفترتو ةبعكلا ةيؤر دنع اًصوصخ هتبهرو هلالجب اًظفتحم سدقملا

 ءاعدلاب جهلت لاجرلا سوؤر ئفكنتو ةبعكلا راتسأ ىلع ءاسنلا يمترتو دوسألا رجحلل
 بعشلا ةرصنل اًدحاو ءاعد عمسأ ملورانلا باذع نم ةاجنلاو ةبوتلا يف لمألاو

 لالتحالا نم يقارعلا بعشلا ريرحت وأ ينويهصلا لالتحالا نم هريرحتو ينيطسلفلا

 لب ةنمآو ةلداع ةايح يف اهقحو بوعشلل ءاعد يأ وأ يناغفألا بعشلا وأ يكيرمألا

 رتسلاو حاجنلاو ةحصلاب ءاقدصألاو لهألل ةيصخشلا ينامألا ىلع تاوعدلا ترصتقا

 ةقامحلاو عونخلاو فوخلا نم هللا انيمحي نأب ءاعد يأ عمسأ ملو رانلا باذع نم ةاجنلاو

 لب انقوقح ردهتو انتمارك ىلع سودتو انتاوقأ بهنت يتلا ىوقلل مالستسالاو ءابغلاو

 انبر» : لوقي نيرمتعملا دحأ ءاعد يانذأ قرتخا ةبعكلاب يفاوط ءانثأ نكلو « اهبصتغت

 ءالؤه روطي نأ تينمتو ةحارلا نم ردقب تسسحأ «ميرك اي رداق ءهرصم رسأ كفي

 .ةيدرفلاو ةيتاذلا مهتاوعدو ةقيضلا مهتاوذ زواجت اولواحيو مهءاعد تالسملاو نيملسملا
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 يورك اوكي ل هده كسلا ٠ ل | | تسبب
 تاذ يف نورمتعملا اهددري ناك يتلاو ةيتاذلا يف ةطرفملا تاوعدلا كلت تلمأت دقل

 دجاسملا دحأل ةئياهصلا قرح نع ثدحتت تايئاضفلا تاشاش تناك يذلا تقولا

 نإ « نيملستسملا ماكحلا دض وأ ةنياهصلا دض دحاو ءاعد عمسن ملو ةيبرغلا ةفضلاب

 ةعامجلا حورل نورقتفي دارفأك ةبعكلا لوح نوفوطي اوناك نيملسملا نم ةدشاحلا عومجلا

 طقف اوءاج مهأكو اهوبكترا يتلا بونذلا نم ةبوتلا يف ةبغرلاو فوخلا مهءولق ألمي
 لصاوتلا ىلع انئحت يتلا يقيقحلا مالسإلا حور ماهلتسال سيلو تاذلا ةنأمطو رهطتلل

 ةسدقملا ىضارألا نع دوذلاو ةلداع ةايح لجأ نم داهجلاو ملظلا ةمواقمو يناسنإلا

 ف لادا ىلا راو يعل انانرسر يضف قيمت ع ف ويومسلا ةناوتمللا وذ

 هرايدو مالسإلا ةمرح كاهتنا نولصاوي نيذلا يغبلا ىوقو ملظلا تاماه هيف عفترت ملاع

 لازتال اًنرق ١5 ذنم لوسرلا اههجاو يتلا ةيلاكشإلا نإ . هلهأ لالذإو هدجاسمو

 ديعتسأ نأ ىشخأو ةثراكلاو ملعتلا نيب ينونجلا قابسلاو رشبلا كولس يهو ةرمتسم

 : لاق ذإ ىلوألا ةيملاعلا برحلا رصاع نأ دعب زليو .ج.ه ريهشلا يناطيربلا خرؤملا ةروثأم

 ةثراكلا نأ ىرأ ينإو ةثراكلاو ملعتلا نيب قابس الإ وه ام ةيناسنإلا ةراضحلا خيرات نإ

 ةينانألاو عشجلا يأ ةثراكلاف زليو .ج.ه عم فلتخأ يننكلو « قابسلا تحبر دق

 ضعبلو ام ةلحرم يف ةيبلسلا ميقلا هذه رصتنت دق رخآلا شيمبتو بصعتلاو ةيدرفلاو

 . تقولا لاوط رصتنت نأ نكمي ال اهنكلو تقولا

 . ءادهشلاو راربألا نم ماركلا هبحصو ميظعلا يبنلل لالجإو مالس

 7٠٠١ ويام - يرصانلا يبرعلا
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 , ةشهدللا ةاجافلا | ا

 ءاملع ضعب عم ةيملع تاراوح يف هتضمأ قهرم موي دعب يلزنم ىلإ ةدئاع تنك

 ؛ تدتما ةيشاقن ةقلح راطإ يف تاعماجلل ىلعألا سلجملاب مالعألا ةذتاسأو

 ضعب ءارشل تكرام ربوسلا ىلع يرورم ةرورض تركذت ةدوعلا ءانثأ يفو تاعاس

 ينفقوتسي رورملا لجرب تئجوف ةزيجلاب دارم عراش عطافت دنعو ةيئادغلا مزاوللا

 رخآالا بناجلا ىلع نيمكلا يف ئبتخملا رورملا طباض ديسلا ةلباقمو ةصخرلا بلطيو

 ةدايقلا ةصخر هل تمدقو طباضلا ىلإ تهجتاو ةرايسلا نم تجرخف « عراشلا نم

 عفدو ةفلاخملا تاءارجإ يهني نأ هتوجرو يموقلا مقرلا هملسأ تدكو ةرايسلاو

 قيرطلا سفن يف يناتقبس نيترايس فلخ ريسأ تنك يننأ مغر ةبولطملا موسرلا
 وراك ةبرع انمامأ ترج هعم يثيدح ءانثأ يفو امهري مل هنإ لاق اهب هتربخأ امدنعو

 طباضلا تهبنو نانئمطالاو ةقثلا ىهتنمب عراشلا تعطقو أطخلا قيرطلا تزاتجا

 نإ هلوقب ةقايللا دودح زواجت لب تاءارجإلا ءابغإ مدع ىلع رصأو بجي ملو كلذ ىلإ

 لباقم هينج فلأ ةمارغو مايأ ةعبرأ يسبح متيسو رورملا ةباين ىلإ بهذأ فوس
 . ةصخرلا دادرتسا

 قئاللا نم سيل هنأب هتربخأو راودلا ينباصأ نأ دعب كسامتأ نأ تلواحو

 . ديدهتلا أدبو ةرايسلا نم جرخو هديب راشأف ةروصلا هذهب يعم ثدحتي نأ اًيقالخأ

 . ةبوبيغب باصأ تدكو ركسلا لدعم عفتراو يمد قرتحا دقو يلزنم ىلإ تدع

 نأ طباضلا اذه كردي لهو ؟روهمجلا عم لماعتلا يف ةطرشلا ةمهم هذه لهف
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 ةينهذلا ةروصلا هيوشت نم فعاضي فوس ةيناسنإلا نم يلاخلاو لداعلا ريغ هكولس

 تناكو ةصخرلا درتسأ نأ يتالاصتاب تعطتسا دقل ؟روهمجلا ىدل ةطرشلا لاجرل

 رورملا تادايق ىدل مهافتلاو لماعتلا نم عيفرلا ىوتسملا يه ةشهدملا ةأجافملا

 نيب ةلئاملا ةوجفلا تفشتكا ثيح « نيساي لماك ءاوللا ةزيجلا رورم ريدم اًصوصخ

 روهمجلا نوزتبي ءانمأ نم « عراشلا يف ةطرشلا لاجر ىوتسمو تادايقلا ىوتسم

 يلجن اهتيحض ناك تاواتإ نوبلطيو حئاوللاب مهماملإ مدعو مهتءارب نولغتسيو
 لصحو ريرحتلا ناديم يف ةطرش نيمأ هضرتعا امدنع يضاملا ناضمر رهش لالخ

 دقل « اهنيح يف ةعقاولا كلت نع تبتكو لاصيإ نودو قح هجو نود هينج ةئام ىلع
 ةيلخادلا ةرازو ىلع اهحرطأ يتلا تالؤاستلا نم ريثكلا اهريغو عئاقولا هذه تراثأ

 ظيلغت نأ رورملا ءاربخ دكأ دقلو « ءانمألاو طابضلا ليهأت يف رظنلا ةداعإل

 ةموظنملا حيحصتب ةريدج ىرخأ لولح نع ثحبلا نم دبالو الح سيل تابوقعلا

 « اًيوتس هينج تارايلم ١ ىلإ رورملا ثذارح ةفلكت تلصو نأ دعب اهلمكأب ةيرورملا

 . فالآ ةدع مهنم ىفوتي باصم فلأ 71و ليتق فالآ /و

 قرف ءاضعأ رايتخا ءوس ثراوكلا هذه بابسأ دحأ نأ ءاربخلا ءالؤه دكأ امك

 « هتاقوأو نيمكلا ناكم رايتخا ءوس هيلع بترتي ام مهبيردتو مهليهأت مدعو لمعلا

 «ةمهملا نكامألا يف روهمجلا داشرإل ةيحيضوت تاراشإ عضوب مامتهالا مدعو

 قيبطتلا يف رربملا ريغ ددشتلا وأ نينطاوملا ىلع ةملاظ تاواتإ ضرف هلك كلذ قبسيو

 . طيسبلا نطاوملا اهتيحض نوكي ليياكم ةدعب ليكلاو نوناقلل لداعلا ريغ
 نيب نواعتلا مدعو ءادعلا حور قيمعت نع ًالضف ةطرشلا لجر ةروص اًضيأ

 ةهازنلاو مازتلالاب نوزيمتي نوريثك مهنمو انئانبأ زعأ مهو ةطرشلاو روهمجلا

 رصم يف رورملا ةلكشم نأب فرتعن نأ انيلعو « روهمجلا ةمدخ يف ةيقيقحلا ةبغرلاو

 كراشت نأ بجي ةديدع ةيمسر فارطأ كانه لب طقف ةيلخادلا ةرازو دوهجب لحت نل
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 هي د 2 فلا ا ا حجو
 نم سيل نكلو اًضيأ روهمجلاو « عيرشتلاو طيطختل 9 هلا تائيهو تايلحملا الوأ اهيف

 . هدحو نمشلا روهمجلا عفدي نأ ةهازنلاو لدعلا

 . رصم يف رورملا ةلكشم نع نيلوئسملا نم ةيغاص اًناذأ دجأ نأ ىنمتأ ةياهنلا يفو

 7٠٠١ /ه /؟© مارهألا
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 يسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ةيصدسرمم |[
 ؟اهتايولوأ ىه امو ؟رصمل ةيفاقث ةسايس كانه له

 كرتت الو ايملاع ابخص قلخت ىتلا تاناجرهملاو ةيلافتحالا تارتؤملا ىفكت له

 بتكو ةينويزفيلتو ةيضرأ تاودنو ةريثك تارمتؤم لعفلاب كانه «ىباجيإ دودرم ىأ

 ديدجتل ىفكي اذه له نكلو فقوتت ال ةيفاقث تاناجرهمو عباطملا ىلإ عفدت ةريثك

 روصق ءانب ىلع نييالملا قافنإو راثآلا ميمرت له ءرصم ىف ىعمجلا لقعلا ريونتو

 ىدملا ةليوط ةداج جمارب عضوب مامتهالا نود ةيفاقثلا ةطشنألل ديدج ةينبأو

 اذه له «عادبإلا تالاجم فلتخم ىف رداوك ةيبرتب مامتهالا نودو ةيفاقثلا ةطشنألل

 تائيهلاو ثوحبلا زكارمو تاعماجلل ةيفاقث ةسايس كانه لهو ؟ىفكي هدحو

 ؟ميلعتلاو مالعإلا تارازول ةعباتلا ةفلتخملا

 ىف ىفاقثلا عادبإلا ةياعرو رشنل ةطخو حرسملاو انيسلل ةيموق ةطخ كانه له

 ةينلعلا ةباقر» نم فوخ نود ةينيدلاو ةينفلاو ةيبدألاو ةيركفلاو ةيملعلا تالاجملا

 !؟ةرتتسملاو

 ىرجي امل ةرصاعم ةيدقن ةيؤر ليكشت ىلإ ىعست ةيفاقث جماربو ةطخ كانه له

 اماردلاو ىئانيسلاو ىحرسملا عادبإلا تالاجم ةفاك ىف ىرصملا نطاوملا ىدل انلوح

 ىعمجلا نادجولاو لقعلا ليكشت نإ ..ىنيدلا هقفلاو ىملعلا ثحبلاو ةينويزفيلتلا

 كانه لهف ؛مالعإلاو ةفاقثلاو ءميلعتلا تارازو نم لك ىلع ىلوألا هتيلوئسم عقت
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 لك نإ ..اهرشنو ةفاقثلا جاتنإب ةينعملا تائيفاو تارازولا نيب ىقيقح قيسنتو نواعت

 عم قيسنتلاو لعافتلل روسجلا دم مدع ىلع صرحتو اهتسايسب درفنت ةرازو

 ءاياضقلاو مومه لا تاذب لغشنتو لاجملا سفن ىف لمعت ىتلا ىرخألا تارازولا

 ةهوشم ًاعاضوأ جتنأف نينسلا ربع مكارت ىوينب روصق نم تارازولا هذه ىناعتو

 هتاسبالمو هتاديقعتب ىلاحلا رصعلا اهحرطي ىتلا تايدحتلا عم لماعتلا نع ةزجاع

 ءادأ لهرتو ةيئاوشعلا نم رصم ىف ةيفاقثلا لاوحألا ىناعت .ةديدعلا هتايلاكشإو

 ةيمسرلا ةطشنألا عيمج ىلع ةيطارقوريبلاو ةيلكشلا ةرطيسو ةمئاقلا تاسسؤملا

 ىركفلاو ىفاقثلا جتنملل ىمكلا مكارتلا بلغت ذإ رصم ىف ةفاقثلاب ةينعملا تارازولل

 ةيفاقثلا تالجملاو فحصلا تارشع دهاشن كلذلو زيمتلاو عونلا رصنع باغو

 ىف نمكي ببسلا نأ دقتعاو ًاضهان ًايفاقث ًاعقاو نكيعن ال انتكلو تامجرتلاو ةيشكلاو

 ىراجتلا قيوستلاو جيورتلاو ةياعدلا ىلإ ليمت ذإ رصم ىف ةفاقثلل ططخت ىتلا ةيلقعلا

 ىرصملا عمتجملا نأ عقاولاو ةيفاقثلا ةضهنلل عورشم ءانبب اهمامتها نم رثكأ ةفاقثلل

 قايسلا نكلو ةقالخلا بهاوملاو ةعدبملا لوقعلاب عقاولا دفر ىلع ًامود رداق

 ةصرف ةداجلا بهاوملل حيتي ال تايلكشلاو رهاظملاب متبي ىذلا ىجوجايدلا

 قطنمب اهقافنإ متي نكلو ةمخض ةيدام تايناكمإ انيدل نأ (ى ريثأتلا وأ ةكراشملا

 تايوتسلا نع قرت فلج 3 ةارواللا تانك يجو ةيراحتلا ةاقسااو زيبا

 ىتلا روصعلل حلصت تناك ىتلاو ةيديلقتلاو ةيواضاملا تاداهتجالا رارتجاو

 انملاعت ىف ءاوس رينتسملا ىدقنلا ىنالقعلا باطخلا شيمهت نم ىناعن نحن ..اهتجتنأ

 تالواحملا ضعب كانه نأ ركنن نأ نكمي الو ىنيدلا ركفلا وأ ىعضولا ركفلا عم

 وأ تاسسؤملا ضعب ةطشنأ ىف لشمتت كانهو انه ةرثعبملا ةصلخملاو ةداجلا ةيدرفلا

 ةموظنم راطإ ىف الإ ضهنت ال ةفاقثلا نأل ىفكت ال اهدحو اهنكلو ةيفاقثلا تالجملا
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 ةيمالعإلاو ةيفاقثلاو ةيوبرتلاو ةيميلعتلا تاسسؤملا عيمج اهيف مهست ةلماكتم

 عجشيو عقاولل مهتيؤرو مهراكفأو مهتايكولس ىف رثؤيو سانلا ةايح ىف لغلغتي

 مهعمتجمو مهنطو اياضقب مامتهالاو فوخ نود مهتاعادبإ حرط ىلع بهاوملا ىوذ

 .هرصع تايدحت ةهجاوم ىلع ًارداق حبصي ىك

 من نامت ةظئانل كوض
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 ةيبرعلا ةفاقثلا ةمزأ ا 7

 ىلإ طقف اهوزعن نأ نكمي ال داعبألا ةددعتم ةبكرم ةمزأ نم ةيبرعلا ةفاقثلا ىناعت

 نيببس ىلإ ساسألا ىف اهعاجرإ نكمي نكلو نيعدبملا بايغو ةيعادبإلا لامعألا ةلق

 :امه نييروحم

 رارقلا عانصل ةقلطملا هبش مهتيعبتو برعلا ماكحلا ىأ رارقلا عانص ةمزأ :ًالوأ

 نييلودلا قودنصلاو كنبلاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ديدحتلاب مهو ىلودلا

 .ةيمملاعلا ةراجتلا ةمظنمو

 اهضيورت مت ةئف تائف ثالث ىلإ نومسقني نيذلا برعلا نيفقثملا ةمزأ :ًايناث

 زكارملا حلاصل اهباطقتسا مت ةيناث ةئفو مكحلا تاسسؤم حلاصل اهباطقتساو

 اهعم نيلماعتملاو اهراصنأل ءاخسب عفدتو ىلهألا طاشنلا لقح ركتحت ىتلا ةيبنجألا

 ةطيسولا لايجألا ءاوتحا فدهتست ةيخس تاءارغإب ةيطوبطخألا اهتاكبش رشنتو
 دودحم ىعمتجم داصحو لعتفم ىمالعإ جيجض تاذ ةيرهظم ةطشنأ ىف ةديدجلاو

 تارمتؤمو تاودن لوح روديو ةيبرعلا مصاوعلا ىف اهطاشن زكرتيو للضمو

 فيضت الو نمست الو ىنغت ال ةيمالعإ تاقيرو ىوس اهنع جتني اال ةيلافتحا

 ىذلا رييغتلا ركف نونبتي نيذلا ءالؤه مضت ىهف نيفقثملا نم ةثلاثلا ةئفلا امأ .ًاديدج

 داعبتسا متيو ةحداكلاو ةشمهملا تائفلاو ناطوألا اياضق نع مهعافد ىف هنودسجي

 ةفاك ىف ىنطولا رارقلا ةعانص ىف ريثأتلا تاذ عقاوملا ةفاك نم مظتنم لكشب ةعفلا هذه

 .ةينمألاو ةيطارقوريبلا طوغضلا لالخ نم كلذ متيو نيدايملا

52 



 نسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ةرورضو برعلا نيفقثملا ةيلوئسم ةيضق حرطت نأ دبال خانملا ذه لظ ىفو

 ةكرتشم ةيؤر ليكشتل مظنم ىعامج دهج لالخ نم ةيفاقثلا ةهبجلا كالتمال مهيعس

 ةيرشبلا ةيمنتلا اياضقو ليئارسإلا ىبرعلا عارصلا لشثم ةيريصملا اياضقلا لوح

 زكرتي ثيحب ىفاقثلا باطخلا ريوطت كلذ مزلتسيو ىبرعلا نطولا ىف ةيناسنإلاو
 ةحورطملا تاديدهتلاو تايدحتلاو نهارلا ىبرعلا عقاولا تالكشم صيخشت لوح

 .ايجراخو ايلخاد هماكحو هبوعشب ىبرعلا نطولا ىلع

 راصحلا نم ىناعي ام ردقب ىتاذلا زجعلا نم ىناعي ال ىبرعلا فقتثملا ناك اذإف

 ةمظنألل ةيعبتلا دويق كفب بلاطم هنإف ةينمألاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا دويقلاب ليبكتلاو
 نم صلختلا ىلع تقولا سفن ىف لمعلا ةرورض عم اهباكر ىف ريسلا مدعو ةمكاحلا

 ىلإ ىدؤي ال ىذلا ىدملا ىلإ (ةيكيرمألا ةيبوروألا) ةيبرغلا ةيفاقثلا ةيزكرملل ةيعبتلا
 تايكولسلا نم صلختلا ةيلوئسم ىبرعلا فقثملا ىلع عقي كلذك ثارتلا ىلع قالغنالا

 نود ىصخشلا عفنلا ةرئاد ىف قالغنالاو ةيجاودزالا سركت ىتلا ةيرهظملا تاسرام لاو

 قيمعتو هتاردق ريوطتل ىعسي نأ هيلع كلذلو ىربكلا اياضقلا وأ ماعلا حلاصلل ةاعارم

 هخيرات ثارت ىف رينتسمو ىباجيإ وه ام لك عم هلصاوت لالخ نم هتفاقثو هتمأل هءامتنا

 لمع جمانرب راطإ ىف ةرانتسالا قافر عم لصاوتلا لالخخ نمو ىفاقثلاو ىعامتجالا

 ةينطولا تارارقلا عنص ىف ةكراشملا نم ةيبرعلا بوعشلا نيكمت ىلإ فدهب ىعامج

 دئاع ماستقاو ريبعتلا ةيرح يف مهقح اهسأر ىلعو ةيساسألا مهقوقح نع عافدلاو

 كلذو ىبرعلا عمتجملا حئارش ةفاك ىلع اهعيزوت ةلادع نمضت ةروصب ةينطولا تاورثلا

 ةيبعشلا ةدارإلا مارتحا ىلع ىمسرلا ىبرعلا ماظنلا ربجي ىذلا ىدملا ىلإ الوصو
 مأ الجاع هجاويس هنإف الإو هتاسايسو هتاهجوتو هتارارق ىف مارتحالا كلذ سكعيو

 .اهيلع نمتؤأ ىتلا ةيلوئسملاو ةنامألا هنم عزتنت ةيعامج ةيبعش ةدارإب ًالجآ

 ٠٠٠١7 سرام ه - ةعماجلا توص
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 ةيتي فيد |
 لوحتلا لظ ىف ةيعيرشتو ةيداصتقا تامزأ ةدع نم ىناعي عمتجم ىف شيعن نحن

 مجح ةدايز ىف تامزألا هذه زربأ لثمتتو «تاينيعستلا لئاوأ ذنم قوسلا داصتقا ىلإ

 باسح ىلع ةيساسألا ةينبلا ثيدحت ىف عسوتلاو ىموكحلا عاطقلا مخضتو ةلاطبلا
 ةمزألا ىلإ ةفاضإلاب نويدلا ةدايز نع ًالضف ميلعتلاو ةحصلا ىف ةيمدخلا تاعورشملا

 رصم نأ ىلع صني ىذلا ١91/١ روتسد ليدعت ةرورض ىلإ ريشت ىتلا ةيروتسدلا

 .قوسلا داصتقا عم ضقانتي ام ةيكارتشا ةلود

 ذإ ءزمخلا ةمقل ءارو ثهلت تانئاك ىلإ نونطاوملا لوحت ةيلاحلا عاضوألا لظ ىفو

 نوئش ةرادإ ىف ةكراشملا وأ ةءارقلل ةيداملا تايناكمإلا وأ تقولا مهيدل دعيمل

 مهتاردق ةفعاضم ىف لثمتي نينطاوملا هجاوي ىذلا ىدحتلا حبصأ دقل «عمتجملا

 باسح ىلع كلذ ءاجو ىلعأ رجأ ىلع لوصحلا وأ فاضإ لمع ىلع لوصحلل ةينهملا
 .ةداحلا تاعوضوملا ةعباتمو فيقثتلاو ةفاقثلا

 ةفاقثلا جيورت ىلع تزكرف ةيعمتجملا ةمزألا نم مالعإلا لئاسو تدافتساو

 تايلآ لالخ نم «سنجلاو تانالعإلاو تاعونملاو ةضايرلاو ةميرجلا» ةيكالهتسالا

 ميقلا ةموظنمو ةينهملا تايقالخألا باسح ىلع قوسلا تايقالخأ ةدايس ىلإ تدأ

 ةفيحصلا ليوحتو نيكلهتسم ىلإ ءارقلا روهمج ليوحت مت كلذ قايس ىفو ةيعامتجالا

 نم ةفاقثلا هذه رشن ىف ًايساسأ ًارود ةيسنجلا ةددعتملا تاكرشلا تبعل اى «ةعلس ىلإ

 .ةفاحصلل ةيفاقثلاو ةيعاتجالا راودألا شيمبتو تانالعإلا لالخ
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 تلوحت نأ دعب اهتيقادصم طوبه ىلإ ةفاحصلا فئاظو ىف لوحتلا اذه ىدأ دقل

 نيرمثتسمو نيفظوم ىلإ نويفحصلا لوحتو ءاهلإلاو ةيلستلل تاودأ ىلإ فحصلا
 ىوذ ةمدخل اهنورخسيو ةفرعملاب نوبعالتيو ةينهملا ميقلاب نورجاتي ديدج عون نم

 امك نييفحصلا ىدل تاذلا ةروص تروهدت دقل .ءىسايسلاو ىداصتقالا ذوفنلا

 ةطلسلا قارتخاو لامعألا لاجر لغلغت ىدأو ماعلا ىأرلا ىدل مهتروص تروهدن

 دقنلا اهب ىنعأو ةفاحصلل ةيساسألا ةفيظولا ءافتخا ىلإ ةيرصملا ةفاحصلل ةيذيفنتلا

 ةيفحصلا ةداملا تلوحت ذإ ءىعامتجالا ملظلاو ةرادإلا ءوسو داسفلا نع فشكلار

 رهوجب تفصع ىتلا داسفلا تاسوريف ىه هذهو عفدي نمل ةيئاعد ةينالعإ ةدام ىلإ

 تاقالعلا ريراقتو ةيمسرلا رداصملا ىلع نييفحصلا داهتعا كلذ ىلإ فاضي .ةنهلل

 دقنلا ءافتخا ىلإ كلذ ىدأ دقو ةيجراخلا نوئشلا ةيلحملا ءابنألا ةيطغت ىف ةماعلا

 تاسراملا ضعب لوانتت تائيزج ىف رثعبملا ىقيريبمألا دقنلا ىقب نإو ىجيتارتسالا

 ىف ةيزكرملا تادايقلا وأ ةلودلل ةماعلا تاسايسلا دقن نم برتقت الو ةيذيفنتلا

 ىدل اياضقلل ةليدب ةيؤر قلخ ىف تمهاس دق ةيبزحلا فحصلا نأ مغرو .ةطلسلا
 ىتلا ةيفاقثلاو ةيداصتقالا اهتاسايس ىف ةيذيفنتلا ةطلسلا رارمتسا نأ الإ «ماعلا ىأرلا

 ماعلا ىأرلا باصأ كلذ لك .تاناجرهملا ةفاقث رشنو راقفإلا نم ديزملا ىلإ تدأ

 لعفن نحنو نوءاشي ام نولوقي مهعد» لوقي راعشل ةطلسلا ىنبت ببسب طابحإلاب
 ءادأ ريوطت ىف ايجولونكتلا تاثدحتسم رمشتسن نأ امهم سيل هنأ عقاولاو ««ديرن اه

 ةريسأ ةينهملا تاقالعلاو ةيمسرلا رداصملاو ةماعلا نيماضملا ىقبتو ةفاحصلا

 لك ىلع ميدختلا اهتمهم ةفيظو ىلإ ةنهملا لوحتتو ةيذيفنتلا ةطلسللو نينلعملل

 قوقح نع عافدلاو هفيقثتو روهمجلا ةيعوت ىف ىساسألا اهرود باسح ىلع ءالؤم

 .ىبرعلاو ىرصملا ىموقلا نمألاو ةينطولا ةيوهلاو نيفعضتسملا

 -ةعماجلا توص ١/ "/ 5 ٠٠١

525 



 يسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 يت رتا |
 نم الإ ةيواخ اهتاجوو ةعاقلا ىلإ ترظن امدنع ديدش لجخب تسسحأ

 :امهدحأ «راودلا» ةلجمل ىفاقثلا نولاصلا امههفاضتسا نيذللا نيريبكلا نيثدحتملا

 ىبعشلا ثوروملا ةساردل هتايح سرك ريدق ىحرسم جرخم يعفاشلا نمحرلا دبع .أ

 ىبعشلا ثارتلا ف صصختم ىعماج ذاتسأ ىناثلاو ؛ ةيحرسم ضورع ىلإ هليوحتو

 ةريصق ةرتف دعبو باجتسم دمحم فورعملا ىئاورلا اهب قحل مث «نالعش حيمس .دل

 تأدبو ىنارصاحي ةشهدلاو لجنلا لظ روهمج نودب نكلو راودلا ةقلح تلمتكا

 ةيضق لوانتت اهنأو ًاصوصخ ةيسمألا نع نالعإلا ىف انرصق له ..تاذلا ةبتاعم

 تاعماج ةذتاسأو نييحرسمو نيفلؤم نم نوعدبملا اهيلع ىلاوت ةيفالخ ةيئارت

 اهنكلو ةفورعملا رشعلا ريسلا نم ديدعلا نأش اهنأش لدجلا نم ريثكلا ريثت لازت الو

 نازك اي ىلا لداخل! ديز وزأ ةزيس وانك انآ صم يعض قف اضوصرخ انهو اهرنكأ

 وبأ بزح كانه قرفو بازحأ ىلإ مهميسقت ةجرد ىلإ ديعصلا ىلاهأ نادجو ىف ةيح

 .خلإ اذكهو ىتانزلل ثلاثو بايدل ىلاوم رخآو ديز

 تايلاعف ةعباتم نع عجارتلا نم ىوتسملا اذه ىلإ لاحلا انب لصي فيك تلءاست

 تاباشلاو بابشلا نم ديدعلاب ةعاقلا محدزت نأ تعقوت ةيقيقح ةداج ةيفاقث

 كلذكو نالعإلا انقلع ثيح مالعإلا ةيلك بالط نم ةفاقثلاو ةفرعملل نيشطعتملا

 ًانالعإ اهب ىسيئرلا وهبلا دهش ىتلا مهتباقن ىلع نوددرتي نيذلا نييفحصلا بابش
 ةيموقلا فحصلا ىف رشنلاب هانلمكتسا لب كلذب فتكن مو ةودنلا نع ًاعطاس
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 .ةيرطاو

 ةئدهتب اوماق روهمجلا بايغ ببسب ىكابتراو ىلجخ ناريبكلا نافيضلا ظحال

 لالخ ىرصملا عمتجملا ىف ترشتنا ةيبلسلا ةرهاظلا هذه نأ نيدكؤم ىرطاح

 لسأت ةرورضب انفزلي هنكلؤ ةيحان نم ئسألل وعدي ًارمأ اذهو ةريخألا تاوتسلا

 ىف ًاليوط تحرس اهبابسأ ةساردو ماعلا ىفاقثلا دهشملا نم ءزجك ةرهاظلا هذه

 سولجلاب نوقباستي ىفاملا ىف اوناك دقو ملعلا بالطب ةئلتمم دعت مل ىتلا تاجردلملا

 ضورعلاو ةيفاقثلا تاودنلاو ةعاقلا جراخ نم ىسارك راضحإو ذفاونلا ةفاح ىلع

 نم رصم بابشل ثدح ىذلا ام اهيلع نومحازتيو نوقباستي اوناك ىتلا ةيحرسلا

 ىف اهرودو ةفاقثلا ةيمهأب مهتيعوتو مهفيقثتو مهتيبرت ىف انرصق له ةديدجلا لايجألا
 رود تشم*و انتفرج دق تاقلحلا ةقحالتملا ةيداصتقالا تامزألا له ..؟رشبلا ءاب

 ةهافتلا مامأ ًاعساو قيرطلا تحسفأو ىفاقثلا رقفلاب انتباصأف انتايح ىف ةفاقثلا ريثأتو

 ةجبم ىلإ قوشلاو مازتلالاو ةيدجلا عقاوم لغشت ىك ةيقوسلاو ةولهفلاو ةلاحضلاو

 قفدت مغر ىنادجو ىف كابترالا ريثتو ىلايخ لغشت تلظ تالؤاست ةفرعلا
 ىبرعلا ملحلاو ةيلالهلا ةريسلا نع رسأو عتمم ثيدح ىف ىعفاشلا نمحر لا دبع

 عدبملا ىوارلا اهترادص لغش رهبم ىحرسم ضرعو ةيمارد ةيؤرب اهمدق دقل عئاضلا

 ًاليلق الإ ًاماع نيثالثلا زواجتي مل رمع ىف ًاركبم لحر ىذلا ىوانقلا تزع لحارلا
 ام سكع ىلع ىحرسملا ضرعلا ةرؤب ىف هعضي نأ زيمتملا جرخملا صرح دقو

 اذه ةيرقبعو ةبهومب هنم ًانايإ كلذو ةقباسلا ةيحرسملا ضورعلا هيلع تداتعا

 تجزتماو هنايك ىف تقلخت ىتلا ةيلالحلا ةريسلاب نوكسملا ىديعصلا باشلا

 هيلع عقوو هطقتلا دق جرخملا ناكو رصم ديعص ىف ةثراوتملا ةيروطسألا ءاوجألاب

 انلمأتو ويديفلا ربع ضرعلا داشنإ ىف اوصصخت ًايوار نيرشع نيب نم هرايتحا



 رنسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 اهصلختسا ىتلا ةيؤرلا رهوج انل ًاحراش جرخملا اهيدل فقوت ىتلا تاطحملا

 تمظعو هاياون تنسح امهم درفلا لطبلا نأ دكؤت ىتلاو اهزاربإ ىلع صرحو

 ىف نارسخملاو ةميزه اب هيلع موكحم عقاولا رييغت ىف ةليصألا هتدارإو ةليبنلا هتاردق
 ال عقاولا رييغتو ىقيقحلا صالخلا نأو اهداسفو سوفنلا رقفب تألتما ةئيب راطإ

 ليعفت ىلع نيرداق نيصلخ ءالبن رشب هزاجنإ ىف كراشي ىعامج دهجب الإ ققحتي
 .ناطوألا صوصلو ةرسامسلاو نيلاجدلا نم عقاولا ريهطتو رييغتلا ةدارإ

 ١٠٠ه سرام لوأ - ةعماجلا توص



 يسورحمملا رصم يف هنع توكسملا
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 ةسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 .؟ ارجاع لازيال يبرعلامالعإلا له || ]|

 هتأشن فورظ اهتضرف ىتلا هتاروصق ضعب زواجت دق ىبرعلا مالعإلا نأ ركذن نل
 ةلحرملا اهتضرف ىتلا ةعونتملا رهقلا بيلاسأو طوغضلاب ًارورم ةينامثعلا ةبقحلا ذنم

 عطتست مل ثيح لالقتسالا ةلحرم ىلإ ًالوصو ريبعتلا ةيرح ىلع ةيرامعتسالا

 قرطلا ىتشب لضانت تلظ نإو اهتاموكح توص زواجتت نأ ةيبرعلا ةفاحصلا

 دالبلاو تاموكحلا نمأ تارورض اهتضرف ىتلا ةيئرملاو ةيفخلا دويقلا ىلع لياحتلل

 اهطورشو اهتارورض تضرف تامولعملاو لاصتالا ىف ةيجولونكتلا ةروثلا نكلو

 كلذ لك عمو عاستالل ًالباق روطتلاو ةيرحلا نم ًاشماه ةيبرعلا ةفاحصلل تحنمو

 ىضاملا تاربخ باعيتسا ىلع رداق ريغ لازيال ىبرعلا ىمالعإلا باطخلا نإف

 ىمالعإلا باطخلا لاثم زربأ لعلو هتايدحتو رضاحلا تارورض عم فيكتلاو

 رقتفملا ىغالبلا ىئاعدلا عباطلا هيلع بلغي لزي مل ذإ ةينيطسلفلا ةيضقلا هاجت ىبرعلا
 دهج ىلإ جاتحي ىذلا ىملاعلا ماعلا ىأرلا ىلع زكري هنأو ًاصوصخ ريثأتلاو ةيلعافلل

 ىوقلا نم ةفلتخملا حئارشلا حلاصمو عئابطو تاجايتحا ةساردل ىموق ىعامج
 معازم عم ًانلعو ًارس أطاوتتو ىنيطسلفلا بعشلا قوقحب فرتعت ال ىتلا ةيملاعلا

 ىبرغلا مالعإلا لئاسو اودنجو تسوكولوم ا راثتسا اوداجأ نيذلا نييليئارسإل

 رمثتسي مل اذامل لءاستأ ىننإو ىنيطسلفلا قمحلا دض ىيئارسإلا لطابلا ةدناسن

 ريد ًاءدب نيينيطسلفلا دض ةيليئارسإلا رزاجملا تارشع مويلا ىتح ىبرعلا مالعإلا

 ةضافتناو ىصقألا دجسملا ةحبذمو اليتاشو ارباصب ًارورمو هيبقو مساق رفكو نيساي
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 يسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 لكب نويليئارسإلا هسرايي لازي ال ىذلا ىقرعلا ريهطتلا بيلاسأو تاينيناغثلا

 ال اذامل ؟ىنيطلسفلاو بابشلاو لفطألاو خويشلاو ءاسنلا دض ةيشحوو ةوارض

 ةيبرعلا تايئاضفلا اهثبت ةقطان ةيمالعإ روص ىلإ ةيواسأملا ثادحألا هذه مجرتت

 ةنهك صخألا ىلعو ىملاعلا ماعلا ىأرلا ىلإ اهب هجوتتو ملاعلا تاغل عيمجب

 ةميقل كاردإو ىناسنإ سح نم مهرئاض ىف ىقبت ام ريثتسن ىك ةيبرغلا ةيطارقميدلا

 اهيضارأ ىلع ةينطولا اهتدايسب عتمتلا ف ضرألا بوعش عيمج قحو لدعلا
 .اهتاسدقمو

 لافطألا ةلاسب ىلع ًادارتعا ىجيتارتسا وأ ىلحرم رصن ىأ ققحتي نأ نكمي لهو
 ..ةيروطسألا مهتعاجشب هلك ىبرعلا ملاعلا اودتفي نأ مهل ردق نيذلا نيينيطسلفلا

 ةدابإلا برح نع تامولعملا نم ديزملا ىلإ ةجاح ىف ىبرعلا ماعلا ىأرلا لهو

 زجعلا عم ىدؤت دق ةيمالعإ ةمختب انبصأ دقل ىنيطسلفلا بعشلا دض ةيليئارسإلا
 ىجراخلا ملاعلا ةدناسمو دييأت ىلع لصحن نأ نكمي لهو دلبتلا ىلإ لماشلا ىبرعلا

 ىلع فقي ىبرعلا مالعإلا لازي ال ىذلا ىمومعلا عباطلا ىذ ىسايسلا باطخلاب
 اولظو ىرئازجلا بعشلا دض ةيسنرفلا حباذملا ةفاك نويرئازجلا رمثتسا دقل ؟هباتعأ

 مهتيضق ةلادعب اوفتكي لو تاونس عبس لاوط ىىملاعلا ماعلا ىأرلا ىلع اهنوحرطي

 ايقيرفأ بونجب ىقيرفألا رمتؤملا بزح لعف كلذكو حلسملا حافكلا رارمتساو
 ىقيرفألا لاضنلا تاهبج مهأ ديدحتلا هجو ىلع ةيبرغلاو ةيملاعلا ةهبجلا تناكو

 دعب لودلا هذه راز امدنع اليدنام نأ ىتح ىرصنعلا ماظنلا تاعاشب زاربإل

 دق نكي ملو ةيبوروألا مصاوعلا ىف لاطبألا لابقتسا لبقتسا نجسلا نم هجورخ

 سرشأ سرامي لازي ال ىرصنعلا ماظنلا لك لب هدالب لالقتسا ىلع دعب لصح
 ةحبذم ىركذ ايقيرفأ بونج بعش لعج دقل .ايقيرفأ بونج بعش دض هكراعم
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 ةصرحملا ضم يف هنع توكسملا

 ًاموي 195١ ماع ضيبلا ىديأ ىلع ةقرافألا تارشع اهتيحض بهذ ىتلا ليفيراش

 ىتلا ةيلاغلا تايحضتلا ةديدجلا لايجألا ىسنت ال ىك مويلا ىتح هب نولفتحي اينطو

 رزاجملا ىدحإ ىقتنن ال اذامل ىرصنعلا ماظنلا ىلع ءاضقلا لجأ نم ءابآلا اهمدق

 ًايموق ًاثدح اهلعجنو اليتاشو ارباص وأ نيساي ريد لثم نيينيطسلفلا دض ةيليئارسإل
 هلالخ نم لواحنو ةيملاعلاو ةيلحملا مالعإلا لئاسو ةفاك ىف هئبنو ًايونس هب لفتح

 نكمي ال ةيدوهيلا ةلكشملا لح نأ مه دكؤنو برغلا ىف نيئتطاوتملا رئامض ظقون نأ

 ىدل ةيموقلا ةركاذلا طيشنت ىلع ةوالع ىنيطسلفلا بعشلا باسح ىلع ققحتي نأ

 اياضقل ثلاثلا علضلا وه مالعإلا نأ كش ال ..ىبرعلا ملاعلا ىف ةديدجلا لايجألا

 علضلا |مهب ىنعأو نيرخآلا نيعاضلا نع ةيمهأ لقي الو ةلداعلا ىنطولا ررحتلا

 نم اهانملعت ىتلا ةيساسألا ةربخلا ىه هذه ..ىسامولبدلا علضلاو حلسملا ىلاضنلا

 ىقيقحلا ىدحتلا وه اذهو ..مانتيفو ايقيرفأ بونجو رئازجلا ىف ةينطولا تاروثلا
 .؟كرحتن ىتمو ؟ىعن لهف ىبعشلاو ىمسرلا ىبرعلا مالعإلا هجاوي ىذلا

 ٠٠١١ ربوتكأ -١7 ةعماجلا توص
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 صيسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ذريزجلا ذانقو مطقملا ةفيحص ا 27

 ىماشلا ىفحصلا ىئثالثلا رصم ىف ىناطيربلا لالتحالا فلك 1844 ماع ىف

 عافدلل مطقملا ةفيحص رادصإب سويراكم نيهاشو فورص بوقعيو رمن سراف

 رصم ىف ىسنرفلا ذوفنلل ةيلاوم تناك ىتلا مارهألا ةءوانملو ةيناطيربلا حلاصملا نع

 ىناطيربلا ءاهدلا ثارت نم ةديفتسم هجو لمكأ ىلع اهرودب مطقملا تماقو كاذنآ

 اهتاحفص حتف لالخ نم ىرصملا ماعلا ىأرلا ىدل ةلبلبلا ثادحإو ةقرفلا ثب ىف

 مالعإلا ىف ةيناطيربلا ةسردملا هتسرأ ىذلا راعشلا اذه ..رخآلا ىأرلاو ىأرلل

 ريبعتلا ةيرح ىف ةيوازلا رجح لثمي هنوك ىلإ ةدنتسم تارمعتسملا بوعشل هجوملا

 حالس هنأ تتبثأ ثادحألا نكلو هرهوج ىف حيحص راعشلا اذهو ةفاحصلا ةيرحو

 كلذ ًاقلطم سيلو ىبسن رمأ اهنأ ىلع ةقيقحلل رظنت ةفسلف ىلع موقي وهف نيدح وذ
 هنع جتني ئراقلل ةريخألا ةيعجرملا هرابتعاو ىأرلا موهفمب ماتهالا مظاعت نأ

 انكمتم بتاكلا ناك اذإ اصوصخ هيلع ةيطغتلا وأ ةقيقحلا موهفم لايتغا ةرورضلاب

 ةردقملا ىلإ رقتفي ةداعلا ىه اى ئراقلا ٌناكو ىناعملاو ظافلألاب بعالتلا ىلع ًارداقو

 ىلإ ئراقلا زايحنا ىه ةجيتنلا نوكتو اهدينفتو ءارآلا ليلحت نم هنكمت ىتلا ةيملعلا
 قرط الك نأ عابطناب ئراقلا جرخي لقألا ىلع وأ عانقالا ىف ةراهم رثكألا بتاكلا

 ةيؤرلا دقفيو ةبلبلاب باصي ذئنيحو لطابلا نم ءيشو قحلا نم ءيش ىلع عازنلا

 .ىناطيربلا لالتحالا فادهأو ىرصملا بعشلا نيب عارصلا ةقيقحل ةحيحصلا

 ىه ةديدج ةيمالعإ ايجولونكت مادختساب نكلو طبضلاب نآلا ثدحي ام وه اذه
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 نيسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 لالتحالا لحم ىلودلا باهرإلاو ىنويهصلا ىبرعلا عارصلا لح دقو تايئاضفلا

 ىأرلاو ىأرلا راعش ةمهلتسم مطقملا ةفيحص رودب ةريزجلا ةانق موقتو ىناطيربلا

 ىذلاو ةيناطيربلا ةعاذإلا ةسردم ىهو اهءاحر ىف تأشن ىتلا ةسردملا نم رخآلا

 ةصرفلا ةحاتإ درجت ىه تايئاضفلا ةفيظو نأ هلالخ نم انل اولوقي نأ نوديري

 .نيدهاشملا نويعو ناذآ ىلإ اهقيرط دجت ىك ءارآلا عيمجل

 ةريزجلا ةانق زيكرت ىف لثمتي |ملوأ هلوقأ ام ةحص نادكؤي ناددحم نالثم كانهو

 هليصافت ىف اهقمعتو ةينيطسلفلا ةطلسلا ةدايق رقم راصح ىلع هيف غلابم لكشب

  ةنياهصلا نيدتعملا ةين نأ ملعي ناك عيمجلا نأ مغر كلذو بجعتلل ةريثم ةجردب

 لاغشإو املالذإ نودمعتي اوناك لب ةينيطسلفلا ةطلسلا ةدايق ةيفصت فدهتست نكت

 ةمظنملا ةيعاجلا ةدابإلا تايلمعو رزاجملا نع اهريصمبو اهب ىملاعلا ماعلا ىأرلا

 ىلع ًاضيأ هيف غلابم لكشب ةريزجلا زيكرت ظحالي كلذك «ىنيطسلفلا بعشلا دض

 لاح ىذلا رمألا ةيومدلا ةيصخشلا نوراش تاعازن ةجيتن هنأكو ناودعلا ريوصت

 نم ءزج هنأ وهو حيحصلا ىخيراتلا هقايس ءوض ىف ناودعلا مهف نيبو دهاشملا نيب

 اهدوقت ىتلا ةملوعلا برح نم ءزج تقولا سفن ىفو ولسوأ قافتا ميمرت ططخم
 نيب عضولا اذه لاح ا( «ملاعلا ءاجنأ عيمج ىف ةمواقملا دض ةدحتملا تايالولا

 فلتخم اهتبكترا ىتلا رزاجملا ةلسلس ىف ةقلحك رزاجملا هذه عقوم مهف نيبو دهاشملا

 .ىنويهصلا نايكلا مايق دعبو لبق ىنيطسلفلا بعشلا دض ةينوهيصلا تادايقلا

 ططخملا ةمدخ ىف ةريزجلا ةانق هب موقت ىذلا رودلا ىف لثمتي وهف ىناثلا لثملا امأ

 هب انعلاطت ىذلاو ةكربفملاو ةيمهولا ندال نب طئارشب ماعلا ىأرلا ءاملإل ىكيرمألا

 ١١ ثادحأ ةمهت قاصلإ ىف ىكيرمألا ءاعدالا زيزعتل رخآلاو نيحلا نيب ةانقلا هذه

 ىذلا تقولا ىف ةقثوم ةيقيقح ةلدأ ميدقت نود هناوعأو ندال نب ةعومجممب ربمتبس
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 ىلع ةرطيسلاب ةيعسوتلا اهتاططخم ذيفنتل ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا هيف بهأتت

 ىتلا ةيجيتارتساللا عقاوملا ىلع اهتضبق ماكحإو نيوزق رحبو قارعلا ىف طفنلا عبانم

 ماعلا ىلع ةلماكلا اهتنميه ضرفو ايسور بونجو ناريإو نيصل» ةرصاحم نم اهنكمت

 .ةينيطسلفلا ةيضقلا ةيفصتو ىبرعلا

 هب موقت تناك ىذلا رودلا سفنب موقت تحضأو خفلا ىف ةريزجلا تعقو دقل

 ةيمالعإلا ةيطغتلا سيل اهرود حبصأ ذإ ىغم نرق ذنم رصم ىف مطقملا ةفيحص

 ..ددجلا ةداسلا ةمدخو رصعلا قئاقح ىلع ةيطغتلا نكلو

 ةعماجلا توص ١5/ ١١/٠٠١7
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 تسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 قارعلا ىلع يكيرمألا ناودمعلا يف مالعإلا ءادهش | 13

 قارعلا ىلع ىناطيربلا ىكيرمألا ناودعلا ىف ةيركسعلا كراعملا اياحض ناك اذإ

 نييناطيربلاو نييكيرمألا ىلتقلا نم تائملاو نييقارعلا ءادهشلا نم فالآلا اوغلب دق

 دارفألا ددعب طقف ساقي نأ نكمي ال نييفحصلاو نييمالعإلا نم اياحضلا نإف

 كئاوأو «ًاديهش ١9 لاتقلا ةحاس ىف ىنهملا مهبجاو ةيدأت ءانثأ اودهشتسا نيذلا

 نييكيرمألا نييفحصلا نع ًالضف مهتنهم ءادأ نم اومرحو اودرط نيذلا

 نم ةمئاقب اودوزو «ًايفحص 4779 ةيناودعلا ةلمحلاب اوقحلأ نيذلا نييناطيربلاو
 قدنفل دمعتملا ىكيرمألا فصقلا كلذ ىلإ فاضيو نوجاتنبلا نم ةددشملا تاييلعتلا

 لب ..ىبظ وبأو ةريزجلا ىتانق بتاكم فصقو بناجألا نيلسارملا رقم نيطسلف
 موجن ضعب لمشت ىك بناجألاو برعلا نييفحصلا نم اياحضلا ةمئاق تدتما

 ىلإ مانتيف برح ذنم ًارهبم ًاينهم ًالجس كلمي ىذل تينرأ رتيب لثم ىبرغلا مالعإلا

 ىف نوجاتنبلا لشف ببسب 111801: ةكبش نم هلصف ررقت ذإ .ةيناثلا جيلخلا برح
 ماعلا ىأرلا اهدهاشيو دادغب نم تينرأ اهلسري ناك ىتلا ةزفلتملا لئاسرلا ةبقارم

 هل نأ امك رانلا طخ لم اد لماعلا ديحولا ىكيرمألا ىفحصلا هنألو ءىكيرمألا

 نييكيرمألا نييفحصلا ىلع نوجاتتبلا ةنميه نع ةلصفنملا ةيوقلاو ةصاخلا هرداصم

 نأ ىف تدكأ ًانايب تردصأو تينرأ درطب 7186© تماق دقو دادغب ىف نيلماعلا

 نلعأ ىقارعلا نويزفيلتلل ثيدحب ءالدإلاب همايقل ًارظن اهباسحل لمعي دعي مل لجرلا
 الفن تابعت دق نويكيرمألا تالازنحلا ايعبشو ىلا وألا زفت ةظخ نأ ف
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 نأ مغرلا ىلعو ..اهريدقت ءالؤه ءاسأ ىتلا ةديدشلا ةيقارعلا ةمواقملل ارظن ًاعيرذ

 نايبلا تردصأو تداع ابمأ الإ ةيادبلا ىف مرضخملا اهلسارم نع تعفاد دق ةطحملا

 ىدم رارقلا اذه سكعيو ..دبألا ىلإ تينرأ ليبس هيف تلخأ ىذلاو روكذملا

 ليومت ىف نيمهاسملا نيددشتملا بناج نم 118600 لا ىلع تسروم ىتلا طوغضلا

 ةيسفانتلا ةينهملا طوغضلا ىلإ ةفاضإلاب ةطحملل ةكلاملاو كيفارج لانويشان ةسسؤم

 ىتلا زوين سكوف ةكبش لثم ىرخأ تاطحم بناج نم ةطحملا اهل تضرعت ىتلا
 ىتلاو ةيكيرمألا ةرادإلا روقص نم ةموعدملاو فرطتملا ىكيرمألا نيميلا اهكلمي

 ضرعت !ى .ىقارعلا نويزفيلتلا ىلإ روكذملا ثيدحلاب هئالدإ دعب ةدشب تينرأ تمجاه

 دعب ًاصوصخ وزغلا ىوق بناج نم فثكملا فصقلل دادغب ىف ةريزجلا ولسارم
 عنمب كرويوين ةصروب تماق دقو .ناكيرمألا ىلتققلاو ىرسألا روصل اهتعاذإ

 ناكيرمألا زركاملا ماق اك ةيداصتقالا هترقف ميدقت نم ىركسلا رمع ةريزجلا لسارم

 ىكيرمألا ملعلاب عقوملا راوز ئجوف ثيح تنرتنإلا ىلع ةريزجلا عقاوم ةمجاهمب
 ليحرتلل ةيكيرمألا زوين سكوف ةكبش لسارم ضرعتو .ىلوألا هتحفص ىلع ًاعوفرم
 ةمئاقب همازتلا مدع ةجحب ةيكيرمأ ةبابد رهظ ىلع اهءاج ىتلا ةحاسلا نم ًاروف

 زكري نأ هل بحاصملا روصملا نم بلط امدنع نوجاتنبلا اهب هدوز ىتلا تاهيلعتلا
 .كراعملا ريس حضوت لامرلا ىلع ةطراخ هعبصأب مسري ىك ضرألا ىلع هتسدع

 زايحنالاب اهومهتا نيذلا ةتياوكلا طخسل ةيبرعلا ةانق تضرعت رخآلا بناجلا ىلعو

 ةئيه تبحس كلذ نم ىسقألاو ةيتيوكلا ىضارألا نم اهلسارم اودرطو مهدض

 الو .ةانقلا هذه ليومت ىف ماهسولل هتمدق تناك ىذلا ضرعلا ةيتيوكلا راثتسالا

 ىتلا ةيقيقحلا ىه نييفحصلاو نييمالعإلا دض برحلل ىلوألا ةيحضلا نأ كش

 لوكوتوربلا نم ا/4 ةدالل ةحضاف ةفلاخم دعي ىذلا رمألا اتوص تاكسإ اودارأ

 ةرقتسم ةيلود ةينوناق ةدعاقل ًائينقت دعي ىذلاو فينج تاقافتا ىلإ فاضملا لوألا
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 تسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 نيل سارملاو نيبفحصلل ةصاخ ةيلود ةيامح ىمحم ىلود زكرم ريفوت نمضتت
 دعي مهيلع ءادتعالاف ىلاتلابو ةحلسملا تاعازنلا قطانم ىف مهنواعي نمو نيروصملاو

 ءادتعالا بكترا نم ةمكاحم ةيلوئسم ةيدتعملا لودلا قتاع ىلع عقيو برح ةميرج

 ةمكحملا صتختو مهرسأو ىحرجلاو اياحضلا ضيوعت اهيلع بجيو نييفحصلا ىلع

 اهعبتي ىتلا لودلا بناج نم ةوعدلا كيرحتو اهاياضق ىف لصفلاب ةيلودلا ةيئانجلا

 ءدبلل ةيئانجلا ةمكحملل ماعلا ىعدملا ىلإ مدقي ىوكش وأ غالب لالخ نم اياحضلا
 مهعضو وزغلا تاوقل ىمالعإلا لشفلا نأ كش الو ..عئاقولا ىف قيقحتلا ءارجإ ىف

 ءافرشلا نييفحصلا ةهجاوم ىف ىملاعلا ماعلا ىأرلا مامأ حضاف ىمالعإ قزأم ىف

 نييقارعلا نييندملا قحب وزغلا تاوق اهتبكترا ىتلا مئارجلا ةقيقح رشن اولواح نيذلا

 تايفشتسملاو ىرابكلاو روسجلاو قفارملاو ةيساسألا ةيئبلا ريمدت تلمش ىتلاو

 ةيفحصلا تاسسؤملاو ةيبعشلا قاوسألاو ةينكسلا ءايحألاو فحاتملاو تاعماجلاو

 ءالؤهل لالجإو رابكإ ةيحت اياحضلا نم ريبك ددع طوقس ىلإ ىدأ امن ةيمالعإلاو
 نل ىتلا ةقيقحلا ةيكذلا مهئامدب اورطس نيذلا نييمالعإلاو نييفحصلا نم ءادهشلا

 ثحبلا ةنهم اهنكلو بعاتملا نع ثحبلا ةنهم تسيل ةفاحصلا ةنهم نأ ىهو بيغت
 .ةيندملا ةايحلا ايافخخ ىف وأ لاتقلا تاحاس ىف ثدجو (ثيح ةقيقحلا نع
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 نيسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 دشن تاسوريف | 4

 لوحتلا لظ ىف ةيعيرشتو ةيداصتقا تامزأ ةدع نم ىناعي عمتجم ىف شيعن نحن

 مجح ةدايز ىف تامزألا هذه زربأ لثمتتو «تاينيعستلا لئاوأ ذنم قوسلا داصتقا ىلإ

 باسح ىلع ةيساسألا ةينبلا ثيدحت ىف عسوتلاو ىموكحلا عاطقلا مخضتو ةلاطبلا

 ةمزألا ىلإ ةفاضإلاب نويدلا ةدايز نع ًالضف ميلعتلاو ةحصلا ىف ةيمدخلا تاعورشملا

 رصم نأ ىلع صني ىذلا ١91/١ روتسد ليدعت ةرورض ىلإ ريشت ىتلا ةيروتسدلا

 .قوسلا داصتقا عم ضقانتي امت ةيكارتشا ةلود

 ذإ :زبخلا ةمقل ءارو ثهلت تانئاك ىلإ نونطاوملا لوحت ةيلاحلا عاضوألا لظ ىفو

 نوكش ةرادإ ىف ةكراشملا وأ ةءارقلل ةيداملا تايناكمالا وأ تقولا مهيدل دعي مل

 مهتاردق ةفعاضم ىف لثمتي نينطاوملا هجاوي ىذلا ىدحتلا حبصأ دقل «عمتجملا

 باسح ىلع كلذ ءاجو ىلعأ رجأ ىلع لوصحلا وأ فاضإ لمع ىلع لوصحلل ةينهملا

 .ةداحجلا تاعوضولملا ةعباتمو فيقثتلاو ةفاقثلا

 ةفاقثلا جيورت ىلع تزكرف ةيعمتجملا ةمزألا نم مالعإلا لئاسو تدافتساو

 تايلآ لالخ نم «سنجلاو تانالعإلاو تاعونملاو ةضايرلاو ةميرجلا» ةيكالهتسالا

 ميقلا ةموظنمو ةينهملا تايقالخألا باسح ىلع قوسلا تايقالخأ ةدايس ىلإ تدأ

 ةفيحصلا ليوحتو نيكلهتسم ىلإ ءارقلا روهمج ليوحت مت كلذ قايس ىفو ةيعامتجالا

 ةفاقثلا هذه رشن ىف ًايساسأ ًارود ةيسنجلا ةددعتملا تاكرشلا تبعل امك «ةعلس ىلإ

 .ةفاحصلل ةيفاقثلاو ةيعاتجالا راودألا شيمبتو
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 زنسورحملا رصم يف هنع توكسسملا

 تلوحت نأ دعب اهتيقادصم طويه ىلإ ةفاحصلا فئاظو ىف لوحتلا اذه ىدأ دقل

 عون نم نيرمثتسمو نيفظوم ىلإ نويفحصلا لوحتو ءهلإلاو ةيلستلل تاودأ ىلإ فحصلا

 ذوفنلا ىوذ ةمدخل امهورخسميو ةفرعملاب نوبعالتيو ةينهملا ميقلاب نورجاتي ديدج

 تروهدت امك نييفحصلا ىدل تاذلا ةروص تروهدت دقل ءىسايسلاو ىداصتقالا

 ةيذيفنتلا ةطلسلا قارتمخاو لابعألا لاجر لغلغت ىدأو «ماعلا ىأرلا ىدل مهتروص

 نع فشكلاو دقنلا اهب ىنعأو ةفاحصلل ةيساسألا ةفيظولا ءافتخا ىلإ ةيرصملا ةفاحصلل

 ةيمالعإ ةدام ىلإ ةيفحصلا ةداملا تلوحت ذإ ءىعاتجالا ملظلاو ةرادإلا ءوسو داسملا

 كلذ ىلإ فاضي .ةنهملا رهوجب تفصع ىتلا داسفلا تاسوريف ىه هذهو عفدي نمل ةيئاعد
 ةيلحملا ءابنألا ةيطغت ىف ةماعلا تاقالعلا ريراقتو ةيمسرلا رداصملا ىلع نييفحصلا داهتعا

 دنلا ءافتخا ىلإ كلذ ىدأ دقو ةيجراخلا نوئشلا ةيطغت ىف ءابنألا تالاكو ىلعو

 تاسراملا ضعب لوانتت تائيزج ىف رشعبملا ىقيريبمألا دقنلا ىقب نإو ىجيتارتسالا

 .ةطلسلا ىف ةيزكرملا تادايقلا وأ ةلودلل ةماعلا تاسايسلا دقن نم برتقت الو ةيذيفنتلا

 الإ ,ماعلا ىأرلا ىدل اياضقلل ةليدب ةيؤر قلخ ىف تمهاس دق ةيبزحلا فحصلا نأ مغرو

 نم ديزملا ىلإ تدأ ىتلا ةيفاقثلاو ةيداصتقالا اهتاسايس ىف ةيذيفنتلا ةطلسلا رارمتسا نأ

 ىنبت ببسب طابحإلاب ماعلا ىأرلا باصأ كلذ لك «تاناجرهملا ةفاقث رشنو راقفإلا

 سيل هنأ عقاولاو ««ديرن ام لعفن نحنو نوءاشي ام نولوقي مهعد» لوقي راعشل ةطلسلا

 ةماعلا نيماضملا ىقبتو ةفاحصلا ءادأ ريوطت ىف ايجولونكتلا تاثدحتسم رمثتسن نأ امهم

 ةناون لوجو هي يقل ةظاربتللو ةينادحلل رنا نيل كاقدلتلاو ةسسرلا ردابعلاو

 ىف ىساسألا اهرود باسح ىلع ءالؤه لك ىلع ميدختلا اهتمهم ةفيظو ىلإ ةفاحصلا

 ىموقلا نمألاو ةينطولا ةيوهلاو نيفعضتسملا قوقح نع عافدلاو هفيقثتو روهمجلا ةيعرت
 .ىبرعلاو ىرصما

 ٠٠١ 5 سرام لوأ - ةعماجلا توص
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 قسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ذرحلا دانقو يكيرمألا مالعإلا ا .

 دارفألا نم هيكلام حلاصمو ركف نع ربعي لاح ناسل لظيسو مالعإلا ناك دقل

 تصصخ ةرحلاب ةامسملا ةديدجلا ةيئاضفلل ةكلاملا ةيكيرمألا ةسسؤملاو لودلاو تاعامجلاو

 ةيئاضفلا هذه فدو .ةروشنملا ةيفحصلا ربراقتلل ًاقبط رالود نويلم "7 ىلإ 50 نيبام اهل

 تفشك دقلو .اهومت ىتلا ةهجلا حلاصم نع ربعتس اهنأ ىأ ءايبرع اكيرمأ ةروص نيسحت ىلإ
 ىذلا ىرصحلا ءاقللا ف دسجت ىذلاو ىلوألا ةظحللا ذنم ىكيرمألا اههجوت نع «ةرحلا»

 مييقتل ضرعتلا نم دبالو ةيطارقميدلا نع ىديلقتلا باطخلا ررك ىذلا شوب عم هترجأ

 .فدهتسملا روهمجلا :(هيناثو فده ا امهلوأ نيرايعم لالخ نم ةيئاضفلا هذه

 ةيطارقميدلا قيقحت وه اهفده نإ :اهب نولماعلا لوقي ةرخلا ةيئاضفلا فده نع

 ةيرحو تاباختنالا ةيرحو ةفاحصلا ةيرح ىأ «ىبرعلا ملاعلا ىف ةماعلا تايرحلاو

 الو .ةفلتخملا هتاراوح ىف شوب اهمدختسي ىتلا تارابعلا تاذ ىهو لكك عمتجملا

 ال ليصأ أدبم ىهو ىبرع ريغ وأ ناك ًايبرع ناسنإ لكل ىعسم ةيطارقميدلا نأ كش
 وهف ةيطارقميدلا نومضم لوح ًافالتخا كانه نكلو .هتيمهأ ىلع فالتخالا نكمي

 ةيصخشلا مهحلاصم قيقحتل نوريثكلا اهلغتسا دقو ةضافضف ةطاطم ةرابع

 لذتباو ىقيقحلا اهنومضم نم تغرفأ اهنأ ىتح اهنولثمي ىتلا ةيقبطلاو ةيوئفلاو

 طقف ةيرحلاو ةيطارقميدلا راعش عفرب اهب نيلماعلاو ةرحلا ةيئاضفلا ءافتكاو .اهانعم

 كلت داعبتسا متي نأو ًايداصتقا ةرداقلا ةيعامتجالا حئارشلا اهب عتمتست نأ ىنعي

 .ةماعلا ةكراشملا ىلع اهتردق مدع مكحب ةشمهملاو ةريقفلا ةيعاتجالا حئارشلا
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 ٌنيسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ةيعاتجالا قوقحلا شيمهتو طاقسإو ةيسايسلا قوقحلاب عاتمتسالا ىلع راصتقالا نإ

 طابتراف ةيبرعلاب ةقطانلا ةيكيرمألا ةيئاضفلا موهفمو ةيطارقوميدلل انموهفم نيب قرافلا وه

 .ىعامتجالا لدعلاب ةيطارقميدلا طابترا ىنعي ةيعاتجالا قوقحلاب ةيسايسلا قوقحلا

 فدهتست (ةرحلا» ةيئاضفلاف :فدهتسملا روهمجلاب صاخلا ىناثلا رايعملا امأ

 نم مهروهمج نأ اهنع نيلوئسملا داقتعا نم ًاقالطنا ىبرعلا ىعمجلا لقعلا ًاساسأ

 ةوسأ ءاكذلاو ىعولاو كاردإلا نم ىندألا دحلا ىلإ نورقتفي برعلا نيدهاشملا

 ةيسايسلا مهتدايق فلخ مهقايسناو ملهج ةحادفب ملاعلا دهش نيذلا نييكيرمألاب

 ىف ةيئاضفلا هذه حجنت نأ نكمي له وه حورطملا لاؤسلاو ةهئاتلا ناعطقلا لثم

 ةنميهلا تاسرامم موي لك هدكؤت ىذلا حيبقلا ةيكيرمألا ةسايسلا هجو ليمجت

 ةيئاضفلا هذه قلخت نأ نكمي لهو ؟نيلايكمب ليكلاو ةيكيرمألا ةسرطغلاو

 مئارجلل ةدناسملا ةيكيرمألا تاسرام لا مغر ىبرعلا ماعلا ىأرلا ىدل ةيقادصم

 .؟قارعلاو ناتسناغفأ ىف اهتاذ اكيرمأ مئارج ىلع ةوالع نيطسلف ىف ةيليئارسإلا

 .ةيقادصمو انزاوت رثكأ برعلا نيدهاشملا مامأ ةريثك ةيمالعإ تارايخ كانه نإ

 ىف ةقلح اهنأ دكؤي ةرحلا هذهل ىئاضفلا ثبلا نم دحاو موي ةعباتم نأ كشالو

 نافشكت ىاه ةلجمو اوس ةعاذإ ..ةيكيرمألا ةيمالعإلا تايلآلا نم ةلماكتم ةلسلس

 ءاهلبلاو ءالمعلا باطقتساو ىبرعلا ماعلا ىأرلا ليكشت ةداعإل اكيرمأ هل ططخت امع

 اهنوعطاقي فوسف مهناطوأل نومتتملا ءايكذألا ءايوسألا امأ نيضرغملاو نيعودخملاو

 .ىبرعلا ملاعلا هاجت ةيكيرمألا ططخلا املالخ نم نوعباتي ريدقت نسحأ ىلع وأ

 نم دبال لب ةزجاعلا ةدماحلا انعقاوم ىف ءاقبلا عم ةديدجلا ةيئاضفلا ضفرن ال اننإ

 ةيبنجألا ةدنجألا ةهجاومل ًايعاتجاو ًايسايس اهليعفتل ىعسلاو ةينطولا انتدنجأ ديدحت
 .انيلع اهضرف نولواحي ىتلا ديدحتلاب ةيكيرمألاو

 5٠٠١ 5 /7 /7؟7- ةعماجلا توص
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 نيفعصلءزعال ||6
 نم ةعونتم طامنأ برعلا نييفحصلل ريخألا رمتؤملا ف ثدح أم تلمأت

 لازت ال ىتلا ةرهاقلا ىف دقع ىذلا مهرمتؤم ةدئام ىلع اوقتلا برعلا نييفحصلا

 ذنم اهيلإ نوتأي اوناك برعلاف «ةبورعلا ةمصاع» ميدقلا بقللا حمالم ضعب لمحت
 ىكو ةايحلا عورف فلتخم ىف اهداور نفو ةفاقثو ملع نم اولهني ىك ديعب نمز

 ةلماعمو ءانبألا ةيبرتو تويبلا ةرادإ نونف اهئاسن نمو ةمكحلا اهخويش نم اوسبتقي
 مهتراضح هتجتنأ ام لمجأب ىراضحلا عاتمتسالا بيلاسأ اهئايرثأ نمو جاوزألا

 بحملاب ةضاعتسالاو ءانفلا ةهجاوم ىف دومصلا اهتئارقق نمو نيرخآلا تاراضحو

 نفسلا ءيجم مهدالب ىف نورظتني اوناك دقف ؛ةبخاصلا ةيداملا رهاظملا نع نماضتلاو

 نينانفلاو ءالعلاو ماكحلاو ةساسلا رابخأو ةيرصملا فحصلا لمحت رصم نم ةمداقلا

 رارحألا نوديؤي نيذلا نيرخآلا ةهجاوم ىف دفولا ىلإ نوزيحتيف ةضايرلا لاطبأو

 نوعباتيو «كلامزلا راصنأ لباقم مدقلا ةركل ىلهألا قيرفل نوبصعتيو نييروتسدلا

 دمحمو بايد قيفوتو ىسوم ةمالسو ىنزاملا تالجاسمو نيسح هطو داقعلا كراعم

 ىسيمخلا نمحر لا دبعو ىوانشلا لماك رداون بلق رهظ نع نوظفحيو رودنم

 ىطعملا دبعو روبصلا دبع حالصو ىقوشو ظفاحو ىسنوتلا مريب راعشأ نوددريو

 نوعتمتسي ويدارلا ةزهجأ لوح رهش لك نم لوألا سيمخلا ىف نوفتليو ىزاجح

 ًالايجأ نولثمي نآلا اوءاج «موثلك مأ ىبرعلا ءانغلا ةديس نم ليصألا برطلاب

 ام أوسأ دنع نورخآلا فقوتو ليمجلا ىبرعلا نمزلا نم ًاءزج مهضعب دهش ةفلتخم
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 رمآتلاو قزمتلا :ةيطفنلا ةبقحلا لظ ىف ىبرعلا عجارتلاو راسحنالا ةرتف هتجتنأ

 تاذلل ءامتنالاو برغلا نم ىتأي ام لكلو ةيعبتلاو ةيزاهتنالاو ةيرطقلا حورلاو

 نولمحي نآلا اوءاج دقلو ءيضملا اهثارتو ناطوألل ءامتنالا نم رثكأ ءوسلاب ةرامألا

 عم ءالؤه فلاحت دقو ةفيعضلا سوفنلا ءارشو ةينانألاو ةيعفنلا مهرصع ميق

 مهتلاحضو مهتينانأب خلع عيمجلا رمأتو «نييرصملا نييفحصلا نم مههابشأ
 مادقأ تحت رمعلا لاوط سولجلا مهل حيتت ىتلاو ةصيخرلا بصانملا ىلع مهبلاكتو

 طقاستملا تاتفلا نم ديزم لجأ نم نولورهم مهراغص تيأر .قوسلا ةداسو ماكحلا

 ًاماع نيثالث ىلع ديزي ام داحتالا ةمق ىلع اوعبرت نيذلا نييزاهتنالا رابك دئاوم نم

 لمح ىف ةكراشملاو مدقتلا صرف نييفحصلا نم ةديدجلا لايجألا نع اوبجحو

 ..ةنصارقلا ءالؤه هدسفأ ام حالصإ ةلواحمو مهوقبس نم ةربخلا باستكاو ةيلوئسملا

 ىف ضيغبلا مهرود ىلإ ريشت ىتلاو ًاعيمج انتاركاذب ةقلاعلا ةرملا ةقيقحلا ىلإ اوهبتني ملو
 قوسلا رئاودو تاموكحلل قلطملا عوضخلاو مقعلاب ةيبرعلا ةفاحصلا ةباصإ

 لقعلاو ىسفنلا ءاوخلا ىدم ىنشهدأ ؛,ةساخنلا راجتو نينلعملا نم ةرساسلاو

 بصانملا نم تمخضتو ترثأ ىتلا تادايقلا هذه هيلع ىوطنت ىذلا ىنادجولاو

 نابشلا نييفحصلا قرع نم ةقورسملا تاورثلاو فئازلا ةبيألا جيجضو ةيسائرلا

 ةايحلا ىدم اهب ظافتحالاو ةيدايقلا عقاوملا صانتقا ىلع مهرارصإ ىنشهدأ

 .ةديدجلا لايجألا نم ةدعاولا رصانعلا هيوشتو داعبتسا ىف مهتسارشو

 نم اهنم اومرح ىتلا صرفلاو اهوصنتقا ىتلا مناغملا تلشف له :وه لاؤسلاو

 ىذلا نامرحلاب نورعشي اولازي ال لهو ؟مهسفنأ نع مهئاضر قيقحت ىف اهب قحأ
 ىتلا ةديدجلا مناعملا ىه امو ؟ايعامتجاو اينهم ةعضاوتملا مهتايادب ذنم مهبحاص

 ال مهنأ دكؤملا نم ؟ةقاربلا ةطلسلا نم ديزم «تاورشلا نم ديزم ؟اهيلإ نوعلطتي
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 ىبدألاو ىداملا نامألا وأ ةفعضتسملا ةنهملل ةماركلا نم ديزم قيقحت ىلإ نوعلطتي

 اهئانبأ قوقحو اهتيرحو ةيبرعلا ةفاحصنا تناك اذإو .نيهئاتلا ىرايحلا نييفحصلل

 خورش نم ثدحاام نإف قوسلا ةرساسو تاموكحلا ىديأ ىلع تكهتنا دق
 مهرمع ىهتنا نيذلا» ةداسلا ءالؤه ىديأ ىلع اهئانبأو ةنهملل تاكاهتناو

 .برعلا نييفحصلل ءازع الو سوفنلا ىمديو سوؤرلا ريدي «ىضارتفالا

 ٠٠١5/١7/19 ىرصانلا ىبرعلا
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 ريبعتلا ةيرحو نيبمحصلا قوقح ا 1

 ام مغر ةيبرعلا تاموكحلا بناج نم ةسرش ةمجه ىأرلاو ريبعتلا ةيرح هجاوت
 ىقلت ىف تاعامجلاو دارفألا قوقح ىلع دكؤت صوصن نم ةيبرعلا ريتاسدلا هب رخزت
 ةيخيرات ةلحرم شيعن اننأ مغرو ةحاتملا لئاسولا عيمجب اهرشنو اهوادتو تامولعملا

 اهزربأو ةيلودلا تامولعملا تاكبش ىف راحبإلا ةيرحو ةحوتفملا تاوامسلاب فرعت

 .تنرتنإلا

 ةيرح نع ةرضاحم ءاقلإل سنوت عرف ةيلودلا وفعلا ةمظنم نم ةوعد تيقلت

 ةيرحل ىملاعلا مويلا ةبسانمب برعلا نييمالعإلاو نييفحصلا قوقحو ةفاحصلا
 ءاقلإب تمق ىلاتلا مويلا ىفو .ويام ” موي ةيرصملا ةرئاطلا ىلع ترفاسو ىفحصلا

 نييفحصلا نم ريبك ددع دشتحا ثيح «سنوتب ةمظنملا رقم ىف ةرضاحملا

 تارضاحلا ءاسنلا ددع ةلق ىنلاهو .ناسنإلا قوقح ًاضيأو ءارفسلاو نييمالعإلاو

 ناك ةيسنوتلا ةأرملل ىطارقميدلا داحتالا نأب ىنوريخأ كلذ نع ترسفتسا ايلف

 .تقولا سفن ىف ةأرملا قوقح نع ةودن دقعي

 ةيوضعلا ةقالعلا تحضوأو ريبعتلا ةيرحل ىنوناقلاو ىخيراتلا راطإلا نع تثدحت

 لب ءطقف نييفحصلل ًازايتما تسيل اهنأو «ةماعلا تايرحلاو ةفاحصلا ةيرح نيب

 عقاولا ىلإ ليصفتلاب ترشأ مث ءلماشلا ىعمتجملا عقاولاب ةيلدج ةروصب طبترت
 ةوطسو ةيحان نم ةيبرعلا تاموكحلا ىكف نيب اهطوقسو ةيبرعلا ةفاحصلل نهأرلا

 ىتلا ةديدعلا ةيعيرشتلا دويقلا ىلإ ترشأو .ىرخأ ةيحان نم قوسلا ةفاقثو نينلعملا
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 تامولعملا رداصم ىلإ لوصولا ىف نييفحصلا قوقح ردهو ةفاحصلا ةنهم لبكت

 لب .ةدراطملاو ديرشتلاو سبحلا دح ىلإ لصت ىتلا تابوقعلا ظيلغت ىلإ ليمتو

 نطولا ةحاسم ىلع دتمت ىتلا ةيحلا ةلثمألا تارشع تبرضو .لايتغالاو لاقتعالاو

 تيوكلاو نانبلو ايبيلو نادوسلاو رصمو قارعلاو سنوت ىلإ رئازجلا نم ىبرعلا

 ليوطلا ىخيراتلا لاضنلل تضرعتو .نيطسلفو نميلاو ندرألاو ةيدوعسلاو
 ةبوحصم ةيبرعلا ةفاحصلا ةأشن ذنم ةيبرعلا تاموكحلا ةهجاوم ىف نييفحصلل

 ءزيزعلا دبع ىنامثعلا ناطلسلا لظ ىف 1861/ ماع ىنوناق عيرشت لوا 3و نعن

 ىلإ ًالوصو ىبرعلا ملاعلا ىلع ةيبروألا ةرطيسلا ةرتف لاوط لاضنلا اذه رارمتساو

 اهنم جني ملو ةيعيرشتلا دويقلا تمكارت ثيح «مويلا ىتح ةدتمملا لالقتسالا ةلحرم

 ريغ تاءارجإلاو نيناوقلا نم ةكئاش ةباغ تحبصأو ترثاكت لب عيرشت ىأ

 .هاوفألا ميمكت لجأ نم ثبخو بأدب ىعستو ريبعتلا ةيرح رصاحت ىتلا ةينوناقلا
 ةباجإلا تكرت دقو ؟لمعلا ام :ىديلقتلا لاؤسلاب ىترضاحم متخأ نأ دبال ناكو

 ىف لاصتالا ةيطارقميد قيبطت نود لوحت ىتلا بابسألا زاربإب تيفتكاو نيرضاحلل
 تاعمتجملا لمخاد ةيعاتجالاو ةيقبطلا ةوها ف صخلتت ىتلاو .ىبرعلا نطولا

 طوغض نيب نوحجرأتي نيذلا برعلا نيفقثملا ةمزأو اهضعب نيبو اهنيبو ةيبرعلا

 ةيعامتجالا ةينبألا عيمج ىف ىطارقميدلا ثدرتلا بايغ ىلع ةوالع اهتاءارغإو ةطلسلا

 ىلع موقي ىذلا ميلعتلا تاسسؤمو ةليبقلاو ةرسألاب ًاءدب ةيفاقثلاو ةيسايسلاو

 ىمالعإلا لاجملا ذشي اذالف .نيفقثملا تاعمجتو ةيسايسلا بازحألاو نيقلتلا

 ةطلسب ًاموكحم نينسلا ربع خسرت ىذلا ماعلا خانملا اذه نع ةيبرعلا ةفاحصلاو

 عيمجب ةطلشلا تاسراممب ًاموعدمو ةيحان نم ةيعاتجالاو ةيفاقثلا تاثوروملا

 .ىرخأ ةيحان نم اهاكشأ
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 برقي ام رمتساو تالخادملاو تاقيلعتلاو تاراسفتسالا تلاهناو شاقنلا أدبو

 ةيرح ىلع عقاولا ملظلا ىلع جاجتحالا ةربن اهالخ تعفترا تاعاس ثالثلا نم

 .مهريغل وأ نييفحصلل ءاوس ريبعتلا

 ىف ةبغرلا ..رودصلا اهب جومت ىتلا ةقداصلا ةبغرلا كت ىباجعإ راثأو ىنشهدأ
 مهنم ًاناويإ ريبعتلا ةيرح ايندلا اهدودحو ناطوألا نوئش ةرادإ ىف ةيقيقحلا ةكراشملا

 نم لقألا ىلع رسحنا دق ىبنجألا ذوفنلا نأو «ىلو دق كولملاو نيطالسلا رصع نأب

 .ةيلكشلا ةيحانلا

 مهيدايأ تدتماو راوحلا ةلصاوم نوديري بابشلا نم ةعومجم ىلوح فتلا
 ةيعمج هتردصأ ىذلا تايرحلا ةنجل ريرقت اهزربأ ناك قاروألا نم فئافلب ىندوزت

 تايرخلا عقاو لوح ويام ” ىف ىفحصلا ةيرح ديع ةبسانمب نييسنوتلا نييفحصلا

 نييفحصلاو نييمالعإلا بابش نم قيرف هدادعإ ىف كراش دقو سنوت ىف ةيفحصلا

 ىتلا تازاجنإلا ىلإ ةيعوضومو ةنزاوتم ةروصبو ليصفتلاب راشأ دقو «نييسنوتلا

 تفل دقو .سنوت ىف مالعإلا ةيرح رصاحت لازت ال ىتلا ةريثكلا دويقلا ىلإو تققحت
 لمش لب نييفحصلاو ةفاحصلا عاضوأ لوانت ىلع رصتقي مل ريرقتلا اذه نأ ىهابتنا

 ,عومسملاو ىئرملا مالعإلل ماتلا ةلودلا راكتحا ىلع زكرو ؛مالعإلا لئاسو عيمج

 تاعاذإ ءاشنإل ةسناوتلا نينطاوملا ضعب اهب ماق ىتلا ةديدعلا تالواحملا ىلإ راشأو

 مهيواعد ضفر ىذلا ءاضقلا ىلإ اهباحصأ ءوجل مغر اهعيمج تضفر اهنأ ريغ ةرح
 .لكشلا ةيحان نم

 ىقلت دقو ناسنإلا قوقح ءاطشن زربأ ىسنوتلا باشلا ىناملا دايز ثدحتو

 ءاضقلا مامأ ىواعدلا عفرل ًايلاح غرفت هنكلو فيووتلا ءامكلا ق دادغب ق ةملعت

 ةبيقروب بيبحلا لحارلا سيئرلا ةزانحجل ةدودحملاو ةرصتخملا ةيطغتلا ىلع ًاجاجتحا
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 ةرح تاعاذإ ءاشن_ ىف هقح نم هنامرح ىلع ًاجاجتحاو .ةثيدحلا سنوت سسؤم
 ةيوهلا خيسرتو ناسنإلا قوقحو مالسلاو حم ستلا ميقو ةفاقث رشن اهفده جاطرقب

 ىف نطاومك هقحل ًالامعإ ةيروهمجلا سيئر ةبطاخم ىلإ رمألا هب لصو دقو «ةينطولا
 ماع رداصلا 54 مقر نوناقلا ىلإ ًادنتسم ءضقلا مامأ هيواعد ضفر ىلع جاجتحالا

 دنتسي ىذلاو عومسملاو ىئرملا مالعإلل لماكلا ةلودلا راكتحا ىغلي ىذلا

 ةكرشل حونمملا صيخرتلاب هتاواسمب ةبلاطملاو ١91917 ماع ليربإ ىف رداصلا رمألا ىلإ

 ١99١. /9 /5 ىف رداصلاو (قفأ ةاتف) ةصاخلا ةينويزفيلتلا ةانقلا ثبب تاديس

 ةروشب ىنركذ ىسنوتلا بابشلا بناج نم هتدهش ىذلا رارصإلاو مخزلا اذه

 ىرئازجلاو ىندرأل و ىبرغملاو ىرصملا بابشلا تارهاظم اهتسكع ىتلا بضغلا

 بعشلا دض ةينويهصلا ةدابإلا برح ىلع ًاجاجتحا ىدرعسلاو ىبيللاو ىنميلاو

 ليبنلا بضغلا كلذ «ةيبرعلا تاموكح لا سعاقتو زجع ىلع ًاجاجتتحاو ىنيطسلفلا
 .ةلاحم ال مداقلا رييغتلا لمحي فوس لمع جهنم وحن هقيرط سسحتي ىذلا

 تاموكحلل نكلو .ةظحل لك كلذ انل دكؤت ديعبلاو بيرقلا خيراتلا سوردو

 لاط ىتلا ةيرحلا سمش قرشت ىتح لاضنلا ةلصاوم بوعشلل ىقبيو ءاهقطنم
 ناجوت ةيندرألا ةيناملربلا ةلضانملا سبحب رداصلا مكحلا لعلو .اهل مهراظتنا

 ىف تاحفصلا رخآ نوكي نل ريبعتلا ةيرح ىف ىعرشلا اهقح تسرام اهنأل لصيفلا
 .ةكراشملاو ريبعتلا ةسرامت ىف ىبرعلا نطاوملا قح لجأ نم ىبرعلا لاضنلا ةمحلم

 ٠٠١17 /ه /74 - ىلاهألا ةديرج
9 
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 ؟ ءارقغلل اًنوص ةفاحصلا حبصت ىتم 8

 «تامولعملا رصع روهظ ىلإ ىدأ دق رتويبمكلا نأ ىلإ ريشت ةطولغم ةلوقم كانه
 تامولعملا رصع نكلو ءرصعلا اذه تأدب ىتلا ىه ةعوبطملا ةفاحصلا نأ عقاولاو

 تامولعم تاكبش) ةيعانص رامقأو رتويبمك نم ةيجولونكتلا تاثدحتسملا لكب

 سوؤر ةكرح ىف نيمكحتملاو ةيلوعلا قوسلا ةمدخل ًارخسم حبصأ (تايئاضفو
 ىلع دمتعت ةيبرغلا تاعمتجملا تراصو تامولعملاو راكفألاو علسلاو لاومألا

 ربعو «تامولعملا نم ريبك مك ميدقت ىلع موقي ىذلا تامولعملا ىلع زيكرتلا جذومن
 هذه له نكلو «تامولعملا ةدايز ىف تنرتنإلا تمهاسو ؛لاصتالا لئاسو

 ىلإ ىدؤت ال تنرتنإلا اهلمحت ىتلا تامولعملا عون نإ ؟ةفرعم لكشت تامولعملا
 وأ ةينهملا تاراهملا ةدايزب ةصاخلا تامولعملا ىلع رصتقت ىه لب «ةلماش ةفرعم قلخ

 عتملا ف تقولا ةيضمت وأ حابرألا نم ديزم ىلع لوصحلا وأ ةفيظو نع ثحبلا

 طبارتلل ةدقاف ةنيعم تاعوضوم نع ةرثعبملا تامولعملا نم ريبك مك وأ ةصيخرلا

 ىدأ دق «تنرتنإلا مادختسا ىف فارسإلا نأ ىلإ ريشت تاساردلا نأ اى .قاستالاو

 بايغو هتيدرف ةدايزو ةيصخشلا هتاجايتحاو هصاصتخا لخاد درفلا شاكنا ىلإ

 هتحرط ىذلا لاؤسلاو .ةماعلا اياضقلاب هيعوو هكاردإ لؤاضتو عمتجملاب هساسحإ

 رصع ىف ةيرصملا ةفاحصلا لعج ىذلا ام نييرصملا نييفحصلل عبارلا رمتؤملا عئاقو

 اهخيرات هدكؤي امل ًافالخ ؛عمتجملا ف ثادحألا تايرحم ىف ًاريثأت لقأ تامولعملا

 كالتما نم نآلا هب ىظحن ام مغر ةقباسلا لحارملا ىف ةينطولاو ةيريونتلا اهراودأو
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 ورمل ا ربوب يقام دكا ل || لبلبللب
 ةحاسم عاستاو نييفحصلل ىنهملاو ىميداكألا ليهأتلاو ةيجولونكتلا تاثدحتسملل

 . ةيعامتجالاو ةينهملا مهقوقح نع عفادت نييفحصلل ةباقن دوجوو مهطاشن

 تامولعملا ىف ةيجولونكتلا هتاثدحتسمو تامولعملا رصع نأ ىه ةباجإلاو

 مهنإ .انتلكسأ ىلع تاباجإ لمحت الو ةفرعملل ًاقيقح ًاراطإ رفوت ال لاصتالاو

 نيدلا ةسرامم لعجنسو رتويبمكلا مادختساب لضفأ ميلعتلا لعجنس اننإ نولوقي

 .حيحص ريغ كلذ لك نأ تبث نكلو قمعأ لكشب ركفت انلوقع لعجنسو لضفأ

 ةمدخل هفيظوت مت دقو اهب بعالتلاو تامولعملا عينصتل ةادأ رتويبمكلا نآل

 قوقحو مومهو ةدنجأ عم ًامامت ضقانتت ةلاسرو ةدنجأ هلو قوسلا ىف نيمكحتملا

 ءاطسبلاو نيحداكلا اصوصخ ةسورحملا رصم ىف انيلاهأ نم ىمظعلا ةيبلاغلا

 بيصن نم لظتسو لازت ال ةيتامولعملاو ةيلاصتالا ةروثلا تاثدحتسمف .ءارقفلاو

 ءوض ىفو قوسلاب اهح اصم ةطبترملاو ًايداصتقا ةرداقلاو ةملعتملا بخنلاو تائنلا
 لوصحلل نيعاسلا نيملعتملا نم ءارقفلا لاصتا ةليسو ىه ةفاحصلا لظتس كلذ

 نماكم نع فشكتو ثادحألل ةلماشلا ةيطغتلا ىلع موقت ىتلا ةيقيقحلا ةفرعملا ىلع

 طبتري ىتلا ةفاحصلا ةنهم رهوج وه اذهو ةرادإلا ءوسو ىعاتجالا ملظلاو داسفلا

 هتاجايتحا مارتحاو هتايلوئسمو هقوقحب روهمجلا ةيعوت ىلع اهتردق ىدمب اهلبقتسم

 تارابتعالا نايغط ىدأ دقل .نيكلهتسملا نم سيلو نينطاودا نم روهمجك هتبطاخمو

 ةينهملا ميقلا ىراوت ىلإ نيريخألا نيدقعلا لالخ ةيرصحلا ةفاحصلا ىلع ةيقيوستلا
 اهنم ىناعي ىتلا ةنهارلا ةمزألا ىلإ ىدأ ىذلا رمألا «:ةفاحصلل ةيعمتجملا ةلاسرلاو

 اهفئاظو عضت نأ دبال ةيرصملا ةفاحصلا رهدزت ىكلو .مهتنهمو نويفحصلا

 ًايراجت ًاعورشم تسيل اهنأ اهيلع نومئاقلا كردي نأو اهتام|متها ردص ىف ةيعمتجملا
 رودلاب مازتلالا نأ كش الو .تانالعإلاو عيزوتلا ةدايز هقيرط نع حبرلا هفده
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 اضر مدع لثم ةينهملا تالكشملا نم ديدعلا لح ىف مهسي فوس ةفاحصلل ىعمتجملا

 دوعت ىكلو .روهمجلا ىدل اهتيقادصمل ةفاحصلا ةداعتساو مهتنهم نع نييفحصلا

 تامولعملا ىلع زكري ةفرعملل ديدج جذومن نم دبال اهروهمج ىلإ ةيرصملا ةفاحصلا
 امك نيصصختملاو ءاريخلاو ةيلهألاو ةيمسرلا ةعونتملا رداصملا نم ةدمتسملا ةلماشلا

 اهخيرات نوبعوتسيو اهاياضقو ةنهملا ىلإ نومتني نييفحص ىلإ جذومنلا اذه جاتحي

 روصقلا ناكم نع فشكلل ةعاجشو ةأرجب نوعسيو اهتايقالخأب نومزتليو

 ىعولا نم ريبك ردقب ةليبنلا مهتلاسر ءادأ نولصاويو ىرصملا عمتجملا ىف داسفلاو
 .نيفعضتسملاو ءارقفلا قوقحو نطولا ةدايس نع ًاعافد مازتلالاو ةراسجلاو

 ٠٠١ 5 سرام 8 ةعماجلا توص
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 حبلا مالك متنا ||
 ىستكا دقو ةيميلقإلا تاعماجلا ىدحإب نولمعي نيذلا نيديعملا دحأ ىنءاج

 نأ تلواح املو .ىسألاب ةجوزمملاو ةريحلاو بضغلا نم ةمراع ةجومب ههجو

 مثاالوأ ةروتكد اي ىنيعمست نأ كوجرأ :ًاجتحم حاص هتريحو هتعور نم ئدهأ

 ىملعلا ثحبلا كرتأ نأ تررق انأ «ةئدهتلاو ةلماجملا تايلك نم نيئاشت ام نيلوقت

 ةشقانم نم اوت كيلإ تيتأ دقو ريتسجاملا ةلاسر نم ءاهتنالا ىلع تكشوأ ىننأ مغر

 ةيملعلا ةجردلا اهبحاصل ةنجللا تحنم دقو ىنيلكب ريتسجاملا لئاسر ىدجحإ

 رشي لو ءلوقنم ةلاسرلا نم ًاريبك ًاءزج نأ نيميله وضع دكأ نأ دعب زاتمم ريدقتب

 ةجل اعمل الصأ لهؤم ريغ ثحابلا نأ اك «ةيملع ةقرس دعي امب عجارملا ىلإ ثحابلا

 راسيلا وضع دكأو «ةيملع ريغ هجئاتن لعج امب أطخ هتاقلطنم نأو .عوضوملا اذه

 نيينيطسلفلا نع ثحايلا هركذ امل احيحصت هيلإ فاضأو .نيميلا وضع هلاق ام ةحص

 عجارملا دانسإ ىف ةحضافلا ءاطخألا ليصفتلاب حضوأ اك نويباهرإ مهنأ نم

 دعب ىنم نيبلطت له .زاتم بلاطلا حنم وه اذه لك دعب ةأجافملا تناكو ةيبنجألا

 نيلوئسملا انغلبأو فحصلا ىف تبتك نأ قبس دقو «ةذتاسألا ءالؤه ىف قثأ نأ كلذ

 لصاون فيكو مهتيقادصم ةذتاسألا ليعتسي فيك ؟دحأ انل بجتسي ملو ةعماجلا ىف

 تحستكاو ةيميداكألا جذامنلا لك تزتها دقو «ةيملعلا انتايح نيثحابلا راغص نحن

 .ىملعلا ثحبلا تايقالخأو ةيعماجلا ميقلا عيمج اهقيرط ىف ةيللشلاو تالماجملا
 .(ثحابلا مالك ىهتنا)
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 ريغو ةيميلقإلا تاعماجلا نم ريثك ىف ًايموي ثدحي اذه نأب يملع مغرو
 سئابلا ثحابلا ىلع درأ نأ عطتسأ ملو راودلا هبشي ءيشب تبصأ ىننأ ريغ ةيميلقإلا

 ىعماجلا ميلعتلاب نيمتهملا لك كرشأ نأ تررقو ىسفن ىلإ تقفأ ام ناعرسو

 .رئامضلا باحصأو

 نأ وجرأ ةخرص انتاعماج لخاد لاوحألا هيلإ تلآ ام ًاريثك مهلؤي نيذلا ءالؤه

 .دصقلا ءارو نم هللاو لاوحألا رييغتل ءىرج لعف ىلإ اهوحي نم دجت

 -1١/7/ ١1917 مارهألا ةديرج
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 ذرئاح تالؤاست 7

 ةيميلعتلا اهتاسرامت لمأتن نأ انيلع ًاعقاو ًارمأ ةصاخلا تاعماجلا تحبصأ نأ دعب

 أيعس اهتايبلس دقنو اهتايباجيإ زاربإ ىلإ فداملا دقنلا حورب ةيعامتجالاو ةيثحبلاو

 .ىعمتجملاو ىملعلا اهرود ليعفتو اهتاراسم حيحصتل

 :ةيلاتلا تالؤاستلا حرطن راطإلا اذه ىفو

 فدهتست له ىنعمب ؟ةيمدخ مأ ةيحبر تاسسؤم ةصاخلا تاعماجلا له -

 ىلع حابرألا هذه قفنت اهنأ مأ اهباحصأل ةيصخشلا ةدصرألا ىلإ فاضت حابرأ قيقحت

 ءاضعأ دافيإو تابتكملاو لماعملا ىف عسوتلا لثم ةيثحبلاو ةيميلعتلا ةيلمعلا ريوطت

 ىلع قافنإلا نم ليلقتلاو ةيموقلا تاعورشملل عربتلاو جراخلل سيردتلا ةئيه

 .ةياعدلاو تانالعإلا

 ىف رفاوتت ال ةديدج ةيثحب تالاجمو ةيسارد !ظن تاعماجلا هذه مدقت له -

 حئاوللا اهيلع صنت ىتلا تاررقملا طبضلاب رركت اهنأ مأ ,ةيموكحلا تاعماجلا

 ؟ةفركملا تاتاحلا ف ةيماردلا

 زاهجلل ًالعف عضخت لهو تاعماجلا هذه ةيلاملا عاضوألا ةعباتم ىرجي له -

 ىبيرضلا برهتلا نونف نوديجي اهباحصأ نأ مأ بئارضللو تابساحملل ىزكرلا
 ؟ةيبساحملا ةلءاسملا لوح فافتلالاو

 اهعاضوأ لظ ىف روطتلاو ومنلاو رارمتسالل لباق رايخ ةصاخلا تاعماجلا له -
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 ةيموكحلا تاعماجلا مهتدعأ نيذلا ةيملعلا رداوكلا ىلع لماكلا اهداتعا لثم ةنهارلا

 لصاوت ىتلاو ةمئاقلا ةيموكحلا تاعماجلا معد لضفألا لهو «مهئاطع ىلإ جاتحتو

 نم ةلعافلا ىوقلا بورهو ةيبالطلا دادعألا ةفاثكو تاناكمإلا ةلآض لظ ىف اهرود

 تاعماج حتف لضفألا نأ مأ ةيتايحلا مهعاضوأ نيسحتل سيردتلا ةئيه ءاضعأ

 رمأ ةيلاملاو ةيثحبلاو ةيميلعتلا ةصاخلا تاعماجلا ةطشنأ ةعباتم نأ ةصاخ «ةديدج

 ةبرجتلا نأ اصوصخ «ةينعملا ةلودلا ةزهحأ بناج نم ىدجلا ماتهالا مزلتسي

 .رثعتلا وأ لشفلل ضرعتت نأ ةهافر ىرصملا عمتجملا كلمي الو ةديلو لازت ال

 5٠١1/9/19 مارهألا ديرب
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 رضاعلاو يضلل ني ةعمجلا ||

 لمحي تايركذلا نم ليوط طيرش ىنيع مامأ رمي ىعماج ماع لك ةيادب دنع
 اذهب قلعتت ةلجؤملا مالحألاو نوجشلا نم ريثكلاو ةحرفملا ثادحألا نم ليلقلا

 مويلا ةعماج نيأ ضماغلا هلبقتسمو ةقاشلا هتريسمو ءيضملا هخيرات خماشلا حرصلا

 تارماؤمو «ىناطيربلا لتحملا ةوطس نم ىوقأ ةيادبلا تناك دقل سمألا ةعماج نم

 نم هتائف عيمجب عراس ىذلا ىرصملا بعشلا فوفص نم تجرخ اهنأل رصقلا

 نم لاغو سيفن لكب عربتلل عراس لوقأ لاجرلاو ءاسنلا نمو ءاطسبلاو ءاهجولا

 ىداولا عوبر تءاضأ ايقيرفأو ىبرعلا ملاعلا ىف ةيرصم ةيلهأ ةعماج لوأ ءاشنإ لجأ

 قمعو ةلاصأ ىدمو ةينطولا حورلا عامج اهمايقب تدسجو نيرشعلا نرقلا لئاوأ ىف
 .ىرصملا بعشلا ىدل ايلع ةميقك ملعلا سيدقتو ملعتلا ىف ةبغرلا

 ةيملعلا ةفرعملا جاتنإو لايجألا جيرخت ىف اهرودب موقت ةعماجلا تلظ دقلو

 ةبارق ميظعلا نطولا اذه ءالولاو ءامتنالا حور سرغو ةينطولا ةدايسلا سيركتو

 ناك ايك ةينطولا ةكرحلا فوفص نوردصتي اهبالط ناكو ءأماع ةئام ىلع ديزي ام

 ةفرعملا باوبأ قرطي داج ثحاب لكل مهؤاطع لج ءاخسب نوحنمي اهتذتاسأ

 اهتدقفأ ةيتاع حايرل ةريخألا ثاونسلا ىف ةعماجلا تضرعت نكلو «ىملعلا ثحبلاو

 ناكو ةيسايسلا ةطلسلا ءاوهأو تابلقتل ةنيهر اهتلعجو زيمتملا اههايكو اهلالقتسا

 ىلإ لئاوألا داورلا ىعس ىتلا ديلاقتلاو ميقلا ةموظنم باسح ىلع كلذ متي نأ دبال

 هذه نم ىقبت ام حستكت ىك ةصخصخلاو قوسلا حاير تءاج مث اهتيبثتو اهسرغ

 هوهدسمم
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 «ةهكافلاو موحللا راجت نوسفاني ىعماجلا ميلعتلا راجت حبصأو تايلوصألاو ميقلا

 ىرتشت ةعلس ةيعماجلا ةداهشلا حبصتو ىملعلا ثحبلا ىراوتي نأ دبال ناكو

 .ةصاخلا تاعماجلا لالخ نم وأ ةيصوصخملا سوردلاب

 خيرات نم تيقتنا نآلا هيلإ تلآ امو ةعماجلا هيلع تناك !نيب ةنراقملا ليبس ىلعو

 نيرشعلا نرقلا نم تاينيثالثلا فصتنم ىف نيسح هط اهبتك ةمهم ةقيثو ةعماجلا

 نيسح هط هجو ١9475(2 ريمسيد لوأ» ةخرؤم ةلاسرلاو بادآلا ةيلكل هتداعع لالخ

 ةيلكب ديمعك ةقومرملا هتفيظو نم هتلاقتسا اهيف عضي ةعماجلا ريدم ىلإ هتلاسر

 ةمزاللا ةينازيملا ريفوتو عاضوأ حيحصت ةلباقملا ةفكلا ىف عضيو ةفك ىف بادآلا

 دعي ةعماجلا ىف ىساركلا ءاشنإ نأ فورعملاو ةديدج ىسارك ءاشنإل بادآلا ةيلكب

 ام لمأتنلو .ثيدحلا انخيرات ىف نيسخ هط مسا اهب طبترا ىتلا سيسأتلا لامعأ نم
 ىلإ عفرأ نأب فرشتأ ةيرصملا ةعماجلا ريدم ىلاعملا بحاص ةرضحا) : ةلاسرلا ىف ءاج

 اورمأتف اولضفتت نأ ايجار بادآلا ةيلكل ديمعلا بصنم نم ىتلاقتسا مكيلاعم

 فرصتلا اذه ىلع ىنلمحي ىذلا «فراعملا ريزو ىلاعملا بحاص ةرضح ىلإ اهعفرب

 وهو اهينج فالآ 0 ةعماجلل حنم ىذلا ىفاضإلا دامتعالا نم بادآلا ةيلك نامرح

 تردص ىتلا ةثالثلا ىساركلا ءاشنإل مزاللا غلبملا نم لقأ نوكي نل لاح لك ىلع

 امل أشنت مل ىساركلا هذه نأ تدجو ايوروأ نم تدعاملو اهئاشنإب ميسارملا

 ملف ةيلاملا ةرازو لمع نم ءاج اذه نأ تمهف دقو ةينازيملا ىف ةمئالملا تاجردلا

 دقو اهسفن ةيلاملا ةرازو دنع رمألا حالصإ ىف تيعس امنإو ًائيش ةعماجلا ىلع ركنأ
 هاشنإب ىندعوو املوبقب لضفتف سمأ ةيلاملا ريزو ىلع ىرظن ةهجو تضرع

 بحاص ةرضح ىلإ مويلا حابص اذه تيلط املف ةينازيملاب ساسم نود ىساركلا

 دامتعالا تعزو ةعماجلا نأل ليبس كلذ ىلإ سيل نأ هنم تنيبت ماعلا ريتركسلا ةزعلا
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 اذه ناك املو «هينج فلأ زواجتي داكي ال ًاليئض ًارادقم الإ بادآلا ةيلك هنم طعت ملو

 ةيلكلا حلاصمل ًاعيضمو ةهج نم مكيلاعم عم هيلع تقفتا امل افلاخم فرصتلا

 ال هيلعتلا لاجر نم ةعامج هجو ىف قيرطلل اداسو ىرخأ ةهج نم اهيف ميلعتلاو
 لمتحأ نأ عيطتسأ ال ىنأل فسألا دشأ فسآ ىنإف قيرطلا مهمامأ دست نأ ىغبني

 ةصلاخلا ىتيحت اولبقت نأ وجرأو .[ئاق فرصتلا اذه مادام بصنملا ةعبت الو هتعبت

 .«ميظعلا ىلالجإو

 ردان حبصأ امن قحلاب كسمتو سفن ةزع نع فشت ىتلا نيسح هط ةلاسر تهتنا

 هتلاقتسا مدقي ىذلا ىعماجلا ذاتسألا وأ ديمعلا نيأ مويلا انتاعماج ىف دوجولا

 ةيملعلا اهديلاقتو ةعماجلا دض بكترت ىتلا تاكاهتنالا تارشع ىلع ًاجاجتحا

 ثحبلا تاقفن ضفخو ءادمعلا تاباختنا ءاغلإ ىف لثمتت ىتلاو «ةيقالخألا اهميقو

 ءاغلإو ةيعماجلا تادايقلا نييعتو رايتخا ىف ريياعملا بايغو دح ىصقأ ىلإ ىملعلا
 ءارشتساو نيفظوملا ةذتاسألا ةياصو تحت ةيبالطلا ةكرحلا عضوو ةيبالطلا ةحئاللا

 ةجاح ىف ةيرصملا انتاعماج نإ .. اهريغو بطلا تايلك ىف ةيصوصخلا سوردلا

 .اهتاراسم حيحصتل لخادلا نم ةروث ىلإ ةحلم

 7٠١7/1١/77 ةعماجلا توص
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 تخف يم تبا |[
 ؟مويلا ةيميداكألا ةايحلا ددبي ىذلا ىقيقحلا رطخلا ام

 زكارم وأ تاعماجلا ىف ءاوس «ىملعلا ثحبلب نيلغتشملا عيمج ىلع حورطم لاؤس

 ثوحبلل ةصصخملا تينازيملا فعض نأ ىلع كئالوأو ءالؤه عمجي دق ,ثوحبلا

 ةحصلا نم ولخت ال مهتاباجإو «ربكألا رطخلا ىه فلألا ىف "٠ ىلع ديزت ال ىتلاو

 مكلا اذه ىف نمكي مظعألا ديدهتلا نأ ذإ ىقيقحلا رطخلا ةدحو لثمي ال اذه نكلو

 ةكيكرو ةداعم تاغايص اهنوك ىلع ديزت ال ىتلا ةيملعلا ثوحبلا نم لئاهلا

 .ةيبنجأ ثوحب نم ةمجرتم ةضماغ تاسابتقا وأ ةيديلقت تاعوضومل

 صوصخلا هجو ىلع ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلل ةبسنلاب نآلا عئاشلا رمألاف
 ىلع لوصحلا لجأ نم مدقت ىتلا تاساردلاو ثوحبلا نم ةليوطلا مئاوقلا كلت

 تالحم اهردصت ىتلاو «ىعماجلا ىفيظولا ملسلا ىف ةيقرتلل وأ ةيملع تاجرد
 هابشأ نم ةعومجم اهيلع فرشيو «ةيميلقإلا تاعماجلا ضعب نع ةرداص

 ةيلكش ةروصب اهميكحتب نوموقيو ًاضعب مهضعب نومعدي نيذلا نيصصختملا

 الو ةيملعلا ةفرعملا نم مولعم وه ام لصؤت ال عقاولا ىف ىهو ءاهرشنب نوصويو

 راوسألا معدت لب «ىناسنإلاو ىعامتجالا ملعلا تالاجم نادودجا كف ليش

 قيضأ ذوفن قطانم ىلإ ةيملعلا ةفرعملا تيتفت لالخ نم لدابتملا لهجلل ةيلاعلا

 .ىرعملا لومشلا ىلع دعاست ال ةقيض ةدودحم رئاود ىف اهرصحو

 مظعم دقتعي ىتلا ةينورتكلإلا ةروثلاب ىغاطلا راهبنالا كلذ (قافت رمألا داز اممو
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 نيلماعتملا ىلع علختو تابقعلا عيمج ليزتو تالكشملا عيمج لحت فوس اهنأ نيثحابلا

 اذه نأ ىلإ ريشت ىتلا ةطيسبلا ةقيقحلا نيلهاجتم ىملعلا درفتلاو ءاهبلا ةمسوأ اهعم

 نم ديزم ىلإ ىدؤي دق لب «ةيقيقح ةفرعم عنصي ال تامولعملا نم لئاملا ضيفلا
 تايولوأ ددحت ىتلا ةيجيتارتسالا ىؤرلا بايغ لظ ىف ًاصوصخ شوشتلاو كابترالا

 جهانملاو ةيرظنلا لخادملاو ؛ماتهالاو ةياعرلاب ىلوألا ةيثحبلا تالاجملاو اياضقلا

 تاساردلا ضعب كانه نأ كش الو «ةفرعملا ةدحو اهلالخ نم ققحتت ىتلا ةمئالملا

 اذه ةجل ىف هوتتو عيضت دق اهنكلو غوبنلاو ةيعملألا تاس ضعب ىوحت ىتلاو ةداجلا

 .ةلحضلا لامعألا نم ناضيفلا

 ةايحلا مهتلا دق ىتامولعملا ناضيفلا اذه نإ :لوقأ نيح ةغلابم نوكأ ال دقو

 ىملعلا لعافتلل تايدتنمو رئاود قلخب الإ ددجتت ال ىتلا ةيميداكألا ةيركفلا

 ىعستو ةروشنملا ةيملعلا لامعألاو ثوحبلا مييقتو ةشقانمل اهسفن سركت ؛ىقيقحلا

 ىلع لمعتو «فيكلا ىلإ مكلا نم نيثحابلا ىدل زيكرتلا ةرؤب ليوحت لجأ نم ةيدجب

 ليصأت ىف ةداج ًادوهج اولذبي نأو ةيديلقت ريغ تالاجم ماحتقا ىلع مهعيجشت

 .مهثوحب

 حور هلالظ ىف نوسفنتي لضفأة خانم مهل رفون نأ دبال كلذ ققحتي ىك نكلو
 نأب قيمعلا ىلخادلا عانتقالاو ليصأتلا ىلإ ىعسلاو «ةداجإلا ىف ةبغرلاو ثحبلا

 «ىناسنإلا ققحتلا لاكشأ ىقرأ ىه اهم دوزتلاو اهكالتمال ىعسلاو ةيملعلا ةفرعملا

 فئازلا قيربلا عاونأ ىتش نم مامتهالاب ردجألاو ىقبألا ةيقيقحلا ةورثلا ىه لب

 .نوريثكلا اهفلخ ثهلي ىتلا بصانملا هحنمت ىذلا

 ٠٠١7 ريمفون 7١ ةعماجلا توص
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 نويت طا 5
 ى ىرس ىنحنم ذخأت ىتلاو اهتايلجتو ابتايلآو اهتاسايسب ةملوعلا نأ كش ال

 ثحبلا لالخخ نم اهدصر لجأ نم ًالصاوتم ًادهج بلطتت اهجيورتو اهجاتنإ
 لك حنمت اهنأ ًاصوصخ سانلا ةيبلاغل ةبسنلاب ةيئرملا ريغ اهراثآ نع فشكلل ىملعلا

 نيحداكلا قتاع ىلع مراغملا لكب ىقلتو ةيملاعلا قوسلا ىف نيمكحتملل مناغملا

 مهقوقح طسبأ نم نيفعضتسملاو ءاطسبلا عيمج مرحت اك تاقبطلا عيمج ىف ءافرشلاو

 رطاحمم ىلإ سانلا هيبنت ةرورض ىف ءالعلاو نيثحابلا رود ز ربي انهو ةيناسنإلا

 ىقالخأو ىعامتجا مازتلا كانهف ةملوعلا راسم ىف مكحتت ىتلا ةنهارلا تاسايسلا

 نأو ةيميداكألا دويقلاو ةيعماجلا راوسألا زواجت ةرورض نيثحابلا ءالؤه ىلع ضرفي

 ثحبلا ىلع نيثحابلا ءالؤه رود رصتقي ال اذإ ملعلا رود جراخ ىلإ مهتفرعم اولمحي
 ريدقت ىلع لوصحلاب ءافتكالاو ثوحبلا زكر مو تاعماجلا ىف ةيملعلا جاربألا لخاد

 نم بوره لاو ظفحتلا روص ىدحإ لكشي ىذلا رمألا نيرخآلا نيثحابلا مامتهاو

 راثآو تايعادت زرفيو هتايدحتو هاياضقو هلكاشم عم كابتشالاو عقاولا ةهجاوم

 .ةميخو ةيفاقثو ةيعاتجا

 الو ًايبن سيل ىملعلا ثحابلاف نيثحابلل ىعامتجالا رودلا ةيضق حرطن انهو

 اهدعب لشمتي ةجودزم ةيلوئسم هقتاع ىلع عقت لب هعمتجم عقاو نعال وزعم ًاركفم
 ىف ىناثلا اهدعب لثمتي (يف ثحبلاو سيردتلا تاعاق ىف ىميداكألا هرود ىف لوألا

 ىتلا تالكشملل ىدصتلا ةرورض هب ىنعأو لوألا رودلل لمكملا رخآلا هرود
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 ىلعو ةسايسلاو داصتقالاو ةحصلاو ةفاقثلاو ميلعتلا تالاجم ىف هعمتجم اههجاوي

 نوكتس ةيدرفلا مهدوهج نأ اوكردي نأ ةيعاتجالا مولعلل نومتني نيذلا نيثحابلا

 فوسف ىعامج دهجب مايقلا ىلع اوصرحو مهسفنأ اومظن ول امنيب رثألا ةدودحم
 حيحصلا ىعولا ليصوتو سابتلالا كفو سانلا هيبنت ىف ةيلعاف رثكأ ةروصب نورثؤي

 ىعامجلا عادبإلل ةمئالملا طورشلا قلخو ىعولا فييزتل ةعئاشلا تايلآلا فشكو

 ىعامجلا ىعولاب أدبي ىذلا عقاولل ىقيقحلا ريبغتلا ةلحر ىف ىلوألا ةوطنملا ىه هذهو

 ةكرح قلخ نأ كش الو رييغتلا ثادحإ ىلع رداقب هدحو سيل ىدرفلا ىعولاف
 ىوق ةهجاوم ىف نيداجلا نيثحابلا نم عئالطلا رودب ةئوهرم ةطشن ةيعاو ةيعامتجا
 ىوقلا مذرشتو فعض نم اهتيرارمتساو اهتوطس دمتست ىتلاو داسفلاو طلستلا

 ىعامتجالا لمعلا ىف ءاطشنلاو نيفقثملاو ءاملعلا اهب ىنعأو عمتجملا ىف ةيعاولا

 .ىلهألاو

 تايلآ قلخل ىعسلا ةرورض انيلع ضرفي ةيرهوجلا ةقيقحلا هذه كاردإو

 ةدالو ةيناكمإل قيرطلا دهمن ىك نيفقثملاو ءالعلا تاعامح نيب نواعتلاو لصاوتلل

 در فدهتسي ىذلا ىقيقحلا رييغتلا فورظ قلخ ىلع ةرداقو ةضهان ةيعاتجا ةكرح

 .ءاطسبلاو نيشمهملاو نيحداكلا ةيناسنإل رابتعالا

 ةعماجلا توص ١9/ 9/ 7٠٠١
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 بصانملا سوريف ا 6

 عاونأ ءارشتسا ةيملعلاو ةيعماجلا طاسوآلا ىف اريخأ تعاش ىتلا رهاوظلا نم

 نم ريثكلا داقتعاو بصانملا سوريف اهزربأ تاسوريفلا نم ةددجتم ةميدق

 هنأ مغر رداوكلا ةيبرتو ةيملعلا تازاجنإلا نم مهأ بصنملا نأ نييعماجلا ةذتاسألا

 دوعصلل ةيساسألا ةليسولاو قيرطلا ىه تازاجنإلا هذه نوكت نأ عقوتملا نم
 .ىعماجلا كلسلا ىف ىفيظولا

 ىتلا ةيحلا هايالخ عيمج صتمي صخش نع نكمتي امدنع نيعللا سوريفلا اذهو

 ذإ ءنيرخآلا عم ىناسنإلا لعافتلاو ىملعلا ءاطعلا ىلع ةردقلا صخشلا حنمت

 ةطلسلا ىسرك ىلع صخشلا سولج درجمب ايجيردت ايالخلا هذه دسفت ام ناعرس

 قيطي الف ةيصخشلا ةحلصملا لوح زكرمتو ةينانأ ىلإ ةليبنلا ةريخلا عفاودلا لوحتتو

 قافنلا للش كانهو ءانثشلل برطي لب لوقلا قدص وأ دقنلا بصنملا بحاص

 تاناوطسأ أدبتو اهتامدخ ميدقتل ةدعتسمو ةزهاج ناوأو رصع لك ىف ةدوجوملا

 يذلا دئاوملا تاتف صعب كلذ لباقم نودصحيو فوجألا ليجبتلاو فيزملا ءانثلا

 بحاص ىلع ميدختلا لباقم ةيداملا تازايتمالا ضعبو ةيذيفنت بصانم يف لثمتي

 نم سأب الو ةماعلا ةحلصملا عم ضقانتت يتلا هلاعفأ ريربتو ههجو ليمجتو ةطلسلا

 طاسوألا باصأ يذنا يناثلا سوريفلا امأ ,نيضراعملا ةاراجمل ارس هيلع موجملا

 نم ديدعلا باصأ يذلاو راعسلا دح ىل_لصي يذلا مهنلا ين لثمتي وهف ةيعماجلا

 ىف سيل رامعألا يطسوتمو بابشلا ةئف ىلإ نومتتي نيذلا ءالؤه ًاصوصخ ةذتاسألا
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 راكتبا وأ ثوحبلا لاجم ىف ةديدج تافاضإ ميدقت لالخ نم يملعلا جاتنإلا لاجم

 ةهوبشملا تاركذملاو نيقلتلا ةفآ نم ةديدلا لايجألا ذاقنإل ةديدج ةيميلعت بيلاسأ

 تابادتنالا لالخ نم ىداملا بسكلل ةصرف ىأ صانتقا لجأ نم مهنلا هنكلو

 نأ ليحتسملا نم حبصي ثيحب حوتمفملا ميلعتلاو ةيميلقإلاو ةصاخلا تاعماجلل

 ىأرطت ىتلا تاروطتلا ةعباتمو ةءارقلل دهجلا وأ تقولا ةذتاسألا ءالؤل رفاوتي

 ميلعتلا لبقتسم نع نيلوئسملا عيمجب بيهأ كلذلو .ةيملعلا ةفرعملا تالاجم

 ىعسلاو ةيرصملا تاعماجلاب ىعمجلا لقعلا ذاقنإل لخدتلاب عارسإلا ىعمامجلا
 ةيعوضوم ريياعم عضوو ةيعماجلا تايولوألا ةدنجأ رييغت لجأ نم صالخإ

 تارمتؤملا عيجشتو هريوطتو مهئادأ مييقتل طباوضو ةيعماجلا تادايقلا رايتخال
 ثوحبلا ةميق ءالعإو ةيئاعدلا ةيلافتحالا تاناجرهملا نم ليلقتلاو ةداجلا ةيملعلا

 نلو ةيعماجلا تابتكملا ريوطتو ةباشلا ةيعماجلا رداوكلا دادعإب ماتهالاو ةيعماجلا

 ةيداصتقالا ةماركلا ةياعرو ةقئاللا تاينازيملا داتعاب الإ هضعب وأ هلك كلذ ققحتي

 .تاعماجلل ءىضملا هجولا ةداعتسال ةيقيقحلا دمعلا مهنأل تاعماجلا ةذتاسأل

 8.6. ٠١/ /؟9ا/ ةعماجلا توص
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 ةعماجلا لالقتساو ديسلا يفطل ا 1

 اجاجتحا ١977 سرام4 ىف ةيرصملا ةعماجلا ةسائر نم ديسلا ىفطل لاقتسا

 ىف تثدح دق ةلاقتسالا هذه نأ مغرو . بادآلا ةيلك ةدامع نم نيسح هط داعبإ ىلع

 تقولا كلذ ىف رصم مكحي ناك ذإ ةيتاوم ريغ ةيعاتجاو ةيسايس فورظ قايس

 ةيلعفلا ةطلسلا لثمي ناك ىذلا ىناطيربلا لالتحالا نم نوكم ضيغب ثولاث

 ةضبقلا بحاص - ىقدص ليعامسإو ةيمسالا ةطلسلا لثمي ناك ىذلا داؤف كلملاو

 سيئر بصنم لغشي ناك -زيلجنإلاو كلملا ةعينص بعشلا بزح سيئرو ةيديدحلا

 نينمؤملا ءالجألا ءاملعلا نم ةزيمتم ةبخنب رخزت لازت ال تناك ةعماجلا نأ الإ ءارزولا

 طيرش ديعتسن امدنعو .ةيذيفنتلا ةطلسلا نع اجلالقتسا ةرورضو ةعماجلا ةلاسرب

 ةبلطلل ةينطولا ةنجللا نأ دجن ,ثدحلا اذه ىلع ةيلاتلا تارتفلا ىف ثادحألا

 ةعماجلاب ةيبالطلا ةكرحلا بلق نم تجر دق ١957 ةضافتنا تداق ىتلا لامعلاو

 ىف ضيغبلا ثولاثلا رارمتساو ىقدص ليعامسإ مكح ةرتف لالخ كلذ ناكو ةيرصملا

 لحت مل كلذ عمو ةيجراخلاو ةيلخادلا هنزئشو نطولا تاردقم ىلع هتنميه ماكحإ

 نطولا ةدايس نع عافدلل نصحو ةيملع ةعلقك ةعماجلا دومص نود فورظلا هذه

 ىتلا ١1054 سرام ةمزأ دعب ديدحتلابو ١507 ويلوي ةروث مايق دعبو «هررحتو

 ىه ةعماجلا تناك نطولا تاردقم ىلع اهتنميهو ةيركسعلا ةسسؤملا ةدايسب تهتنا

 تاونس ةدع دعب اهتلت مث ىركسعلا مكحلل احداف انمث عفد ىذلا عقاوملا لوأ

 ىقيقح ىطارقميد خانم ىف الإ رهدزت نأ نكمي ال ةفاحصلا تناك اذإف ؛ةفاحصلا
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 ىف الإ اضيأ رهدزت ال ةيميداكألا تايرحلا نإف ةيسايسلاو ةيركفلا ةيددعتلاب نمؤي

 ةطلسلا نع ةعماجلا لالقتساو ىملعلا ثحبلا ةيرحب نمؤي ىسايسو ىعامتجا طيخم

 .ةيذيفنتلا

 ىذلا ىركسعلا نيوكتلا تاذ ةمكاحلا ةدايقلا نيب خراصلا ضقانتلا ىدأ دقو

 ةفاحصلاو ةعماجلا نيبو دعب اميف ملظتلا مث تاييلعتلاو رماوألا ةعاطإ ىلع دمتعي

 نيتسسؤملا نيتاه نيجدت ىلإ ةسرامملاو ةيؤرلا ف ىرذجلا فالتخالا اذه ىدأ

 اهتيجولويديأو ةيركسعلا ةسسؤملا حلاصل ةعماجلاو ةفاحصلا اهب ىنعأو نيتيويحلا
 ةفاك ىلع اهطورشو اهربياعمو ةلماكلا اهتنميه تضرف ىتلاو ةمراصلا ةيداحألا

 خانم ءوشن ىلإ جهنلا اذه ىدؤي نأ دبال ناكو «ةيبعشلاو ةيمسرلا عمتجملا ةطشنأ
 |ى «نيفظوم ىلإ «ةيموقلا فحصلا ىف اصوصخ» نييفحصلا مظعم لوح ىوس ريغ

 تراوتو تاعماجلا ةذتاسأ مظعم نيب ةيزاهتنالا وأ فوخلاو نبجلا راشتنا ىلع دعاس

 لمعلا ىفو ملعلا ىف عادبإلا ىلع ىرصملا لقعلا تعجش ىتلا ةيباجيإلا ميقلا ةموظنم
 ىتلاو ويلوي ةروشل ىنطولا مكحلا اهققح ىتلا ةديدعلا تازاجنإلا مغرو «ىنطولا
 ةدناسمو ةانقلا ميمأتو ىعارزلا حالصإلاو ميلعتلا ةيناجمو ىلاعلا دسلا ءانب ىف تلثمت

 لك نأ الإ ىنيطسلفلا نطولل ىنويهصلا باصتغالا ةهجاوم ىف ىنيطسلفلا بعشلا

 عطتست مل هخيرات نم ةماه ةرتف ىف نطولا هجو تءاضأ ىتلا ةقرشملا تازاجنإلا هذه

 ةفاحصلا ةسسؤمو ةيعماجلا ةسسؤملا لع تميخ ىتلا ةمغلا تاحاسم ىفخت نأ

 نمألا ريراقتو ةمراصلا ةيرادإلا طباوضلاو ةيعيرشتلا دويقلا لظ ىف مالعإلاو

 ءانبلا عزعزت دقل ؟ديسلا ىفطل فقوم نم نآلا نحن نيأ «ةملاظلا تارابختسالاو

 ةريخ نم ديدعلا لصف متو ةعماجلا ريهطت ىمسم تحت ١504 ثادحأ ىف ىعماجلا

 ؛ةينهملا هقوقحو هتمارك نع عافدلل ىعماجلا نايكلا كرحتي ملو ءالعلاو ةذتاسألا
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 ايغماج اذاتسأ 14 داعبإ ف تلكف ةيئاثلا ةزملل ةسرش ةمجحل ةعماجلا تضرعتو

 لايتغاب تهتنا ىتلا 198١ ربمتبس ثادحأ قايس ىف مهضعب لاقتعاو نجسو

 قوقحو مهتعماج لالقتسا نع عافدلل ةذتاسألا كرحتي ملاضيأو تاداسلا

 .مهئالمز

 تعضخ ىتلا نيجدتلا ةسايسل ىعيبط جاتن وه لذاختملا فقوملا اذه نأ كشال

 تايرحلا بايغ لظ ىف تملستسا ىتلاو لايجأ ةدع ربع ةيعماجلا رداوكلا اه

 قدأ ىف هلخدتو ةعماجلل نمألا قارتخاو ظفحلاو نيقلتلا جهانم ةدايسو ةيميداكألا

 ريبعتلا ةيرحو ملعلل ةيداعملا تاسايسلا هذه ىف رارمتسالا زوجي ال نآلاو اموئش

 هذه حيحصت ىف أدبن نأ انيلعو انب قيلي اذه دعي مل ةقباس تارتف مئالت تناك ىتلاو

 ىتلا ةيعماجلا ةسسؤملف ةمالسلل راشيإ وأ تاذلل عاد وأ نواهت الب عاضوألا

 ةكرت ضفني ىعامج لمع ةرولبل انتدارإو انلوقع ىلإ ةجاح ىف اهيلإ ءاتنالاب فرشن

 ؟ىتمو ؟ردابن لهف ةيعادبإلا انتاردق ددبتو انمدقت قوعت ىتلا تاثوروملا



 تسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 |! ةيقيقحلا ذأفاكملا ا 8

 تملع امدنع اهتشهد ورهن لال رهاوج ةعماجب عامتجالا ةملاع ىتقيدص تدبأ

 نيرشانلا مظعم نأو ىبتك رشن نم ىمسوم وأ ىونس دئاع ىأ ىلع لصحأ ال ىننأ

 ىنتربخأو اهقيبطت ىلع نوصرحي الو ةيركفلا ةيكلملا نيناوقب نونمؤي ال ىدالب ىف
 نورشانلا اهليومتب موقي تارمتؤملا روضحل اهتايرفس عيمج نأ ةيدنه ا ةقيدصلا هذه

 لب بسحف ىقوقح ةياحل سيل ءاضقلا ىلإ ءوجللاب ىنتحصنو بناجألاو دونها
 نإف الإو ةديدجلا لايجألا نم نيثحابلاو باتكلا قوقح ةياحل ةدعاق ءاسرإل

 اهترداب مث ًاليلق اهتحيصن تلمأت رمتسي فوس فلؤملا قوقح رادهإ لسلسم
 نأو ًاصوصخ ءاضقلا تاهاتم ىف ىتقاط رادهإ مدع ىلع ةصيرح ىننأب لوقلاب

 مهرئاض ىوس عدار مهل سيلو ىهتنت ال مهليحو نيرشانلا ضعب بيعالأ

 ناونعب هجوده ديمحلا دبع عدبملا ىرئازجلا بتاكلل ةريصق ةصق ذئنيح تركذتو
 نم ديدعلاب مهدالب ةايح اورثأ نيذلا ءابدألا دحأ ةصق ىكحتو (بتاكلا)

 ءايحتسا ىلع أجليف «ءاودلا نمث دجي الو ةيساق ةيحص ةمزأل ضرعتيو تاعادبإلا

 دئاوع نم هبيصنب ًامود هيلع نضيو «ةديدعلا هبتك رشنو عبط ركتحي ىذلا رشانلا ىلإ

 بيدألا بهذف ؛هتاقحتسم ملستو ًاروف رضحي نأ رشانلا هربخأف ءبتكلا عيب

 هل ةقحتسملا دوقنلا رفصأ فورظم ىف ملتساو رشانلا رقم ىلإ هضرم ىلع ًالماحتم

 ةسمخ ىدم ىلع ًاباتك ١7 رشنو عبط راكتحا لباقم تاهينج ةعبرأ اهدجوف اهدعو

 نم قيفي نأ لبقو قيلعتلا ىلع ًازجاع هتلعج ةصغب بيدألا بيصأ .ًاماع رشع
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 هولعي فورظم ىف هل هتمدق همساب باطخ دوجوب رشانلا ةريتركس هتربخأ هتماود

 ةئراق نم هدجوف ىنبملل ىجراخلا رادجلا ىلإ دنتسم وهو هحتف ديعاجتلاو بارتلا

 ًائيش دجت الو ىناسنإاللا ىعاتجالا ملظل نم ًالاوهأ ىناعتو ةيئان ةقطنم ىف شيعت

 تقلطأ كلذلو رارمتسالا ىلع ةردقلاو لمألا اهحنمت ىتلا هبتك ىوس اهتايح ءىضي

 ةأفاكملا ىه هذه نأ كردأو قيمع حايتراب بيدألا سحأف «ىركبلا اهنبا ىلع همسا

 نونبي نيرشانلا كرتنو بيدألا اذهب ىدتقن لهف !!هدعست نأ نكمي ىتلا ةيقيقحلا

 لوصحلل فلؤملا أجسي نم ىلإو ..لوقعلا ءانب ىف انتلاسر نحن لصاونو تارامعلا

 ؟هقوقح ىلع

 مآ ِ "٠١ ليربأ 7/- مارهألا ةديرج



 تسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 !؟ سارجألا قدن نل 0

 ةريخألا تاونسلا ىف ديازتملا روهدتلا ىناع دق ىعماجللا ميلعتلا نأ عقاولا

 باسح ىلع بالطلا نم ةريبك دادعأ جيرختب مامتهالا اهزربأ لعل ةديدع بابسأل
 لب ةداجلا ةيفاقثلا ةطشنألا ةسرامم نم ةيبالطلا ةكرحلا نامرحو ىملعلا ىوتسملا

 مامتهالا راسحنا نع الضف ةلاوجلاو ةيهيفرتلا ةطشنألا ىف طارخنالا ىلع اهعيجشتو

 ثوحبلل ةصصخملا تاينازيملا ةلاض كلذ دكؤيو «تاعماجلا لخاد ىملعلا ثحبلاب

 ةمهم نإ لوقأ داكأ لب «تاعماجلا ىف ةيثحبلا تاسايسلا بايغو ةيملعلا تارمتؤملاو

 ةعباتملا ىلع ةروصقم تحبصأ ثوحبلاو ايلعلا تاساردلل تاعماجلا ءاسؤر باون

 تارشع كانهو ثوحبلاب صاخلا ءزجلا لافغإو ايلعلا تاساردلل ةينيتورلا

 تاعماجلا ىف ىملعلا ثحبلا تاينازيم ىلإ عوجرلا نكميو كلذ ىلع دهاوشلا

 ةينازيملا نم ٠/ , ه نع ديزت ال اهنأ نم دكأتلل ةيضاملا تاونسلا لالخ ةيرصملا

 دادتما ةيديلقت سرادم ىلإ تاعماجلا لوحت ىلإ ىدأ ام ىعماجلا ميلعتلل ةماعلا

 فاشتكاو ةيملعلا ةفرعملا جاتنإل زكارم تسيلو نيقلتلا ىلع مئاقلا ىوناثلا ميلعتلل

 نيدايم ىف قوفتلاو عادبولل زومرو زئاكرك نطولل اهميدقتو اهعيجشتو بهاوملا
 دعت ةيرصملا ةعماجلا تناك امدنع «قباسلا ىف ثدحي ناك امك «ةفلتخملا ةيملعلا ةفرعملا

 عادبإلا راهدزاو جاتنإل ىسيئرلا ىملعلاو ىفاقثلاو ىركفلا عنصملاو ةسسؤملا

 ةيداصتقالا عاضوألا نأ كشاالو «ةيناسنإلا ةفرعملا عورف فشلتخم ىف ىملعلا

 رودلا بايغ ىف ةحداف ةروصب تمهسأ دق تاعماجلاب سيردتلا ةئيه ءاضعأل
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 ىملعلا ثحبلل عجشملا خانملا بايغو تابترملا ةلآض تدأ ذإ تاعماجلل ىقيقحلا

 ميلعتلا مث ةصاخلاو ةيميلقإلا تاعماجلل تابادتنالا ىف ةذتاسألا ةقاط فازنتسا ىلإ

 سيلو رتسلا نم ىندألا دحلا نامضل كلذو ىزاوملا ميلعتلا ىمسي ام اًريخأو حوتفملا

 ةلصاوم سيردتلا ةئيه وضعل لفكت ىتلا ةميركلا ةايحلا نم لوقعملا دحلا نايض

 همه حبصأ لب «ىملعلا هئادأ ريوطتو راكتبالاو ثحبلاو ةعباتملاو ةداجلا ةءارقلا

 صصختلا تالاجم ىف عراستملا روطتلا لعفب تمداقت تاررقم سيردت ربكألا

 سيردتلا ةئيه ءاضعأ رضعب اهجتتنأ ىتلا تاساردلاو بتكلا جاتنإ ةداعإ وأ ةفلتخملا

 راغص نيب ىراضلا عارصلل ةحاس ىلإ ةعماجلا تلوحت !ى ةليزه تاركذم ةروص ىف

 ىنجو ىلقعلا فلختلا تاركذم عيزوت نضل ةريبكلا تاعفدلل سيردتلل ةذتاسألا

 ايصخش يدلو ةيميلقإلا تاعماجلا ىف اعويش ةرهاظلا هذه دادزتو .تاهينجلا فال

 مه اياحضلاو .. ةميسجلا تافلاخملا هذه ىف نيكراشملا تارشعل ةريثك ءامسأ

 ريمضلا ةوحص ىلإ رقتفت تائف ىديأ ىف ةلذتبم ةعلس حبصأ ىذلا ملعلاو بالطلا

 ةعماجلا اهتسرأ ىتلا ةميظعلا ميقلا راسحناو مهنلاو راعسلا لب زوعلا ببسب سيل

 .نيرشعلا نرقلا لئاوأ ىف اهتأشن ذنم ةيرصملا

 عويشو ةلاحضلا نم ةديدجلا لايجألا ذّقنإ لجأ نم سارجألا قدن نمل نكلو

 ىف كراشي ىتلا قئاوعلاو دويقلا نم لئاه مكب نورصاحم نحنو ةيبلسلا ميقلا

 .ةيصخشلا مهحلاصم لوح نيزكرمتملا نيعفتنملا نم نيقفانملا بكاوم اهسيركت

 ٠٠٠١ ريمفون "٠ ةعماجلا توص
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 حد |[
 هب تئجوف هتداع ريغ ىلعو ةيلكلاب ةيرادإلا تادايقلا دحأل ةرايز ىف تنك

 ةرادإلا مولع ىف سوردلا تاصخلم نم ماوكأ همامأو بائتكالا دح ىلإ امومهم

 نأب باجأ ةيقرولا ماوكألا هذه نعو هبائتكا رس نع هتلآسف تايضايرلاو ةبساحملاو

 اهنم جرخت ىتلا» ةراجتتلا ةيلكب سردت ىتلا هتنبا نأل هباثتكا ببس ىه ماوكألا هذه

 داوملا ىف ةيلصألا عجارملاو بتكلا نم ةركاذملا تدعبتسا دق «ةليوط تاونس ذنم

 اهدادعإب موقي ىتلا تاصخلملا هذبب ةناعتسالا اهئالمزب ةوسأ تلضفو اهسردت ىتلا

 ىتالواحم عيمج تلشف دقل لاقو ىسأب دهنت مث .نودعاسملا نوسردملاو نوديعملا

 دكؤملا نمو اهب زتعي ىتلا ةيلكلا هذه ىف جرختلا نم اهيلع افوخ ابيأر نع اهئانثإل
 ىندألا دحلا بستكت نأ نود رثكأ وأ ديج ريدقتب ابرو ةداهشلا ىلع لصحتس ابخأ
 مواقأ انأو هعور نم ئدهأ نأ تلواح .صصختلا لاجم ىف ةيملعلا ةفرعملا نم

 نأو ًاصوصخ اندالب ىف ىعماجلا ميلعتلا هيلإ لآ ام ىلع ديدشلا نزحلاب ىساسحإ
 عيمج تحستكا لب «ةراجتلا ةيلك ىلع رصتقت ال اهنأ (ى ةيئانثتسا تسيل ةلاحلا هذه

 لايجألا مه حبصأو ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا لاجم ىف ةيملعلا ةفرعملا عورف

 ىذلا مكلا دودح ىف ةيساردلا تاررقملا نم ةروتبم تايئزجب ماملإلا وه ةديدجلا

 ةفرعملا بهذتلو ةيعماجلا ةداهشلا ىلع لوصحلاو ناحتمالا ىف حاجنلا مهل نمضي

 انئانبأ لوقع :هكلمن ام زعأ ىق رخني أدب ىذلا سوسلا تلمأت .ميحجلا ىلإ ةيملعلا

 جتنملاو ةفرعملا تحبصأ ثيح تامولعملا رصع تايدحت ةهجاومل مهلهؤن نيذلا
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 ةيناسنإلا ةماركلا ةيامحو قزرلا ريفوتل ةديحولاو ةمساحلا جاتنإلا لئاسو امه ىلقعلا

 هاجت تايلوئسملاو راودألا ديدحت كلذ نم مهأو ةيفاقثلاو ةيعاتجالا ةناكملا قيقحتو

 نع لوعسملا نم :نوريثكلا ىعمو لءاستأ ىننإ .لكك نطولاو عمتجملاو ةرسألا
 ؟ةئراكلا هذه ءارشتساو رارمتسا

 ةميقعلا تاناحتمألا مظن اهبلق ىفو نيقلتلا ىلع موقت ىتلا ميلعتلا مظن ىه له

 .ركذتلا ىلع بلاطلا ةردق الإ سيقت ال ىتلا

 مث مهفلا ىلع ةردقلا اهيلي ذإ تاردقلا ملس لفسأ ةردقلا هذه لغشت ةبسانملابو

 ةيؤرلا نيوكت ىلع ةردقلا اهجوتتو جاتنتسالاو بيكرتلاو ليلحتلا ىلع ةردقلا

 هذه نوملعي ىعماجلاو ماعلا ميلعتلا نع نيلوئسملا عيمج نإ فسألل .رظنلا ةهجوو

 هتايبلسو ىلاحلا ماظنلا ئواسم نع تنولا لاوط نوئدحتيو ةيبيدبلا قئاقحلا
 ىف نطولا حنمت ال يتلا عاضوألا هذه رييغتل ةيدجب نوكرحتي ال مهنكلو ةحدافلا

 نع نيزجاع .فقاوم نيوكت ىلع ةردقلا ىدقاف نيشوشم نيجيرخ الإ ةياهنلا

 .مهعمتجسبو مهسفنأب ضوهنلا ىف ةيلعافب ماهسإلا

 ٠٠١/١١/١١ ةعماجلا توص
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 ةيلاحلا ةيبالطلا ةكرحلا ةمزأ ا ||

 مهل ةحاتملا ةطشنألا ىف ةكراشملا نع بالطلا فوزع بابسأ نع ضعبلا لءاستي

 أمم ةرهاظلا هذه مقافتو لاحفتسا لامتحا نم هتيشخ ىدبيو ةيلكلا ىف اهب حومسملاو

 .سرادم درجم ىلإ تاعماجلا ليوحتب رذني

 اهروذج ىف ضوخلا فديب ةرهاظلا هذه لمأتن نأ لواحن امدنع اننأ عقاولاو

 زربت ةطشنألا ىف ةكراشملا نع نومجحي بالطلا لعحت ىتلا ةيقيقحلا بابسألا ةفرعمل

 ةلئام لظت اهنكلو ىعماجلا ميلعتلا نع نيلوئسملا نع ةبئاغ ودبت ةريثك بابسأ ىمامأ
 ةحئاللا ءاغلإ ىف نمكي بابسألا لوأ لعل «ليج دعب ًاليج ةيبالطلا ةركاذلا ىف

 نيذلا مهتداق ىديأ ىف ةيبالطلا رومألا مامز عضت تناك يتلاو 1917/5 ةيبالطلا

 ةيبالطلا ةكرحلا تبلس ىتلا ١91/4 ةحئال اهلحم لحو يطارقميد راطإ ىف نوبختني

 بالطلا حفاك دقو ةذتاسألا نم ءايصوألا ىديأ ىف رمألا مامز تعضوو الالقتسا

 مهتأجاف ةيعماجلا تاطلسلا نكلو ةميدقلا ةحئاللاب لمعلا ةداعإل ةديدع تاونس

 تلثمت دقو فلخلا ىلإ تاوطخ ةدع نوعجارتي مهتلعجو مهتسرخأ ةمصاق ةبرضب

 نم دكأتلل ةينأتم ةسارد وأ راذنإ قباس نود ىساردلا لصفلا ماظن ىف ةبرضلا هذه

 مهل لاجملا ةحاتإو ًايفرعمو ًايملع بالطلا ليهأتل ماظنلا اذه ةيحالص ىدم

 تاحاس تدهش دقو ةيضايرلاو ةيعاتجالاو ةيركفلا ةطشنألا ةسرامو فيقثتلل

 طئاحلا فحص قيزمت ببسب نمألا ىلوئسمو بالطلا نيب كراعملا نم ريثكلا ةعماجلا

 دقو .مكاحلا بزحلل ةضراعملا ةيسايسلا تارايتلل نولاوملا بالطلا اهقلعي ىتلا
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 نلعأو ىفاقث وأ ىسايس وأ ىركف طاشن ىأ نم ةعماجلا تلخو مايألا تراد

 يتلا ةطشنألا ىف ةكراشملا نع فوزعلا ةصاخلا مهتقيرطب مهجاجتحا بالطلا

 ةيفاقثلا ةطشنألا تباغو ةيضايرلا تاناجرهملاو ةلاوجلا ىلع ةروصقم تحبصأ
 اذام لاؤسلاو نمألا ىلوتسمو ةيعماجلا تاطلسلا زفتست اهنأل ةيركفلاو ةيمالعإلاو

 قانخلا قيض مث ةيلصألا مهتحئال تيغلأو دويقلا مهترصاح دقو بالطلا نم رظتنن

 سوردم ريغ ماظن هنأ تاونس ةدع ربع ةبرجتلا تتبثأ ىذلا نيلصفلا ماظنب مهيلع

 تناك لب ةيفرعملاو ةيملعلا فادهألل ةلصب تمتالو ةيسايس بابسأل ضرف دقو
 حنمب ةذتاسألل حمسي ال ذإ نييقيقحلا اياحضلا ىه ةفاقثلاو ميلعتلاو ةفرعملا

 بالطلل حمسيال امك تاصصختلا عيمج ىف ةيفاكلا ةيملعلا ةعرجلا بالطلا

 ..يقيقح ىركف وأ ىناقث طاشن ىأ ةسرامل ةيفاكلا ةصرفلا وأ ةيفرعملا ةدافتسالاب

 ببسب اياحض عقاولا ىف مهو بالطلا ىلع ةيلوئسملا ىقلت نأ لهسلا نم نوكي دقو
 ةسايس ىأ ضرف دنع رابتعالا عضوم مهتاردقو مهتاجايتحاو مهتاماتها عضو مدع

 اذه ةهجاوم ىلإ ةيقيقح ةجاح ىف نحن مهلبقتسمو مهعاضوأ لوانتت ةيعماج

 ةيرذج لولح عضو فدهتستو ةعاجشلاب مستت ةديدج حورب ىبالطلا عقاولا

 ةئطاخلا تاسايسلا ضرف ىف رارمتسالا عم ةيجراخلا رهاظملا دصرب ءافتكالا مدعو

 ةوجفلا عاستاو لشفلا نم ديزملا نع الإ رفست ال ىتلا ةمخضلا تاينازيملا دصرو

 نأ بالطلا هجاتحي ام نإ ةيعماجلا تاطلسلا فادهأ نيبو بالطلا تاجايتحا نيب

 نينسلا ربع تمكارت ىتلا دويقلاو قئاوعلا عيمج ةحازإل صالخإو ةيدجعب ىعسن

 موللا ءاقلإ نع فكت نأو ةفاقثلاو ةفرعملل ةبحرلا قافآلا بالطلا مامأ حسفنو

 1 .ةانج اوسيلو اياحض عقاولا ىف مبنإ مهيلع

 ةعماجلا توص /١1/ 11١/5٠١
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 دضةفقث ||
 هابتنا دشي ام زربأ دعت ىونعملاو ىداملا راقفإلاو رقفلا ةحاسم عاستا نأ كش ال

 ةيراضح تاثوروم ىلإ ىمتنيو ةيلقعو ةيسفن ةماقتسا اياقب كلمي داج نطاوم ىأ

 ىف ةأرججلا لثم تايكولسلاو ميقلا نم ةموظنم ابتدمعأ ىلع تماق ةقيرع ةيعاتجار
 هذهل ىقيقحلا ءامتنالاو دئادشلا ةهجاوم ىف ةبالصلاو ىعامتجالا لفاكتلاو قحلا

 ةيرارمتسا ىلع نيصيرحلا ىنيدلاو ىفاقثلا اهثارتب نيثبشتملاو رشبلا نيياللو ضرألا

 ةمرحملا تاورشلا نم ىزيرغ روفنو لمعلل سيدقت نم ءابآلاو دادجألا هاسرأ ام

 لعفلا ةنامأو ةملكلا ةنامأ ةنامألا ةنايخ ىلع أرجتي نم لكل ىفخو نلعم راقتحاو

 ةيديلقت تاعامش دوجوو ميقلا نم ةموظنملا هذه بايغ ىسألا ريثي ام دشأ نإ لوقأ

 هذه ىلوأو ءرصم ىف ةايحلا تاعاطق مظعم ىف حساكلا روهدتلا اذه اهيلع قلعن

 بابسألا هذه نأ مغرو انتاردقم ىلع ىبنجألا ةنميهو ةيطارقوريبلاو رقفلا تاعامشلا

 ؛ىقالخأو ىناسنإ رقف نم هيلإ انلصو اع ةلوئسم اهدحو تسيل اهنكلو ةحيحص

 ةديفتسم ىوق دوجو ىنعي ىذلا راقفإلا وه ديدجلا (نإو رصم ىلع ًاديدج سيل رقفلاف
 نطولا اذه ىف ةحداكلا تائفلا عيمجل دمعتملا راقفإلا تاقلح عاستاو رارمتسا نم

 لياحتلا ىلع فورظلا مهتربجأ نيذلا نيطبحملا نيلطعتملا بابشلا نييالم تجتنأ ىتلاو

 ةيجولويبلا مهتيرارمتسا نم ىندألا دحلا نامضل ةفيرشلا ريغو ةفيرشلا لئاسولا ةفاكب
 ةيقيقحلا بابسألا ىصقتنو لمأتن امدنعو ةينادجول'و ةيلقعلا ةيرارمتسالا نع كيهان

 راقفإلا لعف نع نيلوتسملا نم ًاروباط كانه نأ دجن ىواسأملا عضولا اذه فلخ
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 وأ ةقرفتم تالاح درجم دعي مل ىذلا داسفلا لالخ نم هتيرارمتسا ىلع صرحلاو

 ةيمنتلا ريراقت اهيلإ تراشأ ىتلاو ةفورعملا ةيملاعلا ةبسنلا زواجت هنكلو ةعئاش تاءانثتسا

 لعلو عمتجم ىأ ىف ٠١/ ةبسن ىصقألا اهدح ىف زواجتت ال ىهو ةيناسنإلاو ةيرشبلا
 تعاش تايكولسو تادرفم تاذ ةفاقث ىلإ لوحت هنأ وه داسفلا ةيضق ىف رطخألا ءىثشلا

 وأ ةرشابم ةروصب كراشي ىذلا سردملاف «لايجألاو تائفلا مظعم تلاطو ترشتناو

 سوردنا ةرهاظ ءارشتسا ىف كراشيو ةسردملل ىوبرتلا رودلا مده ىف ةرشابم ريغ

 نع لبقي ىذلا ةعماجلا ذاتسأو ةساخنلا قوس ىف ةعلس ىلإ ميلعتلا ليوحتو ةيصوصخلا

 لالخ نم ءارثإلل ةادأ ىلإ ىعماجلا ميلعتلا ليوحت ىف كارتشالا رارطضا وأ رطاخخ بيط

 حوتفملا ميلعتلاو ةيصوصخلا سوردلاو ةيوقتلا تاعومجم لثم ةيفلخلا باوبألا

 ىلإ ةذتاسألا بتك نولوحي نيذلا نيديعملاو نيسردملا راغصو ةصاخلا تاعماجلاو

 ةرسامسو نييعماخلا نيلوئسملا رصب تحت تاعماجلا راوسأ ىلع اهنوعيبي ةلحض تاركذم

 ةرطابأ نع عافدلل مهمالقأو مهدهج نورخسيو لب نورجؤي نيذلا مالعإلاو ةفاقثلا

 لباقم اندالبل مدقتلاو ريخلا نوديري ال نيذلا بناجألا نم ةهوبشملا ىوقلاو قوسلا

 .ةيطارقميدلاو ناسنإلا قوقح ةلظم تحت كلذو مهاردلا نم ةنفح

 ذوفنلا ىوذ ةدناسمو ةهاحولا مهحنمت ىك بصانملا فلخ نوئهلي نيذلا ءالؤهو

 دض تارماؤملاو سئاسدلا ىف مهتاقوأ نوقفني لب ةيفيظولا مهتابجاوب نوموقي الو

 حبصأ ىذلا داسفلا ةفاقث عنص ىف نوكراشي ءالؤه عيمج .نيمزتلملا نيداجلا مهئالمز

 داسفإلاو داسفلا مأوت وه راقفإلا نإ .داج لمع لكو فيرش ناسنإ ىأ ددبي ًاطوبطخأ

 اهروذج نم داسفلا ةفاقث لاصئتساب الإ هنم نيديفتسملاو راقفإلا ىلع ءاضقلا نكميالو

 تاسسؤملاو تائيهلا عيمج ىف ةعباتملاو ةباقرلا ةزهجأ ليعفت ىه لوألا ةوطخلاو

 .ةيلهألاو ةيموكحلا

 ٠٠١ 5 سرام ١5 - ةعماجلا توص

152 



 نيسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 سوق |[
 ةيعانصلا راهقألا ىف ةلثمم لاصتالا تاينقت ثدحأ انبالط سردي انتيلك ىف

 تايلآ رئاسو اهبساوحو «تنرتنإلا» تامولعملل ةيلودلا ةكبشلاو اهتايئاضفو

 ةيئانثلا هتايوتسم ةفاكب رشابملا لاصتالا بيلاسأ ىلع ةوالع ةئيدحلا ايجولونكتلا

 ةلاح تلمأت ءفحمصلا ىف لثمتملا عوبطملا لاصتالا لئاسو مدقأو ةيعامجلاو

 ةعاذإلا - رشنلاو ةفاحصلا :ماسقأ ةثالث ىلإ ًايميداكأ ةمسقنملا انتيلك لخاد لاصتالا

 صاخشألا تائم ايرشب مضت ىتلاو نالعإلاو ةماعلا تاقالعلا - نويزفيلتلاو

 لهو ًايملع لصاوتت ماسقألا هذه له :ىسفن ىف تلءاست ؛لايجأ ةدع ىلإ نيمتنملا

 فدمهلا لصاوتلا اذه لالخ نم ققحتي لهو ؟ايناسنإ نولصاوتي رشبلا ءالؤه

 نأ تدجو ؟ىناسنإلاو ىملعلا لماكتلا ىأ ةيلكلا هذه دوجو نم ىساسألا

 ةيعرفلا هتاصصخت ىلع ئفكنم مسق لك .دوقفم هبش نوكي داكي ىملعلا لصارتلا

 مهف ةماعلا ةلامزلا تالص مهعمجت نيذلا رشبلا امأ «ةينهملا همومه ىف قرغتسمو

 ديمع نييعت وأ نيجيرخلا موي لثم ةماعلا تابسانملا ىف دودحم ردقب الإ نولصاوتي ال

 ةناسرت نم تلفي نأ عاطتسا مهنم ليلقو «ةيلكلل ىونسلا ىملعلا رمتؤملا وأ ديدج
 روسج ةماقإ ىف حجني وأ ةيعاتجالاو ةينهملاو ةيرسألا تالاغشنالاو تامازتلالا

 عازتنا ةلواحمو قزرلا ىلع ىعسلا مهلغش دقف ىمظعلا ةيبلاغلا امأ ءميمحلا لصاوتلا

 «ىعامتجالاو ىداصتقالا رتسلا نم ىندألا دحلا نامضو ذوفنلاو ةورثلا نم مهبيصن

 ىلإ نوعراسيو لجع ىلع ةبيطلا رعاشملا نولدابتيو ةفداصم ةيلكلا تارمم ىف نوقتلي
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 مدعل ٍبالطلا بينأتو تارضاحملا ءاقلإ ىنهملا بجاولا اوسرامي ىك تاجردملا

 ىرجلا مث ةيثحبلاو ةيملعلا تايلوئسملا نم ديزمب مهفيلكتو روضحلا ىلع مهتبظاوم
 دسل حوتفملا ميلعتلا وأ ةصاخلا تاعماجلاب مهتارضاحم ديعاومب قاحلل ةيلكلا جراخ

 «ةديازتملا ةيرسألا مهتايلوئسمل مهئادأ رارمتسا نامضو مهتابترم ىف حدافلا صقنلا

 لصاوتلا وأ ةقيمعلا ةءارقلل ةصرف مهل عدت ال ةيمويلا ةايحلا ءابعأو ريصق تقولا

 ىلكش ءادأ ةيئاهنلا ةلصحملاو مهبالط وأ مهئالمز وأ مهرسأ دارفأ عم ءاوس قيمعلا

 ؛ةيملعلا ثوحبلل قلطم هبش بايغو «تاجردملا ىف ةيميلعتلا مهتايلوئسمل لجعتم

 ا ا

 عم لماعتلا ةلصاومو ةنينأمطلا مهحنمي ىذلا ىداصتقالا مكارتلا ضعب اوققحي

 تأرط ىتلا تاروطتلا ةعباتم نوعيطتسي ال مهبلغأو صصختلا ىف ةثيدحلا عجارملا

 .ةيلودلا تارمتؤملا لالخ نم لاصتالا مولع ىلع

 نوكي نأ نكمي لهو ؟ ةيمنهجلا ةرئادلا هذه نم جورخلل ليبسلا ام :لاؤسلاو

 لصاوتلا قيمعت ةرورض ىلإ هابتنالا نع اليدب ةيمويلا ةايحلا نوئش ريبدتب لاغشنالا

 لاصتالا ميلعت ىه ىلوألا اهتمهم ةيلك مهمضت نيذلا رشبلا ءالؤه نيب ىناسنإلا

 انتذتاسأ نع لاؤسلاو لصاوتلا ةرورض ةيمويلا انتدنجأ ىلع عضن ال اذاملو هتسراممو

 ىذلا لصاوتلا لجأ نم مهعم لصاوتن « مهيلع نئمطن وأ مهيساون وأ مهئنهن انئالمزو

 ميمحلا قداصلا لقعلا ىلع ةراضن ىفضيو ةيسفنلا ةلزعلا رسكيو نادجولا ىرثي

 اذامل ..ةيحطسلا ةلماجملا وأ رارطضالا وأ ةحلصملا لجأ نم لصاوتلا سيلو كولسلاو

 !؟ كلذ لعفنال

 ٠٠١ 5 ليربأ 75 ةعماجلا توص
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 ذاتسألاو مألا ا ا

 نكسلا ىف هتراج نأ - جيلخلا تاعماج ىدحإب اذاتسأ هلمع نم هتدوع دعب ملع

 حاتجت فوخلا ةريرعشقب رعشو هلاصوأ تزتها .تضم تاونس ذنم اهولقتعا دق

 مو ةيعماج هذاتسأ لمعت ىتلا ةراجلا هذه لاقتعا ببس نع هناريج لأسي أدبو هندب

 ناك «ةمصاعلا فارطأ ىلع عقي ىذلا ىفيرلا نكسملا اذه ىف ةمئاد ةفصب ميقت نكت

 ىذلا لزنملا بحاص نكلو نوملعي ال مهنأب رذحلاب بوشم ظفحتب نوبيجي ناريجلا
 ىاورضح دق سيئرلا لاجر نأب هربخأ ةرامعلا لفسأ عقت ةراجن ةشرو كلمي

 اهلزنم طئاوح اونحشو قاروألا ضعب اوذخأو اهتقش باب اورسكو ىلايللا ىدحإ

 لواح املو ةلاصلاو مونلا ىتفرغو اهبتكم ةرجح ىف ًاص وصخ تصنتلا ةزهجأب
 .ةينمألا مهتيوه زاربإب همف ىف ارجح هومقلأ مه ىدصتلا

 رازجلاو ةيلديصلاو ةلاقبلا تالحمو قوسلا ىف مئاد شاقن راثم ثدحلا ناك

 نع نولءاستي اوناك عيمجلا «ىعارزلا قيرطلا لوط ىلع ةرثانتملا ءابطألا تادايعو

 اهنولقتعي ىذلا دحلا ىلإ ةموكحلا ةضراعم ىلع ةأرجلا كلمت ىتلا ةذاتسألا هذه ةيوه

 ىلع ىلاهألا قفدتو ءاهنع جارفإلا أبن فحصلا ترشن موي ةئام دعبو ..هلجأ نم

 دق ناكو نجسلا نم ةملاس اهجورخب مهتحرف نع نوربعيو ىناهتلا نومدقي اهزنم

 ةبسانملا نع اورسفتسا املو تابرشلا ناعزوي رازجلاو ىلديصلاب ىلاهألا ئجوف

 ىف ةروشنملا اهتروص ىلإ نوريشي اوناكو اهنع جرفأ دق ةذاتسألا نأب مهاربخأ

 اهفرعيو هتراج روزي نأ لبق نيموي ةدمل رظتني نأ راجلا ررق .. ةيحابصلا فحصلا

135 



 3سورحملا رصم يف هنع توكسملا

 هتعدو ظوحلم باحرتب هتلبقتسا ءاهتبالصو اهحافكب هباجعإ نع اهل ربعيو هسفنب

 هئثيدح روفلا ىلع أدبو غلاب رثأتب اهدي لبق ىتلا اهتدلاو عم ىاشلا ناجنف لوانتل

 تايلكلا ىدحإب اديعم ناك امدنع ةديعبلا هتايركذ اديعتسم نجشلاب نوحشملا

 ريتسجاملا ةلاسر ةشقانم تاءارجإ ءابإل ديمعلا ةرجحب هدوجو فداصتو ةيلمعلا

 لمعملا نم ةردانلا تايواميكلا ضعب ةقرس ةميرج ريبدت نم ريخألا لصفلا دهشف

 رومألا تروطت دقو هتلاسر ىلع فرشت تناكو تاذاتسألا ىدحإب ةمهتلا قاصلإو

 هريكذت نع فكي ال ىذلا هريمض نيب ًاقزمم شاعو ققحملا مامأ ةداهشلل ىعدتساو
 لظو ديمعلا دض دهشو ةقيقحلا لاق ول ايف راضت فوس ىتلا هحاصمو قحلا ةداهشب

 ىتلا همأ ىتفتسي نأ ررقو بوحشلا هباصأو ماعط وأ مون نود لايل ثالث ارهاس

 نأب همأ هتربخأ مهرغصأ وه ناك تانبو ءانبأ ةسمخ ةيبرتب تماقو ةباش ىهو تلمرت

 هيلإ تلسوتو ةقرحب تكبو اهتايحضتب هتركذو ؛هسيئر دض دهشي الو هتحلصم ىعري

 هتذاتسأ دض روزلا ةداهشب لدأو ىلاتلا مويلا ف بهذو ناك دقو اهتحيصن عمسي نأ

 حاتفمب ظفتحي ناك ىذلا نيمألا ىعاسلا ةداهش لالخ نم اهتءارب تابثإ نم تنكمت ىتلا

 دراطي ًاحبش فقوملا اذه لظو نيفظوملا راغص نم هودعاسمو ديمعلا نيدأ دقو لمعملا

 مدع نع ترذتعا ىتلا ةذاتسألا هذه ةيؤر ىشاحتي ناكو مانملاو ةظقيلا ىف راجلا اذه

 هلماعي ناك رخآ ذاتسأ ىلإ فارشإلا ةلاحإ ببسب نيلماك نيماع لطعتو هتلاسر ةشقانم

 اهل مدقتلا نع هزجع ببسب هتليمزل هبح ةصق ىف رثعت مث ةقثلا مدعو راقتحالا لكب

 هتذاتسأ رسخ نأ دعب ةبيبحلا رسخ «هنم اهجاوزل اهلهأ ةضراعم ةهجاوم ىف اهتدناسمو

 وهو مويلا كلذ ذنمو ..همأ حئاصن هل ابتررص ىتلا ةمالسلل ًاراثيإ هتداهش فيز نأ موي

 مألا ىيحي ىك ءاج كلذلو فقاوم ىلإ اهليوحت ىلع نيرداقلا ئدابملا باحصأ سدقي

 .نونظلا بيخت ملو تباجتتسا ىتلا ةنبالا ئنبيو «ةعاجشلا تسرغو تبر ىتلا

 ٠٠١4/١١/11 ةعماجلا توص
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 تاعماجلا يف ةبئاغلا ةرورضلا ةيطارقميدلا ا أ

 قيمعت ىف تاعماجلا رود نع ثيدحلا نم ةيرصملا تاعماجلا ءاسؤر رثكي

 ىف كلذ ققحتي فيك انل نوحضوي الو ناسنإلا قوقح نع عافدلاو ةيطارقميدلا

 لازت ال ثيح تاعماجلا هذه لمخاد ةنهارلا ةيرادإلاو ةيميلعتلا عاضوألا لض

 تاركذمللو نيقلتلا ىلع دمتعت يتلا ةيديلقتلا بيلاسألا ةريسأ ةيميلعتلا ةيلمعلا

 اهبلغأ تزوابجت يتلاو ةذتاسألا رابك تاساردو بتك نم ةسبتقملاو ةهوشملا ةروتبملا

 دعت ملو تاصصختلا فلتخم ىف ملعلا خيرات ىلع رصتقت تحبصأو ىضارتفالا رمعلا

 يتلا ةينيتورلا تاناحتمالا مظنب قلعتي ام وأ ةثيدحلا ةيملعلا تادجتسملا بكاوت

 مهتردق سايق فدهتست الو ةيحطس بلاوق ىف بالطلا لوقع طينحت ىلع صرحت

 ركذتلا ىلع مهتردق سايق دودح دنع فقت لب رطن تاهجو نيوكت وأ ليلحتلا ىلع
 ةينمزلا ةرتفلا رصق ىلع ةوالع ةيسفنلاو ةينهذلا تاردقلا ملس لفسأ لغشت ىتلا

 لوصح نود لوحيامث ةينيدلاو ةيموقلا تازاجألا اهللختت يتلا ىساردلا لصفل

 .ةيفاكلا ةيفرعملا ةعرجلا ىلع بالطلا

 مهاردلا فلخ نوشهلي اوحبصأ نيذلا مهتذتاسأب بالطلا ةقالعب قلعتي ام امأ

 صقنلا دسل ةيصوصخلا سوردلا وأ ةصاخلا تاعماجلا نم اهوفقلتي يتلا ةليئضلا

 ةينهذلا ةقاطلا وأ تقولا مهيدل دعي مل كلذلو ةليزملا مهتابترم ىف نيشملاو حدافتلا

 ىناعت ىذلا ديدشلا روصقلا نع ًالضف مهتاصصخت ىف ةعراستملا تاروطتلا ةعباتم

 عيجارملاو بتكلا وأ ةثيدحلا ةيملعلا تايرودلا ىف ءاوس ةيعماجلا تابتكملا هنم
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 ةداعإ ىلإ ةديدجلا لايجألا نم سيردتلا ةئيه ءاضعأ بلغأ رطضي كلذلو ةيبنجألا

 ىف ةفيفطلا تارييغتلا ضعب عم صصختتلا لاجم ىف مهوقبس نيذلا ةذتاسألا جاتنإ

 نع الضف داهتجالا بايغ ىلإ ىدأ ىذلا رمألا تايقرتلا لع لوصحلل تاغايصلا

 ةكرحلا لازت ال بالطلل ىعاتجالاو ىفاقثلا طاشنلاب قلعتي |يفو ىملعلا عادبإلا

 اهضرف ىلع ةمكاحلا تاطلسلا تصرح يتلا ةبيجعلا ةحئاللا ةريسأ ةيبالطلا

 طاشنلا رصحت يتلا 19176 ةحئال اهب ىنعأو بالطلل ىسايسلا طاشنلا ميجحتل

 ةباقرو ةذتاسألا ةياصو لظ ىف ةيهيفرتلا ةطشنألاو تالحرلاو ةلاوجلا ىف ىبالطلا

 خيرات نع ائيش فرعت ال ةديدج لايجأ روهظ ىلإ ىدأ امم ةمراصلا نمألا ةزهجأ

 مهجرخت دعب بالطلا ءالؤه لبقتسم ىف مكحتت يتلا ةيريصملا اياضقلا الو ناطوألا

 ال ةلحض ةيشماه ةطشنأ ىف ءابه ددبتت مهرامعأ ىف ةرتف مهأ تراصو ةعماجلا نم

 حيتت الو ةيرصعلا ةقاقثلا وأ ةفرعملا نم ىرورضلا يندألا دحلا باستكا ىلع مهنيعت

 حيحصلا ىملعلا بارتقالاو ىحصلا سفانتلا لظ ىف ةمزاللا تاراهملاب دوزتلا مهل

 |يفو رصعلا فورظ مهيلع اهضرفت يتلا ةيملاعلاو ةيلحملا تايدحتلاو لكاشملا نم

 رادهإ ببسب تاينازيملا ىندأ ىوس لاني ال وهف تاعماجلاب ىملعلا ثحبلاب قلعتي
 ىوس ريوطتلاو ثحبلل ىقبي الو ةيرهظملا تالافتحالا ىف ةيعماجا تاينازيملا مظعم

 ثوحتبلا رم ىقادب ىوتتسم: أ ءارخإ لع لغات آلو نعت ال نقلا دئاؤلا تاتف

 .ةيملعلا

 ءالكوو مسقلا سيئر بصنمب ًاءدب ةيعماجلا تادايقلا رايتخاب قلعتي ايفو

 ىلإ ىملعلا اهخيرات ريشي ال تايضخشو ءارسأب عيجافت ام ًايلاغ اهئاذمعو تايلكلا

 ةقيقح دكؤي لب ةيملعلا ةفاقثلا وأ ىعماجلا ميلعتلا ريوطت ىف ىقيقح ماهسإ ةيأ

 حور عيشي اب رارقلا عانص ةرئاد نم تادايقلا ءالؤه مظعم بارتقا ىه ةدحاو



 مسورخملا رصف يح مدع توكيل ل يبل يبيع

 ةعماجلل ليصألا ءامتنالاو ةهازنلاو ةءافكلا ريياعم ىلع امامت ىضقيو قافنلاو ةيللشلا

 .ىقالخألاو ىملعلا اهثارتو

 ةيرصملا تاعماجلا ىف دئاسلا خانملا اذه له حاحلإب هسفن حرطي ىذلا لاؤسلاو

 دوصقملا امو ناسنإلا قوقح ءاسرإو ةيطارقميدلا قيمعت ىلع لعفلاب دعاسي ايلاح

 قوقح مأ بالطلا قوقح مأ ةذتاسألل ةينهملا قوقحلا ىه له ناسنإلا قوقحب

 دقل تادايقلا ءالؤه ناهذأ ىف ناسنإلا قوقح ةموظنم ىه امو ىداعلا نطاوملا

 ةلئافتملا ةيدرولا تاحيرصتلا هذه ةيرصملا تاعماجلا ءاسؤر ةداسلا مجرتي نأ يبق

 انل نوحضوي فوس مهنأ تعقوت لب ةلاعفو ةيقيقح ةيذيفنت جماربو تاسايس ىلإ

 ةلازإ ىف اقح اومهسي ىك ةيلاغلا تاينمألا هذه قيقحتب ةليفكلا تايلآلاو بيلاسألا

 .ةقيرعلا انتاعماج ىلع ميخت يتلا ةمغلا

 ٠٠١ 5 ريمفون ١ ةعماجلا توص
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 بيوتشم |
 ميلعتلا ىلع هريثأت امو ىفيظولا فرعلا ىف ةجوزلا ةقفارم حلطصم ىنعي اذام

 ًاثيدح ةاروتكدلا ىلع لصاحلا ًاصوصخ سيردتلا ةئيه وضع مدقي نأ ىنعي ؟ىعماجلا

 ىدحإ ىف لمعت ةجوزلا نأ ديفي روزم وأ حيحص دقع ةصتخملا ةيعماجلا تاهجلا ىلإ

 دق ةيئاهن ال ىأ ةددحم ريغ ةدمل نطولا جراخ رفسلاو اهتقفارمب هل حمسي ىك طفنلا لود

 ةقلطم ةروصب ةيباجيإ راثآ بيجعلا دقعلا اذه ىلع بترتيو ىفيظولا رمعلا ةيابن ىلإ دتمت

 راخداو ةرايس ءارشو هلزنم ديدجتو هنويد ديدست نم نكمتي ذإ هترسأو جوزلل ةبسنلاب

 عباصأ نع ديزت ال تاونس عضب نع طفنلا لود ىف هتماقإ دزت مل اذإ اذه كنبلا ىف ديصر

 ىبعشلا روثأملاب المع هتارخدم ةفعاضم بذعتساو ءاقبلا ارمتسا اذإ امأ .ةدحاولا ديلا

 هيف»و «ةدايزلا بحي رحبلا» مهتراعإ قبس نيذلا ةذتاسألا مظعم هددري ىذلاو عئاشلا

 لافطألا نم ريفولا ددعلا بجني ىتح ءاقبلا لضفي ذئنيح هنإف (هأل سولفلل لوقي دح

 رسأ نيوكتو جاوزلل نودعتسيو ةيعماجلا مهتسارد نم لافطألا ءال ؤه ىهتني ىتح لب

 ةلق عضولا اذه ئرمتسي سيردتلا ةئيه وضع لعجت ىتلا بابسألا مهأ نمو «ةديدج

 ةسفانملا خانم نع داعتبالا ببسب ىلقعلا ءاخرتسالاو اهئادأ هب طونملا ةيملعلا ءابعألا

 كاذنيح موقي نأ هيلع ذإ مألا هتيلك ىف رمتسا ول هيلع ضرفي ىذلا جعزملا ةيملعلا

 ىف هنكلو ىلعأ ةيملع تاجرد ىلع لوصحلل ةيقرتلل دعتسي نأو ةديدج ثاحبأ ءارجإب
 هريضي الو نطولا ضرأ ىف نيدماصلا هئالمز بتك سيردتب ىفتكي ىطفنلا خانملا لظ

 ىلإ جيردتلاب لوحتيو ىساسألا هصصخت قاطن ىف لخدت ال داوم ةدع سيردتب موقي نأ
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 كارتشالا ضفريو صصختلا ىلع أرطت ىتلا ةيملعلا تاروطتلا ةعباتمب متبي ال هجوخ

 ىلع صرحي ىذلا تقولاو ةقاطلاو لاملل أريفوت ةيلحم وأ ةيبنجأ ةيملع تارمتؤم ةيأ ىف
 مألا مهتاعماج ىف نيدودكملا هئالمز دهج نم هاقتسم تاركذمو بتك جيبدت ىف هراثتسا

 ةديدج تاراقعو ىضارأ ءارش ةصرف هل حيتت مهاردلا نم فالآ ةدع اهئارو نم حبريو

 ثيح ةيمنهجلا ةقلحلا ىلإ ىعو البو ًايجيردت قلزني اذكهو دوقفملا نامألا هل ققحت

 كنبلا ىف هديصر فعاضتي ىذلا تقولا تاذ ىف ةيثحبلاو ةيملعلا هتاردق لءاضتت

 دعابتتو نطولا ضرأ ىف مه ل هريفوت بعصلا نم ىكالهتسا طمن ىلع هؤانبأ دوعتيو
 ناك نإو نهولاب هيوذو هلهأب هتاقالع باصت (ى ةيلكلا ىف هئالمزب ةيعاتجالا هتاقالع

 .ةيرهظملا بناوجلا ءافيتسا موزل ايادحلا ضعبب مهيلع لخبي ال ًانايحأ

 لمع دقعب ةامسملا ةنيعللا ةقرولا هذه ةيبلسلا بناوجلا زربت رخآلا بناجلا ىلعو

 لوحتت ىتلا ةيملعلا ماسقألاو ملعلا بالط مه اهاياحض ىلوأو جراخلا ىف ةجوزلا

 عامطألل اعابشإو ًانايحأ قزرلا ءارو ًايعس اهؤانبأ اهرجبي نأ دعب ةيواخ لكايه ىلإ
 فالآ قفنت تاعماجلا تناك اذإو نايحألا بلغأ ىف دح دنع فقت ال ىتلا ةيداما

 ًاءزج امل اودريف راثلا ىنجت نأ ىف ًالمأ ةيملعلا رداوكلا دادعإل نييالملا لب تاهينجلا

 نم ةديدج لايجأ نيوكت ىف مهماهسإ لالخ نم ةيبرتلاو ةياعرلا قحو نيدلا نم
 ءالؤه عجشت ةيعماجلا تابترملا ةلآضو «ةينوناقلا تارغثلا نأ الإ ةيملعلا رداوكلا

 الو ةيساسألا ةيقالخألا تايلوصألا هذبم طئاحلا ضرع اوبرضي نأ ىلع ءانبألا

 ىلع اهقوقحو ةعماجلا بهذتلو ةقيضلا ةيصخشلا مهحلاصم توصل الإ اوتصني

 لشف ىف مأ طقف نيناوقلا ىف نمكي له أطخلا نيأ لاؤسلاو ميحبجلا ىلإ اهئانبأ
 ةلحرملا ةعيبط ىف مأ طفنلا لودل ةجاحلا نع مهئانغأو اهرداوك ةيبرت ىف تاعماجلا

 .ةعمتجم بابسألا هذه لك مأ عقاوملا عيمج ىف ًاعجفم ارايبخا دهشت ىتلا

 ٠٠١ 5 ريمفون ٠١ ةعماجلا توص
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 ةدتي ضخما |||
 هذيمالت ضعب عم ةيلكلا تاحاس ىدحإ ىف فقي مرضخملا ىعماجلا ذاتسألا ناك

 ةبلاط تناك ذنم ةيدقنلا اهئارآو ةئيرجلا اهفقاومب تفرع هل ةليمز مهنيب نم ناكو
 ةفلتخملا لايجألاو ةعماجلا عاضوأ لوح تاراوحلا ترادو هيدي ىلع ملعلا ىقلتت

 نع ضافأو ذاتسألا ثدحت ىضاملا نرقلا تاينيسمخ ذنم ذاتسألا اذه اهرصاع ىتلا

 هبالط فرعي ذاتسألا ناك : لاق لايجألا هذه نيب ةيملعلاو ةيقالخألا قورفلا

 ملعلاب نيفوغش بالطلا ءالؤه ناكو ةيعامتجالا فورظلاو نطوملاو مسالا

 مهتذتاسأ نوشقاني مهف بهاوم ةدع نيب نوعمجي مهنم نيزرابلا ناكو اقح ةفرعملاو

 شيعيو تارهاظملا ف نوكراشيو ةبتكملا ىلع ماظتناب نوددرتيو تاجردملا ىف

 نوصرحي اوناك اك جاوزلاب ىهتنت ابلاغ تناكو مهتاليمز عم ةيمارغ صصق مهضعب

 بالطلا نع كيهان ةيبدألاو ةيفاقثلا تاودنلاو ةيقيسوملا تالفحلا روضح ىلع

 كلتمي ىذلا بلاطلا دوجو اردان ناكو نويلود لاطبأ مهنم زرب نيذلا نييضايرلا

 ىف تناك دقف ةماعلا تالصاوملا نومدختسي ابالطو ةذتاسأ عيمجلا ناك لب ةرايس

 ىف مهنم ديدعلاب ىقتلأ تنكو ليللاو راهنلا تاعاس عيمج ىف ةحاتمو ةزاتمم ةلاح

 قورف دوجو اقلطم ظحلا نكأ مو ةنيدملا طسو ىف انيسلا رودو اربوألا رادو حرسملا

 ةمهب نكراشي نكو سأرلا تارفاس تابلاطلا تناكو ةيعامتجالا تايوتسملا ىف

 موي ىفو تارهاظملا ندقي نك نهضعبو ةيفاقثلاو ةيضايرلا ةطشنألا عيمج ىف طاشنو

 كاذنيح تدقتعا دقو ديدشلا عضاوتلا هرهظم ىلع بلغي بلاط ىنءاج مايألا نم
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 ةدعاسم وأ ةيلكلا نم ةصرف ىلع لوصحلل هتدعاسم ىنم بلطي ىك ىنءاج هن

 ةساسح ةلأسم ىف ىتحيصن بلطي هب تئجوف ىننكلو ةيساردلا هتاقفن عفدل ةيلام

 لواحت ىتلا ةينمألا تاهجلا ضعب ةدراطمل ضرعتي هنأل هقرؤي ىذلا هريمض قلعتن

 ىتلاو هيلع اهوضرع ىتلا تاءارغإلا مغرو هئالمزو هتذتاسأ ىلع سسجتلل هدينجت

 نأ اهموي هتحصنو رودلا اذهب موقي نأ ةدشب ىبأ هنأ الإ اهيلإ ةجاحلا دشأ ىف ناك

 لبقتسملا نأب هترشبو ىقالخألا هكسامت ىلع اصرح ملستسيالو هفقوم ىلع تبثي

 قحتلا دق هنأ ىنربخأو هرهظم نسحت دقو بلاطلا اذه ىنراز تاوئس ةدع دعبو

 .ًاعمال ًاريفس حبصأو تاونسلا تلاوت مث ةيجراخلا ةرازوب هجرخت دع

 ايف هيأر نع لاؤسلاب هتردابو مرضخملا اهذاتس نم طيخلا ةذاتسألا تطقتلا

 رمألا طاشن نع ةقلعملا تانالعإلا ىدحإ ىلإ تراشأو تاعماجلا ىف مويلا ثدحي

 تحمل مث ددجلا نيبرطملا ىناغأ نع ةقباسم ىف ةكراشملا ىلإ وعدت تناكو ةيبالطل

 هداقو ةليوط تاونسل راعملا هدلاو عم طفنلا لود ىف اوبرت نيذلا نابشلا راغص دحأ

 داع مث ةعماجلا نم لصفو مكوحو ةيملعلا تاقرسلا ضعب باكترا ىلإ هحوملع

 مرضخعملا ذاتسألا هيلإ رظن ةصاخلا تاعماجلاب ىمسي ام ربع ىفلخلا بابلا نم اهيل,

 تول ةريثك هايم ترج دقل كانه نودصحي مهو انه نوعرزت متنأ» :الئاق قلعو

 فوسو ةماسلا روذبلا نم ريثك ةبيطلا اهضرأ ىف تسرغو ةيرصملا تاعماجلا ءاضغ

 اهقلأت اه اوديعتو ةرهاطلا اهضرأ ريهطت نم اونكمتت ىتح ليوط تقو ىضمب
 .قيمع تمص عيمجلا فلو ذاتسألا مالك ىهتنا «اهتسادقو

 ١٠٠ه سرام ١١ ةعماجلا توص
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 فتق ||
 بابشلا نم ةعومجم مهنأ ىلهألا ىدانلاب ةرجشلا بزح ءاضعأ تاوصأ تلاعت

 نس دعب اوزواجتتي مل اليلق ًاددع ًانايحأ نومضيو اماع نيعبسلا نس اوزواجت نيذلا

 ةعانسلا عج خاص ةعساتلا ةعاسلا نم اسوي زوغكلا لع نؤظطاونو قيما

 نيلوئسملا وأ نوقاوسلا وأ مهدالوأ ىتأي امدنع ًاعابت نوفرصني مث فصنلاو ةيناثلا

 فحصلا ةءارقب اهموي ةعومجملا هذه أدبت ءمهلزانم ىلإ مهباحطصال مدخلا نم مهنع

 أدبت رشع ةيداحلا ةعاسلا ىف مهدقع لمتكي امدنعو ةفرقلا وأ ةوهقلا ءاستحاو

 نخسنت ًابيرقت ةدحاولا ةعاسلا ىفو ءايجيردت مهتاوصأ ولعت مث ًاسمه مهئيداحأ

 داحلا عاقيإلا تاذ تاملكلا رثانتتو جيجض ىلإ ىحابصلا سمهلا لوحتيو تاشقانملا

 ىف مهنورواجي نيذلا ىدانلا تاوضعو ءاضعأ نسم مهناريج عايسأ ىلإ لصتو

 .ةقيدحلا

 نم ينمرحت ىناذأ قرتخت تناك ىتلا مهثيداحأ نم تعمس ام برغأ لعلو

 ىذلا راوحلا كلذ دورولا راجشألا ناولأ ةعباتمب عاتمتسالا وأ ةءارقلا ىف زيكرتلا

 دعاقتلا ىلإ نيلاحملا ةطرشلا طابض دحأو نيقباسلا تاعماجلا ءاسؤر دحأ نيب راد

 ناكو ةنامأب ىبجاو ىدؤأ تنك دقل» : هسفن نع ًاعفادم قبسألا ةعماجلا سيئر لاق

 نع قئاقح ام ةروصب ريتعت تنك ىتلا ليصافتلاب نيلوئسملا غلبأ نأ ليحتسملا نم

 نيمولظم مهربتعت تنك تنأ) «ماظنلا نمأ نوددب اوناك نيذلا نيبغاشملا ةبلطلا

 نع اعفادم ةطرشلا طباض ئربنا ء (مهدض ريراقت ةباتك نع عنتمت تنكو ءايربأو
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 نم مهورضحأ نيذلا ةبلطلا ةعومجم ميلستب تمق ىننأ تيسن له :الئاق هسفن

 لازغلا نرق نم ةنحش ترضحأو ةعارزلاو بادآلاو ةلديصلاو بطلا تايلك

 تنكو نييعويشلاو نييرصانلا نم مهئالمز دض اهمادختسا ىلع مهبيردتب تمقو

 ىهتنمب «ةيلخادلا دصقي ةرازولا ىف ىئاسؤر نم ةرداصلا تاميلعتلا عيمج ىعارأ

 «بغشلاب نيمهتملا ةبلطلل زاحنم ىننأب ىنومهتا ءىريصم ناك اذاىف مازتلالاو ةنامألا

 توصب حاصو ةعماجلا سيئر راث ذئدنع .ىدض هتبتك ىذلا ريرقتلا ىلع ءانب كلذو

 «كنويع ناشلع ىسركلاب ىحضأو ىتايلوئسم نوخأ نأ نظت تنك لها عفترم
 نوسنيلا نم باوكأ ممل بلطو رطاونخلا ةئدهتو كابتشالا كفل قباس ماحم لخدت

 تنك انأ امومع :ةطرشلا طباض لاق ثيدحلا اوفنأتسا مث ةعبوزلا تأده نوميللاو

 ءانتقا ىه ةلكشملا تناكو ةيئاملا تاحطسملا ىلإ ةعماجلا نم ىنولقن امدنع ادج ديعس

 امدنعو ىترايزل نودفاوتي اوناك نيذلا ءاقدصأللو ىل تاهوياملا نم ةعومجم

 عتمتسأ تنك ثيح «لينلا ىلع مهل ريشي ناك ىبتكم نيمأ سراحلا ىنع نولأسي

 هللا دمحأ ىتلاو تاينيعبسلا ةيابخ ىف ةبيصعلا ةرتفلا كلت ىسنأ نأ ًالواحم ةحابسلاب

 وأ مامإ لداع قفاوي نأب ملحأو ةياور بتكأ نآلا انأو ءاهرشو اهريخب تهتتنا اهنأ

 اهعلطت كنإ مهملا» :هل اولاقو نوعمتجملا كحض .. مليف ىف اهجارخإل فيرشلا رون

 .«انبر اهلحي نيدعبو ةياورك لوألا

 “٠٠١5/1/77 ةعماجلا توص
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 ةعماجلا يف بحلا ةمزأ |

 ىلع ىتابلاطو ىبالط نيب اهترصاع ىتلا بحلا تاياكحو صصقلا تارشع ربع
 لشفلاو طابحإلا بابسأ نع ةلماك اماروناب ىتركاذ ىف تنوكت ًاماع نيثالث ىدم

 ةيعامتجالا ةئشنتلا ىلإ اهلمجم ىف عجرتو ىعماجللا بابشلا اهنم ىناعي ىتلا ىفطاعلا

 مهئانبأل اهوثروي مث مهدادجأ نع تاهمألاو ءابآلا اهثراوتي ىتلا ةئطاخملا ةيسنجلاو

 قئاقحلا ىلع متكتلا نم فيثك راتس لادسإ ىلإ ىعست ىتلا ةئشنتلا كلت «مهمانبو

 وأ ةداعسلا روذب لك اهلخادب نمكتو ةيرسألا ةايحلا بصع لكشت ىتلا ةيرهوجلا

 ىف ىوينب روصق قلخ ىلإ قئاقحلا هذه لافغإ ىدؤيو لشفلا وأ حاجنلاو ةساعتلا

 ةرماغملا ىف ةبغرلاو كابترالاو طبختلا ىلإ مهعفدي ام ةديدجلا لايجألا كاردإو ىعو

 تايابنو ةرهبمو ةقارب تايادب تاذ تاهاتم ىف لوخدلا مث نمو لوهجملا فاشتكال

 ريجت ىتلا ةينادجولا ةميزهلاو ىسفنلا راسكنالاو سأيلاو ةبآكلا اهفلغت ةملظم

 ميقلا نم لئاه مكب رخزت ىتلا ةيديلقتلا تاثوروملا ىلإ ةدوعلا ىلع بابشلا ءالؤه

 قالغنالاو نامرحلاو رهقلا نم ديزملا مامأ باوبألا حتفت ىتلا تاروظحملاو ةطولغملا

 نيريثكلا عفدت امك بابشلا نم ىمظعلا ةيبلغألا ىدل ىناسنإلا رومضلاو ىسفنلا

 نم ديدعلا ىف ىجتي ىذلا كولسلاو ركفلا ىف ةيجاودزالاو فارحنالا ىلإ مهنم

 .ةيكولسلاو ةيلقعلا تابارطضالاو ةيسفنلا تاهوشتلا

 نم مكف :ةيواسأملا اهتايعادت تعباتو اهتشياعو تالكشملا هذه تلمأت دقو

 دق تادعاولا تاباشلاو دعاولا بابشلا نم مكو تردهأ دق ةيعادبإلا تاقاطلا
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 عم ىناسنإلا لصاوتلاو بحلا براجت ىف مهقافخإ ببسب حيحصلا قيرطلا اوأطخأ

 .رخآلا سنجلا

 لازت ال ةيرصملا ةرسألا نإ لوقأ نأ عيطتسأ تالمأتلاو ءارآلا ةليصح نمو

 ىدؤت ةيقيقحلا ةفرعملا نأل ةفرعملا نم فوخلا اهمكحي ةقلغم تاقلح لخاد شيعت

 ةوطس اهل تحبصأو تسلكت ىتلا ةخسارلا ديلاقتلاو ةدئاسلا ةفاقثلا ةلخلخ ىلإ

 نومرحي بألاو مألاف ةضرغمو ةئطاخ ةينيد تاريسفت فلخ تنصحتو ةيسدقو

 ىلإ لافطألا أجليو ةعورشملا ةلئسألا ىلع ةحيحصلا تاباجإلا ةفرعم نم مهلافطأ

 اوردي نأ نود ةئيطخلا ىلإ مهدوقت ىتلا تاباجإلاب مهدوزت ىتلا ىرخألا رداصملا

 مهديوزتو مهريونتو مهتيعوتب اومتهب الف مهئانبأو مهتانب لهجب لهألا ىهابتيو
 ىتأت مث بيعلا ةرئاد ىف عقي كلذ نأ مهنم ًامهوت ةيسنجلاو ةيفطاعلا ةايحلا قئاقحب

 تامولعملاب ذيمالتلا ديوزتب لفحت الف ةئطاخلا عاضوألا هذه سركت ىك ةسردملا

 نوبهذيو راغصلا ربكيو نيسنجلا نيب ةيوسلا تاقالعلاو ةايحلا ةرود نع ةيساسألا

 مهوقع لخاد ًايواخ ًانكر كانه لظي نكلو ملعلا ىف نوقوفتيو تاعماجلا ىلإ

 ىف ىتفلا ةروص لظتو رخآلا سنجلا نم حيحصلا بارتقالا ةيفيك نع مهسوفنو

 ةروصب ةرثأتم ىتفلا نهذ ىف ةاتفلا ةروص لظت اى بألا ةروصب ةرثأتم ةاتفلا نهذ

 ءاهدلا بيلاسأ ىتشب ةيرهقلا اهفورظ ىلع لياحتت ىتلا وأ ةرباصلا ةنيكتسملا مألا

 لك لظي ةعماجلا باحر ىف ةاتفلاو ىتفلا نيب بارتقالا ثدحي امدنعو ىوثنألا

 ةلحرم نم اهبستكا ىتلا ةبئاخلا ةيلوفطلا ةربخلا نوزخمب هلخادب ًاظفتحم فرط

 .ةساردلا قافر عم ةقهارملا ةلحرمو ةرسألا ىف ةلوفطلا

 ءالؤه قح ىف ةرصقمو ةرصاق لازت ال ىعماجلا ميلعتلا مظن نأ ىنفسؤيو

 تاركذملا نم ةفرعملا تاتف نوتاتقي ةيرجح بلاوق لخاد مهرصحت ذإ بابشلا

 هيعيسوموب
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 نودجي الف تاروظحملاو تامرحملا فالآب مهرصاحتو ةقيتعلا عجارملاو ةلحضلا

 نم ةيقيقحلا ةفرعملا باستكا وأ ةيوسلا ةحيحصملا هتروصب بحلا ةسرامللًاتقو

 «مهتاقاط ذحشت ىتلا ةطشنألا لالخ نم قالخلا ركفلا ةسرامم وأ ةعونتملا اهرداصم

 نمو مهعم نوفلتخي نيذلا نومرتحيو نوفلتخيو نوقفتي فيك اهلادخ نم نوملعتيو

 نونسحيف حيحصلا رايتخالا ملعتي ةيرحلاو ةيويحلاب رخازلا مضخلا اذه لالخ

 ةجهبلا حيتافم فاشتكال نوعسيو ءارآلاو فقاوملاو تاقيفرلاو قافرلا رايتخا

 .ةايحلا ةجبهبو بحلا ةجبمو ةفرعملا ةجبب ةيقيقحلا

 ٠١٠١5 رياني ؟ ةعماجلا توص
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 نزعل ذاعدم رومألارثكأ | 1

 لاقيو داسفإلاو داسفلل ىلوألا ةرذبلا ربتعي لب داسفلا روص نم ةروص بصنلا

 ةئطاخ ةقيرطب لياحتلل ناسنإلا اهسرامو اهبستكا ةيخيرات ةراهم مدقأ بصنلا نإ

 هتاحومط قيقحت نيبو هنيب لوحتو فورظلا اهضرفت ىتلا تابقعلاو تايدحتلا ىلع

 تاونسلا رورمبو «ةعورشم ريغ عامطأ ىلإ ةريثك نايحأ ىف لوحتت ىتلاو ةعورشملا

 نونف ددعتو ةيرشبلا ةطشنألا عونت عمو ةيناسنإلا ةربخلا مكارتو ةنمزألا ىلاوتو

 نيب ام تحوارتو هتايوتسم تجردت امك لوصأو دعاوق بصنلل حبصأ ةايحلا

 ةفوشكملا تافلاخملا وأ تاكاهتنالاب ًارورم ةيدامرلاو ءاضيبلا بيذاكألاو ةولهفلا

 رهظتو «ةسوردملا ةيمارجإلا تاسراملاب ءاهتناو ميرجتلا دح ىلإ لصت ال ىتلاو

 هتابجاو ءادأ ىف هلسك ىفخي نأ لفطلا لواحي امدنع ةركبم نس ىف بصنلا رداوب

 ةيئاقلتو ةبيط لالغتسا لواحي وأ ةحوضفم ةريغص بيذاكأو تاءاعداب ةيسردملا

 اهدري الو ةيضايرلا سبالملا وأ ةيسردملا تاودألا ضعب مهنم فلتسي هئالمز ضعب

 بلطبو اهدريالو دوقنلا ضعب مهنم فلتسي دقو تقرس وأ تعاض اهنأ ايعدم

 ىف بصنلا روذب ومنت اذكهو ةموزعلا مهل دري الو نيتناكلا ىلع هومزعي نأ مهنم

 انلوح عقاولا ئرقتسن امدنعو .ىمويلا هكولس نم ءزج ىلإ ايجيردت لوحتت مث هلخاد

 ىلع بظاوي ال ىذلا ىعماجلا بلاطلا ًالثم ةلثمألاو تالاحلا تارشع انفداصت

 ةكلعصلاو وهللا ىف هتقو ىضمي |نيب نيمزتلملا هئالمز دهج سلتخيو هتارضاحم

 قوف لمحيو ةالصلا ةداجس كرتي ال ىذلا ىرادإلا فظوملاو ةلشافلا تارماغملاو
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 ىواشرلا مالتسا نع مويلا لاوط فقوتي الو ىوقتلا ليلد ءادوسلا ةبخلا هتهبج

 هرهظ فلخ ىقليو طارقيبأ مسق نوخي ىذلا بيبطلاو ؛ةكربلا فوشك ىف اهجاردإو

 ىضرملا لهج لغتسيو ةليبنلا ةنهملا هذه اهتسرأ ىتلا ةيناسنإلا فارعألا عيمج
 ءارجإ ةرورضب ىصوي وأ ةيرشبلا مهئاضعأ ضعب ةقرس ىف كراشيو هيف مهتقثو
 نم فال“ ةدع اهنع ىضاقتيو ةيرورض ريغ عقاولا ىف ىهو ةلجاع ةيحارج تايلمع

 ثحبلا لاجم ىف بصنلا امأ «ةيحلا مهداسجأ نم ضيرملا لهأ اهعطتقي تاهينجلا
 ىذلا ثحابلا ىلع رصتقت دعت ملو هبيلاسأ تعونتو هتعقر تعستا دقف ىملعلا

 لب مهيلإ ريشي نأ نود نيقباسلا دهجو بتك نم راكفألاو تامولعملا سبتقي

 داسفلاو بصنلا لاجم ىف اوعرب نيذلا نييميداكألا هابشأ ضعب ىرن انحبصأ

 نورثدتي ءالؤه ةديدجلا لايجألا نم سوفنلا ءافعض ىدل ىذتحي ًالثم اوحبصأو
 ةينانألاو ةهارشلاو عادخلا اهنطابو فوجألا عفرتلا اهرهاظ ةيتونهك باوثأب

 ىتلاو داسفلاو بصنلا لاكشأ أندأو سخأ نوسراي ةداسلا ءالؤه ىملعلا ءاوخلاو

 ةفرعملا سيلو ةيملعلا تاجردلل نيشطعتملا ءالؤه عم ةبيرملا تالماعتلا ىف لثمتت

 ددجلا ءايرثألا ىلإ نو رخآلا ىمتتي ايف طفنلا لود نم ءاج مهضعب «ةيملعلا

 تالمعلاب ةزنتكم مهبويجو نوتأي «ىملعلا بقللاب ةورشلا لامكتسا ىف نيعماطلا
 ةفاهرلا ىلإ رقتفت ةمهن سوفنو ةيواخ سوؤر مهفاتكأ قوف عفترتو ردصملا ةهوبشملا

 ةرطابألا ءالؤه موقي امدنع نزحلل هاعدم رومألا رثكأ لعلو «ةيسفنلاو ةيركفلا

 نيسردملاو نيديعملا راغص فيلكتب ةيميداكألا بصانملا ىوذ نم نوباصنلا

 .مهب ةصاخلا هاروتكدلاو ريتسجاملا لئاسرل ةيملعلا ةداملا عمجي نيدعاسملا

 ةنفح لباقم مهاوسو نييطفنلا ءالؤه قح نود ةيملعلا اهتاجرد حنم متي ىتلاو

 مهتلاسر رهوج ىف اوبيصأ اذإو بطعلا مبباصأ اذإ ناتنهم كانه ًاقح مهاردلا نم
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 ةيبرتو ليكشت هب طونملا ميلعتلا امه ناتينعملا ناتنهملاو ةعجر ريغ ىلإ عمتجملا سكتنا

 امدنع سوفنلاو داسجألا ةوادمب لفكتي ىذلا بطلاو «ىعمجلا ريمضلاو لقعلا

 عمتجملا داسجو لقع قارتخا ىف داسفلاو بصنلا ةرطابأ حجن دقلو ضرملا امثادي
 .ءافرشلل ءازعالو

 3 "٠ سرام 5 -ةعماجلا توص
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 ميقلا داسفو ةيقتلا ا /

 ىف هلاوقأ ريوزتب هماهتا بقع اهذيمالت دحأو ةذاتسألا نيب ةشقانملا تمدتحا

 لاق ول !يف هرظتنت تناك ىتلا ةبوقعلا نم تالفإلل كلذو اهفارطأ دحأ ناك ةعقاو

 ثداح ىف ديحولا دهاشلا ناك هنأل ةيعماجلا هتفيظو نم لصفلاب ًاددهم ناك «ةقيقحلا

 هلوح فتلا ءسوفنلا فاعض ضعب ةنواعمب هئاسؤر دحأ هبكترا فرشلا سمي

 « قحلل ًاقاقحإو هريمضل ًافاصنإ ىأر اهب دهشيو ةقيقحلا لوقي نأب هوبلاطو هؤالمز

 هلمع ىف رارمتسالا نيب هوريخو ةصيخرلا تاءارغإلاب هءرصاحو نوضرغملا لتكتو
 تافلاخملا نع فرطلا ضغ نأ ىلإ نيدنتسم اهب نوظحي ىتلا ةديدعلا ايازملاب عتمتلاو

 الإو هلبقتسم ناضل ديحولا ليبسلا وه مهب طيحت ىتلا ةجفلا تاكاهتنالاو ةميسجلا

 اقرؤم لظ ..ةريقفلا هترسألو هل درشتلاو ةفيظولا نم درطلا هرظتني ىذلا ريصملا نإف
 رغصألا هقيقش هحصنو ..هللا ىلع قزرلاو ةقيقحلا لوقي نأب همأ هتحصن ..ىلايل ةدع

 نم ءزج ةعماجلاو داسفلا نم ةريحب تحبصأ دلبلا نأل «هلاح ىشمي نأو ةنياملاب»

 حلصي نأ عيطتسي نل هنأب هتحيصن متخو لهرتلاو داسفلا جاومأ اهتلاط دقو دلبلا
 جالعلا دجت نل ةضيرملا هتدلاو نأ ىنعي لمعلا نم هلصف نأو ًاصوصخ هدحو نوكلا

 ةقيقحلا لوق نأو «ةرسألا ىلع ةلاعو ًاسناع لظت فوس جاوزلل دعتست ىتلا هتقيقشو

 اوردقي وأ هوفصني نلو ءًاضعب مهضعب نولماجي ءاسؤرلا نأل هسيئر رضي نل
 كملعأ ل ىننإ :هل تلاق .. لعفي اذام اهريشتسي ىك هتذاتسأ ىلإ ءاج دقو ..هتهازن

 ريمضو ةدارإ نم كلمت ام لكب داسفلاو ملظلا ةهجاومو ةحارصلاو قدصلا ىوس
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 .. كلمن ام زعأ نادقفو انفاعضتسا ىلع مهعجشي نيدسفملا عم حماستلا نأ

 نافوط ةهجاوم ىف انمئازع دشيو انتاردق ذحشي ىذلا ىعاولا «ظقيلا ريمضلا»

 «رامدلل ىلوألا ةوطخلا وه ءالؤه مامأ مالستسالاو لوقعلاو سوفنلا داسف «داسفلا

 «كئالمزو كلهأو كيبحم نيعأ ىف ناوملاو كسفنل كمارتحاو كتيصخش رامد

 مامأ راعلاب ساسحإلاو تاذلا راقتحا نم كيمحت نل ايندلا زونك نأ ملعاو

 .نيرخآلا

 امدنع انسفنأ ىمحن نأ انيلعو ةيقتلا همسا ائيش كانه نكلو :ًالعفنم باشلا لاق

 نإ :ةدح ىف هيلع تدر ..ةفيعضلا اندعاوسب هعفد عيطتسن نلو ًايلاع جوملا نوكي

 دعاوسلا دتشت ىعولاو ةهازنلاب سفنلا حلستت امدنعو سوفنلا ىف نمكي فعضل

 داسف ىف دسجتت ىربك ةنحم ًايلاح هجاون نييرصمك نحنو «نحملا ةهجاوم يف ىوقتر
 كمامأو «هليعفتو هتبراحمو قحلا لوق نع توكسلاو داسفلا ةفاقث عويشو سوفنل

 نيذلا لاطبألا كانه .تاظعلاو ربعلاب ءىلم انخيراتو «راتخت نأ كيلعو ناقيرط

 ىلإ خيراتلا مهعفر دقو مهنطو قوقحو ةعورشملا مهقوقح نع ًاعافد اولسبتس

 دقو سوفنلا فاعض نم ءالمعلاو نويزاهتنالاو لادنألا ًاضيأ كانهو ةسادقلا ةبترم

 .ةمامقلا ةلس ىف خيراتلا مهب ىقل

 عفري نأ ىلع ممص دقو ةذاتسألا بتكم نم جرخ مث قلعي ملو باشلا تكس

 .نمثلا ناك امهم قحلا توص لعيو هتمام

 ةعماجلا توص /١١/ ٠٠١5/85
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 مدوم# []]
 قيمع تمص تابلاطلاو ةبلطلا باصأو جردملا ءاحنا ىلع رتوتلاو بضغلا ميخ

 ريصقتلاب مهساسحإل لجخلا تامالع مههوجو تلعو «سجوتلاو رذحلاب بوشم

 مئاظعو روبثلاو ليولاب مهليجلو مهل ًارذنم ةرضاحملا ةذاتسألا توص عفتراو

 ملاعلا خيرات نم ةكلاح ةرتف ىف ىتأي نأ هرادقأ تءاش ليج ىلإ نومتني مهف رومألا

 ةنميهو داسفلاو راقفإلا لماوع ةهجاومل ملعلاب الإ مهل مالس الو نامأ ال ثيح

 ةبيخو ىنويهصلا ودعلا ةيشحوو دحوألا ىكيرمألا بطقلا ةوطسو قوسلا

 .ةروبصلا ةتماصلا عومجلا مالستساو ةيبلسو رارقلا عانص ؤطاوتو ةنايخو نيفقثملا

 ةعلس ىلإ ميلعتلا لوح ىذلا ىميلعتلا ماظنلا اياحض مبنأب ةذاتسألا مهل تفرتعا

 تاراعشب هتادايق رثرثت ىمظع لكيه ىلإ ةرازولا لوحو راجت ىلإ نيملعملا لوحو

 نع ةذاتسألا مهتثدح ..رومألا ءايلوأو ىلاهألا ريذحتل ةيدرو تاحيرصتو ةيمهو

 تاركذملا نم هنوقتسي ىذلا فيزملا ىلكشلا ملعلاو ميلعتلا ةيعون نيب قرفلا

 عجارملا ىلع دمتعي ىذلا ىقيقحلا ملعلا نيبو ةهوشملا ةسبتقملا بتكلاو ةلحضلا

 زكارمو تاعماجلاو .تايلكلا ىف تابتكملا هب رخزت ىذلاو ةداحلا تاساردلاو

 تاودنلا ىف ةكراشملا نم دبال هتاودأو ملعلا اذه حيتافم نم نونكمتي ىكو ثوحبلا

 عفترا ةأجفو ..ةيملعلا تارانميسلا ىف ةكراشملاو ثاحسألا ءارجإو تارمتؤملاو

 اهل ناذئتسالا تبلط ثيح ةيفلخلا دعاقملا ف سلجت تناكو تابلاطلا ىدحإ توص

 ًاطلسمو ةيديلقتلا طباوضلا لك ًازواجتم هايملا ريدهك ًاقفدتم اهمالك جرخو قيلعتلاب
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 الو بالطك انتيلوئسم ىلع نوزكرت اذامل ةبلاطلا تلاق ةمزألا رهوج ىلع ءوضلا

 ىميلعتلا بولسألا نأ ءانهيجوتو انتياعر نع نيلوئسملا انتذتاسأ ىلإ موللا نوهجرت
 ىذلا ىنيقلتلا ىميلعتلا ماظنلل ًادادتما هنوك نع ديزي ال اهسردن ىتلا داوملا بلغأل

 ىلع مهرارصإب انمالحأ ةذتاسألا ضهجأ دقل انليج قح ىف همئارج نع نوثدحنت

 لواحيو انم درمتي نمو مهتاركذمو مهبتك ىف هراكذتسا ىلع انوربجي ام ظفحن نأ

 اذإ لوبقم ةجرد ىلع ىوس لصحي ال ىرخأ عجارم نم راكفأو تامولعم ةفاضإ

 ركذ لعأر جت هنأل بلاطلا بسري نايحألا بلغأ قو انب ًايحر ذاتسألا ناك

 اذه لهو ؟ةلاحلا هذه ىف لعفن اذام هباتك ىف ذاتسألا اهيلإ رشي مل ءارآ وأ تامولعم

 ةيفيقثت تارود دادعإ ةرورض حرتقأ ىننإ ؟هب انملح املاط ىذلا ىعماجلا ميلعتلا وه

 بيلاسألا ليعفتب مهمازلإو سيردتلا ةئيه ءاضعأل عيفرلا ىوتسملا نم ةيبيردتو

 ثوحبلاو ةشقانملاو عجارملا ةيددعتو راوحلا ىلع موقت ىتلاو سيردتلا ىف ةيرصعلا

 نأ اهعوصخ نسعلا ةجقلب ةولوككم ةدتاسألا نآ ودير آفنألل كلو ةقيقحلا

 ةيرسألا مهتاقفن ةيطغتل ىفكت ال ىهو مهتابترم ىوس نوكلمي ال مهبلغأ
 .ةينهملاو ةيملعلا مهتامازتلار

 .ةذاتسألا قلعت ملو ةبلاطلا تتمص
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 ةريطخ ةلأسم ||

 لوحتي ال اذامل ءايحتسا ىف تلاق ذإ بيرغ لؤاستب ةيلزنملا ةدعاسملا ىنتأجاف

 طسوتأ نأ نكمملا نم لهو ؟ةجرد فصن قرفلا ناك اذإ مظتنم ىلإ بستنملا بلاطلا

 ىلع تنصح اهنأل ةمظتتم ىلإ ةبستنم ةبلاط نم اهتنبا ليوحتل ةعماجلا ىدل

 اهتنبا ةلاح كلذب ىنعت تناكو ؟ةجرد فصن طقف اهصقنيو ةبولطملا تاجردلا

 ءانثتسا نال كلذ ةلاحتسا ا تحضوأ (لف «قوقحلاا ةيلكب ةيناثلا ةنسلاب ةبلاطلا

 نم ةعماجلا نوناق ردهيس ام ةلئاملا تالاحلا عيمج لوبق ىلإ ىدؤي فوس اهتنبا

 ىف ٠١ نم " ةجرد ىلع تلصح ةبلاط كانه نأ تلاقو اليلق تعجشت هساسأ

 ىلإ ةجردلا عفرف ةيلكلا ديمع ىدل ريبكلا رجاتلا اهدلاو لخدت دقو داوملا ىدحإ

 7١. نم5

 تاعئاش كانه نأو كلذ ةلاحتسا لعفنم توصب اهل تدكأو هتلاق ام ىنعزفأف

 مل عضولا تلمأت امدنع ىننكلو « ةحصلا نم امل ساسأ الو ةبلطلا نيب ةرشتنم ةريثك

 ءالمزلا دحأ نم هتعمس ام نيبو ثدحلا اذه نيب طبرلا نم ىسفن عنمأ نأ عطتسأ

 نم نوفكي ال رومألا ءايلوأ نأ نم ةصاخلا تاعماجلا ىدحإ ىف ًايدايق ًاعقوم لغشيو

 ناضل مهئانبأ تاجرد ليدعتل رفاسلا مهلخدت ىف لثمتت ىتلا مهطوغض ةسرامت

 تاكرشلا ىف ةقومرملا فئاظولاب قاحتلالل مهلهؤت تاريدقت ىلع مهلوصح

 .ةيبنجألا

 ميلعتلا دسج ىف نيعللا سوريفلا اذه رخدي أدب ىتم ىردأ ال ىننأ عقاولاو
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 وه سكعلا نأ مأ ؟مألا تاعماجلا ىلإ ةصاخلا تاعماجلا نم لقتنا لهو ىعماجلا

 ؟حيحصلا

 امدنع تاينيتسلا لالخو تاينيسمخلا ةبقح ةياهن ىف ءارولا ىلإ ىتركاذ تداعو

 ناك كسائتم ىعماج ميلعت ماظن لظ ىف انشعو ءالجأ ةذتاسأ ىديأ ىلع انذملتت

 ىفنطل نم لئاوألا داورلا اهاسرأ ىتلا ةيعماجلا ميقلاو ةيملعلا ديلاقتلا ىلع ًاصيرح

 ىذلا لوألا سردلا تركذتو ىلوخلا نيمأو ةفرشم ىفطصم ىلإ نيسح هطو ديسلا

 ىذلاو ةيعماجلا ةساردلا ءدب دنع بادآلا ةيلك ديمع ديرف نيدلا زع .د نم هاينقلت

 فيكو ةيملعلا سلاجملا ةنامأو جئاتنلا ةيرسو تاناحتمالا ةيرس ةيسدق ىف لثمتي

 امومع ةيميلعتلا عاضوألا اهلالخ تروهدت ءاريغ ةنمزأ تءاجو عاضوألا تبلقنا

 لخدتب حمسي ىذلا دحلا ىلإ احابتسم حبصأ ذإ لتقم ىف ىعماجلا ميلعتلا تباصأو

 ةتلفنملا ةملوعلا صوصلو ىداصتقالا حاتفنالا ءايرثأو نيلواقملاو راجتلا ضعب

 مدهو ؤفاكتلا أدبم رادهإو ةيميلعتلا ةيلمعلا تايصوصخ صخأ داسفإل لخدتلل

 .ىعماجلا ميلعتلل ىرقفلا دومعلا

 ,روهذتلا اذه فاقيإل نييعماجلا ةذتاسألا نم ءافرشلا تائم تاوصأ تحبب دقل

 تادايقلا بناج نم ةباقرلا بايغو ةقيضلا ةيصخشلا حلاصملا ةوطس نكلو

 ظقيتسن ىتمف ةليوط ةبوبيغ ىف طوقسلاب ةيعماجلا رئامضلا ضعبل تحمس ةيعماجلا

 ؟نطولا ريمضو لقع نم ىقبت ام ذقنت ىك

 مارهألا /١1/8/ 7٠١6
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 ةيكيرمأ نويعب ا

 تاغللا ةبعش) مالعإلاو ةفاحصلا لقح ىف ةيساردلا تاررقملل ىتعباتم راطإ ىف

 نأ تفشتكا ةيرصملا ةصاخلا تاعماجلا ضعب ىف اهسيردت متي ىتلاو (ةيبنجألا

 نوثحابو ةذتاسأ اهدعأ تاركذمو بتك نم ةصصختملا تاررقملا سردي ىديفح

 ىعيبط رمأ اذه نأ ضعبلا ىري دقو .نويرصم ةذتاسأ اهسيردتب موقبو نويكيرمأ
 تايرظنو ةيملاعلا ةفاحصلاو ىلودلا مالعإلا لثم داوم ىف اصوصنخخ «ىرورض لب

 ىفحصلا نالعإلاو ىفنحصلا جارخإلاو ريرحتلاو لاصتالا يجولونكتو مالعإلا

 ةيبرعلا ةفاحصلا لثم داوم سيردت متي امدنع فلتخي رمألا نكنو ةماعلا تاقالعلاو

 ةناعتسالا ةلواحم نود بسحف ةيكيرمألا عجارملا ىلع دامتعالاب ةيرصملا ةفاحصلا وأ

 اهتفاحصل خيراتلا لاجم ىف ةيبرعلاو ةيرصملا ةسردملا هتمدق ىذلا ىميداكألا ثارتلاب

 ةيبرعلا ةفاحصلا نع ةراطع يكاطسق باتك اهمدقأ لعلو ًاماع 0 ىلع ديزي ام ربع

 اهمدق ىتلا ىرخألا تافلؤملا تارشع ادع ىضاملا نرقلا تاينيرشع ىف رداصلا

 نادوسلاو نميلاو رئازجلاو برغملاو سنوتو قارعلاو رصم نم نوزراب نوثحاب

 اهمدق ىتلا ةيملعلا لئاسرلا تارشع ىلع ةوالع ءايروسو نانبلو ةيدوعسلاو ايبيلو

 نع ةلماكتم هبش ةيملع ىؤر اهب اوسسأو ةيلاوتملا لايجألا نم برعلا نوثحابلا

 ةفاحصلا هجاوت ىتلا ةرصاعملا تايدحتلاو اياضقلاو ةيبرعلا ةفاحصلا خيرات

 قارتخالا تالواحمو ةيلحملا تاموكحلا ةهجاوم ىف مهاضنو برعلا نييفحصلاو

 .(ديدحتلاب ةينويهصلاو ةيكيرمألا) ةيبنجألا ةنميه لاو
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 ىلع ةيرصملا ةصاخلا تاعماجلا صرح مدع وه ىجاعزنا راثأ ام دشأ لعلو

 دادعإب ىنطولاو ىموقلا عباطلا تاذ داوملا هذه سيردت مهم طونملا ةذتاسألا فيلكن

 ةغللا ىلإ هتمحرتو ىبرعلاو ىرصملا ىميداكألا ثارتلا نم ةاقتسم ةيسارد تاررقم

 ةفاحصلا اهبلق ىفو اهءاطوأ خيرات بعوتست ةيمالعإ رداوك جيرختل ةيزيلجنإل

 اهئامتنا خيسرت ىلع اهدعاسي حيحص هجوت تاذ ةيبرع تاداهتجاو ىؤرب مالعإلاو

 الدب ةيبنجألا ضارغألاو حلاصملاب ةنولملا ريغ ةيخيراتلا قئاقحلاب اهتيعوت لالخ نم

 تاهجوت ةحلصمل نيوكتلا نس ىف مهو بابشلا نادجوو لوقع باطقتسا نم

 بأدب لمعت لب نهارلا انعقاوو انخيرات مهف ىلع صرحت الو ىعست ال ةيبنجأ ىؤرو

 عم ةرورضلاب مداصتت لب ضقانتت ىتلا اهفادهأل ازيزعتو |ميعدت اهراكفأ جيورت ىلع

 .ةرصاعملا ةيخيراتلا انتربخ هدكؤت ام وهو دارفأكو بوعشك انقوقحو انح اصم

 اهخيراتل حيبقلا هيوشتلاو كاهتنالا نم ًاليوط ةيقيرفإلاو ةيبرعلا بوعشلا تناعدقل
 ررحتلا ةكرح راطإ ىفو «ىفاقثلا لالقتسالا وأ ىسايسلا لاضنلا لاجم ىف ءاوس ىموقلا

 ءىنطولا خيراتلا ةقرفأو ريصمتو بيرعت ىف ءاملعلاو نيركفملا نم داورلا ليج أدب ىنطولا
 فيكف «ةفاحصلاو بدألاو نفلا ىف ةزيمتم ةموظنم مضي ىذلا ىناقثلا خيراتلا هبلق ىفو

 فدهتست لهو ؟ةيبنجأ نويعب مهخيرات اندافحأو 'نءانبأ نقلن نأ انرئمضل ىضرن

 نود) ىعست مأ نطولا جراخ لمعلل ةيمالعإ رداوك جيرخت ةيرصملا ةصاخلا تاعماجلا

 عم جامدنالاو شياعتلل ةئطوت ًايلعتو ًاركف ىبنجألا دوجولا ليعفتل مطوقع ةئيهتل (دصق

 تاذ ةيموع ةيمالعإ رداوك داجيإل تاعماجلا هذه ىعست مأ ؟ةمداقلا هجاوفأو هزومر

 ةفرعملا كلمت الو جراخلل ءالولاو ةيعبتلاب نيدت ةهوشمو ةسومطم ةينطو ةركاذ

 !؟هضاهنتساو ىبرعلا مالعإلا ديدجتل ةدارإلاو ىنطولا ىعولاو ةحيحصلا
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 صديق []]
 اال قاتلوا ودهم ة اوراس نعال ل قاتم ال را

 يف طرخنا مث « هبالط عم اهيلع دوعت يتلا تابعادملا ضعبب ةرضاحملا أدبو ؛هلوح

 ىلع ظافحلا يف بايشلا تايلوئسمو هتدايسو نطولا ةمارك نع ةيروجنح ةبطخ

 : ءاطعلا يف مهقوقح ىلع مهوصحل اناض « ةيقالخألاو ةينطولا ميقلا ةموظنم

 لعج يذلا داسفلا ىلع ةلثمألا نم ديدعلا يصحي ثبل ام مث « عادبإلاو ةكراشملاو

 ءاهفسلل يدصتلا نع مهزجع نورربيو « مهقوقح نع عافدلا يف نونواهتي سانلا

 ةثلاث ةراتو ءيبصعلا خارصلاب ىرخأ ةراتو « «ةيلامانألا» راعش تحت ةرات نيدسفملاو

 مهنم نيبرقملا عم وأ مهسفنأ نيبو مهنيب راكنتسالا عم تمصلاو « «ءاوزنالا»ب

 ةيبلاغلا ىدل رومألا عئابط نم أزجتي ال اًءزج تحبصأ يتلا داسفلا لاكشأل

 ميظنت نوناق اهمرجي يتلا ةيصوصنخلا سوردلاف ءمهب نيطيحملا رشبلا نم ىمظعلا
 يفو « ةعماجلا سيئر ةذفان تحت اهيلع قافتالا متي لب « ةينلع تحبصأ تاعماجلا

 نيأ يردنال تاهينجلا نييالم ردي يذلا حوتفملا ميلعتلاو « هبتكمل ةرواجملا تاعاقلا

 مههوجو نوحيشي نييالملا هذه ريصم ةفرعم يف انقوقحب بلاطن امدنعو ءبهذت

  مهتمذ اوأربي نأ مهيلعو نوئطاوتم مهأب مهيلع درنو « نوبغاشم اننأب اننومهتيو

 يف ةذتاسألا ضعب اهرشني يتلا تانالعإلا كلذك « ةيفافشلا أدبمب نومزتليو

 «اًيملع نيرداقلا ريغل هاروتكدلاو ريتسجاملا لئاسر دادعإل مهادعتسا نع فحصلا

 مهو اهتذتاسأو ةعماجلا ةماركب قحلي نأ نكمي راع يأ .. اّيلام نورداق مهنكلو

 10ظ0



 يسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 يف ةبجحم ةبلاط تحاص انه !!اًراهن اًراهج عابت ةصيحر ةعلس حبصأ ملعلا نأ نوري

 ةبلطلا ىفشتسم كانه « ةفسؤم ةلثمأ كافك ذاتسأ اي» : تلاقو عقوتم ريغ لاعفنا

 ةنيدملا كانهو « ىضرملا بالطلا ةلماعم ءوسو لامهإلاو تاسالتخالاب ئىلتمي يذلا

 دعن ل اننإ . ةيقالخألاو ةيملعلا تاكاهتنالاو ةيللشلاو يواشرلا نزحم ةيعماجلا

 يف نحنو « عمتجملاو ةعماجلا يف تافلاخملاو دسافملا نم ديزملا عاس ىلع نيرداق

 .«؟نينطاومو بالطو ةذتاسأك لعفن اذامو لحلا ةفرعم ىلإ ةجاح

 يف ششعي يذلا فوخلا نم اوررحتت نأ مكيلع» : تابثو ءودبم ذاتسألا باجأ

 . ؛ حيحصلا قيرطلا ةيؤر مكنم قرسيو « مكنويع ىشغيو « مكتدارإ لشيو « مكسوفن

 اهليكشت ررقت يتلا ناجللا ىدحإ يف هئالمز ىلإ ذاتسألا مضناو ةرضاحملا تهتنا

 يقلت ىلع ةداتعملا تابلاطلا ىدحإ بناج نم تاناحتمالا بيرست ةيضق يف لصفلل

 اًيدايس اًيفيظو اًعقوم اهدلاو لغشي يتلا « ةذتاسألا ضعب ىدل ةيصوصخ سورد

 نأ قبس يذلا اهيبأ نم افوخ ةبلاطلا ةحلصمل هتوص ذاتسألا ىطعأو « عمتجملا يف

 ! اوروصت .. تاونس ةدع نطولا ةرداغم ىلإ هرارطضاو هتيقرت ليطعت يف ببست

 مارهألا - 7/5١/5١1١
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 يجن نه |
 مهسبالمب تايتفلاو ةيتفلا بكاوم دفاوتت ىتح بيغملل سمشلا ليمت نأ ام

 ةشكرزم وأ ءاضيب طوفب ةاطغملا ةريبكلا ىناوصلا مهسوؤر قوف نولمحي ةيهازلا

 شيعلا ةفغرأو ةيخولملاو ةيمابلا نجاوطو موحللاو مامحلاو جاجدلاب ةئلتمم

 نيدلا رمق قراود نولمحي بابشلا نم ىرخأ تاعومجم مهمدقتت ىسمشلا
 حلبلاو رمتلاب ةءولمت ةريغص ىناوصو بورخلاو ىدنه رمتلاو ةدانوميللاو

 .ىديعصلا

 لاجرلا عمجتي مث «ةبهرلا» همسأ ةيرقلا طسوتي عقوم بوص بكاوملا هجتت
 ةقرشملا ناولألا تاذ ةيدنحلا ناليشلاب مهضعب حفلتيو مهيديأ ىف حباسملا نولمحي

 ةوسنلا عمجتت رخآلا بناجلا ىلعو ةعضاوتم ةيدلب بايثب رخآلا مهضعب رثدتيو

 ءادوسلا ةشيبلاب نههوجو نيطغيو ةضافضفلا ةيريرحلا سبالملا نسبلي نهضعب
 تاحالفلا ؛م ةحداكلا تائفلا ىلإ نومتني ىتاوللا تايرخألا ءاسنلا نم نهبلغأو

 نم نيقيرفلا ىلع ميدختلاب نمقتو ةيرحب نكرحتي هوجولا تارفاس دوسلا قيقرلاو
 ديراغزلا قلطنت ريغصلا عماجلا ةمق ىلإ نذؤملا دعصي نأ لبقو ءاسنلاو لاجرلا

 نايعألا رابك مهب طيحيو ةيرقلا خياشم خيش عارذ اطبأتم ةيرقلا سيسق مودقب ةبحرم
 تالئاعلا ىربك عبضلا ةلئاع فرش ىلع راطفإلا أدبي مث طابقألاو نيملسملا نم

 رابكلا لدجو تاشقانمب طلتختو راغصلا ةيبصلا تاوصأ ىلاعتيو انتيرق ىف ةيطبقلا
 ليصاحملا نع نوثدحتي ةبيطلا ضرأللا هذه ىلع ةكرتشملا ةايحلاو ايندلا رومأ لوح
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 ىتلا ةديدجلا ةسردملاو ةرهاصملاو جاوزلا تاعورشمو ىرلا لكاشمو ةيعارزلا

 ل ةيرقلا ىف ةديحولا ةيموكحلا ةسردملا نأل ةصاخلا مهتقفن ىلع اهوئشني نأ اوررق

 طباض عم تاشفقلاو تاكتلا نولدابتي مث ةيرقلا تانبو ءانبأ ميلعتل ىفكت دعت

 ةيبناج ثيداحأ ىف ةوسنلا كمهنتو ىرخأ ةيرق نم دفاولا ىرلا سدنهمو ةطقتنلا
 تايتفلا نم طشنلا اهقيرفو دمحأ مأب زوفلل مهنيب مايألا ميسقتب ةصاخ تاقافتاو

 زنامراك عم قافتالاو ديعلا مزاولو ةبيرغلاو كحكلا دادعإ ىف ةءافكلاب نمل دوهشملا

 دولا تاقلح لصاوتت تناك اذكهو ديعلا بايث ةكايح ىف ءدبلل ةرهاملا ةطايخلا

 شيعن انك اذكه ..ديرف ىناسنإ ءامخإو ةبوذعو ةسالس ىف ةيفاصلا سوفنلا ىقالتتو

 نيب قرفلا وه ام اموي فرعأ مل طويسأ بونج ىف ىبارزلا ىتيرق ىف ناضمر مايأ

 ةيزوفو ةيكزو ةديمحو ةظيفحو ةصفحو ءاسأو بنيز تايقيقحلا ىتالاخو ىتامع

 طئاوح مساقتن انكو ولولو ةمجنو ةنوبجو ةقيفش تايطبقلا ىتامعو ىتالاخ نيبو

 .نازحألاو حارفألا مساقتن انك اك تويبلا رارسأو لزانملا

 راجلا تيب نم مهتنبا جرخت نأ ىلع نورصي طابقأو نيملسم سورعلا لهأ ناك

 .سيرعلا تيب ىلإ اهوفزي ًايطبق وأ السم

 انوبأ»و «نامزق انوبأ) ةيرقلا سيسق تيب ىف هتاقوأ عتمأ ىضمي ىدج ناك

 ليللا نم ةرخأتم تاعاس ىتح ىدج ةردنم ىف مهارأ ًائاد تنكو «صقرم

 اهل ةقيقش دجت ال ىتدج تناكو ةبذعلا ةيفاصلا مهتاكحض تاوصأ ولعتو نوحزامتي

 قدأ ىف اهعم رواشتتو اهرارسأ اهعدوت ءامسأ ةيطبقلا ىرخألا ىتدج نم برقأ

 ىف ةرسألا تلقتنا امدنعو ..امتروشمب الإ ًارارق ذختت الو اهتايح ايافخو نوئش

 كب هللا ركش ةلئاع مهناريج نوكي نأ فورظلا تءاش ةرهاقلا ىلإ نرقلا لئاوأ

 ةرسألا نوكش هنع ةباين ىلوتي ىك ًاماع ًاليكوت ىدج هل ىطعأ ىذلا مهشلا ىطبقلا
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 ضيوعت ريخو ىتدج تاقيدص قدصأ ؛ركاش مأ تسلا" هتجوز تناكو هبايغ ءانثأ

 .ةيرقلا ىف مهتكرت نيذلا اهبابحأ نع اهل

 ىونسلا ىراطفإ لوانتأ انأو تايركذلا هذه تعادت دقل ؟ليمجلا نمزلا اذه نيأ

 ىلع ةليوط تاونس ذنم صرحت ىتلا ىرتم دادو تايلاغلا تاقيدصلا ىدحإ ىدل
 ماع لك ناضمر نم ثلاثلا مويلا ىف راطفإلا لوانتل امتاقيدصو اهئاقدصأ عيمج ةوعد

 ضرملا فورظ تناك امهم هروضح ىلع صرحن انيدل ًاسدقم مويلا اذه حبصأ دقو

 اذكهو انرسأ ىف نسلا رابكو تانبلاو نيئبلا تالكشم وأ تالصاوملا ةبوعص وأ

 ىمتنن ىذلا بيطلا بعشلا اذه لبنو ةقارع سكعت ًاليصأ ًاجذومن ىرتم دادو لظت

 .طابقأو نوملسم ًاعيمج هيلإ

 ٠٠١١ ريمفون 18- ةعماجلا توص
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 ناوتا || 7
 ةبيطلاو ءاكذلا اهنم عشي ةعساو نويع «حمالملا ىف نوهباشتي نامأوتلا ناك

 ةهراف ةماقو نكاد رارمحاب ةبوشم ةرمسو حطرفم فنأو «راسكنالاب ةجوزمملا
 ةتماص ةارابم كانه تناكو ةقوبسم ريغ ةينهذ ةيويحو عضاوتلا ةديدش سبالمو

 ءارصق ءالتمالا اهديزي ىتلاو ةريصقلا ةبقرلا ىذ «ىفعلا ةدمعلا ديفح نيبو مهنيب

 صنت كلكم نيج ناك يضلا اذه ناولألا ةيهاؤو ةديدج سيال آي (كادو

 نإو هن وسشاسمب ةيرقلا ناكسوج رجالا تيسلا ناكو اذوقنو ارشو اقرأ ةيزقلا

 .هنوشخي ال اوناك

 ةيلقعلا هتاردق مغر ىساردلا قوفتلا :ءيش لك ىلع ذوحتسي نأ ديري ىبصلا ناك

 مغر حلفي ملو نيوخألا نيذه بطقتسي نأ دارأو .ذوفنلاو ءارشلا .ةعضاوتملا

 ناك امهدحأ نأ سردملا ظحال مايألا نم موي ىفو .امل اهمدقي ناك ىتلا تايرغملا

 ًارضاح ناك ىذلا بيغيو ءرضحي بئاغلا ناك ىلاتلا مويلا فو بيغي رخآلاو .ىتأي

 ةباجإلا تناك رخآلا بايغ.ببس نع امهدحأ لأسي سردملا ناك امدنعو سمألاب

 هنم عزتنا ىتح ةلئسألا ىف ددشو امهدحأب ىلتخي نأ سردملا ررق ًاريخأو ضيرم هنأ

 دحاو ءاذح ىوس ناكلمي ال (بنإو .بايغلا ىف بوانتلا رس فرعو فارتعالا

 ىطعي ىك ىلاتلا مويلا ىف بيغيو ًاموي امهنم لك رضحي نأ دبال ناك كلذلو هنالدابتي

 !!هقيقشل ةصرفلا

 ٠١١7/8/١٠ ىلاهألا ةديرج
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 هيكل »ل 5
 ةهقفاصعص هدجلا 55

 مدق ةميدقلا ملالسلا ربع لزنملا حطس ىلع ةفيفكلا «(ةفاصغفص» ىتدج تدعص

 سسحتت تذخأو لايجأ ةعبس ليحرو ةايحو دلوم دهش ىذلاو قيتعلا تيبل
 نم دكأتت ىك ةينيطلا صراقملا ىلع ةدرلا قوف ةصوصرملا ىسمشلا شيعلا ةفغرأ

 شيعلا تاصر عيمج ىلع تمهت نأ دعبو زيبخلل ةحاص تحبصأو ترمح اهم
 باجيإلاب اهتباجأ املو ..تيمح نرفلا له اهتلأسو ةلاغشلا «ةيبرغم» ىلإ تتفتل
 ناكم نع راتمأ ةدع ىوس دعبت ال ىهو اهسفنب دكأتلل نرفلا ناكم ىلإ تبهذ

 ًاريغص انوناك نرفلا بناج ىلإ مضتو صخ اهللظيو سمشلا ىف صوصرملا شيعل
 ةهوفلا نم «ةفاصفص» ةدجلا تبرتقا ..ديقولا ماوكأ ةيلفسلا اهتهوف دنع موكتي

 اهتبلاطو «ةيبرغم» ىلع تدان مث رذحب نرفلا لخاد اهدي تدمو نرفلل ةيولعل
 قاورلا ىلإ ةلزان اهنأل اهيدانت مث نرفلا ىمحت ىتح راظتنالاو ديقولا نم ديزملا عضوي

 تحت حجرأتت ىتلا لالسلا قوف ءطبب ىتدج تطبه شياهلا نيجع مامتإل ىناطسولا'
 ةلحلا ءاطغ تعفرو ةحسفلا ردصتي ىذلا ريبكلا نوناكلا ىلع تجرعو اهمادقأ

 ةقيلس نع دعاصتملا فيثكلا رانلل ًايشاحت اههجوب تحاشأ مث اهتحرط فرطب
 تدكأت امدنعو اهعباصأب اهتسج مث ماربلا ىف اهتعضوو محل ةعطق تجرخأو محللا
 لك ىف محل عطق ؛ تعضوو مجحلا ةطسوتم سيجارم ١ ترضحأ «توتسا اهنأ

 ىك ةيبرغم ىلع تدانو نوللا ةينب ةيلقتلا نم ليلق عم ةفيلس ةفرغمو ةيسجرم

 ىف مهيهط مامتإل لزنملا حطس ىلإ مهلمحتو ةريبكلا ساحنلا ةينيصلا قوف مهصرت
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 .زيبخلا نم ءاهتنالا دعب نرفلا

 هتاطوبهو هتادوعصب ريبكلا تيبلا ليصافت لك ظفحت ةفاصفص ةدجلا تناك

 نيزبارد نودب ملالسلا ددعو بدألا لحم و ريزلا ناكم فرعت «هطباببو هذعاصب»

 قاورلاو ةيلبقلا ةفرغلا نيب تالصولا ىف ةريغصلا ملالسلاو نيزباردب ملالسلاو

 موقت تناك اك ضيب دوجو نم دكأتت ىك خارفلا سايقب ًايموي موقت تناكو ىرحبلا

 .عوبسألا ىف نيترم اهريخبتو ريزلا فيظنتب

 ىذلا ةرسألا ئرقم دلاخ خيشلل شيقارقلا ضعب عم همدقتو ىاشلا دعت تناك

 نيزختب موقت ناكو ميكحلا ركذلا تايآ ضعب ةءارقل رصعلا دعب ًايموي ىتأي ناك
 موقت تناك امك ةيناوجلا ةنازخلا لخاد ةصاخ رايزأ ىف ىديعصلا حلبلاو كشكلا

 كيرفلاب ماحلا اهيدي نم لكأن نأ اندتعاو عوبسأ لك اهريخبتو مالا ةينب فيظنتب

 نم اهسفنب دكأتت تناك اهنكلو هشير فتن ىف اهدعاست ةيبرغم تناكو نينثا موي لك

 ةدع اهلسغتو حلملاو قيقدلاب اهناكم ريهطتب موقتو هئاشحأ تانوكم عيمج جارخإ

 .كيرفلاب اهوشح لبق تارم

 تناك امدنع اهرصب ىف تبيصأ ىتلا ةفاصفغص ىتدج ةايح نم تاحمل ضعب هذه

 ىف ةعبرألا ناردجلا ةسيبح اهتايح لاوط تشاعو ىردجلا ضرمب اهتباصإ رثإ ةلفط

 دافحأو ءانبأ نويع لالخ نم ىجراخلا ملاعلا عم لصاوتت تناكو ريبكلا تيبلا

 .ةنمآ ةدجلا اهتقيقش

 .ةيقب ثيدحللو

 5 ”٠ ليربا - سرام -- راودلا
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 تينب يختي ||
 ةيرقلاب ىتالوج أدبأ ًائادو ىبارزلا ىتيرقل ةيرودلا ىتارايز ىدحإ ىف تنك

 مدقأ نم ىهو «ةيرصملا ةسينكلا ىعار نامزق بألا ىلع نانئمطالاو ةسينكلا ةرايزب
 ةسينكلا ىف ميهاربإ بألا وأ صقرم بألا مث ىبرغلا لبجلا ف سئانكلا

 ىفو «ةكرتشملا ةيوناثلاف ةيدادعإلاو ةيئادتبالا سرادملاب فوطأ مث ؛ةيكيلوثاكلا

 ةطرشلا ةطقن ةرايزب ىلاتلا مويلا حابص لهتسأو مهزانم ىف لهألل ىترايز أدبت ءاسملا

 زوف بقع تناكو تارايزلا هذه ىدحإ ىفو «ةيرقلا كنبو ةيعارزلا ةيعمجلاو

 ىمستو قوسلا ةحاس ىف فقأ تنك لبون ةزئاجب «ظوفحم بيجن» ريبكلا بتاكلا

 ىب اذإف نملزانم ىلإ نهتدوع ءانثأ تاسردملا ضعب عم ةشدردلا لدابتل (ةبهرلا)

 تفخأ دقو .فلخلا ىلإ دوعت نوللا ةتهاب ءادوس ةجش سبلت ءاسنلا ىدحإ ظحلأ

 ثدحتأ تنك ىذلا عمجلا تكرتف «ةروتكدلا ىنيدانتو ةجشلا فرطب اههجو فصن

 نويعب لإ ترظن (كرمأ تحت ريخ «ةلاخ اي ًالهسو ًالهأ) ةبحرم اهيلإ تهجتاو هيلإ
 «ةرباثمب ةرصلا كفت تذحأو اهتلايس نم ةريغص ةرص جارخإ ىف تكمهم او ةليلك

 لبقاح نكمي الو .كرمأ تحت انأو هيإ ةزياع ىتنإ ىل ىلوق «ةلاخ اي) امل لوقأ انأو

 تفتلت مل (ىكوبأ ةايحو ىلوق ؛هحرط وأ هيبالج رأ اود ةزياع دحاو ميلم كنم

 شورقلا ةئف نم ةيلاب ةيلام قاروأ ةدع تجرخأ تادقع / تكف نأ دعبو ىمالكل

 ةروتكد اي ىبنلاو) ءًاشرق ٠١ ىمامأ مهتدعو ليوط نمز ذنم تضرقنا ىتلا ةرشعلا

 .(ىوج ةريبكلا ةزياجلا دخ ىللا بتكيب ىللا لجارلل ةيده اوبيجتح وتتنك اذإ
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 نيدصقت له ..همسا ىجاب هركاف شم بيدن همسا تلاق «؟نيم ىدصقت .تلءاستف

 اي ىبنلاو وه) هويأ ةلئاق دودكملا اههجو تءاضأ ةماستباب تفته ظوفحم بيجن

 ىد ةيدهلا ناشلع مكسولف ىلع اهيطحو لود شرق نيتسلا ىنم ىدخ ةروتكد

 ال (هرب دالب ىف انسار عفر هد لجارلا ناشلع ةتيخب كتلاخ نم ةعضاوتم ةجاح

 .رصم ديعص ىف تاريقفلا ءاسنلا نم ةدحاو هذه

 ٠٠١7/7/١6 - ىلاهألا ةديرج
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 جاهوس نم لفط 5

 ىرخألا لمحتو ءتاونس سمخ رمعلا نم ةغلابلا اهتلفط اهفلخ رجت ةأرملا تءاج
 ةدعب اهدلوم لبق لحر هنأل اهدلاو رت مل ىتلاو «لوألا اهماع دعب لمتكي مل ىتلا

 «ةسردملا نم غوزي أدب «رشعلا هتاونس دعب غلبي مل ىذلا «سابع» دلولا .رهشأ

 رظان ىلإ تبهذو «هترهن مألا تملع املو عطللا عمجل هقافر عم طيغلا ىلإ بهذيو

 .مزحلا ىلإ جاتحيو بألا ميتي هنأل «سابع ىلع ديدشتلا هنم تبلطو ةسردملا

 .سابع ةلاح ىف اهريشتست ىك ةروتكدلا ىلإ تءاج ابتالواحم تلشف امدنعو

 ىكذأ نم ناك هنأو ًاصوصخ هنم عمسأ ىك دلولا ءاعدتسال روفلا ىلع تلسرأ

 سلج ؟هل ثدح اذامف ؛ملعلا بحو مازتلالاب هئالمز نيب فورعمو «ةيرقلا لافطأ

 ال انيب «طيغلا ىف لمعلا ريظن تاهينج ةثالث ًايموي ىضاقتي هنإ :هتصق درسي ىبصل

 هنومحري ال نوسردملاو .شورق ةرشع نم رثكأ ًايموي ًافورصم هيطعت نأ همأ عيطتسن

 مهف «ماظتناب ةيسردملا هتابجاو ىدؤيو ةفيظنو ةبترم هسيراركو مظنمو رطاش هنأل

 سيل ةيوقتلا تاعومجمل ةيصوصخلا سوردلا ىف مهعم كرتشي نأ هنم نوبلطي
 عباتيو .مهعم اهعجاريو سوردلا هئالمزل حرشي مهل دعاسمك نكلو ذيملتك

 ةيبصلا نم هبراقأ ضعبل همه ىكتشا املو «هوبقاع هرمذت ىدبأ امدنعو «مهسيرارك

 ملع املو ..طيغلا ىلإ مهعم باهذلاو غيوزتلاب هوحصن «رمعلا ىف هنوربكي نيذل'

 مستقي نأ لباقم غيوزتلا دنع هعم اوققدي الو هوكرتي نأ ىلع هعم اوقفتا ءنوسردملا
 .اهيلع لصحي ىتلا ةيمويلا مهعم
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 نم ةماود ىف تقرغ مث ىسألاب ةجوزمت ةشهدب سابع تافارتعا تعبات دقل

 اونوكي نأ لبق ةرسامس «ميلعتلا نع نيلوئسمب انل تتأ ىتلا مايألا تنعلو «ةريحلا

 !ءارشلاو عيبلل ةلباق ةعلس لافطألا ةءاربو ملعلا ىتح ءيش لك اولعج نيبرم

 ١6/ "/ ٠٠١7 - ىلاهألا ةديرج



 قسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 نين ةيقذنيت 6
 تارايز نم اهقبس ام لك نع فلتخت ءىحضألا ديع ىف ىتيرقل ىترايز تناك

 تارتف وأ ةيباينلا تاباختنالا ةبرجت وأ لويسلا ةثراك بقع وأ «دايعألا ىف ءاوس

 .ةيلئاعلا متآملاو ,حارفألا ىف ًاضيأو «ةبيصعلا باهرإلا

 راطقلا اياحض ىلع .ءىسألا ةعولو « ةعيجفلاو رقفلا نازحأ ةرايزلا هذه تفثك

 نم هيلإ لآ امو « نطولا لاوحأ ىلع قيمعلا ىعامجلا نزحلا تددج امك « موئشملا
 ماكح نم رمألا ىلوأ ءالعتساو ربجتو «ىلحملا مكحلا داسفو « نيلوئسملا لامها

 .ديعلا ىناهت نم الدب ؛ءازعلا ىقلتل ردانملا تحتف ءاهنيطالسو . ةمصاعلا

 . ةمحفتملا ثثجلا اياقب ىلع فرعتلل ثداحلا عقوم ىلإ اهبابشو ةيرقلا لاجر لوره

 ىلع نورخآلا افكناو نيباصملا ىلع فرعتلل تايفشتسملا ىلإ رخآلا ضعبلا عراسو
 عفترت تأدبو « مطللاو بدنلل تاداعملا بصن ىلإ ةوسنلا تعراسو ؛مهنازحأ
 «ىضاملا نازحأ نورتجي ةريغصلا تاحاسلا ىفو ءروبقلا لوح تاددعملا تاوصأ

 ةالص ءادأل« ةريغصلا دجاسملا ىلإ ءاهقفلاو نوئرقملا عراسو ءرضاحلا ىسآمو

 نوهليو ةرات نوكيي ةثرلا ةميدقلا مهءايثب ىماتيلا لافطألا لولف تعمجتو« بئاغلا

 ةنيزحلا ىناغألا نوددري عايضلاو « هيتلاب لماش ساسحإ مهيلع رطيسي.. ةرات

 ىنوعرفلا نزحلا رتفد ىلإ هنوفيضي ًاديدج ىرحي ىديعصلا نزحلل نومسريو
 لمازح نهض تاعاعلللا ءاجتلاو لاوهألا نمت [كازت ىسالشاإلاو نطشلاو
 نبالا ةدوع نرظتتني ىلاكثلا تاهمألاو نيرخآ نررجيو ءاعضر الافطأ نلمحيو
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 « نويعلا ترجحتو اهتويب ناردج نيب ةايح لا نييارش ترمض رسأل لئاعلاو ؛ديحولا

 ىك ءامسلا ىلإ نو عرضتي « ةمحرلل اي . احيحش حبصأ عمدلا ىتح «ىقآملا تفجو

 . مهبرك نع نوجرفي ىك عمدلا تارطق ضعبب مهمحرت

 ىف املظ ايوخأ اولتق « ةشطلم هرمع لوط ديعصلا) : ةرشاعل' ىف ىبص حيصي

 رفاس لضاف ىللا ايوخأو . لويسلا ىف تام ايوبأو باهرإلا ببسب طويسأ ةعماج

 ةوسك هاعمو ءديعلا ىلع ىاج هنإ لوقي اباوج انل تعبو لغش ىلع رودي رصم

 .«كديبع محرا نمحر اي .ىتاوخأ

 . ةاساوملاو ءازعلا بجاو ميدقتل ةرواجملا ىرقلا تلمش ةعيرس ةلوجب تمق

 عيمجلا فل ىذلا « لماشلا نزحلا ةلاح زواجتت «ةظقي ةلاح ىف ىساوح عيمج تناك

 تركذت . فاتكألاو ىديألا تاشاعترا ىف رهظو ؛ةمراصلا هوجولا ىلع مستراو

 دق لاجرلا فاتكأ تدجو لعفلابو « ( مهفاتكأب نونزحي ةلاجرلا نأ) ىتدج ةملك

 جيزم اهؤلمي نويعلاو «ةأطأطم سوؤرلا تدبف « مهقانعأ نزحلا لذأ دقو تلدبا

 بئاصم نم ةبيصم تدجتسا املك ددجتي ىذلا «ميدقلا نزحلاو «رهقلا نم بيجع

 ءاضقلاب نمؤن نحنا : تفاخ توص ىف لوقيو ابناج مهدحأ ىب ىحتتي .ردقلا
 «لامهإ اهنإ .اردقو ءاضق تسيل ةثراكلا هذه نكلو .هللا ديب رامعألا نأو ءردقلاو

 هيل ؛نييقابلا ىذ نييرصم شم انحا . نييمدآ ىنبلاب راتهتساو « ةدياعصلل راقتحاو

 ام ةطيرخلا نم انوغلي نيزياع تاناهإلاو ءبياصملاب ريغ شانركتفت ام ةموكحلا

 ىف دلبلا سأر اوعفر ىللا هرقابعلا لك انم علطو ءرصم انسسأ ىللا انحا .شوردقيب

 .(« ناكم لك

 لاجرلا ناك ءاسنلا تاسلجو لاجرلا ردانم نيب تلوجت « ةعيجفلل ىلاتلا مويلا ىف

 ةملكألاب ةشورفملا ةيبشخلا ككدلا قوفو «ردانملا جراخ بطاصملا قوف نوسلجي

156 



 قسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ةينطقلا دناسملا ىلإ ندنتسيو ضرألا نشرفي نك ءاسنلاو «ردانملا لخاد «ةيلحللا

 وأ ميركلا نآرقلا ةعاذإ أدبت مث ةعاسلا عابرأ ةثالث ةدمل ديدعتلا ىف نأدبيو ةيديلقتا

 .ةثراوتملا نزحلا تاروثأم راعشأ درسب ةددعملا موقت

 تدقف ىتلا تالئاعلا ريصم نع نوثدحتي اوناك .. لاجرلا ثيداحأ ىلإ تعمتسا

 لفكتلا ىلع مهنم نيروسيملا ضعب دعوو ءانبألا ضعب وأ بألا ناك ءاوس ءاهلئاخ
 . مهيوذ اودقف نيذلا لافطألل ميلعتلاو سرادملا فيراصمب

 ىل مالكلا هجويو ةديدش ةروث ةلاح ىف « ةردنملا لخدي روقو نسم لجرب تئجوف

 ناشلع مهثثج نيف نكل مهقارف ىلع انربصيو « مهمحري هللا اوتام ىللا ةروتكد اي)

 ىازإ ةناعإ وأ شاعم مهل فرصنو نيدوقفملا ىف هيإ لمعنو « هروزن ربق مهل فرعن

 ىللا تاناعإلاو سولفلا نيف وأ ةموكحلا نيف ..انيسفن رتسنب كبود ايانحا ؟نينمو

 .(؟لويسلا ةثراك ىف لصح ىلا هيإ هيسان تنا مهيلع ةلزاذ

 نم تانوعملاب ةءولمم ىرول ةرايس تذخأ امدنع ثدح اذام روفلا ىلع تركذت

 اهنمو لويسلا نم تريضأ ىتلا ىرقلا ىلإ اهب تهجوتو ريخلا لهأو ءاقدصألا

 ةيلحملا ةدحولا ىف نولوئسملا بتك دقف نيبجلا اه ىدني اعاضوأ تدجوو ىتيرق

 تدجوو تانوعملا ىلع اولصحو « نيبوكنملا ءاسأ نم الدب نيروسيملا مهبراقأ ءاسأ

 اهترداغم نوضفري لويسلا لعفب تمدهت ىتلا مهتويب راوجب نيسلاج ءارقفلا ضعب
 نيطاطبلا نأ ىبراقأ نم تملعو اهنع مهضوعت الو ةموكحلا اهذخأت نأ ةيشح

 اهيلع ءاليتسالا مت دق نيبوكنملا ضيوعتل ةقيدصلا لودلا اهتمدق ىتلا ةديدجلا

 . ةميدق نيطاطب مهيلع تعزوو

 «بيعالألا ةيشخ موئشملا راطقلا اياحض ىلاهأر براقأ ىلع رطيسي فوخلا

 تاضيوعتلا نم ةيناثلاو « مهودقف نيذلا مهيوذ نم ىلوألا : نيترم ءارقفلا نامرحر
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 رورملا نود اهيقحتسم ىلإ تاضيوعتلا لوصو نمضن فيك . مهل تررقت ىتلا

 ةهازنلاو ةنامألا ىلإ نورقتفي نيذلا « نييلحملا نيفظوملا ىف لثمتملا داسفلا شيجب

 .اياحضلا تاضيوعت مهسفنأل نولحتسيو

 ماوكأ اهتابتع مامأ مكارتت نكلو لخادلا نم ةفيظن ةيرقلا تويب نأ تظحال

 ءافكنا ىنشهدأ دقو تايافنلاو مئاهبلا ثور نم اهتقزأو ةيرقلا عراوش نئتو ةماهقلا

 كانه سيلف . اهصخي ال ىجرانلا ءاضفلا نأكو لزنملا لخاد اهئاضف ىلع ةرسأ لك

 دهشملا اذه ىتركاذ ىلإ زفق روفلا ىلع . اعيمج مهمضت ىتلا ةيرقلا ةفاظنب ماع مامتها

 ىلع ةفاظنلا راصتقاو ةمامقلا ماوكأبو «رشبلاب ةظتكملا ةرهاقلا عراوش ىف رركتملا

 !؟اهرضحو رصم فير ىف ةيموق ةرهاظ ىه له لخادلا نم تويبلا

 ىف نولمعي نيذلا ةيرقلا بابش ضعب قوسلا ىف تلباق ردانبلاب ىرورم ءانثأ

 لهو ديعصلا ىلاهأل ةصصخملا تاراطقلا نع ثيدحلا رادو ىنوفقوتسا .ةرهاقلا

 ؟ىمدآلا مادختسالل حلصت

 1/٠ «رصم ىف تاراطقلا ةلمج نم اراطق ى/١ ديعصلا بيصن نإ مهدحأ لاق

 اوررقف اهورسختسا ديدحلا ةكسلا ىف نيلوئسملا نكلو عاديتسالا ىلإ ليحأ اهنم

 . ةدياعصلل اهصيصخت

 اهمادختسا ضفرتس تاناويحلا نأل اهمادعإ بجي ةشلاثلا ةجردلا تابرع

 ةزاجألا ءاضقل ىتيرق ىلإ اهب موقن انك ىتلا ةيونسلا ةلحرلا تركذت ءرشبلاب كلاب اف
 اهيساركو ةليمجلا اهنيواودب ةجهبلا انل لمحت تاراطقلا تناك فيكو ةيفيصلا

 ىبناج ىلع ةرضنخلاو لينلا رظنم ناكو ناردجلا ألمت راثآلا روصو ةفيظنلا ةيدلجلا

 .اعاتماو « ةجسم ةلحرلا ديزي قيرطلا

 «ةسوفخم ىساركلاو ةيناثلاو ىلوألا ةجردلل هعفدن انك ام فاعضأ عفدن'نآلاو
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 نارئفلاو ةراذقلا نم وكشت ضرألاو «نايثغلا ريثت ضيحارملاو نيواود كانه دعت لو

 . ةيلابلا رئاتسلا قوف لوجتت ريصارصلاو تاقرطلا ىف هزت

 قيرحلا تايافطو تايفنحلاو ضيحارملا نم ةيناخلا . ةثلاثلا ةجردلاب كلاب اف

 .ىرشبلا ناهتمالا لسلسم رئاسو

 ةدحولا نع تلأس . ةملظم ةيرقلا عراوش مظعم نأ ةيئاسملا ىتالوج ىف تظحال

 مهتايلوئسمو بختتملا ىلحملا ىبعشلا سلجملاو ىلحملا مكحلا ةرازول ةعباتلا ةيلحملا

 مغرو «ىرارق» صل ةيلحملا ةدحولا سيئر نأ ىنوربخأ .اهترانإو ةيرقلا ةفاظن نع

 ال . اماع نيرشع ذنم هعقوم ىف رمتسم هنكلو « هدض اهومدق ىتلا ةريثكلا ىواكشلا

 لحملا سلجملا امأ ءفيرلا ىف رركتي ةمصاعلا ىف ثدحي ام .. هللا اي .. حزحرتي

 عرف وه له . هتاطلس سرامي الو ءسامحلاو ةمهلل دقافو ءسعاقتم وهف بختتنملا

 ىلإ لصت ةرانإلل تاصصحم كانه نأ ىنوربخأ ءبعشلا سلجم ىف ديعصلا ىلثممل

 هذه عبر الإ مدختست ال ةيلحملا ةدحولا نكلو ةيرقلا عراوش ةرانإل ءابرهك ةبل

 رصم ىف تايلحملا نأ كشال . ةلثامت ةريثك ءايشأ كانهو عابيو ءقرسي ىقابلاو ةيمكلا

 .رصم ديعص ىف اصوصخ فيرلا عاضوأ نيسحت ناضل ةيوق ةضفنو «ةزه ىلإ جاتحت
 .. ةمذلاو ريمضلا ىدقاف نيلوئسملا بناج نم ةقورسم اهنكلو ةرفاوتم دراوملف

 ةيرادإلا ةباقرلاو تابساحملل ىزكرملا زاهجلا لثم ةباقرلا ةزهجأ نيأ ةيسانملابو

 ؟رودلا اذهل ىلعفلا دودرملا نيأ نكلو امهرودب ناموقي اهنأ ملعأ ىنتإ

 ٠٠١7 /" /١ه ىلاهألا ةديرج
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 نيش ضد |[
 سبالملا نوعيبي رصم بونج نم نومداقلا لافطألا حورطم ئطاوش ىلع رشتني

 زواجتي ال لفط توص ىمهابتنا راثأ دقو .«ثلاث زرف» عناصملا جاتنإ نم ةزهاجلا
 ثدحتتو فيزملا ءالعتسالا عانق سبلت ةديس ىلع اعجوم احاحلإ حلي ةرشاعلا

 هنمث فوي ىكل هينج فصن ريكشبلا نمث * ديزت نأ اهنم ًابلاط ةيرصم ةيجيلخ ةجهلب

 انبيجيو اندلب نم انرجأيب ىللا ذاتسألا) لاق ؟ملعملا وه نم :لوضفب هتلأس ملعملل

 جاهوس اندلب ىلإ عجرن ةدملا رخآ ىفو ةعاضبلاب جالبلا ىلع انحرسيو رهشأ ةثالث انه
 فيراصم ىف ةدعاسم ايوبأل مهيدأ «نيشرقو» ةوسكلاو ةسردملا فيراصم اناعمو

 .(تيبلا

 رقفلا ةأطو تحت هتلوفط حمالم تتبب ىذلا لفطلا اذه هلاق (يف ًاليوط تحرس

 ئطاشلا ىلع بعللا لافطألا ىقاب كراشي ىكل ةعاضبلا ءابعأب ىقلي داكي ىذلاو

 لفطلا اذه لمشت لهو ةلوفطلا ةيامح نيناوق نيأ :تلءاست .رحبلا ىلإ لوزنلاو

 ثدحت .؟تارمتؤملا اهردصت ىتلا ةيئاعدلا تانايبلا ىلع رصتقت اهنأ مأ هلاثمأو ريقفلا

 انأ :لاق نيرشعلا زواجت باش وهو مئاقلا ضقانتلا ىل ًاحضوم تابراشيإلا عئاب

 دوصقلا ام هتلأس ةراجتلاب ًايلاح لغتشأو ىداولا بونج ةعماج ةراجتلا ةيلك جيرخ
 ؟ةراجتلاب

 ةراجتلاو قوقحلاو بادآلا تايلك ىجيرخ نم ىئالمز نم ةعومجم هيف ىنكراشي
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 بابشلا نيب ةلاطبلا ةلكشم لح ىلإ عورشملا اذه فدهو ديعصلا تاعماجب
 .مهميلعت مامتإ نع لافطألا مظعم قوعي ىذلا ديعصلا ىف رشتنملا رقفلا ةلكشمو

 نم مهعمجن ًاماع 8١و ١١ نيب مهراعأ حوارتت لفط ٠١١ ىلاوح راضحإب موقنو

 مهلكأمو مهرفس ةفلكت ىلوتنو مونلل ًاناكم مهل رجأتسنو جاهوس ىرق فلتخ

 نوموقي ىتلا ةعاضبلا نامثأ نم مهل ةصح ٠١/ صيصخت ىلع ةوالع مهتماقإو

 نأ دعب مهيلاهأ ىلإ مهديعن فيصلا ةيابن ىفو .حورطم ئطاوش ىلع اهقيوستب
 مهميلعت تاقفن لوستو ةلذملا رش مهفيكي لاملا نم اغلبم اورخدا دق اونوكي

 :لوقي هحمالم وسكي ىسألاو هثيدح تابراشيإلا عئاب لصاويو .مهتاوقأو مهتوسكو

 اذهو لافطألا ةلامع عنمي ًانوناق اوردصأ دقف انيلع ةموكحلا ةوسق نم وكشن اننإ

 رقفلل مهكرتن له ؟ءاسعتلا نيبذعملا لافطألا ءالؤمل ليدبلا وه ام نكلو «ديج ءيش

 هنأ مغربو رئاجو رصاق نوناقلا اذه ..نوناقلا اذهل ًاذيفنت مهميلعت مامتإ نع زجعلاو

 ءالؤهل ةاناعملا نم ديزملاو باذعلا هنطاب ىف ىوحي هنإف ةمحرلا هرهاظ ىف لمحي

 ًاصوصخ ريقفلا ىديعصلا لفطلا لكاشم لحل نولوئسملا ىعسي نأ بجيو لافطألا

 لافطألا ءالؤه ءادنل باجتسي لهف «ةمصاعلا لافطأ ىلع بصنم هلك مامتهالا نأ

 .! ؟رصم ديعص نم نيمداقلا

 ٠٠١7/9 /1/ مارهألا
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 هيدا 6
 انيلع لطتو نيتم ناينب تاذ ةمخض ةيقيرفا ةريهشلا ةيرقلا ةياد ةريخ ىمأ تناك

 اهنوربتعي ةيرقلا تانبو ءانبأ ناكو .اهقرافت ال ةبذع ةماستبا عم ًانانح ضيفي هجوب

 طويسأ ىفشتسم ىف اهبيردت تقلت .اهدي ىلع مهتدالو تدهش ابخأل ةيناثلا مهمأ

 لقألا تايادلا ضعب اهيدي ىلع بردتو ًاماع نيعبرأ اهتنهم سرامت تلظو ىريمألا

 ناك ةريبك زيمج ةرجش اهلزنم مامأ عفتريو ةيرقلا فارطأ ىف نكست تناك .ةراهم

 موقت تناك .ةريخ ىمأ هيبرت تناك ىذلا زعاملاو جاجدلاو زولاو طبلا اهتحت حرسي

 ةأرملا نم تاهينج رشع ىلع لصحت تناكو تاريقفلاو تاروسيملا ءاسنلا ديلوتب

 ىأ ذخأ مدع ىلع رصت تناك ذإ ةريقفلا ةأرملا نم ءاعدلا ىلع لصحتو ةروسيملا

 نم ماعطلاب مهدوزت عوبسأ ةدمل دولوملاو ةدلاولا ةياعرب موقت تناك لب لباقم

 ىوحت «ةجقب» لمحت تناك ..لباقم نود ريغصلل سبالمو جورفلاو نبللاو ضيبلا
 ةيرقلا بوجت تناكو «وتربسو شاشو نطقو ساومأ» ةدالولل ةيرورضلا تاودألا

 رجفلا ىتح راهنلاو ليللا تاقوأ عيمج ىف ىرحب ىلإ ىلبق نمو اهبرغ ىلإ اهقرش نم

 اذإ نيتدحم قوف اهمادقأ تبثتو ءاصفرقلا عضو ىف ةدلاولا ةأرملا سالجأ ىلوتت تناك

 نم نيطيحملا تاوصأ ىلاعتتو ةريقف تناك اذإ بوط نيبلاق قوفو ةروسيم تناك

 رهظت امدنع ديراعزلا قلطنت مث «كريغص ىنيع كريغص ىنيع# ةدلاولا تابيرق

 رجح ىف هعضتو ريكشب ىف هفلتو دولوم لا بحسب ةريخ ىمأ موقت ذئنيحو سأرلا
 طخشت ةريخ ىمأ تناكو تنب مأ دلو دلوملا عون ةفرعمل نوفهلتي ءاسنلا تناك .ةدجلا
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 مث (..سان اي دولوملا لبق ةدلاولا ةايح» ةلئاق اههابتنا تيتشت نم ةرذحم مهيف

 مدلا ةيفصتو صالخلا جارختسا متي ىتح مألاب ماتهالا ىف اهتمهم ىقاب لصاوت

 اهعضتو اهلمحتو اهفلتو ةنخاس هايمب ةدلاولا بيطشتب موقت مث ةدالولا نم ىقبتملا

 .ريرسلا قوف

 ءانبأ نم ةديدع لايجأ اهيدي ىلع دلو ةنس 5٠ رودلا اذه سرامت ةريخ ىمأ تلظ

 .رودلا سفنب مهعم تماقو تاهمأو ءابآ دعب |يف اوحبصأ نيذلا ةيرقلا تانبو

 كمكلا نم ايادملا امل نولمحي دايعألا ىف اهترايزب نوموقي لافطألا ناكو

 لاجرلاو ءاسنلا رارسأ نطوم تناكو .زيمجلاو بصقلاو حلبلاو تيوكسبلاو

 جيوزت ىف ةراشتسا وأ تويب وأ ضرأ ججح ءافخإل وأ ةحيصنلل ًابلط اهيلإ نوبهذي

 .ايافنلاو رارسألل ًانيمأ ًاعدوتسم تناك ءىشاوملا وأ ضرأ ءارش وأ عيب وأ تانبلا

 .دالوأو تانب 5 تبجنأ دقو «ماخر تنبا ةدعاسمب اهسفن ديلوتب موقت تناكو

 .اهعادول اهيبأ ةركب نع ةيرقلا تجرخ اهليحر مويو

 5 "١ ريمفون - ربوتكأ :راودلا
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 ديب درب 9
 ميسقتل (ةدحاو تنبو ءانبأ ةثالث) ءانبألا سلج نزحلا عجارتو بألا نفد دعب

 مظعم دالوألل بتك دق بألا ناك .تويبلاو ىشاوملاو ةيعارزلا ىضارألا نم ةكرتلا

 ةريقم ىف لثمت ليئثض ءزجب ةئنبالا صمخو لاومألاو لزانملاو ةندفألا نم ةكرتلا

 ةاتفلا نيب فالخلا مدتحاو تاوصألا تلاعت .لئاسلا لاملا نم ردقو نادف فصنو

 الأ مهنم لك مسقأ نأ دعب ةيرسألا تاقالعلا تقزمتو تامابتالا اولدابتو اهئاقشأو

 هءانبأ ىذغي مهنم لك لظو ةقثلا هحنمي وأ ةدوملا هعم لدابتي وأ رخآلا لزنم لخدي

 ىرق مظعم ىف رركتي ىذلا دهشملا اذه .رخآلا ءانبأ دض كشلاو ةنيغضلا حورب

 ملو ثاريملا ف ىعرشلا اهقح نم تمرح ىتلا ىتمع ةصق ىتركاذ ىلإ داعأ ديعصلا

 نم جرخت نأ بجي ال ضرألا نأ ةجحب اهبيصن نم ليئض ردق ىلع ىوس لصحت
 ءانبأ نم لايجألا نم ديدعلا نيب ميلعتلا راشتنا مغرو .ىرخأ ةلئاع ىلإ ةلئاعلا مامز

 تالاجم حاتفناو نييمألاو ميلعتلا ىطسوتم ىلع ةعارزلا راصتقاو ديعصلا تانبو

 عمتجملل ةخسارلا ميقلا نم ريغي مل كلذ لك نأ الإ نهملا فلتخم ىف لمعلل ةديدع

 ضععب عانقإل لخدتلا ءاقدصألا ضعب ىنم بلط جاهوس ىف .ىديلقتلا ىعارزلا
 ىف نهقوقح مهتاقيقش حنم ةرورضب ةنيهجو امطو اجرجو اطهط ءانبأ نم ءاهجولا

 تللظو مهردانم ىف تاسلج ةدعانل اومظن ةيعارزلا ىضارألا نم مهئابآ ثاريم

 مغر عرشلاو نوناقلا ىلع مهلياحتو مهتاغوارمل ربصو مامتهاب تصنأ تاعاس ةعضب

 مهعانقإ ىف تلشفو ملعملاو بيبطلاو راشتسملا مهفوفص نيب نومضي اوناك مهنأ
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 ملظلاب ساسحإلا نم نهتيامحو نهنع نبغلا ةلازإو مهتاقيقش فاصنإ ةرورضب
 .طابحإلاو دقحلا دلوي ىذلا

 تنمرأو تشت وبأو ىدامح عجنو طوشرف ىف ةلكشملا سفن تهجاو انق ىفو

 لخاد ءاسنلا ىواكش ىلإ تعمتساو فياضملاو ريواودلا نيب تلقنت ثيح انشدو

 ةكناوحلا طويسأ ىرق ىف عوضوملا رركتو ةميدقلا تاتويبلا ىف ةبحرلا ةقورألا

 تافينصتب تئجوف ثيح صرخ وبأو ةزيالبلاو ةعياشملاو ةلدانجلا ريدو ىبارزلاو

 ةبغاشم اهنوربتعي ذإ ضرألا ىف اهبيصنب اهئاقشأ ةبلاطم ىلع ؤرجت ىتلا ةأرملل ةبيرغ
 ال ىأ ةنونحو ةملستسم ىأ ةبيط نوكت نأ ضورفملاو ةدوقحو ةيدكنو ةقرامو

 تايمك نم هب نودوجي اب ىضرت نأ اهيلعو روكذلا ابتوخأ هجو ىف اهنيع عفرت
 تقو ىأ ىف اهل ًاحوتفم اهوبأ تيب لظي نأ ىفكيو مسمسلاو كيرفلا نم ةدودحم

 ًاريثك تنمآ دقل .ةداتعملا تارايزلل وأ اهضرم وأ اهجوز نم اهبضغ ةلاح ىف ءاوس

 وأ ةفاقثلا وأ ميلعتلا ريثأت نم ةرم ةثام ىوقأ ديعصلا ىف ديلاقتلاو ميقلا ةموظنم نأب

 فاصنإلاو ةرانتسالاو لدعلا ميق تيأر دقل .ةينوناقلا تاعيرشتلا وأ نيدلا ميلاعت

 ىسألاب ترعشو ةيروكذلا ةينانألا ةوطسو ةيلبقلا ميق لغلغت مامأ عجارتت ةنامألاو

 هذه ةهجاوم نأ تكردأو نازحألا ةماود نم تقفأ ام ناعرس نكلو نزحلاو

 وهام بلطتي ةيلئاعلاو ةيعامتجالا انتاقالعو انتايح جيسن ىف رخنت ىتلا تايبلسلا

 نيركفملل ةيعامجلا ةدارإلا ذحش نم دبال ذإ نيناوقلاو تاعيرشتلا نم رثكأ

 نم نواعتلل ناسنإلا قوقح ءاطشنو عامتجالا ءاملعو نيدلا لاجر نم نيرينتسملاو

 ىف ثاريملا ىف اهقح ةيعورشم ديكأتو ةيديعصلا ةاتفلا فاصنإو قحلا ليعفت لجأ
 .لاجرلا اهئاقشأب ةوسأ ةيعارزلا ىضارألا

 5٠٠١ 5 رياني - 7٠١7 ريمسيد :راودلا



 يسورحملا رصم يف ةهنع توكحسملا

 لقعنا توصرصتنيامدنع | |
 نيتسلا براق دق ناكو ةيرقلا خويش دحأ نم رشع ةعبارلا نس ىف اهوجوز

 نس اوغلب دالوأ ةثالث هل تكرتو هتجوز تيفوت دقو ىرخأ ةلئاع ىلإ ىمتنيو

 اهجوز لحر مث ثلاثلاب تلمحو نيدلو تبجنأ زاوج شو ىلع نيتاتفو ةلوجرلا

 لع ًادادح ءادوس اسذان نوك نأ لع تريصآو انياكتجتا رويش ةذعذج

 .اهلهأ حئاصنل عمست ملو اهدلاو

 اهنأل موش شو اهتربتعا ىتلا مألا ةلماعم ءوس ببسب نيماع دعب ةلفطلا تيفوت

 موي تاذو مياهبلاو ضرألا ةياعر ىف اطرخناو نادلولا ربك .اهيبأ حور تقرس

 «طيغلا ىف ًالوتقم هودجو ركبلا اهنبا نأب اهربخي ىك ريفخلا ءاج ءسمشلا اهنع تباغ

 رثبلا ىف اهسفنب ىقلت نأب تمسقأو ةلئاعلا ءاسن اهفلخو لولوت ةيفاح تجرخ
 تايآلا ضعب اهسأر ىلع أرقي ىك ةيرقلا خياشم دحأ اهلاورضحأو ةوقب اهوعنم

 حار اهنبا نأ دعب اميف تملع ءاهبلق ىف ةنيكسلا لزنيو اهعور نم ئدهتل ةينآرقلا
 ةدمعلل ًاعمطم تناكو اهسرحي ناك ىتلا هلاخ ضرأ نع ًاعافد ةماهشلا ةيحض

 هلاجر ةدمعلا رمأ دقو «ةيرقلاب ةيعارزلا ىضارألا بصخأ ىلع اروز ذوحتسا ىذلا
 نبالا لوح ةلئاعلا لاجر فتلا دارأ ام هل مت دقو دينعلا ىتفلا اذه نم اوصلختي نأب

 نأ دعي الإ ىلكتلا مألا أدب ملو لقعلا توصل تاصنإلاو ثيرتلاب هوحصنو ىقابلا

 مقتنملا هللا ىلإ صاصقلا رمأ ضوفيس هنأب لاجرلا مامأ فحصملا ىلع نبالا اط مسقأ

 ةيفوصلا تاعامجلا ىدحإ ىلإ مضنا ثيح هللا ةدابعل غرفتيس هنأب همأل دهعتو رابجلا

206 



 قسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 امدنعو انتنبو دالوأ ةعبس بجنأو جوزت مث ةيوئسلا اهتالافتحا روضح ىف مظتناو

 اوجرخت ىتح هدالوأ ةيبرت ىلع فكعو ىرخأ ةرم جوزتي نأ ضفر هتجوز تلحر

 رثك ًالافطأ اوبجنأو ةديدج ًارسأ اونوك ؛مهرود ءاجو طويسأ ةعماج ىف مهعينج

 سلاج وهو اضرلا ةرظن ةينيع ف بقرأ ةرم لوألو ةجببو ًابخص راودلا مهب ألتما
 حور ىلع لقعلا توص هيف رصتنا ىذلا ليوطلا هراوشم ةصق ىل ىكحي هدافحأ طسو

 .ماقتنالاو رأثلا

 ٠٠١5 ريمفون / ربوتكأ :راودلا
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 يمسي سن |||
 نم برقلاب نونكسي نيذلا نييبرغلا ةمامقلا ةلئاع نم ةرسأ ١7 ةباوبلا مضت

 ...دلبلا قرش ىف نويقرشلا هحمامقلا نكسيو رباقملا هنع مهلصفيو ىبرغلا لبجلا

 وبأ دمحم وه دحاو دج نم نوردحنيو ةرهاصملاو ةبارقلا تاقالعب رسألا طبترتو

 ءانبأو هئاقشأ عم نوكو ىبارزلاب رقتساو نينرق ذنم ةليخنلا نم مدق ىذلا حيمق

 .ةليخنلا ىف ةيسيئرلا هندبلا نم ًاعرف هتمومع

 ىف ميقت ىتلا ةشياقدلا ةلئاع ىلإ ىمتني ىذلا ىنهم ءاج ىضاملا نرقلا لئاوأ ىفو

 بولسأو مهلكأمو مهسبلم ىف ىبسنلا ىقرلاو نيدمتلاب اهلهأ زيمتيو دلبلا ىرحب
 طسو ً[خض ًالزنم ماقأو ىنهم ءاج ةيرقلا تالئاع رئاسب ةنراقم كلذو مبتايح

 ىوريو «ةحماقلا ةلئاع نايعأ دحأ نم ةجوزتملا هتمع نم عيجشتب ةحمايقلا ةلئاع

 نيب هحمالم عمجتو ضيبأ ًاهجو كلتمي ًايمأ ناكو ىنهم باشلا نأ ةرسألا خويش

 ةرسألا تايتف لمجأ هوجوز ثيح ديزوبأ لآ هب بحر دقو ةجاذسلاو ةءاربلا

 ماعلا اهمامتإ لبق ايفوت نيلفط اههالخ تبجنأ تاونس ةدع هعم تثكم ةهيب اهمساو

 سلجو ىكبي ىنهم ءاجو ءاهبابش زع ىف تيفوتو ضماغ ضرمب تبيصأ مث لوألا

 وأ ءاديحو ءاقبلا نم هفوخ نع اهل برعأو «ةطقن» ةجاحلا ةلئاعلا ةديمع مادقأ تحت

 نل وهو مهتانب نم جوزتي نأ هيلع نوضرفيس نيذلا ةشياقدلا هبراقأ ىلإ ةدوعلا

 ىلع قفاوت نأ اهاجرو مهئاسن ءالعتساو مهتسرطغو مهعابط لمحتي نأ عيطتسي

 اهمع نبا نم تجوزت دق تناك ةنمآ ةريبكلا نأل مناه ىطسولا اهتنبا نم هجاوز
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 اهاوخأ عم رواشتلا دعبو («ةطقن» ةجاحلا تددرت .رصم ىلإ هعم تبهذو ىدنفأ مهاف

 ىرهمس ماوقب زيمتت تناك ىتلا مناه اهتنبا جاوز ىلع تقفاو ةنساسحلا ةلئاع ىف

 اهتماهشب تفرع دقو اهرهظ فصتتم ىلإ لصي دوسأ رعشو ءارضخ نويعو
 كلذ ىف نيترسألاب قيلي ًاجيبب ًاسرع امل اوماقأ .ناريجلاو براقألل اهتدعاسمو

 تاوطخ ىوس اهيبأ لزنم نع ًاديعب نكي مل ىذلا ةيجوزلا لزنم ىلإ تلقتناو نامزلا
 ةثالث وأ نيلفط اههلالخ تبجنأ ةليلق تاونس ىنهم اهجوز عم تثكم ..ةدودعم

 (ةطقن» ةدجلا تنضتحاو ضماغ ضرمب تيفوت مث ىعرب ىبصلا مهنم شاع

 ىك هوجوزي نأ حاحلإب اهوجري ةيناثلا ةرملل ىنهم ءاجو تاونس ةدع ميتيلا اهديفح

 ةرملا هذه ةيحضلا تناك «مناه ةيلاغلا هتجوز ةافو دعب برخ ىذلا تيبلا رمعي

 تقلتو ةرسألا تايتف لمجأ نم تناكو «ةطقن» ةجاحلل ىربكلا ةديفحلا ةديفت

 فرع ىذلا لواقملا سدنهملا كب ىمهف بألا ددرت ءرصم ىف اهتيبرتو اهميلعت

 ةيردنكسإلا ىلإ لبنس وبأ نم عيراشملا نم ديدعلا ءانب ىف مهاسو ةيريخلا هلامعأب
 هترسأ بحطصي ناك ايك ةريثكلا هتاعورشم ىف ةلئاعلا ءانبأ ليغشت ىلع صرحي ناكو

 تناك ىتلا «ةطقن» ةجاحلا حاحلإ تحتو ةيرقلاب ةيفيصلا ةزاجألا ءاضقل ماع لك

 ىلع كب ىمهف قفاو ةوزعلا لجأ نم ةيرقلا بابش نم اهتاديفح جيوزت ىلع رصت

 .ةمكحو ًالقعو ًالامج ةلئاعلا ةرد مموربتعي اوناك ةديفت هتنبا جيوزت

 نبالا رمعو اهرمع نيب قرفلا ناكو ًاماع نيثالثب اهربكي ىذلا ىنهم تجوزت
 ايفوت نيلفط اهلالخ تبجنأ ةليلق تاونس هعم تشاع ماوعأ ةعبرأ نع ديزي ال ىعرب
 تلمش ةقيمع نازحأ طسو تلحرو ضماغ ضرمب تبيصأ مث ةعاضرلا رمع ىف

 ءارجإل رصم ىلإ ىنهم باحطصا ىلع كب ىمهق رصأ امدنعو ..اهلمكأب ةلئاعلا

 هتاجوز ىلإ هنم لقتني ناك ىذلا ىرهزلا ضرمب باصم هنأ نيبت ةيبط فوشك



 قسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ةلئاع نم هتابيرق ىدحإ جوزتو شاع ىذلا ىعرب ىوس هنم ملسي ملو هئانبأو

 تسيل ةلئاعلا تايتف ىكذأو لمحأ نم ةئالث ةايح ىنهم دصح اذكهو ةشياقدلا

 ةرابخلا ديلاغلا بنس اضيأ كلو نهبنإ هلق ناك ىذلا ريظنلا نفزلا تيه

 .رباغلا نمزلا كلذ ديلاقتل كب ىمهف مالستساو (ةطقن» ةجاحلا ةيلقعو

 ٠٠١6 ليربإ - سرام :راودلا
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 لوحات تينت - || |
 راودلا ةلجم ىررخت ةيطغت ةعباتمل ديعصلا تاظفاحم ىلإ ةيكوكملا ىتالحر راطإ ىف

 ام لبق هجو ىلإ ةهجتملا تاراطقلا عيمج بكرأ نأ ىحيتأ بونجلا ىف انيلاهأ لاوحأل

 هذه لاح هيلإ لآ ام دصرأ نأ ىل حيتأ (ىك ةيوهملا ميدعو ىرجمو ىنابسأو ىسنرف نيب
 ةمصاعلا ىف ةيزكرملا ةموكحلا ماتها ىدم سكعت ةآرم اهربتعأ ىتلاو تاراطقلا

 .نايحألا بلغأ ىف بئاغلا ىلحملا مكحلا رود ىلع ةوالع هناكسو ديعصلا لاوحأي

 ةيداحأ ىف لثمت ىذلا لامهإلا ةريسأ تلظو تاراطقلا هذبب لاوحألا تبلقت دقل

 دعاقملا لمشت ىتلاو قفارملا روهدتو ةيراسمكلاو نيقئاسلا لاوحأ ءوسو طخلا

 ىف ةفيكملا تابرعلا كلذ نم ىنثتسي الو كيبابشلاو تايضرألاو ضيحارملاو
 نومتني نمل ًالصأ حلصت ال ىتلا ةثلاثلا ةجردلا نع كيهان ةيناثلاو ىلوألا نيتجردلا

 بييطتو هراكملا ىلع ربص نم ديعصلا ىلاهأ هب زيمتي امل ًارظنو ةيرشبلا ةليصفلل
 ءارزولا نع ةرداصلا ةيدرولا تاحيرصتلا قيدصت ةلواحمو ةيمهولا تاينمألاب سفنلا

 ىف ءاوس رارقلا عانص رئاض ظقيتست نأ ىف ًالمأ ًاليوط اوربص دقف نيظفاحملاو

 نيلوغشم رخآ داو ىف اوناك رارقلا عانص نكلو ىلحملا مكحلا تارادإ ىف وأ ةمصاعلا

 ةطلسلا عقاوم ىف مهدوجو ةرتف لالخ مهمناغم ميظعتو ريبدتو مهيسارك تيبثتب

 رطق ةثداح تعقو نأ ىلإ أوسأ ىلإ ئيس نم روهدتي تاراطقلا عضو لظ كلذلو

 نيملاس نيلوئسملا رابكو رارقلا عانص اهنم جرخخو ٠٠١١ ماع ةريهشلا ديعصلا

 ءاسؤبلا نيفظوملا نم راغصلا ىلع ةلماك ةيلوئسملا تيقلأو رداق ةردقب نيمناغ
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 نمثلا نوعفديو ريصقتلاو مابتالا عباصأ ًيئاد مهيلإ هجوت نيذلا ءاسعتلا لامعلاو

 ريغ ةروصب ركاذتلا راعسأ عافترا مغربو راطقلا ةثراك مغربو ءابرو ثالثو ىنثم

 اذه بكاوتو رومألا تروهدت كلذ مغر لوقأ فاعضأ ةدع تغلب ذإ ةقوبسم

 عاطقلا اذه نع نيلوئسملا بناج نم ةيدرولا تاميرصتلا دعاصت عم روهدتلا

 ةيندتم لازت ال تاراطقلا هذه لم اد ةمدخلاف تالصاوملاو لقنلا عاطق ىويجحلا

 ىوكشلاب جضت اهذفاونو تاراطقلا ناردجو ةراذقلاو ةئبوألاب حفطت هايملا تارود

 مهوسكي نوتماص ديدحلا ةكسلا لامعو ةنايصلاو ةفاظنلا بايغو لامهإلا نم

 ىف أر قن نأ ًابيرغ سيلو ةئثرلا مهسبالم مهنع ةباين ثدحتتو سأيلاو طابحإلا

 ىتم لاؤسلاو ةيرود هبش تحبصأ ةروصب ديعصلا تاراطق ثداوح نع فحصلا

 لامعألا عاطق وأ نويموكحلا ءاوس ديعصلا تاراطق نع نيلوئسملا رئاض ظقيتست

 نيب طبري ىذلا ىويحلا قفرملا اذه ىلإ اوهبتتي ىتح ةديدج ثراوك عوقو رظننن لهو

 ةيرارمتسا ىف مهسيو حجتنيو لمعيو ميقي ثيح ديعصلا تاظفاحمو ندمو ةرهاقلا

 ىلاهأ لظي ىتم ىلإو ؟ةسورحملا رصم ناكس نم /57 ىلع ديزي ام نطولا اذه

 ؟نينطاومك مهقوقح رادهإو شيمهتلا نم نوناعي هيف نوميقملاو ديعصلا

 ٠٠٠ ويام مارهألا
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 سرع |||
 مهيديأ تكباشت ةيرقلا يراوح يف بعللا رئاود مهتعمج ةركبملا مهتلوفط ذنم

 ةيرقلا نوذأم اهدلاو طيغ نيب لصفت تناك يتلا هايملا كرب يف نوضوخي اوناك امدنع

 ناك يتلاو ةرواجملا ةيرقلا دودح يتح مهتيرق ربع ةدتمملا ىرخألا ناطيغلاو

 ةيمسرلا قاروألا يف ريوزتلاو ديدهتلا لالخ نم اروز اهبصتغا دق ةدمعلا اهدلاو

 اهباحصأ نم نإثألا سخبأب اهئارشو ضرألا سايق يف شغلا ىلع نيلالدلا رابجإو

 راقبألاو ريمحلا فلخ نوضكري اونا مم... شيعلا قيضو سالفإلاب نيددهملا

 يف نوبوجي اوناك « اهتباحرو ةايحلا ةءارب مههوجو سكعتو ةجهبلا مهرودص ألمت

 يلع نوسلجي اوناك عوجلا مهب دتشي ناك امدنعو ةرذلاو ميسربلاو لوفلا ناطيغ

 أله ةئيربلا مهتاكحض تناكو يتارحلا لوفلاو بصقلا داوعأ نولدابتي عرتلا فافض

 مراحملاب ةاطغم نويعب يقاوسلا لوح نارودلا يف نوقباستي لوقحلا تاءاضف

 نولياتيو نوزماغتي سمشلا بورغ دنع مهلزانم يلإ نودوعي اوناكو ةنولملا ةريغصلا
 يمراو ليم يلاعلا لخنلا ديرج اي» ليواوملا تاوصأو ءانغلاب مهتاوصأ ىلاعتتو

 لبقم اي١١ ةعاسلا روباو اي» و «نيساي لتق يللا يلع ينيربخو ةيبم اي»و « مالسلا

 . « لامجلا انلمح انيرتشاو انعب نايرو رضخأ ةنينجلا يف لجف ١ و(..... ديعصلا ىلع

 لوقي ناك ةءاربلاو بعللا ةقيفر ةريغصلا ةاتفلا بح ريغصلا هبلق يف ششع

 هيلع دريو ةيرخسب كحضي هدلاو ناك « نوذأملا تنب ةمطاف زوجتح ربكأ امل» هدلاول

 دقف ةاتفلا امأ ةساردلل ردنبلا ىلإ بهذو يتفلا ربك « انبر اهلحي ربكت امل سب »
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 اهترسأ ةياعرو مئاهبلا بلحو زيبخلاو خبطلا نونف تملعت ثيح لزنملا يف اهوزجح

 ادلو ١54 اهتاوخأ ددع غلب ىتح نيمأوت ماع لك يف دلت اهمأ تناك دقف ةريبكلا

 روكذلا نم ةياغ طسو ةديحولا ةنبالا تناكو

 مل نكلو اليوط تكب اهمع نبال اهوجوز رشع سمانا اهماع تغلب امدنع

 ةليعلا جراخ سيرع يأ بجحي اهمع نبا نأب اهعانقإ اهمأ تلواحو اهعومد اومحري

 ةدع سرعلا لجأتو ضرملا ةسيرف تعقوو اهتحصب حاطأ تايركذلا نافوط نكلو

 يذلا هتوصو ةفيعضلا هتينبب زيمتي ناك يذلا اهمع نبا ىلإ ارسق اهفافز متو روهش
 ترداب يتلا اهمأل اهوكشي لظو هيلع تعنمتو ةاتفلا هنم ترفن زعاملا تاوصآ هبشي

 تحوارت دقو مهبلاطم يف مهضعب غلاب نيذلا ةرواجملا ىرقلا يف خياشملا يلع اهضرعب

 لومعملا لمعلا كف يف المأ ةرخافلا نيطافقلا ةشمقأو نافرخلاو يمورلا كويدلا نيب

 صقانتو اهحور ترمضو ةايحلل اهتيهش ةاتفلا تدقف دقف ىودج نود نكلو ةاتفلل

 ءاجرأ ىلع همويغ تمع يوتش موي يف تلحرو ءوده يف تبحسنا مث ثلثلا ىلإ اهنزو

 ةساردلا فورظ نكلو نيفد ىسأو نزحب اهرابخأ عباتي ناك يذلا ىتفلا ملعو ةيرقلا

 هقيقش هغلبأ نأ دعب اصوصخ ديحولا هبح نع عافدلا يف هقح نم هاعنم هدلاو توربجو

 ةيأ هنم تردب ول ايف ثاريملا نم هنامرح ىلع مسقأ يذلا دلاولل ةريرشلا اياونلاب ربكألا

 ةاتفلا هذهب نارتقالا يف هتبغر نع حصفت ةرداب

 نم ةبيرقلا ةريغصلا هتقش يف افكتعم لظو هترسأ عطاق هتاتفلو هسفنل مقتني نأ ررق

 ةيلك نم جرختلا دعبو ةعماجلا ةسارد ةرتف لاوط ةيرقلل ةداتعملا هتارايزب مقي لو ةعماجلا

 ايلومو ةبيبح لا تافر تنضتحا يتلا ضرألا اكرات ايلارتسإ ىلإ ةرجهلل ابلط مدق ةسدنهلا

 .ةلحارلا ةتاتفو وه هتملظ يتلا ةرئاجلا ديلاقتلاو ةيساقلا بولقلل هرهظ

 ©٠٠١6 هينوي / ويام :راودلا
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 ريم []]
 لتقلا بابسأ لوح لاوقألا ترثانت « هراد ةبتع مامأ الوتقم هودجو ءامهد ةليل يف

 لمحت ةرسأ ىلإ يمتني نكي مل وهف نوفورعم موصخ ليتقلل نكي مل لتاقلا مساو

 نم اوناع نيذلا ءالؤه اصوصخ نيريثكلا نم اهوركم ناك هنكلو رأثلا يف اخيرات
 لمعي ناك دقف هتفيظو ءادأ يف هتنامأ مدع ببسب ةيعارزلا مهيضارأ ىلع هءارتجا

 يف مكحتيو ةزايحلاو تايكلملا مامز ديدحتو ةيعارزلا يضارألا سايقب موقي الالد

 يعارزلا مامزلاب ةصاخلا تانايبلاو تامولعملا ةفاك يوحت يتلا رتافدلاو تافلملا

 ةظهاب اروجأ يضاقتي ناكو نوهرو تالدابمو تازايحلا يكلام ءامسأو اهلك ةيرقلل

 نيرخآلا يضارأ ىلع روجي يك ةريبكلا تايكلملا باحصأ نم ةيفخ يواشرو

 مهتياحب عتمتلا ريظن كالملا رابك مامز ىلإ اروز اهمضل طيرارقلا ضعب عاطتقاب

 ءاسنلا نم هاياحض بلغأ ناكو يثاوم وأ لاومأ نم هب نودوجي ام ضعببو

 طقس دقو اهنايطأب ظفتحت تلظو ةيرقلا ترجه يتلا رسألا ءانبأ وأ تاثراولاو

 سايق تايلمع اودهاش نيذلا ةيرقلا ءانبأ ضعب فشتكا امدنع ىتقلا نم ديدعلا

 ةدع سايقلا ةداعإ ىلع نورصي اوناك امدنعو ةيوتلملا هبيلاسأو هتالماعت ضرألا

 دقو ةيلاتلا مايألا يف ناطيغلا طسو ةرثعبم مهثثج ىلع نورثعي مهيلاهأ ناك تارم

 اعئاش حبصأو تالئاعلا بابش ةريخ نم ديدعلا لاطو يوسأملا عضولا اذه رركت

 يذلا لالدلا نوراه ىلع ءاعدلاو ءايلوألا ةحرضأ ىلإ ىلتقلا تاهمأ باهذ ةيرقلا يف

 هجتت ماهتالا عباصأ تناكو مهئانبأ لتق يف مهيضارأ ىلع هروجو هئارتفاب ببست
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 يأ ةيفصتب نوموقي اوناك نيذلا نيروجأملا ءايقشالا نم هتالاجرو ةدمعلا ىلإ امود

 امك لالدلا نوراه اهب موقي ناك يتلا ةملاظلا سايقلا تايلمع ىلع ضرتعي باش

 ؤرجي صخش يأ نيدعوتمو نيددهم نوراملا اذهل مهتيامح الملا ىلع نونلعي اوناك
 نم ءازجأ مهنم عاضأو رسألا نم ريثكب قحل يذلا ملظلا ىلع هجاجتحا نالعإ ىلع

 ضومغلا مغرو هبراقأو هينواعم ضعبو ةدمعلا مامز ىلإ اروز همض متي مهيضارأ

 اوناك هتزانج عييشت يف اوكراش نمت ديدعلا نأ الإ لالدلا نوراه لتقمب طاحأ يذلا

 مهرودص يف اب ىشت يتلا تارظنلا نولدابتيو بيرم تمص يف مهسوؤر نوزع

 هتملعو اهتياعر هيلع تغبسأو ةسينكلا هتنبتو اميتي أشن يذلا لجرلا اذه وحن

 يضارأ بهنل ةعيطم ةادأ همدختسا مث هنضتحاو ةدمعلا هفقلت مث ةباتكلاو ةءارقلا

 . بهنلاو ةقرسلا هنطابو ةيعورشملا هرهاظ يمسر ءاطغ تحت يلاهألا

 ٠٠١8 ربمتبس / سطسغأ :راودلا
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 1184 تاباختنا تايركذو رطاوخ أ

 نع ىودحولا ىمدقتلا عمجتلا بزح ةمئاق نمض ١985 تاباختنا ف تكراش

 بونبأو ابربو ىرادبلاو افدصو جبيتوبأ :زكارم 5 مضت ىتلا طويسأ بونج ةرئاد

 لامج ديعس خيشلا عمجتلا ةمئاق ىف ىنكراشي ناك .ةيرق 0٠0١ وحنو روجابلاو مالا

 ىبارزلا ىتيرقب ىدج لزنم دادعإب تمق.ميلس لحاس نم سابع دومحمو نيدلا

 ىبراقأ دحأ تاباختنالا هذه ىف ىنسفاني ناكو .دوفولا لابقتساو تاعامتجالا دقعل

 ةمئاق ىلع )١41/4( ةقباسلا تاباختنالا ةبرجت ضاخ دق ناكو «ةنساسحلا ةلئاع نم

 ىنطولا بزحلا لثم نيبو هنيب ةداح ةسفانملا تتاكو ىكارتشالا لمعلا بزحخ

 دومحم ضرعت نأ دعب ريخألا حلاصل تاباختنالا تمسحو (ىفيطعلا لامج .د)

 ىف هديدهتو ىشاوملا ميمستو ناطيغلا قرحب اوماق ثيح «ةحداف رئاسخل لاعلا دبع

 ىلإ ضراعملا لمعلا بزح نم هئاهتنا ليوحت ىلع هماغرإ ىف اوحجن ىتح ةيرسألا هتايح
 مارتحاو ميقلا مازتلا متحت ةقيثولا ةيلئاعلا تاقالعلا تناك .مكاحلا ىنطولا بزحملا

 لتكت دقف مساحلا رودلا تبعل ةيلئاعلا ةيبصعلا نكلو ةيباختنالا ةياعدلا ىف ديلاقتلا

 عانتقا مدع مغر رئاسخلا نم ديزمل ءاقتا ىباينلا سلجملا ىلإ هلوصو نامضل هتلئاع هلوح

 .تقولا كلذ ىف هتاهجوتو مكاحلا بزحلا فقاومب ةلئاعلا هذه دارفأ بلغأ

 نم كاذنآ برتقت تناكو ؛ةصفح ىتمع عم ًايموي حابصلا ةوهق لوانتأ تنك

 ىلع اهتردقو اهتريصب ذافنو اهتبالص ىف ةيروطسأ ةيصخشب زيمتتو ًاماع نيناهثلا

 ىنردابت ىتمع تناك ..نمثلا نكي امهم قحلا ةملك ءالعإو رشبلا تايعون نيب زييمتلا
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 ثيح (ىرادبلا ىلع) اهبيجأ تنك (؟ةدراهنلا مزعلا نيف ىلع) ىديلقتلا لاؤسلاب

 ةعمسب عتمتي ناك ىذلاو دفولا بزح لثممو ىماحملا راصن زاتمن ىنرظتني ناك

 ىلع تبرت مث مستبت ىتمع تناك .ىرادبلا ىف ةقيرع ةيلئاع لوصأو ةقرشم ةيناملرب
 قرعت مزال ةلهاجو ةريغص تنا) :لوقتو ناتذفانلا اهانيع هب ىشت نانح ىف ىفتك

 وأ نيمك كلولمعيو كولطعي ناشلع كريس طخ اوفرعي نيرظتنم كموصخ نأ

 مزالو برح ىتنب اي تاباختنالا .كتليع مساو كمسا هوشت ةلكشم ىأ كلوقلخي

 مزال رس هد كريس طخ دحل ىلوقت ىعوا ناجنفلا ىز كينيع ىقبتو اف ىحصحصت

 ىعم نولمعي نيذلا لاجرلا ةعومجم نكل) :ةلئاق ةيوفعب درأ تنك (هيلع ىظفاحت

 ىدرت نكمن) ةلئاق روفلا ىلع ىنردابت ىتمع تناك .(ىريس طخ اوفرعي نأ دبال

 مث ..(لوأب لوأ قاوسلل كتاهيلعت ىدتو ناكملا مسا للوقت الو هللا ءاش نإ مهيلع

 نكل مهرمع لوط نييدفو لود) :ةلئاق ىرادبلا نع ثيدحلا ىلإ ىتمع دوعت

 تنك ةيناثلا ةرملا فو (كوبختنيح شم نكلو حيابد كلوحبدي نكميو كوبجيح
 عرزلا ىف كوبأ كراشم اهتدمع ناك) :ىتمع تلاق ..ناركيد ةيرقل ةبهاذ

 انيلاهأو انروذج نأل ةليخنلا ىلإ بهذأ نأ ىنتحصنو ..(شيفاخت ام كوبختنيحو

 انتلئاعل ةديعب ةبارق ةلصب تميو سورحم تزع كانه ىسفانم نأب اهتربخأ الو كانه

 ىلع هيلإ رظني ناكو ةينالرب تارود سمح دادتما ىلع ةيكزتل ب حجدي ناكو (ةمامقلا)

 تقرب دقو مسح ىف درت ىتمع تناك .ةليخنلا ىلاهأل ًالثمم سيلو ةموكحلا لثم هنأ

 اوبختنيح شم ةليخنلا ىلاهأ) لوقتو نيتذفانلا اهينيع ىف لاعفنالاو بضغلا رداوب

 هحجنتو هدعاست تناك ةرم لك ىف ةموكحلا تارم سمح هيلع ةيافك سورحم تزع

 ىف ةليخنلا ىلإ تبهذ لعفلابو ..(مهيبرجو ةصرف مييدا ريغت هزياعو تقهز سانلاو

 سمش ةبرضب باصأ تدكو ةجرد 47 ةرارحلا ةجرد تناكو ريخألا لبق مويلا

 .ةدحاو ةعاس ىوس قرغتست مل ىتلا ىترايز لباقم ًاتوص 47 ىنوطعأ كلذ عمو
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 ةضراعملا ىحشرم هيوشتل ةيباختنالا هتحلسأ نلعأ دق ردب ىكز ظفاحملا ناك

 لالخ نم ةهبج ليكشتب انمق .دفولاو لمعلاو عمجتلا بازحأ ىلإ نومتني اوناكو
 ىف مكاحلا بزحلا ىحشرم ةهجاومل انسفنأ انددعأو تاراعشلاو تالوجلا ىف قيسنتلا

 ردانملاو لوقحلاو عوجنلاو ىرقلا ىف انتالوج هب انمتخ ىذلا ىباختنالا رمتؤملا

 ةمئاق دعأدق ناكو ميلس لحاس ىف مخفلا قدارسلا ردب ىكز دعأ ..فياضملاو

 ةنبا ىلع مجهتلاب هتبطخ لهتساو ةضراعملا ىحشرم دض سرش موجهو تاءارتفا

 لبقو تايضايرلا ةساردل وكسوم ىلإ ةيملع ةثعب ىف ةدفوم تناك ىتلا ديعس خيشلا

 مهيديأ ىفو ةصنملا ىلإ ديعس خيشلا براقأ نم ةعومجم زفق هثيدح لمكي نأ

 ىزاحمو لزاهم نودرسي اوأدبو نوفركيملا اوعزتناو فقوتلاب هوبلاطو تاشاشرلا

 ىلإ هعفدب هذاقنإ ىلإ ظفاحملا سرح عرسأ مث ءطويسأ ىف ةطرشلاو مكاحلا بزحلا

 قدارسلا ىلإ انلوصو دنعو قدارسلا ةيفلخ ىف ريغص باب نم هجارخإو فلخلا
 دادعإ ىف انأدبو مئاتشلا لدابتو بخصلاو جايا نم ةديدش ةلاح ىف عيمجلا اندجو

 ىحشرم ىلع ىقالخألا ريغ هموجهو ظفاحملا تاءاذب ىلع ًاجاجتحا ىعامج ناي

 ىلاتلا مويلا ىف تاباختنالا تأدب مث ظفاحملل ىباختنالا رمتؤملا لشفو .ةضراعملا

 ةرئاد ىف ىنطولا بزحلا ىحشرم حاجنو ةضراعملا زومر عيمج طوقسب تهتناو

 .طويسأ بونج

 ٠٠١8 ريمفون / ربوتكأ - راودلا
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 ديصا ترد | ||
 راودلا ةلجم ىررخم ةيطغت ةعباتمل ديعصلا تاظفاحم ىلإ ةيكوكملا ىتالحر راطإ ىف

 ام ىلبق هجو ىلإ ةهجتملا تاراطقلا عيمج بكرأ نأ ىل حيتأ بونجلا ىف انيلاهأ لاوحأل

 هذه لاح هيلإ لآ ام دصرأ نأ ىل حيتا (ىك ةيوهلا ميدعو ىرحجو ىنابسأو ىسنرف نيب

 ةمصاعلا ىف ةيزكرملا ةموكحلا ماتها ىدم سكعت ةآرم اهربتعا ىتلاو تاراطقلا

 .نايحألا بلغأ ىف بئاغلا ىلحملا مكحلا رود ىلع ةوالع هناكسو ديعصلا لاوحأب

 ةيداحأ ىف لثمت ىذلا لامهإلا ةريسأ تلظو تاراطقلا هذبب لاوحألا تبلقت دقل

 دعاقملا لمشت ىتلاو قفارملا روهدتو ةيراسمكلاو نيقئاسلا لاوحأ ءوسو طخلا

 ىف ةفيكملا تابرعلا كلذ نم ىنثتسي الو كيبابشلاو تايضرألاو ضيحارملاو

 نومتتي نمل ًالصأ حلصت ال ىتلا ةثلاثلا ةجردلا نع كيهان ةيناثلاو ىلوألا نيتجردلا

 بييطتو هراكملا ىلع ربص نم ديعصلا ىلاهأ هب زيمتي امل ًارظنو ةيرشبلا ةليصفلل

 ءارزولا نع ةرداصلا ةيدرولا تاحيرصتلا قيدصت ةلواحمو ةيمهولا تاينمألاب سفنلا

 ىف ءاوس رارقلا عانص رئامض ظقيتست نأ ىف ًالمأ ًاليوط اوربص دقف نيظفاحملاو
 نيلوغشم رخآ داو ىف اوناك رارقلا عانص نكلو ىلحملا مكحلا تارادإ ىف وأ ةمصاعلا

 ةطلسلا عقاوم ىف مهدوجو ةرتف لالخ مهمناغم ميظعتو ريبدتو مهيسارك تيبثتب

 راطق ةثداح تعقو نأ ىلإ أوسا ىلإ ئيس نم روهدتي تاراطقلا عضو لظ كلذلو

 نيملاس نيلوئسملا رابكو رارقلا عانص اهنم جرخو ٠٠١١ ماع ةريهشلا ديعصلا

 ءاسؤبلا نيفظوملا نم راغصلا ىلع ةلماك ةيلوئسملا تيقلأو رداق ةردقب نيمناغ
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 ميركل اربصو نق يع يحسم لل د يل ممم

 نمثلا نوعفديو ريصقتلاو ماهتالا عباصأ أيئاد مهيلإ هجوت نيذلا ءاسعتلا لامعلاو

 ريغ ةروصب ركاذتلا راعسأ عافترا مغربو راطقلا ةثراك مغربو عابرو ثالثو ىنثم

 اذه بكاوتو رومألا تروهدت كلذ مغر لوق“ فاعضأ ةدع تغلب ذإ ةقوبسم

 عاطقلا اذه نع نيلوئسملا بناج نم ةيدرولا تاميرصتلا دعاصت عم روهدحا

 ةيندتم لازت ال تاراطقلا هذه لخاد ةمدخلاف تالصاوملاو لقنلا عاطق ىويخلا

 ىوكشلاب جضت اهذفاونو تاراطقلا ناردجو ةراذقلاو ةئبوألاب حفطت هايملا تارود

 مهوسكي نوتماص ديدحلا ةكسلا لاعو ةنايصلاو ةفاظنلا بايغو لامهإلا نم

 ىفأرقن نأ ًابيرغ سيلو ةئرلا مهسبالم مهنع ةباين ثدحتتو سأيلاو طابحإلا
 ىتم لاؤسلاو ةيرود هبش تحبصأ ةروصب ديعصلا تاراطق ثداوح نع فحصل,

 ديعصلا تاراطق نع (لامعألا عاطق وأ نويموكحلا ءاوس نيلوئسملا رئاض ظقيتست

 نيب طبري ىذلا ىويحلا قفرملا اذه ىلإ اوهبتني ىتح ةديدج ثراوك عوقو رظننن لهو

 ةيرارمتسا ىف مهسيو جتنيو لمعيو ميقي ثيح ديعصلا تاظفاحتو ندمو ةرهاشا

 ىلاهأ لظي ىتم ىلإو ؟ةسورحملا رصم ناكس نم /47 ىلع ديزي ام نطولا اذه
 ؟نينطاومك مهقوقح رادهإو شيمهتلا نم نوناعي هيف نوميقملاو ديعصا

 ٠٠١6 مارهألا ةديرج
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 دفن فيي ||[
 نم ةعومجم اهروهظ ىلع لمحت ةيبرعلا لويخلا هتردصت بيهم ىديعص سرع ىف

 فافزب ًالافتحا لوبطلا ىقاقدو رامزملا فزاع نم ةقوج مب طيحي ةيرقلا بابش

 تسيلو ةقيرع ةلئاع ىلإ ىمتني ناك ىذلا باشلا كلذ ىويدب ةعلطلا ىهب سراف

 لصألا يف هتلئاع لثامت ىرخأ ةلئاعل ىمتنت ىتلا هتابيرق ىدحإ جوزت ىذلاو ةيرث

 ىتلا سورعلاب نطحي نك ىتاوللا ةوسنلا ديراغز تلاعت ةلئاعلا ردانم ىفو قيرعلا

 ةرماعلا دئاوملا تدتماو ةيوق ةيصخشب ىشت ةداح حمالمو ةمخض ةينبب تزي

 لايل ثالث لفحلا رمتساو هكاوفلاو ىولحلاو رئاطفلاو رويطلاو فارخلا موحلب

 ةياعر ىف ىويدب لغشنا مث ماعلا ىدم ىلع ةيرقلا ثيدح جهبمل ثدحلا اذه لظو

 ثالث بجنأو نونسلاو مايألا ترادو اهدلاو نع اهتثرو ىتلا هتجوز ضرأو هضرأ

 ةريغصلا ادعام ةرمح اب ةبوشملا ءاضيبلا هترشبو ةقيقدلا ةئيضملا هحمالم نئرو تايتف

 ام ناعرس مث ةيحمقلا ةرشبلا اهمأ نم تذخأو ءارضخلا نويعلا هنع تذخأ ىتلا

 هتجوز حصن دق ناك هليحر لبقو لحرف ًاليوط هلهمي مل ىذلا ضرملا ةسيرف عقو
 هلهأ نيب ةبيط ةعمسب عتمتي ناك ىذلاو روقولا خيشلا كلذ الاخ ىعدتست نأب

 ضرعتت نأ نم هفواخم نع هل حصفأو نهمأو تانبلا ىلع هاصوأ ثيح هناريجو

 هنأل ثاريملا ىف ءاكرش مهوخدو هتافو ةلاح ىف هتمومع ءانبأ بناج نم ناوهلل هتانب

 قوقح ىمحي ىك هدهج لذبي نأ لاخلا نم بلطو ءابرغلا دصي ىك ادلو بجني مل

 عيبب ًايروص ًادقع هل بتكي نأ هنيدتب فورعملا روقولا لاخلا هيلع حرتقاف تاريغصلا
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 هنأ هل دك وم ورط اع بطير تقيل نأ لوا: فورظلا امس كلذو: ضرألا

 .دقعلا اذه قيزمتب هسفنب موقيسو ًابيرق ىفشي فوس
 ثالثلا اهتاريغص ةجوزلا تبحطصا ىويدب لحرو لجألا ناح امدنع نكلو

 اهلطامي لظ .اهمامأ هقيزمت وأ ىروصلا دقعلا اهتاطعإب هبلاطت اهلاخخ ىلإ تبهذو

 موحللاو لالغلا نم اهتاجايتحا مسوم لك اهحنميو ضرألا اهل ىعري هنأ ةجحب

 لزنملا تاقفن ةيطغتل اهيفكي لاملا نم ًاليئض ًاغلبم اهدي ىف سديو ةوسكلاو ةهكافلاو

 اذه يف .ءابطألا هيف راتحا ءلاضع ضرمب لاخلا اذه بيصأو مايألا تراد مث

 نم دقعلا ذخخأ ىف عرست نأب اهوحصنو ةجوزلا لوح ةلئاعلا ءالقع فتلا تقولا

 فوس اهنأ دكؤملا نمو ىوقتلاو عرولا مهزوعيو ءادشأ ءانبأ هل نأو ًاصوصخ الاخ

 هنمايأ تحببصأو لاخلا ضرم لاط امدتعو اهلاخ لحر ول ًايئابن ضرألا دقفت

 دق نهارغص تناكو ىرخأ ةرم اهتاريغص تبحطصاو ةجوزلا تجعزنا ةدودعم

 ذإ ةمئالملا ةيبطلا ةياعرلا قلت ملو اهباصأ ىذلا ىردجلا ضرم ببسب اهرصب تدقف
 .ةيدلبلا تافصولاب ءافتكالاو بيبطلا ىلع اهضرع مدع ىلع لاخلا رصأ

 نهولا نم ىناعي هشارف ىلع ادمن ناك ىذلا افاخ ىلع «مألا» ةجوزلا تلخد

 ميرك بر هجو ىقلت فوس كنأ لاخ ايا هل تلق توملا حابشأ هرصاحت فعضلاو

 ىذلا ىبنلا هاج قحب كيلإ لسوتأ تاييتيلا ءالؤه ةيبرتل ليوط راوشم ىمامأ انأو

 ىلع تمرا مث «ىمامأ هقزمت وأ دقعلا ىنيطعتو ىنحيرت نأ هكابش ىلع تفقوو هترز

 اهيلإ رظن ؛قفدتملا ليسلاك ترمهنا ىتلا عومدلاب اهللبتو هيدي لبقت تلظو هدسج

 عضوو اهيلع ماني ناك ىتلا ةدخملا تحت نم دّقعلا جرخأ مث ةليلك نويعب لاخلا

 .تاريغصلا تاييتيلاو «مألا» ةجوزلا قح عاضو اهعلتباو همف ىف ةقرولا

 "٠٠١ رياربف / رياني :راودلا
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 ىدع ]|
 ىف ريبكلا ىولعلا وهبلا ىف نرثانتو نبمايث ىممأ نيدترا دقو ةوسنلا تعمجت

 اوبجنأو اوشاعو اوجوزت نيذلا ءانبألا نم نينثاو مألاو بألا مضي ىذلا راودلا

 هل اوراتخا ىذلا رغصألا نبالا ىلع رودلا ءاجو رادلا سفن ىف «تانبو نايبص»

 نم ةعومجم هلوح قلحت دقو «ةردنملا ةرادص ىف سلجي ناكو ىرخأ ةلئاع نم ًاسورع

 تايفوكلا مهقانعأ لوح فتلتو ةيفوصلا بيلالجلا نودتري اوناك ةلئاعلا بابش

 ببجلا اودترا دقف ةلئاعلا لاجر نم نسلا رابك امأ .ةيهازلا ناولألا تاذ ةيريمشكلا

 لوصو راظتتا ىف ًاعيمج اوناك «ةيفوصلا ناليشلا مهفاتكأ قوف نم ىلدتتو نيطافقلاو

 اهب دعصو اهلمح مث ربكألا اهقيقش مدقت ىتح تلصو نإ ام ىتلا سورعلا بكوم

 تلاعتو ديراغزلا تقلطناو امل ةصصخملا ةرجحلا عقت ثيح «ىولعلا وهبلا ىلإ

 اهب تألتما ىذلا جايكاملا ةفاثك مغر هجولا ةبحاش سورعلا تناك .حارفألا ىناغأ

 ةيوثنأ ةحسم اهيلع ىفضأ ىذلا قعازلا فيافشلا رمحأ ًاصوصخو ابنوفجو اهترشب
 علهلا نم الئاه امك سكعت ةغئاز اهنويع تلظ نكلو اهنس رغص ىلع تطغ ةلعتفم
 نم نوكتت اهترجح تناك .نيعلا ىلع ىفخت ال ةشعرب اهدسج باصأ ىذلا رعذلاو

 ىلوبمطسا ةبنك هرواجت نوللا ةيبمب ةيسومان هنم تلدت دقو ةدمعأب ساحن ريرس

 ةرجحلا ةياهن ىفو ةريغص ةزيبارت اهمامأ دتمتو ةيران ناولأ ىذ نوتيرك شاهقب ةوسكم

 .ايارمو نيتفلضب ىنب بالود

 ةيرقلا ةياد تءاج مث «ىتيبنو ءاضيب ناولأب ططخم ميلك ةرجحلا ةيضرأ وسكيو
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 تفقو .ةفيخم ةمخض ماسجأب نعتمتي ًاعيمج نكو تانواعملا نم ناتنثا اهبحصت

 نأ سيرعلا نم تبلطو نبللاب ءولمت زوكب تكسمأ دقو ةرجدلا باب ىلع ةيادلا

 ؛تاهينج ةسمخب ةقرو اهيدي ىف سد مث ديعس جاوزب ًانميت زوكلا ىف هعبصأ عضي
 تاءارجإ ىلع فارشإلل لخادلا ىلإ تعفدناو ةرجحلا باب ىلع زوكلا تكرت

 ىف ضرأللا ىلع سورعلا سالجإب نمقو اهنقبس دق تانواعملا تناكو ةلخدلا

 نم عارذو قاسب نهنم ةدحاو لك تدرفناو فلخلا نم اهنقوطو ةرجحلا فصتنم

 داح فيزنب تهتنا ىتلا هتمهم ءادأب ماقو سيرعلا لخخد مث سورعلا ىعارذو ىقاس

 ًاليدنم هدي ىف لمحي ًايشتنم سيرعلا جرخو ةليوط ةءاغإب هرثأ ىلع سورعلا تبيصأ

 ديراغزلا نيب هقيرط قش مث رصنلاب هانيع تعملو سورعلا ءامدب ًاخطلم ضيبأ

 اهسمي مل ركب تونب تنب سورعلا نأ الملل نلعت تقلطنا ىتلا ةيرانلا ةريعألاو

 ىناوصو ةقرملاو محللا نجاوطب ةرخاز ىلابطلا تدتما مث لبق نم نج الو سنإ

 نم باطو ذلام ماهتلا ىف نووعدملا كمهخاو ةيخولملاو ةيمابلا رجانأو سطاطبلا

 "؟ "٠ ليريإ /سرام - راودلا
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 ليمجلا نمزلا نم ةطرش طباض || ||

 «ةنولملا ةريغصلا مالعألاو راونألاب سيلوبلا ةطقن نييزت ىف ةيرقلا ىلاهأ قباست

 مهب طيحي ةخماشلا تايفوكلاو ةيريمشكلا ناليشلاب نيحشوتم مهئاربك ضعب مدقتو

 مهب قحليو رويطلا صافقأ نولمحي نورخآو «فارخلا نورقب نيكسمم ناملغلا ضعب
 ىتلا ةريبكلا ةيساحنلا ىناوصلاو فطاقملا نهسوءر قوف نلمحي ةوسنلا نم عمج

 ىسمشلا شيعلاو قاقرلاو ىمورلا كويدلاو طبلاو ةتفكلاو موحللا نجاوط ىوحت

 ءانفلا ىف مهرظتني ناك ثيح «ةطقنلا طباض راد ىلإ ًاهجتم بكرلا مدقت .كعكلاو

 ءرفخلاو تالوصلا عم ةرواجملا ىرقلا نم نيمداقلا طابضلا ضعب هتبحصبو

 ضعب تمض ىتلاو ةيريدملاو زكرملا نم ةمداقلا دوفولا ىلاوت عم ديراغزلا تقلطنا

 تناكو ايادهلاب نيلمحم مهعيمج اوءاج «ىلاهألا نم ًاريثكو نيفظوملا رابكو دمعلا
 .مهنع ًاليوط تباغ ةحرف مههوجو ولعت

 ىف مدخ دق ناكو ًاريخأ مهيلإ داع ىذلا طباضلا ىلإ ىناهتلا ميدقتل اوءاج دقل

 ةيرقلا لهأ لظو ىناوجلا ديعصلا ىف ىرخأ ةيرق ىلإ لقتنا مث تاونس ةدع مهتيرق

 ركذلاو رعشلا ىلايل نوسني الو هلاصخ نسحو هلاضفأ نوركاذتيو ًاليوط هنوركذي

 وأ مهئانبأ دحأ روهطو ديدج لفط داليمب ًالافتحا مهردانم ىف اهنوميقي اوناك ىتلا

 وأ قي لوسرلا دلوم لثم ةينيد ةبسانم ىركذل ءايحإ وأ تاومألا ىلع امحرت «ةمتخ

 وأ ةميلو وأ ةزانج وأ ًالفح كرتي ال طباضلا اذه ناك .ةيرجملا ةنسلا سأر ديع

 ىف حجن تاحلاصملا نم مك «نيرضاحلا لوأ ناكو الإ ةيرقلا تالاجر مضت ةسلج
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 .ةيرقلا تالئاع نيب اهمامتإ

 صخيو «ةرم سكذوثرألا ةسينك ىف دحألا سادق روضح ىلع موادي ناك

 مهضعب ىقلأو نابهرلا مهبحصي سسقلا ءاج دقل «ةيلاتلا ةرايزلاب كيلوثاكلا
 .هلثمب نامزلا دوجي مل ىذلا طباضلا اذه ىف حدم دئاصق

 ثداوح تفقوتو ىلاهألا نأمطاو سوفنلا تأده ةيرقلاب هدوجو ةرتف ءانثأ ىف

 نكي لو «ةئناه مايأب ةيرقلا تمعنو .ءىرخألا ىرقلا ىلإ صوصللا برهو رأثلا

 صرحو ..بئاغ ةدوعب حرفلا وأ جاوزلا تابسانم ىف الإ صاصرلا توص عمسُي

 سفن لعف دقو «طباضلا اذه مسا ىلع روكذلا مهئانبأ ةيمست ىلع ةيرقلا ىلاهأ فصن

 ربع زايتما هنع هئاسؤر ريراقت تءاجو ءاهيلإ لقتنا ىتلا ىرخألا ىرقلا ىف ءىيبلا

 اوررق امدنعو ديعصلا ردانبو زكارمو ىرق نيب ًالقنتم اهاضمأ ًاماع رشع ةسمخ
 .ةمصاعلا ىلإ هولقن هتيقرت

 ءالغو ماحزلا قطي لو ةبرغلاب سحأ ةرهاقلا ىف رهشأ ةعبرأ شاعو لقنلا ذفن

 ديعصلا ىلإ هلقن ًايجار هسيئر ىلإ بهذ مهبولق ةظلغو رشبلا ءافجو راعسألا
 نع هلأسو ةيفيظولا هتايح ةليط هفداصي مل ىذلا بلطلا اذه نم سيئرلا بجعت

 بلق الب ةئيدم ىهف «ةمصاعلا ةوسق نم ىنمحرت نأ كوجرأ» :طباضلا لاق بابسألا

 موي لك نوملعحي ىلافطأ نإ .ةغوارملاو ءارتفالاو ردغلا كاوشأ الإ اهيف تبنت ال

 ديعصلا ىلاهأ اهب انطاحأ ىتلا ةماهشلاو ةماقتسالاو ةعيبطلا ناضحأ ىلإ ةدوعلاب

 تدعس ىتلا ةيرقلا كلت ىلإ هلقن ىلع قفاوو هسيئر باجتسا هرارصإ ءازإو .«ماركلا

 نأ رثآ هنكلو «:ةظفاحملا ىف هلمع رقم ناكو «ىلعأ ىفيظو عقوم ىف نكلو هتدوعب

 .ةثالثلا هدالوأ اهيف بجنأو اهلهأ ىلإ ىمتنا ىتلا ةيرقلا هذه ىف هنكس رقم نوكي

 "٠٠١ ربوتكأ - ربمتبس :راودلا
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 نموسة سنا || ||
 باتك ىف نآرقلا اوملعت دالوأ ةسمخ بجنأ عرازم بأل ةديحولا ةنبالا تناك

 ..مهميلعت نورخآلا لصاوو «ةعارزلا ىف هدلاو ةدعاسمل مهربكأ غرفتو ةيرقلا

 ماعلا ميلعتلا ىلإ نارخآلا نانثالا مضناو ءىرهزألا دهعملاب مهنم نانثا قحتلا

 هتسارد طسوألا نبالا لمكتسا مث ةيرقلا ةسردم نم ةيدادعإلا ىلع الصح ثيح

 بألا ناكو ءطسوتملا ىعانصلا ميلعتلاب رخآلا ىفتكاو «زكرملاب ةيوناثلا ةسردملا ىف

 دوعيو هلزنمل رواجملا عماجلا ىف ةالصلل بهذيو رجفلا ناذآ عم ًايموي ظقيتسي

 ىف طوبرملا ءادغلا لمحي مث «ةريغص ةشوقرق عم ىاشلا نم ًابوك :هراطفإ لوانتيل

 «نيتضيب# نيتيرحك هل عنصت دالوألا مأ تناكو ءاقرز طوطخب ةملقم ءاضيب ةمرحم

 وأ ةريبك ةلصبو طلخم واتب وأ حمق ةفغرأ ةثالثو شيرق نبج ةعطقو نيتقولسم

 اذه ناك ةليوط ماوعأ ىدم ىلعو ..ةيهشلا حتف موزل للخم لفلفو تفل نيصف

 ةريغص ةفق ىف هماعط ًالماح سمشلا عولط لبق جرخي بألا ناك ًايموي رركتي دهشملا
 ناك قيرطلا دادتما ىلعو طيغلا نع اهنكاسم دعتبت ىتلا ةيرقلا ىراوح عطقيو

 بكري مهضعب ناكو «مادقألا ىلع نيرئاسلا ةيبصلاو لاجرلا عم حابصلا ةيحت لدابتي

 تناك ًايسرب وأ انطق وأ ًالوف وأ احمق ةعورزملا ضرألا فراشم ىلعو ريمحلا

 زتهتف «مهفونأ ىلإ للستت ءاوهلا تامسن تناك ايف مههوجو حفاصت سمشلا ةقارشإ

 مهيديأ دتمت مث .مهسبالم نولدبيو ةليلقلا مهتعتمأ نوقليف ةوشنو ًاشاعتنا مهسوؤر

 اهب قلع ام نوليزي نينس ذنم اهورداغ مهنأكو قوشو ةفهل ىف اهنوسملتي سوؤفلا ىلإ
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 .ةبيطلا ضرألل قشعلا ةمحلم نوفنأتسي مث سمألا بئاوش نم

 طسو ىفلخلا شوحلا ىف سمشلا قورش لبق ةيمويلا اهتلحر أدبت مألا تناكو

 ىربكلا ةرقبلا نم رذح ىف برتقتو ديحولا راما قيبنو زعاملا ةأمأمو ةكيدلا حايص

 ريدتست مث حابصلا ةيحت اهيلع ىقلتو اهينذأ ىلع تبرت مث نانح ىف اهرهظ ىلع سلمت

 ىف مويلا ةيقب لصاوتو -ساحنلا نم ىواضيب ءانإ -«ةيردس» ىف بيلحلا ةيلمع أدبتل

 اهموي ىهنتو ءاشعلا ماعط دادعإو دالوألاو بألا سبالم ليسغو زيبخلا

 ًاليلق ًانايحأو اهينيع ىف لحكلا عضتو اهيمست |[ى اقشلا سبالم رييغتو ماحتسالاب

 بألا لبيو سرادملاو ناطيغلا نم نيدئاعلا لابقتسال دعتستو رفوت اذإ رطعلا نم

 فقوتت ىتلا ةقاشلا ةمدخلا نم ةيناثلا ةلصولا أدبت مث بورغلا دنع طيغلا نم ًادئاع

 براقألا نم فويضلا بكاوم عم ىرمخأ ةرم أدبت مث ؛ءءاشعلا لوانت دعب ًاليلت

 حلبلا ىناوصو شيافلا شيقارقو هيدكركلاو ةوهقلاو ىاشلا باوكأو ناريجلاو

 موقتو رويطلا رئاسو جاجدلا ىعرت ىهف «مألل ًانوع ةديحولا ةئبالا تناك ..نامرلاو

 لسغو فويسغلل ةوهقلاو ىاشلا دادعإو لزنملا سنكو اهئاقشأ ريرس بيترتب

 اهدسج لمحتي ملو داحلا اهئاكذ مغر اهتسارد ىف ترثعتف ىناوألاو نوحصنا

 ضرملا ةسيرف تطقسف ةيسردملا تابجاولاو ةيلزنملا ةمدخلا ءابعأ نيب عمجلا ليحنلا
 اهمأل ةريغصلا ةاتفلا نع ءبعلا فيفختب مألا تحصنو ةسردملا ةرظان مهترازو

 تلصحو اهميلعت ةاتفلا تلصاوو مايألا ترم .ةياعرلا ىلإ جاتحت ةدهتجمو ةبوهوم

 اهوبأ ددرت ؛ىوناثلا لوخدل اهلهؤي ريبك عومجمب ةيرقلا ةسردم نم ةيدادعإلا ىلع
 اهدناس طويسأ ةعماج قوقحلا ةيلكب قحتلا ىذلا اهقيقش نكلو ءاهمأ تتمصو

 راوجب اهرجأتسا ىتلا ةريغصلا ةقشلا ىف هعم ميقت ىك اهباحطصال هدلاو نذأتساو

 اهبهاوم تحتفت ..طويسأ ردنب ىف ةكرتشملا ةيوناثلا ةسردملاب تقحتلاو ةعماجلا
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 تناكو ؛هئاقدصأو اهقيقش نيب تاشقانملا ةعباتمو فحصلا ةءارق ىلع تموادو

 شيعلا نم داوزلاو دازلاب ةلمحم دوعتو اهقيقش ةبحصب ةيرقلل ًايعوبسأ بهذت

 هعم اهدوجوب ًاديعس اهقيقش ناكو كيرفلاو شيافلاو ةدبزلاو رويطلاو ىسمشلا
 عيجشتلا مئاد ناكو هتايح ىلع رارقتسالاو ةجهبلا لالحإو هتاقوأ ميظنت ىف اهتراهم

 ريبك عومجمب ىملع ةماعلا ةيوناثلا تلانو هيدلاو مامأ اهئاكذبو اهب زازتعالاو اه

 ءاهيوبأ ددرتو «نيرخآلا اهتاقشأ ةضراعم مغر ةسدنه ا ةيلكب تقحتتلا مث «ةداعلاك

 اهقاحتلا روف تمضنا ..لصيفلا تناك ًايماحم حبصأ ىذلا قيقشلا ةدناسم نكل

 تناكو ةبلطلا داحتال ةنيمأ تبختنا مث «تالحرلاو ةيفاقثلا ةطشنألا ىلإ ةعماجلاب

 اهدلاو لفتحاو ..اهتذتاسأو اهئالمز عم لصاوتلاو طاشنلا نم أدهم ال ةلعش

 اذه ىف ةيرقلا لهأ كراشو ةسدنهلا سويرولاكب ىلع اهوصح ةبسانمب اهئاقشأو

 ترظتتنا ..ةريغصلا لوجعلاو نايدجلاو فارخلا نم حيابذلاو طوقنلاب لافتحالا

 ةظفاحمب ةيسدنهلا ةرادإلا ف تنيع امدنع ىربكلا اهتحرف تناكو اهنييعت رارق

 ةكرتشم ةيوناث ةسردم لوأ ىنبم ميمصت اهيلإ تدنسأ ةمهم لرأ تناكو ءطويسأ

 باوبأ حتفت فوس طقف نآلا ءًاريخأ ققحت ملح نم هلاي .اهتيرق ىف نينبلاو تانبلل

 تقلطناف ةحرفلا نم اهسفن كلامتت ملو ةيرقلا تايتف مامأ ىعماجلا ميلعتلاو لمألا

 .ةليوط ةدورغز

 5٠٠١5 ريمسيد / ريمفون :راودلا
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 اديمحجحعلا || ||
 ةراقبلا ظاقيإل ريبكلا شوحلا ىلإ ةرشابم هجتتو رجفلا ناذآ دنع ظقيتست تناك

 نيتواتب ىوحت ةتهاب همرحم ىف اطوبرم هموي ماعط مهنم لكل ىطعتو ةمانغلاو ةلاجلاو

 اهنوعضي ةمئانلا همئاهب ظاقيإ ىف مهنم لك أدبيو «ةريبك ةلصبو شيرق نبج ةعطقو

 ىسيئرلا رئبلا مامأ ءاملاب ةءولمملا ىتاتبلا ىلإ مهودوقي مث ميسربلاو نبتلا لواخم مامأ

 اهيليو لامجلا بكاوم مهردصتت ةيمئاهبلا بكاوملا ةريسم أدبت مث شوحلا لخدم ىف

 ىلع هجوتت مهجورخ ىلإ ةديمح ةجاحلا نئمطت نأ دعبو .منغلا ةرخؤملا ىفو رقبا

 هايملا تشط ىلإ نوعراسي نيذلا ةيبرغمو ماخرو ةتيخب تيبلا مدخ ظاقيإ ىلإ روغلا

 وأ سدعلا اياقبو واتبلا ريضحتب نوموقي مث نولستغي لبقلا راودلا بلق ىف دوجوملا

 تقولا كلذ ىفو لصبلا عم هنم نوفرغي شملا صيلالب ىلإ انايحأو تيابلا سمدملا
 ريبكلا جاحلل شيقارقلاو ىاشلا دادعإل ريبكلا راودلا ىلإ مهتقبس دق ةجاحلا نوكت

 ريغصلا تيبلا ىف هترودنغ عم أيئان لازي ال ناك دقف ديحولا نبالا ريغصلا جاحلا امأ

 اهدلاو عم ةيهافرلا ةايح ىلع تدوعتو ردنبلا ف تبرت اهنأل ًاصيصخ اه هدعأ ىذلا

 قوفتو أركبم ةمصاعلا ىلإ هدلاو هلسرأ ىذلا ديحولا ملعتملاو ةرسألا ريبك سدنهملا

 ءانبأ ىلع ةروصقم تناك ىتلا ةناخ سدنهملاب قاحتلالا فرش لانو هتسارد ىف

 نم ليلق ًاددع لوبقب ىناطيربلا لالتحالاو ةيويدخلا ةطلسلا تحمس مث تاجاونلا

 .ةفورعملا تالئاعلا ءانبأ نييرصملا

 لمحي ليمج هجوو ًاقوشمم ًاماوق كلتمتو داح ءاكذب زيمتت ةديمح ةجاحلا تناك
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 ةدارإو رارصإ سكعتو ةيديعصلا ةأرملا ءاهدو ناجشأ اهيف جزتمت ءارضخ ًانويع

 اهئايرثأ دحأ نم ةجوزتم تناك ثيح ةديعبلا ةيرقلا نم اهئاقشأ اهرضحأ ؛ةيديدح

 اهجوز قيقش نم جاوزلا تضفرو اهديحول اهتايح سركت نأ تررق اهلمرت دعبو

 اهتقيقش هتجوز تلحر نأ دعب جاوزملا ريبكلا جاحلل اهوجوزي نأ اهئاقشأ ررق

 ءانبأ ددهتو ةورشلا مهتلت بأ ةجوز ءيجم نم مهلاوخأ ىشخو تنبو دلو ةكرات

 ىلع ترطيسو ءاهئاقشأ اياصوب ةلمحم ةديمح ةجاحلا تءاج اهنم نامرحلاب مهتقيقش

 ةريرم تاربخب ةحلسمو ىروطسألا اهئاهد نوزحممو ةيغاطلا اهتثونأب جاحلا

 ةرسألا ءارقف تلغتسا عيمجلا ىلع ترطيس ..ىلوألا اهجاوز ةبرجت نم اهتبستكا

 ةلئاع ىلإ نومتتي نيذلا ةيرقلا خويش دحأل ةميتيلا ةنبالا تجوزر اهتمدخل مهتدنجو

 ةئبا نم هجيوزت ىلع اهرارصإو اهتوطس ىلع درمت ىذلا ىبصلاب تدرفناو ىرخأ

 همع ةئبا نم جاوزلا ىلع ىتفلا رصأو ةديعبلا ةيلحاسلا ندملا دحأ ىف ميقملا اهقيقش

 ىف اهدلاو ددرت ةركبملا هتلوفط ذنم اهمارغ ىف عقو دق ناك ىتلا ةقيقرلا ةيردنبلا

 ةرواجملا دالبلا دمعو ةرسألا لاجرو ءاسن رابك لخدت دعب قفاو مث ةيادبلا

 ىف ةعئاشلا تاروثأملاب المع ميحجلا نوتأ ىف اهب اوقلأو ةسردملا زم ةاتفلا اوجرخأو

 لجرلا ديعسلاب دوصقملاو «ديعسلا تيب ىف اهيمراو ديدح ديقب كنتنب ديق» مهتيرق

 ةديمح ةجاحلا نيبو سرادملا ةيبرت ةيكئالملا ةاتفلا نيب كراعملا تأدب ليلق دعبو ىرثلا

 «رادلا نم جرخي زبخ فيغر ىأ ىف لصفلا لوقلا ةبحاصو ةدسأتسملاو ةربجتملا

 ةمحلملا تهتناو ةجاحلا ترصتناو عارصلا نم ةريرم تاونس دعب ةجيزلا تلشف

 اهئانبأ نم ةسمخ تدقف نأ دعب نيريغص نيلفط اهيدي ىفو لزنملا نم ةجوزلا جورخب
 لشفو قالطلا ىلع ةجوزلا تمسقأو مهتياعرو مهجالع ىف بألا لامهإ ةجيتن
 هدلاو لامعأ ثرو ىذلا رايطلا اهقيقشب تمتحاو اهرارق نع اهئانثإ ىف اهلهأ

 ماكحإل ةجاحلا تغرفتو تدارأ ام امل ناك ءاهيلفطو هتقيقش نضتحاو سدنهملا
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 تاجيزلا نيب لقنتي لظو للدملا اهنبا هتربتعا ىذلا ريغصلا جاحلا ىلع اهترطيس

 متي تاسعتلا تاجوزلا ءالؤه رايتخا رارق ناك ةيناث مهددع غلب ىتح ةلشافل

 نأ دعب هسفن ىكذلا لجرلا رسخ اهنم ةراشإب متي مهتاجيز ءاهنإ رارق ناكو اهتقفاوم-
 تددبت نأ دعب ىرسألا نامألاو رارقتسالا رسخو ةديمح ةجاحلل هتايح حيتافم ملس

 مث ةينبلاو ءادوسلاو ءارمحلاو ءارقشلا تاجوزلا نيب لقنتلا ىف هرمع تاونس لمج

 ىلوألا هاتجوز تنكمت نكلو ىرسألا نامألا ىف هملح ققحتي نأ نود لح

 ةجردل نيلماح نباو ةنبا عمتجملل ىلوألا تدهأ لافطألا ةيبرت نم ةريخألاو

 .كونبلا ةرادإو ءايميكلا ىف ءاربخ ناسرف ةثالث ةريخألا تدهأو هاروتكدل

 ©7٠٠١ رباربف / رياني - راودلا
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 زيخلا ةفغرأو ةشويع ا //

 تبه رجفلا ةالص ىلإ سانلا وعدي نذؤملا توص اهعامس دنعو اهشارف ىف تبلقت

 اهب ترمغ ةنفحب اهيفك تألمو هايملا لطس ىلإ تعرسأو اهينيع تكرفو ةروعذم

 شوح ىلإ تلوره مث اهسأر ىلع ةحرطلا تعضوو ساعنلا اياقب درطت ىك اههجو

 كاسمإلا ىف امتدعاسمل نيمئانلا ةيبصلا ظاقيإو بيلحلا ىناوأ دادعإل رواجملا مياهبلا

 تدوعت ىذلا ىروهجلا اهمع ةجوز توص ىلإ تهبنت «بيلحلا ةيلمع ءانثأ رقبلاب
 ةيمويلا ماهملا ىقابل ًادادعتسا بيلحلا ءاهنإب عارسإلا ىلع اهثحتست تاونس ذنم هيلع

 ءلمو شوحلا فيظنتل غرفتلا مث طيغلا ىلإ باهذلل مياهبلا جارخإب أدبت ىتلا ةقاشلا
 ىلع ظافحلاو نيزخلا ةرجح نم نيحطلا فطاقم راضحإو ريجاوملا ليسغو رايزألا

 كانهو ."عوبسألا» ةعمجلا ىف تارم ثالث زيبخلا ناك «ةيوهتلا نم اهتيامحو ةريمخلا

 ريجاوم ةعبرأ نيلاغشلل ةرذلاو مهدالوأو رادلا دايسأل حمقلا نيجعلا نم ناعون

 ىتاوللا تالاغشلاو ةمانغلاو ةلامجلاو ةراقبلا هاوفأ ءلل ةرذلل ريجاوم ةتسو حمقلل

 لامعأ ىف ةدعاسملاو زيبخلاو ليسغلاو بيلحلا ىف ءاشعلا ةالص ىتح رجفلا نم نأدبي

 .خلإ .ءاشعو ءادغو روطفو ةوهقو ىاش هفويضو هدالوأو جاحلا ةمدخ عم خبطلا

 رغصألا ريجاوملا مامأ تايتفلا ىقاب اهراوجبو ريجاوملا ربكأ مامأ ةشويع تسلج

 اهلقنو «ةدرلاب ةاطغملا حراطملا لع صيرقتلا ةيلمع اهتلت مث ءنيجعلا ةمحلم تأدبو

 اهوشحب نارفألا دادعإ متي تقولا كلذ ىفو ءسمشلا ىف رمخت ىك حوطسلا ىلإ

 سان اي ةناعج» تايتفلا ىدحإ تخرص ««ةطالبلا» نرفلا حطس فيظنتو ديقولاب
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 ىلع رصت ىتلا ةجاحلا ةداع هذهو ءاورطفي م ًاعيمج مهنأ ةشويع تركذت ««شترطفام

 عم دايسألا ماعط نم ضئافلا مويلا ةياهن ىف نولكأي مث الوأ مهلامعأ نم اوهتني نأ

 ًافوخ هنوزبخيو هنونجعي ىذلا حمقلا شيعلا اوقوذتي نأ مهيلع مرح ذإ ةردلا شيعلا

 .ةجاحلا لوقت !ى هيلع اوداتعي نأ نم

 ىلع ًاليلد اهخافتنا نم دكأتلا دعب ةفغرألا بيلقتل حوطسلا ىلإ ةشويع تدعص

 ةمرلا ويرخ يا الا دعب هاه نازفألا نآ تايقنلا ني تيلطظعياو افراق

 طئاحلا ىلإ تهجتاو نيفيغر اهبابلج لخاد تفخأو تايتفلا ةشويع تلفاغ «لوألا

 ىذلا قيضلا رمملا ف بعلي ناكو اهئاقشأ دحأ ىلع تدانو نرفلل هجاوملا ىبرغلا

 ل «نيفيغرلاب ةشويع تقلأ ؛هل رواجملا همع نبا لزنم نع ةجاحلا لزنم نيب لصفي

 مسجلا تاذ ةريرشلا ةريهز رورم فداصتو نيفيغرلا طقتلي ملو ءادنلل اهقيقش هبتني

 اي ىقحلا» اهتوص ىلعأب تحاص «ديعب نم ةجاحلا ةلئاع ىلإ ىمتنت ىتلاو مخضلا
 ًألتما دقو ةالصلا تعطق نأ دعب ةجاحلا اهيلإ تجرخ «برختا كتيب ىمع ةارم

 اهيدي نم ةريرشلا ةريهز اهتنخأ بضغلاب جوزمملا عزفلا نم لئاه مكب اههجو

 اهتربخأو ضرألا ىلع نيدقارلا نيفيغرلا ىلإ تراشأو قيضلا رمملا ىلإ اب تبهذو

 ةماخضو اهنس ربك مغر ملالسلا ىلع تزفقو لخادلا ىلإ ةجاحلا تلوره «ةياكحلاب

 ءحوطسلا ىف لازت ام اهنأ تملعو ةشويع نع تايتفلا لأست تلظو اهمسج

 اهيلع تلاهناو ءىودج نود اهسافنأ طاقتلا لواحتو ثهلت ىهو اهوحن تقلطنا

 جراخ اهب تقلأ مث السلا ىلع اهتبحسو اهرئافضب تكسما مث ًاعفصو الكر

 اهانئيع تخفتناو اهدسج مروت نأ دعب هحرابت لو اهزنم ىف ةشويع تثكم «لزنملا

 فيضتو نيفيغرلا ةصق اهسلاجم ىف جورت تلظ لب ةجاحلا اهنع لأست ملو اهفنأو

 مامأو ناطيغلاو قاوسألا ىف ةوسنلا اهوادتت ةتودح تحبصأ ىتح ءاهلايخ نم مهيلإ
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 يسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 نممزي نكف ةيرقلا تاريقف امأ ««اهدايسأ شيع ىلع اهديإ ده هيل ةشويع لهاتستا

 سان اي تصلخ ةمحرلا ءدنس شولام ريقفلا» تالئاق نبعصتيو ىسأ ىف نههافش

 .«ليكولا معنو هللا انبسح ءدلبلا نم

 ؟١٠٠ا/ سرام / رياربف - راودلا



 تسورحملا رصم يف هنع توكحسملا

 شيورد تنب هديمح ةبوطخ ا /

 ردصأ دق ناكو ةكتاوحلا ةيرق نم نيمداقلا هفويض شيورد ىلع جاحلا لبقتسا

 ىلعو .فويضلا ةناكمب قيلي رخاف ءاذغ دادعإو نييدجو فورخ حبذب هتاميلعت

 ةملكألاب اهشرفو ككدلا صر ةداعإو ةريبكلا ةردنملا فيظنت ىف مدخلا أدب روفلا

 هايملاب ضرألا شرو ةيساحنلا قيرابألا عيملتو ةينطقلا دناسملاو ةنولملا ةريغصلا
 ىتلا ةثالثلا رايزألا ءلمل نيياقسلا ءاعدتساو عدعنلاو ناحيرلا تاريجش ىرو

 نيناوكلاو نارفألا نيخست ىف ةوسنلا تأدب امك .ةردنملل ىجراخلا بابلا ردصتت

 فارخلا موحل وهطو ردعلا ةيرق اهب ترهتشا ىتلا رئاطفلاو جزاطلا زبخلا دادعإل

 .كيرفلاب ةوشحملا طبلاو مامحلا نم رويطلا ضعب رادلا ةديس تفاضأو «نايدجلاو

 نايعأ نيع ظوفحم خيشلا مهمدقتي فويضلا بكوم له ةريهظلا فصتنم دنعو

 ناليشو نيطافق نم مهيدل ام ىببأ اودترأ دقو ةعبرألا هؤاقشأ هب طيحي ةكتاوحلا

 ديبعلا نم طهر مهب طيحيو ءايربكلاو خومشلا نم ةحسم مههوجو ولعت ةزرطم

 دشحو ةيناثلا هؤانبأو شيورد ىلع خيشلا مهلابقتسا ىف ناكو ةببألا موزل نيقدنبملا

 نولمحي مدخلا دفاوت مث عيمجلا سلجو ًابيهم لابقتسالا ناك .ةلئاعلا لاجر رابك نم

 بورشم لوانت دعبو ةفرخزم ةيضف ىناوص ىلع هيدكركلاو ىدنه رمتلا باوكأ
 كمبهعاو ةمعطألاب ةرماعلا دئاوملا تدتما قاوشألاو بيحرتلا تايآ لدابتو ةفايضلا

 ةيعارزلا تازايحلا نع ثيدحلا دنع مهتاوصأ تلعو ةدودو تارثرث ىف عيمجلا

 ةننرذمو ظويشأب اةينلخع حتتفا ىذلا ىفشتسملاو ليصاحملا راعسأو ىضارألا ةدوجو
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 نيسورحملا رصم يف دنع توكسملا

 ىنيدلا دهعملا اهيلع نولضفي لب اهب قاحتلالا ىلع مهءانبأ نوعجشي ال ىتلا ناكيرمألا

 نيحالفلاو نالف تيب نم ةيدمعلا لاقتنا لامتحاو تانبلاو ءانبألا جاوزو ىدع ىنب ىف

 ىلع مهتاجوزو مهءانبأ اوكرتو اودوعي ملو سيوسلا ةانق رفح ىف ةكراشملل اوبهذ نيذلا

 ةيضفلا ىناوصلاب ىرخأ ةرم مدخلا ءاج ماعطلا لوانت نم ءاهتنالا دعبو ..هللا باب

 ءام ةحئار اهنم حوفت ىتلاو ةرطقملا هايملا قيرابأو ةوهقلاو عنعنملا ىاشلا باوكأ اهولعت

 ىلع خيشلا ىلإ هب هجوت ىذلا ثيدحلا أدبو هتسلج ىف ظوفحم خيشلا لدتعا .رهزلا

 ةماستباب لاق مث ىلع خيشلا حنحنت .دمحم ربكألا هنبال هتانب ىدحإ دي ًابلاط شيورد
 مهماعأ دالوأل نيزوجحم مهلك ىتانب نكلو اهلك ةليعللو انيل ريبك فرش اذه) ةدودو

 نم اهزنيردقيو اهمع دلول ةزوجحم اندنع تبلا ظوفحم خيش اي نيفراعلا ديس تنأو

 .(اهبطخخو بيرغ دحاو أربت ول اهسرع موي ىف لمجلا ىلع

 ءاج ةأجفو ليلق ذنم هناكرأ تداس ىتلا ةجهبلا حور تفتخاو سلجملا بلقتنا

 ىلإ ًاعرسم لورهو سلجملا نذأتسا ىذلا ىلع خيشلا نذأ ف سمهو مدخلا دحأ

 هيلإ ترسأو هتجوز ةجاحلا ًابناج هب تحتنا .ثدح امع رسفتسي ىك ىولعلا قاورلا

 جاحاي ًاوفع) ًالئاق ثيدحلا فنأتساو سلجملا ىلإ خيشلا داع مث تاملكلا ضعبب

 بسنو ةبارق مكب انطبرتو ايوبأ لاوخأ لصألا ىف متنأ ىسأر قوف مكماقم ظوفحم

 اهمادق هسلو ةديمح ةريغصلا تنبلا ىوس ىدل سيل نكلو مكبسن ىنفرشيو ميدق

 فوس) :ًالئاق ظوفحم خيشلا هعطاق (جاوزلل ةينوناقلا نسلا غلبت ام لابلاع ريتك

 خيشلا ىلإ هدي دمو ًافقاو ىلع خيشلا به (؟كيأر هيإ ةياج نينس رشع ولو اهرظتنن
 ىناوص تلزنو ديراغزلا تلاعت مث (نآلا ةحتافلا أرقن انقفتا) :ًالئاق ظوفحم

 .ىولعلا قاورلا نم تابرشلا

 ٠١١1 ويام / ليربإ :راودلا
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 يسورحملا رصم يف هتع توكسملا

 ةيعضلاوراعلا |

 ةصرفلا ةباثمب دعت ىتلا ءازعلا تاسلج ىدحإ ىف ةوسنلا ثيدح راثم تناك

 بولقلا ألمت ىتلا ةريثكلا مومه لا نم صلختلاو ةضفضفلل نمل ةحاتملا ةديحولا

 حوبلا نم نامرحلاو متكتلاو تاروظحملاو دويقلا نم قيرع ثارتب ةلقثملا

 .ةحراصملاو

 رمألاو ىهدألاو (دحاو رهش ىف اهوخأو ركبلا اهتنب تدقف ةيوض ةنابلغ» اولاق

 دازلا ةعطاقو ىكبت عماجلا بنج ةدعاقو تيبلا نم تجهو اهلقع تدقف اهنأ

 نهضعب نم ترسفتسا |لف ءاهوخأ دالو اومتيو اهوملظ ىللا نم مقتنت اهنأ تفلحو

 ىردب - تلمرت ىأ - تلج ةيوض نأ ةفراع تنإ) ةلئاق تفاخ توصب تسهو

 مهقزر ىلع رصم اوحار دالوألا نيدلوو نيتنب اهدالو ىبرتو حفاكت تشاعو

 تدبلا نأ ةيوض تظحال تاف ىللا رهشلاو جاوزلا نس مهتاف تانبلا اولضفو

 تلاهأو اهشو ىلع تمطل «لصح روظحملا نأ اهنم تفرعو تربك اهنطب ةيركبلا

 ةيبضم هيف نانكلع ا لادع فدا طبقلا ف اهوخأل لاتسرم كيوتو تازتلا

 نيحل متكتلا ىلع ةيوض عم قفتا رمألاب ملع املو ءاسملا ىف ًالورهم خألا ءاج

 مهل تكرت نأ دعب ةثالثلا هؤانبأ هعمو رجفلا ف رضحو راعلا اذه نم صلختلا

 اهتخأو ةاتفلا دقرت تناك ثيح ةيناوجلا ةنازخلا ىلإ اوللستو ابراوم بابلا ةيوض
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 تسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 تعاشأو سمشلا عولط لبق اهونفدو رباقملا ىلإ اهولمح مث ةيحضلا قنخب اوماقو

 ىتح عوبسأ رمي ملو اهتاوخإ ةمدخل رصم ىلإ ترفاس تنبلا نأب ةيرقلا ىف ةيوض

 وه نم دعب فرعي ملو هلسج نع هسأر تلصف دقو ًالوتقم ةيحضلا لاخ اودجو

 ةيحضل' بصتغا ىذلا ىناجلا نوكي ابر تانيمختلاو ليواقألا ترثانت «لتاقلا

 هودجو ىذلا ةيرقلا بابش دحأ ىلإ ماهتالا عباصأ تراشأو هاخخ لتقب اهل مقتنا

 .ةيحضلا مساب قطنيو لوقحلا نيب ىذبي ًامومح

 تطرف ناشلع لهاتست اهنأل اهتنب ىلع ةنيزح شم ةيوض» ةلئاق نهادحإ تقلع
 .«اومتيتا ىللا هدالوو برختا ىللا هتيبو ديحولا اهقيقش ىلع ربكألا نزحلا نكلو

 مارحا تلاق قئارلا لامجلا نم ةحسم اههجو وسكي ةنسم ةأرما اهيلع تدرو

 ىهو ابهيز لوئسم لجارلا اهدحو راعلا اهوبكرتو تنبلا اوملظت هيل سان اي مكيلع

 ناشلع ناوسنو ةلاجر انلك انلياط راعلا ؟فرش شولام لجارلاو فرش اهل تببلا

 هدو فيعضلا ىلع هورصنتو ىوقلا نع اهياد اوعفادت اهنع اودوحتو ةقيقحلا اوفرعت
 .«نيدلاو عرشلا دض

 ترثانتو جيجمفلاب ةعاقلا تألتماو جاجتحالاب ءاسنلا تاوصأ تلاعت

 تنبلا نأ لدعلا نم لهو ..ملاظلا نمو مولظملا نم بضغلاب ةنوحشملا تالؤاستلا

 !؟باقعلا نم ةئيطخلا ىف اهكيرش ىفعيو اهتئيطخل انمث اهتايح عفدت ةيحضلا

 ٠٠١5 سطسغأ - ويلوي :راودلا
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 نسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 دمح هشه ||(
 عم ةلفطلا تكرتو ةباشلا مألا تجوزت هليحر دعبو بألا ةميتي فصنص تأشن

 اهرمع نم ةعساتلا فصنص تغلب امدنعو ..نيماعب اهرغصي ناك ىذلا مامه اهقيقش

 ناكو ًاماع نيرشعب اهربكي ناكو اهبراقأ دحأ نم اهجيوزتب اهثبع نم لهألا صلخت

 ىنغلاو رقفلا فايطأ اهيف نيابتت عورفلا ةدتمم ةلئاع ىف ريقفلا حداكلا عرفلا ىلإ ىمتني

 لزنم ىف نطقي ناكو ةليخنلا ةيرق ىلإ ىلوألا هلوصأ عجرت دحاو دج مهعمجي ناك نإو

 نيب لصفي قيض ليوط طيرش نع ةرابع وهو ًالوط راتمأ ةرشعو اضرع نيرتم لغشي
 دنع طيغلا نم دوعي جوزلا ناكو ديز وبأ ىدنفأ ىمهف لزنمو نمحرلا دبع جاحلا تيب

 ةبهرلا ف بعللا تاقيفر عم وهلت تناك دقف ةلفطلا ةجوزلا دجي الف سمشلا بورغ

 .دودكملا جوزلل ماعطلا دادعإ وأ ةيجوزلا تابجاو نع ًائيش ملعت نكت لو

 ىلإ ليحرلا جوزلا ررق مث تمكح ةيركبلا اهتنبا فصنص تبجنأو نونسلا ترم
 ىك ًاركذ بجنت نأ ملحت فصنص تلظ .قزرلل عسوأ ردصم نع ًاثحب ناولح

 ايكذ ًاليمح ًامالغ اهاطعأو اهئاعدل هللا باجتسا ًاريخأو ثالثلا اهانبل ًادنس نوكي

 ىلع هتتبر اهنكلو هتوخأ ىقاب لثم شيعلا هلكؤت ال اهنأب رخفت تناكو مشاه هتمسأ
 اهردص نم هعضرت تلظو شيعلا نم ىقرأو لضفأ زرألا نأ اهنم ًاداقتعا زرألا

 تايتفلا سبالم هسبلت تناك دسحلا نم ًافوخو ةعبارلا نس غلب ىتح لفطك هلماعتو
 ناريجلاو براقألا نيعأ نع هئافخإ لواحتو ردنلل ءافو ةسينكلا ىلع هب بهذتو

 دالوألاب طالتخالا رطخ نم هيلع ًافوخ ميلعتلا نم هتمرح دقو تنب هنأ ىعدتو
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 ركل | رف يف ل حفلا ل آب ب بيب

 ىف دوهعم ريغ ًءاكذو ًاقهرم ًاسح كلمي ناك هنكلو ًايمأ مشاه أشن كلذلو ءايقشألا

 ىلع موادي ناك هنكلو مهنيب عرعرتي مل هنأ مغر هتبرق لهأل ًابحم ناك امك هترسأ

 .تاقفنلاو دهجلا نم ريثكلا هدبكي ناك كلذ نأ مغر مهءازحأو مهحارفأ ىف ةكراشملا

 نم هنارقأ نيب ةيبعش هل تحبصأو نمزلا نم ةليوط ةرتف ًالوجتم ًاعئاب مشاه لمع
 ال واحم ةعابلا نيب تافالخلا ةيفصت ىلع ةقئاف ةردقب زيمتي ناك .نيلئاجلا ةعابلا راغص

 ةطرشلا ةقث لاني نأ عاطتساو حماستلا ةفك حيجرتو ةمكحلا توص ءالعإ

 مزأتت تناك امدنع ةعابلا نيبو مهنيب طيسولا رودب موقي ام ًابلاغ ناكو مهمارتحاو

 ةعابلا ءالؤه ءانعو ةطرشلا لاجر ةوطسو ةفرجع ببسب مهنيب تاقالعلا

 اى ةيدلبلا ركاسع نم مهيلع ةضورفملا تاواتإلا عفد مدع ىلع مهرارصإو

 عم ءاخسلا ديدش ًافوطع ًايرك ناكو تانب ةدع بجنأو مشاه جوزت .مهومسي

 ىو ىوتملا لهأ نم دحاوك ءازعلا لبقتيو نيعيشملا فوفص مدقتي أئاد ىحلا ىلاهأ

 ةيحبصلا ىف طوقنو «ىدج وأ فورخ» ةحيبذ سئارعلل ةيده تناك حارفألا

 ىلإ ايموي بهذيو هسفن ىلع لماحتي ناك دبكلاو ركسلا ضارمألا هتمجاه امدنعو

 ىك هلوق دح ىلعو ةميكحلا هتالخدتو نونحلا هروضح نم هيبحم مرحي ال ىك قوسلا

 هلمح ضرملا هيلع دتشا امدنعو هلزنم ىف هتلماجمو هترايزب مهتقاط قوف مهلمحي ال
 ىفو .هنع توملا حبش عفد نولواحي هب اوطاحأو ىنيعلا رصق ىلإ هناريج نم هوبحم

 ءاسن ىدحإ نم ةمولكم ةقراح ةخرص ىحلا نوكس تقرتخا مايألا دحأ ةحيبص

 ناسنإلا اذه ليحر ىلع ًادادح قوسلاب لمعلا فقوتو نيزحلا ربخلا ىرسو ناريجلا

 ةوسق مغر حماستلاو ةبحملاو نانحلاب ءيضملا ةهجو ةماستبالا قرافت مل ىذلا طيسبلا

 كرتي مل هنأ هناوخإ فشتكا امدنع ةميلألا ةأحافملا تناكو هب تطاحأ ىتلا فورظلا

 .نيرخآلا ةبحم نم دفني ال ًانوزخم مهل كرت هنكلو ريقن ةورش هتانبل
 ٠١٠١8 ريمسيد - ريمفون :راودلا

202 



 يسورحملا رصم يف ةنع توكسملا

 ساو |
 تاحاس نم اهوعزتنا ًاماع رشع ةثالث زواجتي ال اهزمع ناك ةريغص تجوزت

 ماع ذنم تيفوت ىتلا اهتمع جوزل اهجيوزت اهدلاو ررق ةيرقلا ىف اهنارقأ عم بعللا
 ال ةرسألاب ًاقصتلم ةمعلا جوز ناك ..ةياعرلل نوجاتحي ىماتي لافطأ ةعبرأ تكرتو

 همساو مهربكأ ناكو اهتمع ءانبأ عم وهلت ةاتفلا تناك «تيبملا دنع الإ مهقرافي

 نوبذاجتي ةيناربلا ةردنملا ف نوسلجي اهدلاو فويض ناكو رمعلا ىف اهبراقي ىعرب

 نوبسيو ىواميكلا راعسأ عافتراو «ىواقتلا راعسأو ضرألا نع ثيدحلا فارطأ

 الإ اهعيبي الو ىواقتلا نيزختب موقي ناك ىذلا سردات ةجاوخلا تافرصت نونعليو

 محتقا نأ دعب ثيدحلا عطقنا ةأجفو ابرلاب ضرقي ناك هنأ !ى اهراعسأ عفترت نأ دعب

 ةوظحب عتمتي ناكو ةدمعلا نبا مهمدقتي ةيرقلا ءاهجو نم لاجر ةثالث سلجملا

 .نطقلا ةراجتو عرزلا ىف هكيرش ناك هنأل ةاتفلا دلاو ىدل ةصاخ ةناكمو

 ىك مهنكامأ نيحسفم سولجلل اوداع مث فويضلا ةيحتل اوفقو عيمجلا ضفتنا
 تكنلا ضعبب ثيدحلا حتتفاو ةهاكفلا حورب عتمتي ناكو ةسلجلا ةدمعلا نبا ردصتي

 ىلع مهل ةسفانملا ةلئاعلا دارفأ ضعب ىلع زمللاو زمغلا نم ولخت ال ىتلا فئارطلاو

 هيل اوتنا) دودو توصب ةانفلا ْدلاو ىلإ رظن ىاشلا برش ءانثأو ةيدمعلا دحقم

 دصقت ًاجعزنم دلاولا رسفتسا (ىمانيلا هلايع نيلدهبمو بيطلا لجارلا نيخودم
 ام هيل كتخأ ةموحرملا زوج ..نيم دصقأ فراغ تنأ ًاعبط) ةدمعلا نبأ هباجا ؟نيم

 .(هدالوأ هل ىبرتو تيبلا هل رمعت هسورع هل اوفوشت شولواحت
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 ىضرت ىتلا ةسورعلا نيف ىهو» هءوده داعتساو هقير غلب نأ دعب دلاولا باجأ

 بتكت ةركب نم ردقتو كتيب ىف ةدوجوم ةسورعلا» ةدمعلا نبا هيلع در ؛(4هلايعب

 ىد) ةعقوتم ريغ ةدحب درو دلاولا هجو رهفكا «كنتنب ةجيدخ شوهزوجت ام هيل اهيلع

 فويضلا أدب ةظحللا هذه ىفو «هد» ليقثلا لمحلا ليشت شردقت ام ةريغص ةلفط

 انتاوخأو انتاهمأ) :اولاق ةدمعلا نبا رظن ةهجو نيديؤم ثيدحلا ىف نولخدتي

 كندتب ىه «تويب اورمعو دالوأ اوفلخو اوملعتو نامك رغصأو كتنب نس ىف اوزوجتا

 تيبلا لخخاد ىلإ لورهو ًانذأتسم ضفتنا مث ةدعر دلاولا تباصأ ؟(ةشير اهسأر ىلع
 ىدانو ىولعلا رودلا ىلإ دوعصلل هامدق هفعست ملو ةيناوجل ةردنملا ف سلجو

 دعب ايوخاي كلام :ءاملا نم ابوك لمحت ىهو هيلإ تعرسأ ىتلا هتجوز نيزح توصب
 .مالكلا ىف كوجنز ةلاجرلا امه كيلع رشلا

 نم هديعنح) :تلاق مث اهردص تطبخو اههجو ىلع تمطل عوضوملاب اهربخأ
 .(ةفرغم تسدلا نم ةيافك - ىنات

 ةدمعلا دلو ةبغر ىد نكل ًالئاق ىسألاو نالذخلاب ةئيلم نويعب لجرلا اهيلإ رظن
 .ةملك هل رسكأ زياع شمو هيب انطبرت ىللا حلاصملا ةفراع تنأو

 ةليماي) لثم ةموهفم ريغ تاملكب متمتت تذخأو ءاكبلا ىف ةجوزلا ترجفنا

 ىتح هد هيوالبو هلايع مه ىليشتو ىكوبأ نم ربكأ دحاو كوزوجيح ىتنب اي كتخب

 .(نيدلا الو عرشل هيب شاضري ام ملظ

 لصاوي ىك سلجملا ىلإ جرخ مث هسافنأ داعتساو ءاملا بوك لجرلا برش

 انيق لوقي نأ نيقوتم هوجن زاطتألا تهفقاو قانغألا تنازع :ةقويضر ةينخرت

 هللا ةكرب ىلع صالخ) ًالئاق ثيدحلا لصاوو فارطألا ىلع هناكم ذحمتا

 اوداع مث قئاقد عضبل سلجملا ىلع تمصلا نار (ىعرب وبأ اهمعل ةجيدخ اوزوجتح
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 ربع نكلو رارقلا اذه مهضعب نسحتسا فقوملا اذه ىلع قيلعتلاو ةرثرثلا ىلإ
 نذأتساو مههوجو ىلع تمسترا ةبضاغ تالاعفناب مهراكنتسا نع مهبلغأ

 سحأ دق ناكو تيبلا ىلإ لجرلا داع ليللا رخآ ىفو سلجملا نم اوجرخو مهمظعم

 هتنبا تءاجو هبجت مل اهيلع ىدان نيزخلا ةرجح ىف ةيوزنم هتجوز دجو ديدش عوجب

 ىمعل ىنزوجتح ناشلع ةروهقمو ةنايع ىمأ هل تلاقو لكألا ةينيص لمحت ةجيدخ

 امانأ ايوباي هفوشت ىللا) تلاق (كيأر هيإ تنأو) ًالئاق اهدلاو اهرداب ىعرب وبأ

 .(ةدمعلا دلو عم كحلاصم كل برخأ الو كعوط نع جرخأ شردقأ

 ” ٠ا/ل ريمتبس - سطسغأ :راودلا
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 مشد |
 ليئارسإلا ىفحصلا هارجأ ىذلا ثيدحلا قايس ىف تءاج ةرابع ىهابتنا تراثأ

 نيينيطسلفلا نيئجاللا ةدوع نع ثيدحلا دنع لاق ذإ كرابم ىنسح سيئرلا عم

 ىنعي ام «ةيدوه ةلود ميقن ىكل انئج دقل» دقحلاو لغلا نم لئاه مكب قطني ههجوو

 ماعلا عاقب ىتش نم اوءاج مهنكلو ةينيطسلفلا ضرألا باحصأ اوسيل مهنأ

 ىرصنع نايك ةماقإلو ىنيطسلفلا بعشلل ةليصألا ةيخيراتلا قوقحلا باصتغال

 .ىبرعو ىنيطسلف وه ام لك دض ةلصأتملا ةيهاركلاو فنعلا هماوق سرطغتم

 ىجذومنلا قيبطتلا وه هيبأ نضح ىف وهو ةردلا دمحم لفطلا عرصم دهشم لعلو

 ةقيقحلا هذه عطستو - ىبرع وه لك نم ىدوهيلا ليئارسإلا فقوم ةقيقحو رهوجل
 نع ًايرذج ًالاؤس ىصقألا ةضافتنا تحرط نأ دعب ًاصوصخ عيمجلا هجو ىف

 بعشلل ةعورشملا قوقحلل اهحرط قايس ىف كلذو ةيدوهيلا ةلودلا ةيعورشم

 ماعلا ىأرلل ةيءامجلا ةركاذلا نم اهوحمت نأ ليئارسإ تلواح ىتلا ىنيطسلفلا

 .نرق فصن لاوط ىملاعلاو ىبرعلا

 نع ىعامج ةركاذ نادقفب نومعني مهو نرق فصن نويليئارسإلا شاع دقف

 نع دحأ لءاستي ملو مهتويب ىفو مهضرأ ىف نويليئارسإلا شاع نيذلا نيينيطسلفلا

 اهلتحا ىتلا تويبلا هذه ىنبو ضرألا هذه ىلع ًانورق شاع ىذلا بعشلا اذه

 ..روص نم اهطئاوح ىلع قلع امو راثآ نم اهيف ىقبت ام اوبصتغاو نويليئارسإلا

 نويليئارسإلا اهيلع أشنأ ىتلا لاقتربلاو نوتيرلا نيتاسب عرز ىذلا بعشلا
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 .مهتارمعتسم

 ةدوعل' ىف نيئجاللا قح عمجأ ملاعلا ىلع ةوقب حرطتل ةضافتنالا تءاج دقل

 ةميرج ناهذألا ىلإ ديعت ىكلو .144 مقر ةدحتملا ممألا رارقل ًاقبط مهضيوعتو

 ةايحلا هيف تشعب ىذلا ليتقلا نم لوهجملا نم ليئارسإلا ىرصنعلا فوخلاو ةبكنلا

 نم ريذحتلاب ةيليئارسإلا فحصلا تألتما كلذلو .هلتاق نم هقوقحب بلاطي داعف

 ةينيطسلفلا ةطلسلا بسح مهدادعت لصي نيذلا نيينيطسلفلا نيئجاللا نييالم ةدوع

 نويلم 87 ىلإ نيثجاللا ثوغ ةلاكو تالجس ريشت نكلو «نييالم ةسمخ ىلإ

 ةدوعل' نوديري نيذلا نأ ةيليئارسإلا «سترآ اه» ةفيحص ردقتو ىنيطسلف ئجال

 ليئارسإل ىدوهيلا عباطلا رايهنا اهرظن ىف ىنعي امم نييالم "و ” نيب مهددع حوارتي

 ملظلاب ةيليئارسإلا فحصلا فارتعا مغربو .ةيموقلا ةيئانث ةلود مايق ىلإ مث نمو

 لصت لب ملظلا اذه نع لوئسملا نم ًادبأ ركذت ال اهنأ الإ نيينيطسلفلا ىلع عقو ىذلا

 نيئجاللا نم فالآلا ةحراصمب ةينيطسلفلا ةدايقلا ةبلاطم دح ىلإ ةقافصلا اهب

 افيحو افاي ىف مهرايد حيتافم اوقلي نأ مهيلع نأو مهتدوع ةلاحتساب نييالملا سيلو

 اولبقي نأو ليج ىلإ ليج نم رمتسا ىذلا ةدوعلا ملحب ثسمتلا نع اوفكيو

 .ىرخأ دالب ىلإ مهريفست وأ مهنيطوت

 ريهطتلا ةميرج رارمتساب ريظنلا ةعطقنم ةحاقوب نويليئارسإلا بلاطي اذكه
 مهنيطوتو نيينيطسلفلا ناكسلا لقن ىه ةديدج ةميرج فارتقاو لب ىقرعلا

 .مهدادجأو مهئابآ نطو نم دبألا ىلإ مهامرحو ىرخأ ناطوأ ىف ىرسقلا

 ةيليئارسإلا تاموكحلا بلاطي ىذلا ١45 ةدحتملا ممألا رارق دمع نع نيلهاجتم

 ةيدوهيلا ةلاكولاو نريتشو نوجارأو هاناجاملا تاباصعو ١958 ذنم ةبقاعتملا

 .مهب تقحل ىتلا رارضألا نع مهضيوعتو نيئجاللا ةدوعب ىدوهيلا قودنصلاو
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 مرحي نأ ًايقالخأو ًاينوناق صللا قح نم سيل هنأ ىلودلا نوناقلا ىف ىنعي اذهو
 عمو «مداقتلاب طقسي ال قحلا اذه نأو ةقورسملا كالمألا ةداعتسا نم قحلا باحصأ

 رارمتسا نأل ليلضتلا نم ريبك ردق هيف ليئارسإل ىدوهيلا عباطلا رارمتسا نإف كلذ

 ببسب ةمداقلا تاونسلا ىف ًأتح لقي فوس ةرجمه ا لعفب دوهيلل ىددعلا قوفتلا

 عضولا ىنركذيو .ةعورشملا مهقوقحب نيينيطسلفلا ةبلاطم رارمتساو نامألا نادقف

 ىتح ًاماع 5٠ لضاني لظ ىذلا ايقيرفأ بونج بعشل ثدح (هب ىنيطسلفلا

 ةلضانملا لع تحرط دقو .ةينطولا ةدايسلاو ضرألا ىف ةلماك هقوقح ىلع لصح

 «ليج دعب ًاليج ةينطولا ةوذجلا هذهب متظفتحا فيك لاؤسلا اذه اليدنام ىنيو

 دعب نهلافطأ ناذآ ىف ةليل لك نسمبي تايقيرفألا تاهمألا تناك دقل «تباجأف

 فى لفطلا دوع دتشي امدنعو (كضرأ اوقرس ضيبلا) نبهتدالول ثلاغلا رهشلا

 ًالهؤم هلعجي امن ةبولسملا هقوقحب لماك ىعو ىلإ لوحت دق سمحلا اذه نوكي ةعباسلا
 ةيرصنعلا ةقرفتلا دض لاضنلا رمتسا اذكهو «نيلضانملا فوفص ىف طارخنالل

 ماع مهقوقح ىلع اولصح ًاريخأو ةقرافألا نم ليج ةئام ىلع ديزي ام ربع ءاضيبلا

 ىبعش لاضنب ادونسم اليدنام نوسلين لضانملا اهارجأ ةقاش تاضوافم دعب 6

 وه اذهو «ةيسامولبدلاو ةيسايسلاو ةيركسعلا تاهبجلا عيمج لمشو داعبألا ددعتم

 ىنيطسلفلا قحلاو .روصعلا لك ىف نوبصتغملا هبعوتسي نلو مل ىذلا بوعشلا سرد

 فوسو لايجأ ةعبس ربع لصاوت ىذلا مههاضن رارمتساب الا هباحصأل دوعي نل

 هفده قيقحت وحن ةبالصب ًاهجوتمو عيمجلا ىدل تادارإلاو رئامضلا ًاظقوم دتمي

 .نمزلا لاط امهم ليبنلا

 مارهألا -5/ 7٠١1/9
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 نيينيطسافلل صالخلا قيرط ةضافتنالا ل صالخلا قيرط ةضافتنالا || 7

 ىتلا ىنطولا ررحتلا تاكرح ةريخو سورد ةينيطسلفلا ةضافتنالا تدكأ دقل

 ءراصتنالاب تهتناو ءاهح اص ىف نكت مل ىتلا ةيملاعلا ىوقلا نيز اوم لظ ىف تقلطنا

 نأو ,.مهم ىونعم دعب اهل لب .بسحف ًايدام ًاموهفم تسيل ةوقلا نأ تدكأ ذإ
 6ع

 8م

 .ةيداملا اهنيزاوم ىف للخلا ضرعت دق ةوقلا مادختسا طاهنأو بيلاسأ

 نأ نكمي ال ىهف «ةوقلا نيزاوم لالتخا لظ ىف ضوافتلا ةسايس لشف تتبثأ

 نكمي ىتلا ىه اهدحو ىررحتلا لاضنلا ةسرامم نأو «ةلذم تايوست ىلإ الإ ىضفت

 مصخ مامأ هنأ ىراعتسالا مصخلا دكأتي نأ دعب ةفرشم تاضوافم ىلإ ىدؤت نأ

 .ًايرورض ًارمأ ضوافتلا حبصي مث نمو هتدارإ رسك ليحتسي

 فيزنلا رارمتسا نم نيفوختملا ءالؤه ىلع ةينيطسلفلا ةضافتنالا تدر دقل

 تاكرح لك نأ عقاولاف ءرصنلا قيقحت ىلإ لوصولا ىف لمأ ةمث نود ىنيطسلفلا

 .ةلئاه ةيرشبو ةيدام تايحضتب ءلاضنلا ةسرامم ىلإ ترطضا دق ىنطولا ررحتلا

 ..عوط هتارمعتسم نع رامعتسالا لزانت نأ ثدحي ملف ءاهقوقح ىلع لصحت ىك

 ؛قيبمزومو ءالوجنأ ىف ةيقيرفألا بوعشلاو «ةيرئازجلا ةروشلا سورد هذه

 .ميظعلا ىمانتيفلا بعشلاو ءايقيرفأ بونجو «يبيمانو «ىوبابميزو

 زجعو ؤطاوتو ىبرعلا هريهظ فعض مغر ىنيطسلفلا لاضنلا رمتسا دقل

 ةقيقحلا ىنيطسلفلا بعشلا كردأ ذإ ءىداعملا ىملاعلا خانملاو ةيبرعلا تاموكحلا
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 ىديأ ىف اهكرتي الو «هسفنب ةيضقلا مامز درتسي نأ ةرورض ىف صخلنتت ىتلا ةيساقلا
 ريمسيد ىف ىلوألا ةضافتنالا تناك انه نمو ةئطاوتملاو ةزجاعلا ةيبرعلا تادايقلا

 ىف ةيناثلا ةضافتنالا تماق مث ءاهيلع ءاضقلل ولسوأ قافتا ءاج ىتلاو م1١

 نأ ىنيطسلفلا بعشلا كردأ دقف ءولسوأ مصو ليزت ىك م١٠٠٠ ماع ريمتبس

 ؛ىعالتقالا ىنويهصلا لالتحالا ةهجاومل حاتملا ديحولا رايفللا وه ىنطولا لاضنلا

 ىف للخلا رارمتسا ىلع ظافحلا ىنعي ام «ةمواقملا نع عانتمالا وه رخآلا ليدبلا نأل

 عضولا سيركت ىلإ ًالوصو «نييليئارسإلاو ىنيطسلفلا بعشلا نيب ىوقلا نازيم
 .ةلذملا ةيوستلا قيقحت وأ نهارلا

 تازاجنإ ةثالث قيقحت ىف دحاو ماع لالخ ةينيطسلفلا ةضافتنالا تحجن دقلو

 ىوقلا ةهجاوم ىف ىدامعلا ىنيطسلفلا نطاوملا ةردق زاربإو راهظإ :اهلوأ ؛ةمهم

 ةطلسلا اهيف اهب ةيبرعلا تاموكحلا وأ ءاكيرمأ وأ ليئارسإ تناك ءاوس «ةيتاعلا

 اهتبيه تطقس نأ دعب هدي ىف رجح ىمرم ىلع اهعيمج تحبصأ ذإ «ةينيطسلفلا

 .اهتبهرو

 ذإ ..ىنيطسلفلا عراشلا ىف ةينطولا ةدحولا قيقحت ىف ةضافتنالا تحجن امك

 ام ىلع ىنطولا نأشلا تلعأو ةينيطسلفلا لئاضفلا نيب ةيبزحلا تافالخلا تطقسأ

 .ىبزح وه

 ةيلآلا مامأ ىنيطسلفلا بعشلل عئارلا دومصلا ىف «ىناثلا زاجنإلا لشثمتيو

 عاقيإو ىنويهصلا فنعلل عجوملا درلا ىلع اهتردق تزرب ذإ ؛ةيليئارسإلا ةيركسعلا
 ةرجه لا ةدايزو ؛ةحايسلا برض ىف تلثمت «ليئارسإلا بناجلا ىدل ةريبك رئاسخ

 امأ .نييليئارسإلا ىدل نامألاب ساسحإلا عازتناو «ةدفاولا ةرجملا ؤطابتو «ةيسكعلا

 ةركاذلل ةديدج ءامد ةضافتنالا تخض دقف «ىبرعلا ىوتسملا ىلع ثلاثلا زاجنإلا
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 ةريثكلا دويقلا مغر «ليئارسإلا ودعلل ةعطاقملا ةكرح تددجو ةيموقلا ةدارإلاو

 هاجت ىلودلا فقوملا نإ ءىبرعلا نطولا ىف ةيبعشلا ةكرحلا لبكت لازت ال ىتلا

 رارمتسا نأ كش الو ةيليئارسإلا تاءاعدالل ازاحنمو ًاعجارتم لازي ال ةضافتنالا

 ىلع ملاعلا رابجإل ىنيطسلفلا بعشلل ديحولا صالخلا قيرط وه ةضافتنالا

 .ةعورشملا ةينطولا هقوقحب فارتعالا

 ٠٠١ ١ريمفون ال ةعماجلا توص
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 ددجلا نوخرؤملا 55

 لخاد ددجلا نوخرؤملا ىمسي اهب قلعتت هابتنال قحتست ةديدج ةرهاظ كانه

 ةيكيرمألاو ةيليئارسإلا تاعماجلا ىف اهئاضعأ مظعم لمعيو اهجراخو ليئارسإ

 ىف نومدقيو سفنلا ملعو عامتجالا ملعو خيراتلا لثم ةيفرعم لوقح ىف ةيناطيربلاو

 ةيمسرلا ةيؤرلا نع ًايرذج فلتخت ىنويهصلا نايكلا عقاول ةيليلحت ةيؤر مهتاسارد

 ربع ىبرغلاو ىليئارسإلا ىعولا ىف اهسرغو اهتعاشإ ىلع ليئارسإ تلمع ىتلا
 ءالّوه تاباتك دعتو .تالسلسملاو مالفألاو ميلعتلا جهانمو مالعإلا لئاسو

 ىلع ديزي ام لاوط ىذغت ىذلا ىنويهصلا ىعولل ةمدص ةباثمب ددجلا نوخرؤئملا

 ةءاربو ىدوهيلا حالسلا ةراهط نع ثدحنت ةفئاز ةقفلم ريطاسأ ىلع نرق فصن

 ىف مالسلاب ليئارسإ بيحرتو مهحبذو نيينيطسلفلا درط تايلمع نم ليئارسإ
 ىنيب ليئارسإلا ثحابلا ةسارد دعتو اهيلإ مهدي دم برعلا ضفر ىذلا تقولا

 ةيادبلا ةباثمب /1١951-١55/8( نيينيطسلفلا نيثجاللا ةلكشم ءوشنا» نع سيروم

 ةيميداكألا نيسسؤملا ىدل ىربك ةجض تراثأ دقو ددجلا نيخرؤملا رايتل ةيلعفلا

 عوضوم لوح ةيمسرلا ةياورلا ةروطسأ اهكيكفت ببسب ليئارسإ ىف ةيسايسلاو

 درط ىف ةيليئارسإلا ةيركسعلا ةسسؤملا هب تماق ىذلا رودلا اهزاربإو نيئجاللا
 هذه زربأ نمو ١15٠ ماع ىتح حالسلا ةوقب نيينيطسلفلا نم ةمخض دادعأ

 ىناوألا» ناونعب باتك ىف رضخ نسح ىنيطسلفلا بتاكلا اهعمج ىتلا تاساردلا

 ىتلا ةساردلا كلت ٠٠١١ سرام - هللا مار «ةينويهصلا دقن ىف تاسارد - ةمشهملا
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 ثيح نيدلا سفن ملع ف صصختملاو افيح ةعماجب ذاتسألا ىمحلاه تيب اهمدق
 بتاكلا وزعبو ناميإو ةيعجرم ةمزأ 191 ماع ذنم شيعت ليئارسإ نأ زربأ

 برض ىذلا لازلزلا ىلإ عمتجملا ككفتب داحلا روعشلا ءارو ةنماكلا بابسألا

 ةضافتنالا تءاجو 1947-1180 نانبل برح مث 19177 برح ىف ليئارسإ

 ال ىتلا ةيليئارسإلا ةوقلا مهو نم ىقبت ام ىلع ىضقت ىك 1441/ ماع ةينيطسلفلا

 ًائيش لعفت مل دوهيلل ىواسأملا خيراتلا ءاهتناب تدعو ىتلا ةينويهصلا ةيؤرلاو رهقت
 دقف ..ةيدوهيلا ةنحملا خيرات ىف ًاديدج ًالصف ليئارسإ تحبصأو ليبقلا اذه نم

 هدوجو ةقيقح ىلع هنويع حتف ىلع ليئارسإلا عمتجملا ىلوألا ةضافتنالا تربجأ

 تلواح ىذلا ليئارسإلا بابشلا ذخأو نييلصألا ناكسلا ةهجاوم ىف ىرامعتسالا

 «ضرأ الب بعشل بعش الب ضرأ» ةلوقم هل نيزت نأ ةقفانملا ةيسايسلا ةسسؤملا
 نوسراوي مه اميف ةيطارقميدلا نع نوملكتي نيذلا ةساسلا نعو لحلا نع لءاستي

 :نايمتسالا

 ًالعف اهفصوب ةيربعلا ةلودلا مايق عم لماعتلا ةرورضب هتسارد بتاكلا متتخيو

 عساتلا نرقلا لالخ ىبوروألا ىرامعتسالا ريكفتلا ىلإ هتعيبط ىف ىمتني ايلاينولوك

 تررب ىتلا ةيملعلا ةيرصنعلاو يقرعلا قوفتلا تايرظن ىلإ دنتسي ناك ىذلا رشع

 اءدب ةيئويهضلا ةكرحلا ءابأ نأ ىريو ًايقرع ىندألا بوعشلا لع رايعتسالا ةنميه

 .اهتاذ ىلع ةزكرمتم ةيبوروأ ةرظن نيينيطسلفلا ىلإ اورظن نامزياوب ءاهتناو لزتره نم
 ليئارسإلا عمتجملا ىلإ رظنت ىتلا ةركفلا سفن ديكأت مار ىروي" ثحابلا لصاويو

 ركفلا ميمص عم ضقانتي ذإ ةيناطيتسالا ةيلايئولوكلا تاعمتجملا نم ًاعون هتفصب
 رخاوأ ىف ةيبرغلا ةيلاكدارلا رئاودلا ىلإ ةيؤرلا هذه تلقتنا دقو ..ىنيطسلفلا ىبرعلا

 ىسنرفلا قرشتسملا ةسارد ف صخألا ىلع تزربو تاينيعبسلا لئاوأو تاينيتسلا
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 روظنملا نأ ىروي ىريو «ىناطيتسا رامعتسا ةلود - ليئارسإ) نوسلودر ميسكم

 ىذلا ليئارسإلا عاتجالا ملع ةيؤر رييغت ىلإ ىدؤي ةينويهصلا ةسارد ىف ىلاينولوكنا

 نم ةيناثلا ةلوجلا ىلإ رظني اك بعشك مهقوقحو نيينيطسلفلا ىضاملا ىف لهاجتي ناك

 نيينيطسلفلا قوقحل اهيوشت طقف لثمت ال اهنإ ١9737 ماع دودحلا حتتف دعب راععتسالا

 ف ةيطارقميدلا ةيسايسلا ةفاقثلا جيسن ددهتي ارطخ دعت لب ىملسلا لحلا ةلقرعو

 رطألا لخاد تاساردلا هذه ةلزع نع لاقي ام مغر ..هسفن ليئارسإلا عمتجسا

 فقوملا مغرو ليئارسإلا رارقلا عناص ىف ريثأتلا ىلع اهتردق مدعو ةيميداكألا

 ةردق مدع ىلع ةوالع ليئارسإ ىف ةدئاسلا ةيفاقثلا طاسوألا اهنم هفقت ىذلا ىئادعلا

 ىلع ليئارسإ مايق ىف لثمت ىذلا ىخيراتلا أطخلاب فارتعالا ىلع نيثحابلا ءالؤه مظعم

 قحتست ةرهاظ ءازإ اننإ لوقلا نم عنمي ال اذه لك نأ الإ نيينيطسلفلا ضرأ

 نع ثحبي ىذلاو موزأملا ليئارسإ عمتجم ىف اهروهظ بابسأ نع ثحبلاو مامتهالا

 .هلمكأب ىبرعلا ملاعلا بوعش تاقاط فزنتست ةلماش برح تناك ولو ىتح لولح

 ٠٠١7 ليربأ ؟ - ةعماجلا توص
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0505-0-0 
 اي كيدفن مدلاب حورلاب» فتهت ىئادتبالا سرادملا ذيمالت تاوص“ تلاعت امدنع

 ديشر ةنيمأ ةروتكدلا تيأر ىبناج ىلإ ترظنو عومدلا ىانيع تفرز ..«نيطسلف

 انلقتعاو انسبحتا ىللا ئدابملا» ةلئاق ةدشب ىننضتحت تذخأو اهعومد تباسنا دقو

 ةعماج ةذتاسأ رئاس عم مدقتن انكو «ًارده بهذت مل اهببسب ةعماجلا نم اندرطو

 ةبق مامأ فالآلاب اودشتحا نيذلا ةعماجلا بابش نم نيرهاظتملا فوفص ةرهاقلا

 تافاتهلا نيددرم ةينيطسلفلا مالعألا نيعفار ةيديدحلا باوبألا اوقلستو ةعماجلا

 لوأ»و «ريفسلا درطو ةرافسلا لفق ريهاجلل بلطم لوأ»و «ةيبرع نيطسلف»
 «لاجر انم اولتق اماي لادنألا ةنياهصلا»و (عيبطتلا ىنسح اي فقو عيمجلل بلطم

 ءال ؤه ىلإ رظنا رحبلا ف ترحن نكن ملا قح» ىفنح نسح ررتكدلا ىلإ تفتلا
 حلصلا تنشد ىتلا ديفيد بماك» ةيقافتا لظ ىف اوبرتو اودلو ًاعيمج مهنأ بابشلا

 ىبصتغمل قحلا تطعأو ةدايسلا ةصوقنم ءانيس انيلإ تداعأو ىنويهصلا ودعلا عم

 نطولا ضرأ نوسندي مهمالعأ اهقوف نوعفري انرايد لمخاد ىلإ اوتأي نأ انناطوأ

 سوفنلا فاعض نوبطقتسيو ةبصنخلا انضرأ ىف راوبلا نورذبيو داسفلا نورشني

 ةمومسملا تاياعدلا لالخ نم ةللضملا مهريطاسأ رشن ىف نوتيمتسيو نيزاهتنالاو

 اهخسر ىتلا ةعطاسلا ةقيقحلا نودكؤي ةديدُجلا لايجألا نم رصم ءانبأ مه اه نكلو

 ىرصملا ىموقلا نمألا نإو ةيرصم ةيضق نيطسلف ةيضق نإ مهئامدب دادجألاو ءابآلا
 لماك ىلع ةينطولا هتدايسل ىنيطسلفلا بعشلا ةداعتساب الإ ام موي ىف ققحتي نل
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 .بصتغملا ينطولا بازرتلا

 ىلع درلل نويرصملا نوفقثملا دشتحا امدنع ١91/4 ماع ىلإ ةركاذلا ىب تداعو

 عافدلا ةنجل انلكشو ىنويهصلا ودعلا عم تاداسلا اهمربأ ىتلا ديفيد بماك ةيقاعتا

 نيب تاهجاوملا ةلسلس تأدبو ىلايربمإلاو ىنويهصلا وزغلا دض ةيموقلا ةفاقثلا نع

 امدنع ١4٠١ ماع باتكلا ضرعم ىف ةيادبلا تناك مالستسالا ةيقافتاو ةمألا ريمض

 ىلوألا ةعومجملا تلقتعاو ضرعملا ىف نييليئارسإلل ًاحانج ةماقإ عدمل انرهاظت

 نييفحصلا تاباقن انيلإ تمضناو انتاعاتجا تلاوتو رهش دعب اهنع جرف و

 .تاعماجللا بالط داحتاو لامعلا داحتاو ءابطألاو نيسدنهملا مث نيماحمل و

 ةرافسلا حتف موي ١9417 سرام ” نطولا خيرات ىف دوسألا مويلا ىسنأ الو

 ىروص ىلع تعضو دقو دادحلا بوث ةيدترم ةيلكلا ىلإ تبهذ امدنع ةيليئارسألا

 نم ناكو نيطسلف ةطيرخ لمحت ةيضف ةلسلسب ىتبقر تطحأ ىنيطسلفلا ملعلا

 نومضملا ليلحت نع ةفاحصلا مسقب ةعبارلا ةنسلا بالطل ةرضاحم ىقلأ نأ ضورفملا

 نأ مهيلعو مالسلا باوثأب رثدتت ةسرش ةمجهل ضرعتي نطولا نأب مهربمخأ

 سايحب اوفتهف ةينيطسلفلا ةيضقلا وأ نومضملا ليلحت نع ثدحتن نأ ..اوراتخي

 ديفيد بماك ايازم نع ثدحتتي امهدحأ نيقيرف انلكشو «ةينيطسلفلا ةيضقلا»

 0 ىفو مايألا ترمو برعكو نييرصمك انل اهلمحت ىتلا رطاخملا نع ثدحتي رخآل و

 نيضراعملا نم ًايرصم ١675 لاقتعاب هرارق تاداسلا نلعأ 144١ ريمتبس

 ةقرفتلا نع نيلرب ىف ةدحتملا ممألا تارمتؤم دحأ ىف كراشأ ذكتقو تنكو هتاسايسل

 تردصتو نيلقتعملا ءاسأ فحصلا ترشنو نيطسلفو ايقيرفأ بونج ىف ةيرصنعلا

 ىلإ ةدوعلا نم ىعنم ءاقدصألا لواحو مارهألا ةفيحص يف ىلوألا ةحفصلا ىتروص

 ىو .«ابوروأ ىف عايضلا نم ىل لضفأ ىنطو ىف نجسلا» نأب مهتعنقأ ىنكلو رصم
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 زواجت دق نكي مل ىذلا ىنبال عوضوملا دهمأ نأ تلواح رصم ىلإ ةدئاعلا ةرئاطلا

 هدلاو عم ىنبأ بهذ ىنرظتتت ةيسيلوب ةرهاظم راطملا ف تدجوو ةرشع ةيداحلا

 ىكنوسلاب نيججدملا ركاسعلا نم عمج ىب طيحي ةحفصم ةرايس ىف انأ تبهذو

 بتكأ نأ ىنم اوبلط ةيلخادلا ةرازوب ةلودلا نمأ ثحابم رقم ىلإ تبهذ تاجنبطلاو

 ىف ىمأ تحاص ىتبوت نلعأو ىفقوم نع هيف عجارتأ سيئرلا ديسلل ًاساعتلا
 نأ نيطسلف برح ذنم ىدالوأ تملع دقلا ةلئاق ةضفارو ةركنتسم مههوجو

 نع ًاعافد ءادهش اوناك برحلا هذه ىف اودهشتسا نيذلا ىتمومع ءانبأو ىئاقشأ

 اهبعشو رصم نع ًاعافد ىه نيطسلف ىف انتكرعم نأو اهتبورعو اهفرشو رصم

 ىراظتنا ىف تدجو رطانقلاب ءاسنلا نجس ىلإ تبهذو اوتمص ؛اهئانبأ ليقتسمو
 تادايقلا زربأو ىتملعمو ىتذاتسأ تايزلا ةفيطل .د تايرصملا تالضانملا نم ةبكوك

 ةبتاكلاو ديشر ةنيمأ .دو ىوادعسلا لاون .د تدجوو ١9147 ةضافتنا ىف ةينطولا

 ةنايخلا ةمهتلا تناكو تابجحملا تالسملا تايتفلا نم ةعومجمو مظاك زانيفاص

 ىدحإ ةيمأ وحمب انمقو تايلوئسملا انعزوو موي ةئام نجسلا ىف انثكم ىمظعلا

 بدألا نع تارضاحملل راهنلا تاقوأ انصصخو ربنعلا تاقيفر نم تايتفلا

 ربنعلا نيبو انئيب لصاوتلا ناكو ىبرعلا نطولاو رصم خيراتو نفو ةراضحلا خيراتو

 ةدعب انلبق (ملاقتعا مت ناتللا دلقم ةدنهاشو شاقنلا ةديرف مضي ناك ىذلا ديعبلا

 نمو فحصلا نم انومرح تانيجسلا لالخ نم ًايموي لصاوتلا متي ناك رهشأ

 هكاوفلاو ةمعطألا لمحت نينثا موي لك رضحت ىمأ تناكو مالقألاو قرولاو بتكلا

 ثعبنت تاوصألا تناكو رهشلا فصنو رهش دعب كلذب انل حامسلا دعب فحصلاو

 ةحرط مأ اي ةيبب اي ةمأ اي رصم» ةينغأ ةددرم نينثا موي لك ءاسم نيزانزلا نم

 .«خلإ ..ةياج تنأو حار نمزلا ةيبالجو
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 ارسال هتدهأ روتسزئارت ويدار نمت اعيسو ريوتكأ < ق'تاداسلا ليعْغا

 مامأ انعم قيقحتلل ًايعوبسأ بهذن انكو «ةعانم ةجاحلا» تاردخملا تارجات ىدحإ

 ىهو ةيقيقحلا ةمهتلا انل اوهجوي نأ هونواعمو تاداسلا ؤرجي مل ىكارتشالا ىعدملا

 رودي قيقحتلا ناكو ىتيفوسلا داحتالل ةلامعلا ةمه# انل اوقفل لب ديفيد بماك ةاداعم

 ىنوهجاو امدنع ًاريثك تملأت دقو ديفيد بماك نم انفقاوم نع تاليجست لوح

 نيب اوسدنا دق اوناكو ١4178 سرام ؟5 موي ىبالط ىلع اهتيقلأ ىتلا ةرضاحملاب

 ىلاولجسو هتمرح اوكهتنا سدقملا بارحملا كلذ جردملا ىف اهولجسو ىبالط

 جرفأف كرابم ىنسح سيئرلا ءاج .ةعاجشب اهانلعأ ىتلا انرئمض تاوصأ ىبالطلو

 ةرازو ىلإ ىنولقن دق اوناكو ةيفيظولا انعقاومو انتاعماج ىلإ انداعأو ًاعيمج انع
 ىك انعقاوم ىلإ اندع ىرخأ تارازو ىلإ ًايعماج ًاذاتسأ 77 ىئالمز اولقنو ناكسإلا

 لاضنو نطولا خيراتب حيحصلا ىعولا ةديدجلا انلايجأل لمحن انتلاسر لصاون

 .ةيقب ثيدحللو ..ةيقيقحلا ةدايسلاو ةماركلاو ةزعلا لجأ نم هئانبأ

 7٠١7/54/١١ -ةعماجلا توص
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 هت رمد 5
 مالسلا ةفاقث ىمسي امل جورت ًاماع نيرشع ىدم ىلع قدت ةياعدلا قاوبأ تلظ

 ؟نودصقت بوعش ىأو مالس ىأ نكلو بوعشلا عيمجل ًايويح ًابلطم اهرابتعاب
 ىك اهناطوأ ىف ةرقتسملا بوعشلل ةنمآلا فورظلا ةئيهتل ىرورض طرش مالسلا معن

 نع ثيدحلا نكمي له نكلو اهراهدزاو ةيناسنإلا ةراضحلا جاتنإ ىف اهرود لصاوت

 بوعشلا نيب مالسلل جيورتلا نكمي لهو 'اهيدالجو ةروهقملا بوعشلا نيب مالسلا
 ةفاقث ىمسي (ب نوعبشتيو لافطألا عرعرتي نأ نكمي لهو ..؟ناطوألا ىبصتغمو

 مهسوءر قوف رمدت مهتويبو ىبست مهتاهمأو نولتقي مهءابآ نوري مهو مالسلا

 مهب ىقليو مهناطوأ ناضحأ نم ةيشحوب نوعزتنيو ةونع بهنت مهدادجأ ىضارأو
 بوعشلا قوقح ةيعار ةدحتملا ممألا رصبو عمس تحت هلك اذه متيو ءارعلا ىف

 هب ىنعأو ةيرشبلا رئاصم ىف مكحتي ىذلا دحوألا بطقلا ةكرابمو ةدناسمبو

 نأ ىلع نيلماك نيدقع لاوط اكيرمأ تصرح دقل ..ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 دض ةيشحولا هتاسراممو ىنويهصلا نايكلل ةيسايسو ةيقالخأ ةيعورشم ىطعت

 ةءورقملا مالعإلا لئاسوو ةيلودلا تامظنملا عيمج تفظوو ىنيطسلفلا بعشلا

 تلظ ثوحبلا زكارمو تاعماجلاو ناسنإلا قوقح تايعمجو ةغومسملاو ةيئرملاو

 ةيئاعد تارّمؤمو تاودنو ةفيزم تاساردو ةنانر بطخب انهجوت انيأ انرصاحت

 ىتح نيديؤملاو ناوعألا بطقتستو خيراتلا فيزتو ماعلا ىأرلا للضت ةفوشكم

 فطاعتيو نييبوروألا دوهيلل ةيزانلا ةقرحخلا ةبوذكأ ضعبلا قدصي داك نمز ءاج
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 نيب مضي ىرخأ ةراق ىف رخآ بعش باسح ىلع اهلح مت ولو ىتح مهتاسآم عم
 اوضرعتي ملو نورق ةدع لالخ نامألاب اوعتمتساو شيعلا مرك اوفرع ًادوهب هفوفص

 .ابوروأ عوبر ىف مهتنايد ءانبأل ثدح | ءاردزالاو راقتحالا وأ ىذألاو رهقلل

 قرفلا انناطوأ لخاد ماعلا ىأرلل حضون ىك دهجلاو تقولا نم ريثكلا انقفنأ دقل

 ةضرغملا ةئيبخلا اهتاقيبطتو ةيماسلا ميهافملا نم ريثك نيبو مالستسالاو مالسلا نيب

 زاعقك نونئررألا قورمعتسملا ايعفر'ئللاو قفسألا لجرلل ةيراشملا ةلاهرلا لكم

 اولذتسيو هتاورث اوبهنيو بونجلا بوعش اودبعتسي نأ هلظ ىف اوعاطتسا عدا
 ةيرامعتسالا تاقلحلا رخآ ةينويهصلا ةكرحلا تناكو رثكأو نينرق ىدم ىلع هءانبأ

 تفاضأو ربجتملا ىناطيتسالاو رشابملا ىديلقتلا رامعتسالا براجت تبعوتسا ىتلا

 عالتقاو ديرشت ىف تلثمت ةديدج بيلاسأ تعدتباو ةيزانلا ةبرجتلا نوزحخ اهيلإ
 ةيلودلا فورظلا ةرمثتسم ىفنلاو عايضلا تاييخم ىف هئاقلإو هضرأ نم لماك بعش

 ماعلا ككفتو ةلفغ نم ةديفتسمو مظعألا اكيرمأ مث ىمظعلا ايناطيرب ةدناسمو

 ضرأل ضرأ الب بعش» ىربكلا ةعدخلا ىلإ ةدنتسمو هماكح ضعب ةنايخو ىبرعلا

 ةيدوهيلا ةلكشملا نم ًايئابغ صالنلا ىلإ ةيبوروألا بوعشلا تنأمطاو «بعش الب
 مهرئاهض تناكتسا مهدولج تحت ةروفحم لازت ال ًاعاجوأو تاباذع مهل تيبس ىتلا

 دقل .سيعتلا ىبرعلا انملاع ىلإ هب اوقلأو ثيبخلا مرولا اذه مهلهاك نع اوحازأ امدنع

 نيطسلف عايض ةبكن عوقو دعب ًاماع نيعبرأ ىدم ىلع ىبوروألا ماعلا ىأرلا لظ

 مهعاسأ نع ًادمع اهنوحيزيو نيطسلف ةملكب نوفرتعي ال اهيلع ةنياهصلا ءاليتساو
 ةدوع «ءابولا حبشلا اذه ةدوع داعبتسا ىلع ًاصرحو مهرئامضل ةحارإ مهراصبأو

 خلإ ..ايكافولسوكيشتو ايسورو ايناملأو ادنلوب اهنم اوحزن ىتلا ناطوألا ىلإ دوهيلا

 اهنوكلتمي رشب كانه املاط رثدنت الو تومت ال اهنإف ًاليوط ةقيقحلا تباغ امهم نكلو
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 ىف تتشملاو درشملا ىنيطسلفلا بعشلا رهظ ..نيماعتملاو نايمعلا نويع اهب نوأقفيو

 ةريسم لصاوو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ىف ًادحوم ًانايك زرب ةلود نيسمخ نم رثكأ

 رصم تناكو بورحلاو كراعملا تلاوتو روفدب دعو موئشملا دعولا رودص ذنم ءابآلا

 كردت تناك ابمأل اهئاوتحاو اهتكوش رسك ىلع ةينويهصلا تصرح ًايسيئر ًافده
 وأ ًابرح رصم ءاوتحا نود نيطسلف ىف دوهيلل ىموق نطو سيسأت ةلاحتسا ًاركبم
 هتبطخ ىف لاق امدنع ١964 ماع رصمل هترايز ىف لزتره كلذ نع ربع دقو املس

 .«نيطسلف ىلإ ديحولا انقيرط رصم نم أدبن انه نم» ةلاجفلاب ىباكملا ىدانب ةريهشلا

 ىلع اوصرحو ةنياهصلا اهكردأ |ىك ةقيقحلا هذه كردن نأ نييرصملا نحن انيلعو

 ةباوبلا ىه نيطسلف تناك اذإف ملسلا ىفو برحلا ىف لئاسولا عيمجب اهقيبطت

 ام اذه ,نيطسلفل ىرشبلاو ىراضحلاو ىخيراتلا قمعلا ىه رصم نإف رصمل ةيقرشلا

 ىرصم ديهش فلأ 15١ اهلالخ اندقف بورح عبرأ ةربخو خيراتلا قئاقح هدكؤت

 !؟سردلا انيعو لهف نيقوعملاو ىرسألا ادع ةنياهصلا مهلتق

 ٠٠١7 ليربإ -/١0 ةعماجلا توص
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 ينسف كيرادو+ |6
 ةدابإلا برحو حياذملا ةهجاوم ىف ىنيطسلفلا بعشلل ةيلوطبلا ةمحلملا لظ ىف

 ..ىنيطسلف رخآو ىكيرمأ نطاوم نيب راوحلا اذه انعاسأ ىلإ لصو ةيليئارسإلا

 ضعب ىدل صقرلاو جاهتبالا اذاملو اكيرمأ ىلع دقحلا اذه لك اذامل :ىكيرمألا

 ًاجاهتبا صقرن مل نحنو ريمتبس ١١ موي نطنشاوو كرويوين ىف ثدح ام ىلع برعلا
 .برعلاو نيينيطسلفلا لتقب

 ىف ةيبرعلا قوقحلل لهاجتلا اذه لك اذامل ..لاؤسب كيلع درأ فوس :ىنيطسلفلا

 اهتيطغتو اهزايحناو ةيكيرمألا ةسايسلا ىلع دقاح انمظعم معن ؟قارعلاو نيطسف

 ..ىقارعلا بعشلا ةرصاحمو برض ىلع اكيرمأ رارصإ ىلع طخاسو ليئارسإ مئارج
 ناتسناغفأو اكيرمأ ىفو قارعلاو نيطسلف ىف ناكم لك ىف ءايربألا لتق دض نحن

 ديوزت ىف دسجتت ىتلاو انل ةيداعملا ةيكيرمألا تاسايسلا دض تقولا تاذ ىف اننككلو

 هلزانم ريمدتو ىنيطسلفلا بعشلا ةدابإل ةينورتكلالا ةحلسألا ثدحأب ليئارسإ

 اهب بلاطن ىتلا ةيلودلا ةياحلا نم هنامرح ىلع رارصإلاو هتادايقو هلافطأ لايتغاو
 !؟كلذ ىلع قفاوت له كلأسأو ةضافتنالا عالدنا ذنم

 ؟..طبضلاب نويئيطسلفلا ديري اذام :ىكيرمألا

 ةعيرشلا تارارق قيبطتو ةبصتغملا مهضرأ دادرتسا نوديري مهنإ :ىنيطسلفلا

 ١195. "78555 ةيلودلا

 هنإ ؟مكدض ةيليئارسإلا فوفصلا ىف نوبراحي نويكيرمأ كانه لهو :ىكيرمألا
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 .امهنيب ضوافتلاو ةيملسلا قرطلاب لحي نأ بجيو نيتوق نيب ىميلقإ عارص

 قيرطلا ضوخن نأ ولسوأ قافتاو ديردم رمتؤم ذنم انلواح دقل :ىنيطسلفلا

 لوقأ الو ةراجحلا لمح ىلإ انعفد ىذلا وه ىليئارسإلا تنعتلا نكلو ميلسلا

 .انبعش اودرشو انضرأ اوبصتغأ نم دض ةيرانلا ةحلسألا

 .هروذج نم باهرإلا عالتقال لودلا لك نواعتت نأ بجي :ىكيرمألا

 ًاباهرإ هنومست ام نيب ًايرذجو اًريبك اًقرف كانه نأ كل حضوأ نأ دوأ :ىنيطسلفلا

 نأ امك ىلودلا نوناقلا اهرقي ىتلاو لالتحالا دض ةعورشملا ةينطولا ةمواقملا نيبو

 هنولحت ام انيلع نومرحت اذالف ةمواقملا روصب ءىم ىكيرمألاو ىبوروألا خيراتلا

 هتمصو ىلودلا عمتجملا لهاجت نم هخيرات لاوط مجان ىنيطسلفلا فنعلا نإ .مكسفنأل

 .ةلقتسملا هتلود ةماقإو هضرأ ةداعتسال ةعورشملا هبلاطمو ىنيطسلفلا بعشلا ةاسأم نع

 مكنكلو رشابم لكشب انتبراحمل نييكيرمأ دونجب اوكراشت مل مكنإ نولوقت متنأ
 ىف ىكيرمألا وتيفلاب ًايسايسو ةيداصتقالا تانوعملاو حالسلاب ًايدام ليئارسإ نومعدت
 ىلاؤس رركأو «ةيلودلا ةيعرشلا نيناوقب اهمازتلا مدعو اهتسرطغ ديبأتب ةدحتملا ممألا
 طابحإلاو سأيلا ىلإ اننوعفدت اذاملو انقوقحل مكلهاجتو انتاداعم ىلع مكرارصإ اذامل

 نم اهاوس وأ اكيرمأ دض هانينج بنذ نود انلافطأو انبابش نم فالآلا ةايحب ةيحضتلاو

 نم ققحتي ال نوعدت امك هروذج نم باهرإلا ةبراحم نأ كل دكؤأ نأ دوأو ..لودلا

 ةيجاودزا ىف مكرارمتساو برعلاو نيملسملا نم ءايربألا نييالم ىلع ًابرح نش لالخ

 نم ىذغتي باهرإلا نأل ةدسافلا ةيشافلاو ةيروتاتكدلا مكحلا مظن ةدناسمو ريياعملا

 لهاجت نمو ةدسافلا ةيروتاتكدلا ةمظنألا نمو ىلودلا ىوتسملا ىلع لدعلا بايغ

 طسبأ نولهاجتت متنأو مكدناسن نأ انم نوبلطت اذالف بوعشلل ةعورشملا قوقحلا

 .مكاوس ىلع اهومرحتو اهب نوعتمتت ىتلا ةميركلا ةايحلا ىف انقح انقوقح

 ٠٠١7 ليربأ ؟ ؟ ةعماجلا توص
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 دقت ديعراتبت |[
 نع ىعم راوح ءارجإل ةلقتسملا فحصلا ىدحإ ىف لمعت ةيفحص ىنتءاج

 ةمواقملا دييأتب نآلا نورهاظتيو ليئارسإ عم عيبطتلل نوجوري اوناك نيذلا ءالؤه

 نيأ فرعأ نأ ديرأ» لوقلاب ىنترداب ةينويهصلا ةدابإلا برح ةهجاوم ىف ةينيطسلفلا
 انيب ةعورشملا ةينطولا مهقوقح لجأ نم نوينيطسلفلا لضاني ناك امدنع ءالؤه ناك

 نومدقتسيو نييليئارسإلا عم تارايزلا نولدابتيو عيبطتلا مالعأ نوعفري ءالؤه ناك

 ءاضعأ ةكراشم نوفكنتسي الو لب ةعارزلا ىف ءاربخكو حايسك ةيليئارسإلا دوفولا

 ديع هنوربتعي ىذلا ويام ١5 مويب مهلافتحا ىف رصم ىف ةيليئارسإلا ةرافسلا

 نيطسلف باصتغا موي ىبرعلا خيراتلا ف موي دوسأ عقاولا ىف وهو مهلالقتسا

 ماق ىنويهصلا ودعلا عم حلصلاو ديفيد بماك ةلظم تحت «ةنياهصلل اهميلستو

 ىسرم ىلإ ناوسأ نم ىرصملا عمتجملا حسمب ًاماع نيرشع ىدم ىلع نويليئارسإلا
 ةظفاحمو ةيرق لك ىف ةساسحلاو ةماهملا عقاوملاو نكامألا لك ىلإ اوللستو حورطم

 انتايصوصخ اوكهتناو اهبونجو رصم لاش ىف ىفشتسمو ةسردمو ريدو ءانيمو
 انودده ممل ةبسانملا ةظحللا ىفو ةيتايحلا انرارسأ نماوكو انايافخ راوغأ اوريسو

 بابش نم فالآلا اهيف كراش ىتلا تارهاظملا نكلو امل تلق «ىلاعلا دسلا برضب

 دوجولا ضفرت ةيقيقحلا رصم نأ لدجلا لبقي ال اب تدكأ اهئاسنو اهافطأو رصم

 لاكشأ لكل مالستسا الو مالس ال هنأ اهئادهش خيراتبو اهترطفب كردتو ىنويهصلا

 نإف ماهوألا فلخ تقاسنا دق ةلاض ةئف كانه ناك اذإو عادخلاو ؤطاوتلاو ةمواسملا
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 دق ةمزتلملاو ةرينتسملا اهعئالط ىعوو ىموقلا اهريمضو ىنطولا اهثارتب رصم

 فقوم كلذ ليلدو ةيادبلا ذنم مهتعطاقو مهتفشك |ى نوعطنتملا ءالؤه تحستكا

 عيبطتلا اوعطاق نيذلا تاعماجلاب سيردتلا ةئيه ءاضعأ ىداونو ةينهملا تاباقنلا

 تاقالع ةماقإ وأ ليئارسإ ةرايز ةينانألا هحاصم وأ هسفن هل لوست نم لك اومرجو

 .اهعم

 نوجورملاو نوعبطملا ءالؤه لوقي اذامل :ةلئاق لاعفناب اهثيدح ةيفقحصلا تلصاو

 لوقياذام ؟مهولا لازو راتسألا تفشكتا نأ دعب ىنويهصلا ودعلا عم حلصلل

 ًارازم مهبتاكم تحبصأو نييليئارسإلا ةمدخل مهتارازو دوهج اوسرك نيذلا ءارزولا
 ةدع ليئارسإ اوراز نيذلا نييفحصلاو باتكلا لوقي اذام ؟ةينويهصلا دوفولل ائاد

 تاقالعلا عيبطتو ىنويهصلا ودعلا عم حلصلل جيورتلل ًاقاوبأ اوحبصأو تارم

 بيرختلا لاوهأ ةعفادلا ةلدألاو قئاثولاب اوفشك نيذلا نويفحصلا لظي اذاملو ؟هعم

 روب ىض'رأ ىلإ ةبصخلا انلوقح اولوحو ةيرصملا ةعارزلاب نويليئارسإلا هقحلأ ىذلا

 لءاستن ؟هتاذ عيبطتلا موهفم ىف رظنلا ةداعإ ىلإ كلذ انوعدي الأ ةمومسملا مه-واقتب

 اهعضو ىلإ تاقالعلا ةدوع ساسألا ىف ىنعي عيبطتلا نأ ىرأ ىننإ :بيجت مث

 ىنويهصلا ودعلا امأ «ةيخيرات تاقالعو حلاصم اهب انطبرت ىتلا لودلا عم ىعيبطلا

 ةماقإ نكمي له بسحف ىموقلا اننمأو انحلاصم سيلو هتاذ اندوجو ددبي ىذلا

 ىلإ تاقالعلا ةدوع ةرهوج ىف ىنعي ليئارسإ عم عيبطتلا نإ ؟هعم ةيعيبط تاقالع

 نيذلا ءالؤه عم ةيلبقتسملاو ةينآلاو ةيخيراتلا ةموصخلاو ءادعلا ىأ ىعيبطلا اهعضو

 انلهأ اودرشيو انقوقح اوكهتنيو انيضارأ اوبصتغي ىك ةيبوروألا لودلا نم اوءاج

 مهتدهطضا ىتلا ةيبوروألا مهناطوأ عم مهتلكشم اولحي نأ نم ًالدبو نيطسلف ىف

 ةازغك انيلإ اوءاج هانينج بنذ نود ىبرعلا ملاعلا ىلإ مهتمزأ تردصو مهتظفلو
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 ةلكشم اهنإ ةيدوهيلا ةلكشملا نع نولوئسم نحن له :ىرخأ ةرم لءاستن ءنيحافسو

 مثًاليلق ةيفحصلا تتمص ..اهوقلخ نيذلا ءالؤه اهلي نأ بحيو ةيبوروأ

 بعشلا ىف نولزغتيو ىناغألا نوديجي اوحبصصأ نيبرطملا ىتح :تدرطتسا
 انسوؤر نوعدصي اوناك امدنع ةيضاملا تاوئسلا ىف اوناك نيأ هتالوطبو ىنيطسلفلا

 ضعب امل حضوأو اهلاعفنا نم ئدهأ ىك تلخدت انه ؟ةطباملاو ةهفاتلا ىناغألاب

 ..كل هلوقأ فوس ام ًاديج نيمهفت فوس خيراتلل ةسراد كرابتعاب :اه تلق رومألا

 ىروثلا دملا تارتف ىف ىنيطسلفلاو ىرصملا صخألا ىلعو ىبرعلا خيراتلا انربخي

 تارتف ىفو تاردخملا راجتو تاصقارلا ىتح نيينطو سانلا عيمج حبصي ىنطولاو

 نويقيقحلا نوينطولا رهظي ةيبنجألا ىوقلا ةوطسل مالستسالاو عجارتلاو رذجلا

 رمجلا ىلع نيضباقلاك ةينطولا مهتباوث ىلع نوضبقي مهناطوأ خيراتل نوبعوتسملا
 طوغضلا مهبهرت الو مهسوؤر نونحي ال ةبالصو بأدب لاضنلا ةريسم نولصاوي

 بصانم نم تاءارغإلا مهرهبت الو اهتأطو تدتشا امهم تالقتعملاو نوجسلاو

 عيبطتلا عم ىرصملا بعشلا ةصق انتصق هذه ..فئازلا اهقيرب عطس امهم لاومأو

 تالوطبو ىنيطسلفلا لاضنلا دعاصت نأ ىلإ كر ظن تفلأ نأ دوأ نكلو

 لوألا لضفلا ةبحاص ىه ىنويهصلا بصتغملا ةهجاوم ىف نييداهشتسالا

 نرقلا لئاوأ ذنم ةينويهصلا اهتجسن ىتلا ةللضملا راتسالا فشك ىف ىساسألاو

 تاعامجو «ةيبرعلا تاموكحلا نم نوملستسملاو نوئطاوتملا اهعم فلاحتو نيرشعلا

 حبصأ دقل «ةيراعتسا ةيرصنع ةكرحك ةينويهصلا ةقيقح تفشكتا دقل .حلاصملا

 قرش نيصلاو ًابونج ايقيرفأ بونج ىلإ الهش اكيجلب نم ىنادلاو ىضاقلا
 نطولا ةقيقح نوكردي ضرألا ءاحنأ عيمج ىف عيمجلا حبصأ ًابرغ نيتنجرألاو
 تأده «ةنوخلا ءالمعلا نم اهتينابزو ةينويهصلا ةقيقحو بصتغملا ىنيطسلفلا

 بعشلا درتسي ىتح ًاقاشو ًاليوط انمامأ قيرطلا لازي ال نكلو :تلاق مث ةيفحصلا
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 ءالؤه نم ةيبرعلا ضرألا رهطتت ىتحو ىنطولا هبارت لماك ىلع هتدايس ىنيطسلفلا

 نيينطولا نيب قرفلا وه اذهو ناطوألا ىلإ ءاتنالا ةبيرض هذه :اه تلق ..نيبصتغملا

 ةطحنملا لحارملا مدخ مهيمسأ نيذلاو ةجوملا نورياسي نيذلا ءالؤه نيبو نييقيقحلا

 .نطولا خيرات ىف

 ٠١٠١17 ويام ١ - ةعماجلا توص



 يىسوردعملا رصم يف هنع توكسملا

 ناطوألل ءامتنالا ا 8

 ىنيطسلفلا بعشلا عم نماضتلل ةيلافتحا مالعإلا ةيلكب ميدنلا ةرسأ تماقأ

 عم مالسلا ةيقافتا ناضحأ ىف تبرت ىتلا لايجألا عيمج نم ليمج دشح اهيف كراش

 ةياعدلا ماكر اوضفني نأ قداصلا ىنطولا مهسحب اوعاطتسا مهنكلو ليئارسإ

 حلصلا ةيناكمإ نع اماع نيرشع لالخ ةطلسلا قاوبأ امل تجور ىتلا ةفئازلا

 ىلإ اوءاجف ةيبوروألا مهغاطوأ مهتظفل نيذلا ناطوألا صوصل عم عيبطتلاو

 تحت نييعرشلا اهياحصأو اهلهأل ديرشتلاو ةدابإلا ناولأ لك اهيف اوسرامو نيطسلف

 ءاج ؛(«قرست الو لتقت ال» اهنيب نم ىتلا رشعلا اهاياصوو ةيدوهيلا مهتنايد راعش

 ةقباس لايجأ ةيهاركب محتلت ىك ليئارسإل مهتيهارك تدتما نيذلا بابشلا ءالؤه

 لافطأ ةروص اهتركاذ ىف عطستو ةينويهصلل مواقملا ىبرعلا هجولا ترصاعو تشاع

 مهروبق رفح ىلع ليئارسإ مهتربجأ نيذلا نييرصملا ىرسألاو رقبلا رحب ةسردم

 بابشلا ءالؤه ءاج ءبورح عبرأ ىف ةينويهصلا مهتلتق ىرصم ديهش فلأ ١

 نأشب ماهوألا تطقسأ ىتلا ةينيطسلفلا ةضافتنالل مهئامتناو مهئالو اودكؤي ىك

 رمتؤم دقعل ةعاجشلا مهيدل رفوتت مل نيذلا عيبطتلا تاعامجو مالسلا تاعامج

 نيطسلف ىف نيدماصللو ءادهشلل مهراذتعا نومدقيو مهماهوأ هيف نوعجاري

 .ةيبرعلا ضرألل ةينطولا ةدايسلاو ةماركلا ةداعتسال ةذفلا مهتايحضتب نيعاسلا

 نفلاو ةسايسلاو ةفاقثلاو ركفلا زومر نم ةزراب ةعومجم ةيلافتحالا تمض دقو

 بعشلا سلجم وضع ىحابص نيدمح مهنيب نم ناكو نينييطسلفلاو نييرصملا نم
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 عدم ددعت هددسح د...
 ليجل ًاعطاس ًازمر لازي الو ناكو 141/7 ماع ةفاحصلا مسق ىف جرخت ىذلاو

 ةهجاوم ىف فقو نأ ذنم هتيرارمتساو هلاضنو ليصألا ىنطولا هيعوب تاينيعبسلا

 حورلا مهلتسا ىذلا ليجلا ىلإ ىمتني هنأ هل دكؤي ىك ريغص بلاط وهو تاداسلا

 ءانبأ عم هنأو رصانلا دبع لامج لحارلا ميعزلل ليصألا ىموقلا سحلاو ةينطولا

 دقو .فورظلا ةأطو تدتشا امهم امنولصاوي فوسو ةلاسرلا هذه ىلع ءانمأ هليج

 ًاباص لظو ديرشتلاو لاقتعالاو رهقلا لاكشأ ةفاك ةلاسبب مواق ذإ هدعو ىف قدص

 ةداح ةقرافملا تناك .ءارقفلا اياضقو نطولا اياضقل هزايحنا رمج رمجلا ىلع اضباق

 نسحلا لثميو تاينيعستلا ليحل ىمتني رخآ جذومن نيبو ئضملا جذومنلا اذه نيب

 راهبنالاو برغلاب قاحتلالا مالحأو ةيدرفلا اهعماوص ىف ةلوزعم ةليئض ةلق ظحلا

 فلخ وأ ةرجحلا ماهوأ فلخ اهضعب ثهلي ىتلا جذانلا كلت ةعداخلا هرهاظمب

 نأ نودقتعيو لاملا وأ ذوفنلا وأ هاجلا نم ًاردق مهحنمت دق ىتلا ةريغصلا بساكملا

 وأ ةئشانلا ةيملعلا مهتناكم ددهت دق ىتلا ةرطاخملا نم ًابرض ةماعلا اياضقلاب ماتهالا

 نأ دمع نع نولهاجتيو مهتايح فلغت ىتلا ةعداخلا ةنينأمطلا مهلخاد نم عزتنت دق

 فرش مهحنم ريثكلا مهاطعأ ىذلا نطولا اذه اهوعفدي نأ مهيلع ةبيرض نطولل

 رفسلا نم اونكمت ام ةياعرلا هذه الولو أرابك مهنضتحاو ًاراغص مهاعرو هل ءامتنالا

 هوقلت ىذلا ملعلا الولو نييبوروألاو نييكيرمألا كئلوأل ًادادنا فوقولاو جراخلل

 الول مهجذتاسأ مهيلع اهغبسأ ىتلا ةياعرلا الولو نطولا تاعماجو سرادم ىف

 الب ةهئات ةشه تانئاك اوناكل اذه لك الول طورش الب مهيوذ مهل اهحنم ىتلا ةبحملا

 .لبقتسم الو خيرات

 نيذلا نيثدحتملا تاملك ىلإ عمتساو ةيلافتحالا ىف جذومنلا اذه كراش ول تينمت

 ةيرصانلاو ةيسكراملاو ةيلاربيللاو ةيمالسإلا ةيسايسلاو ةيركفلا تارايتلا ةفاك اولثم
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 نسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ىتلا نيطسلف ةيضق ةيزكرملا ةيضقلا نع دحاو لجر ربصو لقعو بلقب اوثدحتو

 ملو ةيرصملا ةينطولا ةيضقلا رهوجو بلق لثقت لازت الو لماك نرق دادتما ىلع تناك
 ىتلا ةيضقلا لوح فافتلالاو دحوتلا نود ةيجولويديألاو ةيركفلا مهتافالتخا لحت

 ىف ًايلاح ةرئادلا ةكرعملا نأ مهعيمج دكأ ثيح ىرصملا ىموقلا نمألا ميمص سمت

 هب ددحتي فوس ىذلا ردقلا سفنب رصم لبقتسمب قلعتت ةكرعم ىه نيطسلف

 ةيؤرلل هيوشت وه ةقيقحلا هذه نيوبت وأ هيوشت ىأ نأو ةينيطسلفلا ةيضقلا لبقتسم

 ىركسعلاو ىوونلا ديدهتلا لظ ىف ةيمنت الو مالس الف رصم لبقتسمل ةيجيتارتسالا

 ىأرلا ىف فالتخالاو لدجلاو شاقنلا نأ جذومنلا اذه كردأ ول تينمت ليئارسإلا

 وهامو مهصخي ًايتاذ وه ام نيب زييمتلا ىلع نيرداقلا مهسفنأب نيقثاولا ةمس وه
 ةدحاجلا مهتاوذ نيب نوطلخي الف ةفاقثلاو ةسايسلاو ركفلا اياضق صخب ًايعوضوم

 ًافالتخاو ًاقافتا لدجلا ةباحر نيبو مهوعرو مهونبت نمب ةيناسنإلا مهتاقالعو

 ىدل باوص وه ام لك نع ًاثحاب قلطنيو ةقيضلا تاذلا دودح زواجتي ىذلا لدجلا

 ية رد رانا دير حل نار و انهاوع نوملب ارو هييادسف مورا
 انمو ةثادحلا ىمسي [ناراهبلا وأ قمحأ ريغص ماقتنا ىف ريكفتلا وأ تاذلا ىلع ءافكنا وأ

 ةيخيراتلا هتريسمو انعمتجم زيمي ام ةقيقحل عاو لمأت وأ ليصأت نود ةثادحلا دعب

 اهتعزنو اهروطت تاسالمو ةيبرغلا تاعمتجملا ةريسم نع ىرذجلا هفالتخاو

 نم انعازتناو ائئادجوو انلوقع ىلع طلستلل ةبوؤدلا اهتالواحمو ةيئالعتسالا

 نيب ةنراقملا نم ىسفن عنمأ مل .ةيناثلا ةجردلا نم نينطاومك مي انقاحلإو انتاعمتجم

 ىف نيفرطتم درجم عيبطتلا راصنأ نأ ىريو ةيلاربيللا بوثب رثدتي ىذلا جذومنلا اذه

 كلذ ىحابص نيدمح نيبو ىنطولا طنخلا نع نيجراخ اوسيلو ليئارسإل مهدييأت
 اياضقو هلهأب ماحتلالل نجسلا نم هجورخ روف عراسي ناك ىذلا ليصألا ىنطولا

 لالخ نمو مهعمو مهب الإ ةيصخشلا هتاحومط ققحي نلو ربكي نل هنأ ًاعنتقم هنطو
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 هب تقثو ىتلا عومجلا طسو لعفلاب ربك دقو مهتامزأو مهمومه ىف قداصلا هسامغنا

 ايحي نأ نع ىنطولا هلاضن هلغشي وأ هعنمي ملو مهنع ًابئان بعشلا سلجم ىلإ هتلمحو

 ةعئار ةرسأ أعم انوكو اهجوزتو ةعماجلاب هل ةليمز بحأ باشك ةيعيبطلا هتايح

 مهومدقو هاياضقب حيحصلا ىعولاو نطولا بح مهيف اوسرغ ًالافطأ اوبجناو

 عدبأو نيدمح فاضأ اى اوفيضيو اوعدبيو ةريسملا سفن اولصاوي ىك ةيده نطولل

 ٠٠١7 ويام -١8 مارهألا
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 ! ليطابألا فسن َ 0

 ةعماجلا نأ ىلإ فيراعم ةديرج ىف نوعمش ىروي ليئارسإلا ىفحصلا راشأ

 دوهيلا نيب ىنيج هباشت دوجو ىلإ تانيجلا ملع ىف ثاحبألا ربع تلصوت دق ةيربعلا

 نيب ىنيج هباشت دوجو فاشتكا مت ةقباس ثاحبأ ىفو «قارعلا لامش ةقطنم ناكسو
 ىتلاو /١44 ماع ةلتحملا نيطسلف ناكس نم نيينيطسلفلا ةصاخ برعلاو دوهيلا

 نيينيطسلفلا مظعم نأ هداقتعا نع بتاكلا برعيو «ليئارسإ ةلود نآلا اهيلع قلطي

 موي ىف نكت ل نيطسلف ناو نيطسلف نم اورجاهي مل نيذلا مهسفنأ دوهيلا ءانبأ مه

 وهو ريخألا ءزجلا ىف ليئارسإلا ىفحصلا عم قفتأو .ناكسلا نم ةيواخ مايألا نم

 ةكرحلا تاءارتفا تجور امك ناكسلا نم ةيواخ مايألا نم ًاموي نكت مل نيطسلف نأ

 «ضرأ الب بعشل ًانطو نوكتسو بعش الب ضرأ نيطسلف نأ تمعزو ةينويهصلا

 مل نيطسلف ناكس نأ وه دمع نع ليئارسإلا ىفحصلا اذه هافخأ ىذلا ءزجلا نكلو

 دوهيلا لكشو «ةيبلغألا نويحيسملاو نوملسملا لكش لب ءًادوبي مهلك اونوكي
 ىلع طقف رصتقي نيينيطسلفلاو دوهيلا نيب ىنيجلا براقتلا اذه نأو ةيلقأ برعلا

 نورق ربع اوعتمتساو نيطسلف ىف ةيبرعلا ضرألا ىلع اوشاع نيذلا برعلا دوهيلا

 ةعومجم مهل لاثم زربأو «ىمالسإلا ىبرعلا مكحلا لظ ىف ىنيدلا حماستلا خانمب

 دوهيلا ناعي ملو ليئارسإ ةلود دوجو نوضراعي نيذلا برعلا دوهيلا اتراك اروطان

 ةيحيسملا ةيبوروألا تاموكحلا دي ىلع مه ثدح (لثم ديرشتلاو داهطضالا برعلا

 وتيجلا مساب تفرع ةلوزعم قطانم ىف نوشيعي مهتلعجو مهتدراطو مهتظفل ىتلا
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 تسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ةيدوهيلا ةلكشملاب فرعي ام نولكشي اوحبصأو ابوروأ مهب تقاض امدنعو ىدوهيلا

 نمو مهنم ةئيربلا نيطسلف ىف ةيبرعلا ضرألا ىلع مههلاقثأب تقلأو مهليحرتب تماق

 .مهداهطضأ ةعبت

 ندم ىف برعلا ناكسلل ىنيج ثحب ءارجإب ليئارسإلا ىفحصلا اذه بلاطيو
 رهظتل سدقلاو ليلخلاو نالقسعو ةلمرلاو افيحو ةرصانلاو اكعو دفصو ايربط

 ىفحصلا اذه هحرطيام عم قفتأ انأو ؛هتالوقم دكؤت ىتلا ةيملعلا قئاقحلا

 نيمداقلا دوهيلا ىنيجلا ثحبلا لمشي نأ وهو ءسوكعملا قطنم اب نكلو ليئارسإلا

 ةينيجلا روذجلا ةيملعلا قئاقحلا انل فشكت ىكل برعلا ىلع رصتقي الأو ابوروأ نم

 ايناملأو ايسورو ادنلوب نم اوءاج نيذلا ىدوهي نويلملا فصنو ةئالثلا نييالملل

 ةنياهصلا اهيلإ دنتسا ىتلا ةفارخلاو ةلوبحالا انل فسنتو ءايبويثأو ايكافولسوكيشتو

 دوهيلا ءالؤه عيمج نأ ملاعلل رهظي فوس ذئدنع .ةبصتعملا مهتلود سيسأت ىف

 ةيرآلاو ةيدرونلا سانجألل ىمتنت تانيج نولمحيو ايقيرفأو ابوروأ نم نيحزانلا

 نييماحلا نطوم ةيبرعلا ضرألل ىمتتت ال ىتلا سانجألا رئاسو ةيجنزلاو

 نومتتي ال ابوروأ نم نيحزانلا دوهيلا ءالؤه نأ نم ملاعلا دكأتي فوسو «نييماسلاو

 ملعلا ىلوتيس ذئنيحو ؛مويلا ىتح ايناملأ ًاصوصخ ابوروأ اهب نوزتبي ىتلا ةيماسلل

 .نامزلا نم نرق ربع ةينويهصلا اهتجور ىتلا ةيسايسلا ليطابألا فسن

 مارهألا -19//1/ 75٠١7
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 نيطسفورس“ || |
 ناكو ءارثلاو ملعلاب تزيمت ةيطارقتسرأ ةلئاع ىف تبرت اهليج تائب ىكذأ تناك

 ةقيقر ةاتف تناك هذاتسأ ةنبا نم جوزت مهأفكأو نييرصملا نيماحملا رهشأ نم اهدلاو

 ةيلئاعلا ةغيصلل ًاقفو اهئانبأ ةيبرتب تمتهأ ةيعوسوم ةيفاقثو ةينف لويم تاذ ةفهرم

 تقحتلاو نيسدنهمو ءابطأ اوجرختو مهل موسرملا بردلا ىلع دالوألا راسو «ةعبتملا

 ىلع اهتريصبو اهساوح تحتفت ثيح بادآلا ةيلكب ةيزيلجنإلا ةغللا مسقب ةنبألا
 اهرصاحي ناك ىذلا ىقبطلا جايسلا راطإ ىف اهنهذ لغشت تناك ةلئسأل تاباجإ

 ىنيطسلفلا رعاشلا اهليمزب ًايفطاع تطبترا «هيف تأشن ىذلا تمزتملا ىلئاعلا خانملاو

 ناك ةاتفلا رارصإ نكلو ساق ضفرب تلبوق اهمأ تحتاف امدنع اهجاتو ةعفدلا ةرد

 فحصلا ىف اهتثبال ايعن رشنت نأ مألا تررق .رعاشلا تجوزتو اهترسأ تكرت ىوقأ
 اهجوز عم ةيساقلا فورظلا تابلقت ةاتفلا تشاع ..ةرسألا ء(كح لخدت الول

 ناولأ عيمج مضت ىتلاو ىنيطسلفلا نطولا تالئاع قرعأل ىمتنملا ىنيطسلفلا

 ىسايسلا لاضنلاو ءنفلاو ملعلاو لاملا ىف رقفلاو ءارشلا ثيح نم فيطلا

 ةيرق نم ًاعيمج اوجرخ مهنأ الإ نيطسلف ءاحنأ عيمج ىف اهئانبأ رشتنيو ىعامتجالاو

 ترصتخا ثيح اكيرمأ نم هاروتكدلا ىلع اهوصح دعب .ةيبرغلا ةفضلاب ةناسغ ريد
 لشف نكلو باجنإلا تلواح «طقف نيماع ىلإ تاوئس عبرأ نم ةيساردلا ةحنملا

 تاداسلا راز ثلاثلا هرهش ىفو ميمت تبجنأو ىرخأ ةرم تلواحو لوألا اهلمح

 جراخ هدرطو ةفيلخلا مسق ىف لاقتعالا ىنيطسلفلا رعاشلا بيصن ناكو سدقلا
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 فورظلا ةوسق ىوضر لمتحت مل «ةريغصلا ةرسألل راتخملا رقمل رجملا تناك «دالبلا

 نيترم رفاست ًاماع ١7 لاوط تلظو ةلاسبب تمواق «ناطرسلاب تبيصأ ةيلاوتملا

 قارفل' تاباذع تلمحت .ميمت لفطلا اهتبحصبو تسبادوب ىف ميقملا اهجوزل
 ملاعلا ةقزترم لك مهدض فلاحتي نطوو ةيضق ىلإ ىمتني لفط ةياعر ةيلوئسمو

 ىفنو ىسايسلا رهقلاو ضرملا ةهجاوم ف ىوضر تدمص ناطوألا ةرساسو

 لفطلا ربك ىتح كاوشألاب ةعورزمو ةموغلم بورد قوف ىعسلا تلصاو جوزلا

 ثروو تاينيطسلف تاهمأ نم نيردحنملا ءانبألا عيمج نم رثكأ هتيضق ىلإ ىمتناو

 عمجلا بعصي نيعرف نيب عمجف ىملعلا ثحبلا همأ نعو رعشلا ةبهوم هيبأ نع
 ديزي ال هرمعو اكيرمأ نم ةاروتكدلا ىلع لصحو رعشلاو ةيسايسلا مولعلا امهنيب

 لخاد مألا اهتشاعو ىفنملا ف بألا اهشاع ةقاشو ةليوط ةلحر اهب جوت ًاماع 5 نع

 ةيعادبإلا اهتاردق لضفأ ةنحملا تجرخأ دقف بهتلملا رمجلا نم حطس قوف نطولا

 ىه ةيرشب ةيده عورأ نيطسلفل تمدق ةقومرم ةمزتلم ةذاتسأو ةبتاك رصم تبسكو

 .ىثوغربلا ميمت روتكدلا رعاشلا

 ٠٠١5 ريمسيد ال - ةعماجلا توص
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 ةفسالفلا رئامض نيأ ا |[

 رثكأ نم دعت ةيزانلا ايناملأب زتيفشوأ ركسعم ىف ةدابإلاو لاقتعالا ةريخ تناك اذإ

 ربع ىتلاو ةيدوهيلا ةيلقعلا ىلع اهتاصب تكرت ىتلاو دوهيلا ةركاذ ىف يتلا براجتلا

 رعش ال هنإ :روثأملا هلوقب ةيدقنلا تروفكنارف ةسردم ةفسالف زربأ ونوردوا اهنع
 ملظ نأ) تروفكنارف ةفسالف ميعز ريماكروه اهنع ربعو زتيفشوأ دعب ءانغالو

 لواحي مث (ضيوعت ىأ ىضاملا لايجأ ةاناعم قلت مل ثيح ادبأ ىهتني نل ىضاملا

 نأ دكؤي |نيح ةماع ةيناسنإو ةيفسلف ةعقاو ةيخيراتلا ةعقاولا هذه لعجي نأ رمياكروه

 ةناهإلا ثيح ؛ميحجلا نارفأ ىف ًاقارتحا اوبهذ نيذلا ءادهشلا مه نييقيقحلا رشبلا

 لضانت ةيناسنإل ةيقيقحلا زومرلا مه لاقتعالا تاركسعم ءادهش ربتعا ذإ ةاناعملاو

 ةغل ىلإ مهل ثدح ام اومجرتي نأ نيركفملاو ءاملعلا ةمهم حبصتو ءاقبلا لجأ نم
 اهنكسأ ىتلا ةفيعضلا مهتاوصأ لالمخ نم كلذ ناك ول ىتح عمست نأ ىغبني

 .رلته ةيغاطلا

 ةيعامجلا ةدابإلا حباذم اورصاع دق اوناك ول ةفسالفلا ءالؤه لوقي اذام ىرت

 وأ ءانفلا ىلع مهرابجإو مهلزانم ريمدتو مهضرأ باصتغاو ىنيطسلفلا بعشلل

 لهو ؟ديزيو نرق فصن لاوط ليئارسإ اهتادأو ةينويهصلا ةكرحلا بناج نم ةرجملا

 باسح ىلع ابوروأ ىف ةيدوهيلا ةلكشملا لح متي نا مهرئامض ىضريو مهدعسي ناك

 ىبرعلا نطولا بلق ىف ًايجيتارتسا ًاعقوم لغشي هنأ ىوس هل بنذ ال رخآ بعش
 مايق ريربتل لالغتسا أوسأ تلغتسا ىتلا ةينيدلا تاسدقملا مدقأ هتابنج نيب ىوحيو
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 ورجل رك قم وكفملا م هت بمس

 اثارت كلمي بعشل ةعورشملا ةينوناقلاو ةيخيراتلا قوقحلا باسح ىلع ةعنطصم ةلود
 ءالؤمل ةيلوطبلا ةمواقملاو ضفرلاب اهيف نايرش لك ضبني ًاضرأو ةراضحو

 ىراضحلا ثارتلا اذه ريمدتل ملاعلا عاقب لك نم اوتأ نيذلا بناجألا نيبصتغملا

 ناك اذإ ؟ةسدقملا ضرألا قوف لايجألا تائم ربع نوينيطسلفلا هماقأ ىذلا خسارلا

 ءادهش نع اذامف ةفسالفلا ءالؤه رظن ىف نييقيقحلا ءادهشلا مه زتيفشوأ اياحض

 نيركفملا ءالؤه ةماه للكت ةناهمو لذ ىأو راع ىأ ؟نيطسلف ىف اياحضلا ءالؤه

 نيينيطسلفلا نم ءادهشلا بكاومو داهشتسالا دهاشم نورصاعي نيذلا ةفسالفلاو

 ىذلا مهنطو ةداعتسا ىف عورشملا مهقح لجأ نم ًانابشو ًاخويشو ءاسنو ًالافطأ

 ماكحلا رئاهض دمع نع هلهاجتتو ةيلودلا تامظنملاو ةمظنألا عيمج هدض أطاوتت

 نيأ ؟ناسنإلا قوقحب قدشتت ىتلا ةرحلا تاوصألا نيأ .هوركفمو رصعلا ةفسالفو

 نع ًاعافد اسنرف بلق ىف نوركفملاو ةفسالفلا اهدوقي ناك ىتلا جاجتحالا بكاوم

 تارهاظملا نيأ ؟اسنرف نع لقتسم نطو هل نوكي نأ ىف ىرئازجلا بعشلا قح
 ملاعلا تاحاس تألم ىتلاو ايقيرفإ بونج ىف ةيرصنعلا ةقرفتلا ماظن دض ةمراعلا

 ؟ملاعلا ريمض نيأ ..؟ةليوط تاونس ىويسألاو ىقيرفالاو ىبرعلاو ىبرغلا

 7٠٠١8 ويام - مارهألا
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تربانوب روثأمو ةينيطسافلا ةيضقلا 1 ١
 

 لحارلا ىرئازجلا سيئرلا عم ىثيدح ىف راد ام ةيدامرلا مايألا هذه ىف ركذتأ
 ىلع ءانب اهب تمق ىتلاو ١1717 ربمسيد ىف رئازجلل ىترايز ماتخ ىف نيدموب ىراوه

 ةروثلا لاح ناسل دهاجملا ةفيحص دادعإو قئاثولا نم ةيملعلا ةداملا عمجل ىل هتوعد

 ةروثلا ءانثأ ةيرئازجلا ىنطولا ريرحتلا ةهبج اهتردصأ ىتلا تارشنلا رئاسو ةيرئازجلا

 راطإ ىف كلذو ؛ةروثلا مالعإ عنص ىف اوكراش نيذلا نيدهاجملا ءاقل ىلع ةوالع

 نم ىتشهد هل تيدبأ دقل «ةيرئازجلا ةروثلا ةفاحص نع ريتسجاملا ةلاسرل ىدادعإ

 صاخ ىنبم ىف نوشيعي نيدهاجملا بلغأ تدجو امدنع اهب تئجوف ىتلا ةقيقحلا

 ةيدايقلا بصانملا ىلوتي ناك |نيب «ىمادقلا نودهاجملا اهيلع بتك ةطفاي هولعي مهل

 جراخ نوشيعي مهبلغأ ناكو لبق نم مهب عمسأ مل صاخشأ رئازجلا نوئش ةرادإ ىف

 ءالؤه ءاج ديهش نويلم نم رثكأ ءامدب ةروثلا ترصتنا امدنعو ةروثلا ءانثأ رئازجلا

 ةرارملا نم ولخت ال ةيرخسب لاقو نيدموب سيئرلا مستبا اهراث اونجي ىك نيدفاولا

 اهذفنيو ءايكذألا امل ططخي ةروثلا نإ لاق دقل ةدلاخلا تربانوب ةروثأم نيركذت له»

 .«نويزاهتنالا اهراث ىنجيو ءالبنلا

 ىسألاو نجشلا نم ولخت ال حورب ًامود اهديعتسأ ىتلا ةلوقملا هذه قدصأ ام

 ءالجو لبنو مهتيحضت ءاهبو نيينيطسلفلا نييداهشتسالا عادبإ عباتأ انأو ًاصوصخ

 نهارلا ىنيطسلفلا دهشملا لمأتأ امدنعو «مهلافطأو مهتاهمأو مهتاجوز دومص

 ىأ دهشت ملو ةيفاغشلاو ةهازنلاب تزيمت ىتلا ةينيطسلفلا تاباختنالا ترفسأ ثيح
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 ةجطلبلا لامعأ نم رصم ىف ةيباينلا تاباختنالا اهب تلفح ىتلا تاكاهتنالا نم عون

 هذه ترفسأ دقل ريوزتلا عئاقوو ىنمألا سعاقتلا ىلع ةوالع ةجفلا ىواشرلاو

 ىلع قباسلا ىنطولا اهخيرات مغر حتف عجارتو سامح ةمظنم زوف نع تاباختتنالا
 حتف زومرل ىسني ال اسرد ىنيطسلفلا بخانلا ىطعأ دقل 21991 ولسوأ قافتا

 ءادهشلا باسح ىلع عورشملا ريغ ءارثإلاو داسفلاو مؤاشتلاب مهتمظنم اوقزم نيذلا

 لخادلا ىف ىنيطسلفلا بعشلا ةقث سامح تلانو نيدماصلا تاميخملا ناكسو

 ةعورشملا ةينطولا قوقحلاو ةيقيقحلا مومهاب ىوضعلا اهطابتراو اهتيقادصمب

 ريرحت لجأ نم ًانابرق مهومدق نيذلا ءادهشلا تائم لالخ نم ىنيطسلفلا بعشلل
 فقوم نوكي اذكهو ..ةماركلاب ًاللجم ًاغاش ًارح هتداعتساو ىنيطسلفلا نطولا

 .ةعورشملا هاياضقو اهنطول ةيمتنملا ةيعاولا بوعشلا

 م١٠١٠ "رياربف 6 - ةعماجلا توص
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 ريرحتلا ناديم يف ل

 نيينيطسلفلا ىبالط دحأب ىضاملا رهشلا ىف قشمدل ىترايز لالخ تيقتلا

 ىلاهأ نم ىروس لضانم تيب ىف ءاقللا ناكو ةيبرغلا ةفضلا نم ًامداق ناكو ىمادقلا

 تاراوحلا ترادو ةيليئارسإلا نوجسلا دحأ ىف اماع رشع ةثالث ىضغق دقو نالوا

 عم حلصلا تايقافتا عيقوت دعب ىبرعلا ملاعلا ديوهتل ةينويهصلا تاططخملا لوح

 قارتخال ةقوبسم ريغ اصرف ليئارسإل تحاتأ ىتلاو ايناتيرومو ندرألاو رصم

 اهيفقثم تايدتنم ىلإ للستلاو اهارقو اهبندم لخاد لغلغتلاو لودلا هذه مصاوع

 نم ديدعلا دقعو اهترساسو املامعأ لاجر باطقتساو ةيملعلا اهتاسسؤمو

 .اهتاموكح عم تاقفصلا

 هيفقثمو هتئاطسبب ىبرعلا عراشلا لظيسو لازي ال نكلو) ىنالوجلا لضانملا لاق

 ناجتللا تائم دوجوب دهشتساو (ةئيبخلا اهتاططخمل ًاضهانمو ليئارسإل ايداعم

 نييالم ادع ونويهصلا دوجولل ةضهانملاو ىبرعلا نطولا ءاحنأ ىف ةرشتنملا ةيبعشلا

 قارعلاو ايروسو رصم ىف ةنياهصلا ىديأب اهؤانبأ دهشتسا ىتلا ةيبرعلا تويبلا
 .نادوسلاو نميلاو ندرألاو نيطسلفو نانبلو

 لقعلا ةرؤب لتحت اهنأل رصم ىلع ىشخأ ىننإ) ىنيطسلفلا قيدصلا لاق

 لزتره ةلوقم ىسنأ نلو ىبرعلا ملاعلا ىف ىقيقح لا اهنزو نوكردي مهف ىنويهصلا
 ملحلا قيقحت نأ مهل دكأ امدنع ١14605 ماع رصمل هترايز ءانثأ نييرصملا دوهيلل

 هتياهن أدبت فوسف ىهتني نأ هل ردق اذإو رصم نم انه نم أدبي نيطسلف ىف ىنويهصلا
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 عم حلصلا ةيقافتا عيقوت دعب ريثام ادلوج حيرصت اديج ركذأ [ك رصم ىف اضيأ انه
 اققحن نأ انلشف ام مالسلاب رصم عم ققحن نأ ىلإ علطتن اننإ) تلاق امدنع رصم

 ةيقافتا لالخ نم رصم عيكرت فدهلا نأ دكؤي اهمالك ىف نماكلا ىنعملاو برحلاب

 ملاعلا فدهتسي ىذلا ىنويهصلا عورشملا ىف اهجامدإو اهتكوش رسك ىأ مالسلا

 .(هلك ىبرعلا

 ةبسنلاب ىنويهصلا ططخملا ىف ديدجلا وه م نكلو اديج كلذ ملعن اننإ) هل تلق

 ةيربعلا ةعماجلا نأ اًرابخأ تعمس ىننإ لاؤسلا اذهب ئنيتقبس دقل) باجأ (رصمل

 ال ىذلا ريرحتلا ناديمب دصقت اذام) هل تلق (ريرحتلا ناديم ىف اهل عرف حتفل ططخت

 فوسم ةيكيرمألا ةعماجلا نإ) لاق (اهريغل وأ ةيربعلا ةعماجلل عستي ناكم هب دجوي

 ططختو رصم ىف ةديدجلا ءايحألا دحأ ىف ديدج ىنبم ىلإ لقتنتو ميدقلا اهرقم عيبت
 .(ىنبملا اذه ءارشل ةيربعلا ةعماجلا

 قنتخم توصب ةحئاص تضفتناو ىتبقر لوح فتلت ىعفأ ةعسلب تسسحأ

 هلاق ام ةحص دكؤت ىك ةريخألا رابخألا تءاج فسأللو (اذه ثدحي نأ ليحتسم)

 ىف لوألا اهتحفص ردص ىف ةيروهمجلا ةفيحص ترشن دقف ىنيطسلفلا قيدصلا

 (ريرحتلاب ةيكيرمألا ةعماجلا ىنبم ليئارسإ ىرتشت له) لوقي ًاربخ ىضاملا عوبسألا
 ةرادإ ةذتاسأ ضعب فلك دق ةيكيرمألا ةعماجلا ءانمأ سلجم نأ) ىلإ ربخلا ريشيو

 ةنايد وأ ةيسنج ىلإ رظنلا نود ءارشلا ةميق ريرحتل ةصقانم دادعإل ةسدنهلاو لامعألا

 .(ىرتشملا

 نرقلا ةياهن ذنم رصم اهتدهش ىتلا ةيخيراتلا دهاشملا ىتركاذ ىلإ تلاوت دقل

 خوراب وكرام فيزوج رصم ىلإ دفو (نيح ١445 ماع ذنم ديدحتلابو رشع عساتلا

 ةيعمج اهيلع قلطأ ةرهاقلا ىف ةينويهص ةيعمج لوأ سيسأت ىف روفلا ىلع عرش ثيح
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 ةينويهصلا ةكرحلل ةوعدلا ىف ةيعمجلا هذه تطشن دقو ةينويهصلا ايخوكراب

 ديعسروبو ةيردنكسإلا لثم ةيرصملا ندملا ضعب ىف اهل عورف ةدع ءاشنإ ىف تحجنو

 ةبسنلاب ةينويهصلا ةياعدلل عاعشإ زكرم رصم لعج ىلإ تعسو ةروصنملاو اطنطو

 ىدوهيلا ناطيتسالا عورشم ثحبل ١1١ 5 لزتره ةرايز تءاج مث نييقرشلا دوهيلل

 اناذيإ كلذ ناكو ةيدوهيلا ةيلامسأرلا رسألا هب تفتحا ثيح ةيرصملا تاطلسلا عم

 نبا نويهص نب ةيعمج سيسأت ىف ىلجت ىذلاو رصم ىف ىلعفلا ىنويهصلا طاشنلا ءدبب
 ماع ىنويهصلا لاب رمتؤم جمانربل اهينبت تنلعأ ىتلاو 1108 ماع ةيردنكسإلا دوه

 ةيردنكسإلاب ةينويهصلا ةيعمجلا تحبصأ ١9١17 روفلب دعو رودص دعبو 17

 ىلع ارصتقم اهرود دعي ملو ةرشابم ةيملاعلا ةينويهصلا ةمظنملا نم تاهيلعتلا ىقلتن
 دقو .نيطسلف ىلإ ةيدوهيلا ةرجهلا تايلمع ليهست ىف تكراش لب ةيئاعدلا ةطشنألا

 تلكشتف ةظوحلم ةجردب ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا دعب ىنويهصلا طاشنلا عستا

 ماق ١1918 ماع ىفو .ىباكملا ىداون ةطبارو ةيعئالطلا ةينويهصلا ةعيشلا تاظنم

 ةروص عرفلا اذه ناكو رصم ىف ةينويهصلا ةمظنملل عرف لوأ سيسأتب ورتساك نويل

 امك .ىركفلاو ىداصتقالا ىئاعدلا طاشنلا ثيح نم ةينويهصلا ةمظنملل ةرغصم

 تاعربتلا عمجل ىرخأ ةليسو (دوهيلل ىموقلا قودنصلا) ثيمياك نريكلا عرف ناك
 .نيطسلف ىضارأ ءارشل نييرصملا دوهيلا نم

 ىف ايناملأو ايلاطيإ ىف ىشافلا مكحلا نابإ رصم ىف ةينويهصلا ةياعدلا تشعتنا دقو
 تائيهلا تكشت ةيشافلا ةمواقم راتس تحتو .نيرشعلا نرقلا نم تاينيثالثلا

 ىنويهصلا ركفلل جيورتلا ىف ريطخ رودب تماقو ىنويهصلا ءالولا تاذ ةيدوهيلا

 نيفقثملا رابك ضعب مامتها باذتجا ىف تحجنو ةيشافلا ةمواقمب ءاعدالا لالخ نم

 مهدييأت اهوحنم ثيح امهريغو لكيه نيسح دمحمو نيسح هط لثم نييرصملا
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 هب موقت تناك ىذلا جودزملا رودلا ةقيقحب كاردإ وأ ةلفغ نع ءاوس مهعيجشتو

 .نيحلا كلذ ىف رصم دوب اهنوك ىتلا (ةيرلتهلا ةمواقم ةطبار)

 عم تبكاوت ىتلا ةينويهصلا فحصلا نم ةعومجم رودص رصم تدهش دقو

 ةيعوت ةفدهتسم .ءاهدو رذحب اهراودأ تسرامو ةينويهصلا ةكرحلا فادهأ

 بسك ىلع لمعلاو ةيحان نم ةينويهصلا ةكرحلا حلاصل نييرصملا دوهيلا باطقتساو

 تدمتعاو .ىرخأ ةيحان نم بيلاسألاو لئاسولا ةفاكب ىرصملا ماعلا ىأرلا دييأت

 رمتؤم دقع دعب اصوصخ ةيرصملا ةفاحصلا ىلع نرقلا ةيادب ىف ةينويهصلا ةياعدلا
 مث 1917 زوفلب دعو رودص دعب ىتح وحنلا اذه ىلع رمألا لظو 1891 لاب

 ةغللاب ىنويهص ىمالعإ توص لوأ اهرابتعاب ١97١ ليئارسإ ةفحص تردص
 تاموقم ةينويهصلا ةكرحلا تلمكتسا نأ دعب كلذو رصم ىف ردصي ةيبرعلا

 ةيفاقث داونو تاميظنت دوجو ىف تلثمت ىتلاو ىرصملا عمتجملا لخاد اهدوجو

 تلبقأ امانعو .ةيدوهيلاو ةيرصملا ةدئاسملا نم ةضيرع ةدعاقو ةيضايرو

 وأ نيسوق باق نيعسلف ىف ىدوهيلا ىموقلا نطولا قيقحت حبصأو تاينيعبرألا

 نم ىرصملاو ىبرعلا ماعلا ىأرلا نيعأ ممأ ىنويهصلا رطخلا اما فشكناو ىندا

 ةكرحلا ةهجاوم ىف ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلا نيب ةيمادلا تامادصلا لالخ

 فحص رادصإ نع ةنياهصلا فقوت ذئنيح ةيناطيربلا ةدناسملاب ةموعدملا ةينويهصلا

 ةلجم رادصإ ىف لثمت ديدج ىنويهص ىئاعد بولسأ ىلإ اوأجلو ةديدج ةينويهص

 ىدوهي ليومتب نييرصملا نيفقثملا رابك نم ةبخن تمض ىاقث عباط تاذ ةيرصم

 ناكو ١955 ربوتكأ ىف تردص ىتلا ىرصملا بتاكلا ىه ةفيحصلا كلت ىنويهص

 ناكو ةيرصملا ىدوهيلا ىراره ةرسأ اهليومت تلوتو نيسح هط اهريرحت سأري

 ةيرصملا ةفاحصلا هيف تألتما ىذلا تقولا ىف ايشماه ةينيطسلفلا ةيضقلاب اهمامتها
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 نيينيطسلفلا نيب تقولا كلذ ىف اهتورذ تغلب ىتلا ةيمادلا تامادصلا ةيطغتب

 هريسفت وأ هعاجرإ نكمي ال ىرصملا بتاكلا ةلجم فقوم نأ كش الو ةنياهصلاو

 ىف تمهسأ دقف اهدعاصت ةورذ ىف كاذنآ تناك اهنأل ةينيطسلفلا ةيضقلاب لهجلاب

 اهتجلاعمو دمعتملا اهلهاجت لالخ نم ةينويهصلا فادهألل ةرشابملا ريغ ةياعدلا

 (تاينيعبرألا) تقولا كلذ ىف غلب ىذلا ىنيطسلفلا ىنويهصلا عارصلل ةيحطسلا

 .هلاعتشا ةورذ

 نيطسلفب مامتهالا ىف ةيموقلاو ةينيدلا تاهاجتالا فلتخم رصم ىف تقالت دقل

 اهفرط ىطارقميد ىنطو عارص ةمحلم تقولا كلذ ىف شيعت رصم تناكو

 لالتحالاو ىارسلا ةهجاوم ىف دفولا ةدايقب ةيرصملا ةينطولا ةكرحلا ىساسألا

 بارتقا ىأ نوضراعي زيلجنإلا ناكو .ةيلقألا بازحأ نم مهئافلحو ىناطيربلا

 لالخ نم مهتاططخم ذيفنت ىف اوحجن دقو .ىبرعلاو ىنيطسلفلا بعشلا نم ىرصم

 دمحم ةموكح فقوم انه ركذنو ىناطيربلا لالتحالل ةيلاوملا ةيرصملا تاموكحلا

 نيميقملا نيينيطسلفلل اهديدهتو ىنيطسلفلا بعشلا ةروث دض ١9769 اشاب دومحم

 ليعامسا ةموكح كارتشا كلذك ةيفئاطلا ةنتفلا ةراثإب مهماهتاو درطلاب رصمب

 تاريذحتلا عيمج هلهاجتم ١977 عيبر ىف ميقأ ىذلا بيبأ لت ضرعم ىف ىقدص

 .ةينيطسلفلا ةينطولا طاسوألا اهيلإ اهتهجو ىتلا

 ش ةيربعلا ةعماجلا
 55 ىف سدقلا ىف اهحاتتفا مت ىتلا ةيربعلا ةعماجلا نع ثيدحلا ىلإ اذه اندوقيو

 ناكو .تاينيرشعلا ىف نيطسلف اهتدهش ىتلا ثادحألا زربأ نم ١9765 ماع ليربإ

 ىف ةيبرعلا بوعشلا رئاسو ىنيطسلفلا بعشلا تلمش ةعساو ءادصأ ثدحلا اذهل

 ديعب ىدم ىلإ ثدحلا اذه عم ةيرصملا فحصلا تبواجتو .رصمو قارعلاو ايروس
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 .ىدوهيلا ثعبلا ةركفو ةعماجلا هذه ءاشنإ نيب ةلصلا زاربإ لع تصرح ثيح

 رمتؤملا ردصأ امدنع 1410١ ماع ىلإ ةيربعلا ةعماجلا ءاشنإ ةركف عجرتو

 ىنويهصلا رمتؤملا ررق ١931 ماع ىفو ةركفلا دييأتب ارارق سمانلا ىنويهصلا

 نكلو تاييمصتلا عضوو ضرألا ءارش ىف لعفلاب أدبو ةعماجلا ءاشنإ رشع ىداحلا

 روفلب دعو ردص املو عورشملا كلذ قيقحت نود لاح ىلوألا ةيملاعلا برحلا عالدنا

 نيطسلف ىلإ تءاج ىتلا ةينويهصلا ةنجللا ىلإ دهعو ديدج نم ةركفلا تثعب 7
 لبج قوف اهئانبل ىساسألا رجحلا نامزياو عضو ثيح ةعماجلا ءاشنإب ١914 ماع

 ١975. ماع ايمسر تحتتفا مث سدقلا ىف نوتيزلا

 ظاقيإ ةفدهتسم قاطنلا ةعساو ةفيحص ةلمح قرشلا بكوك ةفيحص تداق دقلو

 هلجأ نم تئشنأ ىذلا فدهلا ةقيقحب قلعتي اميف هريونتو ىرصملا ماعلا ىأرلا

 عوبر ىف ةراضحلاو ملعلا رشنل ةليسو تسيل اهرابتعاب سدقلاب ةيربعلا ةعماجلا

 ى ىدوهيلا ىموقلا نطولا قيقحتل ةيملع ةزيكر اهنكلو اهوئشنم ىعدي امك قرشلا

 ةيربعلا ةعماجلا حاتتفال روفلب دروللا ةوعد ىنعم نع) ةفيحصلا لءاستتو نيطسلف

 لهو مهنايك ىلع ىضقيس هنأل نيطسلف لهأ هنم وكشي ىذلا دعولا بحاص وهو
 .(ملاعلا ىف ملعلا تاعماج حتتفت اذه لثمل لهو هلالجو ملعلا ةبيه عم اذه قفتي

 ليلخ ىقلأو روفلب دروللا مودق موي نيطسلف ىف لماش بارضإ نلعأ دقو

 رارق ذختا روفلا ىلعو سدقلاب فيرشلا مرا ةصنم قوف نم ًاينطو ًاباطخ ىنيكاكس
 ىلإ غلبو اهلهأ ةبغر ريغ ىلع اهلخد ىتلا دالبلا ةرداغم ىلإ روفلب دروللا وعدي
 جاجتحا بابسأ ليلحتب غالبلا ةفيحص تمتها دقو ىناطيربلا ىماسلا بودنملا

 دض ىه روفلب ةرايزل نيينيطسلفلا ةعطاقم نإ) تلاقف روفلب ةرايز ىلع نيينيطسلفلا

 مهحنم نيذلا نيطسلف ىلإ دوهيلا نيحزانلا ةرثك دضو روفلب هلثمي ىذلا حيرصتلا
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 ةنجلل ١57١ نييرصملا ةعطاقمب فقوملا اذه تهبشو (رورملا زاوج روفلب حيرصت

 ىتلا رئلم ةنجلل ١97١ مارهألا امأ ةياحلا ساسأ ىلع ةضوافملل تءاج ىتلا رئلم

 ةلئاق برعلل اهدقن تهجو دقف مارهألا امأ ةياحلا ساسأ ىلع ةضوافملل تءاج

 برعلا عطتسي ملو ًاريشك هيف امم رثكأ روفلب حيرصت نم اوجرختسا دق ةنياهصلا نا)

 نيجرفتملا ةيلستل تاياورلا ليثمت هبشي ام ريغ نوهامكم لئاسر نم اوديفتسي نأ

 نيذلا ةنياهصلا بنذالو مهتحلصم مهمه نيذلا زيلجنإلا بنذ بنذلا سيلو

 ةحناس ةصرف لك اوعاضأو نمألا فيراصت نع اومان نيذلا بنذ لب انطو نوبلطي

 .(مهؤامعز مهل اهمسر ذنم ةنياهصلا مالحأ اوفرع مهنأ عم

 ديسلا ىفطل دافيإ وهف ةيربعلا ةعماجلا حاتتفاب طبترأ ىذلا مهألا ثدحلا امأ

 رصم كارتشا راثأ دقو ةعماجلا حاتتفاب لافتحالا ىف كارتشالل ةيرصملا ةعماجلا ريدم

 تربع نيينيطسلفلا نم جاجتحالا نم ةفصاع ةينويهصلا ةعماجلا هذه حاتتفا ىف

 كاردتسا ديسلا ىفطل لواح دقو .نيطسلف ىف ةينطولا تادايقلاو فحصلا اهنع

 فورظلا هيف نلعأ ًايمسر ًانايب ردصأو ةيمالسإلا دهاعملا ةرايزب ماقف رمألا
 ةردا ةوعدلا نأو اصوصخ نسدقلا ف هتمهنب تطاحأ ىلا ةقيقذلا تايبالللاو

 تاعماجلا نأش وه [مى ةسايسلاب هتلص مادعنا ضورفملا نم ىملع دهعم نم
 ةعماجلا حاتتفاب لافتحالا اهب طيحأ ىتلا ةغلابملا نم هبايترإ ىدبأ هنكلو .ةيملعلا

 نأ هملع ىلإ ىمن امدنع ًاصوصخ ةينويهصلا ةوعدلل جيورتلا ىلع ىوطني ام ةيربعلا
 لافتحالا ىف هتملك ءاقلإ نع عنتما كلذلو ةيربعلا ةغللا ىه ةعماجلاب سيردتلا ةغل

 ىبرعلا رصنعلا ىلع هليضفتو ىنويهصلا رصنعلل رصم دييأت كلذ نم مهفي ال ىتح
 .نيطسلف ىف

 ةموكحلا ىلع رصتقت مل ةيريعلا ةعماجلا تالافتحا روضحل ةوعدلا نأ عقاولاو



 قسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ةيرصملا رايدلا ىتفم تيخب دمحم خيشلا ىلإ ةلثامت ةدعد تهجو لب بسحف ةيرصملا

 نم قيرف بهذ دقو .اهيلع ادري ملو اهالمهأف اشاب ىكز دمحأ روتكدلا كلذكو كاذنآ

 رذتعاف لافتحالا كلذ رضحي نأ ملعلا مساب هوجرو تيخب خيشلا ىلإ رصم دوبم

 (لف .رفسلا ىف ةريبك تاليهست هيلع اوضرعو هيلع اوحلأف رفسلا ةقشمو نسلا ربكب
 نيطسلف لهأ ىلإ ءيسي ًالافتحا رضحي نأ عيطتسي ال هنأب مه حضوأ اعرذ مهب قاض

 ةينويهصلا رئاودلا تلغتسا دقو .ةعماجلا هذه ببسب دادح ةلاح ىف مه نيذلا

 ىدم دعبأ ىلإ ةيئاعدلا ةيحانلا نم ةيربعلا ةعماجلا حاتتفا لفحل ديسلا ىفطل روضح

 م رتيور نأ تاعاذإلاو فحصلاو ةيبوروألا ءابنألا تالاكو كلذ ىف اهتكراشو

 تقلع دقو .ديسلا ىفطل مسا ىوس لفحلا كلذ اورضح نم ءامسأ نم ركذت

 هذه رصم بودنم روضح نأ) اهوقب كلذ ىلع ةينويهصلا (ىلكيو نيئسلاب) ةفيحص

 دقو (نيطسلف لهأ ىأر ةينويهصلا ىف ىرت ال ةلقاعلا رصم نأ ىلع ًاليلد ناك ةلمفحلا

 ىف نيكراشملا دوهيلا دحأو ىرصملا خويشلا سمجم وضع وشتوب فسوي هون

 .ةينويهصلا ةيضقلا ىلع ةيرصملا ةموكحلا فطعب ةيريعلا ةعماجلا تالافتحا

 نآلاو ىناطيربلا لالتحالا نمز ىف اهنم رصم فقومو ةيربعلا ةعماجلا ةصق هذه

 ىبرعلا ملاعلا ىلع اهتضبق ماكحإو ةيكيرمألا ةنميهلا دعاصت دهشم نمز ىف نحن

 ًالصف نويرصملا دهشي لهف ةيعسوتلا اهتاططخمو ليئارسإ حلاصل رصم هبلق ىفو)

 ريرحتلا ناديم ىفو ةرهاقلا بلق ىف ةينويههصلا دض مهعارص ىف ًاديدج ًايومد

 ! 1و حتتلاو

 "٠٠١ ويام ؟؟ ىبرعلا
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 مالو ةيحت يننبلا بونجلا يله | |
 تيقلت امدنع لالقتسالل رشاعلا ديعلاب ايرتيرإ تالافتحا نم ىوتل ةدئاع تنك

 فلاحتلا راطإ ىف ىبرعلا ءاقللا ىف ةكراشملل ىبونجلا نانبلل ىفاقثلا سلجملا ةوعد

 بونجلا ريرحت ىلع لوألا ماعلا رورمب ًالافتحا لوئسمو نماضتم ملاع لجأ نم

 ىلإ ىنتداعأ ىتلا تايركذلاو ةشايجلا رعاشملا نم نافوط ىلخادب قفدت ..ىنانبللا
 ىنطولا ررحتلا تاكرح تناك ثيح «تانيتسلا ةبقح «ىليج خيرات ىف ةئيضملا ةبقحلا

 ةيبرعلا ررحتلا تاكرح نع تايركذلا تمحازتو اهقلأتو اهراهدزا جوأ ىف

 اهءامعزو اههلاطبأ انكراشو ءاهكراعم اهعم انشعو ءاهانرصاع ىتلا ةيقيرفآلاو

 ايقيرفأ بونجو ايرتيرإو ايبيمانو ىوبابميزو رئازجلا ىف ءلالقتسالا تالافتحا

 ءاهدهشن ال دق ىتلا نيطسلف امتح ىتأت فوس قيرطلا ىلعو .نانبل بونج وه اهو
 .اهيف كراشي فوس ىدافحأ ليج نكلو

 ىنويهصلا قارتمخالا بيلاسأل ةينطولا ةمواقملا نع ةودنلاب ىثيدح راطإ ىف

 ىمالعإلاو ىفاقثلا وزغلا ةمواقم ىف ةيرصملا ةبرجتلا تلوانت «ىبرعلا ماعلل

 بماك ةيقافتا ىلإ الوصو «ىنويهصلا نايكلا مايق ىتح روفلب دعو ذنم ,«ىنويهصلا

 مالعإلاب ةيرصملا ةمواقملا تطبر مث ءىرصملا بعشلا عومج نم ةضوفرملا ديفيد

 ايروس نم نيثحابلاو نيركفملا نم ةبخن مضي ءاقللا ناك .ىنانبللا بونجلا ىف مواقملا

 راد انتفاضتسا .اسنرفو وريبو ىليشو نانبلو رئازجلاو قارعلاو سنوتو نيطسلفو

 ماتيألا ةياعرب متهت ءكيلوثاكلا مورلل ةعبات ةينانبل ةسسؤم ىهو «ًادبعب ةيانعلا
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 76٠١ ايلاح مضتو ؛«1974١ ماع ذنم اهطاشن تأدب دقو «ةينانبللا برحلا اياحضو

 لازغ ميلس بألا ىلإ اهئاشنإ ف لضفلا عجريو .ةينانبل ةفئاط 18 نولثمي ًالفط

 رادلا تضرعت دقل) .رادلا ريدم دعس ناوطنأ بألا لوقيو «كريرطبلا بكان

 كلذ مغرو .1486 21987 ىماع لالخ «نيترم رشابملا ليئارسإلا فصقلل

 فصق دعب «لماك رهش ةدمل ىنيطسلف ئجال فلأ ١٠6 ىلاوح فيضتسن نأ انعطتسا

 تسسأت ىتلا «راوحلاو ةيمنتلا ةقلح ىنبم ةيانعلا راد رواجيو «ةينيطسلفلا تاييخملا

 داجيإ ىف فئاوطلا عيمج لشف دعب رخآلا لوبقو راوحلا ةركف ءاسرإل ١94« ماع

 نم ضيرع عاطق رادلا ةطشنأ ىف كراشيو .نيينانبللا عيمج مضت ةلماش ةغيص

 ىلإ لمأ ةكرح نم «ةينيدلاو ةيسايسلا تارايتلا عيمج نولثمي ؛ىنانبللا بابشلا

 ةيوبرت ةيفاقث جمارب ميظنتب موقتو .ىبونجلا نانبل شيج ىتح ىكارتشالا بزحلا

 .لصاوتلاو ءاقللا .فئاوطلا عيمج نم «ىنانبللا بابشلل حيتت

 ًافويض مضت تناك دوفولا نأ مغرو تارايزلاو تارضاحملاب ًامحدزم انجانرب ناك
 ىلع ؛عيمجلا نم ظوحلم رارصإ كانه ناك هنأ الإ اماع نيناثلا ههضعب رمع زواجت
 ىف تعفترا دي لك حفاصت ىك انيدايأ دتمت نأو ءبونجلا ضرأ نم ربش لك روزن نأ
 .ةرطق رخآ ىتح ةلاسبب تمواقو «ىنويهصلا ودعلا هجو

 اديص ىف ةيادبلا
 مسا هيلع قلطي ءاماع 4٠٠ هرمع قيتع ىنبم ةرايزب انأدب .اديص ىف ةيادبلا تناك

 ةيلهألا تايعمجلا ىدحإ ًايلاح هرجأتستو «ةيسنرفلا ةموكحلا هكلتمت «ناخلا

 مث :ةيعاتجالاو ةيفاقثلا ةطشنألا ةسرامل ىبونجلا بابشلل هتصصخ دقو «ةينانبللا

 ءالؤه عم لصاوتن «ةميدقلا ىراوحلاو ةقزألا ىلإ .:ةفهلو قوش ىف انعفدنا

 ةيلهألا برحلا لاوهأ «نامزلا نم نيدقع ىدم ىلع نوماقي اولظ نيذلا .نيدماصلا
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 تورط ارم نت هه توككسملا سس سل بح سل عع

 باحرتلاب انولبقتسا .ًابونج ةينويههصلا تاءادتعالا ميحجو «لامشلا نم ةيتآلا

 بيقابق - ًايودي عنصي نوباص - سبالم ؛ةيبعشلا علسلا نم ماوكأ طسو «ةوافحلاو

 نع مهطأسنو ءرصنلاب ةئنهتلاو ةيحتلاب مهردابن انك «تاوارضخ - ةهكاف - ةيبشخ
 بودجلا ىوق ترسخ دقل : ًالئاق رينتسملا ةيبشخلا بيقابقلا عئاب باجأ «لاوحألا

 ضرألا روهدت ىلإ ىدأ ام :ةرجه لاو حوزنلا ةجيتن ءاهناكس فصن نم رثكأ

 مضب ىنويهصلا ودعلا ماقو .اديصو ةيطبنلاو نويعجرم ىف ًاصوصخ ؛ةيعارزلا
 تارمعتسم ىلإ ةينانبل عرازمو ىرق ةدع تلوحتو «ىضارألا نم ةعساو تاحاسم

 لبأو اخيبرطو ةروصنملاو ةيحلاصلاو ةيكلاملاو اح اصو نينوه لثم «ةينويهص

 ةمصاعلا لخدم دنع سؤبلا ءايحأ ىف ًايلاح ىرقلا هذه ناكس ميقيو ؛حمقلا

 نجسب تلقتعاو «ةمواقملا ف تكراش ةيبونج ةاتف ثيدحلا لمكتستو «توريب

 نم ريجهتلا ىدأ دقل) لوقت .ةيئاسنلا تاودرنخلا ضعب ىف نآلا رجانتو ؛مايخلا

 خاوكألا نم فلؤم «ديدج ىدودح طيرش ىلإ ناكسلا لاقتنا ىلإ ىدودحلا طيرشلا
 ةيحاضلاو ةيبرغلا توريب لوح سؤبلل ديدج مازحك فتلي «ةيئاوشعلا نكاسملاو

 .بونجلا نم ةدرشملاو «:ةرجهملا رسألا فالآ هتكست «ةيبونجلا

 ةينامنإ ةطخ

 ةمهتب ١9195 ماع لقتعا دقو ءالوح ةيرق بابش دحأ «ىزاجح رماس انفقوتسي

 لوقي «مايخلا نجس ىف تاونس ال ىفمأو «ىنانبللا ىعويشلا بزحلا عم هنواعت

 .ىنانبللا بونجلل ىنويهصلا لالتحالا ةمواقم ىف ةينطولا ىوقلا لك تكراش دقل)

 اهطابترال ءىسايسلا ىوتسملا ىلع ةدقعم ودبت بونجلا ريرحت ةلأسم تناك اذإو

 ّقشلا وأ :ةيعامتجالا ةيضقلا نأ الإ «:ةيلودو ةيميلقإ عاضوأ عم اهكباشتو

 لالتحالا ءاهنإ نأل .حاحلالا ديدشو ًاحضاو ودبي «ةينطولا ةيضقلل ىعامتجالا
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 ىتلا ندملاو ىرقلا رامعإل «ةلماكتمو ةلماش ةيئانإ ةطخ هعبتت نأ دبال «ليئارسإلا

 ةيرخص حطسأ ىلإ تلوحت ىتلا ىضارألا حالصتسا ىف ةدعاسملاو ءبرحلا اهترمد

 تلازام ىتلا ءىرقلل اهريفوتو ؛ىناطيللا هايم نم ةدافتسالا نم دبالو .ءادرج

 .ةيبارتلا كربلا ىلع دمتعت

 بونجلا دمتسا دقل :ًالئاق ليبنلا بضغلاب ههجو ًالتما دقو رماس درطتسيو

 ةرهاظو .هضرأ قوف نوشيعي نيذلا رشبلاو .ههايمو هخانمو هضرأ نم هتيصخش

 رس وه اذهو .ضرألاو ناسنإلا نيب قيثولا ىرحسلا طابترالا سكعت ةمواقملا

 نع لوألا ىجيتارتسالا عافدلا طخ هرابتعاب بونحلا زرب كلذلو .بونجلا دومص
 .(نانبل ةدايسو ةدحو

 دادعت نأ ىلإ ريشت ىتلاو ؛ناوطنأ بألا اهم ىندوز ىتلا ةمولعملا ذئنيح تركذت

 «نانبل ناكس لمجم نم /1“/ ىلإ لصي ١1447« تاءاصحإ بسح «ىنانبللا بونجلا

 ؛ندمو ىرق نيب ٠١5 مضت «بونجلا ىف ليئارسإ اهلتحت تناك ىتلا ةقطنملا نأو

 .ةعرزم ال6 ىلإ ةفاضإ

 ةنيدم ىهو .لماع لبج ةدعاق مساب فرعتو «ةيطبنلا ىلإ انلقتنا ىلاتلا مويلا ىف

 ىف ةقيرع اهنأ اى ةيهقفلا سرادملا تاهمأ تسسأن اهيفو «يبرعلا ملاعلا ىف ةقيرع
 :تاينيتسلاو تاينيسمخلا ىف اهئانبأ تافاته تلاعت ام ًاريثكو ليئارسإ دض ةهجاوملا

 ةيرق ىلع رورملاب انتلوج تأدبو ««ةيبرع رئازجلاو «ةيبرع شكارم ةيرحلا بالط ايد
 اوربجأو ءاهولخدو ؛ةكئاشلا كالسألا ىنانبللا بابشلا محتقا ىتلا ء.نونرأ

 «فيقش ةعلق ىلإ اندعص مث ١1449« رياربف 7١1 اهنم باحسنالا ىلع نييليئارسإلا

 ىف ةيليئارسإلا عقاوملاو نوصحلا اياقبب انررمو ,نيطسلف فراشم ىلع لطت ىتلا

 عقومب انررم مث .ةخماش «نويعجرم تويب عفترت تناك رخآلا بناجلا ىلعو «ةقطنملا
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 مالعأ ؛ةطيحملا لابجلا ىلع فرفرت تناكو .نويعجرمو ةيطبنلا ةاذاحمب «هتافز

 ىف رودتو طبه ةرايسلا تذخا 23٠٠١ ويام 17 ىف اهريرحت ىلإ ةراشإ ؛هللا بزح

 ماق ثيح «ىناطيللا رهن فافض ىلع «ةلدرخلا ةقطنم ىف «ةرهبم ةينوزلح ةكرح

 دعب اهلوح هللا بزح نكلو .ةقطنملا هذه ىف تويبلاو رجشلا ريمدتب نويليئارسإلا

 ءارفغصلا تاتفاللا قيرطلا لوط ىلع رثانتت «ةيحايس تاعجتتم ىلإ ريرحتلا

 ذفن ىذلا «ىحلا ديهشلا ةيلمع اهزربأو .داهشتسالا تايلمع ىلإ ريشت ؛ةمخضلا

 .ايبول لت ةقطنم ىف !يلس داعو ؛ هدرفمب ةيلمعلا

 عزن دايعألا ديع ريرحتلا) ةيلاتلا ةرابعلا أرقا تاتفاللا ىدحإ ىف رظنلا ققدأ

 ةبرخ ةيرق نبا «ىبونحلا باشلا دجام دايز ينباجأو تلءاست (داصتملا ءدب ىماغلألا

 تمدق دقو .نويليئارسإلا اهكرت ىتلا ماغلألا ةقطنملا هذه ىف رشتنت) لوقي .ملس

 .ماغلإلا هذه ةلازإل ةريبك تاماهسا «ةيلودلا تاوقلا ةدعاسمب «ةيبرعلا لودلا

 دحل شيج فلخ نوئبتخي اوناكو مهسفنأ ةياحلل نوصخلا نوميقي نويليئارسإلا ناكو

 دودح ىلع ىنازولا ةقطنم ىف .ةمواقملا تابرضل ةرشابم ىدصتي ناك ىذلا «ليمعلا

 ًاصوصخ «ةينويهصلا تارمعتسملا دهاشن ىدودحلا طيرشلا دادتما ىلعو ءنيطسلف

 الك رفك دودح ىلع عقت ىتلا ؛ةمطاف ةباوب دنع ةهربل فقنو .ةلطملا ةرمعتسم

 عبتي دهمم امهدحأ «نيقيرط ىلإ قيرطلا عرفتي كانهو .ةينيطسلفلا دودحلل ةمخاتملا

 :ةلحرلا قيفر دريو .لءاستأ ؟ةمطاف ىه نم .نيطسلف عبتي ىبارت ىناثلاو «نانبل

 ءاسنلا ىدحإ تبيصأ امدنع ١95/8 ماع ىنيطسلفلا ريجهتلا ةرتف ءانثأ ةياكحلا أدبت

 ذنمو «ةعقبلا هذه دنع اهيلع ًايشغم تطقسو «ليئارسإلا صاصرلاب تاينيطسلفلا
 دتمت رصبلا ددم ىلع ..ةمطاف ةباوب مسا ناكملا اذه ىلع ىلاهألا قلطأ تقولا كلذ

 ةرمعتسم |مهفلخو «حمقلا لبأ ةيرقو ؛هلطملا ةرمعتسم .ةلتحملا نيطسلف انمامأ
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 عقت ىتلا ؛ةيروسلا رجغلا ةعيض ديعب نم ودبت رخآلا بناجلا ىلعو .ةنومش تايرك
 مالعأ رشتنت انه .ليئارسإلا لالتحالا تحت لازت الو «ةينانبللا ةيروسلا دودحلا ىلع

 قمرج لبج اهفلخ عفتريو ؛ءارضخلا لمأ ةكرح مالعأو .ءارفصلا هللا بزح

 لمحت تايلاديم نوعزوي هللا بزح بابش اهدشني رصنلا ىناغأ ىلعتتو .ىنيطسلفلا
 .هللا رصن نسح خيشلا روص

 مايثلا لقتعم

 قوف «ةيقرشلا ةهجلا ىلع ءاعبش عرازم انمامأ رهظت مايخلا لقتعم لخدم مامأ
 ريشيو .ةينالوجلا سمش لدجم ةيرق ًاليلق دعبلا ىلع اهفلخ رهظت مث «لالتلا
 اهيضارأ نم ءزج لازي ال ىتلا «ةينانبللا ابوش رفك ةيرق ىلإ نويبونجلا ءاقدصألا

#2 

 .التح

 انتركاذ ىف همسا طبترا ىذلاو ءايحايس ًارازم حبصأ ىذلا لقتعملا ىنبم ىلإ انلخد

 .ليئارسإلا بيذعتلا ةيشحو ةلاسبب اومواق ىذلا ءنيلضانملا نم ديدعلا ءامسأب
 ماع ذنم لقتعملا لخاد اوطقس نيذلا ؛ءادهشلا ءاسأب ةمئاق لقتعملا ةهجاو ردصتت

 ةلبنق .اهب بذع ىتلا ةقيرطلا .مسا لك مامأ بتك دقو ؛مهارق ءامسأو 14

 ةحول ةمئاقلا هذه رواجتو .ةساسح نكامأ ىف ةيئابرهك كالسأ وأ :ضرم وأ «ةيزاغ

 ءاسأو ؛نيفيزملا نيضرمملاو نيققحملاو «نيناجسلا نم نيحافسلا ءامسأ لمحت

 جرب - الك رفك - ةيشيعلا - ساهيم ريد - هيم هيملا - ةعيلقلا - نويعجرم ..مهارق

 ةرابعلا هذه تأرق ءاسنلا نجسب نيزانزلا ىدحإ لخدم ىلعو .نيزج < كولملا
 .ىفيفع حافك انقفارت تناك (قئاقد رشع ..مايأ ةرشع لك ثانإلل سمشلل ةحاب)

 ىتلا ةنازنزلا لخاد نم اهتبرجت انل ىكحت تأدب ءاليتاش ميخم نم ةينيطسلف ةلضانم

 متو /١948« ماع نييليئارسإلا ىديأ ىف ةريسأ اهعوقو ذنم «تاونس ا/ اهب تضمأ
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 تاوق نم ةضافتنالا ءادهش ةيلمع ىف تكراش دقل :لوقت .1445 ماع اهنع جارفإلا

 ةثالث تقرغتسا ىتلا ؛«تايلمعلا ىدحإ بقع رسألا ىف تعقو دقو .اليتاشو اربص

 ءالمع دحأ ىديأ ىف ىتعومجم تعقو مث .لابجلا طسو .كهنملا ريسلا نم مايأ

 ةعومجملا نم نانثا بيصأو «دحل تاوق عم انكبتشاو .الك رفك ةعيض ىف ««ليئارسإ

 نم ءالمعلا شيج ةياحل ءزجاحك ىقيرط ىف اهعضوب نويليئارسإلا ماقو

 ىلع تمجهف «ليمعلا تيب ريجفتب تمق ىننكلو .اهلمحأ تنك ىتلا «تارجفتملا
 .مايخلا لقتعم ىف ترسأو «ىلع ضبقلا مت ةظحللا كلت ىف .ًابرض ىنتعسوأو ءاسنلا

 :نيدنيحولا نيريسألا ةراتك ىهسو ان تنك تنال ءادحت ةعتس ةلماعملا كناكو

 .نينوجسملاو ىرسألا ةلماعم ةحئالب نجسلا مازتلا مدع ىلإ عجري ةلماعملا ءوسو

 مث «ةنازنز ىف ةديحو ةيادبلا ف تنكو .انترايزب رمحألا بيلصلل ًاحومسم نكي مو

 ًابكرم ىدودحلا طيرشلا ىرق ىلإ نيمتني «تاينانبل تالقتعم © هب ربنع ىلإ انلقتنا
 ىتح ١9/5 نم ةيناسنإ ةياعر نود مايخلا لقتعم لظ دقو .الوحو نورتيعو

 ملاعلا عم ةمات ةعيطق ىف انك .لوخدلاب رمحألا بيلصلل حمس امانع 05

 ءاهتلأس ؟حافك اينآلا نيلعفت اذامو .ةيدعملا ضارمألاب انبصأ دقو .ىجرانلا

 موي انصصخ دقو «ةينطولا ةيضقللو «نيلقتعملا ةياعرل ىتايح تسرك دقل :تباجأو

 متي ىتح عراوشلا ىف مصتعن فوسو «نيلقتعملاو ىرسألا عم نماضتلل ويلوي '"

 (ءافرشلل سيلو ءالمعلل نجسسلاو ءالمعلل تسيلو انل نانبل) .انث فئاظو ريفوت

 تارايتلا عيمج نم نيلقتعملا ءمسأو تاراعشلاب ةئيلم نيزانزلا طئاوح تناك

 .هللا بزحو نييموقلاو نييعويشلا !ةيسايسلا

 ىف رتم نع اهتحاسم ديزت الو ؛ماوعأ اهب تضمأ ىتلا ةراشب ىهس ةنازنز انرز

 «ةلضانم 8 تالقتعملا ءاسنلا ددع لصو ١94/4 ماع ىف حافك لوقت ءفصنو رتم
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 ةفرغ كانهو .ىعامجلا ءاسنلا نجس اهقوف بوتكم .تارجح ؛ ىف نميقي نك

 .ءايرهكلاب بيذعتلاو .قيقحتلل ةصصخم

 اهمدختسي ناك ثيح .هلهأ ىلع لضانملا اهنم لطي ةريغص ةحتف كانه تناكو

 .فارتعالا ىلع نيلضانملا رابجإل ققحملا

 - ءابرهك - برض - لكر - سفر اهيلع بتك ةتفال دجوت بيذعتلا ةحاب ىف

 نيذلا ءامسأ اهيلع بتك ةتفالو «لقتعملا بناج ىلإ بلكلا عضو - ةنخاس هايم بص

 قئاقد 4 ًاموي نيرشع لك مامحلا) لوقت ةتفال اهقوف تعفترا دقف «مامحلا ةفرغ امأ

 ةرارحلا ةجرد لصتو «ءاتشلا ىف جولثلا اهيطغت ةقطنملا هذه نأ فورعملاو (دراب ءام

 امحن ةمخض ةكفال انتفداص لقتعمل | ىنبم نم جورخلا دنعو ءرفصل أ تحت ام ىلإ

 نوبستحت ثيح انورظتنا) اهيلع بتك دقو «ةثالثلا نييليئارسإلا ىرسألا ةروص

 ءالمعلا

 ىف نيدنجملا ءالمعلا نأ ءبونجلا ىف تادماصلا ىدحإ «دلقم انيد ىنتربخأ

 ىرق نم ١716٠ مهنم ءًأدنجم 10٠١" مهددع ىلامجإ غلبي ناك دحل تايشيليم

 نم 16١ ءاربص قرشو نيزج نم 05١/ «ليبج تنب ىرق نم فلأو ؛نويعجرم
 «ءصخش ١6٠١ ةلتحملا ةقطنملا ءانبأ نم ليئارسإ ىف نيلماعلا ددع غلبيو ءايبحاص

 ءراثلا فطقو «قدانفلاو معاطملاو ةطايخلا ىف نولمعي اوناك تايتفلا نم مهمظعم

 .هتالوكيشلا عناصمو

 صخألا ىلعو «هئانبأو بونجلل اهتاسسؤمو ةينانبللا ةلودلا لهاجت نأ كشالو



 قسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 بونجلا ءانبأ نم ريبك ددعب عفديو «ةيشيعملا ةمزألا فعاضي «نوررحملا ىرسألا

 نم رطخأ ًايليئارسإ ًاقارتخا لكشي اذهو «ةيليئارسإلا ةضبقلا ىلإ ةلماعلا هاوقو

 اذإو .ىنويهصلا ودعلا عم ىرابجإلا عيبطتلا روسج دحأ لثميو «ىنمألا قارتخالا

 «بونجلا ريرحت دعب اص وصخ «ةمواقملا نم اهفقوم تمسح دق ةلودلا تناك

 لب ؛هدحو ىفكي ال فقوملا اذه نأ الإ ءلتحم نطو ىف ةيحص ةرهاظ اهرابتعاب

 ًايفاقثو ًايرادإ بونجلا طبر ديعت «ةيئانثتسالا ريبادتلا نم ةلسلس هبحاصت نأ مزلتسي

 تاءالولا زواجتي ىذلا ىنطولا فقوملا وه اذهف .نطولاب ًايسايسو ًايمالعإو
 بودجلا سيلف «فئاوطلا جراخ «نطولل ءامتنالا ةلأسم مسحيو «ةيبهذملاو ةيفئاطلا

 ريرحتلا دعب هريوطتو هتيمنت ةيلوئسمو «ىنانبللا نطولا نم ءزج وه لب طقف هلهأل
 مهتلباق نم عيمج ىل دكأ اذكه .نيينانبللا عيمج ىلع لب طقف هناكسو هلهأ ىلع عقت ال

 .ررحملا ىنانبللا بونجلا ىف

 «سراف لبرش فحتم ةرايزب ىنانبللا بونجلا ىف انتلوج انمتخ دقل ..ًاريخأو
 ةمحلم نع ليمزألاو ةشيرلاب ربع ىذلا «ةيبونجلا ابرص ةيرق نبا «ليكشتلا نانفلا
 ىجانل لاغمت ىف ًادسجم كلذ اندهاش دقو .نيدماصلا ةمواقملا لاطبأو «بونجلا

 ؛لوهجملا مواقملا لاثمتو «ةمواقملا ةصقر ناونعب فحتملا ةحاب ردصتي لاثمتو «ىلعلا

 «ةيلودلاو ةينانبللا ضراعملا نم ديدعلا ىف اهب كراش ىتلا تاحوللا تارشع ادع

 .ىركب هجو -- راظتنا - ضوه: - بونج تاهجلا لك ناونع تحت

 ٠٠١١ ويلوي 18 - ىلاهألا
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 مالسو ةيحت - سمش لدجم || |[
 ةعماجب ةفاحصلا مسق نم ةوعدلا تيقلت امدنع ىتليخم ىلع ترطيس .. نالوجلا

 لالقتسالا نيب ىبرعلا مالعإلا» نع مسقلا همظني ىذلا رمتؤملا ف ةكراشملل قشمد

 ءاهتنا دعبو . نالوجلا ةرايز ةصرف ىل حاتت نأ لجأ نم روفلا ىلع تقفاو ..«ةيعبتلاو

 حيرصت جارختسا تمزلتسا ىتلا ةرايزلا نويروسلا ءالمزلا ىل مظن رمتؤملا لامعأ

 .ركبملا حابصلا ىف ةلحرلا انأدبو . ةيركسع ةقطنم اهنأل ءىمسر

 اتايجو بشخلا اتايحو ءنج تيب ةريغصلا ىرقلا قيرطلا دادتما ىلع رشتنت

 .ءادهشلا ءاسأ لمحت سرادملا تاتفالو انتيحسو هيديمحو هينرأو .ناخ رضحو

 ددع .مهروهظ ىلع بتكلا بئاقح نولمحي لافطألاب نيبناجلا ىلع قيرطلا ئلتميو

 ريمدتب نويليئارسإلا ماق دقو .ةلحرلا قيفر ىنربخأ اذكه : ةيرق 5١ نالوجلا ىرق

 ىدمب قطنت ةيدنألاو نيكاكدلاو تايفشتسملاو لزانملا ضاقنأ انيأر .اهنم ريبك ءزج

 219417 ماع ءانيس ترز امدنع «تيماي ىف هولعف !ب ىنركذ ىذلا ىنويهصلا دقحلا

 ىرق نم قبتي ملو .«ًابيرق دوعنسا اهتمجرتو طئاوحلا ىلع ةيربعلا مهتاباتك تيأرو

 .رجفلاو اثاعفبو «هيتق نيعو .هدعسمو ءسمش لدجم ىه ىرق سمخ ىوس نالوجلا
 نآلا مهددع حبصأ ةمسن فلأ ١4 ليئارسإلا لالتحالا ءدب دنع اهناكس ددع ناك

 ةريغص عناصم ةدع اوماقأ اك زوللاو حافتلا ةعارز ىلع نوشيعي ةمسن فلأ 4

 ةرصانلا نم ةيتايحلا مهمزاول نورتشيو «تارايسلا حالصإو نوباصلاو براوجلل

 ىلدكأ اذكه ..دوهيلا تالحم عم نولماعتي الو «ةزغو سدقلاو ةيبرغلا ةفضلاو
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 .«نسح وبأ» ةلحرلا ليلد

 لبجلا اهللظيو هكاوفلا راجشأو روهزلاب ةوسكملا لابجلاو ةرضخلاب ةرخاز ةقطنملا

 ىلإ برقأ ءاضيب موسر ىدامرلا هحطس قوف رئانتت ىذلا «خيشلا لبج ىأ «ربكألا
 .ديلجو جولث اهخأ ىنوربخأ . ةيعيبطلا موسرلا

 طنخلا ىلع لطت ةوبر ىلعأ ىلإ انلصو امدنعو .. نيتعاس ةلحرلا تقرغتسا

 ..ةيروسلا ىضارألا لخاد نالوجلا ءاحنأ رئاسو ةلتحملا نالوجلا نيب ىدودحلا

 رضخأ ىداو ربع ىرخألا ةفضلا ىلإ رظنأ ةيلاعلا ةبتلا قوف ةلحرلا قافر عم تفقو

 كالسألا ريع ءاهقيقش ىدانت ةينالوجلا ةأرملا توص تعمس .ةئيتلا نيع همسا

 :هل لوقتو «بابشلا لاوحأ نع هلأست ..سمش لدحي ةيرق نم ثدحتت «ةكئاشلا

 .روفلا ىلع .رخآلا بناجلا ىف اهقيقش اهيلع دريو ««كيلع اوملسيب سراف وبأ تيب

 نيب ةكئاشلا كالسألا لصفت ثيح :حفر ةنيدم دنع هسفن دهشملا ىتركاذ ىلإ زفق

 رخآلاو ةيرصملا امهدحأ « نيفصن ةروطشملا ةدجاولا ةرسألا دارفأو «ةيندملا ىرطش

 طخلا باوبأ ىلع قارفلا ةاناعمو قاوشألاو رابخألا نولدابتي « ةلتحملا حفر ىف

 (ملف .ةوبرلا ىلعأ ىف ىديدح جايس هطيحي ًاربق تدجوف ىراسي ىلإ تفتلا .يدودحلا

 لدجم باوبأ ىلع نفدي نأب ىصوأ دق هبحاص نأ ىنوربخأ ربقلا اذه نع تلأس

 نع فقوتأ مل .ثدح دقو .ايروس ىلإ دعب تداع دق نالوجلا نكت مل اذإ سمش

 ..لبجلا خومشو «رشبلا دومصو «ةعيبطلا ةوهز .هلك دهشملا عم تماصلا راوحلا

 لخاد ىرجي ام لك اهلالخ نم نودصري ةيليئارسإ دصارم 4 هممق قوف رثانتت ىذلا

 اهتبصتغا ىتلا ةيبرعلا ندملا نع تايركذلا نم ليس ىنمجاه .ىروسلا نطولا

 توصب ثدحت ىذلا «ةقطنملا ليلد .««نسح وبأ» توص ىلع الإ قفأ ملو .ليئارسإ

 نوثدحتي .. هيلع قفتم موي ىف عوبسأ لك ىلاهألا ءىجم نع رارصإلاو نجشلا هؤلمي
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 لالخ نم ةلتحملا نالوجلا ىرق لخاد نوشيعي نيذلا «ىلاهألا نم مهوذ ىلإ

 ةلتحملا نالوجلا ىف اهبراقأ دحأب مهتانب نم ةدحاو جوزتت امدنعو .تانوفوركيملا

 ةكئاشلا كالسألا دنعو .ةريبك ةفز ىف قشمد نم سورعلا ىتأتو حرفلا نوميقي

 ءاهراظتنا ىف هبراقأو اهسيرع دجت ثيح .. ةدحتملا ممألا دونج هملستيو اهنوعدوي

 .ةلتحملا نالوجلا ىرق لخاد حرفلا نولمكتسيو

 لبج وبأ بيكش

 ىنيطسلفلا خيراتلا ةذاتسأ «ةيمساق ةيريخ ةروتكدلا ىنتبحطصا ..ءاسملا ىف

 نجسلا ىف ًاماع رشع ةئالث ىغمأ ىنالوج لضانم لزنم ىلإ قشمد ةعماجب
 ةقيدح هب طيحت تيب ىف «ةيئانلا قشمد ىحاوض ىدحإ ىف نآلا شيعيو ةيليئارسإلا

 لزنملا وهب ردصتت .ةينالوجلا هكاوفلاو روهزلا عاونأ لك مضتو هسفنب اهعرزي ةريغص

 ليئارسإلا ودعلا عم مهكابتشا ءانثأ سمش لدجم ىلاهأ مضت ةرهاظ ةريبك ةروص

 اوناك .ةيليئارسإلا ةيسنجلا ضرفو نالوحلا مض رارق ىلع اجاجتحا ١987 ماع

 روص وهبلا طئاوح قوف رثانتتو «(ةيوهلا الو ةينملا) اهيلع بتك تاتفال نولمحي

 نيوانع نجسلاب هدوجو ءانثأ لبج وبأ بيكش لضانملا اهمسر تاحولو موسرو

 ( ةيبرع نالوجلا)و ( بضني نل انليدنق تيز)و ؛(هتجوز مسا) ماشلا درو :لثم

 قافر ىلع اهعزوي ناك ةدياعم توركو صفق ىف روفصعو «(«اندالب دالب ىلحأ)و

 .تابسانملا ىف ىلاهألا ىلإ ااسرإل نجسلا

 ىبراجت حابصم كلمأ ىننكلو «ةروث ىلع ىموق هب ضرحأ ًاحابصم كلمأ ال انأ
 ةمارلا نبا «لبج وبأ فسوي بيكش هنإ .ىعم هئيدح أدب تاللكلا هذبم .«ةيصخشلا

 دلب لوأ «ةلتحملا سمش لدجم ىف شاع ١47 ماع دلو . نيطسلفب ىلعألا ليلجلا ىف

 «ىنامثعلا شيجلا ىف ًايدنج هدلاو ناك .خيشلا لبج حوفس قوف سمشلا هيلع قرشت
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 هتمهم تناكو 2١190١ ماع ةينمألا ةرئادلا ىف هطاشن أدب .«لاللا» ةلجم أرقي ناكو

 ماع هحيرست مت دقو .نانبلو ايروس لمخاد هئالمع فشكو ؛ودعلا ةهبج قارتخا

 ةعارزل غرفت .ةيرصانلا ىلإ هتاتتنا ةجحب .ايروس نع رصم لاصفنا دعب 0١

 عم لمعلل قشمد ىلإ ىعدتسا ثيح «راذآ ةروث مايق دعب ١175 ماع ىتح هناتسب

 نالوجلا لالتحا دعبو ١477. ماع ىتح مهعم لظو « ليئارسإ دض ىموقلا نمألا

 ١15/ 5/ ١9737 نم ةرتفلا لالخو سمش لدجم ىف ةرسألا تلظو قشمد ىلإ اهرداغ

 .ىرسلا لمعلا ميظنتل ةلتحملا نالوجلا لخخاد ىلإ ةرم 45 ربع ١959/7/18 ىلإ

 طوطخ فلخ لمعلا ىف رمتساو هحارس قلطأ مث رهشأ ؛ ةدمل هلاقتعا مت دقو

 لقني ناك امانع تزع هنبا دهشتسا ثيح ”/١91« رياني ؟١ ةليل ىتح ودعلا

 نع تاططخم 4و ةفيحصو ةلج 77و ًايركسغ اريرقت 57)و ةيركسغ تامولعم

 نأ دعب ًايصخش 71 عم هلاقتعا متو ودعلا اهيلع ىلوتسا (نالوجلا ىف ودعلا عقاوم

 :الئاق هثيدح لبج وبأ بيكش لمكتسي .ىنطولا لمعلل ةلماك ةيلخ ودعلا فشك

 ٠١ ىلاوح رهشأ ةثالث لالخ نع ددرت دقو ءافيح راوجب املجلا نجس ىف انوعضو

 فدهملا ناكو .. حافت رجات رخآلاو بيبط هنا ىعدي مهضعب :ايليئارسإ اققحم

 ةيركسع ةمكحم ىلإ ىنولاحا مث « تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلل ىقاطنتسا
 مهسأريو «ةيوجلاو ةيرحبلاو ةيربلا :ةثالثلا ةحلسألا نولثمي طابض ةثالث نم ةفلؤم

 .ىناملأ لصأ نم دقاح ىنويهص وهو «ىرفم ديمعلا

 ىقابلاو هيلعف ةنس 7١ اهنم ةنس 0١7ب مكحلا ردصو ةمبت 7١ ىلاوهجو دقو

 .ذيفنتلا فاقيإ عم

 ناك : لوقيف «ةيليئارسإلا نوجسلا لخاد هتايح نع لبج وبأ لضانملا ثدحت

 .. لئاصفلا عيمج نم نويئيطسلف ىقابلاو ايروس 8١ مهنم «لقتعم فالآ 5 انددع
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 اناعا لذلعو حبلا سرد ةيركوت ةحلو ةتمأو ةنلاطو ةيئاق اناس لك

 خيراتلاو نوناقلاو ةيملاعلا بادآلاو ىنطولا ررحتلا تاكرح نع ًاباتك ١١184 تأرق

 تابارضإلا تائم ميظنتب انمقو .ىندرألا جهنملا ىلع ةيوناثلا ةداهش ىلع تلصحو

 ويرحم ةييجو:«ايبيمان قف وباوس اهتم ركذاو :ةيملاحلاو ةييرعلا ررحتلا:تاكرخ ةالئاسل

 .ايقيرفإ بونجو ءابوكو « مانتيفو «ىدنلريألا ىروهمجلا شيجلاو .رودافلسلا

 ليمعلا مهزربأ نمو ءاننيب مهسدب ودعلا ماق ًاليمع "1١ مادعإ نم نجسلا ىف انكمتو

 هيطايفو ديعي ىف تانبلا سرادم ىلع مّقعلا مومس شرب ماق ىذلا ىواحمتلا زئاف

 ىف همادعإ متو ىواحمقل مادعإلا مكح ردص دقو .ةيبرغلا ةفضلا لاش ىف نينيجو

 هيلع ًاموكحم ناك ىذلا ناحود قيفرلا همادعإب ماقو «روبعلا ةفرغ ىف ةلمرلا نجس

 :انتيي نم بلكلا اذه اوِجَرَْلا :هل انلق نيحاسملا عل ناجتسلا ءاجن امدتعو :ديؤملاب

 ؛ةمكاحملل «ناحودا ةلاحإ مت دقو .«هبعش ناخ هنأل هتمدعأ قل» : ناحود لاقو

 برق نيطسلف ميخم ىف ًاقيلط نآلا شيعي وهو ! ةرم عبارل دبؤملاب مكح هدض ردصو

 .«ىرسألا لدابتل ليلجلا ةيلمع ىف هنع جارفإلا دعب ءقشمد

 ةينوي؟8 موي ىنع جرفأ دقل» :ًالئاق - شاعتنالاو وهزلا هؤلمي - لبج وبأ درطتسي

 اددجا يعم تدقوت زدنا ساو انووس نيم ىرسألا لداشةنلبع قدا ة لي

 ةدمع نيب تلقنت دقو .19/7 نانبلل ىليئارسإلا وزغلا ءانثأ رسآلا ىفاوعقو ايروس

 فرغ ىف انوعضو ثيح «ىزكرملا ةلمرلا نجس ىف ماوعأ ١ تيضمأ .ةيليئارسإ نوجس

 نجس ىف تاونس / تيضمأو .ىناطيربلا سيلوبلا ليخل تالبطسإ مدختست تناك

 سيلوبلا عم ىمويلا كابتشالا نع فقوتن مو .ةياغلل ةئيس ةلماعملا تناكو .نينج

 قيرط نع جراخلاب انلاصتا ناكو .انعاضوأ نيسحتب ةبلاطملا لجأ نم ليئارسإلا

 امأ . ةريمأو ايليماك باو ىتجوز ىرأاإل ءاماع 1١ تللظ دقو :رمخألا ييلدقلا
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 ف مرسأ دارتفأ تاس اماغالا# لا ةئيط نجشتلاب ىعم ناك قف تنوي نتبا

 دالوأ نم ةتسو ءنسحو داؤف ىقيقش ءانبأ نم ةسم ًاعيمج مهلاقتعا مت ..لاجرلا

 .ةيجن ىتنبا جوزو ىتنبا بيطخو ءرخآلا اهقيقش نباو ءىتجوز قيقشو «ىتمومع

 لمعلا لازي ال نكلو مهنع جرفأ دقو .ًاماعا” ٠و تاونس 4 نيب ماكحألا تحوارتو

 .هلاوز ىتح لالتحالا تاوق دض ًارمتسم نالوجلا ىف ىرسلا ىنطولا

 انلاوجت ءانثأ .لالتحالا نوجس اولخد لتحملا نالوجلا ناكس عبر نإف كملعلو

 أدب . لزنملا وهب ردصتت ىتلا ةريبكلا ةحوللا ةصق ىلإ ىكحي نأ هنم تبلط «هلزنم ىف

 ىلإ نالوجلا مض رارق دعب :لاق .تارهاظملا مايق ةظحل ديعتسي وهو «سامحب قفدتي

 مسغلا رارقل ًاضفر رهشأ 7 رمتسا ابارضإ ىلاهألا مظن 219/0 رياني ١ 5 ىف ليئارسإ

 بيهرتلا نم ودعلا تاططخم لك لاشفإ نم اونكمتو « ةيليئارسإلا ةيسنجلاو

 دراومو سرادملا ىلع ةرطيسلاو ةيميلعتلا جهانملا رييغت ىف لثمت ىذلاو ءديوهتلاو

 ..ةيليئارسإلا جهانملا سيردت نوملعملا ضفر دقو .ةظهابلا بئارضلا ضرفو هايملا

 دست قرف ةسايس قيبطت ليئارسإلا ودعلا لواح (ى .. نوجسلا ىف ودعلا مهب جزف

 ىبرعلا خيراتلا ءاغلإو ءىزردلا ثارتلا ةدام ءايحإ ةلواحمب ميلعتلا لاجملا ىف

 وهو ؛ىبرغلا ليلجلاب «ةعيقبلا ةيرق نم ميلس فيان رعاشلا مهيلع درف نالوجلل
 نإ (تاليليج) هناويد ىف لاق .ًاماع نيرشع ذنم هلزنمب ةيربجلا ةماقإلاب هيلع موكحم

 .ىبرع ملكتتب ضرألا ..متسكرش وأ متكلثك وأ متزرد

 ةينالوجلا ةأرملا

 نسق لدتع ةنبا لسنا الماك د كتاف: ةنالودا انما روذجاج ! ارخأ

 ليئارسإلا لالتحالا أدب امدنع تاونس4 اهرمع ناك . قشمد ةعماجب ةذاتسألاو

 تناكو . تافاتهو تارهاظم ..رصانلادبع ميعزلا ةافو موي اهتيادب . نالوجلل
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 .. لافطألاو بابشلا اوح فتلاو . ةيرقلا ىف ةحاسلا لتحت ةيليئارسإلا ةبابدلا

 اذه لظو ايرابجإ ةساردلا ليطعتب انمقو تيب لك المي نزحل ناكو . اهورصاح

 امدنع 191/" ماع ىتح اذكه عضولا لظو .ةينطو ةبسانم لك ىف هب موقن اديلقت

 فحصلاو لئاسرلا لمحب موقأ تنك .ىدلاو لقتعاو تزع ىخأ دهشتسا

 لمحب ماعب هداهشتسا لبق ىقيقش ىنفلك دقو .دودحلا ةطقنل اهليصوتو طئارخلاو

 دعبو .ودعلا دض ىرسلا لمعلا نمض (هنومش تايركا ىلإ ةمغلم لئاسر ثالث

 ةياعر نع ةلوئسم تحبصأ .. ىبراقأ عيمجو ىدلاو لاقتعاو ىقيقش داهشتسا

 ةقطنملاب ناتسبلا ىلإ لوصولا نم لالتحالا تاوق انتعنم دقو . ناتسبلاو ةرسألا

 انشعو هترادإ نسحي مل صخشل هانيطعأو .ديحولا انقزر ردصم تناكو .ةيدودحلا

 ودعلا ةمواقمل براقألا نم ةيلخ ليكشتب تمق تقولا كلذ ىفو .. فافكلا ىلع

 رابخأ ليصوتل ةيروسلا تاطلسلاب لاصتالاو دودحلل انروبع ميظنتو ليئارسإلا

 ةيلخلا تفشكتنا دقو ءانأو نابش ةثالث «ةعبرأ انك .هتاكرحتو ودعلا رابخأو نيلقتعملا

 لدجم انتيرق انربعو «ىمع نباو انأ تبرهو «يئالمز لقتعاو 219174 ةينوي 14 ىف

 .قشمد ىلإ انلخدو « ةيروسا دودحلا ىلإ سمش

 تلصح ىدرفمب ًالماك ًاماع تشع .لتحملا نالوجلا لخاد ىف ةرسألا ترمتساو

 ترضحأ مث سيئرلا نم ءانثتساب قشمد ةعماجب تقحتتلاو ةماعدا ةيوناثلا ىلع هلالخ

 ايلعلا مث ةيعماجلا ىتسارد تلصاوو 1410 ماع رمحألا بيلصلا قيرط نع ةرسألا

 ذنم ةيعامتجا ةيداصتقا ةيسايس ةسارد «نميلا دوبي) نع هاروتكدلا ىلع ىلوصح ىتح

 عادولا ةظحل تلح امدنع .(نيرشعلا نرقلا فصتنم ىتحو رشع عساتلا نرقلا ةيابن

 .ثدح دقو . ةحتافلا هل أرقأو رصانلادبع ربق روزأ نأ ةنامأ ىنولمحو ىنوقناع

 ىلاهألا - ٠٠١
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 ميقلا نم ةلماك ةموظنم -رمن يملح .د ا 1

 ةيعماجلا هتريسم ىف هولماز نيذلا ءالؤه ءامايجأ عيمجب ةرهاقلا ةعماج هتعدو

 ماسقأ ءاسؤرو ءادمع اوحبصأو هيدي ىلع اوذملتت نممو «ةنهملا قافر نم ةليوطلا

 ىتلا ةسدقملا ميقلا لكب نيلمحم ىعسلا نولصاوي نولازي ال نيثحابو ةذتاسأو

 .مهيف اهسرغ

 ةسسؤمك ةعماجلل طورشم اللا هزايحناو ةعاجشلا هفقاومب اهدسج ىتلاو

 ءاوهألا قوف ولعي بيهم حرصكو ريمضللو ركفلل ةرانمكو ةيوبرتو ةيملع

 هتدهش ًانيزح ًابكوم ناك «ةئراطلا ةيسايسلا تابلقتلاو «ةقيضلا ةيدرفلا حلاصملاو
 ءاخسب اهحنمو رمن ىملح روتكدلا اهيلإ ىمتنا ىتلا ةقيرعلا ةعماجلا ةقورأ

 نم ديدعلاب اهسرك ئدابملاو ميقلا نم ةعصان ةقابو ًادتمم ًايملع ءاطع صالخإو
 تنحنا ىتلا «تايرغملاو رئاغصلا نع عفرتلاو ةروسجلا تاردابملاو ةيئدبملا فقاوملا

 ءاسنلا نم تائملا مضي نيزحلا دهشملا ناك سوؤرلاو تاماهملا نم ريثكلا اهمامأ

 نع هعم اولماعتو هورصاع نيذلا ماكحلاو ملعلا لاجرو «نييميداكألا نم لاجرلاو

 ًامومهم ًايرصم ًانطاومو «هتنهم ءانبأل ًابيقنو ىقيقحلا ىنعملاب ًايعماج ًاذاتسا برق
 مهؤلمي ةعماجلا ةحاس ىف ىجسملا دسجلا لوح اوفتلا «ةعماجلاو نطولا اياضقب

 اذه ليحر نأ نوكردي اوناك مهنأل عزجلاو ةرارملا مهسوفن المتو ىسألاو نزحلا
 نكلو ةرهاقلا ةعماج خيرات ىف ةزرابلا دمعلا دحأ بايغ طقف ىنعي ال ليلجلا ملاعلا

 .ةينطولاو ةيعماجلا ميقلا نم ةلماك ةموظنم بايغ ساسألا ىف ىنعي
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 فواح وأ فئاز قيرب لعفب ئفطني مل ريمض اهدنسي ةئيضم ةريصب كلمي ناك

 ىقبو «بصانملا هرهبت ل باجعإلاو راهبنالل ريثملا هعفرتو هئانغتساب ًايوق ناك ةيمهو

 تقولا نآ نيذلاو «نيتماصلا ءافرشلاو نيصلخملا عيمجل ةودقو جذومن رمن ىملح

 انرداغ دق ميظعلا لحارلا نأ دكؤت تايكولسو فقاوم ىلإ مهنازحأ اومجرتي ىك

 .فقاوملاو ميقلا نم خماشلا هثارت انل ىقبيسو طقف هدسجب

 ٠٠٠١/5/77" مارهألا
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 ليلجلا انذاتسأ تاباص ليلخ .د ا 27

 ةذتاسألا رصع نم ةئيضم ةحفص ىوطنت تاباص ليلخ روتكدلا انذاتسأ ليحرب

 نم تحزن ةيحيسم ةيلقا ىلإ هئامتنا مغر عاطتسا دقل ءلضافألا داورلاو ماظعلا

 ةناكم لغشي نأ هداهتجاو هربصب عاطتسا هنأ الإ نرقلا لئاوأ ىف رصم ىلع ماشلا

 ةيفحصلا تاساردلل ًايقيقح ًادئار حبصأ لب ةفاحصلا ةذتاسأ نيب ةقومرم

 صالخإب ىعريو ىوتحي نأ هئاكذو هئاطعب عاطتساو ىبرعلا ملاعلا ىف ةيمالعإلاو

 نم نيثحابلا ىعري نأ ف حجن «نيديدعلا هذيمالت نم ىأرلا ىف هل نيفلاخملا عيمج
 وأ نييرصانلا وأ نييمالسإلا نم ءاوس «ةيسايسلاو ةيركفلا تارايتلا فلتخم

 ًاصيرح ناك .ركفلاو ةايح لا نم ًافقوم مهل اوددحي مل نيذلا ءالؤه ىتح نييسكراملا

 .ةردان ةيوذعو رارصإو ةباحرب اننازحأو انحارفأ ىف كراشي نأ ىلع

 تلواحو ءاهلمحب نيريدج نوكن نأ لمأن ةنامأ انتلمح دقل ليجلا انذاتسأ ةرذعم

 ..انبالطل طورش البو ءاخسب ءاطعلاو ميلعتلاو لمعلل ءامتنالا ةيسدق انيف سرغت نأ

 مارتحالاو انثوحبل ةيعوضوملاو ةقدلاو جردملل صالخإلاو ةيدجلا كنم انملعت

 ةاعارم كنم انملعت ..ةديقعلاو بهذملاو ىأرلا ىف اننوفلاخي نم لكل ردصلا ةعسو

 وأ مهتاردق تفلتخا امهم ملعلا بالط لك ةدناسمو ريبكلا لبق ريغصلا رعاشم

 انملعت ..لمأتلل ريشمو ليمج وه ام لكب ةرخاز ةيناسنإ ةبرجت انل تكرت دقل مهاياون

 ةنهملا هذه رصاحت ىتلا تابوعصلا مامأ نب وأ فعضن الو انتنهمب وهزن فيك كنم

 .تارثعلاو ةاناعملاب لامآلاو جهابملا هيف طلتخت ًاقاش ًابرد انل تمسر .ةليلجلا
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 ىلع ةردق نم انل هتحنم ام انبالط حنمن ملو انرصق اذإ انرذعا ليلجلا ىذاتسأ

 انرودص تقاضو انتمه ترصق اذإ انرذعا ..انتاطابحإو انرئاغصو انتاقامح لمحت

 ءاوتحا ىلع ةذفلا كتردق رادقألا انبهت مل اذإ انرذعا ..ركفلاو ىأرلا ىف اننوفلاخي نمب

  اذإ انرذعا ..ةفيضلا مهتاوذ ىف نيروصحملاو نيرباكملا ىدل ةيرشبلا فعضلا طاقن

 ىمامأ رمي .ردصلا ةعسو بأدلاو ةرباثملاو ريصلا نم تيتوأ امن ليئض ردقب لحتن

 ةقيقد اهءانثأ فلختت مل تاينيسمخلا ةياهن ذنم تايركذلا نم ليوط طيرش نآلا

 .كملعو كتاربخ نم دوزتلل ًايعاس وأ ًالئاس درت ملو كتارضاحم نع ةدحاو

 لظتس لايجأ ةسمخ تيبر نكلو نييديلقت ءانبأ بجنت لل كنإ اقح ليلجلا ىذاتسأ

 ًافوطع ابأو ًاقودص ًاقيدصو ةنهملل اصلن العم ئضملا كخيراتو كئارتل ةيفو

 اننإو انل ةرانم كميلاعتو كحور لظتس مهرثكأ امو كيدي ىلع اوذملتت نم عيمجل

 .نورئاسل بردلا ىلع

 مارهألا -4 ١/5٠01/5

312 



 ىسورحملا رصم يف ةهنع توكسملا

 ةيهب اي همأ ايرصم 3

 لوألا دهشملا

 ١98١ ريمتبس / :نامزلا

 ىلودلا ةرهاقلا راطم :ناكملا

 لإ هط حودمت ماشه لفطلا وعدي راطملا نوفوركيم نم ىلاجر توص قلطنا

 ىف تناك ىتلا ءديز وبأ ىمهف ةيبب ةديسلا هتدجب ءاقتلالل راطملا جراخ ىلإ هجوتلا

 ممألا تارمتؤم دحأ ىف كراشت تناك ىتلا همأ ةبحصب ايناملأ نم هتدوع دعب هراظتنا

 ايربمتبس وجا ناك ..نيطسلفو ايقيرفإ بونج ىف ةيرصنعلا ةقرفتلا نع ةدحتملا
 ًاضراعم ١675 لاقتعإب هرماوأ تاداسلا سيئرلا ردصأ «تقولا كلذ ىف .ًالدتعم

 ضراعت تناك ىتلا همأ مهنيب نم ناكو تاعماجلا ةذتاسأو نيركفملاو نيفقثملا نم

 عافدلا ةنجل راطإ ىف كلذو «ليئارساو رصم نيب عارصلا ءاهنإل ديفيد بماك ةيقافتا

 نيفقثملا ةع-- اهتنوك ىتلا ىلايريمالاو ىنويهصلا وزغلا دض ةيموقلا ةفاقثلا نع

 ةرازو ىلإ هتدلاو ركسعلا داتقاو هيبأ ةبحصب هتدج ىلإ لفطلا بهذ .كاذنآ نييرصملا

 .ةيريخلا رطانقلاب ءاسنلا نجس ىلإ اهليحرت تاءارجإ لاكتسال ةيلخادلا

 «ةيلخادلا باوبأ ىتح اهتنبا لقت تناك ىتلا ةطرشلا ةرايس ةيبم ةدحلا تعبات

 سيئر ةرجح ىلإ اهتنبا عم تدعصو «ةيلخادلا باوبأ ىتح اهتنبا عم تلصو

 تاداسلا سيئرلا ىلإ سامتلا ةباتكب ةئبالا عانقإو فقوملا ةئدهت لواح ىذلا ثحابملا
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 انئدابل ركنتن ال نحن :ةلئاق ةقثو خومشب ةيبب ةدجلا تربنا انهو .اهنع وفعي ىك

 ىه ةينيطسلفلا ةيضقلا نأ مهتلوفط ذنم مهتملع دقل ءسامتلا ىأ بتكت نل ىتنباو

 نأ ىتنبا نم بلطت فيكف ..ربكألا انودع ىه ةينويهصلا نأو «ىلوألا انتيضق

 نأ امل فرشألا ؟نجسلا نم تاداسلا اهيفعي نأ ؟اذام لباقم ؟اهفقوم نع عجارتت

 .نييقيقحلا نيينطولا اهتاليمزو اهئالمز ىقاب عم نجست

 ىتلا ليئارسإ شلبقنب امو «نوينطو انلك» :اه لاقو .مألا فقومب طباضلا رثأت

 جرحم انفقوم نكلو «ةينيطسلفلا ضرألا تبصتغاو بورح عبرأ ىف انتوخإ تلتق

 تاءارجإلا اوصلخت مكنأ لضفألا» :مزحب ةيبب مألا تدر .«ةليح ديلاب امو

 ام ىتتبو ءانتبقر ىلع ولو انيأر لوقنبو شفاخنب ام انحإ .نجسلا ىلع اهوذخأتو
 رثكأ ىنطو شم تاداسلاو ةيرصم ةنطاومك اهقح سراهتب ىه ..اهنطو شتناخ

 ناك امدنع تاداسلا ىوأ ىذلا وه ديز وبأ ىمهف دمحم ايوخا نأ كملعلو ..اننم

 .هيلع لضف باحصأ انحإو «نامثع نيمأ لتقم ةيضق ىف ًامهتمو ًابراه

 ةلحرم غلب املو .ةعنقم ريغ ةضماغ تاملكب ةيهب ةدجلا ئدبهم نأ طباضلا لواح

 ءاسنلا نجس ىلإ ةنبالا ليحرتب رمأ «ساّتلالا ةباتكب مألاو ةنبالا عانقا :.د سأيلا

 .رطانقلاب

 مهتغلبأو عمجتلا بزح مث «نييفحصلا ةباقن ىلإ ةدحجلا تهجوت ىلاتلا مويلا ىف

 نع عافدلاب مهفيلكت متي فوس نيذلا نيماحملا ريغ ًاصاخ ًايماحم لكوت فوس اهأب

 اهناونع ىلع اهيلإ هتلسرأو اهتنبا عيجشت اباطخ تبتكو ءاهتنبا مهنمو «نيلقتعملا

 .رطانقلا نجس ىف ديدجلا

 تبهذ «نيلقتعملا ةرايزب ىلاهألل حمس 1940١« ربوتكأ ١ ىف تاداسلا لايتغا دعب

 ىتلا ةصاخلا ءايشألاو فحصلاو ةهكافلاو تايولحلاو ةمعطألا لمحت ةيبب ةدجلا
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 يسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ةرجح ةذفان نم اهتأر ءنجسلا ةحاس ىف اهتنباب تقتلاو ءاهمادختسا اهتنبا لضفت

 : نجلا ءانق ق ةديخولا رجشلا تحت ارم 8 دعي: لع نفت ةئبالا تناك وومأملا

 فحصلاو ةهكافلاو ةمعطألا ةلماح نجسلا ىلإ نينثا موي لك هجوتت ةدجلا تناكو

 ايهمأ اي رصم) ءانغلاب قلطنت انتاوصأ تناك ءاسملا ىفو «ربنعلا ىف اهتنبا تاقيفر لكل

 قلقأ ام اهتنبال لئاسر رومأملا ءاطعإ مدع ىلع رصت تناك (هيبالجو هحرط مأ اي ةيبب

 فحصلا ةءارق ىلع ةبكنم ىهو تايزلا ةفيطل ةروتكدلا تحاص ةأجفو .ةنئبالا

 اهتنبا ىلإ اهتلاسر تبتك اهنأ تفشتكا دقل :ةيبم ةدجلا اهترضحأ ىتلا تالجملاو

 ةلباقمل نيدلا ىيحم دلاخ بهذ» :فحصلا روطس نيبو ريتاكيراكلا هوجو لخاد

 ةبلطلا» .«ىكارتشالا ىعدملا رقم ىف ًاركبم دجاوتلاب ىماحملا ىلع تهبن» ؛«كرابم

 .«كنع عافدلل مهمساب ايماحم اولكو

 برح تناكو ىرمع نم ةنماثلا ف تنك ذنم أدبي تايركذلا نم طيرش اذكهو

 مهادت ىتلا ةينويهصلا نريتشو هاناجاملا تاباصع نع عمسن اهدشأ ىلع نيطسلف

 لافطألاو ءاسنلا ثثجب لثمتو لماوحلا ءاسنلا نوطب رقبتو ةينيطسلفلا تويبلا

 بعشلا دض ةينويهصلا مئارج نع انل ىكحتو فحصلا أرقت ىمأ تناك .خويشلاو

 ىتح اهيورت تلظو «نيطسلف اهمسأ ةرجسش ىخأو انأ انلخادب تسرغ «ىنيطسلفلا

 ؛نيطسلف ريرت ىف كراشي ىكل ًاطباض نوكي نأب ملحي ىخأ ناكو .قوطلا نع انببش
 ناكو ..نوئسلا ترمو .نيطسلف نع بتكا ىكل ةيفحص نوكأ نأب ملحأ انأ تنكو

 .(ةيرصملا ةفاحصلاو ةينيطسلفلا ةيضقلا) :نع هاروتكدلل ىعوضوم

 ىناثلا دهشملا

 :1985 ماع بعشلا سلجم تاباختنا

 ةرئاد نع بعشلا سلجم تاباختنا ىف ىلوزن ةرورض لوح ديعسلا تعفر ىنحتاف
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 زنسورحمتا رصم يف هنع توكسسملا

 ىف ىمأ تحتاف ىلبقلا هجولا ىلإ هجتملا راطقلا ىفو .تددرت .طويسأ بونج

 ناملربلا ىف ديعصلا اولثميب ىللا ةلاجرلا امهأل هيل» تلاقو ؛ىنتعجش ؛عوضوملا

 ةيمتنم كرمع لوط ..مهيلاهأ ةمدخ ىلع كنم ردقأ وأ كنم ىكذأ وأ كنم لضفأ

 ىف نييسنملا كلهأ توص هيف ىعفرت ىبلا تقولا هجو مهمومهو ءارقفلا اياضقل

 شم ةبرجت ىه معن ىأ ..ةصرفلا ىضفرت هيل ..مهحلاصم نع ىعفادتو ديعصلا
 .(كبنج اوفقيح ءافرشلا لكو كاعم انأو اهيضوخت كنإ قحتست اهنكل ةلهس

 تناك ًالعفو .ةبرجتلا ضوخأ نأ تررقو ءئرمأ تمسخحو ىددرت نم تلجح

 ىف مايأ ةعبرأو ةيرقلا ىف مايأ ةثالث طويسأ ىلإ ةرهاقلا نم ًايعوبسأ ىعم ىتأت
 تبيغت ول ىننأب ىندده دق ةيلكلا ديمع ناكو «تاناحتمالا مسوم ءانثأ «ةرهاقلا

 ذفن دق هنإ عقاولاو .بيدأت سلجم ىلإ ىنلوحي فوسف ؛تاناحتمالا نع ًادحاو ًاموي

 بأد دّقف .ىل ىئالمز ةدناسمو تاناحتمالا ناحل روضح ىف ىماظتنا مغر هديدب

 ةيلكب بيدأتلا سلاجم مامأ ىلوثم مزلتست تناك ىتلا ةيمهولا مهتلا ضعب قيفلت ىلع

 ؛نيميمح ءاقدصأ سلاجملا هذه ءاضعأ راصو ًاعيمج اهنم ىنتأرب دقو ءًايرهش قوقحلا

 ركذأو .ةيلكلا ديمعو ةعماجلا سيئر تاءارتفا دض عافدلا ةطخ ىلاوعضو نأ دعب

 اهديمع قوقحلا ةيلك ةذتاسأ ضعب نم اهتيقل ىتلا ةليبنلا ةدناسملا بسانملا هذبم

 .ةعمج نامعن .دو ةمالس نومأم .دو رورس ىحتقف روتكدلا كاذنآ

 ىف ةيباختنالا ىتالوج داصح ءاسملا ىف ًايموي ىعم عباتت ىمهف ةيبب ىمأ تناك

 بابلجلا عون ىل ددحتو «ىلاتلا مويلا ةطخ ىعم عضتو طوبسأ بونج عوجنو ىرق
 ىنترذحو .ىتالوج ءانثأ نيخدتلا مدعب ىنحصنتو فيفخلا جايكملاو هيدترا ىذلا

 نيرخآلا ىدل كلذ مدع نع راذتعالا مث ضعبلا ىدل بارشلا وأ ماعطلا لوانت نم

 عمجت تناكو .ىنم مهفقاوم ىلع رثؤيو تايساسحلا ريثيو مهتمارك سمي فوس هنأل



 نسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 تاقالع نع مهلأستو ةرواجملا تالئاعلاو ةلئاعلا لاجرو ءاسن نم نسلا رابك

 مهنم ىقتستو «ةرواجملا ىرقلا ىف تالئاعلا نيبو مهنيب ةرهاصملاو بسنلا

 ..ءاسملا ىف ًاريرقت ىل مدقت مث «ىرقلا هذه ىف ءارقفلا عاضوأ نع ةيليصفت تامولعم

 نيذلا ةيرقلا طابقأ ىلع ريبك ريثأت هل ناك امم نيترم ةيرقلا ةسينك ىلإ ىعم تبهذ دقو

 مهيلع عزوتو ةريبكلا ةردنملا ىف ةيرقلا لافطأ عمجت تناكو «عامجإلاب ىنوبختتنا
 تيداوحو صصق اهعمو (عمجتلل ىباختنالا زمرلا) ةعاسلا مسر لمحت ىتلا تالنافلا

 تراز كلذك .مهدحو هوأرقيل ىقابلا مهل كرتتو ءاهضعب محل ىكحت لافطألل ةريغص

 مهل حرشت تناكو .ةيرقلا فارطأ ىلع رثانتت ىتلا ةقرافألاو ءارقفلا نيحالفلا تويب

 ةموكحلا حشرم اهجوري ناك ىتلا ةطولغملا ميهافملا مملح حصتو ىباختنالا جمانربلا

 ىتقفارمل مهنم ةريبك ةعومجم دينجت ىف تحجن دقو .ردب ىكز طويسأ ظفاحم كاذنآ ناكو
 .موصخلا اهربدي ناك ىتلا نئامكلا نم ىتسارحو ةيباختنالا ىتالوج ىف

 ةصاخ تايركذ

 ءانثأ تاداسلا ىوأ ىذلا ىمهف دمحم رايطلا اهقيقش نع ىنثدحت ىمأ تناك

 هل تلسرأ دقو .تاينيعبرألا ىف ناثع نيمأ لتقم ةيضق ىف ةمكاحملا نم هبوره

 هرايتعاب لزنملا ىلإ لقتعملا نم ىنلقني نأ بلطتو هنم اهقيقش فقومب هركذت ًاباطخ

 رصم نوجس ىف ..«نيمأ ناكم ىف؛ انيلع ظفحتي هنأب هلوق ىلع أدر ديحولا نيمألا ناكملا

 تاداسلا سيئرلا نأب اهاربخأو ءاهزنم ىف ههتابقتسا نيطباض امل لسرأف ءاهتالقتعمو

 ركذت تناك .ًابيرق جرختس اهنأو ءنوصلاو ظفحلا ىف اهتنبا نأ امل دكؤيو هتايحت اهل لسري

 رصانلا دبع نعو رصم ةمارك نع عافدلا ىف هتعاجشو ةينطولا اهقيقش فقاوم ًامود ىل
 اذه اههجو ىتلا ةناهإلا ىلع ًادر ىكرتلا ريفسلا ةزرابمل هدادعتسا نلعأ امدنع ًاصوصخ

 21401 ماع ةيابن ىف تالافتحالا دحأ ىف هلباق امدنع رصانلا دبع لامج ىلإ ريغسلا
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 تسورحملا رصم يف هنع توكسسملا

 .اهاجرو ويلوي ةروث نع ةناهتساو ةيرخسب ثدحتو

 سدنهملا اهدلاو نم تملعت دقو «حابصلا ف فحصلا أرقي نم لوأ ىمأ تناك

 ءاحنأ ىف ةيموكحلا ىنابملاو سرادملاو ىرابكلا نم ريثكلا دييشت ىف كراش ىذلا

 ال ىأ ةيديلقتلا ةروصلاب فحصلا ةءارق مث ةالصلا ةيدأتل ًاركبم ظقيتست نأ رصم

 ةحفصلاب ًامود أدبت تناك .نعمتب اهأرقت نأ نود فحصلا ىف ةدراو وأ ةدراش كرتت

 تانالعإلا ًاريخأو ةدمعألاو ظحلا بابو مارهألا ديربو تايفولا ةحفص مث ىلوألا

 ىلع تانالعإلا نايغط نم اهرمذت ىدبت تناك ةريخألا تاوئسلا ىفو .ثداوحلاو

 ىماع لالخ لوصفلا ةلجم ىف بتكت اهبابش علطم ىف تناك .ةيريرحتلا داوملا

 تناكو :رداقلا دبع ىكز دمحم ريدقلا ىفحصلا اهردصي ناك ىتلا 1975-3

 ىلع زكرت تناك ذإ ؛ةيديعصلا ديلاقتلل ةاعارم اهمسا نم ىلوألا فورحلاب عقوت

 ىسام نع ةيعقاو صصق درس لالخ نم ءاسنلا نم اهاياحضو ديلاقتلا ةوسق

 تاجوز مهلو مهئابآ رمع ىف صاخشأل نهنع اغر نهجيوزت متي ىتاللا تايتفلا

 ةزوح ىف ةيعارزلا ضرألا ءاقبإ ىلع ًاصرح ثاريملا نم تنبلا نامرح نعو «دالوأو

 رأثلا ثداوح نعو ةربجتملا ةيادلا دي ىلع ةوسقب ىثنألا ةلفطلا ناتخ نعو «ةرسألا

 .ةراضلا تاثوروملا هذهل ةيحض اهلماكب رسأ ةدابإو تالئاعلا نيب

 حلمل ءامتنالا ةذفلا اهتيناسنإب ىحور ىف تبكس نأ دعب رصم ةيبب ىمأ تلحر دقل

 تحتفو «ةايحلا ىف ىئش املداعي ال ىتلا ناسنإلا ةماركلو «نطولا ءارقف :ضرألا

 تبردو ةرانتسالاو لدعلا ميق ىريمض ىف تخسر (ى «ةبحرلا ةفرعملا ذفاون ىمامأ

 .ءايربألا لافطألا هوجو نم ةبحملاو ةجهبلاو لامجلا طاقتلا ىلع ىساوح

 .نورئاسل بردلا ىلع انإو ءتلحر مويو تدلو موي اهيلع مالس

 “٠٠١7/8/11 ىلاهألا ةديرج
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 رنسورحملا رصم يف هنع توكمسملا

 ناطوألاو راصمألا يف نازحألا سوقط ||

 ىساركلا رثانتت ثيح ءالخلا ىلإ انجرخو اهتابيرقو ديقفلا ةجوزل ءازعلا انمدق

 نم ةنوكملا صقرلا تاقلح بقرن انسلج «ليخنلا عوذج نم ةعونصملا كئارآلاو

 ةديدجلا ةيقيرفإلا سبالملا لمجأو ىهزأ نوسبلي اوناك ءلوهكلاو لافطألاو بابشلا

 ب.ىعب لعو تاقلحلا ىدحإ ىف ةكراشملل ىقيرفإلا ذاتسألا ىقيدص ىناعد

 نوسلجي مازقألا نم ةعومجم اهفزعي ناك ىتلاو ءنجشلا ريثت ىتلا ةيقيرفإلا ىقيسوملا

 .ةمخضلا راجشألا ىدحإ تحت

 ربكأ ًامامتها ليحرلل اوطعأ مهنكلو ةايحلاو داليملا سوقطب ةنعارفلا متها

 ماكحلل ةبيهم تامارهأ لكش ىلع ةمخض رباقم ءانب ىف مامتهالا اذه اودسجو

 تانايدلا نويرصملا ىنبتو ««توملا دعب ام ةايح» ىرخألا ةايحلا اوسدقو مهيشاوحو

 بسح لكشتت نادجولا ىف ةخسار ةينوعرفلا سوقطلا تلظ نكلو ةيوامسلا
 نم ًاءزج لظ اهرهوج نكلو ؛مالسإلاو ةيحيسملاو ةيدوهيلا ثالثلا تانايدلا

 .تانايدلا ددعتبو لايجألا ىلاوتب هسوقطو هرهاظم ددجتت ةيرصملا ةيصخشلا جيسن
 ىف ةكراشملا ةصرف ناطوألاو نادلبلا نم ريثك ىف ةديدعلا ىتالحر ىل تحاتأ دقو

 ادع ىبروألاو ىنابايلاو ىدنهلاو ىقيرفإلاو ىبرعلا نزحلا تابسانم ضعب

 .صخألا ىلع ىديعصلا اهطيحم ىف ةيرصملا نزحلا سوقط ىف ةمئادلا ىتكراشم

 ءادوسلا سبالملاب تاحشتملا ءاسنلا بقرأ دبعملا باب ىلع تفقو «نابايلا ىف

 اولخد «مهبراقأ دحأل ةيونسلا ىركذلا ءايحإل اوءاج لاجرلا نم مهيوذ ةبحصب
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 داك معلا

 ىيسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ةريصقلا تاولصلا ضعب اودأ مث ديقفلا رثآم نع بطخلا ضعب ىلإ اوعمتساو دبعملا .

 اهطسوب دتمت تناك ىتلاو «ةقحلملا ةعاقلا ىلإ اوجرخ مث «ةسدقملا ليثامتلا ضعب مامأ

 تاذ ةينابايلا تالوكأملا ًاضيأو ىنابايلا بارشلا عاونأب ةلفاح ةليطتسم ةدئام

 .ةفاحجلا هكاوفلا ضعبو ةيزمرلا ماجحألا

 ىدحإ ىف تميقأ دقو مالعإلا ةذتاسأ دحأ دلاو ةزانج ىف تكراش ءايريجين ىف

 اهناريجو اهتابيرق ضعب اهب طيحي ديقفلا ةجوز تدجو ءابرويلا لئابقل ةعباتلا ىرقلا

 ندنئسير ءاضيب تاءالم نهيلع فتلتو ضرألا ىلع نسلجيو ةعاقلا نردصتي

 املو .ىزاوكريت نول ىذ طيرشب نهسوؤر نطبر دقو .تايدادنخلا ىلإ نهروهظ

 ةايحلا ىف هتلاسر متأ دقو نسلا ريبك ديقفلا نأل ىل ليق «زاوكريتلا نوللا اذامل تلأس

 تاعماجلا ةذتاسأو نوسدنهملاو ءابطألا مهنم تانبلاو دالوألا نم ١8 بجنأ ذإ

 نم ةريبك ةورث مهل كرتو ًاتنبو ًادلو 4/8 ءالؤه بجنأ دقو نيدلا لاجرو تايلعملاو

 ةقماغ ةراش هتجوز عضت ال كلذل ..مجانملا ضعبو ةعورزملا ىضارألاو ىشاوملا

 انمدق ..ىجسفنبلاو زاوكريتلا لثم ةجهبم ةراشإ نهسوءر قوف نعصي لب نوذلا

 كئارآلاو ىساركلا رثانتت ثيح ءالخلا ىلإ انجرخو اهتابيرقو ديقفلا ةجوزل ءازعلا

 بابشلا نم ةنوكملا صقرلا تاقلح بقرن انسلج .ءلخنلا عوذج نم ةعونصملا

 ىناعد .ةديدجلا ةيقيرفإلا سبالملا لمجأو ىهزأ نوسبلي اوناك .لوهكلاو لافطألاو

 ىقيسوملا تامغن ىلعو تاقلحلا ىدحإ ىف ةكراشملل ىقيرفإلا ذاتسألا ىقيدص

 تحت نوسلجي مازقألا نم ةعومجم اهفزعي ناك ىتلاو .نجشل. ريثت ىتلا ةيقيرفإلا
 ةعاس عبر نم لقأ دعبو تاقلحلا ىدحإ ىلإ تممضنا ..ةمخصلا راجشألا ىدحإ

 ىوحن مدقتت تاباشلا ىدحإب اذإو «ةيبشخلا كتارألا ىلع ىناكم تذخأو تبحسنا

 ىلع ماعطلا لوانتل ىنوعد مث ؛مهيدل ىنطولا بارشلاب ئلتمم ريغص ىبشخ سأكب



 تسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ةئام نم رثكأل ةدتمم ماعطلا دئاوم تدجو ..ةحيسفلا ةباغلا طسو ناكملا نم ةبرقم

 رئاطفلاو رويطلاو كامسألاو ةيوشملا نالزغلاو فارخلاب رخزتو ًارتم نيسمخو

 ةيقيرفإلا هكاوفلا ىلع ةوالع ةبسانملا هذه ًاصيصخ ةوهطملا ةيقيرفإلا تاوارضخلاو

 ماعطلا ءاهتنا دعب .نزح البو ةيهشب ماعطلا ىلع لبقي عيمجلا نأ تظحال .ةزيمملا

 ةقلح ىف اهتكراشمل ىنتدش مث ءانغلا ىف تأدبو «ديقفلل ىربكلا ةديفحلا ىنم تبرتقا

 هل ىمغنو صقرن نأ قحتسي ديقفلا نإ ىل تلاق ال ترذتعا املو «ةيناث ةرم صقرلا

 اذالف ..ايريجين ءاحنأ لك ىف ذوفن انلو ءايرثأو نيملعتم انكرتو هتلاسر لمكأ هنأل

 !؟نزحن

 عمسلا ةساح ةريخآلا همايأ ىف دقف دقل :ةلئاق تدر «قارفلا ىلع نزحن امل تلق

 ناكو .ماعلا فصنو ماع ةدمل ةكرحلا نع ًادعقم لظو ةراشإلاب هعم بطاختن انكو

 وه طقف هدسج نأب نمؤن اننأ نيملعت ال دقو هرمع نم نيعبسلاو ةيناثلا غلب دق

 هباهذب نوح رفيس نيذلا دادجألا دجوي ثيح ىلإ بهذت ىهف هحور امأ ىنفي ىذلا

 .تومت ال حاورألاف ,مهحاورأ ىقتلت فوس لب ًاديحو نوكي نلو ؛مهيلإ

 ةرافسلاب ضوفملا ريزولا ةجوز ىنتعدو اناغ ىلإ تبهذ «تاونس ةدع رورم دعب

 دصرب ىمامتها ىدم ملعت تناك اهنأل تازانجلا ىدحإ ىلإ ًاهعم باهذلل ةيرصملا

 يف لفطل ةزانجلا تناك اهعم تبهذ .حارفألاو نازحألا ىف ةيقيرفإلا ةايحلا لاكشأ

 اياوز ىدحإ ىف سلجت و نزحلا نم ةديدش ةلاح ىف همأ تناكو «هرمع نم ةعساتلا

 ةعضاوتم ىسارك ىلع انسلج ءازعلا بجاو ميدقت دعبو ..اهتابيرق اهب طيحيو لزنملا
 .لزنملا مامأ ةدتمملا ةحاسلا ىف ةرثانتم

 نسلا رابك نم اهعيمج تلكشت دقو ةنيزحو ةئيطب صقرلا تاقلح تناك

 بلقلل ةعجوملا تاهآلإ ضعب ًانايحأ نقلطي تائسملا ءاسنلا تناكو «بابشلاو
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 ةغللا مهفأ مل ىننأ مغرو ..ىسألاب ةنوحشملا ةيجشلا ديدعلا تاملكب ةبوحصملاو

 مهنكلو ؛ماعطلا لوانتأ نأ تضفرو .ريسفت ىأ نع ةينغ تناك اهنأ الإ (جنيدناملا)

 نزلا ةأطو اهنع اوففخي ىك صقرلا ةقلح ىف مألا ةبحاصم ةرورض ىف ىلع اوحلأ
 .ةحارلاب تسسحأو تلعفف

 «ىبفاملا نرقلا نم تاينيعستلا لئاوأ ىف ةيملع ةمهم ىف اسنرف ىلإ تبهذ امدنع

 عرسأ تنك ام موي ىفو ءنوبروسلا ةحاس ىف ةميدقلا تارامعلا ىدحإ ىف ميقأ تنك

 ىف ىنفقوتسا ..ةعماجلا ىف ةذتاسألا دحأ عم دعومب قحلأ ىك ملالسلا قوف زفقلا

 لصألا ةيلاغترب ىهو باوبلا ةجوز عم شقانتت ىتاراج ىدحإ دهشم ىناثلا رودلا

 ةيلاغتربلا باوبلا ةجوز هجو تلمأتو «ةعرسب تفرصناو حيتافملا اهتملس مث

 دق ةراجلا هذه نإ :تلاق اهب امع اهتلأس بضغلاب جوزمملا نزحلاب ًائلتمت هتدجوف
 ؛حابصلا ىف تتام ىتلا اهتدلاول نفدلا تاءارجإب موقت ىك حاتفملا اه تكرت

 .اهلمع ىلإ ىه تفرصناو

 ىذلا اذه امو فيك ..ةمدصلا نم قيفأو ىسافنأ طقتلأ ىك ملالسلا ىلع تسلج

 لمعلا بهذيلف ؟تانبلاو ءانبألا ىلع تاهمألا نوبت دحلا اذه ىلإ ؟اسنرف ىف ثدحي

 عيمج ىف اهسوقط امل ًاضيأ توملا ةيسدقو بألاو مألا ةيسدق نكلو «ميحجلا ىلإ
 .تاراضحلاو نايدألا

 ال ذإ ةقرحملل ةيجراخلا ةعاقلا نم نكلو ؛تيملا قرح سوقط تدهش ءدنهلا ىف

 جاوزألاو تاوخألاو ءانبألا لثم ًادج نيبرقملل الإ اهتاذ ةقرحملا لوخدب حمسي

 ءادامر حبصأ ىذلا تيملا تافر عيدوت بكوم ىف ىئاقدصأ ىنبحطصاو تاجوزلاو

 ماق ثيح سدقملا رهنلا ىلإ انبهذو «رطعملا لدنصلا بشخ نم قودنص ىف هوعدوأ

 ءاسنو ديقفلا ةجوز تناكو «تقرتحا ىتلا ةئحلا دامر رثنب هتوخإ ربكأو هئانبأ ربكأ
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 ىنطأطم الاجر مضي نيزحلا بكوملا ناكو ؛ىسألل ةريثم ةعول ىف نلولوي ةرسألا

 نلواحيو ةنكادلا ناولألا ىذ ىراسلا نهداسجأ لوح فتلي ءاسنو سوؤرلا

 .هترسأو ديقفلا ةجوز ةاساوم

 تناك ىبرغلا لبجلا نضح ىف ةعباقلا ىرقلا ىف صخألا ىلعو رصم ديعص ىف

 نجعب أدبت ديعصلا ىلاهأ نم ةيبلاغلا ىدل ًاماع نيعبرأو فين ذنم نزحلا سوقط

 نم نوكتت ىتلا تاداعملا ةماقإو نهرودص ىلعو ءاسنلا سوءر قوف هعضوو نيطلا

 دودنلا نمطلي ءاسنلا تاقلح نهم طيحي ءفوفدلاب نبرضي ىئاللا تابادنلا

 نلعيو «هراتسأ مالظلا لدسي ىتح اذكه عضولا رمتسيو ءرودصلا ىلع نبرضيو

 رثآم ركذ ىف ةددعملا أدبتو ردانملا ىف ءاسنلا بكاوم فطصت ذئنيح «هئيحجم نع ليللا

 الو .ديقفلا رمع ةاعارم عم ةلاحلا مئالت ىتلا ةيبعشلا راعشألا لالخ نم ديقفلا

 نم ةمداقلا ىناوصلا ىلع ةرسألا دمتعت لب « يا م

 امأ .لاجرلاو ءاسنلل ًاموي نيعبرأ احوتفم ءازعلا رمتسو ؛ناريجلاو براقألا تويب

 لع ًاروضقم ادخل حبصأو ؛سوقطلا هذه ًاريثك تريغت دقف ةريخألا تاونسلا ىف

 عضو تاداع امام تفلتخاو «نيعبرألا» مث «رشاتسمخلا» مث لوألا عوبسألا

 ىف لاجرلل ئراقو ردانملا لخاد ىف ءاسنلل نآرقلل ةئراق ةددعملا ناكم لح امك ؛نيطلا

 نع انلعم ىراوحلاو ةقزألا بوجي ىذلا ىدانملا لازي ال نكلو ءىجراخلا ناوصلا

 ةرايزل رشاتسمخلا ةعلط ًابيرقت تفتخاو هرود ءادأ ىف ًارمتسم ةيرقلا ىلاهأ دحأ ةافو

 مسارملاو نيعبرألا ةعلط ترمتساو حلبلاو ةهكافلاو كعكلا عيزوتو روبقلا

 .دايعألاو

 تايدتتنم ىلإ ءازعلا سوقط لوحتتف ىربكلا اهندمو ةسورحملا ةمصاع ىف امأ

 لمعلا تاقافتاو تاقفصلاو ءاسنلا سلاجم ىف رعاشملاو ةيعاتجالا رابخألا لدابتل
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 ىربكلا دجاسملا ىف ءازعلا مسارم ةماقإ ىلع تالئاعلا سفانتتو ءلاجرلا سلاجم ىف

 لود ىفو ..ةليوط تاونس ديلقتلا اذه ركتحي لظ ىذلا مركم رمع دجسم لثم

 ةمعطألاب ةرماعلا دئاوملا اهالخ ماقت مايأ ةثالث ىلع دادحلا ةرتف ديزت ال جيلخلا

 روظحمو ءاضيبلا ةيناتككلا سبالملا زوسبلي لب دوسألا ءادترا روظحمو تابورشملاو

 .(ةدعلا ةرتف) رهشأ ةعبرأ ةدمل اهجوز ةافو دعب لزنملا ةرداغم ةجوزلا ىلع

 .مكبولقب ليمجلا ربصلاو ةنيكسلا لزنأو مكحارفأ هللا مادأ

 ٠٠١7 ريمسيد - ىلاهألا
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 ةلضانم ليحر -ءاثر | .:

 ىكز ةمطاف ةليلجلا ىتذاتسأ

 ةيلاغلا ةبيبحلا ىنملعمو

 تاحاسم ضعب رمقلا ءوض ددبي امدانعو سمش لك علطم دنع كدقتفنس مك

 ةياهن ىف ةرهاقلا ةعماج باحر ىف ةيادبلا تناك دقل .انرصاحت ىتلا ةمتعلا

 ناكو ةراجتلاو قوقحلاو بادآلا تايلكب تابلاطلا نم ةعومجم انكو «تاينيسمخلا

 ىتلا لاضنلاو ةفرعملا ةلحر انأدب ثيح ءانم لك ةايح ىف ةلصاف لوحت ةطقن انؤاقل

 لجأ نم بوؤدلا كلاضنل ًاماهلتساو كبرد ىلع ًاريس مويلا ىتح اهلصاون انلزام
 ةأرماو لفط لك ةدناسم لجأ نمو نطولا هجو هوشت ىتلا بئاوشلاو حبقلا ةلازإ

 .ةريح وأ ةساعت وأ ًافعض وأ ًاجايتحا مهنويع ىف تحمل لجرو

 ىف نييفحصلا ةباقنب دقع ىذلا نييفحصلل عبارلا رمتؤملا ىف ريخألا انؤاقل ناك

 ىلع ةلئالا كتاردق اقلطم قوعت نل ضرملا نم كتاناعم نأ ملعأ تنك ىضاملا رهشلا

 ءاودجو [ثيح رشبلاب ماحتلالا ىلع صرحلاو ءابطألا تاميلعت رسكو مالآلا رهق

 رمعلا تاونس لمجأ مهتحنمو مهيفعضتسمو مهئارقف ىلإ تيمتنا نيذلا رشبلا ءالؤه
 ىلع ةعيفر ةيحور ةردقو مهفواخمو مهتاراسكنا عم ًاقداص ًافطاعتو مهمالآل ًاتاصنإ

 ءاكذلاو ريخلا لمحت ىتلا ةيفخلا مهتانونكمب ًاروسج ًانايإو مهتاقامحو مهتاوزن لمحت

 قداصلا دهجلاو ةايحلل ىناغألا لالخ نم ءانبلاو ةايحلا ءارثإ ىف ةليصألا ةبغرلاو

 .نيرخآلا عم ميمحلا لصاوتلاو
 شمت رون ةقاط ىلإ ايحنلا كدسج لوحت فيك ريخألا انئاقل ىف تحمل دقل
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 كتافص نم ةريغص ةرذ كلتمأ ول ًامود تينمت ةمكحو ةبحمو ءافص عشت ضرألا

 كارأ تنك ًايئاد .كنم اوبرتقا نم لكل طورش الب ىخسلا كئاطعو كتمكحو

 وأ قوعم لفط ةياعر ىف اهتدعاسمل كتاراج ىدحإب ىقحلت ىك ىطخلا نيعرست

 نانئمطالا ىنايك ىف ىرسيف تارهاظملا سأر ىلع كحملا تنكو ديدج لفط لابقتسا

 ىسنأ الو لؤافتلل ًايلزأ ًاعدوتسمو لمألل بضني ال ًاعبن تنك لبقتسملا ىف ةقثلاو
 :ىل تلق امدنع «نيماع ذنم ريرحتلا ناديم ىف انتمض ةرهاظم رخآ ىف ىل كتايلك

 فوس ةدعاو ةديدج لايجأ كانهو لصاون نأ انيلع سأيلا ةيهافر كلمن ال نحنا'

 ىلإ انعفدت ىتلا ةوذجلا وهف بضغلا نع ىفقوتت ال نكلو ءىسأيت ال ةريسملا لمكت

 نوفتيي نيذلا نايتفلاو تايتفلا تارشع ىلإ اهعباصأب ريشت تناكو ..«مامألا

 ىئدها ةليلجلا ىتملعم ةيكيرمألا ةنميهطلا دضو ةينطولا ةدايسللو ةينيطسلفلا ةيضقلل

 ةلبقم ًامايأ كانه نإف ؛ءادوسلا بحسلا انترصاحو تامزألا تدتشا |مههمف ىنئمطاو

 بردلا ىلع اننإو «ةبيطلا انضرأ ىف اهروذب تعضو ىتلا راثلا دهشت فوس

 .لورئاس

 ٠٠١ 5 ليربإ 8 ىلاهألا ةديرج
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 ندوع دمحم راود يف 6

 نادجولاو حورلا نكست تنأو كعم أدبأ نيأ نم ىردأ ال ...ليلجلا ىذاتسأ

 ةئيضملا كتريسم نمو كعم ليوطلا ىراوشم نم هتملعت ام لكب ىلقع لظتسيو
 فيك كس سملعت ةدوع دمحم . ةقفدتملا كتيناسنإو كتيذاتسأو كتوبأ ضيف نمو

 نا مشع نم ىبرعلا هخيرات ةربخ نم ملعتلاو هئارقف هوجو ةءارق نم نطولل ىمتنأ

 ف مب هدعت تءاج ىتلا لايجألاو ليج كنم ملعتو كنم تملعت ءالبنلا هراوث

 هس ىمشن ىتلا ةليلجلا ةنهملا ةيسدق ىلع ظافحلا ةرورضو ةبوتكملا ةملكلاب مازتلالا

 .اهئارثو اهتماركو اهقوقح نع عافدلاو

 بمهلادأ املك دتشت كل انتجاح تناكو ةايحلا قيرط انل ريئت ةلصوب انل تنك

 كلت ىف كيلإ انجايتحا دشأ امو ءافرشلاب نيصبرتملا تاقوعم انترصاحو فورظلا

 بيلع ىصعتسيو رومألا انيلع طلتخت تناك امدنعو . . مالظلا ةكلاح ىلايللاو مايألا

 راود ىلإ لوحت ىذلا كتيب ىلإ عرسن انك تامزأو ثراوك نم اانب طيحيام مهف

 ةمكحلا كنم مهلتسن ىك هيلإ أجلن أفرم ىلإ لب نيصلخملا ذيمالتلاو نيبحملل

 رهقو نمزلا ىداوع اهتقهرأ ىتلا سوفنلا ءالشأ ململن ىكو نيقيلاو نامألاو

 تاسدقملا لك باسح ىلع ةمرحملا تاورشلاو ذوفنلاو ةطلسلا فلخ نيثهاللا

 تعطسو انييارش ىف ءامدلا تددجت دقو كقرافن انكو «قالخألاو نيدلاو نطولا»

 .ةبئاغلا ةقيقحلا انمامأ

 نطولا اذه ىف ءافرشلا نيحداكلا ريصم ىلع قلقلا انب دبتسا دقو كيلإ أجلن انك

 ءطسللا لك قوقحو قرعو دهج ىقراسو نيدبتسملا هماكحب امود بوكتملا
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 ىف ةقثلاب ةئيلملا كتاملك تناك . هلايجأ لبقتسم ىلع نيرداصملا ءالؤهو نيحداكلاو

 اذهل بجعتنو شهدنن انكو . لمألا ذفاون حتفتو قلقلا ددبت ميظعلا انبعش ةردق

 لمحت ةمداقلا مايألا نأ ىلع كرارصإو بضني ال ىذلا لؤافتلا نم لئاهلا ردقلا

 الأو تياوثلاب كسمتلاو ىعاولا لؤافتلاب حلستن نأب انيصوت امود تنك ذإ صالخلا

 ىف ةقثلاو دومصلاو رارمتسالا ىلع ةردقلا انم قرست ةنزحملا رضاحلا ليصافت عدن

 هذهو مدقتلاو ةايحلا ءادعأ انئادعأ فادهأ ققحن فوس كلذ انلعف اذإ اننأل لبقتسملا

 اباش تنك امدنع١ 428 ماع نم كعم أدبأ له . كرظن ىف ةيقيقحلا ةميزخلا ىه

 ىف كيلإ انئج ىعماجلا بابشلا نم ةعومجم انب تيقتلاو سامحلاو ةيويحلاب ففدتم

 نع ميظعلا كباتكب نيروهبم كيلإ انئج انفشتكتو كفشتكن ىك بعشلا هعيحص

 تناك ىذلا حيحصلا قيرطلا ةيادب ىه كاذنأ انل كتاملك تناكو ةيبعشلا نيصلا

 انيف ثعبت سمشلاك تنك كنكلو ةقاشلا هبورد ىف انوطخ 'لك هتروعو دادزت

 انل فيضت تنك . ةيفخلا هتاردقو بعشلا اذبم ىروطسألا كناهيإ ةرارحب ءفدلا

 قيمعلا كمهفو ةيكذلا كتاراصبتساو ةيتايحلا كتاربخ قوبسم ريغ ءاخسب

 امدنعو . ةيرصانلا ةرتفلا لالخ رصم اهب ترم ىتلا تابلقتلاو ثادحألا تايرجمل

 مامأ ةيتاداسلا ةطلسلا مالستسا دض لاضنلا كراعم ىف ةرطو رطانقلا نوجس انتعمج

 نيموزهملا ماكحلا نم ةيرخسلا حور كقرافت ول ةيكيرمألاو ةبنويهصلا طوغضلا

 ربصلاو ةمكحلاب نافوطلا ةهجاومو ةمواقملا حور ثب ىف عاجشلا كرود تلصاوو

 ابخو نيريثكلا هيف عجارت نمز ىف فقوملاو ةملكلاب لاصنلا . هل .. .هرداثملاو

 جاومأ تلعو داسفلا راوسأ انتقوط امدنعو .قيرطلا قاف, رم دبدعلا ى .مأل

 تتاكو ئدجتلا قيربب كتؤيع: تفل ليئازساو نطتشاول هلدنةنغ 25 ديما

 اوملستست الو مكتدارإ اوذحشاو مكتاماه اوعفرا) عطاقلا فبس د 00

 ىتأي فوسو دتمملا نطولا خيرات ىف ةريصق ةفاطعنا ىوس تسيل ةيلاخ هنحرمد
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 فوس ذئنيح ديدج نم سمشلا عطستو ءادوسلا بحسلا هذه هيف عشقنت بيرق موي
 .( نطولا صوصلو مازقألا رحتنيو شيفافخلا ىفتخت

 ماظعلا داورلا ةمكحو تاروشلا ةربخ انعم ديعتست تنك دقل ..ليلجلا ىذاتسأ

 ىف هنم ىشوهو ني ىف جنوت ىستوامو دنهلا ف وربن مهبوعش ةايح اوءاضأ نيذلا
 [ئاد تنك .رصم ىف ىبارعو ىليش ىف ىدنيللاو ابوك ىف ورتساكو ارافيجو مانتيف

 طسبأ ىف ةايحلا تايدحت هجاوي ىذلا ناسنالا وه ىقيقحلا لضانملا نأ انل دكؤت

 رشبلا تاضقانتل ىعاولا مهفلاو حماستلاو مازتلالا حور سفنب اهدقعأو اهروص

 .ةبعصلا مايألا تايداعو

 كلقعو كبلق عاستاو ةباحر ردقب عستي ناك ىذلا بحرلا كراود نم جرخن انك

 ىلع ةردانلا ةردقلا هذهب تظفتحا فيك) ةريحلاب جوزمم راهبنا ىف لءاستن انكو انل

 ةريسم تفداص باعصو نحم نم هترصاع ام لك مغر لؤافتلاو ىعولاو بحلا

 .(ةيصخشلا كريسمو كليج

 وأ ريغص بصنم ىلإ اموي عست مل ةيصخشلا عفانملاو رئاغصلا نع كعفرت عدبأ ام

 ليبنلا كعفرت انشهدأ ام ردقبو ةلتاز ةعفنم وأ !ةيصخش ةحلصم صانتقا وأ ريبك

 لايجألا عيمج ناضتحا ىلع ةذفلا كتردق نم ًاضيأ انملعتو ريثكلا هنم انملعت اننكل

 اودعس مكو كطيجحم نم بارتقالا نم ظحلا مهدعسأ نيذلا لاجرلاو ءاسنلا نم

 تنك ىتلا ةيركفلا كراعم ةعباتمب اودعسو اوملعت |ى .ردانلا ىناسنإلا كئاخسب

 دقل ..ةيصخش تاعارص وأ تاهاتم ىف طوقس وأ فافسإ نود ةيفافشب اهضوخت

 لمحي نم لكل ةودق لظتسو انل ةرانم ةيقالخألا كتهازنو ىركفلا كحوضو ناك

 ًالئاه ًانوزخم انل تكرت دقل .هتانبو هئانبأ قوقحو نطولا اذه ةمارك نع عافدلل الق

 ناسنإلا تاردقب ةقثلاو لمألاو نيقيلاو طورشملا ريغ ءاطعلاو ةيعاولا ةبحملا نم
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 .ىرصملا

 .. ةدوع ذاتسأ

 ديعتسن امدنع انب قوطي فوس لمألاو حرفلا نم لئاه ردق ىأو كدقتفنس مك

 اهيمست تنك ىتلا ةيبعشلا رصم ءايحأ ىف انتالوجو كنم ملعتل تاسلج تايركذ

 هعازتناو حرفلا قلخ ىلع رداقلاو دماصلاو رباصلا ىرصملا بعشلل ةيقيقحلا ةئرلا

 كعيجشتو ةنونحلا كتاسمل ىسنن الو تايركذلا قفدتت .تايلملاو نازحألا طسو نم

 .انتاقامحو انتاصابحاو انتارثعت عم كفطاعتو لصاوتملا

 نكلو ةرانتسالل ىساسألا حاتفملا ىه ةيعاولا ةءارقلا نأ فيك كنم انملعت دقل

 ىعاولا مهفلاو ضوهنلل مئادلا مهيعسو مهموم» مهتكراشمو رشبلاب ماحتلالا اضيأ

 حبقلا ةلازإ ىلع مهمتدعاسمل ةيقيقحلا ةوطخلا وه مهتاطابحإو مهاوحأل نونحلاو

 نيسئايلا مامأ صالنخلاو لمألا قيرط حتفو ةيسفنلا ةميزهلاو ةناكتسالاو ملظلاو

 . نيسئيملاو

 .. ةدوع ذاتسأ

 اننإو تقفار نم قدصأو تفرع نم لبنأ اي كليحر ىفو كتايح ىف كيلع مالس

 .نورئاسل بردلا ىلع

 5١٠١5 ىرصانلا ىبرعلا
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 نطولا مجحب باق -- يرنم دادو ا 1

 :ةيرصم ةئطاوم عادو ىف

 ىذلا نيملعملا بارضإب أدبأ له ليوطلا بردلا ةقيفر اي كعم أدبأ نيأ نم
 ةطلس مكتمرح امدنع ًايلاغ نمثلا ءالجألا كقافرو تنأ تعفدو هتدايق تردصت

 لايجألا ةيبرتو ميلعتلا ةنهم اهيلإ تيمتنا ىتلا ةليلجلا ةنهملا ةسرامم نم ركسعلا

 كناريجو كئاقدصأو كيبحم لك عم ربصو رارصإب اهنيسرامت تررمتسا كنكلو

 هم ءافطنالا ىلع ىصعتست رون ةطقن مهوقعو عيمجلا بولق ىف تكرتو كبراقأو

 .ئدرلا نمزلا تابكت تلاوتو تاونسلا ترم

 ةركاذلا ىنيتاوت فيكو فقوتي وأ ىهتني فيكو نمزلا كعم أدبي نيأ ىرتم دادو

 مهتلذخ نم نيدناست ةبحم ةدماص ةحماش اهيف تفقو ىتلا فقاوملا تاكم درسأ ىك

 ىف نيمولكملا عومد نيحسمتو ةريبكلاو ةريغصلا ثراوكلا مهاوق تكبنأو فورظلا

 نم نيعفرتو نيدودكملا سوفنو بولق ىف حرفلاو ةجهبلا نيعيشتو مهئابحأ دقف

 نيعباتتو مهتايح لبتقم ىف ةباش وأ باش هزرحي ريغص حاجن وأ راصتنا ىأ نأش
 تايدتنملاو نويزفيلتلاو فحصلا نم هتاراسكناو نطولا رابخأ ريصو بأدب

 هحمالم ىف مضي ىذلا كهجو بايغ قافرلا لك ىعمو لمتحا فيك تارهاظملاو
 نييرصملا ةيرخسو كنويع ىف دسجتي قلخلا ةيادب ذنم نييرصملا نجش هتاريبعتو

 ىتلا مومهلا ماوكأ طسو انهافش نم ةمسبلا عازتنا ىلع ةذفلا كتردقو ةعيفرلا

 ةقاشلا كتريسم تدهشو كتبجنأ ىتلا ةبيطلا انضرأ ىلع ناسنإلاو نطولا رصاحت
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 نيبحملا راغصو نيلضانملا ىلاهأ ناضتح'و ةايحلا هجو ليمجت ىلع كرارصإو

 قارعلا ىفو رصم ديعص ىف ةيرمقلا ىلايلب كقشعو نطولا ةيراتب كمارغو

 لأست ناطوألا عيمج نم فتاملا ربع فقوتت ال ىتلا كيبحم تاوصأو نادوسلاو

 حماستلاو لمألا باوبأ نيحتفت انه تلزام كنأ ىلع نئمطت ىك كرابخأ نع ةفهلب

 ىف ةنيكسلاو ةنينأمطلا نم ةقيقر ةنحش ةفافشلا كتماستباو كئودبب نيبكستو

 كراد ىف مهفيضتست نأ نود ةماع وأ ةصاخ ةبسانم نيكرتت ال نيذلا ءالؤه سوفن

 لامجللو رشبلل كقشع ضيفو كبلق ةباحر ردقب ناكملا قيض مغر تعستا ىتلا

 ىنتبحطصا نأ موي ىسنأ نل ليصأو ىناسنإ وه ام لك طاقتلا ىلع ةذفلا كتردقو

 ةلوطب ةصق نع ىل ىكحت قيرطلا لاوط تدلظو ناهثع دمحم ديهشلا ةدلاو لزنم ىلإ

 مبيدهطضم نويع نع اهنبإ قافر نيلضانملا ءافخإ ىف ميظعلا اهرودو ةديسلا هذه

 ضرملا مالآ اهيف نيفخت تنك ىتلا ىرخأل فقاوملا تارشع ىسنأ نلو مهيدالجو

 سدقم قح هنأكو عيمجلا عم لب زييمت وأ ةقرفت نود ةكراشملا ىلع نيرصتو هتوسقو
 مغر كصرح ًامود ركذتأ لظأسو فهرملا ىناسنإلا كنيوكت عورأ امو كاببأ ام انل

 وأ كروضحب ءاوس ةكراشملا لع ضيرملا كجوزل كتياعر فورظو ضرملا

 ىفو كعومد تقفدت اننازحأ فو انعم تينغ انحارفأ ىف كباحر ىف انتفاضتسا

 عيمج مضت ةيونسلا كتدئام تناك ناضمر راطفإ ىفو ءاودو سلب تنك انتاراسكنإ

 .ةقرفت نود نيميلاو راسيلا لهأ نم نييحيسملاو نيملسملا نم لايجألا

 ىتتضتحاو تيبرو تينافتو تببحأو تجسنو تسرغ دقف ىبيغت نل ىرتم دادو

 كداصح جوتي فوس لب ىدس كدهج بهذي نلو رجض وأ للك لود تيعرو تدناسو

 لثملا ىطعتو ةجهبلا عيشتو بحلا رشنت فوس ىتلا ةءاطعملا ةدعاولا روهزلا تائمب

 .نورئاسل بردلا ىلع اننإو تفرعو تقفار نم زعأو صلخأ اي ةليلجلا كتريسم لصاوتو

 ىلاهألا /1 ٠٠١



 يسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 برع بئيزو رودنم ىليل ليحر -ءانر ا 8

 هيف ردن نمز ىف تاقيدصلا صلخأو زعأ نم نيتقيدص عوبسألا اذه تدقف

 ةرتف انليج رمع نم ةليمج ةبقح ىعم ترصاع ىلوألا ةقيدصلا «قدصلاو ءافولا
 ًابحر ًاقفأ حسفتو اهتذتاسأو اهبالطب وهزت ةعماجلا تناك امدنع ةيعماجلا ةساردلا

 ليلجلا انذاتسأ ةئبارودنم ليل ةقيدصلا هذه ,بالطلا طاشنو ةذتاسألا ركفل

 «ةيلزنملا هتاسلجو هتاودنو هتارضاحم ىف ريثكلا هنم انملعت ىذلا رودنم دمحم روتكدلا

 اهثبي لظ ةلاسرب ًالمحم نطولا ىلإ داعو ةيسنرفلاو ةيناملألا تاعماجلا ىف سرد

 لاجم ىف ىحرسملاو ىبدألا دقنلا ملع سسأ ماع نيثالث ىدم ىلع هقافرو هبالطل

 ىتلا كراعملا عيمج ىف ىقيقحلا لضانملا ةأرجو ملاعلا ةراسجب كراشو هصصخت

 ىلع ًاضباق لظ هنكلو نجسو دروطو تاينيتسلاو تاينيسمخلا ىف نطولا اهضاخ
 ًازمر همسأ حبصأو نطولا ءاحنأ ةفاك ىف هذيمالتل ةودقلاو لكما ًابراض رمجلا

 ةايح ىف هءانبأو نطولا اذه قحب نينمؤملا نيلضانملاو نيعدبملا نم ةلماك ةسردمل

 بح ىف ةيملع ةدوشنأ هتارضاحم تناك «ةيرحلاو ةلادعلاو ةدايسلاو ةماركلاب ةريدج

 ةعيفرلا ةفاقثلاو ليبنلا ركفلا نم ةلصتم تاقلحو «هب ضوهنلا ةيفيكو نطولا

 تابيجنلا هتاذيملت ىدحإ لضانملا انذاتسأ جوزت «نييقيقحلا ةايح ا عانصل ةيمتنملا

 ىف اوصصخت مهاربك ليل تناك ءانبأ ةسمخ اهنم بجنأو زيزعلا دبع كلم ةرعاشلا

 دهشتساو ريثكلا مهنطول اوطعأ ىنطولا شيجلاو بطلاو ةسدنه او داصتقالا

 قيرفلا اهتيحض حار ىتلا ةموئشملا ةرئاطلا ثداح ىف رودنم دجام ديقعلا مهطسوأ
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 -رودنم دلاخ - مهدحأ معزتو 219177 ربوتكأ برح لاطبأ زربأ ىودب دمحأ

 ةأطو تحت رطضاو ةسدنحلا ةيلكب ةينيطسلفلا ةروشلل ةدناسملا ةيبالطلا ناجللا

 ماسحو ليل تلظو جيلخلا لود ىدحإ ىلإ ةتقؤملا ةرجملا ىبإ ةينمألا ةدراطملا

 طيطختلا دهعمو ةعاذإلا ىف ةرباثمو صالخإب نطولل مهئاطع نولصاوي قراطو

 .نائسألا بطو

 ةجوز تناك دقف انليج رمع نم ىرخأ ةلحرم ترصاع دقف ةينشلا ةقيدصلا امأ

 ًايفو ًادنس لازي الو ناك ىذلاو «هرمع هللا لاطأ ةدوع كلملا بع ليلجلا انذاتسأل

 ةرازغب اهارثأ ىتلا ةيقيرفالا اياضقلا ةشمهملا ةحاسلا ىلإ ىمتناو هئالمزو هبالطل

 بزع بنديز ةرعاشلا ةقيدصلا هذه :نآلا ىتح اهتايدحتو اهمومهل ايفو لظو هجاتنإ

 تناكو ةينطولاو ةيركفلا كراعملا ىف بادآلا ةيلكب ةبلاط تناك ذنم تكراش ىتلا

 ىميداكألا ذاتسألا اهجوز لظ ىف شيعت نأب تفتكا مث ةيرصملا ةأرملل ًافرشم ًازمر

 اهنيواودو اهراعشأ لالخ نم ةكراشملاو ءاطعلا نع فقوتت مل اهنكلو قومرملا

 ناسنإلاو نطولل تبتك ةيناسنإلا ةاناعملاو قدصلاو ةيفافشلاب تزيمت ىتلا ةديدعلا

 تاباوبلا» دافحألل اهراعشأ لالخ نم ةمداقلا لايجأللو رئازجلاو نميلا ىف ىبرعلا

 امدنع ىننأ ركذأو ءاهجوز ذيمالت نمو اهنم برتقا نم لكل ًادئنس تلظو «رضنلا

 ىتلا مألا سيساحأ اهعقوتأ نكأ مل سيساحأ ىنتحاتجاو ىلجن جاوز ةبرجت تشع

 ددحم نمز ىف هنأب ئجافت مث ةايحلا ءاقفر مهنم ذختتو اهئانبأ قداصتو ىبرتو بجنت

 مهو اهنم اومطف اك مهنم مطفت نأ اهيلع نإو ءعمتجملل ةيده مهمدقت نأ دبال

 مث ىروطسأ ءاكب ةجوم ىف تطرخناو ةيصق ةفرغ ىف انكر تيحتتا راغص لافطأ

 اهجوزُت ةراغإ ىف اهتقو تناكو ةليبنلا ةقيدصلا هذه تركذتو ىعومد تحيسم

 ًالجر حبصأ ديحو لفطل مأك سيساحأ اهتعدوأ ةلاسر امل تبتك قيقشلا نميلاب

 دض ىكراعم ةفاك بزع بنيز ىعم تشاع :ىرخأ ةقيفر ىلإ تاظحل دعب فزيس
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 ىكبت ىهو ةينوفيلتلا اهتثداحم ىسنأ الو ىتعماج ىف هتيقال ىذلا تنعتلاو ملظلا

 ثادحأ باقعأ ىف ناكسإلا ةرازو ىلإ ةعماجلا نم تلقن دق ىننأب اهربختو ىمأل

 ىلع اندوعت دقل اهل تلاق ذإ اهتايونعم عفرت ىك لهذملا ىمأ درو 14/01 ربمتبس

 ال ءانرزأ نم دشتو انيوقت ءاسلا ةلادعو قحلاب مئادلا انناميإ نكلو ملظلا ةهجاوم

 .كركفأحو ةعماجلا ىلإ اهقافرو ىتنبا دوعتسو نوبتو ةدش اهنإ بنيز اي ىنزحت
 نحن اهو تقولا ضعب رومألا تماقتساو ةعماجلا ىلإ اندعو لعفلاب ثدح دقو

 بردلا ىلع اننإو رودنم ليلو بزع بنيزو ىمأ هللا محر رمجلا ىلع ريسلا لصاون

 :تورفاسل

 5 ٠ " سرام ؟1/ ةعماجلا توص
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 يسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ةحفصلا عوضوم ا
 17 هرج هرم طرد جهيم امام الاهانة كو داق خللا وك كا اول نعود وول نا وو نوم ةمدقم

 0 نييرصملل ةيمويلا ةايحلا نم روص : هنع توكسملا : لوألا لصفلا

 ١- ااا مارح مأ لالح روهزلا ءادهإ 0

 رول ل لمجال طم سلا 3و دعا نيروسيملا نويع ىف رقفلا -؟ 101

  -7م م علا واوان ةينويهصلاو اكيرمأ دض ةيئاسن ةدوشنأ ١1

  -4!؟ملاعلا ةطيرخ ىلع برعلا عقوم نيأ 1] 00

 ااا ريخألا عافدلا طخ -ه

  - 1ان وو دا لاو الأ نأ وطقم كلا حل طلو شلل موسما مخ ا اطال زوفلا ىزغم 1 5

 ا ًاعنقم اريسفت دجأ ال -ا 0

  -8ا ا و و وسلا ةطرش طباض ةلاقتسا

  -9ا اا ااا ملسلا نمز ىف سيوسلا 00

 ٠ ا ماا دوا نام وم ا تعا وطعم ىرقبعلا للا

 ١- اا 0 00 ةنمزم ةيضقو بيجع ربخ

 - اا هوا با ا جاو انايحس نامجلا ةمرحملا قطانملا 1

 - ا ا ننس ا م قا مويلاو سمألا ةاضق

  -14ل حسا كوم جاسم بفك ماعم حو ومما اقباس قئاسلا ريزولا 11

 لاو 1 اا ل ارا هو واط قمل ناقه رق ل انحلال تاباسحلاو ئدايملا 291 5

  5اا نييناجلا ىلع دهشملا

  - 7رشبلا ةلوع 11

 - اندالب ىف نوظوظحم بابشلا له 001313 0

  -64ك0 ا ةطرش طباض تافارتعا

0 



 نيسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ةحفصلا عوضوملا
 1000 0 ريياعملا بايغو بصانملا

 0 1 و كو ا اما دعا دوت ةقراغلا ةرابعلا اياحض ١-

 0001 ةيسور ةصقار عاقيإ ىلع تايركذو رطاوخ -77

 00 1 ....... ةيرابجإلا ايادحلا هذه -ا8

 0 1 ]ذا دافحألا جاجتحا -1 4

 1 و ا ةيرحسلا ةقرولا 65

 000000 0 0 ز ز ز ] ز ز] ]ز ]ز]زذ]ذ ةنسلا سأر تاللافتحا اماروناب -7

 وامور موو ا ....... ةيرصم ةاتف مومهو ةفارعلا - "1

 ال ب نس هيما ميسا اوم انما قا بو اطفال ةيسنملا ةحاولا -4

 ا لوا بام هيو سلا ةطحنملا لحارملا مدخن -9

 وة وج قس ع و او اع ةيعكلا باوب ىلع ءاكبلا

 0 1 ز ز 1 1 1 1 1 1 ا ةشهدملا ةأجافملا ١”-

 000000 ةيرصملا ةفاقثلا ىف هنع توكسملا : ىناثلا لصفلا

 000 !؟ةيفاقث ةسايس رصمل له ١-
 100000 ةيبرعلا ةفاقثلا ةمزأ -؟

 1 00د فيقثتلاو فيغرلا -“

 000 1 1 01011بب1 ىفامثلا رقفلا -:

 ا ىرصملا مالعإلا ىف هنع توكسملا : ثلاثلا لصفلا

 احلا ا كو اطلاع !؟ ارجاع لازي ال ىبرعلا مالعإلا له - ١

 0000 2211110 ا ةريزجلا ةانقو مطقملا ةفيحص ١-

 00 0 قارعلا ىلع ىكيرمألا ناودعلا ىف مالعإلا ءادهش -'

 1 ا ل ا داسفلا تاسوريف - 5

 00 ةرخلا ةانقو ىكيرمألا مالعإلا -

 1 و بكا وطمس لو تا تبا ع فراح اددتاجلا نيينحصلل ءازع ال -5



 رنسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ةحفصلا ْ عوضوملا

 0 ا 0 ريبعتلا ةيرحو نييفحصلا قوقح -ا/

 1137... ممم... ؟ ءارقفلل ًاتوص ةفاحصلا حبصت ىتم -4

 ا ا قا ةيرصملا تاعماجلا ىف هنع توكسملا : عبارلا لصفلا

 1117 م 1 وام و ال يملا ف لوما ووو ثحابلا مالك ىهتنا ١-

 111 ا ناو ل دا مرار رنا و وسما ا ةرئاح تاللؤاست -

 11 ف ب طن واط امم ولما ما اا رضاخلاو ىضاملا نيب ةعماجلا ٠-

 01 زز ذا ؟رطخ ىف ىملعلا ثحبلا له -

 ا ملا ل انف نسل فحالا <

 ١1 ماسلا واوا اق هاو مت هاا حسا ناو بصانملا سوريف -1

 ا ا ل ا ةعماجلا لالقتساو ديسلا ىفطل -/

 1 ل ا ةيقيقحلا ةأفاكملا -8

 اا 0 0 ! ؟سارجألا قدن نمل -4

 اسس هفاسط طا دما سنلا كمت طع ءانبألا لوقع ٠١-

 000 111 ةيلاحلا ةيبالطلا ةكرخلاةمزأ ١-

 ا و ا 0 داسفلا ةفاقث -7

 110111110000000 لصاوتلا نادقف -

 10 ع ا املا ان ا ل ذاتسألاو مألا -4

 اا م وعلا لد قا م شام تاعماجملا ىف ةبئاغلا ةرورضلا ةيطارقميدلا -60

 ١ ةجوزلا ةقفارم 7

 ا 00001 ثدحتي مرضخم ذاتسأ ١7-

 1 ل و ةعماجلا ىف نمألا -4

 ا و ةعماجلا ىف بحجلا ةمزأ -4

 ا ؟نزحلل هاعدم رومألا رثكأ ٠

 0 ميقلا داسفو هيقتلا ١

341 



 يسورحملا رصم يف هنع توكسملا

 ةحفصلا عوضوملا

 0 ]1 ةذاتسألا قلعت مل -7

 ب ا سوس املا وسلا نكست وجام ةريطخ ةلأسم -177

 ا ا ةيكيرمأ نويعب -4

 اناا ا ا اسد سوو طل وأ و اقل فوقع امم ! ميقلا ةيجاودزا -

 1 تل ا ولا وسال ةماعلا خلا رصم ديعص ىف هنع توكسملا : سماخلا لصفلا

 0 ااا 0 0 00101 ليمجلا نمزلا اذه - ١

 ا ااا ااا ااا نامأوتلا -؟

 1 1 وعلا وامل دة خش هاو او هاا ةفاصفص ةدجلا -*

 1401 و وو ا نو ودل ود 1 هما فل حط جو هيفا هتيخب ىتلاخ ةيده - :

 14071722 م واطلع ماو وو مطل ولو نال واع هموم لموعد عم جاهوس نم لفط -5

 199217 1 و كو م رول هرج و م جلا الرو ع وول ه3 ماقبل اا ةنيزح ةيرقل ةرايز -1

 0 ااا ىئطاشلا ىلع راوح -ا/

 ا و لاول ا راسل وو أ وان تأ 4 الا دنقل جل راو تو جوس زا لاما لأنا مسن ةيادلا -8

 1 ا ل دال وا ل ا بل نقلا عا

 0000000 ]| ]ز] ] ]| ]ز]ز 0 لقعلا توص رصتني امدنع -

 ااا 1 ]1 1 111 هايحضو ىلهم ١١-

 10111111 110 لاوحألا تيلقنا واردت

 0 ملحلا راسكنا -1

 ا 0 0 0 ] ] ] ]ز1]ذ ]ذة لالدلا نوراه-4

 ا ١984 تاباختنا تايركذو رطاوخ -05

 1 ا ديعصلا تاراطق -7

 ا و املا طا لاخلا ضرم لاط امدنع - ١7

 011 1 1 000001 مدلا سرع -

 0 وعلا اا عا ام ليمحلا مزلا نم ةطرف ظباض 5



 يسورحملا رصم يف هتع توكسملا

 ةحفصلا عوضوملا
 ا 1 1 1 1 1 نسوسم ةسدنهملا

 ا ا 1 ]  ] ] ]1 ]1 1 ا ةديمح ةجاخلا -

 1 علا خال اطل ملا و م زبخلا ةفغرأو ةشويع

 1 مب جا لا م وو امكلا شيورد تنب ةديمح ةبوطخ -77

 2 ا اا طل اور ونة و كلم ةيحضلاو راعلا -5

 7 1 ا اج سلو 0س وجاب دمح مشاه 6

 11110 1 اب حا مساتما جم سل قنادر سما نا قابلا ةدمعلا دلو -7

 0 0 نيطسلف نع هنع توكسملا : سداسلا لصفلا

 اا 00101 اا بوعشلا سورد ١-

 0 ا 0 نييئيطسلفلل صالخلا قيرط ةضافتنالا -؟

 77 0ر6 ياو عمم سا موو أ سل خلا اتم ددجلا نوخرؤملا -'؟

 1 اجو سس هاوس وت و ودرع ككل نطولا خيرات ىف دوسألا مويلا -

 اا 0 0001010101111 مالستسالاو مالسلا -5

 11 اخ سا نجا وو واو ف 3 حاف ىنيطسلف - ىكيرمأ راوح. -5

 1111 1 نر ل ا ا قو رفا او لأ هاا دا وج ا مهلالقتسا ديعو انتبكن -

 10 0 0 ]100 ناطوألل ءامتنالا -8

 ا مام ساول اعل وام ا ا ا ام ليطابألا فسن -4

 ا اا و اس فك اا نيطسلفو رصم ٠-

 14 يل و ادم ا معو دش ا م بم ةفسالفلا رئاض نيأ ١١-

 1 ورم ها اال تربانوب ةروثأمو ةينيطسلفلا ةيضقلا -7

 لااا و ريرحتلا ناديم ىف ةيربعلا ةعماجللا سوباك -

 اا 000 امالسو ةيحت ىنانبللا بونجلا ىلاهأ -4

 ا 1 ا ًامالسو ةيحت سمش لدجم 6

 ل ا 0 ىثارم : ريخألا لصفلا
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 ةحفصلا عوضوملا
 0 حا ورام ميقلا نم ةلماك ةموظنم رمن ىملح .د ١-

 11م و ليلجلا انذاتسأ تاباص ليلخ .د -

 1 ا ل و ناطوألاو راصمألا ىف نازحألا سوقط -“

 ا ]1 1 1 1 1 1 100 ةيبس اي همأ اي رصم -

 0 اا ىكز ةمطاف - ةلضانم ليحر - 0

 311 1/21 اق هلام 1 لق هوو وما دا هوجو و وجا عع ساس مع وعلو هدوع دمحم راود ىف -”

 0 نطولا مجحب بلق ىرتم دادو -

 7 ل ا واج ملا بزع بنيزو رودنم ليل ليحر -4

 11و ل اوم ا ا سرهفلا
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