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 تايوتحملا

 1 ل يناقذاللا نيدلا ييحم د ملقب - ةروثلا لبق ام مالعإ :ةمدقم

 0 1 0000111 اا ا رثكأ ال تاحيضوت

 01 اا ل لاو مو دو مام طم هبا او نش عج ا ص م حا !ةسايسو ةفاحصد: لوألا بابلا

 000 !؟ةايحلا نم فرقلاب يروسلا نطاوملا رعشي اذامل

 اا 0 1 0101 !هللاب ذايعلاو ..انمساب نوقطان

 00 ااا 0 1 !ءوسلا وراشتسم :حالصإ وأ رييغت يأ هجو يف ءادأك ةبقع

 1 وم ا و و وما ام !؟يصخش داهتجا مأ ..لمع ةيلآ :داسفلا

 ا اسم يا ل ل ا ل !! ىرتخخأ ثراوكو :, ةفححف تومب.ةتادثلا واع

 00 ًايدرك ًالضانم ٍينولعج :نويزفلتلاو ةعاذإلا ةئيه ماع ريدم نم يماقتنا رارقب

 1 ا لا م وو را ا 1 ا ا و ولا دب قول وكون سستم قت ينمأ لوؤسم ىلإ ةرشابم ةلاسر

 81مم هل والا را وجمل دا امج قو لوا لا سانت نوماس دعم !؟تاراعش مأ قوقح :نطولا

 00000 1 اا !ةئداحلا تارييغتلاو يجيردتلا حالصإلا ىودج

 0000011 ]ز ز ز ]ز ]ز]ز]ز]ذ]ذ]ذ1ذ]1ذ]1ذ]ذ]ذ]1]1 ا ىنشتي ايما اريزتت بنكأ بنك

 0 0 !؟ملاظملا در ةسايس نيأ :«نيدسافلا» فشكو نيمهتملا ةءارب دعب

 000000 ]1 ] ]111 ؟انللضت تنك له اغأ ناسعن ضاير ديسلا :هللا دبع لعل ةيرحلا

 ا ا 0 000000101212021 ا !انلو ...هقافرو تادوعلا نيسحل ةيرحلا

 0000 000001 !ردبلا دقتفي ءاملظلا ةليللا يفو :نطولا مّلع

 0000 !قيقحو قحب ةينويزفلت مئارج :يموقلا روعشلا فاعضإو ةمألا ةيسفن نهو

 000 !رداصملا بدألاو ...ةحيضفلا مالعإلا :ةينويزفلتلا ناريزح ةسكن



 / ةروثلا لبق ام ةيروس

 1 200 !ةينويزفلتلا تاعالطتسالا يف فئاخلا يروسلا نطاوملا

 3 ل !هلهأ نم دهاش دهش :ةيروسو رصم نيب ةدحولا

 000000 !عيمجلا ِهَلح فرعي يذلا زغللا :لاعلا سأك تايفصت نم يروسلا بختتملا جرخ اذامل

 ا ا نا ل ا !ةيروسلا ةقيرطلا ىلع ميركت

 ا و را كل دو :حيصفلا يروسلاب

 0000 ...!مالكلا حورب طيرفتلاو روصنم دمحم :فسوي م نسح در

 1 ا محلا ةروشلا لبق او ةنرخلألا ور اغلا عينك 88 3: قاطيمو هاما 1 نوفل وو لطي

 0000001 1 25120 201 ةسايسو امارد : يناثلا بابلا
 0 .....!ايباقر ةملؤم امارد ...يروسلا داسفلا لسلسم

 0 ا !تانيع فدع ةعماشلا ةذتاسأ داسف:: (ىوشلا ءاشو)

 000 | ماليسإلا نع مافدلا اهمشلاةبويما (لاذنلا كنا: لملم
 ا !رضاحلا ةرارم ءاجهو يضاملا ميق ىلع ءاتفتسالا امارد :(قوراف كلملا) ىلإ (ةراحلا باب) نم

 000 0100 !نييروسلا زبخ فوخلا :(ةيواهلا ةفاح ىلع)

 1 !ةيمسر تاهج ديدهتو ريدصتو ضرع عنمو تافوذح :ةيباقر كراعم ةهجاوم يف ةيروس امارد

 ١ 1 يس نوال ومو نحاسب !روظحملا محتقي نفو .. .لدبتت ةيباقر ةروص :ةيزئوسلا انفارركلا7ق ةنيناسلا

 ا 0 0 |ًانباقو نق رقرم لست نام اميادقع ين ادويكالا فه ىووسللا ةقولا

 00000 !ةيمهو ءامسأب تاينيسمخلا يف ةيروس خيراتب ليكنتلا :(ةماودلا) لسلسم

 11617 هية هال جما واسم وس ورم ؟ يروا هزات[ عأ ب .ةيريونت ةأرج :سنجلا يف قرغت ةيروسلا اماردلا

 0 ا .. !لوؤسم او ربخُملاو رفخلا : (ةعياض ةعيض) ًاركش

 0 !رخآلا يأرلا ةبساحمب نوبلاطي نويشاف نونانفو ...ضيضحلا مهلتسي (مارحلا زبخلا)

 000  ز ] ] ]ز ز]ز ز ز ؤز000 ........... ايارمو اياضق ..قشمد :ثلاثلا بابلا

 ا 1 دعس وكر بنك «ةقويرفللا قشمد» للاحلا كارتلا فال نم اهمننا مفري ديدوتلا دعب

 1 لا م ا !خيراتلل يرسقلا باستنالا :يئاوشعلا نكسلا تالسلسم يف قشمد

 00 ا !اهيدهاشم رعاشم مدصت ةيبعش امارد :(ةيارلا لهأ) لسلسم ٠

 0 ] ]ذ] ]ا !ةيديكلا اماردلاو (ةيدعلا ماشلا)

 0 !خيراتلاو ةئيبلا ةيقاذصمب ةيحضتلاو يمايسلا طاقسإلا ايزاتناف (5 -ةراحلا باب)



 . تايوتحملا

 114 امو ناس طنا وما هنو م1 بنس طا !نيئجاللاو تايئاوشعلا امارد يف ةنونحلاو ةنيجحلا قشمد

 0 !نانفلا ةمارك نع نوعفادي ال نيذلا نييفحصلا متشو ..ةراحلا باب ءاثر يف

 ؟0١............................... ةهاطلاو عهسلا ةشاش :يروسلا نويزفلتلا :عبارلا بايلا

 0 !هتشاش مامأ دهاشم ةاناعمو ..هسيلاوك لخاد نم نايع دهاش ةبرجت :يروسلا نويزفلتلا

 0000 !ريكألا داهجلاو ...نابعش ةنيثب :ةينهملا وحن يروسلا نويزفلتلا تاعلطت ةبباجم يف

 ااا يروسلا نويزفلتلا يف يلاملا ئراوطلا نوناق

 موا وسواس !ةميدتسملا ةهاعلا :يروسلا نويزفلتلا يف ةيبعشلا تامظنملا جمارب

 0 ! شماحلا راضتحاو دودحلا نابوذ :يروسلا نويزفلتلا جمارب يف يمالعإلاو ينمألا

 1 111 وم د نا وعلا اف ا م . !ينوذخ لوقي بيرملا داكي :ةفاحصلل ءادعلاو يروسلا نويزفلتلا

 يل ا م ا يروسلا نويزفلتلا يف تاعيذملا ةلود رايبا

 00000 !سالفإلا ةزجعم :يروسلا نويزفلتلا يف ًاديدج ًاجانرب ؟ 5

 000 !ةريقك ىوذلب عتق ةليلق ةنسح ؟ىررتسلا نويزفلتلا كاقباسم ف ةنلاملاةفاوخملا
 و !ةيروص تاعامتجاو ةينمأ ةطخ :يروسلا نويزفلتلا يف ناضمر مسوم ةخبط

 0 ا ] ] ]ز] ز]ز]ز]ز]ز]ز ]1 !نيدلا مجن نازوس ةبوذكأ

 0 ا !ةراعتسملا ةعمسلاو دوصقملا طلخلا :يروسلا نويزفلتلا يف يماردلا جاتنإلا

 181 وفم !خيراتلا جراخ خيرات ..ةينويزفلتلا ةيروس :يروسلا نويزفلتلل يبد ةسسؤم ةحنم

 0000 8 !تاميركتلاو تازاجنإلاب ينغتلا :يروسلا نويزفلتلا يف ةنسلا سأر ةرهس

 ا يم رحم !ةلثمآلا رخآ ةينغم داع لايتغاو ...يلحملا ربخلا لقن ناحتما يف لشفي يروسلا نويزفلتلا

 0000001 11 ا !ةمقلل ديهمتلا مالعإ يف ةسبكلا دادعإ ةقيرط

 000 1 11 يروسلا نويزفلتلا ةريدم لاطت ةيمالعإ ةحيضف

 000 1210000 !هروهمج نيبو هضرأ يف :يروسلا مالعإلا ريزو

 0 ! خانملا يف ةلعلا :يروسلا نويزفلتلا يف لافطألا جمارب

 0 ا ا ااا !ناضمر مايأ لوأ يروسلا نويزفلتلا ةحيضف

 انا روم رس و ا !قافنلا فويسو بصنملا ةوطس :يروسلا نويزفلتلا يف فارشإلا ةكرعم

 اا !؟رهدلا دسفأ ام نويزفلتلا حلصي له :ةيروسلا ةيوبرتلا ةيئاضفلا

 لي وبلا هاا ول دار نوما ؟ربخلا نيأف ليلحتلا اذه :ةيروسلا ةيئاضفلا ىلع ةيكيرمألا ةراغلا



 3 ظ ةروثلا لبق ام ةيروس

 0 0 !ناكملاو نامزلا تايعادت :يحرسملا دهعملا ءاشنإ ىلع اماع نوثالث

 اا 0011 !ثبعلا نم خيرات :نويزفلتلا ىنبم

 0 ا ا ملا ا جم 012 روس نوب زرقا اهب عيري ةلقنا

 ا د1 يوروملا ةويدتلالا ل ءاضإلا للا راعاوب .لامهإلا هفلتأ ثارت :ةيروسلا اماردلا ةانق ةقالطنا

 ا ا ا وا !ةيناديملا مكاحملل معن :يروسلا بعشلا سلجم يف (ةرحلا ةملكلا)

 1 !يمالعإلا رجضلا نافوط :يروسلا نويزفلتلا ةشاش ىلع مألا ديع

 000000000 ددذزج : !يعادبإلاو يفيظولا نيب طلخلا :هداور تاربخ نع ينغتسي يروسلا نويزفلتلا

 ضل هيلاريوطتلاو جاقنالا ييذاكأ هد( كعيلا يارب  يووبملا نويرملللا يف ةيباثرلا عا عقلا وخبا ]

 11 وسم ا كانوقعلاب حالا ةشاشلا :(ةقراف ةمالع) جمانرب فاقيإ

 777 . !فيوختتلاو نيوختلا نمز : مراتب تري طجوا .ةيمسر ةينويزفلت ةانق داقتنا ةميرج نيب

 0 هي !دعب يأرو .. : لثق ارا ةينويزفلتلا بصانملا ةفاقث

 م9 ...........!ىركذلاب هداورو رباب هايدي يدلل دع هايس قر يروملا ةريزتللا

 0000 0 !ةيمالعإلا «ةيطابرلا» نضح يف يئانيسلا قشمد ناجرهم

 0 ةيروسلا ةيرابخإلا تاراعش نم يروسلا عراشلا يف لوهذو ةمدص

 ا ...!رئازجماو سنوت تابارطضاب عمسي مل نئمطملا مالعإلا :قدصت ال وأ قدص

 ...يروسلا نويزفلتلا نم رخست (ةريزجلا)

 00 ااا !(مهيسفن الإ ناهبشت ال رصمو سنوت نأ قدصت دعت مل بوعشلاو

 ل 000000 !ةورذلا دعب ام ةوحص :يروسلا نويزفلتلا



 ءادهإا

 نوطسوتي اوناك نيذلا نمألا ةزهجأ نم َنيِبَرَقملاو نيموعدملا ءاقدصألا لك ىلإ

 ...باتكلا اذه تالاقم نم هتبتك لاقم ببسب :نمأ عرف ىلإ ءاعدتسا لك دعب يل

 .. .اهاياونو يتاباتك يناعمل ةفطلملا مهتاريسغتو "يتينطو" لوح مهتاداهش الولف

 !ًالصأ هتالاقم عمجب ركفيو شيعي نأ باتكلا اذه بحاصل ناكامل





 ةروثلا ليف ام مالعإ

 ةيروس مالعإ نع ماهلاو قّيشلا هباتكل مدقأل روصنم دمحم ٍنراتخا اذامل ديدحتلا هجو ىلع فرعأ ال

 ىسفنل تلق هجوأ ةدع ىلع ةلأسملا بيلقت دعبو .ةروثلا لبق ام اهيف يسايسلا كارح ا رهاظم ضعبو
 و .دعب نع بقاري دهاشل ًادياحم ًايأر «قيثوتلا يف ليوطلا عابلا بحاص نيصرلا فلؤملا ديري ابر

 الو - مالعإلا ةرازو عضي ناك يذلا .يدسألا عمقلا فيس تحت ةلحرملا كلت سيلاوك شعي

 عورف ةلماعم اهلماعيو «هعابتأ نم صلخلا اهل راتخيو «ةيلخادلاو عافدلاك ةدايسلا تارازو نيب -لازي

 نيب رطخألا وهو ةمهادملا عرف عبتت تناك يروسلا نويزفلتلا ىلع ةفرشملا ةينمألا ةزرفملاف «تارباخملا

 ةبوؤد تالواحم عم «لخادلاب ةيمالعإلا ربانملا ةفاك «ةبراومو ةرشابم رّيست تناك يتلا ةينمالا عرذألا

 . يجراخلا مالعالا يف تاوصأو ربانم ءارشل

 يناحصلاف «كلذ يف ةضاضغ ال هنأ رحلا مالعإلا ةميق فرعت مل دالب يف اوشاع نيذلا ضعب دقتعي ابرو

 هظحالي ال يذلا ريبكلا قرافلا نكل «رابخألاو تامولعملا ةقحالم ةيصاخ يف ناكراشتي ربخملاو

 فلتخت ةمولعملا فيظوت ةقيرط نأ «تايروتاتكيدلا ساقم ىلع ةلصفملا ةرظنلا باحصأ نم ءالؤه

 يف اهفظويل اهيفخي نم نيبو ءيرشبلا يعولا ةيوس عفرل ريونتلاو ةقيقحلا ةمدخ يف اهعضي نم نيب
 .ةيعمقلا تاطلسلا ةمدخ



 1 ةروثلا لبق ام ةيروس

 «ةروثلا مايق لبق ةيروسلا فوخلا ةيروهمج يف «يمالعالاو ينمألا» طالتخاب فرتعيو فلؤملا فرعي
 ةسايسلاو ةفاحصلا كراعم» هباتكل يعرفلا ناونعلا ىلإ ةحارص تاريباخملا مسا فاضأ اذهلو

 اهيلع رم ىتلا ةفاقثلا تارازوب ةداع ةيعمقلا ةمظنألا اهقحلت ىتلا ةباقرلاف «تارباخملاو ...نفلاو

 نع ةروص الإ تسيل ؛برعلا باتكلا داحتا اهب ْفّلكُي وأ ؛مالعالا ةرازو نم اقافنو اءوس رثكأ ءارزو
 ةرطيسل ةينمألا ةلودلا يف امهريغك ناعضخت ناتسسؤم داحتالاو ةرازولا نأ كلذ «تارباخملا ةطلس

 «لّلصملا ماعلا يأرلا عنصي يذلا «مالعإلا عاطق الإ عاطق يأ عم لهاستت نأ نكمي يتلا «تارباخملا .
 . ةسدقملا ةرسألاو دالبلا حافس ةروص عيملت ىلع رهسيو

 «كلذ دقتعي ال باتكلا فلؤم ؟ «ماعلا يأرلا» عنصي ةروثلا لبق يروسلا مالعإلا ناك له نكل .

 ىلع هعضي هنأ كردتل «ةعاطلاو عمسلا ةشاش» مسا يمسرلا نويزفلتلا ىلع قلطي هارت نأ يفكيو

 نم هثبت ام ادحاو افرح نوقدصي الو ءابصغ الإ سانلا اهدهاشي ال يتلا تاونقلا عم ةدخاو ةيوس

 ثادحألا نمو «راطفإلا ديعاومو «ةيوجلا لاوحألا ةرشن ىتح ءىشش لك لاطت «تاكربف»و بيذاكأ

 فصن لبق برغملا ناذأ يروسلا نويزفلتلا ثب ثدح .باتكلا اذه فلؤم اهقثوي يتلا ةلالدلا تاذ

 . يروسلا بعشلا نم ناضمر موصي نم لكل ةفورعم ةصق يهو :7 ٠٠ ماع هدعوم نم ةعاس

 قيثوتلا ةقد يف نمكت ةيروسلا ةروثلا مايق ىلع عبس تاونس دعب ردصي يذلا باتكلا اذه ةيمهأ نإ

 سيلاوكلاب ةقيمعلا ةفرعملا هلك كلذ نم مهألاو ,هناكمو هرشن تيقوت ىلإ ةراشإلاو .ثدح لك خيرأتو

 مالعا ءارزو ةدع روصنم دمحم رصاع دقف «ةفشاك ةريصب عذاللاو قيشرلا ينفاحصلا ملقل نمؤت يتلا

 ةلود طوقس» ةلحرم دهش جتنمو دعمك يروسلا نويزفلتلا لخاد لمعي ناكو تانويزفلت ءاردمو

 ترهظو «طابضلا رابك عم نهفلاحتب يمالعإلا لقحلا يف ئش لكب نمكحتي نك يتاوللا «تاعيذملا
 ىلإ يروسلا مالعإلا لوح يذلا نارمع ناندع يباصتملا ريزولا دهع يف نوكت ام غلبأك نهتوطس

 .ينادلاو يصاقلا هنم تكحضأ ةينايبص تافرصت نم لجخي نكي ملو (رخاسملا ةرخسملا

 .تازرف يلع نانفلا اهقلطأ يتلا (يرمودلا) ةفيحص فاقيإ مت «ةرخسملا» ريزولا اذه دهع يفو

 الافتحا ىولحلا عيزوتب (كاذنآ نويزفلتلا ريدم) رديح نعم ماق فيك دهشو ءامماتك نيب فلؤملا ناكو

 هدعب فشتكتل «حالصإلاب نايإلا ددع» ةفيحصلا هيلع تقلطأ يذلا ددعلا رودص دعب اهقالغإب

 دقو «دادبتسالا يرعيو داسفلا فشكي احالصإ نوديري اهمالعإ الو اهتزهجأ الو ةلودلا ال هنأ
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 !نكي مل ًائيش نأكو تيملا ةيعضو ذختاو ءرمألا لهاجت

 اذهو «ةماسو رثكأ ناك هنكل ةيسجرن لقأ الو ,نارمع ناندع نم ًالاح لضفأ لالب نسحم نكي ملو

 اهعارتخا مت تاريماكلا نأو «هعيملتل ساسألاب تئشنأ نويزفلتلا تاهويدتسا نأ دقتعي هلعج ام

 نورظتتي اوناك نيذلا نيلوؤسملا نم هلوح نم َبَلأ نأ ىلإ تالالطإلا ركتحاف «هتروص طقتلتل طقف

 .ال مأ اهريفاذحب «ةديشرلا» هتاميلعت ذيفنت يف نوقوفتم مهأ رمألا يلو ىريل ءروهظلل مهتصرف اضيأ

 .ةيصخش ةعرزمك نويزفلتلا عم لماعتي يذلا ديحولا نكي مل ءدسألا لآ نذؤم لالب نأ ةرملا ةقيقحلاو

 لوقتو ءيحوت تناك اى يهف «مالعإلا ءارزو قوف اهسفن ىرت تناك نابعش ةنيثب نيبرتغملا ةريزوف
 لاوقأ نم ثبي ال امو ثبي ام راتختو ضرفت اهلعج ام اذهو «ةيروهمجلا سيئر لبق نم ةلوحن ًانلع

 ةمهملا تاحيرصتلا يطعت نأ صرحت تناك دقف «يلحملا مالعإلا رقتحت تناك اهنألو ءاحلاوقأ و اهريغ

 تلعف اى .دبزُتو يغرتو بضغتو ؛يروسلا نويزفلتلل تاتفلا كرتتو يجراخلاو يبرعلا مالعإلل

 يف ئبخت تناك ام ثبو «يلحملا نويزفلتلا أطخأ نيح ثعبلا بزحل رشاعلا يرطقلا رمتؤملا ءانثأ

 . «ةريزجلا» يف اهتروص هب عّملتل اهتبعج

 روضتم لم ةلوقي ام أ رقنل لحما هتالغإ «ةيراخلا قباء نم ىروسلا' ىمسرلا فقوملل اضيخلتو
 :اهدعبو ةروثلا لبق مالعإلا فرع نم بذكأو نيبرتغملا ةريزو ةيجذومنلا ةرطيسلا ةرطسم نع

 مهمالعإ عم نييروسلا نيلوؤسملا لماعت ةقيرطل ةقداص ةآرم يه نابعش ةنيثب ةديسلا ةيلقع نإ»

 توص ال لوؤسملا توص اونوكي نأو ..تاتفلاب اوضري نأ مالعإلا اذه يف نيلماعلا ىلعف ...ىلحملا

 نيع اونوكي نأو ...يقلتملا وأ دهاشملا ىضرب اوركفي نأ نود لوؤسملا اذه اوضري نأو ...مالعإلا

 .«ثدحلا ةيمهأو ةرارخب دهاشملا رعشت ىتلا ةراح ا ةلاح لا ةعانص يف دهتجيو

 ةقالطنا عم ةيروسلا اماردلل يبهذلا رصعلا ربتعت يتلا ةلحرملا يف اهنوجشو اهتالسلسمو ةيماردلا
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 ىلوألا ءازجألاو (ةيواحلا ةفاح ىلع)و (ملاعلا فقس) تالسلسم راشتناو «روزنأ تدجنو الملا ماسب
 اهيف طلتخي ةلحرم يهو «كيدلا يلعو نيدلا مجن نازوس مجن عوطس كلذكو (ةراحلا باب) نم

 يبعزلا حلفم - نيلوؤسملا ءانبأ لّوحت دقف ؛هروص حضوأب نيفرطلا داسف اهيف رهظيو «ينفلاب يمايسلا
 فيز ةروثلا تفشك نيذلا «ناعجشلا» نم هريغو ناديز نميأ ربع نيجتنم ىلإ_مهريغو مادخ ءانبأو

 ىلع مهيكابتو ةيرحلاب مهقدشت مغر مهبلغأ فقو دقف ؛ماحل ديرد مهسأر ىلعو مهقافنو مهفقاوم

 برضي ناطلسلا زبخ لكأي نم» نأب ةيثارتلا ةلوقملا قدص اوتبثأو ةداضملا ةروثلا فص يف ءاهنادقف

 مهل قبس يتلا تاراعشلا نع رظنلا ضغب دادبتسالا فص يف نوفقي مهسفنأ اودجو اذكهو «هفيسب .
 دمحم يقشمدلا اهفرعي يتلا قشمدف «تعنقأ ام رثكأ ًانايحأ تهوش يتلا «ةيماردلا مهلامعأ يف اهينبت

 . (ةراحلا باب) يف الملا ماسب اهروص يتلا قشمد نع فلتخت روصنم

 روبصلا هفلؤم مامتها ؛ينهملا فارتحالا طورشو ىنعملاو رهوجلاب همامتها مغر باتكلا اذهين ريثملاو .
 مسرت يتلاو «نيبقاعتملا نويزفلتلا ءاردم اهنع عفاديو اهقلطي ناك يتلا ةريغصلا بيذاكألا قيثوتب
 .ةينغلل اهتلباقم نع روبج انايد اهتقلطأ ىتلا ةبذكلا كلتك «ةيروس هشيعت تناك يذلا خانملل ةحول

 داؤوف فشك الف .«تجشأو تبرطأ)» ىتلا ةلفحلاب اهعاتمتساو ةيروسلا ةمصاعلا يف ةيدنك ةينوفكنارف

 عفادي نم ةبذاكلا ةريدملا تدجو قشمدل الصا رضحت مل ةروكذملا ةبرطملا نا لاقو اهتبذك يجبرش

 نوبكتريو مهتاحومط مزقتتو رشبلا رغصي «ةريغصلا حلاصملاو عفانملا هيلع رطيست خانم يفف ءاهنع

 . هتسرامم نم يوسلا ناسنالا فنأي ام لك تاقبوملا نم

 صرح دقف «لقنلا يف هتيقادصم راغص رشبل ةريغصلا كراعملا كلتل هقيثوت ءانثأ فلؤملل بسحيو
 ةلماكلا ةحوللا مسرب ًالوغشم ناك هنأل .هومتش نم ىتحو هموصخ دودر باتكلا يف عضي نأ

 أتش هربتعي ال - ةيحرسملا نونفلل يلاعلا دهعملا يف دقنلا سرد (ىو - هنألو «ةنامأب كراعملا كلتل

 نييسايسلل ال قورت نكت مل ةيلقع كلتو «راسملا حيحصتو ضوهنلاو حالصإلل ةلواحم لب احدقو

 ظ ثداح يف ىلوالا اهتاصاهرإ ىلإ ةراشإلاب روصنم دمحم باتك ىهتتي يتلا ةروثلا لبق نبيمالعولل الو

 ظ .اعرد نارين تقبس ىتلا ةرارشلا ناك يذلا (ةقيرحلا)

 ليوطلا همون نم قفتسي ملو ةطرشلاو ةماركلا يقيرف نيب ةارابم ثب ديعي يروسلا نويزفلتلا ناك دقل
 اهدنعو .رصم ةسائر نع كرابم ينسح يحنت نايلس رمع نلعأ نيح الإ يبرعلا عيبرلل هلهاجتو
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 نويزفلتلا اهربتعا ىتلا ناريإ يف «ءارضخلا ةروثلا» اهيف اب تاروثلل ةملكب قرطنت ملف كلذ لبق امأ

 تابثإل نانبل ةعيش يللحم نم هدنع نم لك دنجو «ةعناملاو ةمواقملا» ىوق دض ةرماؤمو ةنتف يموكحلا

 . مالكلا اذه

 ةيروسلا ةروثلا مايق دعب يروسلا مالعإلا نع ناث ءزج باتكلا اذهل نوكيس هنأ نظلا بلغأو

 ةديدش ةلحرم يهو «ىلوالا ةظحللا ذنم ةيروس رارحأ لكك بتاكلا اهعم فقو يتلا ةميظعلا

 ثدح لوح ًاليلضتو ًاييتعت دهشي ل ملاعلا نأل رمجلا ىلع ضباقلاك اهيف ةقيقحلا لماحو «ديقعتلا

 اهقثوي وأ ءامل خرؤي نم ىلع ضرفت ةلاح يهو «ميظعلا يروسلا بعشلا ةروث عم لصح اى للج

 اونمآ دارفأ ةدع وأ درفب كلاب اف ءءاسنلاو لاجرلا نم مزعلا يلوأ نم ةبصع لهاوك هب ءونت ادهج

 نأ اورثآو «مهفكأ ىلع مهءامد اولمحو «ةماركلاو ةيرحلا يف مهقحو .مهمالحأو نييروسلا لامآب

 .فورظلا كلحأ يف ةمداقلا لايجألل اهوظفحيو ةقيقحلا اولوقي نأو ,مهبعش رئارض اوسرحب

 يناقذاللا نيدلا ييحم .د

 ؟١ 11/- رياني - ندنل





 لخدم

 «ةظحللا خرؤم وه يفاحصلا»

 وماك ريبلأ

 ىلع دتمت ةينمز ةحاسم ىلع ( )70١1- 3١١1١ يماع نيب «ةعبرألا هباوبأب باتكلا اذه تالاقم ْثبِتُك
 ًايأ نأ الإ ءقشمد يتنيدم يف ميقأ انأو اهتبتك يننأ مغرو .ةيروسلا ةروثلا عالدنا لبق لماك دقع ىدم

 اهمظعم رشن دقف ...ةيبزح ةرشن ىتح وأ ةلحم وأ تناك ةفيحص «ةيروس ةعوبطم يأ يف رشني ءاهنم

 ةضراعملا» ىلع ةبوسحم تناك يتلا تنرتنالا عقاوم ضعب يفو «ةيندنللا (يبرعلا سدقلا) ةفيحص يف

 !«ةيجراخلا

 وأ اهصوصن يف ليدعت وأ رييغت يأ نود نمو ءيه |ى - باتكلا اذه يتفد نيب - اهرشن ترثآ دقو

 حضّوأل ؟يياع  نسرد .ةروثلا لبق ام نمز نع ةنيمأ ةروص نوكت نأ تدرأ يننأل ءاهنئيوانع

 !ايحن انك ةايح يأو . .شيعن انك فيك اهلالخ نم

 «ةلودلا نمأ عرف نم «ةيروسلا نمألا ةزهجأ ىلإ تاءاعدتسالا نم ريثكلا تالاقملا هذه نمث تعفد
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 يف لمعلا نع فاقيإلا نم ريثكلا اهنمث تعفد امى .تامولعملا عرفب ًءاهتنا سيلو ءنيطسلف عرف ىلإ
 جمارب دادعإب فلكم اهنيح تنك يننأ مغر «ةدع ٍتارم هلوخد نم تعنم يذلا ءيروسلا نويزفلنتلا

 . «دبألا ىلإ ةينهملا تايح نم يروسلا نويزفلتلا ةحفص يوطأ نأ ٠٠٠١5 ماع ررقأ نأ لبق ...ةينويزفلت
 .تاوعد نم يل تمدق امهم ةبقاعتملا هتارادإ عم نواعتلا نع عنتمأو

 - اندراطت تناك ىتلا ءارمحلا طوطخلا قرخ يف ةعاجش وأ ةلوطب يأ ءاعدا باتكلا اذه فده سيل

 . نم بناج ريوصت وه يقيقحلا فده لا نكل «رخآ ًانيح لابحلا ىلع زفقلا يبعالك اهيلع لياحتنو ءأنيح
 جيبدتو فاتحلاو قيفصتلا تسيل ةفاحصلا ةفيظو نأ اونمآ نيذلا «نييروسلا نييفاحصلا مالآو ةاناعم

 دق يذلا ةيزمرلا ةلوطبلاب ةوشنلا روعش نم ىوقأ اهتأطو تناك مالآ .بساكملا ينجو روزلا تاداهش

 اتوب ىلإ انتفوع ده ديعو شيلا انزارهتسا لبق انتايح هدف تناك األ .:نآلا ءئشلا نضعت قرات

 ةنهم اهلعجي نأ («ةديجملا راذآ نم نماثلا ةروث» ىمس يذلا ١ 4717 ماع باللقنا ذنم ىثعبلا ماظنلا ررف

 !مهسفنأ الإ اومولي الأ - اهلاوصلخأ نإ - اهئانبأ ىلع يتلا .يصخشلا راحتتنالاو ءالبلاو رطاخملا

 ئراقلاو يفاحصلا هجاوت تناك يتلا تالكشملا نع ةركف باتكلا اذه يطعي نأ ىنمتأ ةلصحملا ينو

 تاالكشملا دصرب ةينعم تناك ءاهلمجم يف هتالاقم نأل ..ءاوس دح ىلع يروسلا نطاوملاو دهاشملاو

 يتلاو ...اهيلإ راسي وأ يروسلا مالعإلا يف رهظت نكت مل يتلا ةايحلا ليصافت ةقحالمو «تازواجتلاو

 متهم يأ اهيف دجي نأ نكمي ذإ .اهيف تثدح يتلا خيراوتلاو عتاقولاب هنيح يف اهقيثوتو اهدصر مت
 فّصوي ناك ام ردقب نمز يف ؛يرجي ناك ام ىلع تاداهشلاو دهاوشلا نم ريثكلا ةلحرملا هذه ةساردب
 ةيروس الصوأ نيذللا نالذخلاو سأيلاب ًالتما هنأ الإ «ثيدحتلاو ريوطتلاو حالصإلا ةلحرم» هنأب

 . دقت مل يتلا ؛دويقلاو ملظلاو عمقلا اهيف مكارت «ةايح ميشه يف رانلا تلعتشا نيح «راجفنالا ىلإ
 نأ دعب ..هتيرح بلطي راث بعش بلاطم ىلع ءالعتسالاو «ينمألا لوغتلا نم ديزم ىلإ الإ ةيروس
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 :لوألا بايلا

 !ةسايسو ةهفاحص





 !؟ةايحلا نم فرقلاب يروسلا نطاوملا رعشي اذا

 :هيدل بائتكالا ضرم نم ءافشتسالا تالواحم هتيعأ نأ دعب هضيرمل مرضخملا ىسفنلا بيبطلا لاق

 نأ عقوتت الف ءيروس نطاومل ةبسنلاب ًادج ةيلاع ربتعت ةبسن هذهو «ةئاملا يف ٠١ ةبسنب تنسحت دقل

 ًاحضاو ًارشؤم -نئابزلاب اهنم ريثكلا ءالتما مغر - مدقت ال نييناسفنلا ءابطألا تادايع تناك اذإو
 ةرظن لوألا :نيببسلف ءاهيشفتو يروسلا عراشلا يف ةيسفنلا تابارطضالاو ضارمألا راشتنا ىدمل

 رضي هنأل «هيلع رتستلاو هؤافخإ يغبني راع هنأ ىلع يسفنلا ضرملا ىلإ ًامومع ةيبرعلا تاعمتجملا

 .دودعلا رينألا كيرركلا لضدل ةييقلاب نيناسشلا ءاطأل تاني اعم ولع ىناقلاو !ةعيسنلا

 نم ريثكو «يروسلا عراشلا يف ةوقب ةرشتنم ودبت ءايبوفلاو عله او قلقلاو بائتكالا لئم ًاضارمأ نأ ذإ
 ريغ مهنكل ءالعف كلذك نونوكي دقو «نوفاعمو ءاحصأ سانأ مهنأ ىلع مهيلإ رظني سانأ مه ىضرملا

 يتلا ةايح لا تاصغنم لمحت نع مهزجع نع نوربعي مهو . .لمعلاو ةايحلا ءابعأ لمحت ىلع نيرداق

 جو سا را فرقلاب روعشلا نم عونب ءاهلمحتي نأ حلاص نطاوم يأب ضرتفي

 !!ةايحلا نم فرقلا يه ءالؤه
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 يذلا ساسحإلا اذه .فرقلاب ساسحإلا يف مويلا يوسلا ناسنإلا عم يسفنلا ضيرملا يوتسي داكي

 حالصإلا نم لمألا ةبيخ هدرم ءيروسلا عراشلا يف دتئاس ماع جازم ىلإ ةريخألا تاونسلا يف لوحت

  سانأ ايحيس مكف «ءارولا ىلإ ةرشعو مامألا ىلإ ةوطخ ريسي يذلاو .نطاوملا اذه هب دعو يذلا

 دوقعلاو تاونسلا نم مكو ؟هب نوملحي يذلا يقنلا حالصإلا ءاوه اوقشنتسي يكل سانأ توميو

 ةايحلا نم فرقلا نأب انروعشو ةايحلل انسامحو «ةدوقفملا انتجببو يسفنلا اننزاوت ديعتسن ىتح رظنننس
 !!اهتن نيوعتم ةبا الاحد كسلا وب اهاح و كوي يعكف هلك وه توج ز اذ
 دلبلا اذه يفف .دودحلا وأ دحلا ةقئاف ةيهافرب ًاموي بلاطي ملو ءًافرتم ابعش موي يروسلا بعشلا نكي ل
 ,نيعماطلاو ةازغلا ىقتلمو نيرباعلاو لفاوقلا قيرط ناكو بورحلاو تاوزغلل خيراتلا ربع ضرعت يذلا

 ءانب يف فرشلاو لمعلا ةميقبو «ةايحلاب ناهيإلا دواعي نأو «ءانبلا دواعي نأ ًامود يروسلا بعشلا ىلع ناك
 ناسنإلا رجابي امدنعو .لقألا ىلع يرشبلا كالهتسالل ةحلاص (منإو - ةلضاف ةنيدم يه تسيل - ةايح

 نأ ىلع هتردقو ينهملا هصالخإو هتيويحو هتيلاعف تبثي نأ ىلع ًارداق لاز امو ناك هدلب جراخ يروسلا
 !؟حومطلاو لمألا نع نيلطاعلا نم ةعومجم ىلإ مويلا انلوح يذلا ف .ًافاضم اقر ال «ةيعون ةفاضإ نوكي

 تنال

 ةيابن ىتح يفكت داكت ال ةئراط تانوعمب هبشأ يه «بتاور نوضاقتي نيذلا نيفظوملا نم ريبك مك

 : مل ةئيدرلا ةلمعلا نأ نوري مهو .فرقلاب ساسحإلاب نيعرتم «نيبئاثتم مهلمع راهن نوأدبي ءرهشلا
 اوملحو دساف ريزو وأ ريدم نم اوكتشا |ملكف ؛مهتاسسؤمو مهرئاود يف ةديجلا ةلمعلل ًاناكم كرتت .

 اهفاشتكا نكمي ال ام ايازملا نم هيف نوريو فلسلا مايأ ىلع نومحرتي مهلعجي نم مهءاج حالصإلاب
 !سيياقملا سخبأو تافصاوملا أدرأو تانراقملاأوسأب الإ

 دانا

 مهل نمضي ال ميلعتلاف .ةايحلا نم فرقلاب نورعشي اهعورف فلتخمب تاعماجلا يجيرخ نم ريبك مك
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 تمستبا اذإ - لمعلا ةصرف ىلع لوصحلا دعب تاذلا تابثإ يف ةبغرلاو ءلمعلا صرف ىلع لوصحلا

 بابشلا سامح هفستو «ةردابملا لشت ةيطارقوريبو ةلهرتم لمع ةيلآب مدطصتس - ًاعبط ةطساولا مهل
 ءالؤه ىلإ ةقيقحلا مهتاربخ اولقني نأ نم ةربخلا باحصأ عنمتو «لمعلا ديلاقت ىلع ًاجورخ هربتعتو
 نمو لمعلا نمو ةايحلا نم فرقلا ةلحرم ىلإ اولصوأ وأ اوشم» دق تاربخلا باحصأ نأل .بابشلا

 لخادلا نم ةلكآتملا ةراهنملا اهتاسسؤم ىلعو اهيلع ًائبع ةربخلا ربتعت تارادإ لظ يف لايجألا عم راوحلا

 !ةعينملا ةيرجحلا راوسألاو ,ةمخفلا ةيماخرلا تاهجاولا مغر

 - ع -

 نوشخي اوتاب «رقف تيص الو ىنغ تيص» مهراعش ناك نيذلا راجتلاو نييعانصلا نم ريبك مك
 ىتح بئارضلا يبجت ةيلاملا ةرازو نأل «عبشلاو ةعانقلا ةفاقث نع ربعت يتلا تاراعشلا هذه لثم

 .هسالفإ رهشُي وأ هلاح رقف تبثي ىتح نادم يعانصلا وأ رجاتلاف .اذه «ىنغلا تيص» ىلع

 عونأ ىتش راكتبا يف ةيخيراتلا ايزاتنافلا باتك لايخ اهيف نيعرشملا لايخ قاف يتلا ةيلاملا ةرازوو

 مك ربكأ ةيابحل ةلهس ةسيرف :يروسلا بعشلا تائف لك ىلإ اهترظن ءالؤه ىلإ رظنت ءبئارضلا
 .لاومألا نم

 قوسلاف «ةايحلا نم فرقلاب روعشلا وه راجتلاو نييعانصلا ىدل روعشلا نوكي نأ ًابيرغ سيل اذهو
 امأ .ةيمويلا ةيساسألا تاجاحلا مامأ دمصت داكت ال ةيئارشلا ةوقلاو «ةدساك» عئاضبلاو «تيم»

 ةفوفحم اهنأل لاحلا عقاوب لهاج وأ رماغم وأ روهتم لك الإ اهيلع مدقي ال ةقامح :وهف راثتسالا

 !!«ةفيرشلا» نيلوؤسملا دالوأ ةسفانمبو ةظهابلا بتئارضلاب

- 6 - 

 طشنم وأ «بائتكالل داضم ءاود ىلإ ةجاحب «جازملا ركتعم جرخيو الإ ةيموكح ة ةاد نطاوم لخديال

 !!ببس ريغ نمو ببسب ةطبثملا هتمه نم عفري

 ربع كداهطضاب ةايحلا نم هفرقو لمعلل هسامح نادقف نع ربعي ؛.هدنع ةجاح كل يذلا فظواملاف

 رركتت نيح فشتكتس كنكل «اهباعيتسا يف كربصب حجنت دق يتلا ةريغصلا تازواجتلا نم ةلسلس
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 نع كجرختو «كتينطاوم نمو ؛ءكقوقح نمو كتقو نم لانت اهنأ ناذئتسا الب تازواجتلا هذه
 ظ !كتيمدآب ىتح ةالابماللا ةمعنب لحتت مل نإ ةياهنلا يف كروط

 سأيلا ىلإ ىوس دقي مل تاململا ىلع نمزملا ربصلاو .يروسلا نطاوملا ةايح ناونع وه ةايحلا نم فرقلا

 ظ .جرفلا نم

 باقم"

 اوكرتو «ةعجر ريغ ىلإ ةسايسلاب مهعلو اوقلط دق نييروسلا نينطاوملا نم نييالملا ناك اذإ ًاريخأ
  ةلودلا دتاق يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح ءاضعأ قافرلل هتاعبت ىلع فوسأم ريغ ىبايسلا لمعلا

 !؟ةايحلاب مهعلو اوكرتي نأ نوعيطتسي لهف ؛عمتجملاو

 نادقفو لبقتسملا نم مؤاشتلاب مقافتملا ساسحإلا اذه نم - ةين نسحب - اوررحتي نأ نوعيطتسي له

 ! ؟ةايحلا نم فرقلاب ىَضَرملا ساسحإلا كلذ نمو ؟ةميق يذ ءىش يأ لمع 2 ةبغرلاو فدحملا

 ٠٠١7 ناريزح ١9 (قرشلا رابخأ) عقوم



 »هّللاب ذايعلاو . .انمساب نوقطان

 مالعإلا يف اهنع نيمئاد هبش نيلثممب ةيروس تيلتبا ءلخادلا يف يروسلا مالعإلا فلخت قوف
 مهو ءألملا ىلع يلخادلا يمالعإلا فلختلا جاتنإ ةداعإ ىلع وبأد «ةيبرعلا تايئاضفلاو يجراخلا

 نيدقتعم ..ماودلا تاعاس جراخ ةيفاضإ تامدخ اومدقي نأل مهلهأ يذلا عقوملاب ًابرط نوشتني

 رخآلا يأرلاو يأرلا ةحاس يف ًانسح ًءالب ءالبإلاو ..اضرلا بلط يف مهديصرل نوفيضي كلذب مهنأ
 وأ ءمصخلا مامأ درلل ةحاتملا صرفلا ددع ىلع دمتعت ةيحيجرت تابرض :رئاسخلا لقأب جورخلاو

 !لقألا ىلع ..فادهأ نود نم لداعتلا

 ةرهاظ اكريمأ» ةيرظن بحاص يجيتارتسالا ركفملا ءيبيعشلا يزوف دامع ليبق نم صاخشأ
 لخد يدهم ليبق نم صاخشأو «حرفلا ةقوجب ةهيبش لاروك ةقرف يه اكريمأ نأكو «ةيتوص

 طوقس ديعب ينورتكلإلا ةباوبلا عقومل حرص نأ قبس يذلا (ثعبلا ةديرج ريرحت سيئر) هللا
 اذه ةهافت اوروصت) ًايركسع انوزغت نأ ىوس انل ًائيش لعفت نأ عيطتست ال اكريمأ نأ دادغب
 ..برعلا باتكلا داحتال يدبألا سيئرلا مهزربأ سيل نيرخآ صاخشأو (هللا حمس ال ديدهتلا

 نم رثكأ ذنم باّتكلا داحتا ةساتر يف نمزملا هدوجو نأ نظ «تباوثلا نع هثيدح ةرثك نم يذلا
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 !ةيبرعلا تايئاضفلا

 حمانرب يف هللا لخد يدهم ذاتسألا رهظ نيح ءيروس نطاومك لجخلا نم ريثكب ترعش اذإ ًارذعو

 ةيليئارسإلا تارئاطلا اهتبرض يتلا (بحاصلا نيع) نأ يعديل «ةريزجلا ةانق ىلع (حوتفم راوح)
 اصوصخو ..عيذملا ةمدقم يف ءاج (ىك «ةيروسلا يضارألا قمع يف تسيلو ةينانبللا دودحلا ىلع يه
 هتلاض ىلع رثع هنأكو ةدحب اهدنفو ةيفارغجلا ةبذكلا هذه لثمل داصرملاب ناك ناوطع يرابلا دبع نأ

 ظ ...بيذاكألاب نيسبلتم انكاسمإ يف ةدوشنملا

 |ىك يمالعإلا» اغآ ناسعن ضاير ريفسلا يلاعم مالك نم ءاضيأ لجخلاب رعشأس راذتعا يأ نود نمو .

 ..يبظ وبأ ةانق ىلع (ةهجاوم) جمانرب يف رهظي نيح «ةرافسلا ةيسامولبد جراخ هاوه نوكي نأ بحي
 !هتشيعم نيسحت اهنم تايولوأ هيدل نأل يروسلا عراشلا مهي ال (يرمودلا) قالغإ نإ لوقيل

 للقيو ..نآلا هينعي ال ةيمسرلا ريغ ةفاحصلا «فرت» نأب يروسلا عراشلا ىلع اغآ ناسعن ديسلا مكحي

 ينلدي نأ ايجار «ةايحلا فورظو ةشيعملا نيسحت لجأ نم ةبراحملا ين مالعإلا رود نم يمالعإلا اذه
 نود نم مهمومهو مهمالآو سانلا توص لصويو داسفلا براحي نأ عاطتسا ؛ملاعلا يف دحاو دلب ىلع

 اذإ نارود وأ فل يأ ىلإ (يمالعإ) نم جاتحيال رمأ وهو ..ةموكحلا ءادأ ىلع ةباقرلاب موقت ةفاحص

 !اموي اهيلإ بستنا يتلا ةنهملا فرشل انيمأ ناك

 عنم شقانيل يبظ وبأ ىلإ طقسم نم تأي مل هنإ :هلوقل لجخلا نم ريثكب رعشأس ءًاضيأ راذتعا نود نمو
 نأ «نويزفلتلا ةرادإ ينم تبلط نيح يسفنب هتسمل داسف وهو «نويزفلتلا ةرادإ داسف نع ثدحتني لاقم

 .هضرع ءاهتنا ىلع رهش نم رثكأ دعب ةيلودلا ةيروس ةكرشل (نيدلا حالص) لسلسم نع ةودن دعأ

 عم اهنيح قّسنأ نأ ةحارص ينم بلط (رديح نعم) نويزفلتلا ريدم نإ لب ءتالسلسملا يقاب نودو .

 ءروكذملا لسلسملا لاطبأ نم ةودنلا فويض نمض نوكيس نم يل ددحيل «ةروكذملا ةكرشلا ريدم

 ءاوملا ىلع ةودنلا ثب ءانثأ ويدوتسألا يف فقي «(باهشلا ناسغ) ليمزلا م جماربلا ريدم ناك نيحو

 . ١ ىلإ ءلاجسلاو دقنلا نم ةودنلا راسم ليوحت ةرورضب ءاهنيح ماعلا ريدملا تاميلعت يل لقنيل «ةرشابم
 رهظي «ةروكذملا ةودنلا نم ويديف ةخسن كلتمأ» صاخلا عاطقلا عيجشت ةجحب ةجتنملا ةكرشلا ءارطإ

 ام اغأ ناسعن ضاير يمالعإلا فصي اذه دعب مث «بولطملا حيدملا ليكيو كردتسي وهو عيذملا اهيف
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 ليكي نأ ىسني الو «بذكا) هنأب ابابلا مكح ليمزلل هرشن (نيرشت) ةفيحص تعنم يذلا لاقملا يف ءاج

 لجخي مل يذلا (تمصع ضاير) نويزفلتلاو ةعاذإلا ةئيه ريدمل حيدملا اغآلا ناسعن ضاير ديسلا

 يف ءاج دقو ..يناحصك نويزفلتلا لوخد نم يعنمب رارق رادصإ نم ةيرحلاب يداني دقانو بتاكك
 مالعإ يف هيلع ةبساحم ال داسف نع ريبعت هنأل ةعجارملا قحتسي ال هنأ تربتعا يذلا «عنملا رارقل هريربت

 خسنلا ضعب عيزوت نم جعزنا هنكل (رواحملا) ةلجم ددع يف نويزفلتلا نع هتبتك امم جعزني مل هنأ ءراهنم

 رشن نم جاعزنالا نأكو ..رثكأ ال نويزفلتلا ىنبم لخاد ءاقدصأو ءالمزل ءادهإك روكذملا ددعلا نم

 !اهسفن ةلاقملا نم ايباصع اجاعزنا سيل ءام ةلاقم راكفأ

 ليلدب «نوقاب رايتلاو عقوملاو ةهجولا بسح مهءارآ نورّيغي نيذلا ءوسلا وراشتسمو «قاب داسفلا
 اهداسف تبث يتلا يبعزلا دومحم ةموكح ىوس (رحلا» هعافد يف ءوسب ركذي مل اغآ ناسعن ضاير نأ

 ةدمل «ةديشرلا ةموكحلا» دوقي ناك يذلا كاذ ريغ رخآ ًاصخش رحتتملا اهبحاص حبصأو ءيمسر رارقب
 !اماع رشع ةثالث

 ءايشأب نوثدحتت متنأ» :يه يركفلاو يفارغجلا بذكلاو قلمتلا ةذتاسأ ىدل ةزهاجلا ةمهتلاو

 .صاخشأب طبترمو «يصخشا» داسفلا سيلوأ «اهتشقانمل ٍتأن مل ..ةهفاتو ةريغصو ةيصخش

 نوكي نيح «ىصخش١» بضغلاو اضرلا سيلوأ ..«(ىصخش» بساكملا ىنج فدبب قلمتلا سيلوأ

 رهوج صتمي يكل يبدألا دقنلا يف هتاباتك ةءارقب هيلع نملاو ةحوضفملا تاالماجملاو حئادملاب .راوحلا

 !؟اضيأ «ةيصخش ةعارب» سراهي «لئاسملا عّيميو قيمعلا فالتخالا

 ىندألا دحلا نوكلتمي سانأل ..رخآلا يأرلاو يأرلا ةحاس اوكرتاو ..انمساب اوبذكت ال مكيلع هللاب

 ! جراخلاو لخادلا يف ًايمالعإ انولدهبت نأ نورصت متمد ام «ةقيقح لا ةهجاوم يف ةهازنلاو عانقإلا نم

 (يأرلا) عقوم ١١/ 1١١/٠٠١



 )ءوسلا وراشتسم :حالصإوأ رييغت يأ هجو 4 ءادأك ةبقع

 .ديدجلا ريزولا نأ لاقي ناكو .. لال يسال اين او ويربللا يكسو نارام, ىورااكللا

 ءاج ءاهءابعأ لمحي ىتلا ةيلوؤسملل ًانيمأ ًاصلحم ناك نإف ؛هتلكاش ىلع عبطلاب مهو «هتعامجب ىتأ دق

 لاحلا ناك نإو ..دعب |يف مهضعب وأ مهدحأ داسف.تبث نإو «هسفن هجوتلا ىلع هوراشتسمو هونواعم

 كلت نيب دجوي نيحو . .ًأوسألا عادتبا يف هعم سفانتت ؛هداسف عم ةقباطتم ةيشاحلا تءاج «سكعلا وه

 هراصماب تباعا يورط دلل واعرب «صلخخ هيزن صخش - ةفداصملاب وأ أطخلاب - ةيشاحلا

 !ةباصعلا ءادأو لقع نع ًاذاشو ًابيرغ ًاسج

 ةقيرط ىلع .هيراشتسمو هتيشاح نم ديدجلا ريزولا وأ ديدجلا لوؤسملا هجوت فرعن نأ اندتعا اذكهو

 ظ .«تنأ نم كل لقأ ..رشاعت نم يل لق» ظ

 تاسسؤم ةرادإ ىلع نيبقاعتملا ءارزولاو نيلوؤسملا داسف عم ًابسانت دادزي ناك ةيشاحلا داسف نأ مغرو

 روز ل بلا ل ال ةيشاحلا هذه رمأ نأ الإ .ةلودلا تارازوو

 :«] ويسأ لإ ءيس نما :ةلالدلا هذه تناك ول ىتح



 ٠ ١" !ةسايسو ةفاحص :لوألابابلا

 !نيلدبتم نيلوؤسمل ةتباث ةيشاح»

 هينواعمو هيراشتسم نيبو «ديدجلا ريزولا وأ لوؤسملا نيب ةقالعلا ءازإ ةبيرغ ةلاح دهشن مويلا اننكل
 قابطألا تريغت امهم «ةدئاملا ةليكشت نم ًاءزج مهرجبو مهرجعب ءالؤه حبصأ دقف ..هبتكم ءاردمو
 ؛كلت وأ ةرازولا هذه يف ريزولا ريغتي دقف ..فويضلاو نيخابطلا قاوذأ تفلتخا |مهمو ءاهيلع ةيسيئرلا

 لوؤسملا نومتشي هنولعفي ام لوأو ..مهنكامأ يف نوقبي بتاكملا ءاردم و نينواعملاو نيراشتسملا نكل

 باهذب مهردص نع حازنا يذلا سوباكلل ديدجلا ريزولا وأ لوؤسملا مامأ ءادعصلا اوسفنتيو «قباسلا
 نوكي نأ نود نم ةيصخشلا هتاوزن سراميو ءنوعدي (ى هدحول بّرخي ناك يذلا ءدسافلا مهسيتر
 نأ نوديريو «ةنآلم مهبولق نأ «ديدجلا مهسيئرل نوحوي مهو ..نومعزي [ى كلذ هل لهسي نم كانه

 يتلا ةرشعلا ميق ضعب ىلعو «لمعلا ةيرس ىلع ظافحلا وه دحاو ءيش مهعنمي ام نكل .ةصحبلا اوقبي
 ظفحتب ثيدحلا هيف نوؤدبي يذلا اذه مهمالك دجو اذإف (هدّري ال هللا ..عّلقنا» يذلا كاذ عم مهتعمج

 اوؤدب ..ديدجلا لوؤسملا سفن يف ّىوهو ّىدص دجو اذإ ءتناك يتلا لاحلا ىلع نيملأتملا رود اولثميل

 هتارماغم وأ ةيلاملا هتاقفص نع ايافخلا نوفشكيو حئاضفلاو رداونلاو صصقلا هعماسم ىلع نودرسي

 ةحيحص نوكت دق اهمظعمو «ةيوضعلاو ةيسفنلا هضارمأو هلكاشم ىتح وأ «ةيسنجلا هتاوزنو ةيفطاعلا
 فالخ ىلع اوناك مهمأب ءاعدالا يهو الأ ..ةريغص ةدحاو ةلأسم ءطقف هنولدبي ام نكل ..ةئاملاب ةئام
 مهل حمسي مهريمض نكي مل يتلا رماوألا ذيفنت مدعل «ةديدع تارم هلبق نم اوبقوع دق مهنأو «هعم مئاد

 ةيلوؤسم ىلع «هذيفنت نكمي ام ذفن هنأب فرتعيف ءاهدلا نم ربكأ ردق ىلع مهضعب نوكي دقو ..اهذيفنتب
 رثكأ ةقيرطب هسفن ئَربي ذإ ..رجحب نيروفصع يمريف «رومأم دبعو فظوم» هنأل «قباسلا هسيئر
 !رماوأ اهنأ درجمل رماوألا ذفني عيطم هنأ ىلإ ..ديدجلا هريدم وأ هريزو هّبني ههسفن تقولا يفو ..اعانقإ

 !حيرلا بهتس نيأ نم ٠

 نم هنأ مهل نيبت اذإف «ةيانعو رذحو ةقدب ديدجلا لوؤسملا هجوت «ءالؤه ءوسلا وراشتسم سردي كلذ دعب

 داسفلا ةسرامل ًاديدج ًاشماه نودجويو ةقلطملا ةقثلا نوبسكي نيح ىلإ داسفإلاو داسفلا يف مهتاطاشن
 ' ةفلت 5



 نيل > ةروثلا لبق ام ةيروس

 يذلا داسفلا نأو «دئابلا دهعلا نع مهثيدح يف نيقداص اوناك مهنأ ..ديدجلا لوؤسملا كردي انهو

 يف تناكو «ةظحل لك هلاوز ىنمتت ا ل ير يو ل

 !دحأ دنع هل رفحت لو «هب شن : مل اهنأ ةجرد ىلإ لمعلا ديلاقت مرتحت هسفن تقولا

 يربت ل ةوزابو وسلا يرام ناك هلام نهاوند دونما لرونبل تو لا دبل انرونأ

 تاذلملاو تاوزنلا يف سامغنالاو «ةيصخشلا بساكملا ينج قرطلا عرسأب «ديدجلا ريزولا وأ لوؤسملا

 بواجت ناك اذإف .الوأ حيرصتلا ال حيملتلا ىلع دمتعت ةبذهمو ةقبل ةقيرطبو «ةيسحلا ريغو ةيسحلا

 وحن يعسلاو لوكوتوربلا رسك ىلإ نيعاس .ءفوشكملا حيرصتلا ىلإ اولقتنا ...ًاعيرس لوؤسملا اذه

 وه اهب مهتبلاطم حبصت يكو ؛هلوح نم ةوظحلا مهل نوكي نأ اونمضي يك «نمتؤملا قيدصلا» عقوم
 القا وع مسا لوا زال هذال ورام وب يراسل كرستال ةيعور نطل يارجل برا

 !لوادتملا ريبعتلا بسح «(ةبقرلا

 حلاصملا ةتباثلا ةميدقلا ةناطبلا ىلع ةديدج رصانع «ديدجلا لوؤسملا مودق عم لخدت نأ ثدحي دقو

 اذإ داسفلا يف اهتاراجم قيرط نع امإ «رضانعلا كلت بعوتست نأ ءوسلا ةيشاح ثبلت ال نكل ..عقاوملاو

 يتلا ةمظنألاو نيناوقلاب لهجلا نأب اهمابمإو اهكابرإ قيرط نع وأ ءالصأ ةدساف رصانعلا كلت تناك
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 !اهتكرح لشتو صلخملا لمعلل ةين لك ىلع زهجتف «ديدجلا لوؤسملا طروتو اهطروت دق لمعلا ةيلآ مكحت

 !اريدم ريتركسلا ٠

 تاسسؤم يف رابكلا نيلوؤسملاب ةطيحملا ةيشاحلا رييغتب ىتح ملحن دعن مل ..ةيلآلا هذه لظ يف
 عم ثدح امك تاهيجوتلا لكل ًافالخ مهضعبل ددمي دقو» دعاقتلا مكحب الإ .ةلودلا تارازوو

 ظ ةيشاحلا تحبصأو .. .ًاعيمج رشبلا ىلع قح وه يذلا توملا وأ «يلاحلاو قباسلا مالعإلا ريزو ريتركس

 لكشت ناهدكمأ ىف: ةيقايلا ءارزولا ىف تتاكم ةيراتركسو ةيرافسنملاو: تلواعملا نم ةتمنافلا

 ريبك لوؤسم رييغت يف لمأ ةقراب نودجي دق نيذلا نيصلخملا ضعب دض ًابرحو «حالصإلا مامأ ًاقئاع
  نودجي ..ةينهملا مومهلاو مالآلاو تالكشملا نع ثيدحلل هيلإ لوصولا نولواحي امدنعو «ريزو وأ

 ءالؤه نأ ةقيقحب «ديدجلا لوؤسملا عنقي يكل روانيو روادي ًاعينم ًادس اولكش دقو صاخشألا سفن
 !مهل حنست ةصرف لوأ يف هيلع شيوشتلاو هرماوأ ىلع درمتلل نوزهاج مهخأو ؛هنوطروي دق



 م !ةسايسو ةفاحص :لوألا بابلا

 بصنم نع ثحبي نأ هيلع نأ .ةسسؤملا كلت وأ ةرازولا هذه يف ريتركسلا اذه رعشي ..ًائيشف ًائيشو

 «ريبكلا لوؤسملا يف ريثأتلا ىلع ةردقلا كلمي مادام ..صتخملا لمعلا ةيلآ يف ًائيقت لوخدلل هلهؤي رخآ
 باحصأ عنقيف «ئفاكت يتلا نونحلا فكلا وأ ..شطبت يتلا ديلا نوكيو «عمقيو بقاعي نأ كلميو

 هؤاقشأ وأ)ريتركسلا حبصيو ..هل هتيكزتو «هنع رشابملا لوؤسملا اضرو هترادجو هتيلهأب يلاعملا
 يجاتنإلاو يفيظولا ءادألا ليوحت يف ةيلآلا سفن سراهي ءًاصتخ ًاريدم اهاحضو ةليل نيب (هؤابرقأو
 لوؤسم يأ بلق ىلع ىلحأ لهو«ءايمع ةعاطو ديرب رييست ةلاح ىلإ .حارتقاو لمعو ةفرعم ةلاح نم

 !هل عبتت يتلا رئاودلاو تايريدملا يف هضراعي نم دجي الأ

 !ءاطخأللا نم ٌوَرِبتلاو بساكملا ينج ٠

 ًارييغت هوجولا رييغت نم لعجتو ..حالصإ يأ هجو يف ًاعينم ًادس ؛فاطملا ةياهم يف لكشت يتلا ةيلآلا يه كلت

 لك عمو دهع لك يف ءوسلا يراشتسم نإف ةلصحملا يفو ..هل ًءارطإو احيدم «يلكشلا» ب هفصو نوكي دق

 زواجتو أطخ لكف ..بساكملا ينجي نم رثكأ مهنإف ءام دح ىلإ لظلا يف نوعبقي مهنأ مغرو ءيموكح رييغت
 سانأ اهعنص حاجن وأ زاجنإ ةلاح لكو «هتامدخ نع ءانغتسالا مت يذلا قباسلا لوؤسملا ةعينص وه

 اهدونجو اهوسدنهم مهو اهعانص مه ..داسفإلاو داسفلا يف ةيشاحلا كلت ةطلس نم ةلفغ يف نوينهم

 ةردقب نولوحتيو ءلوؤسملا ىوه وه اذه نوكي نيح ةرداصملاو عمقلا ىلع نوعجشي مبهنإ ..نولوهجملا

 ىلع هدهع ةيادب يف ولو «حاتفنالا يف ةبغر ديدج لوؤسم يأ ين اوسل اذإ .معان يريرح زافق ىلإ رداق

 ددهيس كلذ نأل ..ةيقيقح لمع ةيلآ حاتفنالا لكشي نأ حومسملا ريغ نم هنأ ًامامت نوكردي مهنكل «لقألا
 !مهتحت نم طاسبلا بحسي نأ دعب مهؤاوتحا الهس نوكي نل سانأب يتأيسو ًالجآ مأ الجاع نإ مهدوجو

 نومعطيو ..رصيقل رصيقل ام نوعدي ..تاراعشو ميق ةلمح ...نويتامغارب ..نويلاربيل ..نويروث

 دئاكملاو ليحلا ىتعأ دض ةذيوعت مهدنع ةراشتسالاف دجلا دجي امدنعو ..ةرشعلا اولكأيل ةعستلا

 بسح وأ ًاعم اذه لك مه ءوسلا وراشتسم معن .ناجلوصلا هديب نمل يسركلا ظفحت يتلا تارماؤملاو

 مل حالصإلا راعش مادام ادحاو الوق حالصإلا عم مهو «نامزو ةلود لك لاجر نآلا مهو ..بلطلا

 !مهتراشتساب ذخأت لوقعلاو مهعم لماعتت يتلا هوجولا رايتخا ةيلآ الو ,مهعقاوم ددهب

 7٠١/١١/١8 (يأرلا) عقوم



 !؟ يصخش داهتجا مأ ..لمع ةيلآ :داسفلا

 / 7/1 ) خيراتب ءقشمد - ةزملاب يبرعلا يناقثلا زكرملا يف نييفاحصلا داحتا اهماقأ يتلا ةودنلا يف

 ةرادإ اهرضحمن ةينلع ةودن يف يروسلا مالعولا لوح كانعالا وخ هود تدهش يتلاو ٠05(
 وو 5 ِع : ِع ِع 1

 نع ثيدحلل ىربناو «هتاباتكو هيأر رّيغ نم هسفن وه ةديشرلا (يبعزلا دومحم) رحتتملا ءارزولا سيئر

 ديسلا (نيرشت) ةديرج ريرحت ريدم كولسل ةيصخش ةراشإ يف .هنع اهيلخت ةلودلا تنلعأ امدعب هداسف

 ظ !ةودنلا يف ًارضاح ناك يذلا «ريشب ماشه

 ' ديسلا ىربنا «ةيرعتلاو ةنادإلا يف غلبم لك تالخادملا باحصأو نيثدحتملاب ثيدحلا غلب نأ دعبو

 ..مهحلاصل اهلك ةودنلا ةفك تلام امدعب نيثدحتملا تحت نم طاسبلا بحس ًالواحم ريشب ماشه

 ال نيفظوم نوكن نأ انيضر اننأل ..انأطخ أطخلا» :تاذلا ةعجارم نم اعون ودبي دق اب لوقيل فقوو

 اوملستيل «بابشلا ليج مامأ لاجملا حسفن نأ انيلعف ءًايقيقح ًامالعإ عنصن نأ اندرأ اذإو ..نييفاحص

 2 .«ىرخأ ةفاحص اوعنصيو ةيفاحصلا تاسسوؤملا ةرادإ



 من ! ةسايسو ةقاحص :لوأآلا بابلا

 !؟ةيفاقتلا ةئواحم مأ .. ريمض ةوحص ٠

 دمعيس هنأ ءاهب ثدحتي ناك يتلا تابثلاو ءودهلا ةربنو «ريشب ماشه ديسلا مالك عمس نم دقتعي دقو

 نوكي يك «هماهم نم هءافعإ بلطي وأ هتلاقتسا مدقي نآل «(نيرشت) ةديرج يف هبتكم ىلإ هتدوع روف

 فرصتيس لقألا ىلع هنا وأ ..تاذلا دلج نم ريبك ردق هيف يذلا ءيرجلا فارتعالا اذه عم ًانيمأ ًاقداص
 ةينهملا هتايح متخي نأ -ريمض ةوحص يف - دارأ هنأو «ةرداصملاو عنملا يف ًاددشت لقأ ةديدج ةيلقعب

 كلت عم مجسني عاجش فقومب (اهب انل نأش ال يتلا ةيصخشلا هتايح نع ًازييمتو «ازواجت ةينهملا)
 نييفاحصلا نحن انعاجوأو انمالآ نع «ًادوازم لوقأ نأ ديرأ الو» ًامدقتم ءاهب انأجاف يتلا ةعانقلا

 مث ...عنملا اذه قوف هلبق نم تاماهاآلاب انيمرو ءانتالاقمل هتارداصمو هعنم تاعيقوتب انيوتكا نيذلا

 طغضتل اهرشن لبق ةينعملا تاهجلل ؛للخلا بناوج لوح ءالمزلا اهبتكي يتلا تالاقملا ضعب بيرست
 ةقيقح ثدح امك. ميجا ةروركالا اجب رانا وكرات وو صدا اوتار لاخر و سيرحل سار لع

 (يبعزلا دومحم) ءارزولا سيئر ىلإ .تاونس لبق |منيسلا ةسسؤم نع ًالاقم بّرس نيح ءازاجم ال

 رخل تقرا نأ ناكو ١149 ماع امنيسلا ةسسؤم ىلع نييفاحصلا ضعب اهنش يتلا ةلمحلا فقويل

 ءًاليل ةفيحصلا نم ةجّرْخمْلا ةخسنلا نم بحسو «هرشن ىلع قباسلا ريرحتلا سيئر ةقفاوم مغر لاقما

 ماشه ديسلا نأ ثدح يذلا نكل .ةريثك ةلثمألاو اهليصافت لوطت ةصق يف هرشنل ةديرجلا دوعت نأ لبق

 ةيواز بجحيو «ليمزل الاقم عنميف «ةرداصملاو عمقلا يف ةيلآلا سفن سراهيل هبتكم ىلإ داع دق «ريشب

 ةيلوؤسملا بحاص نأ يأ ؛هعنم ام رشنب حمسيل دوعي دق ريرحتلا سيئر نأ ًانايحأ ثدحي دقو ..رخآل

 فقيس «ةيقيقحلا ةعاس قدتو «دجلا دجي امدنع نكل ..هنم ًاددشت لقأ ءانايحأ ودبي ةفيحصلا يف لوألا

 نم رثكأ لالخ هل حمست ملو .حمست ال ةماعلا ةيلآلا نأ ةحارص يحوي ام لوقيل «ريشب ماشه ديسلا

 ىضتقا اذإ هنم نوؤربتي دق ًامالعإ «نيفظوملا نم هلاثمأو جتني (ًافظوم» نوكي نأ ىوس ءًاماع نيرشع

 ..ةفاحصلا دأو ةميرج يف مهتكراشمو «ةيلوؤسملا عقاوم يف مهءاقب نيدي ًاناليم ةفكلا تلامو رمألا

 !دلب يأ يف ةفاحصلا تومت امدنع قوقح لاو شماوه لاو ميقلا نم ريثكلا دأو نم هولتيس امو

 ًءاثر تعبشأو ريثكلا اهيف بتك يتلا ءيروسلا مالعإلا ةيضق ىلإ دوعأ يكل سيل «لاثملا اذه ٌتركذ

 ةلقو هسعاقتو هريصقت رربي يكل «لمعلا ةيلآب عرّذتي نم ماودلا ىلع كانه نإ لوقأ يكل لب «ًءاجهو

 لمع نم سجر هذه لمعلا ةيلآ له :لءاستن انلعجي امم ..هتيلوؤسم لمحتي يذلا بصنملا يف هتيفرح



 ا نو ظ ش ْ ظ . 2 ةروثلا لبق ام ةيروس

 «لمعلا يف ةبيطلا هاياون لتقيو هطبحيف «ةيلوؤسم عقوم يف يسرك ىلع سلجي نم لك سمي ناطيشلا

 !؟ ءاطخأللا قيلعتل ةزهاج ةعامش ٠

 لمع مقام يتلا ماظل قانونا اظن يف تيرس زير ةراوررا ال ياو ردا كاد

 مهف ةي ةيفيكو ءاهتمجرت ةقيرط عم ةمظنألاو نيناوقلا جاتن اهنإ ؛بسحف ةرازولا كلت وأ عاطقلا اذه

 عقاولا ضرأ ىلع اهقيبطت ةيلآ مث ءاهرهوجو اهحور

 طيمنت يف ةيلوؤسملاو ةرادإلا مامزب نوكسمي نيذلا صاخشألل حضاو رود ةمثف «رايعملا اذه نمضو

 حورو ءاهحور هوشي امث اهتيامح ةلواحم وأ ,ماودلا ىلع أوسألل ةبصخ ةئيب امإ اهلعجو «لمع ةيلآ يأ

 نيلماعلاو ةنهملاب رارضإلاو عمقلاو داسفلا ةسرامل ابصخ اعترم اهلعجو ءاهتايلآل ةمظانلا نيناوقلا
 ابناج لمحي يذلا لمعلا يف ىتح اتباث [جح .هرابتعاب لمعلا مجح نوناق رسفي يذلا ريدملاف .اهب

 ريدملاو .مكلا باسح ىلع ةدوجلا رايعم يغلت «ةيلآ خيسرت يف مهاسي امنإ ءًاقالخ ًايسفانتو ًايعادبإ
 عجشيو «صاصتخالا لهأ رودل ءاغلإ هرابتعاب ءفارشإلاو ةعباتملا يف ايلعلا تاهجلا رود رسفي يذلا

 نمك سيل ديكأتلاب وه «راوح وأ ةشقانم يأ نود نم ةريبكو ةريغص لك يف لخدتلا ىلع تاهجلا هذه

 نوكي نأ نكمي تاهيجوت يأ دض صاصتخالا لهأ عمو ةنهملا باحصأ فص يف نوكيل لتاقي
 يف لمعلا ةيلآ لعجت يتلا تاهيجوتلا نم ىرخأ ةلسلسل ةاعدم «راوح وأ ةشقانم نود نم اهذيفنت

 هبالط ةبقاعمل نمألا يعدتسي يذلا ةيميلعتلا ةسسؤملا ديمعو «سيياقملا لكب قاطي ال اميحج ةياهنلا
 ! يعماجلا مرحلا نمألا رصانع لوخد ىلع ًاجاجتحا هتلاقتسا مدقي يذلا كاذك سيل

 امإ اهنأل ةرازو وأ ةسسؤم يأ يف حالصإلاو ريوطتلا نم دحت نيناوق ةمثو «ةماع لمع ةيلآ ةمئ . لدن
 داهتجالا نإ لاق نم نكل . .ةين ءوسب ساسألا يف ترقأو تعّرُش اهنأ وأ «نمزلا قطنم نع تفلخت اهنأ

 ودغت ءاهنم أوسأ تاريسفتو ديلاقت ةئيسلا نيناوقلا قوف مكاري يذلا وهو ...ًارود بعلي ال يصخشلا

 مير يل ب ا اح



 6 !ةسايسو ةقاحص :لوألا بابلا

 ءاجوع لمع ةيلآ ةلظم تحت نوكت نأ وأ «لمعلا ةئيبو ةيلآ نيسحتل كداهتجا نوكي نأ امإف

 كتيلوؤسم نم لصنتت نأ ديرت نيح ءادوسلا اهالظ تحت ئبتخت نأ كؤاكذ كيرغيس ابر «ةرئاجو
 كتنهمل كتنايخ قيلعتل ةزهاجلا ةعامشلا ىه ةئيسلا لمعلا ةيلآ نأ ًانقوم «ءافخلا يف بعلتو «ةيصخشلا

 1 اهني تق انبوا هك نييع مانا كاتانوؤستو

 !؟ةيصخشلا ثراوكلا نع اذامو »

 كجاتنإل عفشت الو «ةيفرحلا ةلقو لهجلا رربت ال هذه لمعلا ةيلآ نكل ..ةبعص لمع ةيلآ ةمث لجأ

 ايازمو بلاثم ساسألا ين هذهف ..كتبهومو كتربخو كتالهؤم عضاوت مكحب ءيدرلا ينهملا

 ودغيس ماع خانم نم اءزج «عونلا اذه نم لوؤسم وأ ريدم دي ىلع حبصت نأ لبق «ةيصخش

 يف ىقشي لقعلا وذ» :رعاشلا لوق بسحو «ريصق نمز دعب نيصلخملاو نيفراعلل ةبسنلاب يحج
 (هلقعب ميحجلا

 عقاوم يف روذجلا ىتح ثولتلا يف ةقراغو «عقاوملا ضعب يف ةيثراك نوكت دق لمع ةيلآ ةمث لجأ

 ترق ةيقاووفأل اىلاو:قافتلا ضخما ذا دعت لوقا ةئاراك انيضربا اذ كافرا ةيق عقلا مضرخلا

 ماقتنالا لواحي ررضتم يأ نم مهتنهم فرش ةياحل نيدهاج نوعسي امإف دارفألا رئامضب قصتلي ينهم
 !هرمأب نورمتأي .هل نيعبات نوحبصي امإو ءاهتيحالص نم دحلاو ءاهرود ميجحتو ءاهنم

 .هبصنم نع داعبإلاب داسفلا ايفام نم بقوع نيح ةئيس لمع ةيلآ نيسحت ةلواحم نمث عفد نم نإ
 نم لاقي نيح هتعمس هيوشت ةزهجألا ضعب تالواحم وأ «الثم يفيظولا عيفرتلا نم هنامرح وأ

 زوفيو بساكملا ينجي «ةيلوؤسملا مامزب اكسمم يقبو ءايفاملا هذه عم أطاوت نمك سيل «هتايلوؤسم
 «حالصإلاو حاتفنالا دض اطلسم افيس ءاعم ةئيسلا لمعلا ةيلآو يصخشلا هئادأ نم لعجيو .صرفلاب

 ..صالخإو ةينهمب لمعلاو

 عقوم يف هداسف تبث نم لكل تاعبقلا عفرن نأ انيلع ناك «هانيغلأ اذإ ..داهتجالل يصخش شماه ةمث

 هردقو هللا ءاضقب ميلستلاو اضرلا لماكب مهل لوقنو «مهأربن نأ انيلع ناكو ..اهجراخ وأ ةيلوؤسملا

 نيناوقلاو لمعلا ةيلآ بنذ لب ءمهل بنذ ال ءالؤه مادام «هومتلعف امم نسحأ انلعف امل مكناكم انك ولا

 !لهرتملا ماعلا ماظنلاو ةرجحتملا
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 !4لواحملا فرش ٠

 يمركلا ىلع ءاقبلا ىلع ةردقلاو داسفلا ةبراحم يف حاجنلا ىدمب ةياهنلا يف يصخش داهتجالا ساقّيال
 فرش هيفكي ةدسافو ةئيدر لمع ةيلآ ىلع درمتلل يصخشلا داهتجالاف أعم نآ يف ةيلوؤسملا عقاوم يفو

 تاب فوخلا نأو .عسوأ تاب شمامهلا نأ فشتكنس انك ابر ديدج ةلواحم فرش لك عمو «ةلواحملا

 يف لثمتملا داسفلا ةمواقمل ىصخشلا داهتجالا نمث اوعفد نم نآل ..ربكأ اوراص سانلا نأو «لقأ

 قيل كا وتعااوناك عرقا انأ يما ركلا لمتنا قبال ةزرقتصلا ةقااناستلا نيم ربكأ ارفاك ءانع لمع كيلا
 اونمتتا يتلا ةينهملا ةيلوؤسملا دض ةذفنتملا تاهجلا عم فلاحتلا ناونعو «ةرداصملا ناونعو «شماوه لا
 ..اهتاسايس وسدنهم مهو ءاهنيوانع نم ناونع مه ةئيدر لمع ةيلآ نم اولصنتي نأ مه قحي الف ءاهيلع
 عقوتم ريغو ريثم فارتعاب ةركاذلا ريوزتو «لابرغب سمشلا ةيطغت ناكمإلاب نأ نودقتعي اوناك اذإ الإ
 ظ  !قانتخاو بضغ ةظحل يف ةقيقحلل اهتفك تلام ةينلع ةودن يف

 (يآرلا) عقوم ٠١/ 7١7/1٠١



 !!ىرخأ ثراوكو . .ةغيحص تومي ةتامشلا راع

 ةيروس لخاد ةيلودلاو ةيبرعلاو ةيلحملا تايظنملا نم ردصت راكنتسالاو نماضتلا تانايب تناك نيح

 ةديرجلا فاقيإو (يرمودلا) ةديرج ةصخر ءاغلإ ءارزولا سلجم ةسائر رارق نالعإ رثإ ءاهجراخو

 نويزفلتلا ريدم ناك «حالصإلاب نايولا ددع» ناونع لمح يذلا ددعلا ةرداصم دعب ءرودصلا نع

 لافتحالا انلعم «ةشاب ةماستباب هراوز لبقتسيو هبتكم يف ىولحلا عزوي «رديح نعم سدنهملا يروسلا

 متيسو بساحيس يرمودلا يف بتك نم لك نأب هيديرمو هعابتأ ًادعاوو «ءارفصلا ةفاحصلا ةياهن» ب

 (رديح نعم) سدنهملا ناك يذلا نارمع ناندع دئابلا مالعإلا ريزو دعو امبسح ءمهعم قيقحتلا

 ردسي هاكات يرون دوبر نيش يل

 :!حالصإالاب ناميإلا نمث ٠

 يديأ ىلإ هلوصوو .ةديرج ا بتاكم نم ةلماك هتيمك دافن نع ادع .'"'عنم يذلا (يرمودلا) ددعو

 دمحم ءارزولا سلجم سيئر ردصأ هسفن مويلا يفو )١١6+١1( مقرلا الماح 00” // 4 خيراتب ردص )010(
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 بجسرفلا تاناب كيرا ىلا تازغلاوو تقزتلالا مقارن قمن لهورشت تولوا تب ”ب سانلا

 ينعي امم ..روكذملا ددعلا لالخ نم ءامل ديدجلا هجوتلا ىلع تعلطا دق تناك «ةديرجلا قالغإل ةنادإلاو
 ةفيجص اهنأ درجمل اهنع عافدلا نم ال ,ةفيحصلا هجوتل مارتحالا نم ةعبان تناك تانايبلا كلت نأ

 00 اع د اع 3 و '"”نوزيز دس تااحم فلم حتفت ةفيحص لعلو . .ىفكو

 ثدحتتو ينورتكلإلاو يناحصلا عمقلاو ريبعتلا ةيرح نع ثدحتت ةفيحصو ءاهفالغ ىلع «نادم

 فسوي ركذتتو «هتايلؤوسم سأر ىلعو هبصنم يف وهو مالعألا ريزو داسف نع ءامسآلاو عئاقولاب
 ييسر ار ا الا .هاركذ يف ةلوطم ةدام يف ةمظعلا

 نم مهنمو (لعفلاب رديح نعم دعو |مك) نمألا ةزهجأ ىلإ مهؤاعدتسا مت دق اهيررحم نم ًاسق نإ
 ..ءارفصلا ةفاحصلا قالغإ ةحرفب دوصقملا اف .. .ًايصخش يعم ثدح امك «هتيب يف هل مهترايزب فرشت

 نيوقتسم «ءادعصلا اوسفنت دقو مهبتاكم يف ىولحلا اوعزو نيذلل ةبسنلاب هتلالد حرفلا اذهل لهو

 نع كاذنيح هتالسوتو هتايئاكبو هدوهج ترمثأ يذلا .نارمع ناندع ينيعبسلا قهارملا مهريزوب

 مدقت يذلا مويلا سفن يف وريم ىفطصم ديسلا نم اعفوم (يرمودلا) ةصخر بحس رارق رادصتسا

 الف «ةيبرعلا تايئاضفلا يف ةيروسل ةلذم نييضاملا نيرهشلا يف ادغ يذلا ,دوسألا حارتقالا باتك هيلإ

 !؟ ةدوشنملا هتلاض (يرمودلا) قالغإ لاثم يف دجوو الإ اهيلع دقاح وأ ةيروسل صلخم دجوي

 ١داسشفلل رفصألا هجولا»

 اهنأ وه ءررضتم يأ نم ًافازج ىقلت ةمه# تتاب يتلا ءارفصلا ةفاحصلا حاطصمل ريسفت لضفأ ناك امبر
 نطاوملا سيل ضعبلا اذه نإف ديكأتلابو ..اهيف ام نوؤرقي نيح مهضعب هوجو رفصت يتلا ةفاحصلا
 ىلع رصي هنأل نيرمألا قوذي يذلا فيرشلا فظوملا الو ؛هموي توق الإ هل مه ال يذلا نيكسملا
 نم هيلع نوفاخي ام مهيدل سيل سانأ ديكأتلاب ضعبلا اذه سيلو «يقالخألاو ينهملا هفرشب كسمتلا
 مهحاورأو ةظقي سيباوك نوشيعيو ءاهنادقف نوشخي يسارك وأ ءاهفاشكنا نوشخي ةهوبشم تاقفص
 .داسفلا تايفام مه ةفاحصلا نم مههوجو رفصت نمف «اعبط يساركلا لجرأ» اهلجرأب ةقلعم
 اوداتعا نيذلا صاخشألا مهو ءامل ًالهأ اوسيل بصانم اوؤبت نيذلا نولهاجلاو نوشترملا ءاردملاو

 لكش دقو «هامح ةظفاحمل ةعباتلا ةيبليقسلا ةقطنم يف نوزيز ةدلب برق 1940 ماع ةيموكح ةكرش هتنب دس : :كوزيز دس 6

 .صخش ٠٠٠١ نم ٠ رثكأ ديرشت يف ببستو ءاصخش (7؟) لتق ذإ ءىربك داسف ةحيضف ٠٠١7 /5 /5 يف هرايجا ظ



 :, !ةسايسو ةقفاحص :لوألا بايلا

 مهل ح مسي نيذلا مهو ,مهموصخ نع نمألا ةزهجأ يف ةسيسدلاو تاعئاشلا قيفلتو «مهئالمزل رفحلا
 ناكم ىلإ لمعلا ناكم نيلوحم ةيسنجلا ىواشرلا ريرمت مهنم ىلعأ مه نمل اولهسي نأب ينهملا مهفرش

 .يداملاو يونعملا اهيقشب ةراعدلا هيف 0

 نيرا اوهزويم نأ اهوغا نوكي ول كوتش و لتي هنم افا نوعا «نامقلا ده رف ىضاقيألا

 ةيروس ىلإ ةيمسرلا هترايز يف سولراك ناوخ كلم ا ٍتأي |نيب ءيرمودلا ةديرج قالغإل مهبتاكم

 دسألا راشب سيئرلا ملسيل ءوكنارف ةيروتاتكيد ةبقح ةياهنب اهمسا طبترا يتلا ةزرابلا ةيصخشلا وهو
 يدانتو (يرمودلا) ةديرج ةصخر بحسب ددنت ناسنإلا قوقحلا ةيبرعو ةيلود تامظنم نم ةلاسر

 !!ةيرووسا ىف نييسايسلا ءاجيتلاو نيعقلا تايرح قالظإب

 اولوحي ملأ .مهداسف شورع اهلاثمأو ءيرمودلا دده# اذامل ًاموهفم نوكي نأ بجي ءالؤه نم صاخشأ

 ينهملا مهلشف اوتبثي ملأ «نافوطلا يدعب نمو انأ» أدبم ىلع ةمتئاق تايعاطقإ ىلإ ةماعلا تاسسؤملا

 تابسانمل ينويزفلتلا لقنلا يف ىتح انولدهبي ملأ .مهؤاردم مهيلع اهعزو يتلا «مهتكلمت» يف عيرذلا

 .ةرشابم ءاوه لا ىلع اهعئاقو ثبتو ةيروهمجلا سيئر اهرضحب ةيمسر

 !هعباوتو يلام سالفإ ٠

 «ةرملا ةوهقلا نيجانفو نوب نوبلا وأ الوكوشلا وأ ىولحلا نويزفلتلا ريدم عزوي نأ ابيرغ سيل ..لجأ

 لثم قحتسي هنأ ةقيقحلو «ينهملا هصالخإل ةيقادصم ريخ لعلو (يرمودلا) ةفيحص قالغإ ةبسانمل
 سالفإلا اذهو «رفاكلا ىلع ىتح بعصت يتلا مويلا يروسلا نويزفلتلا ةروص يه ..فرشلا اذه

 يتلا ةيلاملاو ةرادإلا يف ةعلطم رداصم هفصت «يقيقح يلام سالفإ ىلإ لصيل ةيونعملا ةلاح ا زواجت يذلا

 يفكي ام دوجو مدع دح ىلإ لصي يذلا «نويزفلتلا ءاشنإ ذنم هعون نم لوألا هنأب اهل نويزفلتلا عبتي

 ثيحو «ةديدع رهشأل جماربلا هذه يف نيلماعلل تآفاكملا عفد ليجأتو «ةيرودلا جماربلا رييستل

 دعب الإ اهتهافت فشتكت مل ..ةهفات جمارب ىلع نييالملاب قافنإلا ببسب نويزفلتلا ةينازيم يف زجعلا
 تابزقم نك تاعيذمل تارالودلا فالآب ةيجراخلا تامهملا فرص ببسيو «ةشاشلا لع ترهظ نأ

 نم ًابرقت اهحرتقا وأ ةمهملا ىلع عقو نم عيمجلا ىدل ةفورعم نهؤامسأو «قباسلا مالعإلا ريزو نم
 يأ نود نم جمانرب لك يف ءاردملل عضوت يتلا فارشإلا غلابم ببسبو «هتايظحمو قباسلا ريزولا



 1: ةروثلا لبق ام ةيروس

 ضرفو «لمعلا ةيلآ يف أوسألا وحن هيجوتل وأ ةشقانملا ىوس ًايلعف جماربلا كلت يف هنولمعي لمع
 يذلاو .دحأ هدهاشي ال يذلا يروسلا نويزفلتلا ةعمس نم نينلعملا سأي ببسبو «ةنيعم ةعيذم
 يك هنوعري جمانرب يأ يف تارملا تارشع مهتاكرش ءامسأو مهئامسأ راركت قح نينلعملل يطعي تاب

 ..(وبعب وسار ةقيرط ىلع جمانربلا اذه جاتنإ رييستل :] يفكي ام عفدب نولبقي

 ..ةيصخش ةلمح نشي هنأب داسفلا اذه نع ثدحتي نم لك نويزفلتلا ةرادإ مهتت نأ اريخأ ًابيرغ سيلو
 وااو يارا فلا يرو روح ايس رباب

 نويزفلتلاو ةعاذإلا ةئيمل ماعلا ريدملا يشني :ني نأ ىرخأ ةرم ابيرغ سيلو «يصخشلا مهداسف ىلع ةيطغتلا
 نمل رفغي نل خيراتلا نأ ًايسانتم «ةئيهلا لوخد نم يفاحص عنم رارق ردصي وهو ًابرط ءتمصع ضاير

 يطرش ىلإ «ةنيشم عمق ةظحل يف لوحت هنأ ,موي تاذ بدألاو حرسملاو ةفاحصلل بستناو ملقلا لمح

 !هيلإ تلصو امل ..هريغل هترادإ تماد ول ىنبم باب ىلع ريغص

 نكل ءاهتيمست نوذبحت امك «ءارفص ةفاحص» ىه تالماجملاو قافنلاو قلمتلا بساكم نع ءانغتسالاو

 نييفاحص بايث يف روز يدهاش نم اهطالب لخد |مهمو ..تومت نلف اهيلع فسع نم سروم امهم ةفاحصلا
 .تومت نأ نكمي الف ةبذاكلا تالماجملاب مهمالآو سمانلا عجو لوعيبيو بساكملا باحصأ ن وقلمتي

 هدراطت دساف ريزول رئاج رارق رادصتساب ءافتحا ىولحلا عيزوتو ةفيحص تومب ضعبلا حرف امو
 تومت نل ةفاحصلاو «ةلوج فلأ قحللف ةلوج لطابلل ناك اذإ) ةقيقح نع ريبعت ىوس «تانعللا
 كنئلوأ ءام نمز يف ًارتتسم ًاريمض ناك ول ىتح ..سانلا ريمض نع ريبعتو قحلا اذه نع ريبعت اهأل
 تايلوؤسملاو عقاوملاب نودسافلا يضمي نيأ اوريل نيجرفتم نيتماص مويلا نوفقي نيذلا سانلا
 ءوسو « مهتارارقو مهلاعفأب اهيف ةايحلا نوممسيو اهتروص نوهوشي يتلا دلبلاو ءاهيلع اونمتت :ئا يتلا

 .فرشب شيعلل حلاص ريغ ًاناكم رخآ دعب ًاموي اهنولعجيو «مهبصانم لالغتسا

 ةمظع مغرب . .ةايحلا يف مهقوقح نم ريثكلا نيلجؤم ءنيتماص نيمجرفتم نوفقي نيذلا سانلا كئلوأ

 .بحن يتلا ةايحلا

 ٠٠/1١/57 (يأرلا) عقوم



 :نويرملتلاو ةعاذإلا ةئيه ماع ريدم نم يماقتنا رارعب

 ايدرك الضانم ينولعج

 باحصأ بحي اك «ةفرص ةيصخش ةيضق ىلوألا ةلهولل ودبي دق ءارخؤم يعم ثدح ام نأ مغر

 يقح نع عافدلل ايلاع يتوص عفر نع ينينثي نل كلذ نكل ..اهوفّتصُي نأ ىربكلا اياضقلا ةامحو

 ال يننأل ءنطاوم لكل لوقأ الو ناسنإ لكل ةيساسأ قوقح يهو ..ريبعتلا ةيرح يفو لمعلا يف

 وأ «هيلإ يمتنأ نأ ضرتفي يذلا مالعإلا يف الو ..يدلب يف قوقحلا ناصُم نطاوم ىنأب ًاقح رعشأ

 !هتيار تحت لمعأ

 ٠ نكلو .. ةديدج ةحمص ١

 دعمك لمعلل ةدوعلل ءارخؤم ينتعد «ةيلاح لا يروسلا نويزفلتلا ةرادإ نأ ءيعم ثدح ام صخلمو

 . «تمصع ضاير قباسلا ماعلا ريدملا دهع يف هلوخد نم تعنم نأ قبس نأ دعب «نويزفلتلا يف جمارب

 ريهشلا (رواحملا) ةلجم ددع يف ءيروسلا نويزفلتلا يف يمالعإلا لمعلا عقاو نع اهتبتك ةلاقم ببسب
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 ىلع لوصحلا ىوس طورش ةيأ الب ةوعدلا تيبل هتنهم بحي يمالعإ يأكو ..يروسلا مالعإلا نع

 0س يح وللا .رديح نعم سدنهملا يللاحلا ماعلا ريدملا نم ةعقوم لوخد ةقاطب

 .ًاعابت اهديدجت متي ءرهشأ ةثالث ةدمل ةداع حنمت يتلا ةتقؤملا

 يف تارهس ةلسلس دادعإب ينتفلك يتلا «ةديدجلا ةرادإلا عم انواعتم تلمعو «ةديدج اذن لا
 ؛تئافلا ىحضألا ديع تارهس يف تثب «ينابقلا ليلخ يِبأ يئانغلا حرسملا دئار ليحرل ةيوئملا ىركذلا
 ريدم نمو «ةفاحصلا يف اهنع بتك ام تمهف [ى اماع اناسحتسا تيقلو . .ماحل ديرد نانفلا اهمدقو

 !هسفن نويزفلتلا

 نأ ىلإ ..ةرادإلا هب ينفلكت امل اعبتو «نينواعتملا نيدعملا نم ريثكلا لثم نويزفلتلا يف لمع ىلاوتو
 لوخد ةقاطب لمحأ تنك نإ ينلأسي «ىنبملا باب ىلع ةينمألا ةزرفملا لوؤسمب «موي تاذ تئجوف
 . هذه نأ ..كلذ دعب ينغلبأ مث «ةئيهلل ماعلا ريدملا عم ًايفتاه ثدحت «هل اهتزربأ امدنعو ..ةيماظن
 يأ ..لوخدلا تدرأ املك ,قبسم نذإ ىلإ ةجاحب يننأو ..ىرخأ ةرم لوخدلاب ينلوخت نل ةقاطبلا
 امك ..كلذ انأ تدرأ املك رفوتي ال قبسملا نذإلا نأ رابتعا ىلع .ءىثلا ضعب بذهم لوخد عنم هنأ
 لمعلا ةيلآ مكحب .ىرخأ تاسسؤم يف رفوتت يتلا ةلوهسلاب نيصتخملا ءاردملاب لاصتالا يل حاتي نل

 !امود نيعجارملاو نيلماعلاب ةظتكملا ةئيهلا هذه يف ةفيثكلا

 ٠0 «لمحتم وفر دلبلا عصو !١

 اهيف ٌثزجنأ املاط يتلا ةسسؤملا ةروص ىلإ ءيسأ ال يك ءيدنع نم ببسلا نمخأ الأ ..ةرملا هذه ٌثدرأ
 ةلباقم تبلطو «مالعإلا ةرازو ىلإ تهجوتف ؛ةينويزفلتلا جماربلا تارشع ةليوط تاونس ىدم ىلع
 هتداعك ناكو «نيموي دعب ابابلا مكح ليمزلا عم ًادعوم يل برض يذلا . : ويا كا نيزولا ديشلا
 ا ا ل ل ا .ًادودو ًامهفتم «لابقتسالا نسح

 .ةدع رهشأ ذنم

 ..يقحب ءارجإلا اذه...ماعلا ريدملا .رديح نعم ديسلا ذخنا دقل :قلاقلا ريروولا ديلا حرتت

 ضّرَحُأ «ىلشماقلا بعلم يف ةريخألا بغشلا ثداوح رجفت ءانثأ تنك - همعز بسح - يننأل
 ضعب نيبو ينيب مت موعزم ثيدح لاصيإب عربت نم دحأ دافأ امبسح .داركألا عمو ةلودلا دض



 :ه !ةسايسو ةفاحص :لوألابابلا

 .(لمحتموم

 عيمج عم يفطاعت عمو «داركألا ءاقشألل يمارتحا عمو انأف ..ءارتفالا اذه لثم نم ةقيقح تشهد

 وأ نيمتهملا نم اموي نكأ مل ءامنوهجاوي ةلكشم يأ يف تاءامتنالاو قارعألا فلتخم نم نييروسلا

 ةيروس يف ةحورطم ةيضقلا هذه نأب رعشأ ملو «ةيدركلا ةيضقلا ىمسي ايف رظنلا ةهجو باحصأ
 ...رصخلا ال لاثملا ليبس ىلع ايكرت وأ قارعلا يف اهنع تأرق يتلا ةدحلا كلت لثمب

 يأك يننأ نم عنمي ال اذه نأ مغر «يل ةبسنلاب ةريبك ماهفتسا ةمالع ةريخألا ثادحألا تلكش دقو

 لح ساسأ وه ةعورشملا قوقحلا قاقحإ نوكي نأ ًاينمتم ءاطوح ام ًاقيلعت ردصأ دق ..يروس نطاوم

 .ينطولا هبارت ةدحو ىلع ًاعيمج صرحن يذلا نطولا اذه يف ةلكشم يأ

 حمست ال ةيضق ىلع ,.مكح يأ رادصإل ًائيهم ماعلا روصتلا اذه جراخ نكأ مل انأف «يلاتلابو

 وأ ًاصاقتنا وأ ًابربت سيل اذهو ..اهنع نيعفادملا وأ اهيرظنم دحأ ودغأ نأب اهنع ةليلقلا يتامولعم

 ةمهتب مكلاب (ف ...مكحلل ةلماكلا ةيفلخلا ينيطعي ال يفرعم فقوم نع ريبعت وه لب ...ًالماحت
 ظ ! .ضررحتلا

 هج < وه هه

 !ىقمحتت مل دوعو ٠

 .يرابتعا يل ديعيسو .فقوملا لحيس هنأ دكأ يذلا «ريزولا ديسلل مالكلا اذه لثم ىوحف تحرش

 ىلع نأو «ينابقلا ليلخ يبأ نع اهتددعأ ىتلا ةيلافتحالاب اريثك بجعأ ءًايفرح لاق اى هنأ ًاصوصخو

 .ةشاشلا اهجاتحت يتلا ىوتسملا ةيدجلا جماربلا هذه لثمب مهاسأ نأ

 وهو «هب دعو ام ريزولا ديسلا ققحي ملو ,ءيش ريغتي مل ةثداحلا هذه ىلع فصنو رهش رورم دعب
 دي ىلع نيرمألا انيناع ام دعب مالعإلا ريزو صخشب ًايقالخأ ةقثلا انل داعأ هنأ هنع فرع يذلا
 نم ريزولا ديسلا تعنم يتلا ةصاخلا لغاشملاو فورظلا مهفتأ دقو ءنارمع ناندع ديسلا هفلس

 اولاز ام ءاردم عم «ةفاك مالعإلا تاسسؤم يف ههجاوي يذلا بعصلا ضاخملا برو «هدعوب ربلا

 ..فرصلا ينمألا معدلا مكحب نيدوجوم



 2. | ٠ ةروثلا لبق ام ةيروس

 مالعإلا ريزو فرتعا «لمع ةصرف نع ثحبلا وه سيل ءاقح ةباتكلل ينوعدي ام نكل
 «ىجبرش داّوف روتكدلا نويزفلتلا ريدم فارتعالا اذه ررك املثم ءاهقحتسأ يننأ هسفن

 ندم ننيدعلا ةداهشيو ارجو ىددمد لا ىم يب ىذا ايهتباثأ كلا ةنلخلا ةودبعلا ف
 يرظن |[ههلوأ نيرا ةنينج ةيكللو ىنوعدي ام ...نيكراشملا نييمالعإلاا ءالمزلا

 .ٍلمع ناثلاو

 ٠ ةميقك ةياشولا إعلامية١ 

 ىلع نييمالعإك انيلع سراهي لازي ال «ءارتفالاو يمايسلا باهرإلا عقاو نأ وهف لمعلا رمألا امأ

 ال ,نيهاربو نئارق نود ىتحو «ةاشولاو نيربخملا نأو ..تاسسؤملا ةقورأ لخادو «عقاولا ضرأ

 ةعاذإلل ةماعلا ةئيهلا ماع ريدمف .تاّسسؤملا نم ريثكلا تارادإ ىدل ةيغاص اناذآ نودجي نولازي

 عاقيإ» هنأ ىأر ام ذيفنتل نيصاخلا هيربخم ىلع دمتعا ءيدض روكذملا ءارجإلا ذختا يذلا نويزفلتلاو

 !اقح ةلجخملا هتلالد هل رمأ اذهو ..ةباتك الو ةهافش ال هنيبو ينيب ثيدح يأ ردي مل هنأ كلذ «يب

 ًايسج أطخ نأ هل فسؤي ام رثكأ نكل ؛ًارربمو ًاموهفم كلذ ناكل ٌينهم هتبكترا يذلا أطخلا نأ ولف
 «جمانربلا ةمدقم اهيف رهظت «نييفرح ا جمانرب نم ةقلح تديعأ نيح رهشأ ذنم ةشاشلا ىلع بكترا

 ةقلحلا نأل .(رايأ نم لوألا يف فداصي يذلا) يملاعلا لامعلا ديع لولحب طابش رهش يف ئنهت يهو
 هبتني نأ نود ةميدق تاقلح ضرع ةداعإ داتعا جمانربلا دعم نألو .فيشرألا نم ةداعم تناك
 سأر ىلع لاز ام هنع لوؤسملا نإف ؛ةعقاولا تبثي ريرقت هيف عفر أطخلا اذه نأ مغرو ..كلذل دحأ .

 لوحتت يذلا مالعإلا يف هتبراحم ةيلآو داسفلا ةعيبط نع ةيفاك ةلالد مدقي اذهو ..بقاَعي ملو هلمع

 ىتلا ىمايسلاو ىنهملا راوحلا ءاوجأ لدب ,ةصيخرلا ةياشولا اهيف رهدزت تاعقنتسم ىلإ هتاسسؤم

 !قافآلا عسوت نأ نكمي

 !حيرلا بهم 4 لؤافت ٠

 ريوطتلا نع ىكحي ام لك نأ ىهف «ةثداحلا هذه نم هيلإ لصأ نأ بحأ يذلا يرظنلا جاتنتسالا امأ

 يأل ةضرع - رخآ نطاوم يأكو- يدلب يف تمد ام ...هل ةميق الو ىنعم ال لؤافت وه (ةريسملا) يف



 1عو/ !ةسايسو ةفاحص :لوألا بابلا

 .ءارجإلا اذه هجو يف فقي نم «ةينعملا تاهجلا نم ىتح دجأ نأ نود نم ...ىفسعت ءارجإ وأ ءارتفا

 ا قد ب ىتلا لعل حام نم اعتب الا وجا ررتألل و ىلا لاذ وق يو ىذا يع ساكو

 !نيرخآل قح يه |لثم

 يفو ؛ةيحضلا عقوم يف نوكأ نأ - ةلادعلا مادعناب ساسحإلاو سأيلا ةلاح يف ىتح - بحأ ال يننألو

 نعم سدنهملا يب اهقصلأ يتلا ةمهتلاب ًاريدج نوكأ يك ءًاريخأ تررق دقف ..هرمأ ىلع بولغملا عقوم
 بابسألا ىلعو «ةيروس يف ةيدركلا ةيضقلا تايثيح ىلع «ًاديج عالطإلا ىلع فكعأ نأ ...رديح

 (ى داركألا ءاقشألا عم ًاضَرَُم رمألا مزل اذإ نوكأل «ةريخألا بغشلا ثادحأ رجفت ءارو ةنماكلا

 !ةرئاجلا ةيلآلا هذه لثمب لمعلا نم عنمُي يمالعإب قيلي اكو «رديح ديسلا ينديري
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 ينمأ لوؤسم ىلإ ةرشابم ةلاسر

 :نئمألا لوؤيسملا ئدايس

 :نيببسل «ةينالع اذامل امأ ..ءاطسو البو ةينالعو ةرشابم كبطاخأ نأ يل حمسا

 نيذلا رثكلا ريراقتلا باّتك نم دحاو ىلإ لوحتأ نأ ديرأ يننأ ينعت ًارس كتبطاخم نأل :لوألا -
 مهضعبو «لجحم سامحب ةظحللا هذه ىتح مهطاشن نوسراهي اولاز ام نيذلاو ..كيدل نولمعي

 يف لجسي نأ بحأ ال رمأ اذهو ؛ةيمالعإ تاسسؤم يفو نيماعلا نيريدملا يسارك ىلع سلجي
 .«نطولاو هللا هجول ةمدخ» ناك ول ىتح ىصخشلا يخيرات

 .دخأ دض ةسيسد وأ ةرماؤم سيلو «ءلاع توصب ريكفت وه هبتكأ ام نأل :يناثلا -

 .ءاقدصألا ريغ عم ةفلكلا نوعفري نيذلا نم تسل يننآلف «يديسا ب كبطاخأ نأ ترتخا اذامل امأ
 .ةلاسرلا هذه رشن دعب ةوادع كانه نوكت الأ ..اننيب ةقادص كانه نكت مل نإ لمآو

 ..اهظفحأ ال وأ اهمسا ظفحأ يتلا عورفلا لك يف ينمألا لوؤسملا يديس



 2 !ةسايسو ةفاحص :لوألابابلا

 تالاقملا ضعب ءارج «ةريخألا تاونسلا يف ينع مكلاؤس نأ مغر ءيصخش رأثب كهاجت رعشأ ال انأ

 ءاديدحت نويزفلتلاو ةعاذإلل ةماعلا ةئيهلا يربخم نم يقحب تبتك يتلا ريراقتلا ضعب وأ ءاهتبتك يتلا

 ينفدهتسيو يشيع صغخني يذلا ودعلا كنأ ًاموي رعشأ مل يننأ الإ ءآنايخأ ينكبريو ينجعزي ناك

 ىلع يننأب -ديكأتلاب رعشأ نلو - ًاموي رعشأ ملو «ةسايسلاب ةرشابم ةلص يل نكت ىل هنأل |مبر «يتاذل
 .ديعب نم الو بيرق نم ال ..هللا حمس ال نطولا نمأ سمي لمع يأب مايقلل دادعتسا

 ناطيشلا ةعمسك يه «سانلا نم ريثك ىدل كتعمس نإ كل لوقأ نأ -هلك كلذ مغر - يل حمسا نكل

 رهقلا لكو ءاهنع لوؤسملا تنأ نوناقلا دض تازواجتلا لكو .ءكب قصلت لئاذرلا لكف :نييحرلا

 رشع ةليط هب تلمع يذلا يمسرلا مالعإلا يف لوؤسم يأ هسراوي وأ هسرام يذلا يناسنإلاو ينهملا

 !ةيناطيشلا كتروص نم يحوب رقيو قوسيو ؛كمتخب متخيو ءكمساب عقّوي ناك ءتاونس

 .مولظملا ىلع ملاظلا ةرصنل انهو «بيرختلاو مدهلل ًاناونع .ينمألا لوؤسملا يديس ترص دقل

 يأ يف ٍبّرخو ريدم ىتأ الكف ...زايتماب ًاينمأ ًاديلقت بسانملا ريغ ناكملا يف بسانملا ريغ لجرلا راصو
 ليق ءبصنم ىلإ بصنم نم ةءافك يأب عتمتي ال صخش ىقترا |ملكو ءاينمأ موعدم هنإ انل ليق ةسسؤم
 تريثأ يتلا ةتبثملا ةينهملا حئاضفلا لك مغر ةبساحملا نم ٌصخش َتلفأ |ملكو . .ًاينمأ هنع ىبضرم هنإ انل

 مادعناب ساسحإو سأيو رهق ةظحل يف انسفنأ انل تلّوس املكو «هيمحي ينمألا همعد نإ ليق «هلوح

 اوحطنا» :انل ليق ءانقحب سروم يفسعت رارق نم ةدجنلا نيبلاط ىوكشلاب انتوص عفرن نأ ةلادعلا

 انايحأ ءارزولا ضعب ىتحو لب («..ينمأ رارقب مكسوؤر قوف نودوجوم نحنف ..طئاحلاب مكسوؤر

 مهل نوبرختو ءاهلالهأ اوسيل عقاوم يف مهيلع اسانأ نوضرفت مكنأ نم «ةصاخلا مهسلاجم يف نوكتشي

 !اهم مايقلا نووني حالصإلاو ريوطتلل ةطخ يأ

 :.:«ىنمآلا لوؤسملا ىيديس

 تراصو ..عانقلاو ةهجاولا ترص «ةسسؤملاو لوؤسملا ترص ..دالجلاو ىضاقلا ترص دقل

 نيدسافلا لك مادام ؛كيلإ أجلي نأ فيرش ناسنإ يأ ناكمإب دعي مل يذلا دحلا ىلإ ءادوس كتعمس

 «كمساب نوثدحتي ءنطولا تاسسؤم لك يفو ءتاصاصتخالاو نهملا لك ىلع ءالخدلاو نيشترملاو

 !كسأك نم انرهق بخن نوبرشيو .كفيسب نوبرضيو ءكطوسب نوددهيو



 06 ظ ةروثلا لبق ام ةيروس

 نيدكؤمو «يميرجتب نيبلاطم كيلإ ةلاسرلا هذه نولمحيس ءالؤه ضعب نأ -ًالثم -كشأ ال يننإ
 يان الب نإ ياي هيون رب اراب تكلا ينتاب 0

 يس را لل ةلدرو ةر ةيقاذلا توجو ةرتص 0000

 هلا يح سا ل للا مهنآل .كلذ يف نوقحم مهو . .(يديب

 نيمزاج نودقتعي مهو «بيرختلاو داسفلا اهفلخ نم ثوسراين ةهجاوو هدب اننوفيفب اعانق كذاخلال

 ش !باقع وأ ةبساحم يأ نم نمأم يف مهنأب

 اولعجي نأ نولواحيو كب اننوفيخي مهنكل . .انتمأ ةيإك دوجوم ثنأف .تاضقانتملا نمز يف شيعن اننإ

 .نامأو ةنينأمطو نمأ يأ مادعناب ساسحإلل ًازمر رارمتساب كنم

 نوعروتي ال مهف كلذ عمو . .هسفن ناطيشلا نم ةيناطيش رثكأ هيف رشبلا ضعب تاب نمز يف شيعن اننإ

 !تبادعتعلاو+ .ناهذألا يف ة ةمئاقلا هتروص نيلغتسم ءناطيشلاب مهبونذو مهماثآ لك اوقصلي نأ

 ةفاح تغلب دقو «لأسأ نأ بحأ ءانلثم ناسنإ لب .ًاناطيش الو ًاكالم تسل كنأ ًاريخأ كردأ يننألو
 :نطولا اذه يف ةماركب شيعلا نم قلطملا سأيلا

 اذه يف نيدسافلا لكل يوقلا دنسلا تنأ لهو ءانتايح بارخ لك نع رشابملا لوؤسملا ًاقح تنأ له .
 .؟نطولا

 !!؟ةينمأ عاودل ضضم ىلع اهوبقل رطضم كنأ مأ ..ةعمسلا هذه بحت لهف ..كلذك نكت ل نإو
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 !؟تاراعش مأ قوقح :نطولا

 .ةيصخش ىواكشو بلاطم ىلإ نطولا اولّوحت ال -
 .اهوح فالتخا ال يتلا ةيجيتارتسالا ةيؤرلا ىلع ءاهوح فلتخن دق يتلا ةيلحرملا ةيؤرلا اوبّلغت ال -

 ةلماكلا ةروصلا ىطعت اهنأل تايمومعلاب ثدحتتن انوعدو ءاهيف هوتن دق ىتلا تايئزجلاب انوقرغت ال -

 نع ثيدحلا فدهتسي راوح يأل «ةيساسأ نيوانع ةريخألا ةنوآلا يف تتاب «ثالثلا تاءاللا هذه

 راج ريوطتلاو ..ريخب دلبلا :ةيرظن باحصأ اهب انبلاطي نيوانع .ةيروس يف ريوطتلاو حالصإلا عقاو

 !نيرخاآلل يصخشلا ملألا راقتحا ٠

 ةحلصم ىلع صرحلاو ةناصرلا يعدت نأ لواحت يتلا راكفألا هذه لثم نإ لوقي لاحلا عقاو نكل

 «ةديفتسم اهنإ لقن مل نإ ..ىوقو عقاومو حلاصم نع عافد الإ يه ام «رئاغصلا قوف ىماستلاو .دلبلا

 !رارقلاو يأرلاب ةدرفتمو ةدرفنم -يلجو حضاو ةين نسحب - يهف
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 ..نطولا يف ىصخشلا ملألا ىنعم نوفرعي ال - : نيرا ديلا هناا نقيس سمانألا تامال اهنإ
 ًاناهمو ًاعومقم نوكت نأ ىنعم نوفرعي ال مهو «مألا اذه ةبراقم نم مهيمحت مهعقاومو مهتازايتما نأل

 هذه نم ىلعأ ةبترم نم ةيتايحلا مهتايولوأ ملس اوؤدبي نأ اوداتعا مهن :أل ءكشيع ةمقل يف ًارصاحمو
 تازايتما ىلع لوصحلل ىعسلا وأ ءايلع بصانم ىلإ ىفيظو ءاقترا نع ثحبلا نم يأ «تالكشملا
 . !عبشلا دودح فرعي ال هنكل «(مبر عورشم» ءارثإ قيقحت وأ «ربكأ ةيوطلس

 - اولوحي الأ كلذ قوف مهنم بلطي مث ءرهقلاو داسفلا ةأطو تحت نونئي نم نيب حضاو قرفلاف اذكهو
 لفكت يتلا مئاقلا عضولا تالداعم نم نوديفتسي نم نيبو .ةيصخش ىواكشو بلاطم ىلإ نطولا

 مقل نم ديزملاو .ةيصخش تاياغل ةطلسلاو ةوقلا مادختسا نم ديزملاو «ءارثإلا نم ديزملا ةيرح مه

 ؛نطولل ايلعلا ةحلصملا يهو ؛نطولا يه ةيصخشلا تاياغلا هذه حبصت مث «تازايتمالاو تاذلملاب
 !؟تايئزجلاب ال تايمومعلاب اهشقانن نأ بجي يتلا

 !؟تايمومعل اذاملو :

 جارح ل عادا رخو يل جرحا لالا برض ماين ةطاسيا أل -

 ماعلا يرعللا در ا برر حسا ب ال ءانثتسا هرابتعاب داسفلا غوست ةطاسبب اهنألو -

 ! هع اناهيإ اهب نمؤن نأ بجت يتلا لاثملاو ةدعاقلا اهرابتعاب

 ..ةيتاراعشلا ةيرظنلا ىلإ شاعملا عقاولا نم بورهلل ةنومضم ةليسو - ًاضيأو ..ًاضيأ - ةطاسبب اهألو -
 ملاعملا هيف عيضتو «برتقيو دعتبيو «راوحلا اهيف هوتي نأ نكمي ةريثك تاهاتمو براسم ةمث انهاهو
 «ةقسانتمو ةفيظنو ةليمج اهلمجمب اهاريف «ةرئاط ةذفان نم هدلب ىلإ رظني نمك ودغنف «عقاولل ةيقيقحلا

 ! قيرطلا ةعراق ىلع ةاقلم ةماق وأ «ةرفحم عراوش وأ «ةيئاوشع ةينبأ وأ تافلاخمل اهيف رثأ ال

 !عئاضلا رمجلا ةيجيتارتسا ْ ٠

 مهتي عئاجلاو روهقملا نطاوملا ناك اذإف . .ةيلحرمل ةيؤرلاو ةيجيتارتسالا ةيؤرلا ىلع قيطني هتاذ ءيشلاو

 ىري ال هنأبو هرظن رصقو هلقع يف مهني - هعوجو هرهق قوف - دادبتسالاو داسفلا يرظنُم لبق نم

 قيحت يتلا ملاظملاو ثراوكلا ىلع ربصي نأب ماودلا ىلع هبلاطتس ةيجيتارتسالا ةيؤرلا نإف «هفنأ نم دعبأ
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و مهداسف يف نورخآلا رمتسي نيب ..هرهقو هربصب اكسمتم لظيو «ةلحرم ءارو ةلحرم هتايحب
 مهببن

 راعشلا وه ءنطولا روطت ةريسمل ةيجيتارتسالا ةيؤرلا نأب اقح نونمؤم مهو ؛مهتاطلس مادختسا ءوسو

 !رظنلا ةريصقلا ةيلحرملا ةيؤرلا رهجم تحت مهتاباكترا ىرُت وأ ءاوبَساحُ نأ نم مهيفعي يذلا

 نطولا ةعفر اهيف ققحتت ةيجيتارتسا ةيؤر ىلإ لصن نأ راظتتناب ءانرامعأ عّيضن نأ انيلع اذكهو
 «تايمومعلا راظنم نم نطولل رظنن نحنو «هتنامأ هللا ذخأي ىتح رظتننو رظتنن نأ انيلعو ..هراهدزاو

 :ةيطرلا ىوتنع وع اهدع تركسلا نأ يقر لهعال ةئزاك قاذوجاظوفق ادهكو ارهق كومو

 ..ةايحلا هذه يف انتازاجنإ شماهو ءانلبقتسمو انتايحو انمالحأ يه يتلا رئاغصلا ىلع يماستلا ةمقو
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 يتلا ةيضقلا نوكت نيح سرخنو لجخن نأ بجي اذالو ء.تمصن نأ ىنعم متكردأ له ..نآلاو

 لاجرو ءانبأ نم نيرخآلا قح |نيب ..نيشمهم نينطاومل ةيصخش قوقح ةيضق يه اهلجأ نم لضانن

 ! ؟انل هنوديري نطو يأ مكتكردأ له

 هلاومأ نم ءارثإ نوققحيو «ةياهال ام ىلإ هتاطلس يسارك ىلع هيف نوسلجي يذلا نطولا راصتخاب هنإ

 نطولا اذه نولوحي مث ..ةياهن ال ام ىلإ هنمأ ىلع ظافحلا مساب ًارهق انيلع نوسراميو «ةيابنال ام ىلإ

 عّيضتو «ةيصخشلا انتاحاجن هيف قاعُتو «ةيصخشلا انمالحأ هيف رسكتت ناكم ىلإ «ةشاعملا انتايح يف

 ةيؤرلا اوبلغُت الو ..ةيصخش بلاطم ىلإ نطولا اولوحت ال :راعش تحت «ةيصخشلا انقوقح هيف كهتنُيو
 :اهاهف.فافومعلاب كدح انرعد لب تافرحلاب انوق قالو ..:ةيجتارتسمالا ةيوزلا لع ةلحدرلا

 !نطولا موهفمل ةلماكلا ةروصلا

 :(يآرلا) عقوم ١94/ ٠٠١5/05



 !ةئداهلا تارييغتلاو يجيردتلا حالصالا ىودج

 ةيطارقوريب نم ىوكشلاب سانلا تاوصأ تلاعتو ..ملظلا معو «ةيروس يف داسفلا ىرشتسا ا|ملك
 ل .هلك نطولاو هلك نمزلا مهتليروجو فسعو

 !مداق ريوطتلاو «مئث حالصولاف . .اوسأيت الو اورظتنا :رومألا نطاوبب

 ىلإ داصتقالاو ةحايسلاو مالعإلاو ةرادإلا يف نولشافلا قلو وهدان ىلع نودسافلا عئفوك املك
 تايبوسحملا ةسرامم يف ءاهيلع اونمتئتا تاسسؤم ريداقمب نومكحتملا سرشتساو :ءاعأ تنهاتف '

 ءارضخلا مالقألا باحصأ مجلي نم الو ءاهيلع بساحي نم ال يتلا ةيفسعتلا تارارقلا رادصإو
 ل ا .انتايح يف سابي نم هرشنت ام ىلع

 نكل هحالصإ متيس يس ءيش لكف ..رومألا قبتسن : الأو «لجعتسن الأب ابلاطم «رارقلا ةقيمعلا هتربنو
 !ةكداه قأتس تارييغتلاو اهون نوكيس حالصإلا

 نيب نم لمر ةضبقك برستت انرامعأ ىلإ ىرن نحنو «قانخلا انب قاضو «ليكلا انب حفط دقو . .نآلاو
 6 .نمألا عورف يف نيعجارملا ضعب ىلع سرامي يذلاك ًينمأ ًاباقع ودغي انراظتنا ىلإو ءانعباصأ
 !؟هب اننودعي خئداه رييغت يأو .اذه يجيردت حالصإ يأ :لءاستن نأ
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 !ضرملا ةسارشب سيل ءاود ٠

 درجم دوعولا هذه لثم نوربتعي نيذلا نيككشتملا فص يف فقن نلو ءافلس ةينلا نسح ضرتفنس

 لب «طقف ةنسح اياون سيل لعفلاب كانه نأ ضرتفنس لب «ةغوارم ةطلس نم بذاك فيوستو ةلطامم

 تايطعم ضرعتسن اولاعت نكلو ..زيكرتو بأدو تمصب لمعي يحالصإ رايتل ءًاضيأ ةنسح لاعفأ

 !هتاضقل دار ال تابثو .هل دودح آل ٍءطب ىلع ةحوتفملا ةينمزلا هلوادجب حالصإلا اذه تايثيحو

 ىدم ىلع تبثأ يجيردتلا حالصإلاف .ًاضيأ ًايجيردت هتيفاع ديعتسي داسفب «يجيردتلا حالصإلا اندْعَي

 .يحالصإلا عورشملا نم نيررضتمللو ,حلاصملا باحصأل ىطعأ هنأ «ةيضاملا عبرألا تاونسلا

 ىلع ةيتافحلسلا هلحارم اوبعوتسيو «حالصإلا تاحورط ىلع اوفتلي يكل ءىرخألا ولت ةصرفلا
 فيعضلا ءاودلا لثم حالصإلا اذه ادب اذكهو ..ةديدج ةوق ىلإ اهليوحتو ةمدصلا صاصتما ةقي

 مسجلا تاسوريف مامأ ةصرفلا ماودلا ىلع حاتأ ذإ ..ضرملا ةسارشو ةوق عم بسانتي ال يذلا ةيلاعفلا

 ةيلاعف تاذ ةتباث تايلآ جتنأ داسف مامأ «ةيلاعفلا ةدودحملا تاداضملا كلت عم فيكتت نأ ءضيرملا

 !هاوق لشو هراقفإو عمتجملا دسج كابنإ يف ةيلاع

 مرتحت ال ىوق مامأ .يجيردتلا سأيلابو ءيجيردتلا لمألا نادقفب ءاضيأ يجيردتلا حالصإلا اندعَي

 لخاد ةبرغلاب ناسنإلا روعش ىدمل انزو ميقت الو «هدلب تاريخ يف نطاوملا قح ىعرت الو «ةلادعلا

 اهبانذأو اهويذ ىتح يجيردتلا حالصإلا لاطي نأ نود .حرمتو حرست داسفلا ىوق انيب ..هنطو

 !اهحلاصم طسأو

 !نومضملا ينمزلا فلختلا زايتما ٠

 هتوعدو «نوناقلاب نطاوملا داجنتسا نم ةرفاسلا ةيرخسلا ءىواشرلا ؛ةقرسلا «ةطلسلا نامتئا ءوس

 اهرابتعاب نطولا تاسسؤم ضعب نوريدي ءاردم مامأ رحبلا برشي وأ طئاحاب هسأر حطني نآل ةرمتتنملا

 الو ءانكاس كّرحت ال يتلا ةصتخملا تاطلسلا لك نم ىأرمبو «ةينمأ تافلاحت قفو ةمسقم تايعاطقإ

 حالصإلا عورشم عم نآلا ةيعيبط ةايح ايحي اذه لك ..رئاج لوؤسم هجو يف مولظم ةخرص اهتوخن ريثت

 !هحاصمو هميقو نطولاب ةليبنلا ريغ ةرجاتملا لجأ نم «ةليبنلا هتاراعش ًاريعتسم «يجيردتلا



 6 ظ ْ ةروثلا لبق ام ةيروس

 ..انتايح يف ققحتتي مل امو اهنم ققحت ام رثأ رخبتيو «ةئداحلا تارييغتلا دوعو ريست اهسفن ةيلآلابو
 هتاسسؤم هل نزاوتمو رقتسم عقاو عمو ةافاعمو ةميلس تاعمتجم عم بسانتت يتلا ةئداحلا تارييغتلاف

 «ناكملا يف ةحوارم ىلإ «ةقيمع ةيرذج ثاريبيغت ىلإ جاتحيو كهنمو موزأم عقاو عم لوحتت ؛ةخسارلا
 .ةيفافتلالا مهتاروانم يف ..رييغت يأ نم نوررضتملاو ؛مئاقلا عضولا تالداعم نم نوديفتسملا اهلغتسي
 ا اي لا «مهتاباطخو مهبيلاسأ اهيف نوريغي يتلا

 !عقاولا ضرأ ىلع تارييغتلا كلت هثدحت نأ نكمي رثأ لك ذفنتست «ةقيض ةيلكش ةرث ءاد

 «نمزلا عم قابسلا لماع رابتعالا نيعب ذخأت ال ًاحوضو رثكأو دشأ ةين نسحب «ةثداحلا تارييغتلاو
 يتلا «ةئداحلا تارييغتلا هذهف ..عقاولا ض رأ ىلع رييغت يأ رثأ سملتل «ةيساسألا ريياعملا دحأ هرابتعاب
 نل نيذلا سانلا هجاتحي امو هدشني ام رابتعالا نيعب ذخأت ال «ةعفرتمو ةفرتم ةرظن نمزلا ىلإ رظنت
 دقو تاربيغتلا كلت اوري يكل . .ديكأتلاب دبألا ىلإ شيعلاو دولخلا ةصرف ىلاعتو هناحبس هللا مهبمب

 !تققحت و تلمتكا

 ًايجيتارتساو ًايمالعإو ًايداصتقاو ًاينمأ صحو سردت ىهو انيوه ا ريست ىتلا «ةئداحلا تارييغتلا هذهو
 هب بلاطن ام نأل ..ماودلا ىلع قلطملا ينمزلا فلختلاب انيلع مكحت 00 ًايلخادو ًايلحرمو
 «ةميدق بلاطم ىلع رارمتساب لصحن اننأ يأ .تاونس رشع وأ سمح دعب ىوس ققحتي ال دق «نآلا
 ريال بسلا اي يس داناعوما :نيرخآلل ةبسنلاب تراضو «نمزلا اهزواجت
 !ةثيدحلا ةيروس تازجنم نم زجنم اهنأ

 ءانينطاوم ىلع نملاو يهابتلاو رخفلل ةاعدم ءانمالعإ يف راح يلحم نأش نع ربخ ثب حبصي قطنملا اذهبو
 ةيطغت نأ مغرو .لقألا ىلع اماع نيرشع ذنم ةحوتفم ةيمالعإ ةسايس نوكي نأ بجي ناك هنأ مغر

 ..ساقي ال |مب ةيفرح رثكأو ؛مامتهالل ةراثإ رثكأ اهل ةبسنلاب يلحملا ريغ» .هسفن ربخلل ىرخألا تاطحملا
 !لايمأب اننوقبسي نورخآلا (نيب ..ًازاجنإو ًامدقتو ةلوطب هانريتعاو «هب انحرف يذلا عضاوتملا زجنملاب

 !نورئاس بردلا ىلع ٠

 لب «تارييغت الا اهنم لع انقباسي يذلا نمزلا ايف «ةئداحلاو ةئيطبلا اتاريغت كولن لظنس اذكهو

 مدقت ىلع اضيأ ةقفشلا ةعئاضلا انرامعأ قحتست , قحتست (ى «ةقفشلاو ءاثرلا قحتسي , ًايراضحو ًاينهم ًافلخت
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 ءانلوح تفلتن نأ نود نم «ةقثاو ةرظن هيلإ رظنن نأ نم مرحنو ءانمالحأو انحماطم نع ادعب دادزي

 !ال ...مأ نمزملا انفلخت ىلع نوكحضي نورخآلا ناك نإ دكأتنل

 يجيردتلا حالصإلا ثراوكو .كلت ةئداحلا تاربيغتلا يمآم ضرعتسن نحنو ءانركذيس نم ةمثو

 أدبت ليم فلألا ةريسم نأبو «ةجرد ..ةجرد الإ نوكي ال ملسلا دوعص نأب «هريخ بوحسملا»

 !نورئاس بردلا ىلع نحنو ءلصي ال ..أدبي ال نمف «ةيادبلا وه مهملا نأبو «ةوطخب

 ا وو ابواب ايدام وم ا اب

 سيل ملسلا نأ انل دكؤي سوململا عقاولا ناك ولو ءًاقح ملسلا دعصن اننأ رعشن انك ول ءاهمرتحنو

 تافاسملا يوطت ةثيدح ةرايسب اهعطقن نأ كلمن يتلا ليم فلألا ةريسم نأو «غارفلا يف اقلعم

 كلهنف ءمادقألا ىلع ًاريس اهعطقن نأ بجي ال «ءانبلا ةداعإ يف هلغتسن نأ جاتحن نمزب ةعساشلا

 مهاولا يخيراتلا فوخلا ىوس .ىودج وأ رربم وأ لئاط نود نم .نمزلا انقبسيو ءانسافنأ عطقنتو

 اكيورتسوريبلا ماهتا ناك يذلا .هيلع فوسأملا ريغ يتايفوسلا داحتالا يف اكيورتسورببلا ةبرجن نم

 ريصمو ..دادبتسالاو يلخادلا داسفلا وه يتايفوسلا داحت الا رمد امف «هنيعب ناتهبلاو روزلا وه هريمدتب

 اهضرفي يتلا ةقيقحلا تارييغتلا وحن لوحنتو خيراتلا سورد عت ملام .طوقسلا وه ةدبتسم ةلود يأ

 !هتمالس نمضتو نطولا يمحت يتلاو نمزلاو عقاولا

 ةعناملاو فيوستلاو ةلطاملا ةوق جتان يواسي «رييغتلاو حالصإلا ةوق جتان ناك اذإف اذكهو

 ةكرحلا باسحب اذه ..ديكأتلاب ًارفص نوكتس ةلصحملا نإف ءحالصإلا نم ةررضتملا ىوقلا نم

 ةراسخو وا و ص امو

 [!زاي زايتماب ةققحم

 !ةقثلل ًالهأ سيل نطاوم ٠

 قباست ًالاعفأو عئاقو ىفاعملا رييغتلا مزلتسيو داسفلا ىلع ةلماش برح ىلإ يدجملا حالصإلا جاتحي

 لكب «هيلع وه ام ىلع مئاقلا عضولا ءاقب نم نيديفتسمل | لك ىلع اعيرس ةعجرلا طخ عطقتو «نمزلا

 .هب نيدجنتسملاو نوناقلاب أزهتو «ةبساحملا نم تلفت تازواجتو تازايتماو حلاصم نم مهل لفكي ام

 نيررضتملا لك قوقح مارتحا ىلإو «رييغتلاب هنوبلاطي نمب ةقلطملا رارقلا بحاص ةقث هولا
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 ' تاراعش وأ تارابتعا يأ نع ًاديعب مهدلب يف ناصت نأ بجي نينطاوم قوقح اهرابتعاب رييغتاللا نم
 رييغتلا تابغر لالغتسا ديري هنأب ءاهنطاوم ةطلسلا هيف مهنت يذلا رييغتلا امأ «ةغوارم ةيلحرم
 حالصإلا ةريسم ىلع شيوشتلا ديري نم كانه نأ ةجحب ءاهدوعو نع صكتت مث «ةيزاهتنا عفاودب
 عومقملا نطاوملا نيدي نأ نم رثكأ ؛هتاراعش اوقلطأ نم اياون حضفي يبلخ رييغت وهف ..ضوهنلاو
 ةمهت نم -فسألل ايو- ملسي ال مث «ةعورشم ةيملس قرطب ءصالخلا نع ثحبي يذلا روهقملا

 !ةينطولاو ةيناسنإلا تارابتعالا يف اهترادجو .همالآو هقوقحل ينوناقلا دنسلا مغر ةيزاهتنالا

 :(يأرلا) عقوم /١١/ 8/ ٠٠١54



 ...يسضنب اينمأ أري رقت بتكأ فيك

 ىردأ ةكم لهأ نأ دقتعأ يننأل ,يسفنب ينمأ ريرقت ةباتك عيطتسأ يننأ نم ًاقثاو تسل ةحارصب

 رهاظم نم رهظم يأ ليوحت بولطملا نوكي نيح «ينم يسفنب ىردأ ريراقتلا ةبتك نأ يأ ءاهماعشب
 .ينمأ ريرقتل ةدام ىلإ ةايحلاو نفلاو ةفاقثلا يف هوبشملا يطاشن

 ةباهم ينبسكت «ةلغشلا» هذه لعلو ىسعف «ريغلا صاصتخا ىلع يدتعأ نأ سأب ال لاح ةيأ ىلع

 نوقرعي نم تحضر, ىتحم ءاناكم ولدي نإ ام. نيذلا ءالوربخملا ةداننلا هدصخ ىلا غونلا نم
 كئلوأ ناذآ ىلع ًاصرح تمصي نم ةمثو ءًاينمض هب بوغرملا ريغ مهدوجول ًامارتحا مهلمع ةعيبط

 نطولا ءادعأ دض دادعتسالا ةبهأ ىلع ىقبت يتلا ةينمألا مهرعاشم جعزي ام طقتلت نأ نم نيربخملا

 !«ريمضلاو ممذلا يدساف» ب ةداع نوبقلي نيذلا ةّرحلا ءارآلا باحصأ نم «ةمألاو

 الو قانعألا عطقف» «قبطملا تمصلا ءاوجأ يف ىتح ريراقتلا بتكت نأ نم عنمي ال اذه نكل

 بتكت نأ ناكمإلابف اذكهو ءأعم نينثالا عطق نوبحي نيربخملا ضعب نأ مغر «قازرألا عطق

 فشكيس يذلا ريرقتلا حاتفم وه يجراخلا رهظملا نوكي دقو «تاّينلاب لامعألا (نإ» ةقيرط ىلع

 .كلت ةتيبملا اياونلا
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 ةماستبالا هذه نأ دب الف ..ىنمأ ريرقت ةباتك ىدل رظنلا تفلي ام لوأ ةمئادلا يتماستبا نأ دقتعأ
 ..عانق درجت وهو ءاضرلا عانق ءادترا يف ةبغر اهءارو يخت «هل ىنعم ال «هلبأ ينام رارصإب ةقرشملا

 مكلا اذه لكب عتمتأ يننأ دكؤي ام دجوي ال ؛ةميدتسم ةهاعك ودبت يتلا هذه يتماستبا فالخب هنأل ظ
 يناي لم مالا ةزرعلا سارح داتعا جمارب دعمكو ءيناحصك هشيعأ يذلا فرظلا نع اضرلا نم

 .لوخدلا نم ًاعونمم رخآلاو نيحلا نيب يمسا اوري نأ ءيروسلا نويزفلتلا

 نوكأ نأ نكمي اهب نايشي ال ءيتماق رصقو عفايلا يرهظم نأ يهو «لمأتلاب ةريدج ىرخأ ةلأسم
 نم يئالمز ضعب ددري امك «اهنع ىنغب انأ» يفاحصلا يلمع يف لكاشم لاعتفا يف ةقامح نم هيلع
 ىلإ ًاللست للستي صخش يننأ ينعي اذهو . .تازايتمالاو بساكملا باحصأ نييثعبلا نييفاحصلا
 يننأ ىلع ليلد اذهو .(ًاموصخ» يأرلاب مهعم فلتخت نم ةيمست تحص نإ «همصخ)» ىلإ وأ هفده

 يف بلاط يننأ يحوي يذلا ؛حمالملا يلوفطلا يهجو نأ يك ..نطبأ ام فالخ رهظأ هبيرم صخش
 نيرخآلا لعجيو «نيرخآلا عادخو هيومتلا ةلواحم ةصرف نم ديزي «ريدقت نسحأ يف ةيوناثلا ةلحرملا ظ

 يأر يل نوكي نأل ًالهأ تسلو «مهفلاو ةبرجتلاو ةربخلا ليلق صخش يننأ رابتعا ىلع يل نونئمطي

 يننأ ىلع رخآ ليلد وهف يطاشن امأ !يب رثعتتو يل يه قرطنت وأ ءاهيلإ قرطتأ ةيضق ةيأ يف لقتسم
 دعأو «ةفيحص نم رثكأ يف بتكأل ةريثك صرف يل حاتتو «ةيلاع ةريتوب لمعأ ةراتف ءبيرم صخش
 اهعيمج باوبألا نأكو «يمالعإلا لمعلا ةحاس نع بئاغ انأ ًاروطو ..رخآلا ولت ينويزفلتلا جمانربلا
 عضوي نأو سردي نأ قحتسي ءرخآ داعم طاشنب ًالوغشم نوكأ دق يننأ ينعي امم «يهجو يف تقلغأ

 نأل لباقو نسلا ريغص صخش يننأ رابتعا ىلع «هابقع دمحت ال |هيف طروتأ ال ىتح «ةقيقدلا ةبقارملا تحت
 ىهقم يف رخآلاو نيحلا نيب مهضعبب يقتلأ يذلا «يندملا عمتجملا ءايحإ ناحل لبق نم ًاصوصحخو هيب ررخُي

 يحوت نأ لواحت ؛مهسلجم ىلع يلوخد ةقيرط نأ مغر ؛مامتهاب مهضعبل يغصأ انأو دهاشأو «؛ةضورلا

 سلاجأ ىهقملا تاذ يف يسفن تدجو ًارخؤم يننكل ..لقأ الو رثكأ ال ةفداصملا ضحمب مت رمألا نأ
 (ب دكؤت تالاجس يف انعم لخديو . .ىهقملا ىلع ةرثكب ددرتي حبصأ يذلا «نيدعاقتملا نمألا طابض دحأ

 !يردن نأ نود نم رخآلا يأرلاو يأرلا رصع شيعن اننأ كشلل الاجم لبقيال

 تطيق هعئارلا عرفك أ ارتسكر و ةفووقم روع ودنق وير نلكلا تاقيتس ضعبب ئلااعانا
 مالعإلا دقتنأو ءروبحلاو ةداعنسلا نم وج يف نويزفلتلا يف تاعيذملا ةفرغ يف نهعم ةوهقلا برشأ اسبلتم

 ىلع دمتعي ال ماعلا ريدملا نإف قحلاو نكل ,ماعلا ريدملا ةريتركس ةفرع ىلإ لصي داكي ٍلاع توصب



 1١ !ةسايسو ةفاحص :لوآلابابلا

 ناك مايأ هيدل لمعي ناك يذلا (فارط) هبجاح لسري هيومتلا يف ةدايز لب ..ءارآلا طاقتلا يف هتاريتركس

 !احايترا مدعو ةبير طقنت «ةقلحبم نيعأو ناذآب نيرخآلا ىلع صصلنتي ىكل «نويزفتلل ًاريدم

 00 ا ا اوك

 دنتنالا اذه نم نيش نأ قئاو يتاكو «تازايتالا نم ديزمب مهلشف لع نولشافلا ابًناكيو يدر

 مرتحت ةذفان ةهج نم موعدم انأ لهف ءآلعف ةريحم ودبت ؛ةحارصلا كلتو حوضولا اذه نكل . .ةجيتنب قأيس

 ا اجاوب
 ؟«انيدل لمعيلا :

 تيتأ ىنكلو «نيأ نم ملعأ ال تئج

 تيشمف ًاقيرط ىماّدق ٌترصبأ دقلو

 !يردأ تسل ؟يقيرط ترصبأ فيك ء,تئج فيك

 يبسبعلا ةرتنع حور ينسبلتتو «رئاحلا يمازبنالا يجازم لدبتي ام اريثك ءوحصلا تاظحل يف ىننكل

 رولا هقلججت كرش ىلا

 ةلعلا معطك هتقاذم رم لساب ىملظ نإف ٌتملظ اذإو

 نأ نكمي اهنأ رابتعا ىلع ءينمأ ةبحتسم ريغ ةلاح ؛ملظلاب روعشلا دض خارصلا ناك اذإ يردأ الو

 :تاقلعملا ءارعش نم رخآ رعاش لوق ىوس اهتاوادم يف عفني نل ءىتش لعف دودر جتنت تاناقتحا دلّؤت

 بضغي ُبّرتي اذإ َميركلا َّنإ مكضارعأ مك رفت قوقحلا اودأ

لاغ نمألا ةزهجأ يف ريسفتلاف ؛ةيرعشلا هتاداهشتسا رسفي نم ىلإ اذه يريرقت جاتحي الأ ىسعو
 ال اب

 رخآ ءيش ءالولاو .. .هؤالو تّبْثَي ىتح ًاضرغُمو ًانادمو ًابهتم ودبي يذلا . .نطاوملا ةحلصم يف نوكي

 !انيلإ ةبوسنملا مهتلا نم ةءاربلا ريغ

 ٠٠١4/5/8 (يأرلا) عقوم



 :«نيدساملا» فشكو نيمهسملا هءاري دعب

  +؟ملاظملا در ةسايس نيأ

 دض اهنع نيعفادملاو ءاهتامحو ةثيدحلا ةيروس ذب اه ةوربا اك «ةلضاف ةنيدم» يف شيعن ال اننأل
 ةلادعلاو ةنطاوملا ةلود يف ىتح هنأ نمؤن اننإف . .تازجنملل هركنتو ليمجلل هناركنو نطاوملا روج

 يبساقلا ةناهملا عقوبو .ملظلا ةرارمب ءرملا رعشي دقو . .ًاضيأ تازواجتو ملاظمو ءاطخأ ثدحت نوناقلاو

 حلا .ًازيمتمو ًالقتسمو ًارح نوكي نأ يف ام ةبغر وأ .فلاخم يأر ةريرجب ذخؤي نيح سفنلا ىلع

 راصتنالا نإف ءاهنمز لاط امههمو لطابلاو حلا نيبو ءأطخلاو حصلا نيب ةكرعملا ةسارش تدتشا امهمو
 .كقوقح هيف لانت يذلا كنطوب زازتغالا ةدعاق يه سركتت يتلا ةدعاقلاو . .ةياهنلا يف قحلل نوكي

 !ًائاد حيحصلا الإ حصياال هنألا

 ..ملاظملا درو قحلا قاقحإ ةدعاق يه «نوناقلا ةدايسو ةلادعلاو ةنطاوملا ةلود يف ةماعلا ةدعاقلاف اذكهو

 ينلعلاو حيرصلا ثيدحلاب ةلفاح ةفاحص يه ءنوناقلا ةدايسو ةنطاوملا ةلود تارشؤم غلبأ لعلو
 يف تاباكتراو ءاطخأو حئاضف نع ام ةفاحص يف انأرق املك ذإ ؛ملاظملاو تازواجتلاو ءاطخألا نع
 ليلدب .. عقاولا ضرأ ىلع ةذفان ةطلس هل نوناقلا نأو ..ريخب ايندلا نأ انل دكأت املك «كاذ وأ دلبلا اذه



 م !ةسايسو ةقاحص :لوآلا بابلا

 فا دو و

 حدمت ةيلحم ةفاحص يه «ةيفافشلا بايغو سانلا قوقح لكأو دادبتسالا ةلودل رخآلا هجولاو

 ةيطعأ وأ ةبه اهنأكو «ققحتت ةريغصو ةريبك لك يف نينطاوملا ىلع نمتو ..تازاجنإلاب ديشتو لجبتو
 انايحأ ةفاحصلا هذهل ولحي دقو ..دحأل هيف ةنم ال ابستكمو اعورشم ًاقح تسيلو دئاقلا بألا نم

 رهاوظ نع ثدحتتو «ةبراومو لجخب دقنلا سرامتف «ةجئارلا ةجوملا) بسح وأ «رماوأب دقتنت نأ

 اذه ةلئاغ ف اينارو اضع اماكو اهررقو ةزابكلا اهتاعرو اهطيحم نع مات لزعمب ماعلا داسفلا

 تحت هداسف نع معدلا ءاطغ فشكتني نيح ةداع لاقي [ى «هسفن الإ لثمي ال١ يذلا ريغصلا لوؤسملا

  !حلاصمو ىوق زكارم عارص ةأطو

 لعاف رود ةفاحصلل نوكي نأ يف ةرورض ىرت الو ديرت ال «ةيروس يف ةذفنتملا تاهجلا تناك اذإو

 لكاشملا تاذ «ةينيتورلا (نينطاوملا ىواكش) اياوز جراخ «ملاظملا درو «قحلا قاقحإ يف يقيقحو
 نأ ديري الو ينهملا مهريمض تمي مل نييفاحصل ةيدرفلا تاقارتخالا ضعب وأ «ةريغصلا ةيمويلا

 ىلإ قوقحلا در ةرورضب رارقلا باحصأ نم نمؤي نم ةمث له ...لءاستن نأ انل قحي هنإف ..تومي

 نأ هصاصتخا وأ هلمع مكحب فشتكي نيح «سانلا نع ملظلا عفرل ىعسي نم ةمث لهو ءابباحصأ

 !؟نّيِبو عقاو ملظلا
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 يتلا ةلثمألا ىلوأ لعلو ..دهاوشلاو ةلدألاب ةنورقم نوكت نأ يغبني باجيإلا وأ يفنلاب ةباجإلا نإ

 ناندع دئابلا مالعإلا ريزو اهءارو فقو يتلا (يرمودلا) ةديرج قالغإ ةثداح يه ءانه ينرضحت

 ىفطصم دمحم ءارزولا سلجم سيئر نم ةفيحصلا فاقيإ رارق رادصتسا عاطتسا يذلاو «نارمع

 تتاب ليصافت درس ىلإ دوعأ نأ دوأ الو ..دوسألا حارتقالا باتكب هيلإ مدقت يذلا مويلا تاذ يف وريم

 نيلوؤسم عم ترج يتلا تاءاقللا نم ريثكلا ىوحف ركذأ نأ بحأ نكل ؛ةيضقلا كلت ناشب ةفورعم

 نودكؤي عيمجلا ناكو (يرمودلا) ةفيحص ةيضق اهروحم ناك يتلاو ..وريم ةموكح رييغت دعب «رابك

 بجي (يرمودلا) نأو .هسفنلو مالعإلل ءاسأ قباسلا مالعإلا ريزو نأو ءاتطاخ ناك رارقلا نأ ءانل

 الو انتهازن يف كشي دحأ ال نأو «ةصلخملا ةينطولا مالقألا جاتحي يروسلا مالعإلا نأو دوعت نأ
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 عستي نأ بجيو ؛دقتنن نأ بجي هنألو ..نطولا ىلع صرحلا قطنم نم دقتنن اننأل ءانتينطو يف ككشي
 معن» تاديازملا هذه لكو .دوعولا هذه لك مغرو كلذ عمو ...رخآلا يأرلا عامسل ةموكحلا ردص

 ةداعإب يلعف رارق يأ ردصي مل «لكوم ماحم لبق نم ًاينوناق ةيضقلا ةعباتم مغرو «تاديازم اهنأ حضتا

 نيبج يف راع ةمصو هقالغإ لكشي يفاحص ربنمل يفسعتلا قالغإلا ةملظم عفرت ملو ...يرمودلا
 - تابو ..ملق ةرجب نييروسلا نييفاحصلا نم ةعومجم نم بلس يذلا ريبعتلا قح درُي مو ؛«حالصإلا»
 !مكتاومأو انتاومأ هللا محرو ..ىضم امع هللا افع قطنم نم رمألا عم اولماعتي نأ نيررضتملا عيمج ىلع

 . قباسلا ةعانصلا ريزو ةصق يه ..ةثيدحلا ةيروس يف قوقحلا قاقحإو ملاظملا در ةسايس نع ىرخأ ةصق
 نم هجورخ بقع مها يذلاو «هتماقتسا ىدمو هتهازن عيمجلا فرعي يذلا «ميعزلا ماصع روتكدلا

 راثأ امم ..دالبلا جراخ وهو هلاومأ ىلعزجحلا متو «سالتخاو داسف ةيضقب «ةيناثلا (وريم):ةموكح
 .حالصإلا جبن يف ريسي نمل ءازج ريخ وه قيفلتلا اذه نأ اوربتعا نيذلا ةضراعملا باطقأ ىتح ةشهد

 توما اا وفا 0

 4 تس دودج ابو اسأل دوو ما واو ومو

 ..ميعزلا ماصع .د عم باسحلا ةيفصت ىلع لمعت ىرخأ تاهج فوقوب وأ ..ةمهتلا

 ميعزلا ماصع روتكدلا فاصنإب """رارق ردص نيحو ...تبثت مل ليواقأ هذه تيقب لاوحألا لكب

 ..ءادعصلا ةيضقلا ىعباتم نم ريثكلا سفنت .ةحيحص ريغ داسفلا ةيضق نأبو ...هتحاس ةئربتو
 !ًاسادمو ًاناهم يقب قحلاو ..ًالماك درُي ل ملظلا عبطلاب نكل «عفر دق ملظلا نم ًاءزج نأ اورعشو

 عنمب ىضق يذلاو 64 /1564 مقر ةيضقلاب 2004 /8 /17 خيراتب ميعزلا ماصع .د ةئربت رارق ردص 000

 ريغو ةلوقنملا لاومألا ىلع زجحلا عفرب ًارارق ردصت مل ةيلاملا ةرازو نكل ..ةمهتلا نم هأربو ميعزلا ةمكاحم
 ظ .هتئربت رارق رودص ىلع تاونس (8) دعب يأ 2012 ماع الإ هتجوز لاومأو قبسألا ةعانصلا ريزول ةلوقنملا

 يو هيون رك رك اكد الإ ضرب ياسو ااا ارا 1 راو لورا تيجو يك عرس دو
 .روزلا ريد ةنيدم



 50 ١) ةسايسو ةقاحص :لوأآلا ب ابلا

 ماصع روتكدلا ةعمسل ةءاسإلا ةلواحم وأ «ةءاسإلا ءارو ناك نم ًانلع بقاعي نأ ينعي ملظلا درف
 أطخ ةمث نيتلاحلا اتلك يفف ..ةين ءوس وأ ةين نسحب مت دق رمألا ناك نإ قرف ال انه اهو ..ميعزلا

 ءيبسملا ةبقاعم نإف ...ءافرشلا سانلا ةعمس ناصتو «نوناقلا مرتحت يتلا لودلا يفو .بكترا ميسج

 يأرلا قح مرتحي نأو «ًاينلع نوكي نأ يغبني انه باقعلاو «مولظملا ةئربتل رخآلا هجولا يه ئطخملاو
 ثدح ام نكل ...ةلادعلاو نوناقلل اراصتنا هرابتعاب قيقحتلا جئاتن ىلع عالطالاو «ةفرعملا يف ماعلا
 روتكدلا ةدوعو ءىحللاو براوشلا سيوبتو ءيصخشلا عوضوملا يط عباط ذختا ءانه ملظلا در نأ

 ! سمت مل هيزن صخش ةعمس وأ «نكي مل ائيش نأكو ..ءاوضألا ىلإ ميعزلا

 در امأ «ةيمسرلا فحصلا يف هتارارق رشنتو ينلع يدصتلاو دومصلا ةيروس يف ملظلاف اذكهو

 اذه نأ ودبيو .ةبساحملاو ةحراصملاو ةيفافشلا نع ًاديعبو ءسيلاوكلا فلخ متيف ادُّر اذإ) قحلا

 مهدوجوو مهتارارق نم ررضتي نم مامأ مهتبيه ىلع ًاظافحو .داسفلا رايت رعاشم ىلع ًاظافح ثدحي

 !نيرخآلا ةعمس هيوشتو رارقلا زكارم يف مهرايتخاو

 ٠٠١5/8/٠١ (يآرلا) عقوم



 تنك له اغآ ناسعن ضاير ديسلا :هّللا دبع يلعل ةيرحلا

 لالب ديسلل ةكولمملا ةيعوبسألا ةيسايسلا (دوسأو ضييبأ) ةلجم ددع ردص ١/71 / 7500١5«, خيراتب

 تارامإلا يف يروسلا ريفسلل ةيعرف ةروص هفالغ ىلع لمح دقو «"”يروسلا عافدلا ريزو لجن يناكرت

 :يلاتلا ناونعلا عم ءاغآ ناسعن ضاير ديسلا

 «ناوخإلا عم راوح يف ةمهاسملا فرش يل نوكي نأ ىنمتأ :تارامإلا يف يروسلا ريفسلا»

 0 هيفو «دوبع نابعش ليمزلا هارجأ يذلاو ددعلا لا دقت : يذلا 0 ردصت هتاذ ناونعل

 ظ "يدور ضو دج لهس اهلح نأ دقعأ ينل ةيننإلا تالكشلا لح يو طولا ةدحرلا

 .((009 200 -) يماع ني عادلا ةرازو: كوت ىلا ي[ةرت ويحس عافانا ريؤويوخ دوضفلا 01(



 ”/ !ةسايسو ةقفاحص :لوأآلا بابلا

 ةملك ةءارق ةيفلخ ىلع ةلودلا نمأ ةمكحم ىلإ هللا دبع ىلع بتاكلا ليمزلا ةلاحإ دعبو «نآلاو

 ناوخلل يساتألا لامج ىدتنم يف (ينونايبلا نيدلا ردص يلع) ديسلا نيملسملا ناوخإلل ماعلا بقارملا

 مكاحملا بلاطأ نأ ءيروس نطاومك يل قحي (روظحم بزح عم لماعتلا) ةمهتب «يطارقميدلا
 نواعتلا ىلع ىعيجشت ةمهتبو «ليلضتلا ةمهتب اغا ناسعن ضاير ديسلا ةمكاحمب ءاهتاذ ةيئانثتسالا

 ش كما اي يا نا رحم

 يف يمسرلا ةيروس فقوم لثميو «ةيروس مسا لثمي ريفس وهو ءاغآ ناسعن ضاير ديسلا ناك اذإ
 بجي يذلا يتارباخملاو ينمألا ىضرلا ىدم فرعي ال ملاعلا يف جذاس وأ يبغ دجوي الو) «هتاحيرصت

 عباط تاذ ةلود يف جراخلا ىلإ مهدافيإ متي يكو «ءءارفس اوحبصي يك نويروسلا ءارفسلا هب عتمتي نأ

 مالعإ ةليسو يف حرصي ركذلا ةفنآلا هتافصاومب اغآ ناسعن ضاير ديسلا ناك اذإ لوقأ (ةيروسك ينمأ

 ..انه فرش ةملك تالالد اوظحالو «فرش» هل نوكي نأ «ىنمتي» لب «ادعتسم» سيل هنأب ةيلحم

 بزح مساب ةملك راوحلل ىدتنم يف أرق هنأل هللا دبعلا يلع مكاحي اذالف «ناوخإلا عم راوح لا فرش»

 !؟ناوخإلا

 لثمي همالك نأ قدصأ نلو «ينللضيو يب ررغي ناك اغآ ناسعن ضاير ديسلا نأب رعشأ لعفلاب يننإ

 ًاماهت سكعلا ىلع لب ؛ةيروس لثم ةينمأ ةلود يف اهقدصي دحأ ال ةجح هذهف ..بسحو يصخشلا هيأر
 «تدجُو اذإ» ةيصخشلا مهئارآ ىلع مهتبقاعم ردق ءيش ىلع اهينطاوم بقاعت ال ةسكلا ولان

 ًاصوصخو «دحاولا يأرلا برس جراخ اودّرْعُي نأ ًاديدحت اهتارفسل حمست ال ةينمألا ةلودلا نإو
 نع ًاثدحتم هتاذ هيلإ راشملا راوحلا يف اغآ ناسعن ضاير ديسلا لوقي نيح مكلاب اف ..تاسايسلا يف

 :هايإ ينطولا راوحلا ةرورض

 فرعأو ءدجتسملا راوحلا قلطأ يذلا وه دسألا راشب سيئرلا ديسلاف يدرف لكشب فرصتأ ال انأ»

 بوعشل لب هبعش ءانبأ عيمجل ةبحملاب نوكسم وه لب ءدحأ وحن ةيهاركلا فرعي ال هنأ نيقيو ةقث نع
 :انرعاش لوق هيف قدصي نم وهو ءاعيمج ملاعلا

 .«ادقحلا لوحي نَم موقلا ميِرَك َسيْلَو مِهيِلَع َميدقلا ٌدقحلا ليحأ الَو
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 160 ظ ةروثلا لبق ام ةيروس

 عم راوحلا ىمس نيح يليلضتب اغآ ناسعن ضاير ديسلا مهتأل دوعأ مدقت ام ىلع ءانبو ...نآلاو

 ماق ام نأ املع ..«روظحم بزح عم نواعت» ةلودلا نمأ ةمكحم هيمست |نيب «فرش» نيملسملا ناوخإلا

  ناوخإلا ماع بقارم مساب ةملك ةءارقف ..ريثكب كلذ نم لقأ وه هللا دبعلا يلع بتاكلا ليمزلا هب

 سيئرلل باطخ نم ءزجل عيذم ةءارق نأ انربتعا اذإ الإ ..ةميق مكح ىلع يوطني ال لمع وه نيملسملا

 ةلودلا نمأ ةمكحم قطنم بسح يللاتلابو «باطخلا راكفأل ينبت وه رابخأ ةرشن يف شوب جروج

 :2!ةيبنج) ةلودل ةلامغو نواعتا

 تابوقع نيبو ءاهعناومو ةينمألا عورفلا تاداهتجا نيب تتشم يروس نطاومك لءاستأ نأ ديرأ

 فوقك حفتاو يارلا عناض ىلتاريكا لءرسلا كادر ءامل رربم الو عدار ال يتلا ئراوطلا نوناق

 :قدصن نأ بجي نم

 عم راوحلا يف ةمهاسملا فرش هل نوكي نأ «ىنمتي# هنإ لوقي يذلا اغآ ناسعن ضاير قدصن له -
 ريغ لكشب ىتح - لماعتلا نأ ربتعت : يتلا ةلودلا نمأ ةمكحم ةلادع قدصن مأ . .نيملسملا ناوخإلا

 ؟ةمكاحملا بجوتست ةمهت وه ناوخألا بزح عم - يكيناكيمو رشابم

 دقو» :لوقت نيح ضاير ديس اي (ضيبأو دوسأ) ةلجم يف روشنملا راوحلا يف كمالك قدصن له -

 ءاوداعو ةدوعلاب مهرسألو مهل حمس صاخشأل رفس تازاوج حنم ىلع ةديدع تاقفاوم انتءاج

 رفسلا تازاوج حنمت يتلا ةيروسلا تارافسلا قدصن لهو «ةلءاسم وأ ة ةقياضم ةيأل اوضرعتي ملو

 ةيروس نأو ؛تلاز ةميدقلا داقحألاو .تلُح لكاشملا نأ رابتعا ىلعارسقو ًاعوط نييفنملا نييرؤسلل
 نيدئاعلا نينطاوملل تاراطملا يف تالاقتعا نع ثدحتت يتلا عئاقولا بذكن مأ ..نييروسلا لكل

 «تاهاعب ببست وأ بيذعت تالاح نعو :نمألا عورف يف زاجتحا نعو «ةيماظن رفس تازاوجب

 دقع ىلع هتوم دعب هلهأ ربجأ يذلا (ةملاسملا دمحأ) يروسلا نطاوملا عم ثدح اى ةافوب ببست وأ

 نييفاحصلا يدان رقم يف يفاحص رمتؤم دقعي نأ اوروصت» نييفاحصلا يدان يف يناحص رمتؤم

 روف نمألا عورف دحأ يف رهش ةدمل هلاقتعا نع ةمجان هتافو نوكت نأ اوفنيل 2!؟ةينمأ ةقفاوم نودب

 را م ير ا الا .ةيدوعسلا نم هتدوع

 !بلقلا يف يحارج



 518 !ةسايسو ةقاحص :لوآلا بابلا

 نم ديزملا الإ دجن الف ..ىضاملا ءاطخأو ىضاملا زواجتن نأ ديرن نيذلا نييروسلا نحن قدصن نم

 لاكتفا ءووصب ةييدقلا تانامتلا هنا عسسل ف ةقراا وربة هنايرخلا ةريفاغو نوط او دنتتيعلا
 بلس ام نأو !رضاحلا وه اذهو انسوؤر حطنن نأ بجي هنأو ءرضاحلا وه يضاملا نأ دكؤت ىرخأ

 رمأ» :هرابتعاب دبألا ىلإ هبلسب لوبقلاو .هنع توكسلا بجي ًايونعم مأ ًايدام ًاقح ناكأ ءاوس انم بهو

 !ةليبنلا ةيموقلاو ةينطولا فقاوملا ةلودو يدصتلاو دومصلا ةلود تارورض نم ةرورضو «عقاو

 راوحلا مساب عيطتست له ..كبرب يل لقو ..كيلع هللاب انل لق اغا ناسعن ضاير ديس اي قدصن نم -

 تلز ام يننإ :لوقت وأ ..هللا دبعلا لعل ةيرحلا :ةلودلا نمأ ةمكحم مامأ لوقتل جرخت نأ ينطولا

 ثدحتت نيذلا لثم كنأ مأ !؟ناوخإلا عم راوح يف ةمهاسملا فرش يل ن وكي نأ ىنمتأ يننأب اكسمتم

 نود تقولل عييضتو ..نيميدقلا تمصلاو عمقلا تاسايسل عيملت راوحلا نأ |مئاد ربتعت مهمساب

 ...قوقحلا ةداعإو ملاظملا در يف ةبغر يأبو ءءاطخأ يأب فارتعالا وأ تابستكم يأ نع لزانتلا

 نكلو ..لمدنت نأ بجي يتلا حارجلل أكنو ةميدقلا تارعنلل ةراثإ قوقحلاب ةبلاطملا ربتعت كنأو

 !جالع يأ نود

 ٠٠٠١٠ /ه /؟7 (يآرلا) عقوم



 !انثو ...هقافرو تادوعلا نيسحل ةيرحلا

 كتانهويدرتسا كيفتادوحلا نيب ةادسألا :تتاكلا نوكرنأ «اعم .كحفلاو شمول نم
 نوكي نأو «عيباسأ لبق قشمد نم اهتثبو (ةيبرعلا) ةانق اهتلجس يتلا تاودنلا يف يروسلا نويزفلتلا
 نمي ناك يذلا هللا لخد يدهم مالعإلا ريزو مهنيب .نويروس نولوؤسم تاودنلا كلت يف هكيرش

 حتفنملا ثعبلا بزح ةسراممو ركفبو ...ةيطارقوميدلاو راوحلا معنب ىرخأو ةرابع لك نيب انيلع

 ليشيمو تادوعلا نيسح نيذاتسألاك نيضراعم ًاصاخشأ هريوطتو هحالصإ ناجل يف مضي يذلا

 يتلا «ةظفلا ةينمألا ةقيرطلاب ًايفسعت تادوعلا نيسح بتاكلا لاقتعا متي ةليلق عيباسأ دعب مث ...وليك

 .ماقملاو ردقلا يف ولع وأ رمعلا يف مدقتل ةمرح عرت ملو ..ةينطو وأ ةفاقث وأ الع مرتحت م

 يمالعإلا كريمض يف نوكيس له ...هللا لخد يدهم ذاتسأ اي يطارقميدلا ريزولا ةدايس اي ...نآلاو
 تادوعلا نيسح ذاتسألا لاقتعا نأ رابتعا ىلع ...تالاقتعالا هذه ىلع ًاجاجتحا ليقتستل فرش ةرذ
 ىلع لب «ةيمرج وأ ةيئانج تايفلخ ىلع متي مل يطارقميدلا راوحلل يساتألا لامج ىدتتم يف هقافرو
 مامأ هترورضب قدشتت تنأو انسأر تعدص يذلا يملسلا يطارقوميدلا راوحلاب مهنايإ ةيفلخ

 !؟ةقوبسماللا هتاءاطعو ةريفولا همعنب انيلع نمت تنأو ..ينادلاو يصاقلا



 وا !ةسايسو ةقفاحص :لوألا بايلا

 ةمدقتملا لودلا يف ثدحي امك سيل .جتحي وأ ليقتسي نأ نكمي ريزو كنأ ىنعمب «ةملكلا ىنعم

 ىتح «يلكش ريزو كنأ فرعأ انأو ...نانبل لثم ادج ةرواجمو ةريغص ةلود يف ىتحو لب ..بسحو

 ام خيبوتلا نم كل لمحي نأ نكمي ًاريغص ًاينمأ ًافتاه نإف ءام يحاتفنا فقوم ذاختا يف طتشا نإو
 تاهج نم ةرتاوتم مئاتش نم تعمس مكو ...رطاخ بيط لكب هنع رذتعتو كمالك حسمت كلعجي

 تسل كنأبو ...ًابيرق (كنوليشي) فوس مهأبو ءتوعنلاو تافصلا عشبأب كفصت كقحب ايلع ةينمأ

 ةلداعملا مهل ققحي مل هنأ نمألا ىري ريزو لك مايأ رخآ يف ةداع لاقي مالكلا اذهو ..بصنملل ًالهأ

 !ًاعم نآ يف ةيعمقلا تاسايسلا ىلع ءاقبإلاو ًايمالعإ هجولا ضييبت يف ةليحتسملا ةيزاجعإلا

 كمارتحا مدعو كتيقادصم مدعب رعشأ طقف يننكل ..هب كل ةقاط ال ام كلمحأ الو اذه لك فرعأ

 بلاطت امدنعو «ةيطارقوميدلاو حاتفنالاب كحجبت يف طتشت نيح ءاهلثمت نأ ضرتفي يتلا ةملكلا فرشل

 كمالعإ نآل دقنلا يف ةأرج رثكأ اونوكي نأ ةصاخلا فحصلا يلثممو باحصأ عم ريخألا كعامتجا يف

 رصاحت فيكو رومألا رادت فيكو «حمسي يذلا امو ؛عنمي يذلا ام فرعت تنأو ...مهقبس يمسرلا

 اعبت حتفتو مالعإلا يف هتافلم قلغت فيكو .داسفلا ةحفاكمل ةدارإ يأ موي لك لاتغت فيكو «ةرحلا ءارآلا

 سكعب يعدتل مالعإلا لتاسو يف رهظت كلذ دعب مث ...دالبلا ريخ وأ سانلا ةحلصملاال ..ةينمألا ةدارإلل

 ..اوظحاليو ( اوظحالي) نأ ويدوتسألا يف كيعيذم نمو انم بلطتو انيلع نمتو حجبتتو «فرعت ام
 !ةروزم ةعقاو وأ ةبذاك ةركف لك لبق ةيحاتتفا ةمزال ؛ةظحالملل ةيطارقوميدلا كتوعد تراص ىتح

 ةينويزفلتلا كتاودن ىدحإ يف كل ًاكيرش ناك نم لقتعيو (اننوقذ ىلإ لبلا» لصي هلك اذه دعبو
 ؛كريغ مامأو كمامأ هئارآب رهاجي .هتأرجو هقدصب فورعم ينطو لجر ...ةريخآلا ةيطارقوميدلا

 الو ..انلثم اهشيعي ءانم دحاو هنأل تالكشملا نع ثدحتيو «هب دقتعي ام لوقيو هب دقتعي ام بتكي

 !ةينمأ ةوظح وأ ينمأ ىضر يف ًالمأ قئاقحلا يطغي وأ قفاني وأ روزي

 ..هتاراعش نم راعش ةيرحلا نأبو ةطرفملا هتيطارقوميد يعدت يذلا بزحلا ركفب نمؤملا يثعبلا انريزو اي
 دأو يه تاللاقتعالا هذه لثم نأ ربتعأ انأ :نآلملا مفلاب لقو قحلاب كتوص عفرا ...كتيطارقوميد انرأ

 مايأ ذنم ككراشي ناك صخش لاقتعا نم كلجخ نع برعأو ...هجاتحن يذلا يطارقوميدلا راوحلل

 ثبت دق «كنم ًاحيرصت بلطت دق يتلا (ةيبرعلا) ةطحم نأل ...ينطولا راوحلا مساب رادت ةينويزفلت ةودن



 ا/؟ ١ ا ةروثلا لبق ام ةيروس

 ةيروس فقاوملو كل جارحإلا يف ةياغ نوكيس ءاهايإ ةودنلا نم ًاداعتسم ًايفيشرأ ًاعطقم حب :نريفتلا | لعندخب

 تنك» وأ «ذبحأ ال انأ » ةقي ةقيرط ىلع ثدحتت وأ رربت وأ غمغمتل رهظت الو ..ةليبنلا ةيموقلاو ةينطولا

 !بعتلا عفر ساسحإب ةمعفملا ةلوجخلا تاينمتلاو ذيبحتلا نم ربكأ اهتظاظف يف ةلاحلا نآل نأ نتقأ

 «كثعبا مادام ...مداقلا يرطقلا رمتؤملا نم رظتننس اذام كيلع هللاب انل لق ...ينطولا راوح اريزو اي ...نآلاو

 نحنو اهب نمؤنس تاحالصإ يأ ...هاوفألا مكو نوجسلاو تالقتعملا وحن اندوقي عمتجملاو ةلودلل دئاقلا

 تالوكوتوربلاب ةركابلا تاحابصلا يف نمألا عرفأ ىلإ نوداتقي راوحلا ةاعدو يأرلا باحصأ ىلإ ىرن

 !؟ةيئانجلا قباوسلا باحصأو صوصللاو نومرجملا ةداع اهم داتقي ىتلا «ةمعانلا» بيلاسألاو

 د ا 0 ا 00 دا ثعبلا ا 0

 !دابعلا 1 دالبلا 5 نم هديفتسم وأ ده وأ 8 الإ «جئاتنلاو

 يلع يساتألا لامج ىدتنم يف هليمزل هل ًاناطم هتالاقم بتكي تادوعلا نيسح ذاتسألا ناك مايأ لبق

 ..لاقتعالل نيحشرم اونوكي دق نيرخآل ةيرحلاب بلاطي نم رهظيس ادغو ..تادوعلا نيسحل ةيرحلاب
 نل ةعومقملا ةيرحلا تاءادنو ..ديدج نم انبولق رمعتسي نل فوخلاو ..مويلا دعب تكسي نل ادحأ نكل

 داسف عم شياعتنو ءققحتت ال تاينمأ كولن نحنو انيرظان مامأ برستي رمعلاو رودصلا ةسيبح ىقبت

 ىلإ دوعأ ةبيصعلا تاظحللا هذه يف يندجأو ..يمويلا انتوق نم ىتح عبشي الو ربكيو ربكي يداصتقا

 ب يس ول و يي

 راص يللا ثبع

 . ريصي ودب للا ثبع

 لتقنات لتقن اندب وش
 ] !ةصقلا صلخت حر ىقب ام

 ١٠٠ه /ه /؟© (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 !ردبلا دّقتفي ءاملظلا ةليللا يو :نطولا ملع

 نم عساتلا رابخأ ةرشن يف (ةيبرعلا) ةانق اهتلقن «قارعلا يف ةحرفملا ةديحولا ةينويزفلتلا ةروصلا

 .يقارعلا ملعلاب ةريبك ةيبعش ماّتها ةلمح لوح .دادغب طوقس ىركذ ...ناسين

 فرفرت يهو مالعألا كلت ءًاضيأ ىرخألا ةيرابخإلا تاونقلا يف ةينويزفلتلا تاريماكلا تدصر دقو

 ةنيدم يفو لب «ىقارعلا بعشلا فئاوط فلتخم يديأب «قارعلا لالتحال ةعبارلا ىركذلا تارهاظت يف

 دحاولا يقارعلا ملعلا ادبو ...هنيعب ًابزح وأ اهنيعب ةفئاط لثمت يتلا مالعألا تباغ ثيح ردصلا
 !دحاو قارعل ًادحاو ًازمر لثميل «ةتفال ةرثكب دادغب ءاس يف فرفري

 دلبلا اذه يف ينطولا ملعلا اهيف ىراوت ...ىرخأ ةيبرع ةينويزفلت روص ىلإ ينتداعأ ...ةروصلا هذه
 ليبس ىلع اهنمو .تامزألا تقو فرفرت ةيبزح وأ ةيفئاط مالعأ مامأ دينس درجم ادغو «كاذ وأ

 بازحأ نيب ةينانبللا ةمزألا ةيادب يف «ةينانبللا (لبقتسملا) ةانق اهتطقتلا يتلا ةروصلا رصحلا ال لاثملا

 ىتلا روصلا كلت ىنعأو «تقولا رادم ىلع هثب ديعت «نوغولس» اهنم تلعجو «ةالاوملاو ةضراعملا

 ناك يذلا ينانيللا ملعلا ىلإ لصيف .ءابرهك دوماع قلستي وهو «هللا بزح راصنأ دحأ روصت تناك

 ناك هنأ دقتعأ رمأ وهو (!!!) هللا بزحل الع هناكم قلعيل ءًاضرأ هيمرو هعازتناب موقيو «هيلع ًاقلعم



 يت ظ ض ْ ةروثلا لبق ام ةيروس

 ةانق ىطعأ يذلاو ,حوضوب اريماكلا هتطقتلا يذلا لعافلل ةينلع ةبقاعمب هيلع دري نأ هللا بزح ىلع

 ةكرحلاب هضرعت تناك ذإ ,بزحلا قحب ةلذم هذاختاو نئاشلا لعفلا اذه طاقتلا ةصرف (لبقتسملا)

 !قحب ةملؤم ةعفص هنم تلعج ةينويزفلت تاينقتبو «ةرركتملا تاداعإلاو «ةئيطبلا

 د6

 لوح اهقلطأ يتلا تاراشإلاو سيليم ريرقت مايأ «ةيروس اهتشاع ةقباطتم نكت مل نإو ةهباشم ةلاح

 ضرعتتس يتلا رطاخملاو طوغضلا نع ريثأ امو «يريرحلا لايتغا يف طروتلاب يروسلا ماظنلا مابغا
 حطسأ ىلع ىتحو «تاحاسلاو عراوشلا يف ةأجف انيأر ثيح ...طروتلا اذه تبث لاح يف ةيروس اهل

 نمو «هتابس نم ضهني يروسلا ملعلا انيأر «ةسيئرلا قشمد عراوش يف ةينكسلا تاراععلا ضعب

 ءاخخاش ةيرحو ةيويحب فرفريو ةوقب رضحيل ءهدض سرامت تناك يتلا شيمهتلاو لامهإلا ةلاح
 تايسسؤملا لك لع مقري ناك اللا هكا شعبا برزح هلع مانا هيسااضو نكسر يبق ابدع

 ملع لوحت دقو ...طقف ثعبلا بزح عورفو بتاكمب ًاروصحم نكي ملو «ةيمسرلا سرادملاو رئاودلاو
 ناك هنإف «ًأئاد هيلع مدقي نكي مل نإ وهو ...نطولا ملعب قصتلم نيرق ىلإ ةلصحملا يف ثعبلا بزح
 !يروسلا بعشلا تائف ةفاك لثمت يتلا ةينطولا موهفم لازتخاو ةدايسلا يف ينطولا ملعلا اذه عزاني

 هللا ةيروس» لوقي يذلا هللاب ناميإلا راعشب ًاموعدم «هدرفمب فرفريل اهنيح يروسلا ملعلا داع

 ماع تمدق يتلا (شيعي ...شيعي) ةئباحرلاو زوريف ةيحرسم راوح نم ًاعطقم ُثركذتف «اهيماح
 نم ةديحولا ةيحرسملا ىهو «يبرعلا نطولا يف ةيركسعلا تابالقنالا نع ثدحتت ىتلاو ٠/2١1

 نايب عاس دعب .ءتايصخشلا ىدحإ لأست نيح ..ةيروس يف اهضرع عنم يتلا .ةنباحرلا تايحرسم

 :ىرخألا ةيصخشلا درتف «بعشلاو هللا ىلع لاكتالا دعب ادبتب تابالقنالا لك شيل» :ديدج يبالقنإ

 .«ريثك نحلاب اولوطيب بعشلاو هللا هنآل»

 ةروصلا هذه «ةيبرعلا نادلبلا نم ريثك يف ينطولا ملعلا ةروص ىلإ دوعأ «تايعادتلا هذه نع ًاديعبو

 هذه ىلع يضرملا حاجلإلا بيبسب اهيلإ اولصو يتلا لاحلا ىدمو «تاءامتنالا هذه يف بصعتل 1 و ةالاغملا



 ,/6 | ١) ةسايسو ةقاحص :لوألا بابلا

 لودوعيو «ينطولا ملعلا نوركذتي طقف اهدنع ...ماعلا ينطولا رابتعالا قوف اهعضوو «تاءاّتنالا

 ناونعو زمرك «نطولا ءامس يف ديدج نم هقالطإو «هئايربك نع ءارجلا حسمو «هناولأ نع رابغلا ضفنل

 !نطولل ءاتنالل ديحو

 ةموزأملا نادلبلا لك يف يبرعلا ينطولا روعشلا ةروص يه «مويلا ينطولا ملعلا ةروص راصتخاب

 بورحلاو تاشوانملا لعفب امإ ءاغلإلاو داهطضالل ضرعتي يذلا روعشلا اذه ...ةعومقملاو ةكهنملاو

 ةايحلا تاروع فشكنت امدنع مث ...ةيروتاتكيدلاو عمقلاو يموكحلا داسفلا لعفب وأ «ةيفتاطلا

 هبحن ائيش .انعمجيو انينعي :نطولا همسا ائيش كانه نأ نوركذتي ...اهيلإ انولصوأ ىتلا ةمومسملا

 رخآ هنأل .ناطوألل بحلا اذه اورمثتسي نأ نوديريو ...اندالوأ لثم ًائاد لمحألا هارنو ؛هيلع فاخنو

 دستو «بورحلاو ثراوكلاو تامزألا رذن حولتو «قاروألا طلتخت نيح .ذاقنإلل لمأ نم ىقبتي ام

 !لحلا قافآ مدعنتو «ذفانملاو قرطلا

 رممس

 :فالاو

 دحوتل «ةيئاضفلا تاونقلا تاشاش ىلع يمامأ فرفرت تناك يتلا ةيقارعلا مالعألا عقو ىلعو

 ىلع لوقأ ...بسحو دادغب طوقس ىركذ يف ةرفط درجم نوكت الأ ىنمتأ يتلاو ءديدج نم نييقارعلا
 :يبرع نطاوم لك بلقو نذأ يف سمهأ نأ يل قحي ءرح ينطو روعش لكل ةشعنملا مالعألا كلت عقو
 تنك اذإ امأ «ءامتنالا يف ًادن هلعجت نأ كديل حمست ال ...كدالب ملع قوف ولعي نأ ملع يأل حمست ال
 !ىقبألا هنأل ...ىمسألاو ىلعألا هلعجاو ءينطولا كملع ىلع كرظن تّبتف ...كلذ ىلع ًاربج

 ٠٠١1/5/١7 (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 ةينويزفلت مئارج :يموقلا روعشلا فاعضإو ةمألا ةيسفن نهو

 ظ !قيقحو قحب

 وليك ليشيم ىلع اهبجومب مكح يتلا هتاماهتا قيبطتل «ًاعنقُم ًالاجم دجي نأ يروسلا ءاضقلا دارأ ول

 . ةثالث نيب حوارتت نجس تابوقعب ةيروس يف يأرلا ءاطشن نم مهاوسو يناوبللا لامكو ينبلا رونأو
 نهو»و («ىموقلا روعشلا فاعضاإ) مرجب ءالؤه ىلع ىعدت جلا تامابتالا هذه .... افاق شع ىنثاو

 ةيبرعلا ةيئاضفلا تاونقلا نم لضفأ دجي نل ءاضقلا اذه نإف ؛«ةبذاك رابخأ رشن»و «ةمألا ةيسفن

 .تامابتالا هذه لثم هيجوتل

 تامظنملا فرتعتسو ...اهنم اورخسي نأ نع ًاضوع تامابتالا كلت سانلا قدصيس طقف لاحلا هذه يف

 سكعت ىتلا تامابتالا هيجوت يف هتاضق ةقدو ءيروسلا ءاضقلا ةهازنب ةيلودلاو ةيميلقإلا لبق ةيلحملا
 ةنادإلا ةلمح نع ًاضوع «ةمألا نوصيو سانلا ةحلصم يعاري يذلا «يقيقحلا نوناقلا حورو رهوج

 !مهقافرو يناوبللا لامكو ينبلا رونأو وليك ليشيم ىلع هماكحأ ردصأ نيح اههجاو يتلا كيكشتلاو

 نم اهرابخأ تارشن يف هضرعت امو «نانبلو نيطسلفو قارعلا رابخأ نم تاونقلا هذه هثبت ام لكف



 /ا/ !ةسايسو ةفاحص :لوألابابلا

 يرجت (ى ةنخاسلا ثادحألا عقاوم نم رشابم لقن نمو ...ةلجسم وأ ةيح ريراقتو تاطقلو روص

 نكمي ال ذإ ...لقأ الو رثكأ ال «ةمألا ةيسفن نهو» باب يف لخدي «ةيمادلا ةيبرعلا ضرألا هذه ىلع

 ىارل اضفت سحقا ةملسلا قاستإلا نأ يرغلا نوعشلا تازذ نم ةرذ. قدأ لمع «لفاغ ىأل
 ةوخألا نيب يمادلا لاتتقالا راثآ ةيؤرل وأ ءًالثم دادغب يف ةخخفملا تارايسلا اهفلخت يتلا رامدلا دهاشم

 لامش يف (درابلا رهبن) ميخم يف ثدحي ام ةيؤرل وأ .مهسوؤر قوف ٍليئارسإلا ودعلا |يف «ةزغ يف ءادعألا

 !؟(مالسإلا حتف) ىمسي ام ةقزترم فادهأ ليبس يف توم ا وأ «ينانبللا يعرشلا شيجلا صاصرب

 هجوي نأ بجي «تائيهو تاعامجو ًادارفأ نييروسلاب مامتهالا اندوع يذلا يروسلا ءاضقلا نأ لاحلاو

 تاطقللاو ثادحألا هذه لك تايئاضفلا يقاب لثم لقني هنأل ءالوأ يروسلا نويزفلتلا ىلإ ماهتالا اذه
 اذإو ...ةرهاصملا وأ ةعاضرلا وأ بسنلاب ةمألا هذه ىلإ يمتني درف لك ةيسفن نهوت يتلا روصلاو

 تاونس ثالث وأ سمخ ةدمل ثبلا فاقيإب هيلع مكحو ةمهتلا هذهب يروسلا نويزفلتلا مكوحو ثدح

 ا ا يو يو وحلو .الثم

 !ايوادملا بيبطلا ايعأ :ةريخألا تاونسلا يف رعاشلا لوق هيلع قبطني

 يبرعلا بعشلا ريهامج نم سرابموك اهيف كراشيو ءنيصتخم ريغ وأ نوصتخم اهرضحي «ةيسايس ريغو

 تاراعش فلخ نأ عقاولا يف فشكي هنأل «يموقلا روعشلا فاعضإل ين مهسي «نوكراشي ال وأ يبألا

 «راعشلا اذه ف ىرت ال «ةيصعتسم ةيفئاط تاعزنو ضارمأ كانه «ةدلاخلا ةلاسرلاو ةدحاولا ةمألا

 ..روعشلا اذه مظع يف رخنت تاسرامب نم هب لفحي امو يقيقحلا عقاولا نع ربعت ال ةهجاو ىوس

 قارعلا يف ىرن اك. .ًاضيأ ينطولا ىلع امنإو ...بسحف يموقلا ىلع يفئاطلا اهيف ولعي ال تاسرامم
 !؟اهيلإ يمتنت نت يتلا ةفئاطلل مأ عيمجلل يه تاموكحلا هذه له .. .نطاوملا فرعي ال ثيح «نانبلو

 قيقحو قحب ملست نل «املاثمأو (يميداكأ راتس) ىلإ (راتس ربوس) نم ةيئانغلا تاعونملا جمارب ىتحو

 يرطق أدبم ىلع موقت ءاهيف ةينفلا تاسفانملا لكف .. .دجلا اندرأ اذإ يموقلا روعشلا فاعضإ ةمبهت نم

 ضرعب برضت «مهدلب ءانبأل نوتوصملا اهيف بصعتي يتلا تيوصتلا تايلمع لكو ...يميلقإو

 ..يدوعسلا ةهجاوم يف ينانبللاو يندرألا ةهجاوم يف يروسلا ودغيف .هفعضتو يموقلا روعشلا طئاخلا
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 «تاونس لبق ةمخض ةينالعإ ةلمح تقلطأ نأ «ةيروس يف ةذفانلا ليابوملا تاكرش ىدحإلل قبس دقو

 (ةيطع ةديور) ١-راتس ربوس جمانرب يف ةيروسلا ةكرتشملا معدل ءاضيأ يروسلا نويزفلتلا اهيف كراش

 ميق نمض جردني رمأ وهو ءمهدلب ةنبال تيوصتلل نييروسلا تعدو ...ةيندرألا اهتسفانم هجو يف

 لبقو ًاديدحت ةيمسرلا ةينويزفلتلا تاونقلا ىلإ هجوت نأ بجيف «ةبذاكلا رابخألا رشن» ةمه# امأ

 :ينالعإلاو يمالعإؤلا اهخيرات نم لاوط تاونس رم ىلع تفرتحا يتلا تاونقلا هذهف ...عيمجلا

 بيهملاو ءدحوألا ميعزلا :نطو يف ام لك نأب ًائاد لوقلاو «ةروصلا ليمجتو ريوزتلاو بذكلا

 ءامنو ءاخر ىوس سيل «مهمساب ةلجسملا مهناطوأ معن» ...دئاقلا خألاو ءدئاقلا بألاو «نكرلا

 ”انعا ةحودل ةلاطبلا نم ادج ةليئض بسنو «ءصرف ٌوفاكتو ةاواسمو ةلادعو يح يع

 ىلع ةضورفملا ةطيسبلا ةيرارطضالا دويقلا وأ تاقورملا ضعبل لقأ بسنو ءركذلا قحتست
 ةدوص غلبأ يه ةرقسلا مال ود قر اهيل دل ياو ريشا لا يح

 وتلا

 نرعلا نطاولا ةعمس ناك امورناسادلب عع ةسيسرلا ةيوورفلالا تارقتلا هلوقت اه لك لهن نيعلوأ
 0 ل دل ا عريض اهيعيذم هاوفأ نم

 «؟ةبذاكلا رابخألا» موهفم 000 برعلا نم نانثا هيلع فلتخي ال

 ةقيقح «ةيبرعلا ةينويزفلتلا تاونقلا ةآرم يف ىلجتت ىتلا متارجلا هذه لك نع يضاغتلا متي اذاملف

 نم ةعومجم اهب مربي مث .. كينج ني براس يروا وسيما

 نهوت نم يه «ىسيع دومحم وأ يناوبللا لاك وأ ينبلا رونأ الو وليك ليشيم ال «ةيئاضفلا تاونقلا
 .اهنأل :اهمولأ ال انأف كلذ مغرو ...ةبذاكلا رابخألا رشنتو ءيموقلا روعشلا فعضتو «ةمألا ةيسفن .

 تامزأ نم انب فصعي امو «عقاولا ضرأ ىلع يرجي ام ةقيقح : «ةيناثلاو ىلوألا نيتمهتلا يف

 الب يبرعلا يمسرلا مالعإلا حلم وه بذكلاف :ةثلاثلا ةمهتلا يف امأ ...لقأ الو رثكأ ال تارايبغاو

 ظ !ءانثتسا البو عزانم



 ,”ن !ةسايسو ةقاحص :لوآلابابلا

 ءيرجلاو راح لا مهروضح اندقتفا دقو ...امهقافرو ينبلا رونأو وليك ليشيمل فرشلاو ةماركلاو ةيرحلا

 يروسلا عجولا لوح راوحلل يقيقحلا روضحلا بيغي ثيح «ةيبرعلا ةيئاضفلا تاونقلا ةشاش ىلع

 !قافنلاو ةروانملاو ةروادملا ةرين ولعتو .ءقدصب

 !ادج كرتشملا يبرعلا ريصملا»

 ةدحو لماع لثمت ...لاقي قحلاو اهنإف ءًافنآ ةيبرعلا تايئاضفلا قحب تاماهتا نم هتقس ام لك مغر

 ةيطغت الثم عباتي نمف «كرتشملا يبرعلا ريصملا» انسرادم يف ةيموقلا ةيبرتلا ةدام يف هيلع قلطُي ناك ام

 فعض نم تاباختنالا هذه نع لاقيو ليق ام نأ فشتكي ءًاريخأ ةيرئازجلا تاباختنالل تاونقلا هذه

 قحيب هعمس نأ هل قبس .:.كلذ ىلإ امو ةحضاف تاقورخو «ريوزت تايلمع ثودحو.«ةكراشملا ةمسن

 يتلا «ةيبرعلا ةيباختنالا تايلمعلا نم ريثك قحب هعمسيسو ةينميلاو ةيسنوتلاو ةيرصملا تاباختتنالا

 ريصملا اذه ةدعاق نع تذش يتلا (ةيناتيروملا تايححلا ةريخألا ةرتفلا يف ذاشلا اهؤانثتسا ناك

 !كرتشملا يبرعلا

 ىلإ لصو يبرعلا نطاوملا نأ ... ةيبرع ةيباختنا ةيلمعل ةيطغت لك عم ةيبرعلا تايئاضفلا انل دكؤت

 . اننأو ...بارضإلا ةضراعملا ىوق هنم بلطت نأ نود نم ةيعاوط برضي هتلعج فرقلا نم ةلحرم

 يتلا سيرفر اعملا تا ةرملا ةذه نكل د .دوسألا ريصملا يف نوكرتشمو مهلا يف ًالعف نودحتم

 1 ةعقب يأ يفو نيأ مهفن نكن مل اننأل .. .ةساردلا دعاقم ىلع نحنو ًايرظن اهظفح يف دهجن انك

 ”1١٠٠//ه /" 5 (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 بدألاو . . .ةحيضفلا مالعالا :ةينويزفلتلا ناريزح ةسكن
 )رداصملا

 هلالخ تمدق ؛نويزفلت ثدح ىلإ ناريزح نم سماخلا ةسكن ىلع ًاماع نيعبرأ رورم ىركذ تلوحت
 م رمل ابا تلواح ةضاخ تايطغت «ةيبرعلا ةيئاضفلا تاونقلا نمنريتجلا

 . .ىرج ام ةياور ىلإ ىرخأب وأ ةقيرطب تعسو

 يضارألا مجحم نع تثدحتف ...برحلل ةيتامولعملا ةدعاقلا ىلع اهريراقت يف تزكر (ةيبرعلا) ةانق
 تامولعملا نعو ,فاعضأ ةث ةثالثب /١15 ةبكن يف هتلتحا ام قوفت يتلاو «ليئارسإ اهتلتحا يتلا

 ةقطنملاب تلح يتلا كمألا ةليوطلا ةيسابسلاو ةيفارغوميدلا جئاتلا نعو:ةرئاستماب ةطيترملا ةيركسعلا

 . .كلذ ىوسو لكك

 وعلا ة علا ةركاذلا يطاغ انج «متأملا اذه ةينيعبرأ نم لعجت نأ تدارأ دقف (ةريزجلا) امأ

 نطاوملا هركذي وأ هفرعي ام يذلا ام :اهروحم ناك «يبرعلا عراشلا يف تاعالطتسا ةلساس ترجأف

 تلوحت ريراقتلا هذه نأ مغرو ...ةرطعلا اهاركذو ةسكنلا ثدح نع كاذ وأ دلبلا اذه يف يبرعلا



 ملأ !ةسايسو ةقاحص :لوآلابابلا

 ددرت ةيسردم راكذتسا تاقوأ ىلإ ثدحلا فرعي يذلا يداعلا عراشلا لجرل ةعضاوتملا ةفاقثلا لعفب

 ...كلذ نم ىهدأ وه ام تفشك اهنإف .هيضام ةءارق ىلع ةردق وأ «ليلحت وأ يأر الب ةطيسب تامولعم

 لفت ترعي نأ ةمييتأل وني. اعيش فرعي أل خا ودود كش فرعي ايورع انطاوم كانه نأ نيتذا
 نم مهنمف ءًامومع يجيلخلا عراشلا يف (ةريزجلا) اهترجأ يتلا تاعالطتسالا يف انيأر امك «قالطإلا
 نع ثدحت نم مهنمو «ناريزح ةسكن وه هنظو ١9105 ماع رصم ىلع يثالثلا ناودعلا هيلع سبتلا

 هذه يف ضارأ اورسخ نيطسلفو ندرألاو ةيروس نأ فرعي نأ نود نم «ليئارسإو رصم نيب برح
 نم ثدحي ام مامأ هل ىنعم ال ًايراكذتسا ًافرت هربتعاو لاؤسلا اذه ركنتسا نم مهنمو ...برحلا

 !مويلا انل تاليوو تاسكنو بورح

 ةركاذلا يف مامتها نم هقحتسي ام قايس يف ةسكنلا ثدح عضو ىلإ (ةريزجلا) يعس لوحت دقف اذكهو

 اهداعبأ مهفب الو .ةسكنلا ركذتب ال متهم ريغ يبرعلا نطاوملا نأ اهدافم ةقرافم ىلإ ...ةيبرعلا ةيبعشلا

 ةميلألا ةسكنلا هذه نع تاونقلا نم اهريغو (ةريزجلا) همدقت نأ نكمي |ب ىنعم ريغ وهو ءاهايافخو

 ديعي ام انيرو) ...هدالوأ اهنع ثدحي نأ الو ءاهركذتي نأ بحي ال هنإ نييرصملا ءاقشألا دحأ لاق ىتلا

 ] (!يدادوسلا مايألا

 زيمملا يمويلا اهجمانرب لالخ نم «ةيرصملا (روحملا) ةانق اهتمدق ثدحلا راضحتسا يف ىرخأ ةقيرط

 نيوانع يف ةءارق مدقيل «نييرصملا نييفاحصلا دحأ مايأ ىدم ىلع تفاضتسا نيح (ةقيقد نوعست)

 م وير صلال ةركفلا نأ دقتعأو «مايأب ةسكنلا لبق ةيرصملا فحصلا تاتيشنامو

 ..مويلا ةسكنلا ثدح ةءارقل ساسألا لخدملا لكشت

 برحلا ةموكح ىلع (مارهألا) ةديرج قيلعت ةسكنلا ليبق ةيرصملا فحصلا نع لقن ام فرطأ نمو

 ليئارسإ نونحطيس نيذلا برعلا عم ةئفاكتم ريغ ابرح ضوختس اهنأب «ليئارسإ يف تلكش يتلا
 رثكأ قلتي ل ءلهاج لجر هنأب هتفصو يذلا (ناياد يشوم) نع اهسفن (مارهألا) هتبتك ام وأ ءأنحط

 !ةعارزلا نع نيتيميلعت نيتصح نم

 لبق يبرعلا مالعإلا نع وه ةبسانملا هذه يف مدقي نأ نكمي ناك يقث اثو مليف لضفأ نأ دقتعاو

 ل تناك امنع :ةسكنلا دعبو

 هسفنب هسفن رسفيس ءيش لكف ...نورسفيو نوحرشي فويضل الو ءروطسلا نيب ام أرقي للحمل
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 قرولا ىلع عوبطملا فرحلاو فحصلا تاتيشنام ةروص ىتحو !دعبو لبق :يتطقن نم اقالطنا

 «ققحتيس يذلا رصنلا رهبملا يفاحصلا جارخإلا يف هتقيرطب قوسي ناك يذلاو ءارفصأ ادغ يذلا

 ائيش ديعتسن نأ يفكي يتلا «ةيسايسلا ةعجعجلا عقو ىلع عجعجي ناك مالعإ يأ ةروصلاب لوقيس

 خراصلا يمالعإلا ىدصلا ىرن يك (برعلا توصر) ةعاذإ يف ةريهشلا ليعس دمحأ تااليجست نم

 ...اهتاءاعداو اهبذكل

 تناك ام ردقب ةيمالعإ تناك يتلا «ةيودملا ةسكتلا ةحيضف مغر هنم فشن مل يذلا بذكلا اذه

 ولعي توص ال :لوقيل رخآلا يأرلا عمقي ثارت ...ددجتي يروث ثارت ىلإ لوحت دقف «ةيركسع

 فدهتست تناك اهنأل ءرصتتت ملو ناريزح يف تلشف ليئارسإ نأ انل دكؤيلو ...ةكرعملا توص قوف

 ةكرعملاو تدمص ةمظنألا هذه نكل ...ةيروسو رصم يف ةيمدقتلا ةيروثلا ةمظنألا طاقسإ

 يف هقحو هتماركو هتيرح دض «هسفن يبرعلا نطاوملا دض تلوحت ةكرعملا نأ فشتكتل ...ةرمتسم '
 عب هياهنعلا دعو اهتم زر نوب دولا تاراخلا# ةيبقأ يف سادي يذلا «ةيسايسلا ةكراشملا

 ! ليئارسإ نوجس يف نيينيطسلفلا

 عاونأ لك ومنل ةئيب لضفأ لثمي يذلا «دادبتسالل ةجيتن ناريزح ةسكن تءاج دقل لجأ

 قلمعتيو ومني رمتسا يذلا عشبلا دادبتسالا حرص يف ساسألا رجح وه ةسكتلا هذهب اوببست

 . هنطو يف هتمارك ًاليلذ ًايبرع ًانطاوم جتنيلو «تامرحلا لك حيبتسيو «شماوحلا لك مهتليل ربكيو
 هفدهو هردصمو هعون ناك امهم ءاتفتسا لك يف هتباجإ .بولسم يباختنالا هتوص «ةحابتسم

 فقيو «ةمألا دجم ديعتسيو ةماركلا درتسيو ضرألا ررحيس فيك مكيلع هللابف ...معن :يه

 !ليئارسإ هجويف

 ترعرع فلا يلا بذا يسال عر راك كرر دم ب ناك ةبكنلا هوجو نم رخآ هجو

 نمل فيز يوتا نأ ناد لشاب نمر كالا ماس دنع ةوتي شرا يتلا نينا ياكل

 (ناريزح © لجأ نم رمس ةلفح) ةيحرسمف «ةرداصملاو عنملل بدألا اذه ضرعت اذهلو ...اهجراخ

 علطم شكوك نيدلا ءالع ًايحرسم اهجرخأ نيح ةيروس يف اهضرع عنم «سونو هللا دعس اهبتك يتلا
 لزي مل نوميملا هدهع يف ةسكنلا تثدح يذلا مكاحلا ثعبلا بزح نأل «نيرشعلا نرقلا تاينيعبس .



 ها !ةسايسو ةقاحص :لوألا ب ابلا

 ةلقرع ةلواحمل ةعيرذ ةينمآلا ةقفاوملا ةلكشم تناك «توريب يف اهضرعل ةقرفلا تبهذ نيحو .مكحي

 ...ةقرفلا رفس

 ةنادإ نايب أرجأ تناك يتلاو «لبجلا يودب ميظعلا يروسلا رعاشلل (ةميزه لا يحو نم) ةديصق امأ

 داكو ءقشمد عراوش دحأ يف برضلل اهببسب لبجلا يودب ضرعت دقف «ةسكنلا عنص يذلا دادبتسالل

 رم ءاجهو .مكحت تناك يتلا ةمظنألا عقاول نيمأ ريوصت ةديصقلا هذه يفف ...اهببسب هتايح دقفي

 :هلوق اهنمو «راصتنالاو دجملا ىلع اهبتردق يعدت يهو ةليلذلا مئازهلا عنصت يتلا ةيروتاتكيدلل

 روسألملا هنزح نم يضقي داك انامح ميض نيح و . ىرسأ نحن

 ريمأ درف لك مكحلا نم و ديبعةيعّرلا نمدرف لك

 رودت فيك تارئادلاو كالفألا فرشتسن نحن رسألا عم و

 ريست بورذلا ىلع ىتوم نايغطلا عدتبا ام رش و ! ىتوم نحن

 يتلا (ةسكنلا رتفد ىلع شماوه) ةريهشلا ينابق رازن ةعئار ةديصقلا هذه قدص نع ديعبب سيلو

 ةميزه بقع اهرشنب تماق نيح يبرع دلب نم رثكأ ينو «ةيروس يف ةيتيوكلا (يبرعلا) ةلجم تردوص
 دادبتسالا ةلاح صخشي مث «راصتنا ثدحي ال رامزملاو يانلاب» رازن اهيف دكؤي يتلاو «ناريزح

 :ةميزملا تعنص يتلا ةيروتاتكيدلاو

 ناطلسلا ةرضح اي

 ءاَّنصلا كراوسأ نم تبرتقا يننأل
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 ىئالب نعو ..ينزح نع َفشكأ نأ تلواح

 ْ ..ءاذحلاب ٌتبرَص
 يئاذح نم َلُكآ نأ كدنج ينمغرأ

 نجا
 ناطلسلا يدّيس اي

 نيترم ٌبرحلا ترسخ دقل



 مك ظ 00| ةروثلا لبق ام ةيروس

 ناسل هل سيل ..انبيعش فصن َّنأل
 . "؟ناسل ُهل سيل يذلا بعشلا ٌةميق ام
 ..انبعش فصن َّنأل
 ..ناذرجلاو لمنلاك ٌرصاحم

 .. نارا لخاد يف

 برغتسي «ةينويزفلت ةيلافتحا درحجم ىلإ تلوحت يتلا ةيخيراتلا ةميزملا نم ًاماع نيعبرأ دعبو مويلاو
 لاق امك ليئارسإ عم انتكرعم يف انلز ال ءاهئايحإب مامتهالا اذه يبرعلا عراشلا يف نينطاوملا نم ريثكلا
 نيحو «لخادلا نم رصاحي نيح الإ رحلا ناسنإلا ميم الو ...ناردجلا لخخاد نم نورصاحم ينابق رازن
 ددهي يذلا يخيراتلا ودعلا عم ؛هقوقح بلسو هلالذإو هرهق يف هلثمي يذلا ينطولا ماظنلا سفانتي

 !هريصمو هدوجو

 ٠٠١1/5/8 (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 !دودح الب قزأم #2 يروسلا مالعالا ريزو

 . مايألا هذه نييروسلا بولق لخد ...(ةريزجلا) ةانق ىلع (دودح الب) جمانرب مدقم ءروصنم دمحأ لخد

 هيف ددس يذلاو «ماوعأ ةيناث وأ ةعبس وحن لبق اغأ ناسعن ضاير عم ريهشلا هراوح دعبف ...دودح الب

 ثيدحلا مالعإلا ةغل ةهجاوم يف عيرملا هتفاهت رهظأو ءيروسلا يريربتلا يسايسلا باطخلل ةمصاق ةبرض

 وه اه ...ةيمهولا تازاجنإلاو دوعولاب ال تايطعملاو عئاقولابو ءتاراعشلاب ال قئاقحلاب ثدحتي يذلا

 تبكلاو رهقلا رعاشم تغدغدو «نييروسلا بولق تسمال «ةديدج ةيفاحص ةطبخ ققحي روصنم دمحأ
 ءاج يذلا (لالب نسحم) روتكدلا يروسلا مالعإلا ريزو عم هراوح لالخ نم «هنوناعي يذلا يمالعإلا

 يف «زاغلا ةدام ةردنو توزاملا حش يف تلجت «ةنحاط تامزأ نم يروسلا نطاوملا هيف يناعي تقو يف

 .يمسر مث يبعش لافتحا يف ةيفاقث ةمصاع قشمد تنلعأ |يف ...سراق درب ةجومب ةيروس رمت تقو

 .تالاقم نوبتكي مهنأ ىوس هوبكترا بنذل ال .نوجسلا يف نييروسلا نيفقثملا ةريخ هيف عبقي تقو يف

 !لقأ الو رثكأ ال ةيسايس فقاوم نع نوربعيو «تانايب نوردصيو «ةيملس تاطاشن نوسراميو

 هيف عتمتت يذلا روتسدلا نع ثدحتتي ريزولا ىربناف ...ةقرافملا هذه نع هفيض روصنم دمحأ لأس دقو

 مارتحالاو ةدايسلا هدوست يذلا ماظنلا نعو ...يروسلا بعشلا لبق نم هيلع قدوص يذلاو ةيروس
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 عيمجلا فرعي يتلا ةيئاشنإلا ةمدقملا هذه دعب ريزولا بهذو .. ..نطولاو ةمآلاو نطاوملاو درفلل

 نطاوملا زواجتي امدنع ملاعلا يف دلب يأك ةيروس يف» هنأب لوقلا ىلإ عق ةاولا ضرأ ىلع اهتيقادصم دودح

 درجبم .ملكتيب هد) :روصنم دمحأ در امدنعو («ةلئاسملل |ىح ضرعتي نطاوملا اذه نوناقلا دودح

 يريظنتلا يضارتفالا هقطنم ىلع ريزولا يقب «مالكلا ىلع سيلو اهلاعفأ ىلع لأست سانلا ...مالك

 «تمربأ ماكحألاو تمت تائاحملا نأ عم .. .ةمكحملل اومدق نيذلا ءالؤه تاىاحم رظتنن نأ ابلاطم

 ...فحصلاو تنزرتنإلا عقاوم تألم تائاحملا كلت سسأ تلاط يتلا ةينوناقلا تاداقتنالاو

 ريزولا ديسلا لاز امو ...مالعإلا لئاسو تألم دق ةيقوقحلا تامظنملا نم ةنادإلاو بجشلا تانايبو

 !لصيفلا نوكتس ةيئاهنلا هتملك نأبو يروسلا ءاضقلا ةهازنب ًاقلطم ًاناويإ ًاعنصتم رظنني

 ءاتشلا درب ةهجاوم يف تاقورحملا ةمزأ عم سانلا ةاناعم اذه نخاسلا هراوح يف روصنم دمحأ لقن

 سانلا ينفقوتسا «عراوشلا يف تيشم ةميدقلا قشمد ىلإ تلزن يروضح لوأ :ًالئاق راعسألا نونجو

 زاغ دجن الو ء«توزام دجن الو ًادرب انتم نحن ؟توزاملا نيأ ةموكحلا انل لأسا يل اولاقو « ةداعلاك

 ظ !؟انطفن نيأ ةموكحلا انل لأسا يلاولاق ...لكألا يهطل

 ىلع لصحيل قئاقد سمخ رظتني ناك هنأل ملكتو جعزتم درف كانه نوكي دق هنإ ريزولا ديسلا درف
 دعب ...ئجافم لكشب لطه جلثلا نإ لاقو «مالكلا اذهب يلديو ةقيقد نيسمخ رظتني نآلاو تزواملا

 رومألاو ...نّمؤم ءيش لك نكل (هيدل لوصفلا تطلتخا) .. .ةلدتعمو ًاراحو ًائفاد سقطلا ناك نأ

 قلعي نأ الإ .دودرلا نم ىوتسملا اذه مامأ روصنم دمحأ دجي مل ًاعبط !رسيو رسع ايندلاو ةيعيبط

 (!!ههههه .. .توزاملاو حتفتب رباعملا ينعي الاس

 ةقناخلا تامزألا نع لأسي ...تاءاتفتسالا نع ريزولا هثدحيف ةيطارقوميدلا نع روصنم دمحأ لأسي

 هللا نأ ةلكشملا نأو ةيعيبط رومألا نأ ريزولا ربتعيف «رئاز يأ ىلع اهرهاظم ىفخت نأ نكمي ال ىتلا

 سانلا علطت نأ نكمي له هلأسي ...كلذب ةموكحلا رطخي نأ نود ةأجف ةيروس ىلع جلثلا لسرأ

 ...ًادبأ ال ال ال» :ريزولا دري ...مهنولقتعتس هل لوقي امدنعو انكمم كلذ نأ رصيف ...رهاظتتو

 دنع يأ «دسألا راشب سيئرلل معن اولوقيل عيمجلا جرخ ثيح يبساترلا ءاتفتسالا يف ىرج ام ليلدلاو

 معن لوقتل جرخت نأب -ةروكشم - سانلل تحمس يتلا ةلودلاف ءاللاو معنلا يوتست ريزولا ديسلا



 مىلا/ !ةسايسو ةقاحص :لوآلاب ايلا

 لاب ىلع رطخت مل يتلا ةنراقملا هذه ام ؟ذفلا ليلحتلا لقعلا اذه ام ...قطنملا اذه ام مكيلع هللاب

 !؟لبق نم رشب

 .«يروس نطاوم ةياهنلا يف انأف ...رهشأو ايا ىفشتأ يك بتكأ ال نإ ينوقدص

 د ا ا ا اا مر ا او

 يقيقح راوح ةهجاوم يف مهسفنأ نودجي نيح يريربتلا مهباطخو مهتاصاصتخا تاروع رهظت اذال

 دمحأ نم ريزولا ديسلا عقوتي ناك له :ىكنألا لاؤسلاو !؟(ةريزجلا) ك ةفرتحمو ةينهم ةانق ىلع ينهم

 نأ عقوت له ...هيدهاشم ءابغتسا يف يروسلا نويزفلتلا ريياعمب ًازفلتُم ًاراوح هعم يرجي نأ روصنم
 هرواحم نأكو اهب هوفتي ناك يتلا ةجذاسلا تاريربتلا بيجاعأ مامأ تمصي نأو هدودرو همالك ىلع ينثي

 ناك لهو ؟رثكأ ال ةشاشلا ىلع روهظلا يف همعد ديرت ةينمأ ةهج نم ةيكزت لمحي هترازو يف فظوم وه

 ءارصح هل ةعباتلا ةيمالعإلا تاسسؤملا اياعر نم هاضر يبلاط نم مه هنوعمسيس نيذلا سانلا نأ نظي
 !؟ءارضلاو ءارسلا يف هل نوقفصي نيذلاو ءانث وأ ةوظح وأ ةيقرت وأ ةيجراخ ةمهمب نيعماطلا

 هنأ داقتعالا يفو ...دودح الب قزأملا كلذ وحن عافدنالا يف ةقثلا هذه لكب ريزولا ديسلا يتأي ناك نيأ نم

 تاللسمو عئاقو راكنإو يفن ىلع ةدودحم اللا هتردقو «هناهرب كسامتو «هتجح ةوقب دينعلا هرواحم عرصيس

 ةرخاس ةكحض نأ هلابب رطخي نأ نود نمو .. .نفج هل فري نأ نود نم عقاولا ضرأ ىلع نايعلل ةلثام

 ! ؟دهاشملا وه اضيأ لقع هيدل ثلاث فرط مامأ ًايروتاكيراك راكنإلا اذه لعجتس هرواحم هجو ىلع ءارفص

 ؟نيأ نم ....ةقثلا هذه لكب نوتأي نيأ نم مكيلع هللاب يلاولوق

 !ةيطارقميدلل ًالهأ انسل :قباسلا ةلاصأ جوز

 (رايتلا دض) جمانرب يف يناليك ءافو عم هل راوح يف نييروسلا قباسلا يرصن ةلاصأ ةبرطملا جوز ناهأ

 :لاقو ...انب قيلت ال يأ «انلقبلتب ام ةيرحلاو ةيطارقوميدلا نأ ربتعا نيح «ىقيسوم اناتور ةانق ىلع



 : 8 ظ ظ ةروثلا لبق ام ةيروس .

 1 000 طا ررميدلاو ةيرما يضم محارم قالطإ لا !؟ةيوم

 ففعتأ ةيصخش لئاسم هذهف «ةلاصأ ةبرطملا ةق ةقباسلا هتجوز نع روكذملا هلاق ام لك ينينعي ال انأ ًاعبط

 . لوقي نأ ينمهب الو ...اهب متهت جماربو تاطحمو ةفاحص اهل تراص ول ىتح ءاهدنع فوقولا نع
 وهو الملا مامأ ةرابعلا هذه لثم هسفن نع صخش يأ قلطي امدنعف «ةريبك ةصق انأ» هسفن نع روكذملا ظ

 وأ «هرمأ كينعي ناك نإ هيلع ىق قفشت نأ ضورقملاف «نايذهلا ةجرد ىلإ ةرارحلا عفترم وأ ًالمث سيل

 بعش ةناهإ ىلع روكذملا أرجتي نأ امأ ...كينعي ال ناك نإ افيرط ايناسنإ اجذومن هرابتعاب هيلإ رظنت
 بعش وأ رصاق بعش اننأكو ءاهتسراهممب ريدج ريغ هنأو «ةيطارقوميدلل الهأ سيل هنأ رابتعاو هلماكب

 مل كارحو ضوبمو خيراتو ةراضح باحصأ انسلو ءايقيرفأ لاغدأ يف ةلوزعم ةليبق درجم وأ «يلوغنم
 هنأل ,زازئمشالاو ناجهتسالا ريثي نأ دب ال رمأ اذهف ....تاقوألاو فورظلا كلحأ يف ىتح عطقني

 لجخي ال هنأ ةجردل اهينبتب رخافي وهو «لخادلا نم ةيروتاتكيدلا ةفاقثب موكحم صخش نع ردصي

 !يأرلا ءانجس حارس قالطإ دض هنإ لوقي نيح راعلاب رعشي الو

 281/١ (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 !ةينويزغلتلا تاع الطتسالا 2 فئاخلا يروسلا نطاوملا

 . ىوكشل ءًارخؤم هتاقلح ىدحإ نم ًاريبك ًازيح (حابصلا اذه) يحابصلا ةريزجلا ةانق جمانرب صصخ

 همسا طيسب يرصم لجر ةريس يوري «صاخ ريرقت نم اقالطنإ (؟نمل ىوكشلا» :ناونعب «يبرعلا عراشلا
 «رصانلا دبع لامج سيئرلا دهع ذنم نينطاوملل ةروجأملا ىواكشلا ةباتك يف صصخت (يزع هبر دبع دمحم )
 ىواكشب مهرثأت مدعو «نيلوؤسملا سح ةدالب» هاسأ ام مغر مويلا ىتح اهتباتك ىلع ًابظاوم لازامو
 .هريبعت لح ىلع «ايندلا برختب» ىواكشلا تناك نيح رصانلا دبع دهع يف ثدحي ناك امل اسايق نينطاوملا

 ًاقالطنا ءعوضوملا ىلع قيلعتلل ءلضف لالب يرصملا يفاحصلاو تسيرانيسلا جمانربلا فاضتسا دقو
 هثبي نمل ةجاحب راصف سأيلا هارتعا يذلاو فطاعتلل ريثملا لجرلا اذهل ةتفلملا ةيماردلا ةيصخشلا نم

 ىواكش لوح يروسلا عراشلا يف ًاعالطتسا جمانربلا ىرجأ امك ...نيرخآلا موم# لقني نأ لدب همه

 !مهاوكش لاصيإ اودارأ لاح يف اهيلإ نوؤجلي يتلا ةهجلا لوح روحمتو «نينطاوملا

 ردق ىلع اوناك عالطتسالا يف اوثدحت نيذلا نييروسلا نينطاوملا نأ ءلضف لالب ليمزلا ظحال دقو

 نطاوملا ةروص لمأتل اندوقي وه لب ...هيلع قفاوي نمت ريثكلا ةمث بئاص ريربت وهو «يروسلا



 59 ظ ةروثلا لبق ام ةيروس

 يروسلا نويزفلتلا ةشاش ىلع كلذ ناك ءاوس «ةينويزفلتلا عراوشلا تاعالطتسا ةآرم يف يروسلا

 1 ةريزجال لكم ةريتلا نب لعفلاب ةررحتم ةانق ةشاش ىلع وأ «ةفلتخملا هتاونقب

 ثيح ...يروسلا عراشلا ةأرم يف سكعنت (ى يلومشلا مالعإلا يسآم ربكأ ىدحإ ىلع رثعن انهاهو

 نوفوركياملا نم فئاخلا يبرعلا نطاوملل ةيلاثم ةيرابتعا ةروص «عراشلا كلذ يف مسرن نأ انل نكمي

 يذلا ررحملا وأ عيذملا هجوت وأ «عوضوملا ةعببط وأ «لاؤسلا عون ناك ايأ ال لوقي نأ نمو ءاريماكلاو

 !هيأر بلطت يتلا ةانقلا ءامتناو ةيفلخ وأ ءلأسي

 يروسلا نويزفلتلا يه «ةدحاو نويزفلت ةطحم ىلع «ةيضاملا ةثالثلا دوقعلا لالخ نويروسلا ىبرت دقل
 اوناك «ةيضاملا ةثالثلا دوقعلا كلت لالخو .بئاجعلا قودنص ٍنويزفلتلا ءاضفلا مهل حتفي نأ لبق

 نويزفلتلا مهمدختسا ام اريثكف ...نمألا عرف عم لماعتلا نأش مهنأش نويزفلتلا عم نولماعتي

 نأ عراوشلا تاعالطتسا يف مهنم بلط ام ًاريثكو ؛فاته دهشم ةيفلخ يف سرابموكك يروسلا

 هاجت ةيقيقحلا مهرعاشم اوفخي نأو ءطقف ةئيضملا بناوجلا نع اوثدحتي نأو ءرطسلا لوأ نم اوديعي

 سبيلو نويزفلتلا ةرادإ لبق نم هنع يضرم وأ ا .ءيش يأ

 !ةلودلا لبق نم ةرورضلاب

 ناذآلاو نويعلا يه نويزفلتلا نوفوركيامو اريماك نإف «ناذآ امل ناطيحلا» لوقت نيفئاخلا ةمكح نألو

 لاصيإل مالعإ ةليسو سيلو ءأيشاوو ًاربخم اهرابتعاب اهعم لماعتن نأ ةينمألا ةقايللا نمو ...ًاعم

 اكريمأ» مه نييجراخ ءادعأ وأ (راجتلا» يه ةيلخاد تاهج دض عجولا اذه ناك اذإ الإ ...عجولا ظ

 ذخأي نأ نود ؛مالكلا ىلع ًارجتي نمو ...ثعبلا بزح تايبدأ بسح «ةيعجرلا ىوقو ةينويهصلاو

 . ماعلا هجوتلا وأ ءيروسلا نويزفلتلا يف نيلماعلا نم ريثكل يثعبلاو ينمألا ءامتنالا تايفلخ رابتعالاب
 لاصيإو «هيأر فذحب جاتنوملا ةفرغ يف بيقرلا صقم لفكتيس «جمربملا ةلودلاو ةموكحلا نويزفلتل

 !ًاطخلا يدقنلا ثيدحلل أطخلا ناكملاو نامزلا راتخا هنأب «ديفت يتلا ةلاسرلا

 ثدحتملا عراشلا لجر ىلإ فوخلا ريدصت «ةليوط تاونس رم ىلع يروسلا نويزفلتلا دّمعت اذكهو

 ةيمدخلاو ةيسايسلا جماربلا فلتخم يف عراشلا يف روصت يتلا ةيريهاىلا تاعالطتسالا يف هتريماك مامأ

 نطاوملل لوقي نأ «ةينهم ةلقب وأ ةينهمب «ةين ءوس وأ نسحب دمعت دقو ...ةعونملاو ةيهيفرتلا ىتحو
 !«انسأرو كسأر حيري ام لقو ...ةولح ةروصلا علطت ناشع مستبا» :يروسلا



 0١ ) ةسايسو ةقاحص :لوألاب ايلا

 يف مهلاؤسب مهي امدنع «نويزفلتلا عيذملا وأ ررحملل نولوقي نييروسلا نينطاوملا ضعب ناك انايحأو

 عيذت نأ عيطتست له ...اذكو اذكو اذك لوقأ نأ ديرأ انأ» اريماكلا رودت نأ لبقو ءام يلاكشإ عوضوم

 !ىبعشلا لثملا لوقي (ى «ةصحبلا َقبي» نأ ديري يذلا نيكسملا دهاشملا لبق ءوه اهفرعي دويق هاجت «نيفدلا

 ناكمإلاب راص تايئاضفلا رصع دعبو «مويلا يروسلا نويزفلتلا سيلاوك يف تريغت ةروصلا هذه اعبط
 يتلا جماربلا ضعب يف نويزفلتلا اريماك مامأ ةأرجب ثدحتي يروس نطاوم رخآلاو نيحلا نيب عمسن نأ

 تاعالطتسا يف يروسلا نطاوملل ةماعلا ةروصلا نكل ...عراشلا ضبن لقنب ةمتهم تراص اهنإ لاقي

 نع دعتبيو ...معن لوقي يذلا .,ثيدحلا يف ظفحتملا .فتاخلا نطاوملا ةروص يه ...تيقب عراوشلا

 ربع دصري نأ نكمي ءراح يمايس عوضوم يأ يف هنأ دقتعأو !هرس يف ال ىنغي ناك نإو «ال)» رش

 اظفحتو ةيطمن رثكألا وه مويلا يروسلا نطاوملا نإف ؛ةيبرعلا عراوشلا يف ةروصم ةيريهامج تاعالطتسا

 امفيك دقنلل حوتفم يديلقتلا رضخألا ءوضلا ثيح ..ليئارسإو اكريمأب رمألا قلعت اذإ الإ هتاباجإ يف
 يف اولاقو اوؤرجت نييروسلا نم /44 نأ مغرو !قفتا |مفيك ةيقيقحلا ةيبعشلا هتدارإ نع ريبعتللو ءاشي
 زاهجلا نأ اوربتعاو «ةلودلا تاسسؤم معي داسفلا نأ :ًارخؤم (ةروثلا) يه ةيمسر هبش ةديرج ءاتفتسا

 انئش نإ ةمألا ةيسفن نهوت ةريطخ ءارآ يهو» ...ةطرشلا مث تايدلبلا هيلي ًاداسف رثكألا وه يئاضقلا

 لوحت ول عالطتسالا سفن نإف «ةعامج اي ةطرشلاو تايدلبلاو ءاضقلا داسف دعب يقب اذاف ...ةقدلا

 رهاوظلا دودح داسفلا هيف زواجتي آل دلب ةيروس هيف رهظتس ءروصم يريهامج ٍينويزفلت عالطتسا ىلإ
 !!!داصرملاب هيزنلا يروسلا ءاضقلا ممل افقي نيذلا ءسوفنلا فاعض ضعبل ةدودحملا ةيصخشلا

 بولطم ...ةينويزفلتلا تاعالطتسالا نم ميدقلا هفوخ نم يروسلا نطاوملا ريرحت مويلا بولطم ًاذإ
 يريهامجلا عالطتسالل هتسرامم ربع يروسلا نويزفلتلا هل اهببس يتلا ةميدتسملا ةهاعلا نم جلاعتي نأ

 دحاولا توصلا ديدرت نم لمّيال يذلا يلومشلا يوبعتلا مالعإلا قطنم ةوطس زع يف ,ينمأ بولسأب

 يروسلا نويزفلتلا يف نيلماعلا ضعب نأ ودبي -انفلسأ |ى عجارت نإو ىتح -قطنم وهو ...هعاسو
 حمس ال مهبصانم نم اوريطي ال يك رخآلاو نيحلا نيب هيلإ ةجاحلابو .هترورضب نونمؤي اولاز ال

 !مهاوسل ةجاحلا رييغتلا عنصي ال يكو ...هللا
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 :ةكيروسو رصم نيب ةدحولا
 ١هلهأ نم دهاش دهش

 بلاغ دارم روتكدلا قبسألا رصم ةيجراخ ريزو ةداهش (ةريزجلا) ةانق ىلع عيباسأ ذنم.عباتأ
 هريغ نع زيمتي يذلا ءروصنم دمحأ عماللا عيذملا عم (رصعلا ىلع دهاش) تاقلح ةلسلس نمض

 خيراتب روهبملا عمتسملا راطإ نم جرخي هنأ ءعونلا اذه نم تاداهش نولجسي نيذلا نييمالعإلا نم
 وحن «ةلفاحلا هتريسم يف اهب علطضا يتلا تامهملاو «هتايح ةريسم يف اهبعل يتلا راودألاو ءهفيض

 قطنم نم امنإو «يقالخأ وأ يميق قطنم نم سيل ...ًانايحأ فيضلا ةمكاحمو ...خيراتلا كلذ ةمكاحم

 ىلع وأ ماعلا ديعصلا ىلع ءاوس هربعو هلئاسرو ةينايسلا هداعبأ ليلحتو «خيراتلا كلذ قايس ةءارق

 .يصخشلا ديعصلا

 داره ناك ىلا «ةيروسو رصمنيب ةدحولا ةيضق نم ايليلحت افقوم ةروضتم كنخأ ذحتا قلطتملا اذه:

 :نيدلبلا نيب فالتخالا حمالم نايبت قايس يف هفيضل روصنم دمحأ لاق ...اهدوهش نم ًادهاش بلاغ

 :بلاغ دارم درف .«رصم يف درفلا مكح ماظن انهو ةريثك ءايشأ كانه تناك «ةرح تاباختتا



 دا !ةسايسو ةقاحص :لوألا بابلا

 همسا بجاحلا مهدنع ٌّكلشم هيإ ىنعي ؛ةدحولا راسم يف ًامامت حضاو ىقب هد ... حيحص هدوه فوش)

 ...هللا ءاولاق يلاتلابو .لوخدلا بجحي يذلا اندنع بجاحلا نكل .لوخدلاب نذأي يذلا ينعي «نذآلا

 .«نذآ اندنع انحإو بجاح مكدنع ءًادج ةبيجع ةجاح مكدنع متنأ

 مركأ نكلو ؛ةدحولا ةسرامم دنع ًاريثك فقأ نلا :ليلحتلا هراوح ًاعباتم روصنم دمحأ فاضأ دقو

 ةدع رظتني ناك هنأو رصم ىلإ انه ىلإ ءاجو ةيروهمجلا سيئرل ًابئان ناك هنإ لوقي هتاركذم يف يناروح ا

 «عئاقولا هذه بلاغ دارم روتكدلا ركني مل ...«هتلباقمل ًادعوم هل ددحي وأ رصانلا دبع لباقي ىتح مايأ

 يللا ةقشلا ناكو ١ 5 ةرمن ةريزجلا عراش يف اهمايأ نكاس تنكانأ ءامامت حيحص اذه» :ةطاسبب در لب
 يناروحلا مركأ ناك لوط ىلع يبنج يللا ةرامعلاو ءاهيف نكاس راطيبلا نيدلا حالص لوط ىلع يبنج

 اذه يف ةكراشم كانه سيل هنأ :يتآلا يه ىوكشلا .ًادج ًاريبك ًأطالتخا مهب طلتخم تنكف ءاهيف نكاس
 اذه يف ةكراشم شيف ام ينعي «ةكراشم مهل سيل رصم مكحو رصانلا دبع لامج مكح ينعي ءمكحلا

 رطاخ ناشلع مايأ دعقي ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا سيئر بئان نأ ىنعم ام «ةقث شيف ام هنأ مث «ماظنلا

 !«ىوكشلا رُم اذه نم وكشي ناك اعبط ؟ينعي رصانلا دبع لامج لباقي

 ةيلمعل كاردإو ةعانقو ةسايس» :مهيدل نكي مل نييرصملا نأ نع بلاغ دارم .د ثدحت كلذ نم رثكأ

 اولاق ...كانه نييرصملا اوحار امل هنأ ةجردل» :نييروسلا نأش نم نوللقي اوؤدب مهنأ نعو «ةدحولا

 ال» لوقلا ىلإ بهذ مث ؛«اندنع هدك دق ةانق الو شيجي ام هد ؟هيلع اولوقتب يللا ىدرب رهن هد ..هد هيإ

 نيم ينعي «دلبلا اذه ىلع ةرطيسلا كنهذ يف تنأو حورت ينعي «لكشلا اذهب ةدحولا حجنت نأ نكمي

 لوؤسملا نم :هرواحم لاوس ىلع ًادر ةعاجشب فارتعالا ىلإ بلاغ دارم .د ىهتناو «؟اذه لبقي ىللا

 «نيم متنأ» روصنم دمحأ هلأس امدنعو «ربكألا ءزجلا لمحتن اننأ دقتعأ انأ دكا اج اقنع

 هد بعشلا» :التاق يرصملا بعشلا نع عافدلا روصنم لواح امدنعو «يرصملا بناجلا» :باجأ

 .ةجاح الو نابلغ شم هد) :ادكؤمو اكحاض دارم .د باجأ «هولمعتب متنك للاب ةوعد شولام نابلغ

 (طوسبم ناكو صياه ناك هضرب

 رصع ىلع ةداهش ...رصعلا ىلع ةداهش لعفلاب لكشي هنأل «راوحلا اذه نم ًابناج لقنأ نأ ثببحأ
 ضرأ ىلع اهءاطخأو اهمالآ ىسننو ءايموقو ايتاراعش اهب ىنغتن انك يتلا «ةيروسو رصم نيب ةدحولا

 .ىذتحُي الاثم نوكت نأ لدب ًايبلس ًاجذومن تلكشو «ةدحولا تلشفأ يتلا مالآلا كلت ...عقاولا
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 نم رثكأ لبق ةيروسو رصم لاصفنا ذنم ةدحولا ةبرجت قح يف تسروم يتلا مئارجلا ربكأ نأ دقتعأو
 .ةيعقاوو قدصب اهلشف بابسأ صيخشت ىلإ ردابُي مل ًادحأ نأ ...فصنو دوقع ةعبرأ

 يذلا وه ةيراعتسالا ىوقلا بلاكت نإ لوقلاب ىقتكاو هرايعتسالا لع ةمهتلا يمر لإ عراش نم ةمث
 ةيروس يف ثعبلا بزح امأ ,فدهتسملا وه يموقلا هاجتالا نأ ىأر نم ةمثو «ةدحولا ةبرجت ضهجأ
 مكحلا هيف ملتسا يذلاو ١477 ماع راذآ نم نماثلا يف يركسعلا هبالقنا تارربم ىدحإ تناك دقف
 ملتساو ««ةدحولا ناكرأ تضّوق يتلا ةمرجملا ةيلاصفنالا ةرمزلا نم صاصتقالا» وه ةيروس يف

 ايلا اورق دب يننا ناد درج ةاسرلا قاع راب وكلا تايم ةرمرلا كان ىلا موكل

 !!رثكأ ل سرادملا يف ةيموقلا

 رشع ينثا نم ردن لزق شت يقيم عيرخلاو سيروم داب يقال (يركلا قاع ليتاسم داق ديجي

 رصم ةيجراخ ريزو هلاق امم ًاريثك برتقت «ةيروسو رصم نيب ةدحولا ةبرجت يف ةيدقن ةءارق ميدقتب ءاماع

 تفدجي روس كويزتادلا شعيل يرحل هراخمال لاحول لعمال تاررز وسلا

 ظ هيعرلا يد يي لال

 ا برا ل يع رم ل ترو ا اوكا
 هل ناكف «ةدحولا ةبرجت ركذ ىلع ىتأ نأ ىلإ ...دريو لبقيو ..يطعيو ذخأيف ةدع اياضق يف ءنييرصملا

 ...سالفإلا نم مكذقني ناشع ةدحولا لمع رصانلا دبع» :شاقن يأ هب ينم لبقي مل دحاو يأر اهيف

 (!!يروس ةريل الو اهيف يشنك ام ةيروسلا ةنيزخلا لصأ

 ةينانألا ةرظنلا نمو «بيذاكألاب خسارلا داقتعالا نم ىوتسملا اذهل ءاهنيح ىسألاب ٌترعش
 سملأ نأ يننثي مل كلذ نكل ...ةدحولا هاجت نييرصملا ةوخإلا ضعب اهنكي لازام يتلا ةيئالعتسالاو

 دارم روتكدلا ةداهش ةيمهأب رعشأ اذحلو ...رصم روزأ نيح يروسك اهسحأ يتلا ةيوخألا طباورلا

 يفو ...راوحلا ةفد هيجوت يف روصنم دمحأ ةهازنو «(رصعلا ىلع دهاش) جمانرب يف اهتعبات يتلا بلاغ

 يه ءاهدقع طارفنا دعي ةلكشملا نكل «ةلاحك وأ موهفمك ةدحولا عم رأث يروس يأآل سيل ةياهنلا

 راطإ يف اهئاقبإ كلذ قوفو «يلمع فدهك ال ...ملحو ةينمأك اهنع ثيدحلاو ءراعش ىلإ اهليوحت يف
 ىقبت يك ...ةين ءوس وأ نسحب ؛عقاولا ضرأ ىلع اهئاطخأ نع رظنلا ضغ مث ...ةصيملاو فاتحل
 ظ !!ادبأ قيقحتلل لباق ريغ ًايبزحو ًايرظن ًاراعش
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 )ةيرصملا ةيروسلا ةدحولا امنيس ( تاديسلل طايخ )

 طايخ) مليف ضرع (ةعاسلا) ةانق ىلع فداصت «لاقملا اذه نم لوألا عطقملا بتكأ تنك نيح

 «ةيداش ةلزتعملا ةيرصملا ةبرطملا ةكراشمب يعلق داهنو ماحل ديرد ريهشلا يديموكلا يئانثلل (تاديسلل

 !ملاس فطاع يرصملا جرخملا جارخإ نمو

 يذلا ...مليفلا اذه يف ةيروسو رصم نيب ةدحولا ةروصل ينفلا جذومنلا ىلع ترثع يننأ عقاولاو

 فصتنمو تاينيتسلا فصتنم نيب يرصملا نفلا موجن عم داهنو ديرد اهلثم مالفأ ةلسلس نمض ءاج

 !ًانايحأ نوينانبل وأ نويرصم نوجرحم اهجاتنإ ىلع بقاعتو «نويروس نوجتنم اهجتنأو «تاينيعبسلا

 يتلا ةيداش ةبرطملا جوز وه يعلق داهن نانفلا «1174 ماع جتنأ يذلا (تاديسلل طايخ) مليف يف

 نم جوزتي نأ يروس يأل نكميف مهي ال .ةيروسلا ةجهللا وه ثدحتي |نيب «ةيرصملا ةجهللا ثدحتت
 قيقش وه ماحل ديرد نأ ةيقيقحلا ةلكشملا نكل ...حيحص سكعلاو هتجهل ثدحتي لكو ةيرصم يأ

 لافطألاو ..ةيرصملا ثدحتت هتقيقش |نيب ةيقشمدلا ةجهللا ثدحتي وهو «مليفلا يف ةيداش ةبرطملا

 !ديرد مهلاخ لب ةيداش مهمأ ةجحل نوملكتي ال ...مليفلا يف ةردان عضاوم يف نوقطني نيح

 ...ةيخولم ىلع يمور كيد ينعي «قفتا افيك يرصمو يروس نم جيزم مليفلا يف ةيئاذغلا تاداعلا

 !ًالماك اهيف مليفلا روص يتلاو ءثادحألا اهيف رودت يتلا قشمد يف فورعم ريغ قبط وهو

 نيلاوجلا ةعابلا نع ًاماق بيرغ يرصم ديلقت يف .صافقأ يف يمورلا كيدلا نوعيبي نولاوجلا ةعابلاو
 ةتكن ىلع ةيرصم ةشفقو ...كانه نم ةملكو انه نم ةملك يماردلا راوح او ...قشمد عراوش يف

 ىلع كلذك تسيل يمارد يئانيس لمع يف نكل «ةيشماه ليصافتلا هذه ضعبلا ربتعي دق اعبط

 نيب ةكربفملاو ةلجترملا ةدحولا ةروصل ًايزمر ًالداعم مدقت نأ نكمي مالفألا هذهف كلذلو «قالطإلا

 سيل نكل ...ةفلأو كرتشم شياعت اهيفو .تاجيزو تاقالع اهيفو موجن اهيف ةروص .ةيروسو رصم

 هنم ىركذ وأ خيراتلا نم ٍءزج ىوس تسيل مويلا يهو ...ينفلا ىنعملاب ىتح يقيقح ماجسنا اهيف

 !اهسفن ةدحولا ةبرجت امك
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 !ركذي ءيشلاب ءيشلا (قشمد ب نيساي ليعامسإ)

 ماع ةدحولا دهع يف اوزجنأ دقف ...ةدحولل ةياعدلا نم (نيسلا نويرصملا ءاقشألا رفوي مل ةبسانملابو

 لعفلاب مليفلاو (قشمد يف نيساي ليعامسإ) ناونعب قشمد يف رّوص نيساي ليعامسإل اليف 49
 يف ةينوثارام تادراطم يف هوتي وهو «نيساي ليعامسإ روصي هنأل «ةدحولا نمز نم ةليمج ىركذ
 اريماكب ةرتفلا كلت يف اهئايحأو اهعراوشو قشمد نع ةرحاس تاطقل انل مدقيف ءقشمد عراوش

 يف منيسلل ةماع ةسسؤم هيف تسسأ دق نكت مل نمز يفو «ينويزفلتلا ثبلا ةقالطنا لبق ةيرصملا (نيسلا
 ...ًادودحمو ًاصاخ يروسلا يئانيسلا جاتنإلا ناكو «ةيروس

 ' تاءاطع لمجأ يه رح لا يطارقميدلا ماظنلاو ةيروسلا ةيناملربلا ديلاقتلل ةدحولا ءابنإ ريتعأ ال ًايصخش
 قفار امو .دهعلا كلذ يف جارسلا ديمحلا دبعل تارباخملا ةزهجأ مكح ةيوقت ربتعأ الو ...ةدحولا

 لمجأ (قشمد يف نيساي ليعامسإ) مليف ربتعا لب ...ةدحولا مناغم لضفأ وه ةعشب تازواجت نم كلذ
 ظ !فلتخم عون نم رصع دهاش اببرو ...ةدحولا دهع نم راكذت فرطأو

 ٠٠١8/5 / (يرعلا سدقلا) ةديرج



 يذلا زغللا :ملاعلا سأك تايفصت نم يروسلا بختنملا جرخ اذامل
 !عيمجلا هلح فرعي

 اهيرجي ىتلا تاقيقحتلا لوح (ةيبرعلا) ةانق ىلع يناوطسأ يفطل ىضايرلا يمالعإلا ريرقت مدقي مل
 مدقلا ةركل ةيروس بختنم جورخ بابسأ ةفرعمل ؛:ةيروس يف ماعلا يضايرلا داحتالل يذيفنتلا بتكملا

 ...ريرقتلا اذه مدقي مل «تارامإلا بختنم مامأ هتراسخ دعب «مدقلا ةركل ملاعلا سأك تايفصت نم

 تاريسفت «نييضايرلا نيلوؤسملا ضعب هوجو ىلع نالذخلاو ةبيخلاو لألا ريبعت لقن هتلواحم مغر

 (ضعبلا» ليضفت ىلإ راشأ نيلوؤسملا دحأ نأ مغرو ...يروسلا بختتملا جورخل ةيفاشو ةعنقم

 هتروص يف عضولا فصوي ال «ماعلا مالكلا اذه نأ الإ ...بختنملا ةحلصم ىلع ةيتاذلا هتحلصل
 تاقيقحت تناك ول ىتح «ةيروس يف عون يأ نم تاقيقحت يأ جئاتن راظتنا نأ امك ...لمشألاو معألا

 ! ليئارسإو اكريمأ نيب برح مايق راظتناب هبشأ يه «ةيضايرلا انمئازه نع

 قثأ نل يننألو «هتباجإ عيمجلا فرعي زغل لح يف ماعلا يضايرلا داحتالا تاقيقحت رظتنأ نل يننألو
 نأ لواحأس ىننأف «ةيفافشب ماعلا يأرلل مدقيس «ءىيشلا» اذه نأ ,ءىث نع هتاقيقحت تضخمت ول ايف

 يننأ مغر ...ملاعلا سأك تايفصت نم مدقلا ةركل ةيروس بختنم جورخ بابسأ نع يسفنب بيجأ
 !مدقلا ةركب الو ةضايرلاب نيمرغملا نم تسل
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 نويزفلتلاو ...يروسلا مالعإلا لاح لثم ...ءيش يأ لاح لثم «ةيروس يف ةضايرلا لاح نإ
 ...يروسلا باتكلاو ...ةيروسلا ةينغألاو ...ةيروسلا ةفاحصلاو ...يروسلا حرسملاو ...يروسلا

 هافش ىلع ةماستبالاو ...يروسلا عراشلا يف تلفسإلاو ...يروسلا حمقلاو ...يروسلا ئراقلاو

 مغر ...ءارولا ىلإ صوكنو فلختو ءافكنا يفو ءلالحمضاو عجارت يف ءيش لك ...يروسلا نطاوملا ظ

 راهدزاو مدقتو روطت يف ءيش لك نأو ...ريخب ءيش لك نأ انل دكؤت يتلا ةقاربلا تاراعشلا ةرثك

 يف اندض اهكوحت يتلا اهتارماؤم نع فكلا ىلإ ةيملاعلا ةيلايربمإلا ىوق ردابت نأ ىوس انصقني ال هنأو

 هيوشتلاو ءارتفالا تالمح نشنت :ت يتلا هقاوبأ سرخُم نأ ىلإ ضرخُملاو هوبشملا مالعإلاو .. .راهنلاو ليللا

 ةلوجحخ ة 8 الإ يه ام راهدزالاو روطتلاو مدقتلا 56 نأ عيمجلا دكأتي ىتح «ةرمتسملا

 ! عقاولا ضرأ ىلع ةريبكلا انتازاجنإل

 بختم مامأ موزهملا يروسلا بختتنم ا نع ةرارملاب ءيللا ينويزفلتلا ريرقتلا عباتأ انأو ٌثركذت دقل
 جرخملا عم «قشمدب ينابقلا حرسم باوبأ ىلع مايأ لبق ىرج هترارم يف ًالثامم ًاثيدح ...تارامإلا
 يف اهمدق يتلا (راظتنالا) ةيحرسم عم ثدح ام يل ىور يذلاو «يلتوق ديلو مرضخملا يحرسملا

 ةكراشملل ةوعد اهقي اهقيرفل هجوف «يناباي يحرسم ناجرهم ريدم اهدهاش يتلاو .. .ناعع يف مث قشمد

 الإ ...طسوألا قرشلا نم هرايتخا مت يذلا ديحولا يحرسملا ضرعلا تناكو ءويكوط يف ضرعلاو

 تاصصحخم دوجو مدع ةجحب «ءضرعلا لاسرإ ضفر ...اغآ ناسعن ضاير روتكدلا ةفاقثلا ريزو نأ

 لومعملا ةوعدلا فارعأ زواجت ينابايلا ناجرهملا ررق ةياهنلا يفو .ةيحرسملا قيرفل ةرئاط تاقاطب زجحل
 مهنف ضرع نم نويروسلا نويحرسملا نكمتي يك «هتقفن ىلع ةرئاطلا تاقاطب لاسرإو «هنيناوق يف اهب
 !؟متلعف اذام مهلأسي وأ ءدحأ مهب ثرتكي نأ نود اوداعو ءالؤه بهذو ...نابايلا يف

 ةمث .دارفألا زاجنإل لامهإ ةمث .ةريثك تالاجم يف ثدحي لب ءطقف يروسلا حرسملا يف اذه ثدحيال .
 .ءيبملا ةبقاعمو حجانلا ةأفاكم يف ملؤم يخارت ةمث «عادبإلاو لمعلل يحص خانم قلخب ثارتكا مدع

 ثغلا نيب زرفلا دعاوق طسبأ قيقحت يفو ...رابتخالا ضوخ لبق حاجنلا بابسأ ريفوتب ةناهتسا ةمث

 ليذ يف مويلا فقي يذلا ءيروسلا مالعإلا اهزربأ ناك ابر تالاجملا نم ريثك يف هدجن نيمثلاو

 ول «ةلجحم عيزوت ماقرأ تاونس ذنم شيعت يتلا ةيروسلا ةفاحصلاب ًالثم ....يبرعلا مالعإلا ةمئاق
 1و نمر ام ةيرومملا تحيضلا لك تاقلعألا ءاهدو هرج تاع قو اهيرئاسع ف ققدي ني لاه زاك

 !بحبم اهيلع رّسحت وأ .ئراق اهيلع ىكب
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 جرخن نأ سيلو ...ةيضاير تاراصتنا ققحن نأ وه أقح ئجافملاو بيرغلا ...اذهك ماع عضو يف

 !قافخإلا بابسأ

 وه هدلب رابخأ ةفرعمل يروسلا دهاشملا تارايخ نوكت نأ ئجافملاو بيرغلا ...اذهك عضو يف
 !نآلا لاخلا ىه اى امهاوس وأ (ةيبرعلا) وأ (ةريزجلا) ةانق سيلو ...يروسلا نويزفلتلا

 . مئازهلل بضغيو ءصوكتنلاو عجارتلل ملأتيو «للخلا نع ثدحتي نم ودغي ...اذهك عضو لظ يف
 قفانُيو للميو قّفصي نم امأ ...ًاروجأمو ًاضرغُمو ًاينجتم ًاصخش «مالعإلاو ةفاقثلاو نفلا يف ةيلاتتملا
 «تالئاعلا نسحأ يف ثدحت ةيتانثتسا ةيدرف ةلاح اهنم لعجيو «لوسعملا مالكلاب ةميزه ا ةرارم فّلغُيو

 برطي نمف ...باسح الب أقاكُيو «ءايمعلا ةقثلا حنميو «باوبألا هل حتفت يذلا صلخملا ينطولا وهف .
 !بارخلا اذه لك لالطأ ىلع قعانل

 0؟ نآلا اذامل :ةجليدملا ةيكرتلا تالسلسملا

 اذاملل) :لاؤس حرطب لغشنن ًائادو ...تيقوتلا نم بايترالا يف يه ًائاد برعلا نحن انتلكشم

 لغشنن نأ لدب ءانهجاوت ةسرش ريغ وأ .ةسرش ةمجه وأ ةرهاظ وأ ةلكشم لك يف (؟نآلا

 !اهسفن ةلكشملاب

 !؟نآلا اذامل (سكاعملا هاجتالا) جمانرب يف لأس امدنع يبصع ىلع هللا رصن قيفر ديسلا برض اذهلو
 رمت يذلا بيصعلا يخيراتلا فطعنملا اذه يف ...ةيكرتلا تالسلسملا ضرعو ةجلبد تيقوت ادصاق

 ةيمهأ ىلإ ءرجضملا ينيقلتلا اهمالعإب ةيلومشلا ةمظنألا انتهبن ذنم «هب رق تكفنا ام يذلاو ءانتمأ هب
 !ءيش لك يف تيقوتلا نم بايترالا

 ةجلبدلا يف ةكراشملاو «ةيروس يف ةيكرتلا تالسلسملا ةجلبد ىلع ةفرشملا (دعسأ وبأ ارول) ةلثمملا

 ديسلا لبق نمو «هللا رصن قيفر يمالعإلا لبق نم تيقوتلا ىلع ةسرشلا ةمجحلا مامأ دجت مل ءاهتوصب
 ىوس ةنيكسملا دجت مل أئاد سكاعملا ههاجتا يف ةالاوملاو ةضراعملا لابح ىلع بلقتملا .مساقلا لصيف
 !«ةعامح اي كيه نم طسبأ رمألا» :ةرابع ديدج ماهتا لك عم ةقلحلا رادم ىلع رركت نأ
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 لوقت نأل ةعاجشلا كلتمت مل اهنأ .تاطحملاو تاكرشلا نم اهءارو نّمو دعسأ وبأ ارول ةلكشم نكلو

 ةصرفو سولف يه ةكرشلاو نيلثمملل ةبسنلابف ...ةتحب ةيراجت ةلأسملا نأ يهو ءاقح طسبألا ةباجإلا

 ةفيثك تانالعإو ةيلاع ةدهاشم ةبسن يه (ىم .يب . نر اوم .لقأ الو رثكأ ال لمع

 !سولفلا نم ديزم : ًاضيأ يلاتلابو

 ير ارا ا واب ا رمل جلا
 . باب) لسلسم اهحرط يتلا ةليصألا ةيبعشلا ةيبرعلا ميقلا ىلع شيوشتلا تدارأ ةيكرتلا تالسلسملا
 ثلاثلا ءزجلا ةجننُم يه (يم .يب .مإ) نإ هل لوقي نأ (ةمّلهلا» هذه يف عطتسي مل ًادحأ نكل (ةراحلا
 يهو ...ًاضيأ ةجلبدملا ةيكرتلا تالسلسملا ضرع نم لوألا ضرعلا ةركتحم يهو (ةراحلا باب) نم
 ا ياام 1 تار اديرازو نياسو تالالبإإ نابارإ نابي اعلا ةسورفالا ىف
 !(هيلك ال امهدحأ تعجشل تاللوقملاب ًاماتها كانه ناك ولو ...نالوقي امع رظنلا ضغب

 ةجاذسلا دح ىلإ اهتاباجإ يف تبهذ ىتح «كيه نم طسبأ» رمألا ربتعت تلظ دقف ...دعسأ وبأ ارول امأ ظ

 نم لعجت ملو «ةيكرتلا ندملاو نكامألا ءامسأ ريغت ملو .هعدخت مل اهنأ «يبرعلا دهاشملا ىلع تنمف «ةقلطملا
 ] !!!ةيقادصملا ىلع ًاصرح ةئيبلا ىلع تظفاح لب (بلح) لوبنطسا

 قيم لع دقت عتابا (ىلجن )01 ىرغلا ههانقلا قدمي هنأ ناكمالاب ناهن 19و اهكلغ لان

 ! ؟نوتراك مالفأ نيجلبدت كنأ نينظت لهو !؟روفسوبلا

 7٠١8/8/1 (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 !ةيروسلا ةقيرطلا ىلع ميركت

 ةفاحصلا يف نلعت نأ وأ «ةيروسلا اماردلا عانصل ميركت لفح ميقت نأ مويلا ةيروس يف ءيش لهسأ

 ةلاص ىتح وأ معطم وأ يدان وأ تيب يف مليف وأ لسلسم ةرسأب يفتحتس كنأ ةينورتكلإلا عقاوملاو

 !حارفأ

 ةيناجم ةياعدو ...روهظلا يف ظحلا هتاف نمل روهظ ةليسوو .هل لغش ال نم لغش ميركتلا راص دقف

 ةقيقد يأ رجأ نم ريثكب صخرأ ينالعإلا ميركتلا لفح دودرم نأ دجيف ءأديج اهبسحي نمل ةصيخر
 اهيفضت يتلا ةيوبألا ةفصلا نأو ...نادوسلا وأ نميلا نويزفلت يف ىتح هتشرو وأ هتسسؤمل ةينالعإ

 نم نيريثكلا باعل اهل ليسي ةجردل ًايلسم رمألا لعجت ءاهميظنتل نودصتي نم ىلع ميركتلا تالفح
 !ةيونعملا «ةعزنألا» نع نيثحابلا

 !يلاوتلا ىلع يناثلا ماعلل ...ةكلعلا لمعم ميركت ٠

 نويزفلتلا نأل (ةكلع لمعم بحاصل هرود عيبي نويزفلتلا) نأ ةيوازلا هذه يف تبتك يضاملا ماعلا يف

 تح (تالليلسملا قابس) جمانرب زئاوج عدو ءايصخش مالعإلا ريزوو هئاردم روضحب يروسلا



 3ك ةروثلا لبق ام ةيروس

 جمانرب ديكأتلاب اهنيب نم سيل نكل ءىرخأ ةريثك جماربل ةياعرلاب دهعي نأ نكميو ...ليلقلاو ريثكلا

 تاهج رود نوكي نأ لبق ةيمالعإلا تاسسؤملا رود وه اذه نآل ...ةيروسلا اماردلا عانص ميركتل

 ىلع (ةكلع عمج) اهكولعو اهتاجتنم نع نالعإلا باب نم الإ ...مالعإلاو ةفاقثلاو نفلاب اهل ةقالع آل

 ...اعم نيدهاشمللو مهل ةيعيجشت اضورع مدقي نأ هيلع تابو نونلعملا هنع ضفنا نويزفلت ةشاش
 تاياعرلا جمارب نم عون اذكه ىلع ف رشت يتلا نالعإلل ةيبرعلا ةسسوملا يف نيلوؤسملا دحأ نأ مغرو

 ينقفاويلو «يأرلا اذه لوق يف يتأرج ىلع ينركشيل يب لصتا (ةقالعلا تاذو ةديفتسملا ةسسؤملا يأ)
 ...رمألاب اثرتكا يروسلا نويزفلتلا الو ؛مالعإلا ةرازو ال هنأ الإ . ..ًاقح بيعمو لجحم رمألا نأب

 هنآلو ا

 :ةصاخلا هبش (انذلا) ةانق ةفانق لغ تعباك ...رصخلا أل لاثلا َليِعَم لخ لاخلا 5 55
 (نيسلا ةعانص ةنحل تماق دقف ...ةيروسلا اماردلا عانصل ميركت تالفحل تايطغت ثالث نم رثكأ

 ميركتلا تالفح ديلاقت نع ليلق وأ ريثك يف فلتخي ال نيجتنم لا ضعبل ميركت لفح دادعإب نويزفلتلاو

 ريزو امأ ...نيمركملا نع ةينويزفلتلا ريراقتلا دادعإ يف زيمتم ينويزفلت دهج هب ناك نإو ىرخألا
 (تالسلسملا قابس) شوشغملا جمانربلا ميركت لفحب فتكي ملف لالب نسحم يروسلا مالعإلا
 تعزو صاخ لفح ةياعرب ًارخؤم ماق لب «يلاوتلا ىلع يناثلا ماعلل ةكلعلا لمعم بحاص ةياعرب
 رجضما يئاشنإلا مالكلا سفن رركت ةلوطم تاباطخب ةعوفشم تاهيركتو زئاوج مالعإلا ةرازو هيف
 تاينطولا عيبو ضارعتسالاو فلزتلل مسوم ىلإ لوحتت ةبسانم يف يمايسلاب ينفلا جزمي يذلا
 نوثحبي ال ساسألا يف اهنوعزوي نم نآل ...اهل ةميق يأ فرعت ال يتلا قوفتلاو عادبإلا تاداهشو
 لويعلا ليستو تاياطخلا ماقلإو روهطلا هصرك نك بودي كاوا .ةيقادصملا نع الو ةميقلا نعال

 ٍ !هيف مهل دي ال هنأ فسوؤملا نم ع باخنأ نداجو# .تاريماكلا مامأ

 »ميركتلا ريياعم هيعسن :يتامتيسلا قشمد ناجرهم ٠

 ةيمهأو ميركتلل ةينفلا ريياعملا نوفرعي مهنأ مهيف ضرتفي نيذلا صاخشألا ىتح هنأ فسؤملا نمو

 ضرع اهب اوبرض ىئانيسلا قشمد ناجرهم ريدم دمحألا دمحم دقانلاك «ةيقادصمب اهسيركت
 يف يوناث رودب ىوس كراشت مل يتلا ءباطخ ايداف ةلثمملا يضاملا ماعلا ناجرهملا مّرك دقف ...طئاحلا



 ٠ ) ةسايسو ةفاحص :لوآلا بابلا

 يأ يف كراشت مل يتلا نيدلا مجن نازوس ةلثمملا مّرك اى ...ةينفلا اهتايح ةيادب يف دحاو يئانيس مليف

 يف ةيجازملا هذه دقتني مل ادحأ نإف قلمتو تالماجم ةفاحص ةيروسلا ةفاحصلا نألو ...يئانيس مليف

 ولحت يتلا ءامسألا عضيل هريدم عفد ام اذهو ...هدعاوقو ناجرهملل ةيقيقح ةناهإ لثمت يتلا ميركتلا

 يف دحاو يئانيس مليف ىوس زجني مل وهو ...روزنأ تدجن ٍنويزفلتلا جرخملا مركيف ...ماعلا اذه هل
 ىلع هتلماجم اندرأ اذإ ةميقلا طسوتم مليف وهو (ةيقرش ةياكح) همسا ناك ندرألا يف ةينفلا هتايح علطم

 ضاير .د ةفاقثلا ريزو لواح دقو .مليفلا اذهب قالطنالل ةيندرألا !نيسلا ةلواحم عم فطاعتلا ةدعاق

 لفح يف راشأف (نيسلاب صصختم ناجرهم يف ٍينويزفلت جرخمل ئطاخلا ميركتلا اذه ريربت اغآ ناسعن

 فقوتي نأ لبق ايبيل حلاصل ارخؤم روزنأ هزجنأ لمتكي مل يئانيس مليف نم لصف ىلإ ناجرهملا حاتتفا
 ميركتلاف «بنذ نم حبقأ رذع» ريربتلا اذه ناكف ...لصفلا اذه ةدهاشمب روضحلا بلاطو «عورشملا

 مليف نم قئاقد» هذه مهتلواحم تناك ول ىتح (نيسلا لوخد نولواحي صاخشأل نوكي نأ نكمي ال

 مهو انيسلا اورثأ صاخشأل وه لب «ةهالبلا ليبس ىلع مهضعب اهفصو (ى «دوويلوه نم براه
 ةفرع لمأ ةنانفلل ماعلا اذه يئانيسلا قشمد ناجرهم ميركت نأ ايصخش تدجو اذحلو ...اهيف خيرات

 ' ميركتب سيق ام اذإ يقطنم هبش نوكي نأ نكمي «ةيئانيس مالفأ ةثالث ىوس اهديصر يف سيل يتلا
 قبطن نيح اننأ ولو «اهب دهاشملا ةقالعك |نيسلاب مهتقالع» نأب ًاقحم اسوك ماسب نانفلا مهفصو نيرخآ

 !نآلا ىتح ةيئانيسلا ةفرع لمأ ةريسم يف زجنأ |مع ةديعب نوكتس اهنإف ةيقيقحلا ميركتلا ريياعم طسبأ

 تالماحجم ةلفح ىلإ لوحتيو ةيقيقحلا هتميق دقفي ناجرهم يأ لعجت ميركتلا يف ةقيرطلا هذه ًاعبط

 شينطتلا لوحوب ةءولمت ةليقث لجرأب ةينفلا ريياعملاو ميقلا نوسوديو «قاروألا نوطلخي نميف

 !ديصر الب كيش ءاينودأ ةزئاج ٠

 اهميقت ةيونس ةزئاج يهو (اينودأ) ةزئاج يه ءاماردلا عانص اهب يظح يتلا ميركتلا تالفح رخآو

 ًاعيبنق اهنيو سرك تاعوطم ...ةيوسلا ةعضاوتم راو ةئالعإ تاعوطم ردصت ةضالغإ ةكرتت

 اهل ضيق امل ةنهملا ريياعم طسبأ اهيلع انقبط ول ىتلاو «ءىوتحملا ةغرافلا ةصاخلا ةيروسلا ةفاحصلا يف

 !ةلالجلا ةبحاص طالب يف ًايجراخ الس نوكت نأ
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 (نزيس روفلا) قدنف يف اهزئاوج عيزوت لفح ةماقإ ربع اهومظنم اهيلع خذبي يتلا (اينودأ) ةزئاجو
 قافنلا ديلاقت نع ليلق وأ ريثك يف فلتخت ال ...ةيئاضفلا تاطحملا ىدحإل ًايرصح لفحلا عيبو

 (؟9) غلب ماعلا اذه ميكحتلا ةنجل ءاضعأ ددع نأ تملع دقو ...ةفئازلا ميقلا عيبو قاروألا طلخو

 اهتقباسم يف «ةدحاولا اهميكحت ةنجل ءاضعأ ددع غلبي يتلا ةزئاجلا هذه ام برغتسأ انأو ...ًاوضع
 مهنإ اهومظنم لوقي) اهميكحت ةنخل ءاضعأ يقتلي ال يتلا ةزئاجلا هذه امو ...ددعلا اذه لك ءةدحاولا

 ةنحجل ءاضعأ لهف ...ًاضعب مهضعب ىلع اورثؤي ال يك اوقتلي نأ ميكحتلا ناحل ءاضعأل نوديري ال
 ةزئاجلا هذه امو (اضعب مهضعب ءارآب نورثأتي نيذلا نيقهارملا نم مأ نيفرتحملاو ءاربخا نم ميكحتلا

 اجارخإ الو اقبلت الو الين ال ةينويزفلدلا امارنلا يفي اح ةقالع ال ءامسأ اهميكحت ةنجل يف مضت يتلا

 !؟اهنع ًادحاو ًافرح بتكت ملو ًادقن الو

 .ةيقيقح ةميق اهل ةزئاج اهنم رثكأ (خذاب لابقتسا لفح» درجم اينودأ ةزئاج نم لعجت ةريثك ةلئسأ

 نكل ...ريبك دح ىلإ ةيعوضومو ةيقطنم اهلمجم يف ودبت «ماعلا اذه تنلعأ يتلا زئاوجلا نأ حيحص

 الو ءامرتحم ايفاقث اديلقت قلخت نأ عطتست مل ةزئاج راسم يف لب ...رخآ وأ ماع زئاوج يف تسيل ةلكشملا
 ةزئاجلا ةيمهأ دكؤت يتلا نينانفلا تاحيرصتو «ينآلا زوفلا ةجرهب جراخ «ةيعرش تاذ ةلاح حبصت نأ

 !باسح الب متي ءيش لك مادام ...باسح الب مظعتو لوبتو

 !؟ نم مركي نم ٠

 ...ميركتلا تالفحب ةلقثم مويلا ودبت يتلا ةيروسلا تاطحملا تاشاش نأ ...ًاريخأ فسؤملا نم
 لعجت ...ميركتلا تالفح نع لذتبملا يراجتلا ينالعإلاو ... ميركتلا تالفحل يويزفلتلا لقنلابو

 ةباعدللو هد تلال ل ل يعل .ةيقيقح ةميق الب ميركتلا اذه لك

 ! رثكأ ال كاذ وأ لوؤسملا اذهل ةيسايسلا

 هذه نم :هسفن لأسي دحأ ال «ءانثلا نهّرغي تاوانسح١ ًايئاد ددرن اك نينانفلا مظعم نأ فسؤملا نمو

 وه امو .. .قوفتلاو عادبإلا تاحرمو نارفغلاو ةءاربلا كوكص رادصإ قح اهل نوكي ىتح ةهجلا

 ظ ! ؟فارتعاو ةميق يأ اهتاداهشل حبصي ىتح هنم فرصت يذلا ديصرلا

 ةءارب ىلع لصحت نأ حصي ميركتلا يف ةصاخ ةقيرط ؛تاونس ذنم انل تحبصأ هنأ فسؤملا نمو



 ١٠م ! ةسايسو ةقاحص :لوألا بايلا

 ةيقادصملاو بولسألاو لكشلا ىلع تاداقتنا يأب مركملا ثرتكي ال ثيحو ...مارتحالا قحتسي

 اي اهيف اي» ةقيرطب اوفرصتي نأ مه قوري نينانفلا ضعب نأ مادامو (دلوملا يف ةصح) هل نأ مادام

 !!«اهيفخا

 الو ماع يأر هيف سيل دلب يف ريياعملا ىضوف نع ةروص الإ يه ام «ةلؤوسم ريغو ةلوؤسم تاهج

 !نونزحي امالو «ةيقيقح ةفاحص الو «يأرلا عالطتسال ةلقتسم تاسسؤم

 ٠١09/١١" /5؟8 «يبرعلا سدقلا»



 !ةيليثمتو ...ةرماؤم سكيليكيو :حيصفلا يروسلاب

  سكاحملا هاجتالا جمانرب فاضتسا (ةحيضف مأ ةرماؤم :سكيليكيو) اهناونع ناك يتلا ةقلحلا يف

 بتاكلا وه لوألا :يموقلا مازتلالاو ةمواقملا ركسعم ىلع نوبسحي نيذلا باتكلا نم نينثا

 يفاحصلا وه يناثلاو ءتاساردلل سدقلا زكرم ريدم يواتنرلا بيرع يندرألا يفاحصلاو

 ًاحضاو ادب ءدحاو ركسعم ىلإ نيفيضلا ءامتنا مغر نكل ....فسوي م نسح يروسلا بتاكلاو
 يتلا ةرماؤملا تايرظنو ليجدتلاو تاراعشلا ضفري قطنم :نيفلتخم نيقطنم مامأ اننأ ةيادبلا ذنم

 لك نأ دقتعي قطنمو ...ةجح ةوقو نازتاو ءودهب يواتنر بيرع ذاتسألا هلثمي « «لقعلا فخست

 ةاقتنم ةبرسملا سكيليكب ,و قئاثو نأو «نطفلا نسح نم نظلا ءوس نأو ؛ةيليثمتو ةرماؤم وه ءيش

 ظ !ليئارسإ مدختو

 يفنأ الو .ةحيحص نوكت دق تابيرستلا هذه نأ دقتعأ انأ» «كسوب ميسج ىروستلا انلمز: لاق

 ةطاسب لكب هنأل هطابتغاو هرورس نلعأ وهاينتن نأ ثيحب ًامامت ةاقتنم «ةاقتنم اهنكلو اهتحص

 مئارج نم ةيضاملا ةثالثلا ةليلقلا ماوعألا لالخ تبكترا امم مغرلاب يساسألا حبارلا تجرخ ليئارسإ

 حيرص لكشب اهمسنلو ةيبرعلا ةمظنألا ضعبل ةعناخلا ةلذاختملا فقاوملا ىتح» :فاضأو ...«ةعينش



 /٠١ )!ةسايسو ةقاحص :لوآلا بابلا

 هطابتغا نلعأ نييرصملا نيلوؤسملا دحأ ينعي ...ًائيش اهنع دري مل ةينيطسلفلا ةطلسلا ىتحو رصم ينعي

 !«عقوتي امم لضفأ رصم ةروص ترهظأ ..سكيليكيو تابيرست نأ

 رومألا ىري نأ بجي ءًايعوضوم نوكي يك جناسأ ديسلا نأ ءفسوي م نسح ديسلا دقتعي اذكهو
 الو «ةلذاختملا ةطلسلاو ةعناخلا رصم حضفي ثيحب ...يدصتلاو دومصلا لود رظن ةهجو نم

 نكل «ميحجلا ىلإ ءالؤه لك بهذيلف انسح ...تمشيل ةصرف هيطعي وأ طبتغي نأ وهاينتنل حمسي
 ناك له ...برعلا نحن انصخت يتلا تابذاجتلا هذهب سكيليكيو تابيرست ةقالع ام مكيلع هللاب

 اههركي يتلا ةعناخلا ةيبرعلا ةمظنألا ةروص ىلع ظافحلاب ًالوغشم ةقيثو نويلم عبرلا يف جناسأ
 ! ؟فسوي م نسح ديسلا

 ذاتسأ- معزت مل سكيليكيو» :مارتحالا قحتسي قطنمب مالكلا اذه ىلع در يواتنرلا بيرع ذاتسألا

 يف ردصملا اذه نأ حضاوو نيعم ردصم اهيدل «ملاعلا تافلم لك نع تامولعملا لك اهيدل نأب - نسح

 اهعقومو سكيليكيو يدايأ ىلإ نآلا ىتح لصت مل «ةيجراخلا ينو نوغاتنبلا يف :نطنشاو يف نيناكم
 اهل نوكي تنأ اهترثأ ىللا اياضقلا نم ريثك امبرو «لاثملا ليبس ىلع 014 لا نم ةقيثو يأ ينورتكلإلا

 .«ةنوعاشبو ةحراخ لش شم 6ك دق اذه نآل هرقل ةحخش تانلن

 يفرحلا هريبعت دح ىلع سكيليكيو قئاثو نأل ًاباترم فسوي م نسح انليمز ودبي كلذ مغر نكل

 «..اهنيبو اننيب ةكرتشم مساوق كانه ناريإ نأ عم .ةطاسب لكب نييناريإلاو برعلا نيب انيفسإ قدتا»
 سرادملا ذيمالت ىتح نأ دقتعت الأ !لجر اي» :هيلع درف مساقلا لصيف هرواحم ىتح زفتسا يذلا رمآلا

 نم تحبصأ هذه ينعي ؟ءادعلا ناريإ نوبصاني برعلا نم ريثكلا نأ نوفرعي اوتاب يبرعلا ملاعلا يف

 :ةيفافشب حضويف يواتنرلا بيرع ذاتسألا امأ 2؟تاقبوملا هذه سكيليكيو لمحن اذامل «تاملسملا

 ناريإو يبرعلا لادتعالا ىمسي ام ملاعلا يف وأ تاذلاب يبرعلا قرشملا ةقطنم يف ةسايسلا تاملسم نم»

 نسح ذاتسألا نكل «سكيليكيو ريغل الو سكيليكيول ال ةجاحب انسل «ةيتادع ةقالع ةقالعلا نأ

 نينطاوملا نم ١// نأ ليلدب ءاقيقد سيل مالك اذه» :دريف «ناريإ نع عفادت مل اذامل هل لاقي نأ ىشخي

 .«رارقلا باحصأ يف ةلكشملا ةطاسب لكب ًاذإ ..ناريإ نيبو مهنيب ةيئادع ةقالعلا نأ نوري ال برعلا

 يه ام ؟ةيبرعلا ريهاجلا نع تكح سكيليكيو قئاثو شيل» :الئاستم يواتنرلا ذاتسألا مستبيف

 مل انأ ببسلا اذهل ...ةلكشملا ببس نع ةلكشملا باحصأ نع تكح ...رارقلا باحصأ نع تكح



 ا يع ] 00 ٠ ١04

 قفاويال يبرعلا ماعلا يأرلا نإ لوقأو «ةبيط تاقالعل وعدأ انأ «ةئيس ةيناريإلا ةيبرعلا تاقالعلا لوقأ 0

 .«ناريإ ءادعتسا ةرو رض ىلع هماكح

  ناريإ عم لماعتلا يف مهقافنو برعلا ماكحلا كر تيت األ ةناق ل دو قئاثوف اذكهو

 ,نلعلا يف خرشلا دادزي ال يك فيزلا اذه ىلع ظفاحن نأ بجي ناك ...سيلاوكلا يف ودعك اهريوصتو

 همظعم رشن يذلا» :نأ ةلصحملاب ىري فسوي م نسح انليمزو ...ءافخلا يف ةبرضلا جحضنت نكل

 . ةقالعلل «ةيبرعلا ةلودلاو ةيبرعلا ةلودلا نيب ةقالعلل ؛.همكاحو يبرعلا نطاوملا نيب ةقالعلل ءىبسي

 ةقالعلاةءاسإلا لع نزح نسح ذاتسألاق «رضنلاب مالككلا اذهو....«ةيمالسالاو ةيبرعلا لوذلا ني
 اوؤيسي مل ...تاباختنالا ريوزتو رقفلاو ةلاطبلاو ةيروتاتكيدلاو عمقلا نأكو «همكاحب يبرعلا نطاوملا
 .كلذ لعفتل ةرمآتملاو ةبيرملاو ةهوبشملا سكيليكيو تءاج لب ؛همكاحب يبرعلا نطاوملا ةقالع ىلإ

 وأ «مالكلا اذه لثم ددري يك يروسلا مالعإلا يف رهظي نأ داتعا يذلا فسوي م نسح ذاتسألا نإ

 (ةريزجلا) يف هسفن دجي ...ًارينتسم ًاركفمو ًاميكح هنوربتعيف «ريكفتلا نم ةيلآلا هذه سفنب عتمتسي
 يك هسفن يموقلا مازتلالا عقوم نمو ...رخآلا يأرلاو يأرلاو قطنملاو ةجحلاو ةيفافشلا ناحتما مامأ

 اهجاتحي يتلاو ءاهب رهظ يتلا ةقيرطلاب .. .ناحتمالا اذه يف رهظيف ...ةكرعملا ةفد فرح دحأ لواحيال

 !دضلا هنسح رهظي دضلاف ًاقح سكاعملا هاجتالا

 7١٠١/١7/77 (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 )م الكلا حورب طيرشتلاو روصتم دمحم :فسوي م نسح در

 ناونعب الاقه1+: نيسيا/لوآلا نيوناك نم نيرشعلاو:قاثلا ىف عوررغلا سدنقلا)ةذيرعح كرك
 «لامتملا بتاك روصنم دمحم ديسلا ماق لقو (!ةيليثمتو ...ةرماؤم نسسكيلكبو :حيصفلا يروسلاب)

 .ىفخت ال يتلا هتاياغ مثالي يك (سكاعملا هاجتالا» جمانرب يف يناسل ىلع درو ام فيرحتب

 يذلا (يبرعلا سدقلا ئراق نأب يتعانقل ءتاملكلا هذه ةباتك يف عورشلا لبق ًاريثك تددرت كلذ مغر
 يننأ الإ ءروصنم ديسلا لاقم ةيقادصم ىلع هسفنب مكحي نأ عيطتسي (سكاعملا هاجتالا) جمانرب دهاش

 ًايعوضوم نوكي يك جناسأ ديسلا نأ .فسوي .م نسح ديسلا دقتعي اذكه...» :روصنم ديسلا لوقي
 ةطلسلاو ةعناخلا رصم حضفي ثيحب ..يدصتلاو دومصلا لود رظن ةهجو نم رومألا ىري نأ بجي

 ىلإ ءالؤه لك بهذيلف انسح ..تمشيل ةصرف هيطعي وأ طبتغي نأ وهاينتنل حمسي الو «ةلذاختملا

 ..برعلا نحن انصخت يتلا تابذاجتلا هذهب سكيليكيو تابيرست ةقالع ام مكيلع هللاب نكل «ميحجلا

 يتلا ةعناخلا ةيبرعلا ةمظنألا ةروص ىلع ظافحلاب الوغشم ةقيثو نويلم عبرلا يف جناسأ ناك له

 .(؟فسوي م نسح ديسلا اههركي



 ١ ةروثلا لبق ام ةيروس

 ةكحضم (تادقتعما١ عارتخاب هسفنل روصنم ديسلا حمس دقو ءدكأتلاو ناميإلا نمضتي (داقتعا)لا نأ نوملعت

 ءءاحيإلل سبتلم لكشب هناونع غاص لب «قح هجو نود نم يلع هلواطت هتارقو هسفن مامأ رربي يك يب اهقصلأ

 ال فرش اذه نأ ءاديجو ًايدج ملعي روصنم ديسلاو ءيروسلا يمسرلا باطخلا لثمأ يننأب ءينفرعي ال نل

 .نييروسلا نييفاحصلا داحتا سلجم يف نيلقتسملا ليثمتل تارم ةدع تبختنا لقتسم بتاك انأف «هيعذأ

 ..برعلا نحن انصخت ىتلا تابذاجتلا هذهب سكيليكيو تابيرست ةقالع» نع روصنم ديسلا لءاستي

 اههركي يتلا ةعناخلا ةيبرعلا ةمظنألا ةروص ىلع ظافحلاب ًالوغشم ةقيثو نويلم عبرلا يف جناسأ ناك له
 ةقالعف .لهاج وأ لهاجتم نع الإ ردصي نأ نكمي ال لاؤسلا اذه نأ قحل او .(«فسوي م نسح ديبسلا

 ءاهنم ةئملاب ةرشع نم لقأ الإ رشني مل يتلا قئاثولاب ككشأ ملانأو «تابذاجتلا تمقاف اهنأ يه تابيرستلا

 ىلع« سكاعملا هاجتالا» جمانرب عقوم يف تبثم مالكلاو تلق دقل .ةيئاقتنالاب رشنلا تاهج تمب#تا يننكل

 ةاقتنم «ةاقتنم اهنكلو اهتحص ىفنأ ال انأ :ةحيحص نوكت دق تابيرستلا هذه نأ دقتعأ) :«تن ةريزجلاا

 ىلع «يساسألا حبارلا توبيخ ةئانس لك كاف نأكل هطابتغاو هرورس نلعأ وهاينتن نأ ثيحب امامت

 يتلا يروك ليشار «ةعينش مئارج نم ةيضاملا ةليلقلا ماوعألا لالخ تلعف اذام ليئارسإ نأ نم مغرلا

 «يريرحلا لايتغا ء.حوحبملا لايتغا .ممس يذلا تافرع رساي «نيروصملا تاسدع مامأ ةفارجب تسهد

 يف ةطقن هذه يل حمسا «قارعلا يف ءاملعلا لايتغا «نالوجلا يف ةماسلا تايافنلا نفد «ةيرحلا ةلفاق لايتغا

 ةيجراخلا ةرازو يف ناسنإلا قوقح ةرئاد نع ةرداص ةقيثو هذه ءرظن ةهجو تسيل هذه نأل ةيمعألا ةياغ

 تاوقلا عم قيسنتلاب نآلا ىتح نكمت داسوملا نإ لوقي ٠٠١4/7 / خيراتب ردص ريرقت «ةيكريمألا

 يف يعماج ذاتسأ ةئمثالث نم رثكأ ىلإ ةفاضإلاب ءايقارع ًايوون ًاملاع 0٠ لايتغا نم قارعلا يف ةيكريمألا
 ةذايعا «خيراوصلا قالطإو عنص ءاربخو نيرايطلاو طابضلا تائمو ةيملعلا تاصاصتخالا فلتخم

 اهتمهمو ٠٠١7 ماع يكيرمألا وزغلا ذنم قارعلا يف طشنت داسوملل ةعباتلا توملا قرف نأف كلذ ىلإ

 نيقباسلا نييركسعلاو نييندملا نم نيسدنهملاو نيزيمتملا نييقارعلا نييوونلا ءالعلا ةيفصت يه ةيساسألا
 ( ...هنم ءيش يأ دري ل ؟سكيليكيو قئاثو يف اذه درو نيأ .مهتلامتسا يف نطنشاو دوهج تلشف نأ دعب

 انأ تمهعا تلا ةيئاقتن الاب .ةرم ريغ .هسفن سكيليكيو عفوم سس وم جناسأ نايلوج فرتعا لقو

 ثلاثلا يف ةريزجلا ةانق ىلع ثب يذلا «دودح الب» جمانرب عم هئاقل يف كلذو ءاهب ةرشانلا تاهجلا

 يهو نويسيئر ءاكرش ةسم انيدل» :حوضوب لاق ذإ 30٠١« ربمسيد /لوألا نوناك نم نيرشعلاو

 «« ...اضيأ ةيبرغ ريغ ةيمالعإ تاسسؤم ىلإ تيطعأ داوملا هذهو ةريبكو ةيسيئر ةيمالعإ تاسسؤم



 11١ )ةسايسو ةقاحص :لوآلا بابلا

 تامامتهالا سكعي يساسأ لكشب نآلا ىتح رشن ام» :ليئارسإ سمت قئاثو رشن مدع ًارربم ًاضيأ لاقو
 هدر هون ام نكت اهنكل سيئانلاورمنات ك روووبتلاوتنان دز اغلا نينا ةرمكلا تحس[ ذه

 كرويوين بناج نم زايحنالا ضعب ابر سكعي اذهو» :ًاحوضو رثكأ ةروصب ًاريخأ لاقو .«ةيمهأ نم

 اهيلعو كرويوين يف يه عبطلاب زميات كرويوين نأل ليئارسإ نع داوملا ضعب رشن درت مل ابر يتلا زميات
 .«كانه دوهيلا ناكسلا تاروصتو رعاشم لوح ةنيعم تايساسح يعارت نأ

 .ارخآلا يأرلاو يأرلا» باب يف لخدي دق هنأل ؛هنع توكسلا نكمي «هتروطخ مغر «قبس ام لك

 نأ ىشخي نسح ذاتسألا نكل» :روصنم دمحم لوق ىه اهنع توكسلا ىننكمي ال ىتلا ةناهإلا نكل

 .«ناريإ نع عفادت مل اذامل هل لاقي

 لعوطخنأ ةكميام رخآو هللا الإ ًادحأ «ىشخأ» ال يننأو لقتسم بتاك يننأ ًاديج روصنم دمحم ملعي

 ناملس مد ردهب قلعتملا ريهشلا نايبلا ىلع اوعقو نم دحأ انأف !ناريإ ئلامأ يننأ وه هب ينمهتي نأ لقاع لاب
 .يتايح لاوط كانه ىلا يتوعد مدع رربي امم :نارهط يف ءادوسلا ةمئاقلا ىلع يمسا نإ يل ليق دقو ءيدشر

 لجر ةياهن) لسلسم نع يسيخبت لاقم ةباتكب روصنم دمحم ديسلا ماق ًاماع رشع ةسمخ يلاوح لبق

 ةدجن جرخملا نإ هلوقب اطغل روصنم ديسلا راثأ اهموي «هبتكأ ينويزفلت لسلسم لوأ ناك يذلا (عاجش
 هرود ىدأ يذلا ءشحولا ديفم دخ ىلع ةبرضلا رثأ نأل ««روكارلا» يف أطخ فرتقا روزنأ ليعاسإ

 نم تذخأ دق ةطقللا نأ نيبت دهشملا ةعجارم دنعو «رخآ ىلا ٍدخ نم لقتنا «.ناديز نميأ نانفلا رادتقاب

 عجارتي وأ رذتعي مل روصنم ديسلا نكل «ىربك «ةئيطخ» روصنم ديسلا هربتعا اب ىحوأ امت ةآرملا لالخ

 يه ةهازنلا نأ دقتعأ يننأل ,هتاودأ نم هنكمت مغر «هتاباتك ىلع لّوعأ دعأ ملاذل «ىطاخلا هفقوم نع

 !ةميق الب هتاراهم لك ودغت ءاهب بتاكلا طرفي امدنع «مالكلا حور

 ةيلالقتسالاو ةفاحصلاو ءارتفالا لوح :روصنم دمحم بيقعت»

 جمانرب يف فوصوملا هروهظ تلوانت يتلا يتلاقم ىلع فسوي م نسح ليمزلا دري نأ ًاقح ينرسي

 حور وه تاماهتالاو نيوختلا ال راوحلا نأل ««تايضرأو تايئاضف) ةيواز يف «سكاحملا هاجتالا»

 باب يف لخدي وه لب ءانجهتسم وأ ًائجافم ًارمأ تاماهتا نم يل هلاك ام لك ربتعأ نل كلذلو «مالكلا

 .يلاعلا رتوتلا ةمس لمحي ناك نإ ىتح (عورشملا راوحلا) اذه



 ليل _ ظ 00 ظ ١ ةروثلا لبق ام ةيروس

 هتلقن ام لكف (تن ةريزجلا) عقوم ىلع ةقلحلا صن ىلع عالطالا ةداعإل ءارقلا وعدأس نم انأ ةبسانملابو
 فيضلا دودر يه يتاجاتنتسا ةقد ىلع ليلدلاو . .فيرحت يأ هب سيل ءايفرح ًامالك ناك هناسل ىلع

 الأ !لجر ايد :الئاق فسوي م نسح ديسلا بطاخ يذلا جمانربلا رواحم دودرو لب «هيلع رخآلا

 ناريإ نوبصاني برعلا نم ريثكلا نأ نوفرعي اوتاب يبرعلا ملاعلا يف سرادملا ذيمالت ىتح هنأ دقتعت
 م نسح ديسلا ججح لك ةيلاتلا عئاقولا تبذك دقلو «تاملسملا نم تحبصأ هذه ينعي ؟ءادعلا

 ا و وي لا ل ياي وو

 اس قئاثو نع كيهان ءسامح ىلع ءاضقلا ليئارسإ نم تبلط حتف ةكرح نإ لوقت ةقيثو يضاملا

 ؛نطفلا نسحس نم نكي لانئيمز هب لمت يذلا نظلا ءوس نأ ينعي م ..نانبل ي راقآ ١4 قيرف تنانأ

 . لخدي درو ذخأ درجم نآلا ىتح هتدروأ ام لك ىقبي لاح لك ىلعو !جالعل جاتحي ًانمزم ًاضرم لب
 ءبيناكا فراخ عسر كحل «نيتطقن ةمث نكل ...هل يمارتحا تنلعأ يذلا راوحلا باب يف

 :لقألا ىلع اهنم ىلوألا تبثي نأ نسح ليمزلا ىدحتأ

 :يلوقب ًاطغل راثأ (عاجش لجر ةياه:) هلسلسم نعالاقم تبتك ًاماع رشع ةسمخ يلاوح لبق يننإ هلوق :لوألا

 لقتنا دق ءشحولا ديفم دخ ىلع ةبرضلا رثأ نأل «روكارلا" يف أطخخ فرتقا روزنأ ليعامسإ ةدجن جرخملا نإ
 ديسلا هريتعا طب ىحوأ ام ةآرملا لالخ نم تذخأ دق ةطقللا نأ نيبت دهشملا ةعجارم دنعو «رخآ ىلإ ٍدن نم

 ىلع لّوعي ال هلعج امم ئطاخملا يفقوم نع عجارنأ وأ رذتعأ مل :هلوق دح ىلع يننكل ««ىربك ةئيطخا روصنم
 نع ًامامت ةفلتخم ةيفاحص ةسردم ىلإ يمتنأ يننأل يتاباتك ىلع نسح يليمز لّوعي الأ ًادج ينرسي .. .ياباتك
 دوجوم يلاقمو ؛ةحصلا نع راع مالكلا اذه نأ حضوأ نأ دوأ يننكل ؛ .اهيلع لوعي يتلا تاباتكلا ةسردم

 بذكلاب انه همب#أ انأو .. .ًاديدحت شحولا ديفم دخ ىلع روكار أطخ نع ثيدح يأ هيف سيلو :يدل

 .اهنع رذتعأو عجارتأ ملو ةئطاخلا ةظحالملا هذه ترشن وأ تبتك يننأ ت تبثي ام مدقي نأ هادحتأو «ءارتفالاو

 لثميل نييفاحصلا داحتا سلجم يف ًارارم بختنا «بتاكك هتيلالقتسا نع رركتملا هعافد :ةيناثلا

 داحتا سلجم يف نولقتسم كانه ناك ْنِإ ًامات حضوي ةيروسلا ةفاحصلا لاح نإ ...لوقي امك نيلقتسملا
 !ناتسناغفأ يف يازرك دماح ةيلالقتسا هبشت فسوي م نسح ديبسلا ةيلالقتسا نأ مأ ...نييفاحصلا

 ٠0٠١/١7/7١ (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 ام ةريخألا ريراقتلا بتكي (35 قشمد كييازوم» ةياور لطب

 !ةروثلا لبق

 ةيروس نم يجورخ لبق نمآلا عورف دحأ ىلإ ءاعدتسا رخآ يف اهتيقلت يتلا ةددشملا تاريذحتلا ببسب

 يف يرجي ناك ام عتاقو لقنل «راعتسم مساب ةباتكلل تررطضا 35١١١« سرام / راذآ نم عباسلا يف

 .ةروثلا عالدنا لبق ةريخألا عيباسألا يف يقشمدلا عراشلا

 ريراقت ةباتك يف ..دادح زاوفل (34 قشمد كييزاوم) ةياور لطب وهو «ناحرس فسوي#» مسا ترتخا

 لئاسو اهتلوادتو (يبرعلا سدقلا) ةفيحص يف ترشن ..ىسفنب اهعئاقو ىلع ادهاش تنك «ةدع

 «ةدئاسلا ةينمألا تاءارجإلاو ءاوجألا ةعيبط قثوت يهو «عساو قاطن ىلع تنرتنالا عقاومو مالعإلا

 .كاذنيح يروسلا عراشلا ةروصو



 055 0 ا ةروخلا لبق انف ةكوونت

 بايثب نوربخمو ...يالريمأ رمع جرخملا ةزانج تروص اريماك ةرداصم ٠
 مهب +٠0 < © هوه 4<

 !قشمد عراوش ف نورشتنم ةقينأ

 جرخملا ةزانجل ًاروص نوطقتلي اوناك نيذلا بابشلا دحأ اريماك ةيروسلا نمألا تاطلس ترداص
 قفارتو «يضاملا تبسلا رهظ روهمجلاو نيفقثملا نم ريبك عمج هعيش يذلا ؛يالريمأ رمع لحارلا

 مهيلإ راظنألا اوتفل نيذلاو «ةيندملا سبالملا اودترا نيذلا نيربخملا نم ريبك عمج دوجو عم عييشتلا
 ءاهلمحي ناك ةبيقح ةرداصم عم ةزانجلل ًاروص طقتلي ناك يذلا باشلا اريماك ةرداصمب اوماق نيح
 .تايع دوهش دافأ (بسح

 يف اودهاش مهأب «ةيرسق ةينمأ تاءاعدتسا يف ةيروسلا نمألا ةزهجأ ىلع اوددرت املاط نوفقثم دافأو
 يف نورشتني مهو «عورفلا كلت يف مهنوفداصي اوناك نيذلا نمألا لاجر نم ديدعلا ةيضاملا ةرتفلا
 ًاصوصخ ءاهياحصأ نم مهنأ يحوي اب ةيراجتلا تالحملا مامأ نوفقيو ةقينأ ًابايث نودتريو «عراوشلا
 .يساسألا هزكرم ةيديمحلا قوس دسجي يذلاو «ةميدقلا قشمد ةنيدمل يراجتلا طسولا يف

 وهو ءارخؤم ةيديمحلا قوس يف دهوش «هجولاب هفرعي يذلا نيربخملا دحأ نأ ضراعم بتاك لاقو
 ديدعلا مايق نع نينطاوملا نم ديدعلا ثدحت (ى ...قوسلا ةكرح نابقرت هانيع |نيب ءبراوج عيبي
 يف ثدح مب مهئارآ ةفرعم لجأ نم .مهعم ةرشابم تاراوح حتفب (يسكاتلا) ةرجألا يقئاس نم
 «ةرجألا تارايس يقئاس نم ًامسق نأ ةداع يروسلا نطاوملا فرعيو .ًاضيأ رصم يف ثدحيو «سنوت

 يف ثيدحلل مه عاقيإلل وأ ...هنولوقي امع ةروص لقنل امإ ءنمألا عورف عم نولماعتم نوربخم مه
 .روظحملا

 بايغ نع ةحيحص ريغ ًارابخأ ةيروس يف نيدمتعملا نييفاحصلا نيلسارملا ريراقت برست ادنيبو

 تارهاظم ين نوجرخي نييروس نينطاومل تاكرحت نعو «ءيروسلا عراشلا يف ينمألا دوجولا رهاظم
 يف لملمتلاو بضغلا رهاظم نم رهظم يأ بايغ نعو «دسألا راشب سيئرلل ًامعد تارايسلاب ةيوفع
 يروس بضغ مويل ةوعدلل كوبسيفلا ىلع ترشتنا يتلا تالمحلا قاصلإو لب «نييروسلا طاسوأ

 عراوش يف يرجي ام ماتهاب بقري يذلا يروسلا عراشلا نإف-(بغشلا ةراثإ نولواحي نييليئارسإ) ب ,

 اهسأر ىلع ىقبي يتلا ةيهاركلا رهاظم نع يفخ ريبعتو بقرت ةلاح يف ودبي ءىرخأ ةلعتشم ةيبرع



 116 !ةسايسو ةقاحص :لوألابابلا

 ءابرقأ نم ةعومجمل ىربكلا يروسلا داصتقالا تازايتماو لمعلا صرف تمنأ ىتلا راكتحالا رهاظم

 .فولخم يمار مهسأر ىلعو ءيروسلا سيئرلا

 قرحت بوعشلا» :لوقت نينطاوملا فالآ ىلإ ةلاسر فولخمل ةكولمملا ليابوملا ةكرش تلسرأ ايفو

 مالستسا الو عجارت ال دسألا راشب اندئاق ىقبيل اندالوأو انسفنأ قرحن نحنو اهسيتر رييغتل اهسفن

 «ةلاسرلا هذه ىلع يروسلا بابشلا در دقف «كوبسيفلا ىلع اهرشنب تبلاطو «نطولا دتاق اي كعم

 «ةطلسلا يف ءاقبلا دارأ اذإ فولخم ىمار قرحي نأ دسألا راشب سيئرلا ىلع» :اهدافم ةتكنب

 تسعاقت يتلا ةينيومتلا داوملا ضعب عيزوت ربع يداعلا نطاوملا ةوشرب ةيروسلا تاطلسلا موقت |نيبو

 ةينورتكلإلا عقاوملا طشنت |نيبو «ةريخألا رهشألا يف ماظتناب اهعيزوت يف ةيكالهتسالا تاسسؤملا
 ةعاشإب 500 تامولعملا عرف اهيلع فرشي يتلاو «ةيروسلا تارباخملا ةزهجأ نم ةلومملا ةيروسلا

 يركتحم تازايتماب ساسملل ةدعتسم ريغو «ةئيطب نآلا ىتح ودبت «ةيداصتقا تاحالصإو دوعو
 نإف ,عراشلا ددري امك (سبايلاو رضخألا اولكأ) نيذلا يروسلا سيئرلا ءابرقأ نم يروسلا داصتقالا

 ًافعاضم ًادهج لذبي ماظنب ةقثلا وأ اضرلا تاجرد ىندأ نع دعبلا لك ًاديعب لازام يروسلا نطاوملا

 قلغي هنأب فارتعالا ديري ال لاز امو ...لبسلا ىتشب ةينمألاو ةيمالعإلا بيذاكألا قيوستل مايألا هذه

 ىلإ ...ةفاك يروسلا بعشلا تاقبط ىدل ريبعتلاو يأرلا ةيرح لاكشأ طسبأ دض ةايحلاو ءاوحلا ذفانم

 لاقتعا رمتسيو ءلحر ضراعم يروس جرخمل ةزانج تاطقل روصت اريماك اهيف رداصت يتلا ةجردلا

 خيش ءاقبإ نم ماظنلا لجخي الو «ماع نم رثكأ ذنم رمعلا نم نيرشعلا زواجتت مل ةباش ةيروس ةنودم
 !رمعلا نم نيناثلاو ةيداحلا زواجت يذلا وهو يفسعتلا لاقتعالا نهر حلاملا مثيه نييروسلا نيماحملا

 ٠١1١/7/8 (يبرعلا سدقلا) ةديرج

 طسو 2 بضغلا ةرارش لعشت ... نطاوملل يطرش اههجو «رامح اي شما» ةرابع ٠

 ):يراجنلا قشمد

 قاوسألا مهأ ىدحإ (ةقيرحلا) ةقطنم يف يروس نطاوم ىلإ ريس يطرش اههجو ةرابع «رامح اي شما

 ريزو روضح تعدتساو «ةبضاغ ةضافتنا ةرارش ىلإ لوحتت تداك «ةميدقلا قشمد طسو يف ةيراجتلا



 1 ظ ةروثلا لبق ام ةيروس

 .يروسلا نطاوملاب تقحل ىتلا ةناهإلا ىلع نيجتحملا ةئثدهتل ءرومس ديعس ءاوللا يروسلا ةيلخادلا
 تعدتسا يتلا ةظحللا ىلإ عراستتو رومألا مقافتت نأ لبق برضلاب ءاذتعا ةلاح ىلإ تروطت يتلاو

 .ناكملا ىلإ هروضحو ةيلخادلا ريزو لخدت

  لخدي نينطاوملا دحأ ناك نيح «يراجلا (رياربف) طابش نم رشع عباسلا سيمخلا رهظ تأدب ةصقلا

 هلهمت دعب ريسلا يطرش هردابف «ريهشلا ةيديمحلا قوسل يزاوملا ةقيرحلا قوس لخدم يف هترايسب
 2 ناك اف (رامح نيتس علطتب» نطاوملا هيلع درف «رامح اي شما» :تارايسلاو ةراملاب ةظتكم ةقطنم يف

 درل «ةرايسلا نم لجرتلا ىلإ نطاوملا عفد ام ءاهلمحي يتلا رورملا اصعب هبرض نأ الإ يطرشلا نم

 الخدت ناكملا يف نيدجاوتملا ةطرشلا رصانع نم نينثا نأ الإ .بضغلا ةروف يف يطرشلل ةناهإلا

 يطرشلل ةناهولا در ىلع ًارصم هوأر نيح نطاوم برض يف اكراش ام ناعرسو «امهليمز نع عافدلل
 دحأ ىأر امدنعو ..(يبرعلا سدقلا) ل ةدكؤم تاياور يف نايع دوهش دافأ (بسح ءهبرضب رداب يذلا

 ...ةراملا عمجت ىعدتسا ام ةثاغتسالاو خارصلاب أدب «هيلع ىدتعملا هجو ىلع ليسي مدلا نينطاوملا

 يراجتتلا فرصملا عرف برق ءانب لخدم ىلإ هيلع ىدتعملا نطاوملا بحس نم ةطرشلا تنكمتو
 ' اوقلغأ نيذلا «ةقيرحلا راجتو نيقوستملاو ةراملا نم ًالتما دق ناك عراشلا نأ الإ «ةقيرحلا يف يروسلا

 تلخدت ام ناعرسو ...«هوعلاط ...هوعلاط» :نوفتبي اوحارو نيرهاظتملل اومضناو مهتالحم اعيمج

 ةعبرألا اهددع زواجت يتلا عومجلا نأ الإ .ةيديمحلا ةطرش مسق سيئر رضحو «ةطرشلا تارايس

 ةقيرحلا ةقطنم لخادم لك تألم - ةروصم ويديف عطاقمب اندمأ نم ريدقت بسح - فالآ
 .ةكرحلا نم مهتعنمو «هيلع ىدتعملا نطاوملا زاجتحا ناكم ترصاحو ؛«ةيشيوردلا عماج

 هدوهج نأ الإ .نيرهاظتملا ةئدهتل ةلواحم يف رضحح قشمد ةطرش دئاق نأ كلذ دعب نايع دوهش ىورو

 حورلاب» نوفتبي مهو عومجلا نيب نمألا يربخم نم ددع سدنا «ةرهاظملا ىرجم رييغتل ةلواحم ينو
 توصب فاتهلاب مهوتكسأ نيذلا نيبضاغلا نيرهاظتملا ضاعتما راثأ ام «راشب اي كيدفن مدلاو

 نيعمتجملا ةوحن راثأ ام (هومرفيب هوكرتت الد :تارابع مث. .«لذنيب ام يروسلا بعشلا» :دحاو

 يف نمألا ةزهجأو ةطرشلا لبق نم يروسلا نطاوملا اهب لماعي يتلا ةيشحولا قرطلا نوفرعي نيذلا
 ٠ !هيلغ ىدتعمو انيرياناك ول حو .تاالاحلا هذه لثم



 ١١ !ةسايسو ةقاحص :لوآلا بابلا

 ةدحاولا يلاوح يف تدهوشو «ةقيرحلاو ةيديمحلا ةقطنم ىلإ يدؤملا قيرطلا عطقب رورملا ةطرش تماقو

 ظتكملا ةروثلا رسج قلغت يهو «رورملا ةطرشل ةعبات نوللا ءاقرزو ءاضيب (شنو) ةرايس ءرهظلا دعب

 ؟لخدقلا نمألا نضاتع ةلواخ يبس ىرشاملا ىبضحلا ةغامتو....ًامات ًاقذاغإ «تاراتسلاب ةذاغ

 هعفد رصنع ىلع مئاتشلاب لاما ًاباش نإ «ةقيرحلا يف نيلماعلا نم نايع دهاش لاقو ...سانلا قيرفتو

 تربع يتلا ةيريتسملا بضغلا تابون نم ةبونب هيلع درف «نمأ انأ ...ةصرع كالو دّعب» ًالئاق ةظلغب

 !ةليوط دوقع ذنم نمألا لاجر يدي ىلع هيناعي يذلا رهقلاو لالذإلا نم يروسلا نطاوملا لملمت نع

 نم ةتس ةبحصب رومس ديعس ءاوللا ةيلخادلا ريزو روضح ىعدتسا ام كلذ دعب رمألا روطت دقو

 هيلع ىدتعملا باشلا مهنم بلط نيح الإ ءاوضفني مل نيرهاظتملا نأ الإ ...ماعلا بئانلاو ءادمعلا

 هنأ عومجلل ةيلخادلا ريزو دكأ ايف .هب زجتحا يذلا ءانبلا لخدم نم جرخي وهو هوأرو ...كلذ

 رمآلا نأو ...هبرض ىلع هعم اونواعت نيذلا هءالمزو نطاوملا ىلع ىدتعا يذلا يطرشلا بساحيس

 !باقع الب رمي نل

 راجتل يديلقتلا لقثلا زكرم «ةقيرحلا يح ةرايزب تمق «ةقيرحلا ةقطنم ىلإ ةيدؤملا عراوشلا حتف دعبو
 ةلاح نأ ًاحضاو ناكو «رتوتلا نم ةلاح يف ثدح امع تاياورلا نولدابتي ءقوسلا راجت ناكو ...قشمد

 اومدختسا ول ...قاطي دعي مل لاحلا» :نابشلا دحأ يل لاقو ...ناكملا ىلع ميخت لازت ام بضغلا نم

 :رخآ فاضأو «رومألا لصتس نيأ ريدقت ىلع رداقب دخأ ناك امل ...اندض مهتداعك لالذإلاو فنعلا

 تنافر ضت اهنإ نيس طرقا كولس نبل اذهل ةكنلات ئأ رونا م لإ نكلاد: امانغاو ارقن اننودزرتا
 ًاعافد هتوص عفري نأ هل قحي ءيش رخآ نأ ىريو ...هوفلخ يللا دنع ًادبع نطاوملا يف ىري لماك ماظن

 .(هتمارك نع

 موسرلا ةميق ضيفختب تردص يتلا ميسارملا نأ نينطاوملا نم ةعومجم ربتعا ...لصتم قايس يفو
 ةميق) ةبيرض ضرفت نأ بيعملا نم نأل «نوقذلا ىلع رفاس كحض» يه ةيئاذغلا علسلا ضعب ىلع

 هذهف «زوملاو لافطألا بيلحو تويزلاو ياشلاو نبلاو زرلا لثم ةيساسأ ةيئاذغ داوم ىلع (ةفاضم

 .مهضعب ىأر امك اهشيع لصحت داكلاب يتلا رسألا فالآ قحب «ةميرج» يه اهساسأ نم ةبيرضلا
 ىنغت ال تادودعم تاريل ىوس نطاوملا ءبع نع ليزي نل ...ةكاملاب )5١( ىلإ )١17( ةبسنب اهضيفختو

 [جح اهيطعيو ءصاخلاو يمسرلا مالعإلا اهل جوري يتلا تاءارجإلا هذهو ...عوج نم نمست الو
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 بئارضلا مك ىري وهو ؛هيضرت نأ لدب بضغلاب نطاوملا روعش نم ديزت ...اهرثأ نم ريثكب ربكأ
 سيئرلا لاخ نبا فولخم يمار تاكرشل اهعفدي يتلا «ةيلاعلا روجألاو موسرلاو «هلهاك لقثت يتلا
 نم وأ ءاهلك تاراطملا ينو ةيدودحلا ذفانملا ىلع هل ةمؤملا ةرحلا قاوسألا قطانم يف ءاوس يروسلا

 يبرعلا نطولا يف ىلعألا اهتفلكت ربتعت يتلاو ؛:ةصقانم الب هل تيطعأ يتلا ليابوملا ةكرش زايتما لالخ
 كوبسيفلا تاعومجم ىدحإ نايب يف ءاج اى «تامدخلا أوسأ نم يه اهتامدخو ...برغملا بناج ىلإ

 ىلع بارضإلل موي ءرهش لك نم عساتلا موي لعجلو ؛ةيروس يف ليابوملا يتكرش ةعطاقمل تعد يتلا
 نم ةكرابمي يروبملا نطارلا لغ ضرك ينتلا ةلاظلا ةيراكتسالا طورشلا هةر ءلبايولا مادختما
 !هقوقحل ةيعارلا ةلودلا

 7١1١/7/١9 (يبرعلا سدقلا) ةديرج

 دجنتست ةيجاجتحا ةلتفال عفر يروس نطاوم لاقتعا ؛قشم همد طسو ةحاس © ٠

 !«ةباصعلا» نم دالبلا سيكئرب

 ضفنتنا يتلا ةريهشلا ةرهاظتلا (رياريف) طابش ١7 يف تدهش يتلا قشمدب ةقيرحلا ةحاس بلق يف

 نمألا ةزهجأ تناك ...هتماركب سملاو نابشلا دحأ لع ةطرشلا لاجر ءادتعا دض قوسلا يلاهأ اهيف
 نمألا لاجرو نوربخملا ئجوف نيح ءرخآ كبرم ثداح عم دعوم ىلع يضاملا ءاعبرألا موي ةيروسلا
 اة ل ل ءريهشلا يراجتلا قوسلا نوؤلمي نيذلا

 .«ةباصعلا نم انذقنأ راشب اي.. .ليكلا حفط» :اهيلع بتك ةتفال عفريو

 الا لاجراانا تابع درويش يور زك ضر قف هضمي رست ىيذلا ةزاما ةظمج تالا طولا >

 ةيديمحلا ةطرش رفخم ىلإ مهقفاري نأ هنم اوبلط مث «هب اوطاحأو «ةتفاللا بحاص وحن اوعفدنا دقف
 عم لماعتلا يف ةيروسلا نمألا ةزهجأ ةداع تجرد امك ...ءاذيإ وأ برض نود نم ا(منإ ءبيرقلا
 ةلواحمو «رفخملا ىلإ هتقفارم ىلإ راجتلا نم قوسلا يف هفراعم ضعب عفدنا دقو ...لزعلا نينطاوملا
 .نييضاملا سيمخلاو ءاعبرألا ىموي لالخ !ةينمألا تاهجلا ىدحإ ىلإ لقني نأ لبق ءًايباجيإ لخدتلا
 انملعو «كانه انلوجت دقو «لوألا ةقيرحلا قوس ثيدح يه هتصق تناك ًالقتعم باشلا ناك نيح
 ل ا علبيو روصتم نيدلا ماسح وه. صخشلا مسا نأ



 لح !ةسايسو ةفاحص :لوآلابابلا

 ًايمتنم سيل هنإ هفرعي نم ضعب انل لاقف ةرتاوتملا ثيداحألا لالخ نم هتصق انعبات دقو ...قوسلا

 رشتسي مل «ًاتحب ًايدرف ًالمع ناك هلعف ام نإو «ةقباس ةيسايس تامامتها هل تسيلو «رايت وأ بزح يأل
 ديري هنإ لوقي عمس «هتقفارم نمألا لاجر مهنم بلط نيحو ...هتكراشمل ًادحأ ٌعدي ملو هيف ًادحأ

 !سيئرلا ةلباقم

 نمألا نم ليحأ نأ دعب «يضاملا تبسلا موي رهظ دعب هنع جرفأو ...مايأ ةثالث ةدمل ماسح لقتعا

 ةمهتب يركسعلا ءاضقلا ىلإ اريخأ هليوحت متو ءاردع نجس يف عدوأ مث «يئانجلا نمألا ىلإ يمايسلا
 قوسلا نع هبايغ ببسب هب ءاقتلالا نم نكمتن لو ...هنع جرفأ مث (ماعلا نمألاب لخت تارابع ةباتك)

 ةينوثاراملا هتلحر نأ الإ ًابقارم تاب هطخ نأب مهداقتعال يفتاهلا همقر انءاطعإ هتاقدصأ ضفرو

 وأ ىذأ يأل ضرعتي مل هنأ اودكأ نيذلا .قوسلا يلاهأ ثيدح تناك ةيضاملا ةثالثلا مايألا لالخ

 قوس ءاوجأ يف ءودهلاو حايترالا نم ًاوج عاشأ هنع جارفإلا نأو .هآر نم ضعب ملع اك ءطغض
 اهتارظنب ةزيمملا نيربخملا هوجو ودبتو «ةعباتملاو ةطرشلاو نمألا تارايس مويلا هب طيحت يذلا ةقيرحلا

 قاوسألا نم ةعومجم ىلإ ةيضفملا ةعساولا هتحاس المت .حوضفملا يلكشلا اهاغشناو «ةبيرملا

 5١1١/7/١ (يبرعلا سدقلا) ةديرج
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 !اييافر ةملؤم امارد ... يروسلا داسفلا لسلسم

 هتجرخأو .ةريمح داؤف هبتك يذلا (باكذلا داوي نال زغ) لسلسم لوح رخو عسأو لدج راد

 (ماشلا) ةانق ةشاش ىلعو يضاملا ناضمر يف يروسلا نويزفلتلا ةشاش ىلع ضرعو يجتبرش اشر

 ةوقب لوانتي ءروكذملا لسلسملا نأ كلذ ..ارخؤم هضرع (ىس.يب.مإ) ةانق ديعت نيح يف ءاهقالغإ لبق

 دالبلا يف ًاداسف ثيعي ريبك لوؤسم نبا ةصق لالخ نم «ةيروس يف يموكحلا داسفلا اياضق ةأرجو

 مادختسا ةءاسإو تازواجتلا ىلع الو «طقف ةهوبشملا تاقفصلا دقع ىلع زكري ال لسلسملاو .دابعلاو

 ىتلاو ءاذه لوؤسملا نباب طيحت ىتلا ةيناسنإلا تاقالعلا ليصافت ىلع زكري لب ءبسحو ةطلسلا

 هنم حوفت نسآ عقنتسم ىلإ ...ةيهانتماللا هتحاقوبو ءيركفلاو يناسنإلا هتاوخب الوحي نأ يف حجني

 ةيقالخألا ميقلا لك رايهناب قيمعلا ساسحإلاو روفنلاو ةيهاركلا رعاشم

 يتلا داسفلا ميقل ةقيمع طابنتسا ةلواحمو زيكرتب بوتكم وهف «دهاشملل ًامداص ودبي لمعلا نأ قحلاو

 ليصافتلا هذه لك طبرل هيعس انه بتاكلل بسحيو «ةريخألا ةثالثلا دوقعلا يف ةيروس يف ترشتنا

 يس ل ا اال .امومع دلبلا ةلاحب

 !دسافلا لوّؤسملا نبا تابلطو رماوأل ىمعألا هدايقنا ريريتل
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 ةلفطتم ًامأ مضت يتلاو «ةككفملا ةيلئاعلا هتئيبب ةيروحملا ةيصخشلا داسف طبر ءبتاكلل بسحي كلذك
 اهب اهتاياور خسن نم ريبك ددع ءارشب ةيمسرلا تاسسؤملل اهجوز تاييمعت نم ديفتست بدألا ىلع

 نم ازمر حبصي نأ ثبليال ةعماجلا يف روتكد اهجوزتي ايلقع ةفلختم ةقيقشو ««ءانتقالا» ةيلمع ىمسي
 . !ةهوبشملا اهتاقفص نيوانع نم اناونعو ةلئاعلا داسف زومر

 داسفلا ىلع مغرأ يراجتلا طسولا نأ فيك رهظت ةقالع يهف «راجتلا رابكب لوؤسملا نبا ةقالع امأ
 دالوأ ةبغرو .ةهج نم رحلا يراجتلا لمعلا دييقتو داصتقالا ىلع ةلودلا ةزهجأ طلست ببسب

 لمع يأ ةلقرع مهذوفنب نوعيطتسي مهنأ رابتعا ىلع مهقازرأو مهحابرأ راجتلا ةمساقم يف نيلوؤسملا

 رجاتلا دادعتسا نع كيهان ...ًاينوناقو ًايلس نوكي نيح ًارصح لب ءاينوناقو ًاهيلس ناك امهم يراجت
 !ناك لكش يأب ةددهم اهاري نيح هتراجت ةياحل يخيراتلا

 «نطولا دسج رخنت يتلا ىرخألا ليصافتلاو تاراشإلا نم ريثكلاو ءاهريغو ليصافتلا هذه اعبط

 ةفاقثلاو ةفاحصلاو داصتقالاو عمتجملا ىلع هترطيسو هذوفن طسب ماظن ةيلآ اهتعنص اهلماكب ةقبط

 نويزفلتلا يف دئاسلا يباقرلا لقعلا ةيلآب يتفرعم عقاو نمو ...بسحو ىبايسلا لمعلا ةيلآ ىلع سيلو

 .طقف وه هجتني ام سيلو «ةصاخلا تاكرشلا اهجتنت يتلا تالسلسملا صوصن بقاري يذلا يروسلا

 عيرشت نعو «تاحورطلا هذه لثم لوبق نع نوكت ام دعبأ ةباقرلا هذه نإ ءلوقأ نأ ًارس سيلف

 يوطني هنأ مهضعب نظي دق يذلا ءداسفلا اذه لك حوضوو ةحارصب اولوانتيل باتكلا مامأ باوبألا

 لبج نم رهاظلا ءزجلاب هبشأ هنأ نييروسلا نم ريثك فرعي نيح يف ...ةيماردلا ةغلابلا ضعب ىلع

 .مئاعلا ديلحلا

 .اهبحاصل (ينفلا جاتنإلل قرشلا) لمعلل ةجتنملا ةكرشلا نأ ىرخأ ةهج نم لؤاستلل وعدي ام
 نود ينابق رازن رعاشلا لسلسم ىضاملا ماعلا تجتنأ يتلا ةكرشلا سفن يه «ةمعط ليبن سدنهملا

 لك هعم عفنت مل يوطلس معدب لمعلا ضرعو «نيناوقلا لك زواجت تعاطتسا يتلاو «هتثرو ةقفاوم

 مارتحاو ةثرولا قوقح ظفح يف ةدعاسملل ةيسايسلا تادايقلا ىلعأل هترسأ اهتهجو يتلا تاءادنلا

 اهتاهجوت يف نوكت ام دعبأ هذهك ةكرش جاتنإ نأ ينعي امم ...هضرع مث لمعلا ذيفنت فاقيإو هئارت

 .اعم ايندلاو ايلعلا ةباقرلا ميق ىلع درمتلا ةلواحم وأ ةطلسلا جاعزإ



 ١١ه 1 ةسايسو امارد :يناثلا بابلا

 ىلع ةينفلا طاسوألا يف قوسي ناك (بائذلا يداو يف نالزغ) ذيفنت متي ناك نيح هنأ فورعملا نمو

 مهفن دقو ...يبعزلا دومحم رحتنملا ءارزولا سيئر نبا «يبعزلا حلفم داسف روصي يذلا لسلسملا هنأ

 رارقب هداسف تنلعأو نمز ذنم ةلودلا هنع تلخت صخشب قصلت ةرهاظ يرعي نأ دارأ لمعلا نأ انه

 .مادخ ميلحلا دبع قباسلا بئانلا دالوأ ةرشابم ريغ ةقيرطب سمي دق لمعلا نأ نع كيهان .. .يمسر

 عناملا مف ...ًاضيأ مهيلع بوضغملا نم اوراص ءالؤهو «ةيراجتلا عيراشملا نم ريثكلا مه تناك نيذلا

 يداعلا عراشلا لجرل ىتح احومسم راص «نيجذومن يف نيلوؤسملا دالوأ داسف ةرهاظ لازتخا متي نأ

 هتكرشو «ةمعط ليبن لثم اصخش يرغي دق رمأ وهو .. .بئاصملا لك مهلمحيو مهمتشي نأ طيسبلا

 !ةفوصوملا تاطابترالاو لجسلا تاذ

 ًاكسامتم ًاصن مدق هنأل «لمعلا بتاكل ريدقت ةيحت لجسأ نأ دب ال «تارابتعالا هذه نع ًاديعب ًاعبط

 الو ...يموكحلا طيحملا لماك نع ةرهاظلا لزع ءانايحأ هتالواحم مغر ةيرهوج ةأرجب ىلحتيو «ينف

 ةوطخ وطخت يهو ءانزاوتمو ًانقتم ًايجارخإ ًءادأ مدقت يتلا ءيجتبرش اشر ةجرخملا دهجب هونأ نأ دب

 «يلوخ يصقل صاخلا روضحلا نع ًالضف (ةمعان كاوشأ) قباسلا اهلسلسم دعب ىرخأ ةرم ةحجان

 جذومنلا اذه يقيقحلا يماردلا دعبلا تسرك اهبر ةيزازفتسا ةقافصب لوؤسملا نبا رود دسج يذلا

 .يصخش داسف ةلاح جاتن هنأ ىلع هتءارق ميسجلا أطخلا نمو ءاهلمكأب ةلحرم هتزرفأ يذلا

 شقانت نأ ررقملا نم ناك يتلا ةودنلل يروسلا نويزفلتلا ءاغلإ نع يريغ أرق ملثم تأرق دقف اريخأ

 ىلإ هيجوتلا نعو «يلحملا ضرعلا يف هنم ءازجأ فذح نعو .ناضمر يف هضرع بقع لسلسملا

 يف تثدح املاطلف «تاءارجإلا هذه لك برغتسأ ال ايصخشو .. .هنع ثيدحلا مدعب جماربلا عيمج

 ا ا

 لقعلا ةيلآ سكعي باوجلا نإف ...لعفلاب ضرعو «ضرعلا ىلع مث ريوصتلا ىلع ةقفاوم صنلا ذخأ

 عنام الف ءام رضخأ ءوض وأ هيجوت ىلع ءانب لمعلا اذه زجنأ (ول) ىتحف ءامئاد يروسلا يمالعإلا

 عفنأو ريخ ددشتملا بيقرلاف ءاروكشم هتاظفحتو هيأرب ذخؤي نأو ءأيباقر هدض مهدحأ فقي نأ نم

 حيضوت يأ نودو رصبلا حملب ىوطي نأ نكمي حاتفنا رارق رغصأ نأ كردي ال ءلهاستم بيقر نم

 !دحأل راذتعا وأ

 ٠٠١6/١7/1١ «يبرعلا سدقلا» ةديرج



 :(ىوهلا ءاشو)ر

 ١!كنيع كنيع ...ةعماجلا ةّذَن دتاسأ داسف

 مي فيلأت نم ءًايموي ةينانبللا (يم.يب.لإ) ةانق هضرعت يذلا (ىوهلا ءاش) يروسلا لسلسملا ثدحتي
 .قشمد ةعماج ةذتاسأ ضعب داسف نع هتاقلح نم ريثكلا يف ثدحتي «عونق ريهز جارخإو يدهشم
 نيب طيسولا رود نوذختتي بالط دوجو نعو «بالطلا حاجنإ لجأ نم ىواشرلل مهضبق نعو
 :فيرشلا ثيدحلا يف نومسي نيذلا مه ءالؤهو «يلام غلبم ءاقل يثارلا بلاطلاو يشترملا ذاتسألا
 يأ «اهنيب كك كانا تقلا نعل نا اا لذ هيض( شن ئارلا»

 !امهنيب يعاسلا

 لقنل وأ «ةعمسلا» هذه نم ةيروس يف ةعماجلا ةرادإ فقوم وه ام :هسفن حرطي يذلا لاّؤسلاو

 !؟ةيبرعلا تاطحملا ف ضرعي ينويزفلت لسلسم يف ةوقب حرطي وهو «ماهتالا اذه» نم رثكأ ةءاربب
 ةلواحم مأ «ةبئاغ ةينلعلاو ةيقيقحلا ةبساحملاو ةبقارملا نأل ,ثارتكالا مدعو شينطتلا وه نوكيس له

 !!ةداعلاك هبيذكت مث عوضوملا يف قيقحتلا



 ١1 7/ | ةسايسو امارد :يناثلا بايلا

 ليج ىوتسمو قالخأو ةينب ددمت امنإو ءايقالخأ وأ ًايلام ًاداسف سمت ال ةرهاظلا ...لاوحألا لك يف

 ةنيدملا مرح لخاد اضيأ لسلسملا اهدصر ىتلا ةريطخلا رهاوظلا نم ريثك نع ًالضف ...هلمكأب

 ظ !ةيعماجلا

 مغر ...ًاضيأ هجرخملو ءيدهشم مي ةباشلا هتبتاكل ةئيرجو ةفقوم ةيادب (ىوحلا ءاش) ...ةبسانملاب

 جرخم لك هءارو ثهلي رمأ وهو انايحأ يفاوذلا ناب اع الاخ تاللضعلا ضارعتسا يف ةبغرلا

 !ةداع ديدج

 ١ .ا/ /# «يبرعلا سدقلا» ةديرج



 !مالسالا نع عافدلا اهمسا ةيبوبس ( ملاعلا ففس) لسلسم

 اهضرع لبق ءجفو يئاعد لكشب هلامعأ لوح ةميقلا ماكحأ قالطإ نم لجخي ال «يتايح يف اجرخت َرأ م
 ىتح الو روهمجلا يأر الو داقنلا يأر رظتني ال وهف ...روزنأ تدجن يروسلا جرخملاك سانلا ىلع

 ىلع مهلا معأ ىلعو مهيلع توعنلاو تافصلا قالطإو مهمييقت ىلإ ردابي لب ...نيجرخملا هئالمز يأر
 .(كيف ىشعتي ام لبق هيف ادغتا» يبعشلا لثملاب المعو هل ولحي يذلا وحنلا

 يروسلا يفاحصلاو صاقلا هبتك يذلا (لاعلا فقس) ريخألا هلسلسم نع روزنأ تدجن لان اروي
 يف ةرم لوأل مدقي يفاقث زنك) هنإ «ةيبرعلا فحصلا نم ددع يف رشنو هردصأ نايب يف ءفسوي .م .نسح
 هنإ هنع لاق ةرمف هلمع قيوست اه دارأ يتلا ةفلتخملا روزنأ دوعو تددعت دقو (ةيبرعلا اماردلا خيرات

 ...رالود نييالم ةثالث تغلب لسلسملا ةفلكت نأ اهيف ىعدا ىرخأو (نيملسملاو برعلل ةرهبم ةأجافم)

 ةينازيملا ةشاشلا لالخ نم سردو «لسلسملا تاقلح دهاش ئدتبم جاتنإ ريدم يأ عيطتسي مقر وهو

 !ةيمالعإلاو ةيبلخلا تاينازيملا نع اديعب ,مقرلا اذه يف ةغلابملاو ءاعدالا مجح فشتكي نأ «هل ةيريدقتلا

 ةفيلخلا هدفؤأ يذلا (نالضف نب دمحأ) يمالسإلا ملاعلا ةلحر نع (ملاعلا فقس) لسلسم ثدحتي
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 ١

 ا

 ةقفاوم ىلع ءانبو .هل نيفلاخملا كولملا نم هيف نصحتي نصح ءانب هلأسيو «هتكلمم عيمجو هدلب يف هل

 يلوم ىسرلا نسوس :نم لك مض ادفو لسرأ دقف «ةبلاقصلا كلم بلاطم ىلع هللاب ردتقملا ةفيلخلا

 ميلستو هيلع باتكلا ةءارقل انأ تبدنف» ..:هسفنب وه اهفصو (ىو «ةبلاقصلا كلم ىلإ هجّوتملا دفولا

 م 47١-155 تاونس ثالث هذه هتلحر تقرغتسا دقو («نيملعملاو ءاهقفلا ىلع فارشإلاو «ايادهلا

 دفولا داع امدنعو «زرخلاو ايفاندنكساالاو سورلاو ةبلاقصلاو كرتلاو مجعلا دالب دفولا راز ثيح

 ةلاسر مساب رهتش ا ا تس ل اول

 ! مهريبعت دح ىلع نيماع لبق يمالسإلا ملاعلا بضغ تلعشأ يتلا «لوسرلل ةئيسملا ةيكرانادلا

 تافاشتكا لوح «ةيفاحصلا هتاراوح يف لسلسملا بتاك نم تاءاعدالا نم ريثكلا تعمس دقو

 .يزيلكنإلاب اهضعب ءاهنع ذوخأم وأ ,نالضف نبا ةلاسر نم ةددعتم خسن نيبو لوصأ نيب تانراقمو

 وينوطنأ مليف ساسأ تلكش يتلا (ىتوملا ةلكأ) نوتشيرك لكيام يكيرمألا ةياور ىلع ًادمتعم

 يف ةيجاتنإ ةثراك ناكو ١944 ماع جتنأ يذلاو (رشع ثلاثلا براحملا) فيرشلا رمعو ساريدناب

 نراقملا بدألل فرشلا بقل يلع زئاحلا دعاقتملا ذاتسألا سوارف رييب دهج ىلع وأ ...ركاذتلا كابش

 ةمهم أدبو «نالضف نبا ةلاسرل ةفورعملا رداصملا لك عمجب ماق يذلا «جيورنلاب ولسوأ ةعماج يف

 يف هتمجرت نم ءازجأ ترشن دقو .م /١101 ماع يف هتامم ىتح تقرغتسا يتلا .ةمخضلا ةمجرتلا

 .1955 ١969 يماع لالخ ينطولا ولسوأ فحتم فئاحص

 يملعلا عمجملا وضع ناهدلا يماس روتكدلا هب ماق ةلأسملا هذه يف ًايبرع ًادهج كانه نأ ةقيقحلا نكل

 تك ذم عطاقم آالقان .ةطوطخملا نم خسن ةدع ًانراقم ايف ًادوهجب لذب يذلا قشمدب يبرعلا

 نع ..ةطوطخملا هذهل ةيبرعلا ىلوألا ةعبطلا رادصإ نم نكمتو ؛ةطوطخملا نم تلقن يتلا تالحرلا

 ميدل ديكس ملك يدلا بع ردح رواكدللا رايد يح تال 100 ماعز قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم

 لا ةعيظلا نيم اقف (نالضف نبا ةلاسر) ءازجأ بيترتو عيمجت داعأ امدنع «ةيلاع ةيميداكأ

 تارقفلاو ءازجألا ةفاك تلمش «ةديدج ةعبط امهنم فلويل «ناهدلل ةنراقملا ةيبرعلا ةعبطلاو نوتيركل
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 يف ةلحرلا تايرجم عم مجسني يذلا بيترتلا ءازجألا هذه ابترم «تاعبطلا ةفاك يف ةلاسرلا اهتوح ىتلا
 ١4 ماع ةديدج ةيبرع ةعبط يف اهردصأ دقو «بايإلاو باهذلا

 تاعبطلاو تاطوطخمللو «نوتيرك باتكل هتامجرتو فسوي. م. نسح ليمزلا تانراقمف اذكهو

 يومحلا توقايل نادلبلا مجعم يف ةدوجوم طوطخملا اذه نم عطاقم» نأب فشتكا هنأب لوقلاو

 تاعبطلا اوردصأ نم نأل (نخاسلا ءاملا فاشتكا) ىلإ برقأ يه «يسيردإلاك نيخرؤملا نم هريغو

 ةلوادتم «ةيليصفتلا تامولعملا نم ريثكلا كانهو «مهت :اقيقحت يف هل اوهونو هلبق كلذل اوهبنت دق ةيبرعلا

 ! عوضوملا لهجي نمل الإ فاشتكا ةداعإل جاتحت ال ...ةيعوسوملا عق ةاوملا يف تنرتنإلا ةكبش ىلع

 . ةيكرانادلا موسرلا طخ عم «ةيراضحلا هترافسو نالضف نبا ةصق فلو يذلا لسلسملا ىلإ دوعأ

 هاروتكد ةلاسر مدقت ةيبرع ةبلاط ةصق لالخ نم ...رصاعملاو يخيراتلا نيب اجزام ءميركلا لوسرلل .
 لامشلا ىلإ ةريثملا هتلحرو نالضف نبا نع )75٠١( ماع موسرلا ةمزأ عالدنا ءانثأ كرانادلا يف

 نأ انل تبقي تبثي نأ ديري باش عم تنرتنإلا ربع رواحنتو . .يداليملا رشاعلا نرقلا يف فلختملا يبوروألا

 داسولاوادبز يأ يبلا حاطإو كحل سسارد يعامل مريدرلا يلا

 للا ةرا هن ىلا رعت برادلا ةفادعما ةركف اهنأل ؛هذه ةرماؤملا ةركف شقانأ نأ ينمه ال

 يعدي يتلا ةلدألاو عئاقولا مكاحي نأ دهاشملل نكمي ال يلاتلابو ةيفاحصلا هاياوز فسوي اهب بتكي

 ةمكاحملاو يقلتلا ةينالقع ىلع شوشت يتلا ةيضارعتسالا ةبغرلا هذه نع لزعمب ءاهفاشتكا لسلسملا

 ىلع سسؤملا لسلسملا اذهل ةيركفلاو ةيماردلا ةيوسلا لمأت وه ًاقح ينمه ام نكل ...ةليلق عضاوم يف
 نع روزنأ ثيدح دنع ىهتنت الو ...صنلا ةدام عمج نم أدبت يتلا ةيفاشتكالا تاءاعدالا نم ةلمج

 . !ةرهبم ةرماغمو يفاقث زنك هميدقتو «مالسإلا نع يركفلا هعافد

 ؛ةيروسلا ةفاقثلا يف يعويشلا رايتلا ىلع لاوط تاونس رم ىلع بسح ًابتاك نأ لعفلاب برغتسأ انأو
 ... يجولويديألا هزع مايأ قش قشمدب يتيفوسلا يفاقثلا زكرملا يف ًاموادمو «رايتلا اذه مالعأ نم ًابيرق ناكو

 ملثم (ملسو هيلع هللا لص) ميركلا لوسرلا نعو ؛مالسإلا نع ينثدحيل يتأي نأ مويلا برغتسأ

 قيوستل هردصأ يذلا روزنأ تدجن جرخملا نايب يف ترهظ يتلا ةينايولاو ةينيدلا تاحفنلا برغتسأ
 ٠ اماردلا لدض يدوعسلا خبطملا 2 ةرماؤملا) نع هتاحيرصت نع نيهملا عجارتلا عم نمازتلاب لس وم

 اهيفنيل داع مث ..يضاملا ماعلا (طسوألا قرشلا) يه اهتيقادصم اهل ةفيحص يف ترشن يتلا (ةيروسلا
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 .همالك تفرح ةفاحصلا نأ بذاكلاو جوجمملا ءاعدالا ليغ ًاعرذتم ,ماعلا اله (ظاكع) ةديرج 2

 ةرماؤم لوح هتاحيرصت قالطإ بقع روزنأ اهب ماق يتلا ةرايزلا ىوحفب ًايصخش ملعأ يننأ عم

 انعيسيو ...ةرماؤملا كلت ليصافت هل فشكيل «لالب نسحم يروسلا مالعإلا ريزول .يدوعسلا خبطملا

 !تيدفنملا نيجتتنملا تارماقمب نحل «تاينطو»

 يه ام (ماعلا فقس) عاّنص اهيعدي يتلا ءميركلا لوسرلا نعو «مالسإلا نع عافدلا ةلاسرف اذكهو

 ينويزفلتلا لمعلا روجأب «ةينيد رعاشم» ةرملا هذه انعيبو ءًايجاتنإ ةجوملا راثتسا اهفده «ةبوبس الإ
 «لئاسرلا هذه ىلإ نيدهاشملا نم ريثك تفتلي مل اذهل برو ...جارخإلاو ليثمتلاو فيلأتلا يف يزجملا

 نع فشكلا نم سيلو «كربفملا هتانبو للهملا لمعلا ةيوس نم حضتي (ى نايإ نع ردصت مل يتلا

 !حرطلا يف ةيدج نعالو .هجوتلا يف قدص نع الو ءديكأتلاب هعانص بولق

 لمعلا عاّنص ناهيإ نع ًاديعب قدصلا اذه لثمب يحوي نأ ءًانايحأ ينفلا ناقتالا عيطتسي ...هلك كلذ مغر

 ككفم وهف ؛ينفلا قدصلا ىلإ ًاضيأ رقتفي لمعلا نأ اندجول ةطقنلا هذه يف انلمأت ولو .ةحورطملا ةيضقلاب

 ىلع رداق يمارد عارص اهيف سيل ةيمارد ةكبح ربع «يناسنإو يفارغج يفصو ضرع يف قرغتسي ايمارد

 يسايسلا ليلحتلا ةغل نيب جزمي وهو ...ةرشابملا هيلع بلغت لسلسملا راوحو .دهاشملا ماتها ةراثإ

 لمعلا ةلكشم لعلو ...اديج اماردلا ربتخم لخدي مل يذلا ىسردملا يخيراتلا باتكلا ةغلو «ىثعبلا

 راث يذلا «يمالسإلاو يبرعلا روهمجلا ىلع ضرعي لمعلاف ...هروهمجو هفده لضأ هنأ مهآلا ةيثراكلا

 ةميظعلا ةيصخشلا هذه نع هفرعي ام لك هل لوقيل (ملسو هيلع هللا لص) لوسرلل ةئيسملا موسرلا دض

 ...هلبنو «هتنامأو ءميركلا هقلخو .هفشقتو «يبنلا عضاوت فرعي ال انم نمف ...ينيدلا هنادجو ألمت يتلا

 نمو !؟ينادجو لاعفنا ةرذ الب بيجن خيشلا سيق اهب انثدحي ةيفصو تاراوح لسلسملا اهنع غوصي يتلا

 ! ؟تاملظلا يف قرغي برغلا ناك نيح ةرهدزمو ةميظع تناك ةراضح ءانبأ اننأ فرعي ال انم

 .ةيفاحص ةغلب لسلسملا اهضوخي ىتلا ةمومحملا تاشقانملا هذه لك نم ىجترت ةدئاف يأ :ىلاتلابو

 نكمي ةينف ةعتم البو ..قيقحو قحب اهفرعن تاعانقب انعانقإ ديعي يك «ةيحايس ةيعالطتسا ةروصو
 ! ؟(ةقشملا ردق ىلع باوثلا» نوكي يك ةعتملا هذه نم اننامرح دصقت اذإ الإ ,هلك اذه ىلع يطغت نأ

 «يبرعلا سدقلا» ١١/ ١٠١١/٠٠١7



 : (قوراف كلملا) ىلإ (ةراحلا باب) نم
 !رضاحلا ةرارم ءاجهو يضاملا ميق ىلع ءاتفتسالا امارد

 ناضمر مسوم يف ذربي ٠ .انايحأ ةيواحت تاياغروأ انيح ةيركف قادهأل و هديصق قود نموأ دنضقن

 ةقباسلا ةنسلا يف ...لامعألا نم ديدعلا اهيف كرتشت ةرهاظ وأ ةنيعم ةجوم «ماع لك ضويزفلتلا

 . امارد ثلكش كلذ ةازاومبو ...اماردلا يف باهرإلا ةجومل حضاو روضح ةمث ناك ءاهلبق امو

 يف اسوملم اروضح ةيسايسلاو خيراتلاو بدألاو نفلا ريهاشم صصق لوانتت يتلا ةيتاذلا ةريسلا

 ءاهاوس وأ ةيركفلاو ةينفلا رهاوظلا هذه شماه ىلعو ...ةيضاملا ةثالثلا ماوعألا يف ناضمر مسوم

 يتلا تاالسلسملا نم ددع لالخ نم «تابجحملا امارد ةجوم يضاملا ماعلا ناضمر امارد تدهش

 (بيعش فافع -نيرباص -يزمر ريهس -يلبابلا ريهس) تالزتعملا ثالثمملا اهتلوطبب تماق

 روهظلا سيلو ةماوللا تاقالعلا ةحجلاعم لكشو تاعوضوملا ةعيبط تلمش طورش نمض .

 !بسحو باجحلاب

 تفتخا دق رهاوظلاو تاجوملا هذه لك نأ دجتس ماعلا اذه مرصنملا ناضمر مسوم يفانلمأت اذإو

 هذيلقت اا ا ايما اماردلا مداوحسب :ةأميف
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 ةتفال ةرهاظ ةمث ناك كلذ مغر نكل ءأساسأ رهاوظلا كلت زرفي ناك ام وهو ء«ايراجت هراثتساو

 هادبأ يذلا يريهامجلا لعافتلاو يقلتلا لكش قيرط نع «ماعلا اذه مسوم يف اهسفن تضرف هابتنالل

 نم هنع ريبعتلل تعس ام عمو ءاهتاعوضوم عم هيطاعت ةيفيكو ...تالسلسملا ضعب عم روهمجلا

 !راكفأو تالوقم

 فغشلا اذه ..:ىضاملا فاشتكا ةداعإب فغشلا ةرهاظ اهنأ ءراصتخاب ةرهاظلا هذه صيخلت نكميو

 ا او تن وساب ةوقلا بناوج مييقتو «هب عاتمتسالاو لمعلا ةعباتم ةلأسم زواجت يذلا

 «تالسلسملا كلت يف يضاملا ةروص لوح يهتنت ال تالاجسو تاراوح حتف هاجتاب ... هيلثممو هجرخم

 يضاملا كلذ ميق نيبو ...هيف ةايحلا تالاجم روطتو هتازجنمو هميق لكب نهارلا عضولا نيب ةنراقملاو

 .لامعألا ضعب يف تدبت امك

 مطح يذلا (ةراحلا باب) الملا ماسب جرخملاو قوواق ناورم دمحم بتاكلا لسلسم يف اذه ثدح

 لسلسملا اذه يف برعلا نيدهاشملا نييالم ىأر دقف ...ةعباتملاو ةدهاشملا بسن يف ةيسايقلا ماقرألا

 ناك ليمج ضام نم ةعصان ةروص «نيرشعلا نرقلا تاينيثالث يف ةيقشمد ةراح يف هثادحأ رودت يذلا

 ةقرفتلاو مذرشتلاب مويلا ضيفي نمز يف يعامتجالا لفاكتلا ميقب ضيفيو «ةماهشلاو ةءورملا ميق لمحي

 !ةلاصألاو ةيوهللا يناعم هيف عيضتو ءيوخألا لاتتقالاو

 نمناهأ دق -تايمدقتلا تايفاحصلا ضعب بسح - لسلسملا نأ ضرتفي يتاوللا ءاسنلا ىتحو

 شماه يأ حتفت الو «ةعجارملا لبقت ال ةيروكذ ةطلسل ةعناخ ةأرملا روص نيح ...نهيلإ ءاسأو

 ىتح لوقأ ...لجرلا ءاضرإو دالوألا ةيبرتو لزنملا ريبدت نوؤش جراخ لعاف يعامتجا روضحل

 دعب تاذ ةروص «مراصلا يبماقلا لجرلا ةروص يف اوأرو ...يضاملا كلذب ًافغش اودبأ دق ءاسنلا

 باب) امارد نمض ةيمارغ ةقالع يأ ضخي مل يذلا (زتعم) باشلا لوحتف «مويلا دقتفُم يسنامور

 ةيصخشلل فرش لئاو لثمملا ءادأ ةوق ببسب سيل «تاقهارملاو تايتفلا مالحأ ىتف ىلإ (ةراحلا

 يف امادقمو اعاجش (ياضبق) اباش دسجت تناك « اهادأ يتلا ةيصخشلا نأل لب ...بسحو

 برضو اهتمرح كاهتنا لواحي نم دض ةيماحلا تاراجشلا ضوخ يفو ةراحلا فرش نع عافدلا

 «مايألا هذه بابش ةعويمل فلتخم جذومن لثمي باش ىلإ تاريثكلا رظن يف لوحتف ...لاذنألا

 !ةقحلا ةلوجرلا ميقل مهراقتفاو



 05 . 2 ةروثلا لبق ام ةيروس

 متاح ج -رخملاو رباج سيمل ةبتاكلل (قوراف كلملا) لسلسم يف اهدجن يضاملاب فغشلل ىرخأ ةروص
 ةروص لوح «هضرع ديعبو ءانثأ يرصملا مالعإلاو ةفاحصلا يف ةداحلا تاشاقنلا تراث دقف .. .يلع

 لسلسم ظقيأ له) ناونعب راوح ةسلج ةيرصملا (ميرد) ةانق ىلع تعبات دقو .. ..رصم يف يكلملا دهعلا

 .ةددعتم تاهاجتا نم باتكو نييفاحص نيب ةداشم ىلإ تلوحت (ةيكلملا ىلإ نينحلا قوراف كلملا

 تناك ةيكلملا دهع يف رصم نأب لوقلا دح ىلإ رمألا لصو دقو ...ةيفتاحملا تالاصتالا ضعب اهتللخت

 كارحلا نم ريبك ردق ىلع يوطنت تناك ةيسايسلا ةايحلاو ...ةفيظن تناك عراوشلاف .. .الاح لضفأ
 داسفلاو .. .رابكلا مالعألاو غباونلاب ةلفاح تناك ةيركفلاو ةيبدألاو ةيملعلا ةايحلاو .. .يطارقوميدلا

 مكحال .. .بعشلا ءانبأ مكحو ةيروهمجلا رصع يف مويلا ثدحي اهب ادبأ ساقي نكي مل هيف ام لك ىلع
 ظ !تاواشابلاو تاجاوخلا

 يفيراتلاو يعوضوملا فرظل ةءارق ىلإ جانت يتلا تانراقملا كلت ةيباوص ىدم نع رظنلا ضغبو

 2 فغشلا نإف .. .يكلملا دهعلا اهب رهظ يتلا ةقاربلا ةروضلا نع وأ ؛ةيلاعفنالا لعفلا ةدر نع ًاديعب

 ىرخأ ًالايجأ لمش لب ؛هدوهع رخآ يف يكلملا رصعلا ٍلياجم نم هوشاع نم ىلع رصتقي مل يضاملا كلذب

 لإ داسفلاو قجيعلاو ةلاطبلاقافآ مامأ مويلا تلضو مث «زيلوي ةروث لظايف ترعرتو تمنو تان

 ل ل ل

 ننويزفلتلا ناضمر مسوم يف يضاملا فاشتكا ةداعإب فغشلا ةرهاظ نإف ...لوقلا ىراصقو

 ىه لب ...هوشاع نم لبق نم ىضاملا كلذ ىلإ ىسنامورلا نينحلا ةلاح نم قلطنت ال ماعلا اذه .
 مالحأو تاعلطتو لامآ رايهناو متازهلاو تابيخلا لعفب دادتراو صوكن ةلاح نع يقيقح ريبعت
 ا ان ا ا ل ا يارب واما ووياع

 7 ا

 ودعلا ىلع «ميلعتلا»و .ةماركلا در يف ةيقيقحلا هراث قؤي «يدصتلاو دومصلا تاراعش» عقاو نأ ول

 وع دينو ديول .مويلا سرطغتلا



 "١ ه ةسايسو امارد :يناثلا بابلا

 ةروص يف مويلا نييرضملا نم ريثك ىأر ال .::قوناقلا مامأ ةاواسملاو ةماركلاو .ةحومطلا ةيئانإلا

 زواجتي مل قهارم كلم ريصمب ةسايسلا لاجر هيف مكحتو ءبارطضالا نم ريثكلا ىناع يكلم دهع

 لكب وه «ءلضاف مكح ةروص ...لحارملا نم ريثك يف هتارايخب اوبعالتف رمعلا نم ةرشع سداسلا

 !ةدعب ءاجن ات ءامو ًاراهدزا رثكأ ةبويغ

 تلم ةيبرعلا بوعشلا نأ وهو ...ىضاملا فاشتكا ةداعإب فغشلا اذمل رخآ ىزغم كانه نأ دقتعأ

 نع ثيدحلا مالعإ نمو «قاوبألا ءالعإ نمو «ريوزتلا مالعإ نم ءدحاولا توصلا مالعإ نم العف
 ىلع اوراصف ...مكحلا ةدس ىلإ يخيراتلا دئاقلا لوصوب ديدج نم دلو يذلا خيراتلاو تازجنملا

 يك ...اهتقيقح زواجتي يذلا ليمجتلل تضرعت امهم رخآ رصع نم ةروص يأ اوبحي نآل دادعتسا

 !ريوزتلاو بذكلا ةفاقث اومواقي

 ةروص قيوست يف ًارود بعل يذلا ينفلا ناقتإلا نم ًاردق كانه نأ ىلإ ريشن نأ دب ال فاصنإللو ًاريخأ

 مل (شيواشلا نرج) وه ةيماشلا ةراحلا يف يضاملا ميق دجمي المع نأ ليلدب ...لامعألا هذه يف يضاملا

 هنأل .بخاص يمارد دهشم ةيفلخ يف سرابموكلا رورم رمو ...مارتحالا وأ مامتهالا نم ريثكب ظحب

 !ماعلا راطإلا يف جارخإلاو ليثمتلاو ةباتكلا يف ينفلا ناقتإلا نم اهتاذ ةيوسلاب نكي مل

 !يروسلا يسايسلا خيراتلا نيجهت (تابالقنالا لجر) ٠

 .يدانجلا يماس هجرخأو يروفعجلا دومحم هبتك يذلا (تابالقنالا لجر) لسلسم لوح

 تايصخش نولثمملا اهيف صمقتي ...ةجمس ايديموك ىلإ ؛ةيروس يف ةيسايسلا تابالقنالا خيرات

 نعو ةيروس خيرات نم ةفصاع ةلحرم تابلقت نع ريبعتلل جيرهتلا ةغل ىوس ديجت ال «ةيروتاكيراك

 !كاذ وأ دهعلا اذه يف تاحومطلا كلت هيلإ تهتنا يذلا لآملا نع رظنلا ضغب ...اهتالاجر تاحومط

 ندملا يف زكرتت تناك يتلا ةيسايسلا ةبعللا تراص «لازهلاو فعضلاب غبطصا يذلا لسلسملا اذه يف
 ةبعل ...يزاربلاو يروخلاو مظعلاو يبساتآلاو يلتوقلاك ةفورعم تالئتاع اهيف ضوختو «ىربكلا

 نسلأ ىلع ةيسايسلا تاريظنتلا قلطنت |يف ...هلبأ رفخم ريدمو ...زوزهم ةيرق راتخم اهدوقي ةيفير
 الو.ءاهتتين الو تاييضخسلا ىعو ىوعسمت آل هل ةفذلع آل املك لوقنل ؛ةكقرمو ةطيسب كايضخعت

 1 .هلمتحت ال وأ ةيصخشلا هذه هلمتحت يذلا يماردلا قطنمل



 لف -  ةروثلا لبق ام ةيروس

 لسلسملا يف ةيسيئر ًاراودأ لكوأ نيح «لسلسملا اذهل ةدسافلا ةخبطلا قيوزت ىلع ناديز نميأ لمعو

 وه لمعلا اذه نأ روفلا ىلع فرعن ىتح «لمع يأ يف ارهظي نإ ام نيذللا (لئاوو يداش) هيقيقشل

 !اهحلاصل ًاذفنم ًاجتنم لمعي ىرخأ ةكرش وأ ...ناديز نميأ اهريدي ةكرش جاتنإ نم

 مهل ةقالع ال نيذلا هئاقشأل بهاوملاو بصانملل ناديز نميأ ثيروت يف تسيل ةيساسألا ةلكشملاو

 مهف يف الو ...ةقباس لامعأ يف اهيلع اولصح يتلا صرفلا تتبثأ مك ديعب نم الو بيرق نم ال نفلاب
 يف ةلكشملا ...ززقملا جيرهتلاو ةرجضملا ةيباطخلا نم جيزم اهنأ ىلع ةيسايسلا ايديموكلل ناديز نميأ
 نم مكلا اذه لك ريوصت لمحت يف ايلات جرخملا قوذ يفو ءصنلا جاتنإ ينبتو ةءارق يف ناديز قوذ

 !ةينفلاو ةيسايسلا هتيوه لكشت ىتلا ةنجهملا ةيفيرلا ةجامسلا

 5017/٠١/78 (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 !نييروسلا زبخ فوخلا :(ةيواهلا ةفاح ىلع)

 رورم رم يذلا (ةريغص عيراشم) لوألا هلمع يف ركذي ًاحاجن حبص ىنثملا باشلا جرخملا ققحي مل
 ضرع يذلا (ةيواحلا ةفاح ىلع) يناثلا هلسلسم نأ نيح يف ...ًاضيأ جاعزإ نود نم نإو «ماركلا

 ةوقب همسا حرط (يس .يب .مإ) ةانق ًاريخأ هضرع تداعأو (يبد) ةانق ىلع مرصنملا ناضمر مسوم يف
 .يدقنلا ءافتحالاو مارتحالاو عيجشتلا قحتسي جرخمك

 تاجرخملا نم ىهو ءانح لمأ ةبتاكلاو ةجرخملا اهتبتك ةيعاتجا امارد (ةيواحلا ةفاح ىلع)

 يتلا لامعألا نم ًادج دودحم ددع ميدقت نم ىوس نكمتت ل يهف «ةينويزفلتلا اماردلا يف تالقلا
 ةرظن تاذ ودبت ءاهصوصن نأ نيح يف ...نيرشعلا نرقلا تاينيناث يف يروسلا نويزفلتلا اهجتنأ

 دارفألا تامزأ عم جيسنلا اذه عطاقت يفو «يعامتجالا جيسنلا ايانث يف ثحبت .ةصحفتمو ةلمأتم

 .مهتاعلطتو مهمومهو

 يتلا ةيعامتجالا اماردلا هذه قايس جراخ ءانح لمأ قلحت ال (ةيواهلا ةفاح ىلع) ثدحألا اهلمع يفو

 ةيعقاو ةسمل لباقم ءقيوشتلا رصنع مادعناو «ةيديلقتلا ةكبحلا بايغ ثيح نم ءاهبتكت اهنأ تداتعا
 نم اعون يفضي يذلا رمألا ,ثادحألا ءانب يف لاعتفالاو «ةينويزفلتلا ةكربفلا نع دعتبت «ةحلاعملا يف
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 .يف لكشت يتلا مه :امزأو « مهتايح ليصافت ريوصتو ءابتايصخش موم ةيراقم ىلع قدصلاو ةيفافشلا

 !ةبيترلا مهتايح تالوحتو لاطبألا رئاصم ىلع ة ةمئاقلا اهالظب يقلت ةموزأم ةايح نم ًاءزج اهلمجم

 ةيناسنإ امارد فوخلا نأ مغرو ...فوخملا وه (ةيواه لا ةفاح ىلع) اماردل زربألا ناونعلا لعلو
 هتهكن يف فوخلا مدقت انح لمأ نأ الإ ...ناكمو نامز يأ يف رشبلا ةايح نم ًاءزج نوكت نأ نكمي
 هارن «ةيدادعإلا ةلحرملا يف ةقهارم ةاتفل بأ ةيصخش لالخ نم ىدبتت يتلا ةهكنلا كلت ...ةيروسلا

 هضرعت ءارج .داح يسفن ضرمب بيصأ نأ دعب هلزنم اياوز نم ةيواز يف يديدح صفق يف شيعي
 يف ًاطرؤتم الو ًاضراعم نكي ل «ةيحضلا هذه نأ دعب ايف فشتكنل .تارباخملا عورف دحأ يف بيذعتلل.
 ١ 0 ا ..هل حمس ال رحلا يسايسلا لمعلا

 ..ةداحلا ةيبائتكالا لاحلا هذه ىلع رهش دعب داع مث .هعم قيقحتلاو هؤاعدتسا متف .. :نيسايسلا

 !دبألا ىلإو ...هقامعأ فوخملا نكس

 بألا اذهف .. .هيبأ عم (روصنم) يعماجلا باشلا «لمعلا لطب ةقالع لالخ نم اهارن فوخلل ىرخأ ةروص

 «ةجوزلا داهطضا لالخ نم زايتماب ةيروس ةينمأ ءاوجأ هتيب يف قلخي يذلا .. .حيحشلا .. .يبماقلا .. .طلستملا

 ًاضيأ حجني .. .باشلا نبالا ةيصخش قحسو ءاهيخأو اهمأ لع سسجتت :ت ةربخم ىلإ ىرغصلا هتنبا ليوحتو

 ل

 ظيغلاو رهقلاو ملألا رعاشم هنادجو يف نزتخيو ...ةيسفنو ةيظفل ةهاع يناعي وهو ءساسحلا بوهوملا نبالا
 ...ةرهاق ةيوبأ ةطلس تحت حرفلا نم ةيلاخو ةمشهم ودبت ةايح نم ...توبكملا

 هرعاشم روزي نأ نبالا ررقي نأ دعب ءاذه ملاظلا يروتاتكيدلا هكولس يف لوحتي بألا نأ بيرغلا نمو

 وبأ) أرقي نأ دعبف ...اهيلإ لوصولل ىعسي هابأ نأ ملعي يتلاو ءاهنع اهبتكي يتلا تاركذملا يف ههاجت

 ىلإ .فوصوملا ريغ هنانحو هتوقو هتمكح ديجمتو ءاتثلاو حيدملاب ضيفت يتلا تاركذملا كلت (روصنم

 يرسيو ةقالعلا لدبتت ...يلاثملا بألا اذه ءاضرإ يف اهريصقت ىلع اهعيرقتو هتاذل نبالا مول بناج

 يه ىقبت ةيقيقحلا ةلكشملا نأ الإ ...تايطعألاو تابهلاو رعاشملاب قفدتتف ءاهجيسن يف يوبألا ءفدلا

 اهزواجتي نأ (روصنم) عطتسي لو ...ةوسقو فنعب تقحس ةشمهم ةلوفط يف نكاسلا فوخلا اذه يف

 !همساب ةيروس ةريل نييالم ةرشع ةميقب ارجتم هل بتكي نأ هابأ ررقي نيح ىتح ءاهمالآ ىسنيو

 (ايلول) ةاتفلا ىدل بألا ةجوز نم فوخلا ىلإ ...بألا نم فونلاو ...نمألا نم فونلا ةلوثمأ نمو



 يرو وو جب ب و مب يب جب مسي يسبب جبس جبس جيس بج وجع يب ممم ما سبل ممل محم مس عع مول حس مم ماع مم م هع ع مح يع م حا ماع للم كيب جن هحجحاملا جاجاتي اج جب د نهم كاف

 لب ةسايسو امارد :يناثلا بايلا

 نم ررحتت يك ...رعاشم يأ هلدابت الو «هبحت ال ءاهناريج ءانبأ نم ًاباش جوزتت نأ ًاريخأ ررقت يتلا
 !ةضيرم ةيفطاعو ةيطلست ميهافم ةيحض اهرودب ودبت يتلا ...بألا ةجوز نم اهفوخ

 ةايح نوشيعي جاوزأل ةيماردلا طوطخلا نم ةعومجم (ةيواهلا ةفاح ىلع) ضرعي كلذ بناج ىلإ

 ءانبلا اذه يفو ...دحاو ءانب يف ناريج مهو رخآ ًانيح يمويلا باذعلاو رهقلاب ةرصاحمو «انيح ةبيتر

 نع حيورتلل نهادحإ تيب يف ةصاخ تارهس يف ءاسنلا عمتجت «ةيمارد ةحيرش لسلسملا هذختي يذلا

 نوكوليو «قرولا نوبعلي رخآ تيب يف وأ ىهقم يف لاجرلا عمتجيو ...مومه لاو ىوكشلا ثبو «سفنلا
 رفحي ءاوخلا ايف «ةيبوزعلا ةايحب ينغتلا وأ ...ةيجوزلا ةايحلا ءبع نم ةيرخسلا لوح ةداتعم ثيداحأ

 !ًايئانثتسا وأ ًادودحم ًايفطاع وأ ًاينهم ًاحاجن مهضعب باصأ نإو ىتح ....عيمجلا لوح ًاقيمع ًاقدنخ

 ىلإ فرعتيو ةماع ةقيدح ىلع ددرتي .نسم لجر ةيصخش زربت اماردلا هذهل يفلخلا عراشلا يفو

 لؤافتلاو لمألا نم ريثكب ةنكاسلاو ةلطعملا هتايح نم هزجع ثبي نأ لواحيف «ءانبلا تانكاس ىدحإ

 بيتر عقاو مامأ راهنت اهنأ الإ ...ءازعو قيرب نم ولخت ال ةباذج ةركف درجم ىقبي يذلا ...بذاكلا

 .رايهنالاو طوقسلا ةقيقح يفخي يك تابثلا نم ءىشب ةيواهلا ةفاح ىلع فقي ,توبكمو رداصم «لم

 نتلازو ةناعنلا و هبنكلاب ةماعلا ايلا هتان فاقت قا ةيشر رز رييشل اووف وللا ةعدنعي يذل نايم الا
 ! رهوجلا يف وأ رهظملا يف فوخلا ةشاعترا اهممست ال

 بّلغي نأ رثآ دقو ...ةفطاخ تاحمل يف الإ ةيسايسلا هداعبأ لمعلا لّمحي يك حبص ىنثملا مسي م

 فلا قنهعت ناكمالا ناك هنأ الإ... اساس نضنلا ةعبوت وهاهو: ماسلا لع نعادجكلا

 نيمأ ذنأ ىننلا ةلكشم نكلا و. رعت ناقه ةيبارو ةقغ ماما انك كلذ: لع ريق ولو, ..برككا ةنسايعللا

 ةينقت ةدوج ةيضق ىلإ نفلا ليوحتو «ةراح ا اياضقلل ةيدامرلا ةيؤرلا يف «يلع متاح هذاتسأ ةسردمل

 !رظن ةهجو نع ريبعتلا يشاحنو ينهم صالخإو

 صلخأ هنكل «لمعلا اذه يف رظن ةهجو الب ًاجرخم نكي مل حبص ىنثملا نأ ءانه حضوأ نأ بجي نكل

 .(بر صنلا رايخو ينفلا هرايخ اذه ىقبيو ...ةيسايسلا باسح ىلع ةيعاتجالا رظنلا ةهجول

 نيلثمملا نم ةعومجم دشحي وهو «باشلا جرخملا اذهل حضاولا ينفلا حاجنلاب ءرملا ديشي نأ دبالو

 نم ةيلاع ةيوس ىلإ مهعم لوصولا يفو ...ةبسانملا مهنكامأ يف ««مهترادإ بعصت نيذلا» موجنلا
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 ةمدقم يف يتأيو ...يسفنلا دعبلا تاذ ةبكرملا مهتايصخش ليصافت زاربإ ىلع لمعلاو «ينفلا ءادألا
 ءادأ يف لساب حاجن نأ الإ .. نر موتا ااا ا بلال

 ةمس تناك يتلا ةعئارلا ةطاسبلا اننينعأ نع بجحي نأ بجي ال «ةرهام ةيليثمت ةينقتب :ب ةبكرم ةيصخش

 راشب سيراكل ةذاخأو ةفهرم ةيساسح بناج ىلإ ...ةعايب هميدو بيجن خيشلا سيق نم لك ءادأ

 لال نكمتم يتايح روضحو ...جازمب اهتبعل ةيصخش يف يماس رمسل ةقارعلا ةهكنب قتعم روضحو
 .ةيليثمتلا هراودأ مهأ نم دحاو يف يتيوع نسح نانفلل زاتمملا ءادألا نع الضف «ناميلس

 هباتنت يتلا بؤاثتلاو لهرتلا ةلاح اهزربأ لعل «ةدع ةينف بويع نم (ةيواهلا ةفاح ىلع) ولخي ال ًاعبط .
 هورس هلع نر داق هنا عمم انين عم نع ةرنويدقلتل| ةدع اننكل ا ةئلقطلا را رض مس طولا ى

 .حبص ىنثملا نأ الإ ...ةريثك نايحأ يف ةشوشمو ةجعزم تدب يتلا ةيريوصتلا ىقيسوملا فيظوت

 :ةيناجمو ةلفان ةيرصب ةفرخز نود نم ةحضاو ةقئاذ ىلع يوطني ءابذع اينف ءادأ - كلذ الخ - مدقي

 عايض لع حفار هردصبو :ةياردلا يدهخلاو ينل نوع ساي ارح ادرك رو

 .ةرثؤملا ليصافتلاب مامتهاو نزاوتبو ماجسناب ينويزفلتلا رداكلا رصانع

 |حتيو ...هيلثمم نم ريثكلاو هجرخمو هتفلؤم ديصر يف لجسي ًاينف المع (ةيواملا ةفاح ىلع) ىقبيو
 !ةيواحلا موخت ىلع العف حنرتيو شيعي عقاو نم فافشلاو قداصلا بارتقالا فرشب

 7٠١1/١١/77 (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 ضرع عئمو تافودح :ةيبافر كراعم ههجاوم ع هيروس امارد

 !ةيمسر تاهج ديدهتو ريدصتو

 ةكرعم ءناضمر ةرود يف ةينويزفلتلا تاطحملا يف ضرعت يتلا ةيروسلا ةيماردلا لامعألا ضعب هجاوت

 .ريهشتلاو فذدقلاو ةءاسإلا ةجحب

 ضارتعا ةجحب ...يروسلا نويزفلتلا تاونق ىلع (ناهمسأ) لسلسم ضرع عنمب تأدب ةكرعملا

 نإف علطم ردصم بسحو ءاهم مدقت يتلا (ةيلاثملا ريغ) ةروصلا لوح ةلحارلا ةبرطملا ءابرقأ ضعب

 (ةيزردلا ةفئاطلا ىلإ ةءاسإ) لمعلا يف نأ مهضعب ليوهتو ءاعدا اهنم عنملا ءارو تفز ىرخأ ابايسآ

 !ناهمسأ ةبرطملا اهيلإ يمتنت يتلا

 تاطحملا قباست نود لحي مل ءيروسلا نويزفلتلا يف ضرعلا نم (ناهمسأ) لسلسم ضرع عنم

 اهيلع رثؤي مل «ةفلتخم ضرع تارايخ يف هعباتي يروسلا دهاشملاف يلاتلابو ...هضرع ىلع ىرخألا
 !هنم يبلسلا يروسلا نويزفلتلا فقوم اقلطم
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 !يسايس لقتعم نع امارد ...( نيسامخلا حاير) ٠

 تاكل (ةيساتلا ماير ليلي جاو ى.لفألا تايفاوعاوت يصخشلا تارانعالا نهاد
 ةانقلا ىلع هضرع ةباقرلا تفقوأ نأ دعب ةيساق ةكرعم ءيجتبرش ماشه جرخملاو ميهاربإ ةماسأ

 نأ الإ ...ةيروسلا تاطلسلا نم ةبرقملا ةصاخلا (ايندلا) ةانق ىلعو ءيروسلا نويزفلتلا يف ةيناثلا

 دكأتت مل ًاطوغض كانه نإ ليق اى ...ةيباقر رماوأل تلثتما دق نوكت نأ اهتهج نم تفن ةانقلا ةرادإ
 ةاناعم نع ثدحتي يذلا لمعلا ضرع فقول «ةينانبللا (ديدجلا) ةانق ىلع تسروم «اهتحص ىدم

 طيحملاب هتقالع دصر متي ثيح ؛هحارس قالطإ لبق نجسلا يف ةنس ةرشع سمخ ىضق يسايس لقتعم
 ءارج امل ضرعتي يتلا تاقياضملاو ءلمع ىلع لوصحلل هيعاسم دصري |ى «هتلئاعو هتئيب عم هلماعتو

 .هقحالت ةمصو هنجس نم لعجتو «ةيسايسلا هتاءامتناو هئالوب ككشت يتلا ريراقتلا ةباتك

 ةقفاوم تطعأو (نيساخلا حاير) لساسم ضرع رظح نع تعجارت ةيروسلا ة ةباقرلا نأ ًاقحال ملع دقو

 يتلا لامعألا ةدهاشم ة ةداعإ يف ةصتخم ةدهاشم ةنجل ىلع لسلسملا ضرع دعب ريدصتلاو ضرعلاب حامسلاب

 ةروكذملا ةنجللا نأ الإ ..ةجتنملا ةهجلا ملظت ءوض يف نويزفلتلاو ةعاذإلل ةماعلا ةئيهلا ةرادإ اهيلإ اهليحت

 . اهضرع يتلا ةملؤم لا ليصافتلا نم ريثكلا تلاط يتلا تافوذحلا نم ريثكلا بلط دعب الإ اهتقفاوم طعت مل

 .ةيروس يف اهويذو يمايسلا لاقتعالا ةبرجت ةاناعمل قرطتلا قايس يف هعون نم لوألا وه ربتعي يذلا «لسلسملا

 !يئانجلا نمألا نم ةيرخس (ءوض ةعقب)٠

 هتراشتسا ةباقرلا نم بلطو «اهنم هقيض نع يواقربلا رماس هجرخم رّيع «ةريثك تافوذحل ضرعت

 اهيف همدقي يتلا ةيداقتنالا تاحوللا نومضمو ةيوس ىلع كلذ رثؤي ال يك فوذحلا يف لقألا ىلع

 .ةماعلا ةايحلا رخنت يتلا ةيبلسلا هرهاظمو هبناوج فلتخمب يروسلا عقاولل ًاحيرشت «ماعلا اذه لمعلا

 ةبتاكلل (ةميزع ترك) ةحول تزفتسا دقف ءيروسلا نويزفلتلا يف ةدهاشملا ةباقر تافوذح نع ادعو

 يروسلا نويزفلتلا ف ةعلطم رداصم تدافأ ىلا «ةيروس ف ىتانجلا نمألا ةرادإ «يريرح لا انر

 ةئيطاو مالعإلا ةرازو دض «ةيلخادلا ةرازو مساب ةيئاضق ىوعد عفر اهتين نع (يبرعلا سدقلا)ل



 ١ ش ةسايسو امارد :يناثلا بايلا

 ضرعب تحمس اهنأل مث ءصنلا ريوصت ىلع ةقفاوملا تطعأ نم اهنآل ءنويزفلتلاو ةعاذإلل ةماعلا

 نيذلا (ءوض ةعقب) لسلسم ةرسأ ةاضاقم نع كيهان ...يئانجلا نمألل ءيست يتلا ةحوللا هذه

 نمأ ىلع نورهسي نمت مهتيرخس نمث نوعفديس» مهنأب يئانجلا نمألا ةرادإ يف عيفر ردصم مهدعوت

 . «ًادبأ هنع تكسن نل ام اذهو دلبلا اذه ءادعأ مدخت نإ ةدمعتملا ةءاسإلا هذه) نأ ادقتعم «نطولا

 يف طباض رود «ببحم ينف زازفتسا نم ولخت الو «ةرخاس ةقيرطب ىدأ دق روخاي مساب نانفلا ناكو

 اهناكم ىلإ ةرايسلا دوعت يلاتلا مويلا حابص يفو «ةرايس ةقرس ةيضق يف قيقحتلا ىلوتي يئانجلا نمألا
 اهرضحيف «ةنيدملا جراخ معاطملا دحأ يف ءادغ ةبدأم ىلع صاخشأ ةيناثل ةوعد ةقاطب اهلخاد يفو

 دنع |مههزنم ةقرس نافشتكي نيذللا «هتجوزو باشلا ةرايسلا بحاص ىلإ ةفاضإ هرصانعو طباضلا

 ىك لزنملا نع نمألا رصانع داعبإو امهداعبإل ةليحلا هذه ةرايسلا قراس لغتسا ثيح «هيلإ اهتدوع

 يديموك بولسأب تغيص يتلا تاقرافملا نم ريثكلاب ةحوللا تلفح دقو ...ةلوهسي هتقرس هل حانت
 يضاقت ةقيرط لوح ةرخاس تاراشإو «يفختلا ىلع يئانجلا نمألا ةردق ىلع حضاو مكب# هيف «عقاف

 .مهلمع ءانثأ اهب مئادلا مهريكفتو ىواشرلل هرصانع ضعب

 !هةعونمم ىرخأ تاحول ٠

 تاحوللا نم ديدعلا كانه نأ ءيروسلا نويزفلتلا يف رداصم نم (يبرعلا سدقلا) تملع دقو

 .ةيروس نم ةيبونجلا ةقطنملا يف تادلبلا ىدحإ ةرايزب يفاحص اهيف موقي (رسجلا رجفم) ناونعب ةحول

 ةيرقلا يلاهأ لك نأ ةياهنلا يف ًاَجافي هنأ الإ ...ىسنرفلا لالتحالا ءانثأ رسج ريجفت ةثداح يف قيقحتلل

 يروسلا بعشلا ةماع مهتت اهنألو مدد هسا يفق بال ةحوللا هذه ةباقرلا تضفر دقو

 !ءابقرلا ضعب ريبعت دح ىلع (ةينطولاب ةرجاتملاب)

 يتلا لامعألاب مامتهالا نم ديزمل هعفدتو ءيروسلا عراشلا ريثت يتلا ةيباقرلا كراعملا هذه مامأو

 زيمتملا يركفلا اهاوتسم ىلع ةياعد لضفأ -نيريثكلا يأرب - لكشت اهنأل .ءبيقرلا صقم اهققحالي

 :ليبق نم اهسفن حرطت يتلا ةلئسألا نم ريثكلا ةمث نإف
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 00 لامعألا عيمجل : مزلم رمأ وهو» اهريوصت لبق تاالسلسملا هذه صوصن ةزاجإ متت زك ١-
 و

 ةيطولاهتاونق لع ضرعت اب «ىرخألا تاطحللا لع ةلماك ضرعت يهو لابعألا كلت ضعي

 ش !تاطقللاو لمجلاو دهاشملا ديدعلا اهنم تفذح دقو

 يتلا ةيساسألا ةلكشملا نأب دافأف «ةباقرلا لمع ةيلآ ىلع نيعلطملا دحأ ىلإ ةلئسألا هذهب انهجوت دقو
 ةيريدم) ةهجل ةعبات صوصنلا ةءارق ناجل نوك وه «ةيباقرلا ريياعملا يف ةيجاودزالا هذه لثمل يدؤت

 (نويزفلتلا ةيريدمل ةعباتلا جماربلا ةباقر) ىرخأ ةهجل ةعبات دهاشملا ناجل امنيب (ينويزفلتلا جاتنإلا

 (روطسلا نيب ام نوؤرقي ال»" صوصنلا ءابقر نم ديدعلا نأ اى ...نيتهجلا نيب قيسنت دجوي ال يلاتلابو

 ئ ااا ايالا

 م مانو هنو وتلا مي لا يمسرلا باطخل هيله

 .ناضمر ةرود يف ةيروسلا تالسلسملا ضعب اههجاوت يتلا ةيباقرلا كراعملاف .. .رمأ نم نكي ايأو

 نيذلا باتكلا ةرهمج مامأ هنأو .. .ريخب لاز ام ةيروس يف نفلا نأ نيعباتملا نم ريثكل ةبسنلاب دكؤت

 رقت نأ ةولمأب اولا ةام نادك ةنقاول الل وي رقكلا روع حس ليلا هي ويرفلالا اهاوالا ف ةورإ

 ليبس الو موي دعب اموي مقافتت يتلا هتاناعمو همالآ نع ريبعتلاو شاعملا عقاولا ريوصت يف تاقارتخا >

 ول ىتحو ...رمألا بلطت اذإ زازفتساو ةيرخسو ةأرج لكب اهيلع ءوضلا طيلستب الإ ءاهنم دحلل
 !ءاضقلا تاحاس ىلإ نيزفتسملاب رمآلا لصو

 ٠٠١/9 /؟5 (يرعلا سدقلا» ةديرج



 :ةيروسلا اماردلا 2 ةسايسلا

 !روظحملا محتفي نفو ... لدبتت ةيباقر ةروص

 مالحأ نع ثيدحلاب هبشأ «ةيروسلا اماردلا يف ةسايسلا نع ثيدحلا ناك ...تلخ ةليلق تاونس ىتح

 (رمحأ طخ) نم رثكأ تناك ةسايسلاف ...اهباحصأ لايخ يف الإ ةايحلل ةلباق ريغ تارماغمو تاليختو

 ردص ىلع اهلقثب يقلت ةباقرلا نأ ًاصوصخو «ينويزفلتلا يماردلا ءاضفلا يف ةروظحم ةقطنم نم رثكأو
 ذأ لق نصوصتلا بفارق يقود, دووم كلاق وأ انازدلا هذه اهيدع ناك يه قرا ناكفألا
 ا ا ربل ١ ايا رو ىلع رايح ل ابر ل 1 تاس اكل
 ...ةجتتم ةهجك يروسلا نويزفلتلا تاسايس وأ ماعلا عاطقلاب اهل ةقالع ال ةصاخ تاكرش جاتنإ نم

 عيطتستو «لامعألا زاجنإو ريوصت دعب ريدصتلاو ضرعلا تاقفاومب ايلات مكحتت ةباقرلا نأ اك

 ةثراك ءرومألا بقاوع ردقيال جتنم هجتنأو ءروهتم بتاك هبتك ءيرج لمع يأ نم لعجت نأ ديكأتلاب

 !هجرخم وأ ةبتاكل ًايساق ًاسردو .هجتتمل ةبسنلاب

 تاينيعستو تاينيناث ف يروسلا نويزفلتلا يف ةيماردلا صوصنلا ىلع ةباقرلا ريراقت ىلع علطي نمو

 تناك ىتلا .ءتاروظحملاو تاعونمملا مجح نم رعذلاب كش الب باصي فوس «نيرشعلا نرقلا



 ١51 ةروثلا لبق ام ةيروس

 بيقرلا ةيشخ ريثت تناك «مارح دالوأ اهيف ةريدا ةرابعف :ةلوادتم ةيبعش ريباعت ىلع ىتح ضرتعت

 مهركذ نم تيب نوبرخي نوموعدم سانأ ءاهمسا بتاكلا ددحي مل يتلا ةريدلا كلت يف نوكي نأ نم

 «بيقرلا جاجتحا ريثت تناك «شوشغملا نهيفو غاصلا نهيف ةنمسلا لثم ناوسنلا» ةرابعو ءءوسب

 ذوفن تاذ ةيبعش ةمظنمك ماعلا يئاسنلا داحتالا نم ًافوخ لب ...ًامومع ةأرملا ةعمس ىلع ةيشخ سيل
 تاضارتعالا تناك اذإ :هسفن نيبو هنيب لوقي «ريراقتلا هذه لثم أرقي امدنع ءرملا ناكو ...ةطلسو

 لاحلا وكس كيك. دتكانلاب ةلوطب يأ اهيف سيل ىتلا تاطاقسإلاو ليصافتلا هذه لثم لاطت
 اياضقو «نمألا ةوطسو «بازحألا تاغارصو خيراتك ةيسايس تاعوضوم نع ثدحتن امدنع
 تالكشملا نم كلذ ىوسو ...يسايسلا لاقتعالا فلمو «تاراعشلاب ةرجاتملاو ءداسفلاو تايرحلا
 !يبرع دلب ريغ يف لب ؛بسحف ةيروس يف سيل يسايسلا عقاولا سمت يتلا ضارمألاو

 ءاهاحضو ةليل نيب روطتلا اذه تأي مو «ريبك لكشب مويلا ةيروسلا اماردلا ين تريغت ةروصلا اعبط

 ماعلا يسايسلا عجولا نع اوربعي نأ باتكلا اهيف لواح «نمزلا نم نيدقع نم رثكأ قرغتسا امنإ
 ريثكبو . ..رخآ ًانيح ةقيقحلا لك لوقت ال ةروتبمو ةمقعم ىؤربو ءأنيح فوخلاو ظفحتلا نم ريثكب

 دوو لارعأ نأ دعس اذه: ...هقوتلا لواح م الحب ايديموكلا تناك .اروطب ووهتلاو ةأرخلا نم
 لسلسملا اهعبات «ةئيرج تاحورط نم تاونس رم ىلع لت مل ؛ةمظعلا رسايل (ايارم) ةلسلسو ؛ماحل
 يتلا ةينمألا ةطلسلا ةروص يه يبايسلا دقنلا رهاظم زربأ تناكو .. دان اوف هه يديركلا
 كلذ اهئاطعإ يف هسفن نطاوملا غلاب يوضو»:لاكشأب يروسلا نطاوملا سفن يف فوخلا تعرز

 تن اكو ...ًاعم يكبملاو كحضملا عمجت ةروص ىلإ اهليوحت يف نونانفلا عربو «هتايح يف ريبكلا مجحلا

 داهن بتاكلل (ريرحلا ناخ) لسلسم مدقف ...ًاضيأ ةسايسلا نع ثيدحلل الح خيراتلا ىلإ ةدوعلا

 نيرشعلا نرقلا تاينيتسو تاينيسمخ يف ةيسايسلا ءاوجألا ىلع ام ةرظن «يقح مثيه جرخملاو سيريس
 نرقلا تاينيعست يف يروسلا نويزفلتلا هجتنأ يذلا (يناشيقلا مامح) لسلسم ءاجو ...ةيروس يف
 لكشل ًالماش ًاحسم يرجيل ...ينامورلا يناه هجرخأ «ديع بايدل صن نع ءازجأ ةدع يف نيرشعلا

 ةروصلا نأ حيحص .. :ةلدرلا هع حو لذاششمالا دنع رضاع ةيروساةا رخو ةضاسلا روس

 ةيؤر ىنبتت الو «نيدت الو فشكت ال ةيدايح ةربن تاذ ًانايحأو .. .ةقمعم تناك (يناشيقلا مامح) يف

 ياللا نيج نم راما يدينا يل يبرم يكول لل .ةحضاو

 !ًانايحأ بتاكلا نهذ



 ال ةسايسو امارد :يناثلا بابلا

 !ةعجر طخ الب ةأرج (ةندلولا مايأ)

 ةأرجو ...رصاعملاو نهارلا نم اهءارتقا يه «ةيروسلا اماردلا اهب تماق ةيسايس ةبراقم مهأ نكل

 .مهضعب اهجاتحي ناك يتلا ةراعتسملا لولحلاو ةعنقألا عزنو ءفوخلا زجاح رسك ىلع باتكلا ضعب

 ايجاتنإو ايباقر ةضوفرم صوصن يف قرولا ىلع تومت نأ لدب «ةشاشلا ىلإ هراكفأ لوصو نمضي يك
 نم دب الف «ماهملا ةانسملا اذه عبتت يف ةركاذ كلتمنو «نيفصنم انك اذإو ...ةقلغملا جاردألا 00

 .يباقرلا روظحملا اذه رسك يف ةأرج باتكلا رثكأ ناك ءابابلا مكح بتاكلا ليمزلا نأ ىلإ ةراشإلا

 يفف ...يروسلا نطاوملل ةيمويلا ةايحلا تالكشمب هجازتما لالخ نم يمايسلا مهلا نع ريبعتلا يفو

 يذلاو «ماحل ديرد نانفلا عم نواعتلا ةيادب دهشو ١45 ماع جتنأ يذلا (انهلا وبأ مالحأ) لسلسم

 نطاوملل يمويلا مهلا يف لماشو قيمع صوغ ةمث ...يدقنو يريهامج ضفرب ةيادبلا يف لبوق
 اهينا# ليسا نق تامل نس صرخ و روسلا نوي رنتلا عمر دلك وريم انس ايدي ماج نع يرويعلا
 ءايديموك لمعلا ناك ول ىتح «حاتم باقر شماه يأ زواجتت اهنأ بيقرلا ىأر يتلا راكفألا نم ريثكلا

 !ماح ديرد وه هلطبو

 (ةندلولا مايأ) وه ابابلا مكحل رخآ ًالساسم تاطحملا نم ًاددع تضرع يلاحلا ناضمر مسوم يفو
 .يروسلا نويزفلتلا يف ضرعلا نم ًاعونمم يقبو «نيماع لبق جتنأو ينبلا نومأم هجرخأ يذلا
 ةلواحم أرجأ لثمي «(ةندلولا مايأ) لسلسم نأ عقاولاو ...ةيبرعلا تاطحملا ىلإ ريدصتلا نم ًاعونممو

 نأو «ديفتسي نأ بحي ًادحأ نأ ولو ...هبويعو هضارمأو يروسلا يمايسلا ماظنلا ةينب حيرشتل ةيمارد

 نطاوملا اهقحتسي ةايحل لمجأو عسوأ ًاقفأ حتفيو .حلصيو ححصي يك يرجيو ىرج ام ةروص ىري
 ربتعاو ءيروسلا مالعإلا لخاد لمعلا اذهب ءافتحالا ىرجل ...كش نود هفايطأو هتائف لكب يروسلا

 نكل ...أطخلا ةيلآ رييغتو «للخلا حالصإ ىلع ةمئاقلا ةوقلا نم ديزم يف ةبغر وأ «ةوق ليلد هضرع
 نأ بحي الو «ةيقيقحلا ةروصلا سكعت ةآرم يأ يف رظني نأ بحي ال هنأ ء/ئاد يروسلا مالعإلا ةلكشم
 ..للخلا عم ؤطاوتلا ةلاح زبي توص يأ عمسي

 ريتقتلاو بأدلاو لمعلا نم هتورث ىنب رينويلم ...هسفن تقولا يف ةقيمعو ةطيسب (ةندلولا مايأ) ةصق
 نأ ررقيف ...ةدودعم ةايحلا يف همايأو ناطر سلاب باصم هنأ فشتكي ...ةورثلا ىلع فوخلاو هسفن ىلع

 هذه يف مايأ نم هل ىقبت ام شيعيل «هتيب نم هدرط دق ناك يذلا درشتملا هنبا ةبحصب ىفشملا نم برهم
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 كلت يف نكل ...هنيح يف اهققحي نأ نم فوخلا هعنم يتلا ةميدقلا هتابغرو هتاينمأ لك ققحيو «ةايحلا

 مدطصيو .. ماعلا يف احبار وق دامتواالاو يع اتجالا صرت يا ووصل ا تح احلا

 ...ةميركلا ةايحلا ميق لك عم ىفانتي ًاصاخ ًانايك اهسفنل تعنص «ةريغصو ةريبك ةيوطلس تايلآ عم

 ل وا زل د عجم قر تلاو او لنا عب ةقدب لمعلا حرشي

 ضفريو ...ةوظحلا تازايتماو روظحملا راوسأ فلخ ةنوجسم حبصت نيح ةايحلا ىنعمو ...اذه

 بجي (ليمجت ةعجر طخ) حتف ضفري |لثم ءاهدقتنا يتلا ءاطخألا عم حلاصتلا ةياهنلا يف بتاكلا

 !ىرخألا لامعألا نم ريثكلا لعفت اى ..ةريخألا ةقلحلا يف هلاق املك

 زفتسملا يحئاضفلا مكهتلا نم عون اهيف «ةيتاذ ةربنب هتالوقم لك مدقي (ةندلولا مايأ) نأ حيحص
 الب لماشو ماع حيرشت سجاه ءارو بتاكلا عافدنا زيمي يذلاو ...انايحأ ايديموكلا هبلطتت يذلا

 قدصلا نم ريثكلا هيف نأ اندجول «ةيعوضوم ةرظن لمعلا ىلإ رظنن نأ اندرأ ول نكل ...يلخاد بيقر

 ! لضفأ نوكي نأ بحنو «هيلإ يمتنن نطول يقيقحلا بحلاو ...يفخلا ملألاو ةعاجشلاو

 !يسايسلا لاقتعالا امارد (نيسامخلا حاير) ٠

 حاير) لسلسم يف اهارن ,ناضمر مسوم امارد يف نهارلا يسايسلا روضح روص نم ىرخأ ةروص

 جرخي يمايس لقتعم ةصق يوري يذلا .. .يجتبرش ماشه جرخملاو ميهاربإ ةماسأ بتاكلل (نيسامخلا

 .همالحأ ترابناو ؛هميق تفلتخا يعامتجا طسو يف ديدج نم هتايح أدبيل ءًاماع رشع ةسمخ دعب

 «ةيوق ةيادب لمعلا أدبي .هصوخشو هجذان نم ريثكلا عيرسلا ءارثلا مالحأو شيعلا ةوسق تنحطو

 تاظحلا ريوصتو ...ًايسايس ذوبنملا لطبلا ىلإ زايحنالاو ءلوقلا قدصو ةيفافشلا نم ريثكلا اهيف

 يفو هطيحم ىلع هفرعت ةيفيكو «ىماقلاو ليوطلا بايغلا اذه دعب هتلئاعب هئاقل يف يناسنإلا بقرتلا.
 ...سوساجك هتروص يتلاو يحي تناول ءابثا ال ىقوعت ىلا ةعمسلا هيوشت تاالاح رابتخا

 تادقتعم ةريرجب سانلا ذخأت يتلا «ةينمألا ريراقتلا ةباتك ةأطو تحت فظوتلا نم هءابرقأ تعنمو

 ةيبناج صصق رارتجا يفو «ليوطتلا يف كلذ دعب قرغي لمعلا نكل ...ةيسايسلا مهتاهجوتو مهئابرقأ
 ةقلح نيثالث يف لسلسملا ميدقت ىلع باتكلا مغري يذلا ينويزفلتلا لمعلا ةيلآ اهضرفت «ةضافتساب

 هبراق يذلا ينفلا حاجنلاو ريثأتلا يف رخآ نأش (نيسامخلا حاير) ل ناكل كلذ الولو .. .لقألا ىلع

 .ةباقرلا يف تالاكشإ نم هل ضرعت ام مغر .. .لاحلا ةعيبطب
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 نا ةسايسو امارد :يناثلا بايلا

 )ةروصلا داعبأ مسرت ةسايسلا (ءوض ةعقي) ٠

 يتلاو (ءوض ةعقب) نم سداسلا ءزجلا يف ةعئارلا تاحوللا ضعب «نيلمعلا نيذه ىلإ انفضأ اذإو

 احلا اعمبقانا مسرترما وكري ةروسلا لك شت ديلا ةيللعت مالم ونفس ةنروس هذ رزه
 الب خراصلا للخلا بناوج نع ريبعتلا يف حجنتو «ةماركب شيعلل شماه عازتنال ىعست «ةيداصتقاو
 ةيساسح قطانملا رثكأ ماحتقا يف رماغتو ...روظحملا قرتخت لامعأ مامأ اننإ لوقلا نكمأل ...ةبراوم

 ريدقتلا نم ريثكلا قحتست ةراح ةداهش مدقيل ؛ .يشيعملا عم يمايسلا عم ينمألا جزامتي ثيح «ةنوخسو

 يقارب ول ةيسلاب نكل ةاضج تيقاتا ول تيجسمألا :اهيف نومئاشتملا لوقي دق ةداهش .. .مارتحالاو

 رعشيس هنإف ...يروسلا ىمايسلا عقاولل ةيماردلا ةبراقملا تروطت فيكو «ةروصلا هل فيك

 هذه ةوق نأو ...ًاقلطم ًارايخ سيل تمصلا نأب لمألا ...زاجنإلا ةيمهأو لمألا نم ريثكب كش الب

 !ةيلبقتسملا هقافآو عاستالا اذه عفاود تناك ًايأ ءاهشماه عاستا يف ةقيقح نمكت ؛ةضهانلا اماردلا

 رذحلا بجيو ...لسعلا يف ةقراغ يهو اهشماه عزتنت مل ءاهاوسو لامعألا هذه نأ «ديكأتلا نم دب ال ًاعبط

 يدؤي نل فوس اذه نأل ...ةينمألا ةزهجألا اضرب متت سيفنت ةلواحم الإ يه ام ابنإ ةلوقمل جيورتلا نم

 ::.ءافكنالا و :نسايلا ىلإ اوس يلخادلا مهبيقر عم فوخلا زجاح اوزواجتو اورماغ نيذلا باّتكلاب

 لص كا ءاهبنوضوخي اولاز ام يتلا ةيباقرلا ةاناعملا نم ريثكلا ليصافت ءىرخأ ةهج نم يغلي فوسو

 ًارارق سيل «ةشاشلا ىلإ لوصولاب اهل عفش ام نأ ءيصخشلا يداقتعا يفو .. .ةشاشلا ىلإ راكفألا هذه

 داجيإ ىلع ةرداق لخد ردصمو ةعانص ىلإ ةب ةيروسلا اماردلا لوحت لب «ةرورضلاب يباقرلا لهاستلا
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 ضوفرم لساسم ىلع اجاجتحا باحسنالاب دده يروسلا دفولا

 !ايباقر

 لسلسم ققحي «(ًاقباس نويزفلتلاو ةعاذإلا ناجرهم) مالعإلل ةرهاقلا ناجرهم خيرات يف ةرم لوأل
 ليمزلا بتاكلل (ةندلولا مايأ) لسلسم ىلإ ةدحاو ةعفد تبهذ ...زئاوج سمخ يروس ينويزفلت

 يذلا ءروكذملا ناجرهملا نم ةرشع ةعبارلا ةرودلا يف كلذو ...ينبلا نومأم جرخملاو ابابلا مكح
 هايحأ ينف لفح يف ءيراجلا (ربمفون) يناثلا نيرشت رهش نم رشع سماخلا ءاسم هتايلاعف تمتتخ تمتتخا
 ريواررإبا يح يار يح ب عر ا

 .نيزئافلا تارشع ىلع

 ةيلام ةزتاجو ريدقت ةداهش غم يدير للم لقا ةيبهذ (ةندلولا مايأ) لسلسم دصح دقف
 . ءابابلا مكح ليمزلا لمعلا بتاكل ويرانيس لضفأ ةزئاجو ...نادمحلا ديرف لمعلا جتنم اهملست

 .روخاي مساب نانفلل لوأ رود -لثمم لضفأ ةزئاجو «ينبلا نومأم.جرخملل جارخإ لضفأ ةزئاج
 ظ .فاكس هيردنأ نانفلل يناث رود لثمت لضفأ ةزئاج



 ١ثنأ ةسايسو امارد :ىناثلا بايلا

 هذه نم تلعج «ناجرهملا سيلاوكو ةرادإ نم ةريثم تامولعم ىلع (يبرعلا سدقلا) تلصح دقو

 ةماعلا ةئيهلا لثمي يذلا يمسرلا يروسلا دفولا دده ذإ ...ةمزأب رذني داك داح لاجس عضوم زئاوجلا

 ةيأ ىلع (ةندلولا مايأ) لسلسم لصح اذإ «ناجرهملا نم باحسنالاب ةيروس يف نويزفلتلاو ةعاذإلل

 .دمحألا قيفوت يروسلا دفولا سيئر ,ناجرهملا ةرادإ تكبرأ يتلا ةلمحلا هذه داق دقو ...ةزئاج

 يداقتنالاو يمايسلا نومضملا ةيفلخ ىلع كلذو «نيساي داع يروسلا نويزفلتلا يف جاتنإلا ريدمو

 تاونق ىلع هضرع ضفرت ال «ةيروسلا ةينويزفلتلا ةباقرلا لعج يذلاو «لسلسملا هنمضت يذلا داحلا

 هتقبأو «لوادتلا وأ ريدصتلاو ضرعلا ىلع ةقفاوم هئاطعإ ضفرت لب ءبسحف يروسلا نويزفلتلا

 يروسلا نويزفلتلا يف ةيرادإ طاسوأ تفصو دقو ...نيماع لبق هجاتنإ ذنم جاردألا يف ًاسيبح

 مكح سيلو طابش ١5 ةعامج فيلأت نم» هنأب لمعلا «هنيح يف ةدهاشملا ةباقر ناحل ىلع هضرع رثإ
 لفح ةيساسأو ةماه ةبقح حيرشتلو «دقنلل مهضفرو ءالؤه قفأ قيض نع حضاف ريبعت يف ...«ابابلا

 لعج يذلا رمألا ...ةدعصألا ةفاك ىلع تازواجتلاو ءاطخألا نم ريثكب نهارلا يروسلا عقاولا اهيف

 عم ثدحي |ىك .هتايح شماوه سمي ام لك يف ةينمألا ريذاحملا عم مادطصا ةلاح يف يروسلا نطاوملا

 .لسلسملا لاطبأ

 دقو «ةريخألا تاعاسلا ىتح (ةندلولا مايأ) لسلسم زئاوج لوح ةيمالعإلا ةكرعملا تمدتحا دقو

 يروسلا مالعإلا ريزو نم رضخأ ًاءوض ذخأ يروسلا دفولا سيئر نأ «(يبرعلا سدقلا) تملع

 شيمه يف ناجرهملا ةرادإ ىلع طوغضلا حلفت مل ذإ يروسلا دفولا باحسنا ةيناكمإب «لالب نسحم

 ريدم اهداق ...لاع ينطو سح تاذو «ةداضم ةيعوضوم ةلمح نأ الإ ...هيلع ميتعتلاو لسلسملا

 يف لخدتت ال ةئيحلا نأ ًاريخأ نلعأ يذلا «خيشلا زاتمم روتكدلا نويزفلتلاو ةعاذإلل ةماعلا ةئيهلا ماع

 ىلع رظنلا ضغب ًامومع يروسلا نفلل ميركت يه يروس لمعل ةزئاج يأ نأو «ميكحتلا ناجل لمع
 يف هكراش دقو ...ميكحتلا ناجل اهترقأ امك زئاوجلا نالعإو لدجلا مسح ىلإ تدأ «هيلع انتاظحالم

 هنأ هرودب دكأ يذلا «نويزفلتلاو ةعاذإلا ةئيهل ماعلا ريدملا راشتسم ربيخم ديفم يمالعإلا ةيؤرلا هذه

 تناك ول ىتح ءيبرع ناجرهم يف يروس ينف لمع ةبراحم ةيروس ةيمسر ةهج يأ ةحلصم نم سيل
 .ةئيرحلا هتاحورطو هنومضم ىلع تاظحالم ضعبلل

 ٠٠08/١١/١ (يبرعلا سدقلا) ةديرج



  تاينيسمخلا ل ةيروس خيراتب ليكنتلا :(ةماودلا) لسلسم
 !ةيمهو ءامسأب

 باصعألاو ةقئاذلاب رضم رمأ دحاو تقو يف تالسلسملا نم ريبكلا مكلا كلذ ضرع نأ مغر
 ضرعلا نم ةقيرطلا هذه نأ الإ ؛ةديدع تاونس ذنم ددرن |ى اهسفن تالسلسملا كلتبو ةحصلاو

 مرتحمو قارب رهظم تاذ ودبت يتلا تالسلسملا ضعبف ...ًانايحأ لامعألا ضعبل ةدئاف نم ولخت ال
 هذه يف ةينيثالثلا اهتاقلح ةعباتمو ءاهليصافت نم بارتقالل أتقو سانلا دجي ال يتلاو «جراخلا نم

 اهنأو «ناقتإو ةيانعب ةلوغشم اهرابتعاب اهنع ثدحتي نم دجتو ءاهقحتست ال ةعمس اهل قوست «ةمحزلا
 ةقدب برتقيو ةلماك اهتاقلح ءرملا عباتي نيج نكل ...ناضمر ةمحز يف تملظ اهنأو (ةقاوذلل) لامعأ

 يروسلا لسلسملل ةبسنلاب لاحلا وه اك ءرخآ عون نم ًاثيدح قحتست اهنأ فشتكيس هنإف ءاهنم
 ةياور نع ةديدع تاونس لبق ناودع حودمم لحارلا بيدألا ويرانيسلا هل بتك يذلا (ةماودلا)

 يف تضرعو «حبص ىنثملا باشلا جرخملا اهجرخأو ...دادح زاوف يئاورلل (ىوه لاو ةنيغضلا)

 1 ظ ظ .مرصنملا ناضمر مسوم

 لمعلا اهنع سبتقملا ةياورلا نأ لوألا ءيدقنلا بارتقالا نم لسلسملا اذه ايمح نارخآ ناببس ةمث



 اع ةسايسو امارد :يناثلا بابلا

 تاعابطنالا نوبتكي نم ريثكلل تقو الو .ةحفص نيتسو ةئاثالث نم رثكأ يف عقت ةليوط ةياور

 نع لحر «ناودع حودمم بيدألا ويرانيسلا بتاك نأ يناثلاو ءاهتءارقل ةرستبملاو ةعيرسلا ةيدقنلا

 سبتقا يتلا ةياورلا نع ةيدقن ةيؤر نيوكت يف ًادحأ دعاسي نل وهف يلاتلابو ...تاونس سمح لبق انملاع
 .هل ىرج امو ينويزفلتلا صنلا نعو ءاهنع

 ؛طمتنلا ىلع عارصلا 8

 )١959-١915١( يماع نيب ديدحتلابو تاينيسمخلا يف نانبلو ةيروس نيب لسلسملا ثادحأ رودت

 بختتملا سيئرلا ىلع ميعزلا ينسح بالقنا :لوألا «ةيركسع تابالقنا ةثالث ةيروس تدهش ثيح

 نسحم هئارزو سيئر عم ميعزلا مادعإب ىهتناو ءرهشأ ةسمخ نم رثكأ مدي مل يذلاو «يلتوقلا يركش
 ءرهشأ ةعبرأ نم رثكأ مدي مل يذلا يناثلا بالقنالا ريبدتب يوانحلا يماس ءاوللا مايق دعب «يزاربلا

 يساتألا مشاه سيئرلا مكحب حاطأ يذلا يلكشيشلا بيدأ ديقعلا بالقنا وهف ثلاثلا بالقنالا امأ

 ةيفلخ تابالقنالا هذه نم نالعجي ءاهنع سبتقملا ةياورلا كلذكو ,ءلسلسملا نأ الإ .يطارقميدلا

 اسنرفك ىربكلا ةيبرغلا ىوقلا سفانتو «ةرتفلا كلت يف ةيروس يف طفنلا نع ثحبلا وه «رخآ عوضومل
 ءالمعو اهييسامولبد لالخ نم .طفنلا نع بيقنتلا زايتماب زوفلل ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو

 :نيتيساسأ نيتطقن لوح يساسألا عارصلا روحمتيو ءاهسيساوجو راثآلا بيقنت تاثعبو اهتارباخ

 ةيسنرفلا ةثعبلا سيئر نالبوغ لراش ماق نأ دعب «ةيروس يف طفنلا دوجو ةيناكمإ نم دكأتلا :ىلوألا

 ايفارغج سردم عم ةماه اقاروأ كرتو .عوضوملا اذه يف ثحبلاو لاغشنالاب راثآلا نع بيقنتلل

 هيلع روثعلا دعب اهيلع لوصحلا ىلع عزانتلا يرجي ثيح (حاورط نيسح) همسا ؛هقفار يروس

 .ةضماغ فورظ يف توريب قدانف دحأ يف ًارحتنم

 نيب ةشه تانزاوت شيعت ةموكح نم طفنلا بيقنت زايتما ىلع لوصحلا ةلواحم يهف :ةيناثلا ةطقنلا امأ

 سلجم يف ًايوق ًاريثأتو ةرح ةفاحص كلمتو حالسلا ءارش نع زجعلاو ريصقتلاب اهمهتت ةسرش ةضراعم

 مكحلا نوؤش يف.لخدتلاو يمايس رود بعلل ةحماط ىوق زكارم لكش ىلع مسقنم شيجو «باونلا
 ففعتو ةقلطم ةيلاثمب ةسايسلا سراميو ؛ءاوجألا هذه نع لزعنم ةيروهمج سيئرو «تابالقنالا ربع

 .ينطولا هخيرات نع ًابيرغ سيل يسايس



 له 00 ها ةروثلا لبق ام ةيروس

 !ةعطاقتم تاملك لح ٠

 'بتاكلا ددحي ال ءآقحال اهرشنب حمسي نأ لبق ةيروس يف ةعونم تناك يتلاو «لصألا ةياورلا يف

 يمسرلا بصنملا ركذب اهمظعم نع ضيعتسي ذإ «ةيقيقحلا اهئامسأب .تايصخشلا عيمج دادح زاوف
 نأ عيطتسي «نويزفلتلا دهاشم نم ةفاقث رثكأ ةداع وهو ةياورلا لوصف أرقي نم نأ الإ ..هلغشت يذلا
 دادح زاوف اهب بتكي يتلا ةذاخألا ةغللاو «ليصافتلاب عبشملا يئاورلا درسلاف ...ةقدب ءامسألا ددحي
 ءيوراتلا ررنلا وك نمو هداك ورا امرا وجل و يراقلا يحبو يصاب انجب

 ًادعب بلطتي يذلا ينويزفلتلا لمعلا يف ةلكشملا نكل ... 0 ار تل يامل

 «لمعلا عم ةبرغ قلخ «يقيقح رود اهل تايصخشل ةيقيقحلا ءامسألا بيّيغت نأ ءأطوبضم ًايريوصت

 هذه اوعي مل لمعلا عانص نأ فسؤئملا نمو هالمم ًافاج ًاسرد هبراقي نأ لواحي يذلا خيراتلا نم لعجو

 أو «مظعلا نلاخ ره وصقل "رولا و سيئر نأ لوقلا نم عناملا اف .. .امل الح اودجي ملو «ةقيقحلا
 بعل يذلا .يلكشيشلا بيدأ ديقعلا وه بيهو ديقعلا نأو «يساتألا مشاه وه ةيروهمجلا سيئر

 يوانحلا يماس ىلع ثلاثلا بالقنالا داقو ءراتس ءارو نم يناثلاو لوألا نيبالقنالا ين ايروحت رود

 ةسائر ملستو «هبالقنا ىلع بلقنا مث «ةيطارقوميد تاباختنا يف يساتألا مشاحل مكحلا ملسو هسفنب

 !؟ةسايسلا يف ركسعلا لخدت ىلع اجاجتحا هتلاقتسا مدق يذلا يساتألا مشاه نم ةيروهمجلا 1

 شماه لب نيظلا يف دازو «ةعطاقتم تاملك لحي دهاشملا نأكو «روفنلاو ظيغلل ًاريثم رمألا ادب دقل
 ملف «ةياورلا ىلع ةديدج تايصخش تلخدأ يتلا ويرانيسلا تاليدعت مث نمو «ةياورلا يف ليختلا

 !تايمسمب ىمسم ريغ ساسألا يف يقيقحلا نأل ,يقيقحلا نم ليختملا زيمي دهاشملا دعي

 ٠ بايغ الرؤيةالاخراجية١

 ميدقت يف ةيجارخإلا ةيؤرلا ىلإ رقتفب ألا لاا تيما بابا م تاو عوق

 ءوني وهو ةيادبلا ذنم حبص ىنثملا جرخملا ودبيو «ةفاثكلاو تاعطاقتلاو كباشتلاو قمعلا اذه لثمب صن
 يقيقحلا هيف جزتمي يذلا خيراتلا اذهل ةقوشم ةينويزفلت ةياكح ىتح ةغايص نع ازجاع ءصنلا لقث تحت .

 وع نسبا ىذا ام رايز ادا سخر .ةيقيقحلا هتايصخش ءامسأ بيغتو يضارتفالاب

 «ةشاشلا ىلع هانيأر ام دومجو فافج عم ًايلك ضقانتت ةقوشمو ةيوق ةكبحب عتمتت :ت اهنأ تدجوف «لمعلا



 ١١ه ةسايسو امارد :يناثلا بايلا

 تاهجو عطاقتو «درسلا تايوتسم لخادت مغر ءاهتاحفص ةءارق ةعباتم وحن اهئراق دشت نأ ةرداق يهف

 يوارلل ةيعوضوملا ةيؤرلا عم لخادتت يتلا لئاسرلا بدأ ةينقت داتعا ربع ثدحلا ةياور يف ةيتاذلا رظنلا
 ىلع انه موللا يقلن نأ بجي الو ...رخآ ديعص ىلع ءارثلا ةغلابلا اهتغل ةفاثك مغرو «قئاقحلا ىصقتي يذلا

 نم ريثكلا تلعج ةيئاوشع تافوذحل ويرانيسلا ضرعت دقف «لماك لكشب ناودع حودمم لحارلا ويرانيس

 بتاكلا ةجوز ماهل ةديسلا يل تدكأ دقو «ماعلا قايسلا يف ةطبارتم ريغو ةموهفم ريغ ةيئزجلا ثادحألا

 ةيمارد ةجلاعم كانه نأ نع كيهان «لسلسملا يف ًايأر يدبت نأ نود نم تافوذحلا هذه رمأ ناودع حودمت

 تلعج ...شرطألا ةلئان ةجرخملل ةيمارد ةراشتساو ءفيرظلا ديزو دوعسم قفوم اهب ماق ويرانيسلل

 !بناوجلا نم ريثك يف اهب كوكشم هتافو دعب اهب رهظ يتلا ةروصلاب هصن نع ناودع ةيلوؤسم

 ؛تاينيسمخلا علطم يف قشمدل ةايحلاب ةضبان ةروص مدقي نأ ءحبص ىنثملا عطتسي مل رخآ ديعص ىلعو

 :ةرتفلا كلت يف ةغلابلا ةيصوصخلا تاذ ةقيرعلا ةنيدملا هذه ءاوجأ نع ًاباتك أرقي مل هنأ حضاولا نمو

 اهرصتخا هنأ فسؤملا نمو ءاهتائيزجو اهليصافتو اهلحارم لكب قشمد نع ةرفوتملا بتكلا ةرثك ىلع
 ةحاس) ةبقحلا كلت يف ضبانلا اهبلقل كيفارغلاب ةموسرم لصاوف ةعضببو «هانب يذلا ينوتركلا ياومارتلاب

 ثحبلا نم ديزمب هيفالت ناكمإلاب ناك نأ الإ ...ةنيدملا ةئيب نع هتبرغل ًاسايق موهفم رمأ اذهو «(ةجرملا
 مهو ةيليللا يهالملا يف اورهسي اونوكي مل (بيهو ديقعلا) لاثمأ رابكلا شيجلا طابضف ...ءاصقتسالاو

 فرشلا نم ءزج يه ةيركسعلا ةلدبلاف ,.مهسوؤر ىلع هيريبلا نوعضيو لب ةيركسعلا مهتازب نودتري

 يذلا يقشمدلا تيبلاو ...يصخشلا فرصتلا ةيرح نع رظنلا ضغب هيلع ظافحلا بجي يذلا يركسعلا

 نيذلا تيبلا باحصأ عم ةقالعلا يف ًاصوصخو «لكشلا اذهب نوكي نأ نكمي ال ةعماجلا بالط هيف روص
 عنطصملاو قينألا لكشلا اذهب دجاوتت نكت مل (منغلا سوؤر) ةطسبو ...ناكملا نع ءابرغ مهرودب مهاودب

 اهدنع فوقولا نكمي ال ىتلا ليصافتلا نم ريثكلا ةمثو ...ريوصتلل ًاصيصخ ةرضحم ةينكس ةراح يف

 داب فلا بدو عاري ةطيااسا رتل كال: ىف تناك قلو «ئافلا يق ةقاخيبفل] نود اهززد | ءافه ًالوطم
 ناكو «تالاجس نم يحلاو رحلا ناملربلا هدهشي ام وأ «ةعماجلا يف كارح نم لسلسملا هروص ام يهاضي

 !ديكأتلاب هلافغإ نكمي ال ضراعمو يوق روضحو ةفلتخم ةيسايس تاهجوتو حماطمو راودأ نييفاحصلل

 طبترت ساسألا يف يه (لفون بيسح) ينويزفلتلا صنلا يف حبصأ يتلا (ينايسحلا تفأر) يروسلا برتغملا

 بتكم يف ءارزولا سيئر عم سرد ينايسح وأ لفون هنأ ةياورلا ركذتو ...ءارزولا سيئر عم ةقادص ةقالعب



 ٠6 ةروثلا لبق ام ةيروس

 رودلاب ماق يذلا طومش لالج باشلا لثمملا نوكي نأ لوقعملا ريغ نمف اذكهو .. .ًامامت هل لياجم وهف «ربنع

 ىلع جرخملا يقبي نأ لوقعملا ربغ نمو ...ءارزولا سيئر ةيصخش ىدأ يذلا يتيوع نسح لثمملل لياجم وه
 !وحنلا اذه ىلع رودلا عيزوتب فرصتلا دارأ دق مادام ءلسلسملا يف اههطبرت يتلا ةقادصلا ىلإ ةراشإلا

 تاذ ةيميهوبو ةفيرط ةيصخش ودبتف «ناديز نميأ نانفلا اهادأ يتلا (حاورط نيسح) ةيصخش امأ
 البو هتاجاتنتسا يف غلابي ام اريثك هنكل تامولعملا عساو صخش هنأب ةياورلا هفصت ذإ ءرحسو قلأ

 شيعي مث «ةرجأتسم ةفرغ يف هترسأ نع يفتخيو هتيب كرتي ًاصخش نأ يعيبطلا نمو «يملع ليلد

 يتلا نالبوغ قاروأ ءاطعإ يف ركفي ىرخأو ةضراعملا فوفص ىلإ مضني :ي ةرمف «بلقتو بوره ةلاح

 فقثمك «ناديز ءادأ يف اهيلع رهظ يتلا ةفاجلا ةروصلاب نوكي الأ «ءارزولا سيئر ريتركس ىلإ هتزوحب

 !هيفتك ىلع هتاورث نوصو دلبلا ةيلالقتساو مومه لمحي يروث

 ...ناودع حودمم صن الو يئاورلا صنلا حورل ًاقباطم ةيصخشلا ريسفت الو رايتخالا نكي مل اذكهو

 نيلثمملا ةرادإ ىلع لب راودألا عيزوت ىلع سيل ًاريثك رثأ دق ةيجارخإلا ةيؤرلا بايغ نأ حضاولا نمو
 موقي ءادأ وهو «ديقعلا ةيصخشل دادح مولس نانفلا ءادأ ناك قايسلا اذه ين ىربكلا ةثراكلا لعلو

 ديكأتلاب نفلا رهوج عم ىفانتي رمأ وهو ءاههيفستو ةيصخشلاب ةناهتسالا يأ (ةيقيقحلا ةرخسملا) ىلع
 يف دادح مولس نأ قحلاو ...صلل تناك ول ىتح اهيدؤي يتلا ةيصخشلل لثمملا مارتحاب لوقي يذلا

 مهي وهو هل ًايئاحيإ ًادهشم لسلسملا روصي نأ ًادج بيعملا نمو «لثمم أوسأ ةزئاج قحتسي رودلا اذه
 !قوذلاو خيراتلل ءيسمو ززقم دهشم يف ءاهلتق دعب (داعس) ةثج باصتغاب

 ةيصخشلا ءارث راصتخا نع ةرصاق تدبو «رثكأ ال عمشلا نم ًاهجو تدبف (ةزمح نيدان) ةلثمملا امأ

 زيمملا روضحلاو مجن لاضنل راحلاو قوفتملا ءادآلا فالخب «سبالملاو جايكملا جراخ اهشدأ تلا:

 !طايخ لساب ةيرعاشو ةقانأو «لاخلا فسويل

 تاينيسمخلا ةيروسف «ةيروس خيراتل ةناهإ قحب لثمي يذلا (ةماودلا» لسلسم نع لاقي امم ريثكلا ةمث

 ءاهتاطاشنو ةيبرغلا ىوقلا عاطأ مغرو «ةسايسلا يف ركسعلا تالحخدت مغرو ءاهتابالقناو اهتابلقت لك مغر
 لب «تابالقنالا ىضوف ديجمت وأ يضاملا ليمجت ليبق نم سيل «ًامارتحا رثكأو لضفأ ةروصب مدقت نأ قحتسن ظ
 !ةيبرعلا ةقطنملا هت تلاع يللا صاخإلا سيزجرف ادرس اوال سيرا نو روس جاع لاق م

 ٠٠١9/٠١ /؟ (يرعلا سدقلا) ةديرج



 :سنجلا يي قرغت ةيروسلا اماردلا

 !؟ةيراجتن ةراثإ مأ ...ةيريونت ةأرج

 يتلا ةيروسلا تالسلسملا نم ديدعلا يف ةيسنجلا تازواجتلاو تاقالعلا ريوصت ىلع زيكرتلا راثأ

 اذه ىلع زيكرتلا يف تأر يتلا ةيعامتجالا حئارشلا ضعب ضاعتما ؛مرصنملا ناضمر مسوم يف تضرع

 بطاخيف «ناذئتسا الب نويزفلتلا اهلخدي ىتلا رسألاو تويبلا ةمرح ىلع ءادتعالا نم ًاعون «رمألا

 هذه لثم يقلتل نيئيهم اونوكي ال دق ًاضيأ ةفاقثلا يتوافتم نيدهاشمو «ةتوافتم ةيرمع حئارش

 ةيصوصخب عتمتي يذلا ميركلا ناضمر رهش يف سيل ًايوبرت ةللعم ريغ ةيمارد دهاشم يف تاحورطلا
 لثمل رظني ثيح ؛يناضمرلا مسوملا جراخ ىتح لب ءبسحو ةرفنم تاعوضوملا هذه لثم لعجت ةينيد
 !ديكأتلاب ةينفلا لامعألا عانص ةرظن نع فلتخت ةرظن تاعوضوملا هذه

 !يستج ذوذدشو ىبرق حافس ٠

 لطب نيب ةمداص ةيسنج ةقالع «ينهد سارف جرخملاو ةريمح داؤف بتاكلل (نخاس ءاتش) لسلسم يف

 حبصت خألا ةجوز نأ رابتعا ىلع (ىبرقلا حافس) نم ًاعون مهضعب اهيف ىأر ؛هيخأ ةجوزو لمعلا



 6م 00 ظ | ةروثلا لبق ام ةيروس

 يلاتلابو ...اهجوز قيقش عم ةيعامتجاو ةيونعم ةوخأ ةقالع اهطبرتف «جوزلا ةرسأ دارفأ نم ادرف
 .يعامتجالا فرعلا يف عقولا ةديدش ودبت «ةايحلا ديق ىلع جوزلاو اهعم ةيسنجلا ةقالعلاف

 ةمث «يعيبس نيدلا فيس جرخملاو ءيجقشوق يداف بتاكلل (ةلزعلاو فوخملا نع) لسلسم يفو
 ةطاسبب لوقلا نكمي «هتجوز ةقيدصو لمعلا تايصخش ىدحإ نيب ةزاح ةيسنج ةقالع ىلع زيكرت
 لسلسملا نأ فسؤملا نمو ...ةقادصلا ةقالع ةنايخ نع كيهان ...ةيجوزلا ةنايخلا راطإ يف لخدت اهإ
 متت تماد ام ًادج ةيداعو ةفولأم نوكت نأ نكمي ةلاح اهرابتعاب لب ءيدقن قايس يف اهمدقي ال

 نم ريثكب (ةلزعلاو فونملا نع) لفحيو ... ل ا ل ل
 اهفسلفيو ةيجوزلا ةايحلا راطإ جراخ ةيسنجلا ةقالعلا رربي نيح امك فقوتلا قحتست يتلا راكفألا
 ضرعي نيخ وأ ؛ةيجوزلا ةسسؤملا دويق نم ررحتلاو ةايحلا ةسرامب لاكشأ نم ًالكش اهرابتعاب ةوقب
 نم ةيلثملا رعاشملا نع ريبعتلا نفنتكي ام مغر ...ةيدايمحلا نم ريثكب (يلثم) وأ ذاش باش ةيصخش

 ظ ظ , !ًانايحأ زغلم حيملتو ضومغ

 100000 .تاكرب ناورم جرخملاو «ديعسلا ناهيإ ةبت تاكل يق ناد لسانا

 بألا وه سيل شرحتملا نأ ةياهنلا يف فشتكت اننأ الإ . .هتنباب بأ شرحت ةلاح نع ثدحتي نيح «ةيادبلا

 «جاوزلا مس ارم |متي نأ لبق اهيلع هنارق دقع دق ناك رخآ لجر نم تلمح مألا نأل ؛مألا جوز لب يقيقحلا

 ةيصخش دجن ؛هتاذ لسلسملا يفو .. .رخآ لجرل مأوتلا اهنباو اهتنبا بسنت نأ ةحيضفلل اءرد تدارأف
 ...(ةلزعلاو فوخملا نع) اهمدق يتلا ةيسنجلا ةيلثملا ةلاح نع فلتخم عون نم اذوذش يناعي جوزتم لجر

 ىلإ «ةلفطلا هتراج ةنباب شرحتتلا لواحي مث ًايبص بصتغيف ...ًاثانإو ًاروكذ لافطألا باصتغا ىوبي وهف
 نكمتي هلعل وأ اهباصتغا لواحيف ءاهمأ بايغو هتجوز نم لزنملا ولخ ءانثأ اهب دارفتسالا نم نكمتي نأ

 ةيسفنلا ةلاحلا مزأتب اذه ببستيو ..ًاقحال مألا فشتكت امك اهدسج ىلع تامدك دوجو ليلدب كلذ نم ظ
 !ةجرح ةقطنم يف ةداح ةلآب هبرض ربع هنم ماقتنالا ىلإ ةياهنلا يف مألا عفدي ام «ةلفطلل

 ترو اب دوب وللا ا دس يل وسلا د نك هقيقش لخدت الول ءاباضتغا لواجيو
 .ةياهنلا ف هآرث ام كل .(نخاس ءاتش) لسلسم اهمدقي يتلا ةلاحلا| فاللخب .يماردلا قايسلا ٍ

 .ةيروسلا داوذلا اب غلا يجدن زوال عاقل ورسمت ينل ةماعلا نم الستعلا كانضن
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 و ةةويتلاو ةعازخملاتاقالاعلا قرشا ف هيدا ديننا مربلا انارنلا هده وم تولطلا نآكو

 ىلع نورخآلا هيلإ لصو ام زواجت ىلع ةرداقو ةررحتمو ةئيرج اهنأب فصوتل .«يعامتجالا فرعلا
 اةديا ردا كاان هللا يفتت ويرزقلالا نئارغل هيجي

 !باصتغاو ةنايخ ٠

 .يواقرب رماس جرخملاو انح لمأ ةبتاكلل (مكعم يبلق) لسلسمف «لامعآلا كلت دنعرمألا فقوتيالو

 نع عروتي ال هنكل ,ىفشملا يف هاضرم عم لماعتلا يف ةعصان ةروصو ميحر بلق اذ امهش ابيبط انل مدقي

 !هتيب يف اهب شرحتلا ةلواحمو هقيدص ةجوز بح يف عوقولا

 رعاشمو ءبح نع اهراتعخا يتلا ةريغصلا ةباشلا هتجوز اهنم يناعت يتلا ةريغلا رعاشم راطإ جراخو
 جوزلا ةلاذنو «ةعونصملا بيبطلا ةيلاثم نيب خراصلا ضقانتلا ءازإ دهاشملا اهنم يناعي يتلا ةريحلا

 ىلع حضاو ةميق مكح يأ ًاضيأ نوردصي ال لسلسملا عانص نإف ؛هرعاشم صخرو هتنايخب دبتسملا

 ةمق بيبطلا اذه ودبي سكعلا ىلع ...ىرخأ ةهج نم قيدصلا ةنايخ ىلعو «ةهج نم جوزلا ةنايخ
 ىلع تناك ول ىتح اهمرتحنو ةيفطاعلا هتاوزن عم فطاعتن نأ بجي هنأ رعشن اننأ ةجردل ةيناسنإلا يف

 ريثكلا اهيف (بح ةلاح) اهرابتعاب ةقالعلا هذه نوحرطي لمعلا عانصف ...ةقادص وأ ةميق يأ باسح

 ...اذكه (مأتي) اهبحاص نألو ...اذكه (ةقداص) اهنألو ...ملألاو ةبغرلاو ةيسنامورلاو قدصلا نم
 قهارم باش وأ ةاتف ركفت نأ ةروطخ كردن نأ نكميو ...ةيقالخألا ربياعملا جراخ اهلمأت يغبنيف

 !ةلاحلا ةينف وأ ةيتاذ ءارو قايسنالا ةروطخب يعو يأ الب ءاهسفن ةيوازلا نم لسلسملا اذه دهاشي

 لغشم بحاص لواحي .ناضمر لئاو جرخملاو يدعسلا يناه بتاكلل (بحلا مايأ رخآ) لسلسم يفو

 امدنعو ...بربتو هنعطتف .هدنع لمعت ةليمج ةاتف باصتغا تاينيسمخلا يف ةيقشمد ةراح يف ةطايخلل

 ةيبلت لجأ نم يداملا اهعضو لالغتساو اهيلع طغضلا يف حجنيو اهتليمز عم هتلواحم رركي ىفاعتي

 .ناكمو نامز يأ يف دجوت نأ نكمي ةيدرف ةلاح هرابتعاب ًايمارد همهفتن نأ نكمي اذه لك ...هتابغر
 نأك ءانلع رمألا يف هئاقدصأو هناريج عم لمعملا بحاص شقانتي نأ زازئمشالل ًاريثم ودبي ام نكل
 «ىضاملا نرقلا تاينيسمخ يف قشمد يف ةيبعشلا تاراحلا لخخاد لغاشملا يف تالماعلا تايتفلا باصتغا
 | !!لمعلا بر عم ةقالعلا فارعأ نم ًافرع ناك
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 لب «طقف ةظفاحملا ةحيرشلا لبق نم سيل ...ءايتسالاو بضغلا رعاشم راثأ ضيف نم ضيغ ىقبيو

 تالاخلا هذه ةشقانم ناكم سيل نويزفلتلا تالسلسم نأ نوري نيذلا «نيرونتملا نم ريثكلا لبق نم

 صيخشتلا يف ةراثإو ةيبذاج ىلع يوطني ةفرحنملا ةيسنجلا تاقالعلا ريوصت نأ كلذ ..ةذاشلا
 نيقهارملا رظن تفلت لقألا ىلع اهنأ وأ ءاهمراحت نأ لدب ءايشألا هذه لثمل جورت يهف يللاتلابو «يماردلا

 !اهب ركبملا مهمامتهاو مهلوضف ريثتو ..لبق نم اهوفرعي مل نيذلا

 + هج <ج جه

 :تويبلا مكعب ةراثإ ٠

 ا م ب ا

 ميدقت سيلو تايبلسلا نع ثيدحلا يه نفلا ةفيظو نأو «لئاسولاو قرطلا لكب اياضقلا لك شقاني

 . «دودرلا هذه لثم مهفتأ ًايصخشو .. 0

 مهئانبأ ةيامح يف نيرخآلا قح لباقملا يف مهفن نأ انيلع نكل .. .عمتجملا يف ًايريونت ًارود نفلل نأ مهف

 ميسوم ع سوبا تدوم وب

 تاسبالم ةشقانمل ةيفاكلا ةحاسملا حبتي ال دق ثادحألا قايس نأ كلذ «باهسإب اهتاشقانم اهاوسو

 نكمي يوعوت وأ يوبرت باطخ يأ نع ةلوزعم دهاشملا هذه ىقبت اذكهو . .اهتايفلخو تالاحلا كلت
 ظ .اهنم رذحي نأ

 لع وس هنأ هينا 4 درج ري بلاط لو نادتعا كج بادب نأ اهوا نا نكي
 ءاهاوسو تالسلسملا هذه عانص ىلع نكل «ةرشابملا خف يف لمعلا عقويو هنم لانيو «ينفلا بناجلا

 روهمج نع ةفلتخم ةحيرش بطاخت ىتلا نويزفلتلا امارد اهناكم سيل تاعوضوملا هذه نأ اومهفي نأ

 لع ان ذلا يرق ا ردع كلذ: يدي ذأ عيهقز تانويوتلالا مارد: ارجل ورود رسما نا قيعلا

 نأ نود ةلئاعلا دارفأ اهدهاشي نأ نكمي امارد اهنأب ةقثلاو «ةيروسلا اماردلل سانلا لّبقت باسح
 ا فيول نفع طق وقتا ىأ لدتلتابا | ورعتكم

 لعلو ...هسفن عوضوملا نم ةيمهأ رثكأ ًانايحأ ىقبي «عوضوملا حرطل بسانملا بولسألا رايتخا نإ
 ةرطيسو ةيجاتنإ ىضوفو ةيراجت سجاوه نم هيلع يوطنت اب مويلا ةينويزفلتلا اماردلا ةعانص ءاوجأ

 وحن يعسلا هببس بولسألاب يعولا مدع نأ فشكت «مهتيسجرنب ىضرم موجن وأ نييمأ هبش نيجتنمل
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 |ك ...ةرثؤمو ةفشاك ةيريونت ةيعاتجا امارد ميدقت وه امت رثكأ ,ةنخاس تاقالعو ريثم ثدح ةكربف

 سيل «تاعوضوملا هذه نم بارتقالا ربع حرطلا يف ةأرجلاو ةباقرلا عم مادطصالا نع لاقي ام نأ

 يأرلا موهفم بيغي ثيح ةيروس يفف «ةفئاز تالوطب ةعانصو يمالعإلا قيوستلل مالك نم رثكأ

 لولدم عم يباقرلا ضارتعالا طبترا اذإ الإ عمتجملل انزو ةباقرلا ميقت ال ءاياضقلا لك يف ماعلا

 دجوت الو ءلسلسم ىلع جاجتحالل ةرهاظت يف جرخي نأ عيطتسي ال عمتجملا نأ مادامو ...يمايس

 نأ نكمي فيكو .هتاضارتعال ًانزو ميقي نأ بيقرلل نكمي فيكف ...هعجوو هيأر لقنت ةفاحص هيدل

 !؟ةلوطبو ةأرج عمتجملا رعاشم زازفتسا نوكي

 !تاروظحم الب ميف (ةراحلا باب ٠)

 اذه ةيروسلا تالسلسملا يف ةهوبشملا ةيسنجلا تاقالعلا نع ثيدحلا يف قارغتسالا زفتسا دقل لجأ

 مهضعب رعشو «ناضمر رهش ءاوجأ يف تالسلسملا كلت نوعباتي مهو تائفلا نم ريثكلا رعاشم ماعلا

 ةراثإ ميدقت لجأ نم ميمصلا يف ةددهم -اهعم انفالتخا وأ انقافتا نع رظنلا ضغب- هتادقتعم نأ

 ايعامتجا نومضملا لسلسملا (ةراحلا باب) ادغ اذامل مهفن نأ نكمي انه نمو ...اهل ىنعم ال ةيمارد

 دهشم نم اولجخي نأ نود ءًاراغص وأ ًارابك ةلئاعلا دارفأ هدهاشي يذلاو «ًايلئاع قوثوملاو ًايوبرتو

 سنجلا ةسرام لئاسو نع ةكبرم ميهافم قوسي راوح نم وأ ءاهتقيدص جوز ردص ىلع مانت ةأرما

 عبطلابو ...ايرصب ةجرحمو ةساسح قطانم يف ءامدلاب ةءولمم ضاهجإ ةلواحم ةيؤر نم وأ «جاوزلا لبق
 بولطملا نكل ...هتلكاش ىلع لامعأ زاجنإ بولطملا سيلو ...ذالملاو لحلا وه سيل (ةراحلا باب)ف

 يف قارغتسالاو ةراثإلل ىعست الأ وه ريونتلاب اهنايإ نم ءزجو «ةرونتمو ةئيرج ةيعامتجا امارد ميدقت

 ٠١٠١ /9/5 (يبرعلا سدقلا) ةديرج
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 !لوؤسملاو ربخملاو رفخملا

 وأ ءىربك تاينازيم نم هل دصر اهب وأ .هجاتنإ ةماخضب ًامود هلماكتو ينفلا لمعلا ةدوج ساقت ال.
 - تاونسلا يف اهنع نوماعتي ةيروسلا اماردلا عانص تاب ةدعاق هذه .ةرورضلاب موجن نم هل دشح

 «ةليصألا ةيناسنإلا نيماضملاب ئلتمت يتلا ةمهلملاو ةطيسبلا لامعألا نم ريثكلا نورسخيف «ةريخألا .

 ...ةمخضلا تاجاتنإلا يف ققحتي :ب ال |بر ًاحاجن دصحت نأو «قمعبو ةيانعب لغشت نأ نكمي ناك يتلاو

 رار ا ا اي سل يل ل لو

 .وجح ثيللا جرخملاو «ةدامح

 ثنو ردكلاةهانتا رع مرت ترج نس رتل و تلاكلا ناواق رحل هنأ رقت نا اظنطعما ا كيك نإ

 اهنأ هبتشي ةدام (اقوفلا سفانطلا مأ) ةعيض يلاهأ قشنتسا نأ دعب ءلسلسملا لاطبأ ةفاك تومب

 تحت لمعلا ءازجأ فانئتسا ىلع ًاقحال ةجتنملا ةهجلا ترصأ امهمف يلاتلابو «ةماس ةيوون تايافن

 ثدح امىك» تمت مل اهنإ لوقلا ربع .ىرخأ وأ ةيصخش ةدوعل راذعأ نم تعضو امهمو «ةفلتخم عئارذ

 عيمج ةداعإ ديكأتلاب عيطتست نل اهنإف «ةراحلا باب نم سماخلا ءزجلا يف ماصع يبأ ةيصخش عم .
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 يف ال ةرخآلا رادلا يف رودت ديدجلا ءزجلا ثادحأ اولعج اذإ الإ ...ةايحلا ىلإ لسلسملا تايصخش

 !ةينافلا ايندلا هذه

 ىلإ لوحتت نأ لبق ايديموكلا هذه يهني نأ دارأ هنأل (ةعيض ةعياض) جرخم ييحن اننإف «هيلع ءانبو

 يننأ بجع نمو ...هقلأ ةمق يف لسلسملاو روهمجلا عدويف اهجهو ىلع ظفاحي نأو «ةفيخس ةكوحضأ

 نع ةدوعلاب هبلاطيو «هنفو هسفن مارتحا ررق هنأل جرخملا ىلع مجهتي ةيروسلا ةفاحصلا يف ًالاقم تأرق
 .هفئارطو لسلسملا تايصخشب قلعت يداع روهمج نم هلبقن نأ نكمي رمأ وهو ...اذه ميكحلا هرارق

 ةرسمسلاو ءازجألا ةبعل يف ةحجانلا لامعألا لذتبت فيك مهفي نأ ضرتفي «يفاحص بتاك نم سيلو

 !نوقذلا ىلع كحضلاو

 ةغايص يف رتكراكلاو ةئيبلا :يرصنع ىلع دمتعت ةينويزفلت ايديموك (ةعياض ةعيض) لسلسم
 رك نيم اضويصخ و ىووسلا نقلا لع ةةردعت تسلا ةلداعم هدعو ةساسألا انازكارو
 نكل ...ةيقشمدلا ةيبعشلا ةئيبلا نم ةمهلتسم ةيديموك تارتكراك تغاص يتلا داهنو ديرد لامعأ

 يروسلا لحاسلا يف رودت اهنأ ضرتفي ةيفير ايديموك مدق .فيرلا وحن بهذ (ةعياض ةعيض)
 طمن سكعت ال ةياهنلا يف ايديموكلا هذه نكل .ةقدلا انئش نإ هتاجحل ىدحإ وأ هتجهلب ثدحتتو

 بيكرت لجأ نم «ةئيبلا كلت نم رصانع ريعتست يه لب «يعقاو وحن ىلع ةشاعم ةيفير ةئيب ةايح
 قرت الوهن افا نم ولك يرق اخ ب اضن انا ةيعقاو كدي وك اا ةئل زق تلا ةررق ةوويع
 ...ًامامل الإ مهيضارأ يف نولمعي ال نوحالفلاو ؛ةسردم اهيف ىرن الو «ةدالوو لمح تالاح اهيف

 طمن هبشي ام حرط لجأ نم .بتاكلا اهجاتحي ةيطمن تايصخشو رصانع ةعومجم اهيف ىرن اننكل

 لك يف «اهيلإ ةجاحلا تايضتقم بسح ةعيضلا تايصخش اهيف كرتشت يتلا ةيديموكلا تارماغملا
 .تاقلحلا نم ةقلح

 نيصخش نم نوكملا رفخملاف نيا .قشاعلاف «راتخملا ىلإ ءدعسأو ةدوج :نيدودللا نيراحلا نمف

 فويضلا ضعب نع ادع...ةيحانلا ريدم مث ءبيبطلاو فصوتسملاف «ديحولا لاقبلا ىلإ ءريدم امهدحأ

 .ًاضيأ مهل ايديموكلا ةجاح بسح نيئراطلا

 ةحاس (اقوفلا سفانطلا مأ) ةيرق نم لعجي نأ دارأ هنأ .ةدامح حودمت لمعلا بتاك همدق ام ةيمهأ نكل

 فافعو ميلس تايمارغو «ةجذاسلا ةدوجو دعسأ تاعزانمب ةلوغشم لوألا ةلهولل ودبت ةيفلخ
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 اهي ل رمت ةحناسلا هذه نأ الإ ةفلألا و هكلاو ةةركتملا ةجوولاةاطلا ةيووتاكو ناك وو ةفريقتكملا

 .اهيلع ءوضلا طيلستو اهتمرب ةيروسلا ةايح ا تالكشم ةجلاعمل ةرؤب ىلإ ًاكيشف

 ...ءاشنإلا ديق دس هايم اهرمغتس ىتلا ةيرقلا ءالخإب تاراذنإ يلاهألا ملستي لمعلا تاقلح ىدحإ يف
 رارق فاقيإ عاطتسا وه نإ ء.ضرأ ةعطق هيطعيو هتنبا هجوزي نأب فقاثتملا قشاعلا ةيرقلا راتخم دعي

 نوكي اهريصم نكل «نيلوؤسملل ةضيرع جبدي وهو ةليوط اتاقوأ قشاعلا يضمي ...دسلا ءاشنإ
 ؛ماعلا يأرلا ىلع ةيرقلا ةيضق حرط لجأ نم مالعإلا لئاسوو ةفاحصلاب نونيعتسي .تالمهملا ةلس

 هذهف ءاشت ام لعفتل ةينطولا ةفاحصلا :ىيلاتلا وحنلا ىلع ةيرقلا رفخم ىلإ ةينمألا تاهيلعتلا ردصتف

 ةفاحصلا حلفت ال .اهلمع ةلقرع يغبنيف ةيبنجألا ةفاحصلا امأ ءأدحأ فيخت الو شنت الو شم ال

 ةظيلغلا تاوارهلاو بغشلا ةحفاكم ةطرش نودجيف «جاجتحا ةرهاظم يف جورخلا ةيرقلا يلاهأ ررقيف

 مث ...بيصنلا هيف ام اولكأ نأ دعب برها ىلإ نورهاظتملا يهتنيو .داصرملاب مهل ةنشخلا ةيذحألاو

 ءاقودنص اورضحأ :لحلا مهل دجي نيعكستملا دحأ نكل ,ديدج نم ءالخإلا تاراذنإ نوملستي

 وشا :ًاجتحم ميلس خرصي .عورشملا فقيسو ةيدلبلا ىلإ هب اوبهذا مث «لاملا نم ًاغلبم هيف اوعمجاو
 !ًالعف فقوتيف دسلا عورشم امأ ءارخاس حارتقالا بحاص همتشيف (!؟ليطرب كدصق

 ةايحلا يف داسفلا رهوج قحب لرتخت داكت «هيأزج يف لسلسملا همدق ام مظعأ يهو .ةقلحلا هذه

 لازتخا ًاضيأ يه اهسؤب نم دازو اهّدقع ةيضق يف هدي عضو املك يذلا رفخملا روصو ...ةيروسلا

 اءزج حبصيو «نطاوملل ةيمويلا ةايح ا يف سدني يذلا نيسلا ديدشتب (داّسفلا) ربخملا ةروصو ...غيلب

 هتاطلس هل حيبت يذلا لوؤسملا ةصقو «ةيروس ٌةاناعم ًاضيأ يه نوساسدلاو ةاشولا اهصغني ةايح نم

 .«قونشم ةبقر كفي نأ عيطتسي» هنإ لاقيل ىتح «ةطلسلا يف نوكي امدنع نيناوقلا لك زواجتي نأ

 نأ دعب «مالسلاب هدي هل دم وأ هفرع نم لك بقاعي مث «تاليهستلاو معدلاب هفرعي نم لك ىظحيف
 زيمرتلل ةحاس (اقوفلا سفانطلا مأ) ةيرق نم لمعلا عانص ذختي «ةيروس ةلاح ًاضيأ يه ...برهي
 !دحأ ىفخي ال يذلا غيلبلا لازتخاللو ءامل ركاملا

 داكلاب اهنكل ةئيرج تاقلح كانهف ءاهسفن ةيوسلا ىلع (ةعياض ةعيض) تاقلح لك تسيل عبطلابو
 «طقف ةفارطلا ىلع ةمئاق ايديموك تمدق «ةفيفخ ةيهيفرت تاقلح كانهو ...ءام اهمف يفو هتلاق ام تلاق

 هذه تارماغم ةلسلس ىلإ فاضت تارماغم ميدقت لجأ نم ءاهتمسر يتلا تاقالعلا ةكبش تلغتساو



 اكه ةسايسو امارد :يناثلا بابلا

 اهعم رم اهب رثأتت الو ءروطتت ال يهف ءجرخملاو بتاكلا دي يف تاودأ ودبت يتلا ةيطمنلا تايصخشلا
 .ةدح ىلع ةقلح لك عوضوم عم لعافتت اهنإ ...اهتيدودحم ىلع براجت نم هتشاع ام الو .,ثادحأ نم

 لكشب اينف ةرمثتسملاو ةعونصملا اهلظ ةفخ ديعص ىلعف «دهاشملا ىدل ةيمكارت ةلاح تقلخ نإ يهو

 .ٍلخادلا اهملاع ءارثو روطت ديعص ىلع سيلو «ديج

 ليبس ىلع لب «ةحجانلا ايديموكلا هذه ةبيكرت نم صاقتنالا ليبس ىلع مالكلا اذه لوقن الو
 مهل ضيق نأ ءاضيأ لاطبألا ظح نسح نمو بتاكلا ظح نسح نم يذلا «يلخادلا اهنوناق حرش

 نيجرخملا نم هنارقأ نع زاتمي يذلا ءوجح ثيللاك همهف يف عربيو «ءايشألا نوناق مرتحي ًاجرخ
 انه وهو ءهل بسانملا لكشلا رايتخاو «هيدي نيب يذلا صنلا ةءارق يف قيمعلا هداهتجاب «بابشلا
 .اوفراظتيو اوجربم يك نيلثمملل هبراغ ىلع لبحلا كرتي مل هنكل ...ءادألا يف كستورغلا ةلاح راتخا

 براجت يف ىتح عئاش رمأ اذهو ؛شماه لا ىلع ايديموك يأ هب حمست يذلا زيحلا يف اوجره دقل

 يعقاو يئيب خانم يف ةموسرملا تارتكراكلا ايديموك وه ىقبي ساسألا نكل «ةيملاعلا ايديموكلا
 |لثم ...اهميغلتو اهزيمرتو هتارماغم ديعصتو «هرصانع طبض يف وجح ثيللا حجن «يضارتفاو
 نأ الإ لوألا ماقملا يف يرجيس لاضنو روخاي مساب زيمتب انفارتعا عمو ...ًاعيمج نولثمملا حجن

 «مامتهالا سفن ًاعيمج مهالوأ جرخملا نأكو ةبراقتم ةيوسب ءاج ؛لمعلا يف نيكراشملا لك حاجن
 .يديموك لمع يأ يف ثودحلا ردان رمأ وهو

 جارخإلا نأ دكؤي نأ عاطتسا دقف ...لوألا ماقملا يف وجح ثيلل ًاركشو (ةعياض ةعيض) عانصل اركش
 مرتحيو ...تالفنالاو ططشلا نم مهتيامح ربع هيلثمم مرتحيو «ءصنلا ةيضق مرتحي يذلا وه حجانلا

 ! تيس امو ىضم ام ىلع ةنعل حبصت نأ لبق ءازجألا ةبعل مامأ بابلا قلغي نيح هروهمج

 ٠١٠١/9/97 (يبرعلا سدقلا» ةديرج



 نويشاف نونانف ... صيصضحإلا مهلتسي (مارحلا زَبخلا)

 يل يأرلا ةبساحمب نوبلاطي

 دارو هيك يذلا (مارحلا زبخلا) يناضمرلا لسلسملا تاقلح ضرع ءاءلافع ةيوووسلا (ايندلا) ةانق ديعت

 .قاحسإ رمات هل ويرانيسلا ةباتك يف مهاسو هجرخأو .. .قوواق ظ

 نظيس «يروسلا عمتجملا عاق حئارش نم ةحيرش لوانتي هنأ ضرتفي يذلا لسلسملا اذه تاقلح ىري نمو

 يذلا لمعلاف ...ىري امل دج ةفطلم ةيمست وه (ضيضحلا) ىحصفلا ةيبرعلا ةغللاب هيلع قلطي ام نأ

 حرسم الإ ايندلا اما ةريهشلا يبهو فسوي ةرابعو «طاوشأب ضيضحلا زواجت ءانه نم هتدام مهلتسي
 كلذ ...يرزملا عقاولا اذه نم ًائيش سمالت ىتح (ريبك روخام الإ ايندلا امو» ب لدبتست نأ بجي (ريبك

 فطاعتلا ىلإ وعدت ال يهف .. .ادج ةنزحم ةروص «لمعلا اذه يف ىدبتت امك يروسلا عمتجملا ةروص نأ

 يف ةقراغ ةروصل ًايئاقتنا ًابيكرت لب «عقاولل ًاحيرشت انل مدقت ال يهو .. ..زازئمشالا ريثت ام رادقمب

 ...فرشلاب نايإلا تومو لمألا رايبناو قفألا دادسناب هءازإ دهاشملا رعشي يذلا «يقالخألا لالحنالا

 يهلإ بضغ وأ «لزالز وأ نافوط ىوس هراعلا يف قراغلا يعادتملا ءانبلا اذه ذقنُي نأ نكمي ءىش ال ذإ

 !حلاطلا ةريرجب حلاصلا بهذ ول ىتح ءاهداسفو اهلالحناو اهجذان نم ةرؤبلا هذه رهطي نأ نكمي



 ١11 ةسايسو امارد :يناثلا بابلا

 ءىوهلا تانب ةبحصو شيشحلا يطاعت يف قراغو ايلوحك نمدم ينيسمخ لجر (مارحلا زبخلا) لطب
 يفو ...نيتليمجلا هيتنباب عاقيإلل هلالخ نم نوعسي نيذلا مارحلا دالوأ لبق نم لالغتسالل ضرعتي
 جذامنو ...هتيب لهأ ىلع داّوق ىلإ يردي نأ نود نم بألا اذه لوحتي شيشحتو ركسو وهس ةظحل

 قئاس ...ةهوبشم تاقفصو ةراعدو راق تاسلج ريدي ءانب رجات :يلاتلا وحنلا ىلع ىلاوتت لمعلا

 لثمي باش ...دئاكملا عاونأ طحأ ريبدتو ءاسنلاب عاقيإلاو ةقرسو لتق مئارج يف طروتم صاب وركيم

 نبب تعطقت وأ هب نقثو يتاوللا تايتفلا هيف لغشي «ةراعد تيب ريدي هنكل .ميسولا قشاعلا رود

 نهميدقتو تاريغصلا تايتفلا جاردتسا لجأ نم راتس درجم اهلمع ودبي «كيتوب» ةبحاصو ...لبسلا

 يتلا هتريتركس اهرابتعاب ةيحضلا مدقي يروس لامعأ لجر اهطيسوو .دودحلا جراخ رابك ءايرثأل
 ىلع نمدي تاقهارم تايتف نع كيهان ...تاوارذعلا سارتفال هرشلا ريبكلا كيبلا عم دقعلا عقوتس

 ! سرادملا يف تاليابوملا ربع رشتنت ةراعد عطاقمو ...ونروبلا مالفأ ةدهاشم

 ةرادإ يمرت نأ ءاهركذ يف تبهسأ ول ىشخأ ذإ ...عئاقولا ركذ ىلع تأن ملو جذانلا انركذ نحن ًاعبط

 نأ برجأ مل يتلا .سنجلا رابخأو ةراثإلاو مئارجلا رابخأ نيب هذه يتيوازب (يبرعلا سدقلا) ريرحت

 ! لبق نم اهب بتكأ

 عونلا اذه ةدهاشم نم لجخت تتاب «ةيروسلا رسألا نم ًاريثك نأ قيدص نم رثكأ يل لقن دقو

 مهعضو مهل حمسي ال نيذلا «تاقهارملاو نيقهارملا نم اهتانبو اهئانبأ عم تالسلسملا نم

 ةيعوتلا لجأ نم ةحورطملا ةريثما تاعوضوملا نيب اوزيمي نأ نم -لقألا ىلع- يجولويزيفلا
 ةعساو ذفاون مهتظقي مالحأو مهتالايخ يف حتفتو «لعفلاب مهريثت يتلا ةريثملا تاعوضولملا نيبو

 ديفملا نم سيل قطانم ىلإ مهب ذخأيو مهلغشيس وهف هنوفرعي ال مأ هنوفرعي اوناكأ ءاوس «ملاع ىلع
 !اهوليختي نأ نسلا هذه يف

 ةيحطسو ةبذاك ةقيرطب يروسلا عمتجملا نع ةقرشم ةيباجيإ ةروص راهظإ يف سيل انل ةبسنلاب ةلكشملاو
 اذهو ...اهيلع ءوضلا طيلستو هتالكشم راهظإبو «عقاولا حيرشتب ةينعم كش ال اماردلاف ...ةروزمو

 تالسلسم انيدل تتاب اف ...عقاولا اذه طيمنت يف يه ةلكشملا نكل ...دحأ عم هيلع فلتخن ال رمأ

 نع ثيدحلل ةزهاج طانأ ريعتست تالسلسم كانه نأ دجن «طمنم لكشب يباجيإلا عقاولا روصت

 يتلا «ةميدقلا ةيرصملا اماردوليملا مالفأ ةقيرط ىلع عونصم انه رشلاف .عمتجملا يف ةيبلسلا بناوجلا



 15 0 ش ةرؤتلا نتف اه ةيوون

 ةيناوهشو «عمتجملا ةوسق ةصالخو ءءارقفلا ردق هرابتعاب ةليذرلا يف تايتفلا طوقس روصت تناك
 !ةمحر الب لالا سارتفال نيقبشلا لاجرلا

 ةباتكب ةرخأتملا ةينفلا هتايح أدب طيسب لجر وهو (مارحلا زبخلا) لسلسم بتاك فرعي نم نأ قحلاو

 ام دعنأ -ةباتكلا يف هدهجل انمارتحا عم - هنأ كردي فوس ؛هدج تاياكح نم ةيماش ةئيب صصق

 لمعلا جرخم امأ ...هلوانتل ىعسي رزم يعامتجا عقاو هاجت ةقمعم ةيركف ةيؤر كلتمي نأ نع نوكي

 دهتجي نأ دض انسل نحنو .«فارغوتوف روصمك تاونس لبق ةينفلا هتايح أدب دقف .قاحسإ رمات ديسلا

 (مارحلا زبخلا) وه لوألا :نيلسلسمل جرخم وه مسوملا اذه يف هنكل ...بيصن دهتجم لكلف يقتريو

 :لءاستأ انأو .ويرانيسلل ًابتاك هرابتعاب (مارحلا زبخلا) ةزاش يف همسا درو دقو (روبدلا) وه يناثلاو

 .هجارخإب موقي مث «ةقلح نيثالث يف لسلسم ويرانيس حلصي وأ بتكي نأ قاحسإ ديسلا عاطتسا فيك
 لخديو تامرحملا لوانتي لمع يف ةباتكلا تحبصأ له !؟ماع نم لقأ يف هعم رخآ ًالسلسم جرخي مث
 وم طاري لاحيو دكا اجور تايم يررصللا اجل رص ير و اع

 ! ؟دحلا اذه ىلإ ةلهس ًاضيأ جارخإلا

 يقالخألا طاطحنالا» اذه لك نوروصي مهو زازئمشالاب نولثمملا رعشي ملأ لأسأ يننإ
 ةراثإلا ىلإ بهذت لب« .قمعلا يف صوغت الو حّرشت : ال امارد هيلع يوطنت يذلا «يعامتجالاو

 لحأ اهذخأي نأ ديكأتلاب انرسي ال ؛هيلإ نومتني يذلا عمتجملا نع ةروص مدقتو «ةجف ةيحطسب

 !دجلا لمحم ىلع
 رم ىلع عقاولا تالكشم يف صوغت يتلا ةئيرحجلا لامعألا نم ريثكلا ةيروسلا اماردلا تمدق دقل

 «يضاملا ماعلا ضرع يذلا (راعلا نمز) لسلسم ناك اهرخآ لعلو ...ثيدحلاو ميدقلا اهخيرات

 ...ريدقتلاو مارتحالا نم ريثكلا يقلو ةأرجلاو قمعلا نم ريثكب يقالخألا راعلا موهفم لوانتو

 نع اهمدقي يتلا ةيباجيإلا وأ ةيبلسلا ةروصلا يه «هنارقأو (مارحلا زبخلا) عم انتلكشم تسيلف اذهلو

 نيح «نيرشعلا نرقلا تاينيعبس يف ةصاخلا ةيروسلا امنيسلا مالفأ ءاوجأ ىلإ انديعي هنأ لب ؛عمتجملا

 ال ,روهمجلا تاذتجا اهمه ةراثإ درجم ضيبألا قيقرلاب راجتالاو طوقسلاو ةراعدلا صصق تناك

 يا يلوا ا وا



 ١ ةسايسو امارد :يناثلا بابلا

 !؟رمحأ اطخ ةيروسلا اماردلا حبصت له

 ةمهمب موقي (ينطو زجنم) اهرابتعاب اهنع عفادن نأ بجي يتلا ةيروسلا اماردلا يه هذه له ...نآلاو

 !؟ةينطو

 ضعتبل لقنلو . قامعألا نم ًاركش : ةحضافلا اماردلا هذه عانصل لقنلف ةينطو ةمهم يه هذه تناك اذإ

 اماردلا دقن :ربتعي هيجوت رادصإب ةيروس يف مالعإلا ىلع ةيئاصولا تاهجلا نوبلاطي نيذلا نينانفلا

 ةيساع بح):هنأباولاق ةيانلا ناغسضلا نيضرخملا نفعل لفلو:.اضيأ اركش .,رحأ طبخ ةيووبنلا
 ةعئار جرخمل لقنلو ...رابك متنأ مك (ةينورتكلإلا عقاوملاو فحصلا يف ةيروسلا اماردلا دقتنا نم لك

 يف اماردلا نع بتكي ام ىلع ةباقر كانه نوكت نأ بجي) :ةينويزفلت ةودن يف لاق يذلا (يتناج وبأ)

 ! ؟كعاديإو كنف نم قثاوو يطارقوميد تنأ مك (فحصلا

 ةطلس اوملست وأ اومكح ول ىرت !؟هوعنص لسلسم يف ًايأر نولمتحي ال نيذلا نونانفلا ءالؤه اف
 نع نوثدحتي نيذلا مهو نوعنصيس ثراوك يأ ,نوكبتريس رزاجمو مئارج يأ !؟نوف رصتيس فيك

 !؟ةفهرملا سيساحألاو جازملاو عادبإلاو نفلا

 ىلع راعلا نمو ...ًايلاغم ناك امهم رخآ يأر عمق ىلع ضيرحتلاب نانف يأ طروتي نأ بيعملا نم
 عقاوملا لك يف داتعا هنأل ءأدقن نوبتكي نيذلا هءالمز َنّوخي نأ ةيموكح ةفيحص يف ديفتسم يفاحص
 مل نإ هل ىنعم ال نف يف انيأر لوقن نأ اندتعا نيذلا نحن امأ ...يأر الب نوكي نأ هتايح يف اهلغش يتلا

 يقيقحلا ئراقلا نأو ءانفص يف ةنهملا فرش نأ ًاديج مهفنف ...ًالاجس فّلخي وأ ًايأر كرحي وأ ًالدج رثي

 أرقي نأ يف هقح مرتحنو .هلقع مرتحن لاوحألا لك يف اننأل ءانعم ق قفتا وأ فلتخا ءاوس ءانفص يف

 ماس لا يارا نب اهنا انعم نإ اسأل ارنا نإ كرار تبرعت اباوع ل انااا
 !ةفلخ وأ همامأ قه لطابلا هيتايال اشدقم اباطخ اهنه انلعجو« ..(عيجشتلا قحتسي ينطو زجنم)

 ٠٠٠١/9/79 (يبرعلا سدقلا) ةديرج
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 قشمد :يملاعلا ثارتلا هحئال نم اهمسا عفرب ديدهتلا دعب

 !١ لمجتت نكلو بذدكت ال ... ةينويرفلتلا

 قشمد ةئيب مهلتست يتلا ةيروسلا تالسلسملا نم ديدعلا رخآلاو نيحلا نيب ةيئاضفلا تاونقلا ضرعت

 تاقالعلا ريوصت ليبس ىلع وأ .هسوقط ءايحإو ىضاملا نمزلا ىلإ ةدوعلا ليبس ىلع امإ «ةميدقلا

 .ةميدقلا قشمد ةقزأو يراوحو تويب يف هثادخأ رودت يمارد راطإ يف ةنهارلا ةيعاتجالا

 دقو «عقاولا ضرأ ىلع ةميدقلا قشمد ةروص ىلإ اندوقي «ةينويزفلتلا قشمد ةروص نع ثيدحلاو

 يف ةيرثألا طاسوألا نأب ديفي ةيملاعلا ءابنألا تالاكو ىدحإل ًانزحم ًايفاحص ًاريرقت ءارخؤم تأرق

 .اهيف ةميدقلا ءايحألا مده لصاوت ام اذإ يناسنإلا يملاعلا ثارتلا ةحئال نم ًايئاهن

 ةمث هنا تاطلسلا مهفن نأ انلواح دقل) :لانويشانرتنإ سرب دتيانوي ةلاكول انهم دعو سدنهملا لاقو

 .ةين ءوس نع ءاوس ةيغاص اناذآ دجن نأ نود نم «يملاعلا ثارتلا ةحئال نم قشمد مسا عفرل ططخم

 هجروا



 04 0 ظ ةروثلا لبق ام ةيروس

 قوس مدهب ةريخألا تاونسلا يف تماق ,قشمد ةظفاحمب ةلثمم «ةيروسلا تاطلسلا نأ فورعملا نمو

 متيم تمده |(ى «يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا ىلإ هخيرات دوعي قوس وهو .ةجرملا ةحاس برق قيتعلا

 كلملا عراش مده ىلع ًايلاح عمزت ايف ...ةماهلا ةيخيراتلا حمالملا نم وهو ءاهتاذ ةقطنملا يف شيرق ديس

 رمألا ءارتم (7) ضرعب دارتسوتوأ ىلإ هليوحتو «ةميدقلا ةنيدملل يلشلا روسلل يذاحملا لصيف

 ظ .:ةقطنملا كلي ةنيدقلا لاغلاو كويبلا نم كنعلا مده: تللظتي يذلا

  نييارش نم ًايسيئرو ًاماه ًانايرش لازامو اهيف ناك «لماك نرق تايركذ رصتخي لصيف كلملا عراشو
 اعراش ناك هنأ امك «ةريهشلا يئابرهكلا مارتلا طوطخ ىدحإ نضتحي ءىضم اميف ناك دقف «قشمد

 ,ةماحلا ةيقشمدلا ةيديلقتلا قاوسألا نم ريثكلا ,ةدع تاهج نم هيلإ يهتنت وأ «هنع عرفتت ًايسيت

 يهتني نأ لبق «ةرامعلا يحو «نيدادحلا قوسو «ةينورصعلا قوسو «ةيلخانملا قوسو «لاهلا قوسك
 ف يبنرفلا بادتنالا تاطلس هتقش يذلا دادغب عراش هيذاحي |ميف ؛يرثألا يحيسملا اموت باب يح ىلإ

 .نيرشعلا نرقلا نم لوألا فصنلا

 سدنهملا هعضو دق ناك «قشم هد ةنيدم ميظنتل ططخ ىلإ اقرخلا ةيراعما ةسايسلا هذه زكترتو

 روسلا لخاد ةميدقلا قشمد يه «طقف ةياحلا قحتسي ام نأ هيف ىأرو «147/ ماع راشوكيإ يسنرفلا.
 دعب تروطتو تمن يتلا .ةيمالسإلا ةيخيراتلا ملاعملا لكل ةيئاردزا ة ةرظن نع كلذب اربعم «ينامورلا

 ثيح «نييناثعلاو نييبويآلاو ةقجالسلاو كيلاملا دوهع يف يأ «ةيومألا ةلودلاو يمالسإلا حتفلا
 «ةقارعلاو مدقلا اهعمجي «ةدحاو ةنيدم يف ندم ةدع تدغف «ينامورلا روسلا جراخ ةنيدملا تعسوت

 .ةفلتخملا ةيراعملا زرطلاو حمالملا اهيف عونتتو

 ةيعافتلالا عر ملل )عدل اهزق عي حلا «وتامورلا وسلا رند عيبا قطو ضع منا ةقرقللاو

 تويبلا ميمرت صيخارت حنمب ينعملا ثارتلا ةيامح بتكمف «ةريخألا تاونسلا يف لامهإلاو هيوشتلاو

 ىواشرلا ضبقل بتكم ىلإ لوحت «ثارتلا ظفحل ةينف تادعاسم مدقي نأ ضرتفي يذلاو «ةميدقلا

 نسحأ يفو - ةنيجه ةيتنمسا ةينبأ حلاصل ةميدقلا تويبلا حمالم ريغت وأ ,مدهلا صيخرتل تالومعلاو

 يتلا تالتاعلا ىدحإ عم تاونس ذنم ثدح اى ...عقاولا رمألا ةسايس سيركتل بتكم -لاوحألا

 ةريبك ةعاق ىلع يوتحي يذلا ميدقلا اهتيب ميمرتل ىعست تناك يتلاو ءاموت باب يح يف اهفرعأ تنك

 ةيامح بتكم لامهإو لساكت دعب ترطضا يتلاو «ةعيدب ةيئاسفيسف فراخزب ةاطغم اهناردجو اهفقس



 اا/و ايارمو ايباضق ..قشمد :ثلاثلا ب ابلا

 !ثارتلا ةيامح بتكم نم رثكأ ثارتلا اذهل ةيقيقحلا ةميقلا فرعي يذلا راجتلا دحأل رالود فلأ غلبمب

 تايئاضفلا اهضرعت يتلا ةينويزفلتلا تالسلسملا يف ىدبتت اى ةينويزفلتلا قشمد ةروص ىلإ دوعأو

 ةريخألا ةرشعلا تاونسلا يف ةيقشمدلا ةئيبلا تلوانت يتلا تالسلسملا نم ديدعلاف رارمتساب ةيبرعلا

 (ةيحلاصلا ييللايل)و (يلاوخلا)و (مكقانعأ يف ةنامأ)و (لماك وبأ)و (نزحلا ةمسب اي قشمد) :لاثمأ

 ضعب وأ (ايارم) ةلسلس تاحول ضعبو (ةيادلا)و (ةيصنلا)و (فيرش ماش)و («ةراحلا باب)و

 نمف ...اهظفحي يروسلا دهاشملا راص تويب يف اهمظعم يف تروص (ءوض ةعقب) ةلسلس تاحول

 تويبلا ضعب ىلإ «ةلودلا اهيلع فرشت يتلا ربنع بتكمو مظعلا رصقو يعابسلا تيبو ماظن تيب

 .يروسلا نويزفلتلا يف ديحولا اماردلا ويدوتسأب ةقحلم تاهويدوتساب هبشأ تراص يتلا ةلوهألملا

 نيلثمملا ةجزمأ عمو «مهتالومعو جاتنولا ءاردم تامواسم عم نولماعتي فيك اهباحصأ فرعي

 نأ بجي يذلا امو ءناضمر مسوم برتقي نيح مهلامعأ ريوصتل نيجرخملا ثاحل عمو «مهتابلطتمو

 .مهقزر ردصم ىلع اوظفاحي يك «تويبلا هذه يف هيلع اوظفاحي

 ءاهيلع برعلا ءاقشألا اندسحي يتلاو «تالسلسملا يف ةلح ىببأب رهظت يتلا ةيقشمدلا تويبلا هذهو

 طامنأ يف رثؤتو «هتالوقمو لمعلا ميق نم ريثكلا غوصت داكت يهف ءاماردلا يف ًايشماه ًارصنع تسيل

 ردصي ذخأ ؛لماكتم ملاع ىلإ تلوحت كلذلو ...تايصخشلا عئابطو ءانب يفؤ لب «ةيماردلا تاقالعلا

 داكي ملاع ىلإ يمتني تاب عقاولا اذه نأ مويلا ةلكشملا نكل «ةشاشلا ىلع ةينفلا هتروص سركيو

 تيبلا ناردج نم انجرخ ام اذإ اصوصخو «ةيعامتجالاو ةيلاحلا هتيصوصخ نم ريثكلا دقفيو ىفتخي

 يتلا ةينارمعلا تاءادتعالا لعفب ةيقشمدلا ةراحلا ةينب مويلا لحمضت داكت ذإ ...ةراحلا ىلإ يقشمدلا
 مهتايح طمن نيب نويقشمدلا هشاع املاط يذلا لعافتلا ىلعو «يعامتجالا جيسنلا ىلع اههالظب يقلت

 ةروصلا ميمرت ىلإ تالسلسملا نم ريثكلا رطضت انهاهو ...ةايحلا هذه ميق سكعي يذلا ءانبلا زارطو

 بسح ةراحلا ملاع ءانب ديعيل روكيدلا سدنهم لخديف ...بئاوشلا نم اهتيقنت ةداعإ ىلإو «ةديدج نم
 !انايحأ لمعلا يف ةمهلتسملا ةروصلاو ويرانيسلا تايضتقم

 ل ا ناس نانا روكدلا سدنم بف مدقو «وتسألا يف ماك



 ١/1 ظ ّْ ظ ةروثلا لبق ام ةيروس

 ةوقو هلأ «هترارح لكب يعقاولاليدبلا رسخن ذم يه ةلكشمل نكل .لمعلا اذه لاطبأ نم الطب

 لكلا نع دارج هعيوررومل رز ورع انج يي رمت ايا داو راااطما .هليصافت

 ٠ .ةايحلا يفو

 رحسو «موي تاذ يسنرفلا وروغ راذنإ هجو يف اهفرش نع دوذيل ةمظعلا فسوي جرخ يتلا قشمد نإ
 دبع دمحمو يفاصلا عيدوو زوريف اهل 0 «لقع ديعس اهم لزغتو «ينابق رازن اهبحأو ءيقوش دمحأ اهب
 لصاوتي اهثارتو اهخيرات لظ يتلا قشم د ...باهولا دبع دمحمو ينابحر نيوخألا اهل نحو بلطملا
 لمجأ) ةيقشم ل ا م ولا ءاهلبقتسمو اهرضاح يف ًاددجتم
 لا ا و دا (ادغ ناك خيراتلا
 بحسنت ةميدقلا قشمد ...بحملا نيعب اهارت فيك فرعت الو .. .اهخيرات مرتحت الو ءاهرس هقفت ال
 و ايعو .ةجرفلل ةيفحتم ةلاح ودغتف .. .اهقفأو ةايحلا مخز نم ًائيشف ًائيشا

 ...يلاتلاب ةينويزفلتلا ةروصلا ىلع بحسني داكي عقاولا اذهو .. .ةيرابجإلا ةماقإلا نهر ةعوضوم

 ةلاج ىلإ ءرسآ يتايحو يمارد بذج رصنع اهيف ةيقشمدلا ةئيبلا تناك يتلا تالسلسملا لوحتتف
 يعير الوسام يي ل ا ب رت ماا .ةيطمن ةيفرخز

 .اهقلأو اهترارحو

 7٠1/7 /8 (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 يرسقلا باستنالا :يئاوشعلا نكسلا تالسلسم 4 قشمد
 !خيراتلل

 مدقت يتلا «ةيروسلا ةيماردلا تالسلسملا نم ديدعلا «ةريخألا ةرتفلا يف ةيئاضفلا تاونقلا تضرع

 تاراحلاب قشمد تلزتخا يتلاو «ةيماشلا ةئيبلا تالسلسم يف تسركت يتلا قشمد نع ةفلتخم ةروص

 ةببحملا ةيبعشلا تايصخشلاو «نيمسايلا اهيف شرعيو «ةرضخلا اهؤلمت يتلا ةعساولا تويبلاو «ةميدقلا

 .ةقيرعلا ةنيدملا هذه هب تزيمت يذلا يعاتجالا ثارتلا ةلاصأو «ةيسورفلاو لبنلا ميق لمحت يتلا

 «ريصن بيجنو فسوي يماس نسح نييتاكلل (راظتنالا) لسلسم اهنمو ءاهنيعن يتلا تالسلسملا يف

 (رطاوخلا رسك) لسلسم وأ ءأرخؤم هضرع نم (يبد امس) ةانق تهتنا دقو ...وجح ثيللا جرخملاو
 ةفلتخم ةروص ةمث ...ةيتيوكلا (يارلا) ةانق هضرعت يذلاو «داوع ريذن جرخملاو وسوأ دمحم بتاكلل

 يتلا ةيماردلا تاقالعلاو «ةزوزهملا ةيعاتجالا جذامنلاو ءيئاوشعلا نكسلا ةينبأ يف لثمتت ءقشمدل

 رقفلا هعنصي ال ءيعاتجالاو يقالخألا طاطحنالا نم ردق ىلع ودبت «ةيبئارغ تاراسم ذختت

 ًايعاتجا ًاطسو عنصتل «ةدع قطانم نم تدفو تاءامتنالا ةعونتم جذانن هعنصت ام ردقب «ةرورضلاب

 .طقف ايفارغجلاو ةجهللاب قشمد ىلإ بستني ءاهم ًاصاخ



 نمي > ةروثلا لبق ام ةيروس

 يف ءيش لك نإ ذإ .. .لقأ الو رثكأ ال ايفارغجلا وه قشمد ةنيدمب جذانلا هذه طبري ام نأ عق 0

 ةيبعشلا ءايحألا يف ىتحف ؛تالسلسملا كلت يف هدهاشن امع فلتخي ًارضاحو ًايضام ةيقيقحلا قشم

 يأل رفتفت «ةيئاوشع تاعمجت درجم نكت مل ءاهخيرات نم ةلحرم يأ يف قشمد اهنم لخت مل يتلا ة قفل
 !صاخلا هلامج ةعانصو ناكملا عم ةفلألاب ساسحإ يأ وأ «ةقئاذ

 تاحطش نع ًاريبعت سيلو ءشاعمو سوملم عقاو جاتن يأت - كلذ مغر - تالسلسملا هذه نأ الإ

 ةديدجلا اهتيعقاو يف «ةيرصملا (نيسلا اهتمدق اك نيشمهملا امارد اودروتسي نأ نوديري باتكل ةيلايخ
  !ًانايحأ اهبولسأب َرّثَأت لامعألا هذه ضعب نأ مغر «نيرشعلا نرقلا تاينيعستو تاينينامث يف

 دنع ًاليلق فقوتن نأ بجي «تالسلسملا يف هارن يذلا سوململا عقاولا اذه حضون يكل نكلو

 ةيناكسلا ةمجحلا تدأ دقف .مويلا ىتحو تاينيناثلا نم اءدب ءقشمد ةنيدم ىلع تأرط يتلا تارييغتلا

 ةينكسلا عيراشملا ءاشنإ نعو «ميلسلا ينارمعلا طيطختلا نع ةلودلا زجعو «قشمد ىلع ةسوردملا ريغ

 لطاع يفير لكو «ملعتم يفير لك دصقم ةمصاعلا نم تلعج يتلا ةرجهلا كلت بعوتست يتلا
 تمهتلا ءقشمد موخت ىلع يئاوشع نكس قطانم ءوشن ىلإ ؛ةمجهلا كلت تدأ .. .ًاضيأ لمعلا نع
 اهلحم لحتل (قشم مرق سا ركض ور لا ا وجل
 ةيصخلا ينازل يقارألا لعااجلا عيب نراك ل و هضانلا# قلاانمل | كيبل تسلا عرج
 .ةيروس يف نوناق لك يف امك نكل .ةلودلا كالمأ وأ

 .ءانثتسا فلأب قرخي -يلمعلا عقاولا يف- هنا هةر نديعبت ةنباضإ اق ةيرظنلا ةتوزؤض ىف لوك

 ل ةفاخإل ةعازف ىلإ لوحتي مث «ةقيرط فلأ ةئاهب هيلع لياحتلا متيو
 ةيعارزلا يضارألا كلت نم ائيش يمحي نأ نود نم ...ءارثلا صرف هحنمو موعدملا لمع ليهستلو

 !اههالخ نم سفنتت يتلا ةيعيبطلا قشمد ةئر تناك اهنأل ءاهتيامح لمجأ نم نس يتلا

 ىلإ (65 ةزم) نم اءدب «يئاوشعلا نكسلا يحاوض تارشعب ةطاحم مويلا قشمد تحبصأ اذكه
 و وا

 يي ياو ود ديو ب



 هوس ميسم ل رع يسب جم سل مم سس يس لا

 جا جل بج عج عبس جس جبس جساس جاب جس بس يسب بيسو

 نك ايارمو اياضق ..قشمد :ثلاثلا بابلا

 ةيعيبطلا ةئيبلا هل تضرعت يذلا خراصلا كاهتنالل ةروصو ءاهرصاح يذلا حبقلل ةروصو «قشمدب

 .قالطإلا ىلع ةيبرعلا ندملا لمجأ نم ةدحاول ةينارمعلاو

 اهأدب يتلاو هذه (تايئاوشعلا امارد) نم ريثكلا ةريخألا تاونسلا يف عبات دق دهاشملا ناك اذإو

 يجتبرش ماشه هجرخأ يذلا (ةولحلا انمايأ) لسلسم يف ريصن بيجنو فسويلا يماس نسح نابتاكلا

 «نيرخآ ًاباتك اهاونم ىلع جسنو ءىرخأ تالسلسم يف مهسفنأ امه اهاعبات مث ؛ماوعأ ةعبرأ لبق

 اهثادحأو اهصوخشو اهجذانب ًايمارد ةريثملا ةنيجه ا ةئيبلا هذه ماهلتسا عفادب وأ انيح ديلقتلا عفادب
 ةيعامتجا اماردل ةبصخ ةدام لكشت يتلا تازواجتلا نم ريبك مكب لفحت اماردلا هذه نإف ؛رخآ ًانيح
 عفادب فرش مئارج «لالغتسالاو فنعلا اهفنتكي بح تاقالع «ةنشخ ةيسنامور ءدرشت «رقف :ةريثم

 !تاماردلا هذه يف يساسأ نكرك نجسلا روضح لفكت «ىتش لاكشأو بيلاسأب تاقرسو «ةبهشلا

 يه لب «ةرصاعملا قشمد الو «ةميدقلا قشمد ال لثمت ال تالسلسملا هذه نأ «لوقلا لفان نم هلعلو
 فيضت نأ نكمي «ةيرامعم ةيعرش الو ماظن الو باسح الب ددمتو ومنت ةيناطرس تاعمجت نع ريبعت

 ربع تددمت دقف .ةسوردملا تاعسوتلا هجو يف أموي ةقلغم نكت مل اهنأ اهخيرات انربخي يتلا ل

 ىرقلاب هبشأ تناك يتلاو نودفاو اهنكس يتلا قطانملا نم ريثكبو ءاهيحاوضب تلصتاو «نورقلا

 .يرامعملا اهجيسنو قشفمد ةيوه عم ةفلألا روسج دمي يرامعم ماظن نمض نكل ؛ةلقتسملا تادلبلاو
 تازواجتلا تزرب امهم «لماعتلا يف ساسألا اهربتعيو ةليبنلا ميقلا مرتحي يعامتجا ماظن نمضو

 .ةذاشلا تاءانثتسالاو

 ادب ةنيمأ ةئق الاعأ اهريثعأ قاف :قشفد ةروصل اهونقت تالا هله ةورسي قم فالخوو

 ةنيدملاب تقاح تافاضإ ةيأ زربتو «ةيعاتجالا ةثاثرلا لقنتو ءيرامملا هوشتلا حضفت يهف «عقاولل
 يرسق باستنا ةيلمع يأو ءاهم هللا اهابح يتلا ةيعيبطلا اهايازم ىلع ظفاحتو اهلمجت نأ لدب ةقيرعلا

 !تايئاوشعلا هذه اهبتكت خيراتلل

 وسوأ دمحم ةبهومب ديشأل (رطاوخلا رسك) ءاماردلا هذه يف هتعبات يذلا ريخألا لسلسملا ىلإ دوعأو

 لوصولا ىلع ةردقلاو «لظلا ةفخو ةيئاقلتلا يف ةياغ رتكراك ديسجت يفو «ةعدبملا ةيديموكلا ةباتكلا يف

 ةجاذسلاو يرطفلا ءاكذلا نم جيزملا كلذ مغر ءاهلثم يتلا راودألا دحأ لالخ نم دهاشملا بلق ىلإ

 دحاو يف «داوع ريذن جرخملل اقح زيمتملا دهجلاب هونأ نأ دوأ امك ...هلاعفأ دودر عبطي يذلا ةبستكملا
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 ةامشاوسو ناضمر لكاو -ةفرع لمأ:نب

 نمو «تامدخلا نو ليت نتالوشمب داع نق قف لوح تايئاوشعلا قطانم تناك اذإو

 را ورمل انارالا إل نيتها لاو نأ هنو لأ مقار (ةيرلا يق قاسم انياب

 مهتحار نولثمملاو باتكلا ذخأو لب .. .ةبلوقو ًاريوصتو ًاثحب اهتعبشأ دق ةريخألا عبرألا تاونسلا

 اوعفري نل تايئاوشعلا هذه ناكس نأل «ةغلابمو ديعصت نم ولخت ال يتلا (ةينفلا ةبلوقلا) هذه يف

 تجرد [ى ...هيف ترهظ يذلا بولسألا ناك اهم ءاذكه مهتروص راهظإ ىلع جاجتحالل مهتوص

 مهو .جاجتحالا وأ توصلا لاصيإ ىلع ةيفاكلا ةردقلا نوكلمي ال ءالؤهف «ىرخأ تائف عم ةداعلا

 نأ نكمي ططش ةلاح يأ فيضت وأ هنم صقتنت نل .دوسأ عقاول ءادوس ةآرم لامعألا كلت يف نوري

 ظ !لقأ وأ ةيوادوس رثكأ نوكت

 "5 ١7/94 /9* (يرعلا سدقلا) ةديرج



 ا م و م م مج م مب يسب مج يمس يس يسب مس م يبا يسب مس يسبب يسب يسع يس وسمي عسب يسم عب مس سب يمص. بحس يسمو يسب دهس

 !اهيدهاشم رعاشم مدصت ةيبعش امارد :(ةيارلا لهأ) لسلسم

 ًازيح عزتني نأ .شكوك نيدلا ءالع جرخملاو دماح دمحأ بتاكلل (ةيارلا لهأ) لسلسم عاطتسا

 تناك يتلا ةريثكلا ةيناضمرلا تالسلسملا ةمحز طسو نييريهامجلا ةعباتملاو مامتهالا نم ًاظوحلم

 !رظنلا تفلو ماتهالاب راثئتسالا ىلع سفانتت

 .ىربك تاطح اهتنبت يتلا تالسلسملل ةيماحلا ةيماردلا تاسفانملا ةطراخ نمض نكي ل (ةيارلا لهأ)

 ولخت داكت ةيديهمت ةيادب ربع ءءودهب للست دقف ...ةوقو ةناكم نم تيتوأ ام لكب اهل جيورتلل تعسو
 ةيبعشلا هاماردب لوحت ام ناعرس لسلسملا نكل ...ةمداصلا ةريبكلا ثادحألاو «ةرشابملا ةراثإلا نم

 .يبعشلا يئاكحلا درسلا سمالت ةدام ىلإ ءرشع عساتلا نرقلا ةياهن يف ةيقشمد ةراح يف رودت يتلا

 نمض اهليصأتل شكوك نيدلا ءالع مرضخملا جرخملا ىعس يتلا «ةيبعشلا ةياكحلا جذومن لالخ نم

 .لمعلل يماردلا جيسنلا

 تاونسلا يف ترهتشاو تعاش يتلا ةيقشمدلا ةراح ا امارد نم ًاءزج ىلوألا ةلهولل ودبي (ةيارلا لهأ)

 ةيميمح ةيعامتجاو ةيناكم ليصافت يصقت يف قراغلا يئيبلا اهسقطو يرولكلوفلا اهضرعب «ةريخألا
 ...ةياكحلل زاكترا رصانع ةئيبلا كلتو رولكلوفلا اذه نم ذختي يئاكح راطإ نمض «ىضم نمز نم
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 ' هاندهع امع ريبك دح ىلإ ةفلتخم (ةيارلا لهأ) ةعيبط نأ فشتكن «ةعباتملاو لمأتلا نم ليلقب نكل
 يقشمدلا يئيبلا راطإلاو «ينفلا راعملاو لكشلا ثيح نم اههباشت مغر «تالسلسملا كلت نم
 نم ةياغ ىضم ليمج نمزب يراكذتلا ءافتحالا الو «هل افده يرولكلوفلا ضرعلا ربتعي ال لسلسملاف

 ةعانص ةقيرط ىلعو «يبرعلا يبعشلا لايخلا يف ةياكحلا موهفم ىلع زكري نأ لواحي وه لب ...هتاياغ
 مهقوت نعو «ءاطسبلا سانلا نادجو نع ربعيل «ةياكحلا كلت محر نم جرخي يذلا «يبعشلا لطبلا
 رقفلا ريياعم نع ًاديعب هردق نم عفرتو «ناسنإلا ةمارك نم يلعت يتلا ميقلاب ءافتحالاو ةلوطبلل
 نع هعافد لعفب «ةمئاقلا ةطلسلل بولطم ىلإ لوحتي (اضر) لطبلاف ...بسنلاو بسحلا وأ ؛ىنغلاو
 ماشلا تاراح يف مث (ةتوتلا ريب) ةراح يف هتصق عيشتو .. .ةلمرألا همأب لمعلا بر شرحت دض .هفرش

 ءاهجو ىعسيو ...ةاهتشملا برو ةليختملا تاغلابملا نم ريثكلا ةيبعشلا ةركاذلا اهيلإ فيضتل ءاهلك
 اذه ىعس يذلا فرشلا موهفمب مهن|ميإ نم ًاقالطنا «هنع وفع رادصتسال ؛ «لمعلا امارد ةليط ةراحلا

 ظ ...زوعو ةقافو ةجاح ةلاح لالغتسال هبحاص ىعس ءادتعا دض «هنع دوذلل ريقفلا ميتيلا باشلا

 ! سندلا نم ميقلا كلت ةيامح ليبس يف لبقتسملاو ريصملا نهري «نيتم يميق رادجب مدطصاف

 - ميق رضحت هيفو ...لايخلا زيلاهد يف ًالاغيإو ةبارغ رثكأ ودبي ةيبعشلا ةياكحلا هذه نم رخآلا قشلا
 ةنبال: قفلت يتلا ءبألا ةجوز ةيصخشب ًالثم رشلاو ريخلا عارصل داح.مسر ربع ,ىرخأ ةرم فرشلا
 يعدي «ةعمسلا ءيس باش راجئتسا ربع ءاهفرش يف نعطت ةصق .. .نسحلا وبأ ةراحلا ميعز اهجوز

 مهمعدت (انزلا ةعقاو تابثإل يعرشلا طرشلا بسح) روز دوهش ةعبرأ رضحيو ءاهعم ةقالع ةماقإ

 ريبكلا يلاملا ءارغإلا طغض تحت «ءارذع تسيل (ىدنلا رطق) ةاتفلا نأ اروز نايعدت نيتلباق ةداهش
 نم (نسحلا) هنبا فطخبو البق عيضرلا اهجوز نبا لتقمب تببست دق تناك يتلا ءبألا ةجوزل
 تمدص ةقلح يف ةمولظملا ةاتفلا ىلع دحلا ةماقإب رمألا يهتنيو ...باجنإلا يهتتشت:ةيودب ةأرما لبق
 نفدتو «تيمم ريغ ًانعط نعطت ةاتفلا نكل ...ةيماردلا اهمتوسقل يروسلا ماعلا يأرلا تزهو رعاشملا

 شيعتل همأ لزنم ىلإ ةسلخ اهذخأي مث اهفعسيو (اضر) ديرطلا يبعشلا لطبلا اهفقلتيل حوتفم ربق يف
 ًاروز اتدهش نيتللا نيتلباقلا ىدحإ فارتعاب «ةديكملا هذه ةقيقح فشكتنت نأ لبق ...تاونس اهعم
 يف ةمهنملا ةاتفلا ءاقنب فارتعالاو ءفوطخملا نبالا' ةدوعب لمعلا يهتتيل ...توملا عراصت يهو

 حالملا يلايللاو حارفألا اهيف ماقت ىربك ةيلافتحا يف (اضر) باشلا نم اهجاوز مث نمو ...اهفرش ]
 ظ !ةيبعشلا صصقلا هذه لثم يف تاياهنلا سوقط بسح



 م7 ايارمو ايباضق ..قشمد :ثلاثلا بايلا

 !نمث يأب ةيمارد ةدقع

 لزعمب ةيبعشلا ةياكحلا هذهل ايوق ًايمارد ًالاكشإ غوصي نأ دارأ ءدماح دمحأ بتاكلا نأ حضاولا نم
 اذكه لثم يف حيرصلا يعرشلا مكحلا قطنم مامأ دمصت ةيفاقث ةيفلخ يأ نود نمو «قطنملا نع

 ايؤربو انزلا ةثداح تابثإل لاجرلا نم دوهش ةعبرأ دوجو طرش يمالسإلا عرشلا عضو دقف ...رومأ

 يف لاجر ةعبرأ رفوت ةبوعصل ءًايقطنم ققحتلا ليحتسم نوكي داكي طرشلا اذه نأل «ةدرجملا نيعلا
 ,قسافلا ةداهش لبقت الف ًالودع اونوكي نأ دوهشلا يف طرتشاو ...لعف اذكه ثودح ناكمو نامز
 تابثإ طورش يف مالسإلا ددشت نإف يلاتلابو (ًاقساف مأ ًايقت ناك ْنِإ فّرعُي ال يذلا) لاحلا روتسم وأ

 ءاطعإ اينيد الو ايعاتجا نكمي ال هنأ امك ...قفتا امفيكو ةلوهسب تانصحملا فذق عنم هتياغ ءانزلا

 بجي وهف ...ماع ناكم يف اهب ىنز نمب رهشيو ءألملا مامأ ءوسلاب رهجيو هتلعفب فرتعي نازل نامألا

 ال زواجت يف نامألا هيطعي ةراح لا خيش لعج بتاكلا نأ نيح يف ...لقألا ىلع اهلثم دحلا هيلع ماقي نأ

 .هتاذ لسلسملا همدقي اك عرولا خيشلا اذه ةفاقثو ميقتسي

 ةعباتمل يضميو مابتالا قصلي نأ بتاكلا هيف دارأ يذلا «لتاقلا لاكشإلا اذه نع ًاديعبو نكل

 قحتست يتلا ثادحألاو رواحملاو طوطخلا نم ريثكلا اهيف ةينب نع فشكي لمعلا نإف ...ثادحألا

 ال ةيشماه صصق يف بصت ةرثرث درجم تسيل لسلسملا يف ةيعرفلا صصققلاف ...مارتحالاو مامتهالا
 نيدلا ءالع عاطتسا ةماه ةيناسنإ رواحم فشكت ثادحأ يه لب ...ريثك وأ ليلق يف لمعلا امارد ىنغت

 يذلا ًايسنج زجاعلا لجرلا ةصقك ...لمأتلا ريثي رثؤم لقث زكرم اهنم لعجي نأ ةذفانلا هتربخب شكوك
 ةجوزو هيخأ فنك يف ىبرت يذلا باشلا ناّرفلا ةصق وأ ...ببس يأ الب هتجوز برضب هزجع ىطغي

 ةراحلا ءاهجو ذخأو هرابخأ تعطقناو ...برحلا يف هوخأ باغ مث ...همأك هلماعت تناك يتلا هيخأ

 ةيسفنلا ةلاح اف يلاتلابو ...همأك ىوس اهليخت عيطتسي نكي مل يتلا .هيخأ ةجوز نم جاوزلاب هنوبلاطي
 .ةراح لا لهأ طغضل هخوضر يف ةاسأملا تناكو ...هل هللا هللح ءىث لبقت هيلع ىبأت تناك ةيناسنإلاو

 الب ةراحلا رجه ررقيف ةثراكلا هذه ىريل دوقفملا هيخأ ةدوع مث ...طقف ًايلكش هيخأ ةجوزب جاوزلاو

 اهنأ فشتكي نأ لبق ًامورحمو ًاعئاج ةرتقملا هتمع فنك يف شيعي ناك يذلا باشلا ةصق وأ ...ةدوع

 نيب يذلا لاملا لك نكل ءأييدق ًاعوج عبشي يك هديدبتو هيلع ءاليتسالا نم نكمتي ءًاريبك ًاثرإ بخت

 ىنعم ملعي الو ةلاصألا عنصي ال هدحو لاملا نأل ...نيرخآلا نيعأ يف ًامرتحم الجر هنم لعجي ال هيدي
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 ةفاهرب شكوك نيدلا ءالع اهدنع فقوت ءاهريغو صصقلا هذه لك ...دوجلاو ءافتكالاو عبشلا

 !رّبعيو لوقيو فشكي يناسنإ روحت ىلإ ءيعرف يمارد طخ نم اوحو ءاكذو

 !يخيرات أطخ

 يناثلا مويلغ روطاربمإلا راز امدنع «ةيبعشلا ةياكحلا هذهل يخيرات راطإ ذاختال لمعلا ىعس ًاضيأ
 قشمد ةركاذ ظفتحت يذلا ,ثدحلا اذه قيثوت دنع ًاريثك فقوتي مل لمعلا نكل «184/ ماع قشمد

 دعبو ذإ ...مويلا ةجرملا ةحاس عقوم يف ميقأ يذلا ريبكلا لافتحاللو بكوملل ةيفارغوتوف روصب هل
 (ةتوتلا ريب) ىلإ رضحي نل روطاربمإلا نأ دهاشملا دحأ يف أَجاِفُن تاريضحتلاو تادادعتسالا نم ريثك
 بناوج نم بناج زاربإل كلذ مغر ىعس لمعلا نكل ...ثادحألا اهيف رودت يتلا ةراحلا يهو
 نمؤملا ةراحلا يتاوكح ةيصخش لالخ نم ءاوس يضاملا نرقلا علطم يف ةيقشمدلا ةايحلا يف ريونتلا
  نمآو ءاهيف حرسملا ىلع علطاو نايلطلا دالب راز يذلاو ...نيحلا كلذ يف ةيبرعلا ةيموقلا ئدابمب

 قشمد هشيعت تناك يذلا يمالسإلا يحيسملا شياعتلا طخ لالخ نم وأ ...ريونتلا ىلع نونفلا ةردقب
 عّربت ىلإ ريشي نيح يخيرات أطخخ يف ىرخأ ةرم عقي لمعلا نكل ...ًاراعش ال ةقيقح ةرتفلا كلت يف
 «لطاسقلا يدنفأ نامعن نأ نيح يف ...ةرتفلا كلت يف ناديملا ةقطنم يف ةسينك ءانبل نيملسملا ضعب
 ةروكذملا ةسينكلا نأ ىلإ ريشي (ءاحيفلا قشمد يف ءانغلا ةضورلا) باتك فلؤمو يقشمدلا يحيسملا
 نيثالثو ةتسب هثادحأل راطإك لسلسملا اهددحي يتلا ةرتفلا لبق يأ 1877 ةنس رخاوأ يف اهؤانب من
 ظ ! لقألا ىلع ًاماع

 !:ينف حاجن

 ,ةلمأتمو ةئداه ةربنب هامارد مدقي نأ شكوك نيدلا ءالع جرخملا عاطتسا ينفلا ديعصلا ىلع
 ةيادبلا يف هزّيم دقو ...اهداعبأو ةيبعشلا ةياكحلا موهفمل صالخإلا نم ريثكلا هيف ينف يعوبو
 . ءانثتساب ...لعتفم ليوطت الو «ثادحألا ومنب لم عراست هيف سيل ...نزاوتمو قستم عاقيإ
 تلمح دق رقاعلا بألا ةجوز نأب اهيف انئِجاَمُي ىتلا ءلمعلا ةيابن يف سمخلا تاونسلا ةزفق
 امارد يف «تيكسلا» ىلع رمي نأ «يقطنملا ريغ نم ثدح وهو ...ربك لق يبصلا نأو تبجنأو

 ظ !رقاع ةأرما رورش اهروحم



 أمه ايارمو اياضق ..قشمد :ثلاثلا بابلا

 دهاشم -ربكي مل يذلا فوطخملا لفطلا) ةينفلا هتازواجت ضعب مغر «لمعلا هذه ةزيم ىقبت نكل

 .هرهوج وحن دهاشملا دشت «ةباذج حورب عتمتي لمع هنأ (سرابموكلا دومج -ةيوسلا ةتوافتملا نشكآلا

 يف راشب سيراك ةنانفلا كش نود مهتمدقم يفو ...هلاطبأ ءادأو هتاخانمو هتالوقم عم لعافتي هلعجتو

 ةنانفلاو «ةشهدملا ةلثمملا هذه ىدل ةيريبعتلا تاودألا ىنغو لاعفنالا ءارث سكعي نرم يمارد ءادأ

 روضح عم «ةيصخشلا ةاسأم عم فطاعتلا ةراثإ يف مهاس فهرم يكئالم روضح ربع رديح جات

 دلاخن -فصاو ىنم -ربج يجان - يشر لآ نمر لا دبع - يعيبسلا قيفر -يماس رمس) :نم لكل زيمم

 ىدل داهتجالا نم ريبك ردق هيف ءادأو (غابصلا يداها دبع - رهاطلا ةميمأ -كب نيسحت ماسح -اجات

 ريخ دمحم -يرئازجلا لابن -لبلب راون -يقادح دمحم -يلوخ يصق) ك بابشلا نيلثمملا نم ديدعلا

 ءًاسوردمو ًانزاوتم ىقبي ءادأ يف ناميلس لامج نانفلل يلاكشإ روضح لباقم (قحلا دبع نعم -حارجلا

 يف يتيوع نسحل ةقفوم ريغ ةبراقمو ...نايحألا نم ريثك يف يبعشلا لاعفنالا ةرارح هصقنت نكل

 .ةيصخشلا ةيصوصخ ىلإ ذافنلا يف ةصاخلا ةسمللا تدقتفا يتلا (تاكرب جاحلا) ةيصخش

 ةبراقم يف شكوك نيدلا ءالع جرخملا تاحاجن لجس ناهذألا ىلإ ديعي (ةيارلا لهأ) لسلسم نإ

 نيب يتلا ةداملا ةجلاعمل لثمألا لكشلا يعي ينف روظنم نم اماردلا عم لماعتلا يفو «ةيبعشلا ةئيبلا

 ةيلكشلا تانيسحتلا نم ريثكلا عم ةركاذلا يف ىقبت يتلا هلامعأ ةمئاق ىلإ فاضي كش البوهو ...هيدي

 ةكرشلا هل اهتحاتأ يتلا ةينفلاو ةيجاتنإلا تايناكمإلا رفوت لعفب ,يجارخإلا هئادأ ىلع تأرط يلا

 ْ ادا ديلا



 ١ةيديكلا اماردلاو (ةيدعلا ماشلا)

 ةيسدقلاو لب ...ةيدجلا نم ريثكب مالعإلا لئاسو يف ةينفلا مهعيراشم نع نينانفلا نم ريثكلا ثدحتي

 ضاخملا ةاناعم نم ةلسلس اهنأكو ءاهريوصتو اهتسارد مث اهل ريضحتلا ةيلمع نوروصيو !انايخلأ

 ءاطسبلا نيدهاشملا نم ريثكلا ةمثو «داهتجالاو قلقلاو بعتلاو دجلا نم ريثكلا اهيف ةدالولاو

 تاونسلا يف ىنفلا طسولا يف ةدئاسلا لمعلا ديلاقت فرعي نم نكل «مالكلا اذه نوقدصي جذسلاو

 . ةيدجلا عانطصا ءازإ فافختسالا نم ريثكب رعشي فوس «موجنلا نيلثمملا ىدل ًاصوصخو ةريخألا

 وأ مجنلا اذه ةروص ديعتسي وهو ديكأتلاب هرس يف مستبي فوسو «ةينفلا عيراشملا نع ثيدحلا يف

 يأ نود ءاريماكلا نارود دعوم نم رثكأ وأ نيتعاس دعب ريوصتلا عقوم ىلإ نولصي نيذلا نم «كاذ

 سمألا 1 راثآ نأ نم -ايلات - جرح يأ نودو .جرخملا نم وأ مهئالمز نم لجخلاب روعش

 دهاشملا نم ةملك يأ نوظفحي ال مهو نوتأي هنأ نم الو .حوضوب مههوجو تامسق ىلع ةقلاع

 ةلكشم نوقلتخي يك «ةرباع ةملك وأ ةريغص ةطلغ ىلع نيكسم جاتنإ ذفنم وأ ريغص ينف يأ نورظتني

 !!ركعت دق مهجازم نأب نوعرذتيو .
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 يك ...مويلا موجنلا نم ريثك كولس لثمت ام ردقب «هنيعب نائف ىلع قبطنت ال ىتلا ةمدقملا هذه قوسأ

 :ةينانألا موجنلا تاعزن اهيف بعلت ىتلاو «ةينفلا لامعألا نم ريثكلا اهب قلسُت ىتلا ةقيرطلا نع ثدحتأ

 يتلا ةيضقلا ال ءاهب اورهظي نأ نوبحي يتلا ةروصلا مدخي يذلا وحنلا ىلع اهراهظإو اهتكربف يف ًارود

 ثدحي ام وهو ..اهلجأ نم هديلاقت مارتحاو ينفلا لمعلا ةمدخ يف اونافتي وأ ءاهب اونمؤي نأ ضرتفي

 جورخ دعب ؛ماعلا اذه ًايديك ىحنم تذخأ يتلا ةيماشلا ةئيبلا امارد يف -رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع -

 نالعإ يف هروهظ ءارج (ةراحلا باب) لسلسم نم عبارلا ءزجلا نم (باهش وبأ ديكعلا) يرصملا رماس

 !اهسفن ةيماردلا ةيصخشلا بايثب يراجت

 تدح نأ لق( ىدنسكين) ناس نم قاتلا وخلا ىف اكراشم ناك ىرضل او فاست | هفاووغلا وهو
 تيب) يف هتكراشمب ىحن «ريخألا لمعلا اذه نم هجورخ نكل (4-ةراحلا باب) نم هداعبتسا ةلكشم

 ماشلا ءاوجأ روصي ديدج لسلسم ةلوطبب موقيس هنأ ءاهنيح نلعأ ام ناعرس ذإ ءرخآ ىحنم (يدج

 هوجرخأ نم باصعأب بعلل ةلواحم ىوس نكي مل نالعإلا اذه نأ الإ «(ةيدعلا ماشلا) همسا ةيقيقحلا

 ناضمرو ديدج لسلسم صن ةباتكل تقو كانه نكي ملو ءاديدج نكي مل لسلسملاف (ةراحلا باب) نم

 بتاكلل (يدج تيب) لسلسم نم يناثلا ءزجلا وه انإو ءمسوملا ةيادب نم ةثالث وأ نيرهش دعب ىلع
 لوألا ءزجلاب ةلصلا عطقي الأ لواح ريغص طخب ءاهسفن لسلسملا ةراش ىلع ءاج (ى «قوواق ناورم

 ! لسلسملا نم ءزجلا كلذ يدهاشم لباقملاب رسخي ال يك ءأيئابن

 .لوآلا ءزجلا اوبحأ نم نادجو يف تخسرت يتلا ةحجانلاو ةزيمملا هتراشب (يدج تيب) طّرف دقو
 ديكي ديدج لمع مامأ اننأ يحوت نأ لواحت «ينالحلا يصاع توصب ةديدج ةراش ركتبي نأ لجأ نم

 ىلع رصتقا رمألا نأ ولو «ءانغلا ملعتي نأ لواح يذلا بارغلا هيف عقو اهيف لمعلا عقوف «يداعألا

 دقف ءاهلك لسلسملا امارد لمش للخلا نكل ءايوناثو ايشماه رمألا ربتعاو «مالسب رمو ناحل ةراشلا

 ةحضاو طوطخ قفو ريست نأو «عتمت نأ اهتعاطتساب تناك يتلا ةيبعشلا ةصقلا (يدج تيب) رسخ

 تاي لع ةزا رت نأ لوا تايرتنغ امارد لجأ نم «لوأآلا ءزحلا يف قيوشتو بذج نم ولخت ال

 ةيضرألا داجيإ نود ...لاطبألا ةلوطب ميخضتو «ةماهشلاو ةلوجرلا ميق ضارعتسا يف (ةراحلا

 ةقراخلا ةلوطبلا قوسي نأ لواحيل ءلسلسملل يحاتتفالا دهشملا ءاج انه نمو ...كلذل ةبسانملا

 ال) لزني ال يذلا يضارعتسالا دهشملا اذه حبصأف (ةيدعلا ماشلا) يف (زاجح يبأ) وأ يرصملا رماسل
 ةجاذس ىلع ردنتلا ...اعم نآ يف ناجهتسالاو ردنتلل الاثم ,ماشلا لهأ لوقي اى (نابقب الو نازيمب
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 رار موه نو هيج رونو فيحصل .دهاشملا لقعب ةناهتسالا نم ناجهتسالاو «ذيفنتلاو ءانبلا

 دعب ىلعو «ركذُي يعيبط زجاح يأ الب (قشم د ةطوغ) اهنأ ضرتفي (يف ةيلهس ضرأ يف نوزكرمتي

 نأ الإ .كلذي دونجلا رعشيو ءراوغلا ةريخذ ذفنتو .دونجلا نم ةبيتك رشتنت مهتلابق ةدودعم راتمأ

 رانلا هيلع قلطيو «مهمامأ سايملا هلق ضرعتسيل بسانملا تقولا يف هسرف ىلع يتأي (زاجح ابأ)
 نم بلطي كلذ قوفو ...ىذأ يأب باصي ال هنكل ءامامت ةفوشكم ضرأ يف رتخبتي وهو فيثكلا
 راوثلا لثتميو «لاجر اي تانايتنشلاو يرابشلاب» دونجلا ىلع اوضقنيو اوضهني نأ «نيرئاثلا هلاجر

 ةلوهسب مهنودصحي نأ دونجلا ناكمإب نأ مغرو (ةراحلا باب) تالوطب نم مداقلا مهيمعز رمأل
 هللا ةيدعلا ماشلا) نأل نكل ,مههجو يف قئاوع دوجو مدعو مهتريخذ دافنب مهملع ببسب «ةيهانتم

 ةرفكلا ةرجفلا كئلوأ ىلع ,مهئادعأ مامأ نوفوشكملا لزعلا لاجرلا رصتنيو «ةزجعملا ثدحت (اهيماح

 !ًاروحدم ًامومذم باحسنالاب هدونج رمأي نأ الإ ةبيتكلا دئاق نم نوكي الف «ةريخذلاب نيججدملا

 (ةراحلا باب) عانص ديكي يو ل اي ةيرتنعلا ةيلقعلا هذه نإ

 ظ ةيقالخألا ظعاوملا عطتست ملو .. :اذخأ عنقت نأ عطتست مل ؛هتش هاش مامأ نم روهمجلا بحسيو

 . نم اهحاجن دمتست «؛ةصاخ ةناكم اما "7 هذهل لعجت نأ ءماشلا لاجرو ماشلا نع ةيضارعتسالا

 نم لكش يأب انه اهيدؤي يتلا ةيلوطبلا ةيصخشلا ةيوقت ةلواحمو .يرصملا رماس مجنلا روضح

 ةيصخش بايغ لظ يف «لاجترالاو ثبعلل ًاحرسم لسلسملا حبصي نأ يعيبطلا نمو .. .لاكشألا

 ىلع ضرتعي نأ عيطتسي الو «ةفاضإ يأب لبقي قوواق ناورم دمحم بتاكلاف ءصنلا فلؤمل ةيقيقح

 باب) لسلسمل ًابتاك ناك امدنع ثدحي ناك دقف «هيلع ًاديدج سيل رمألا اذهو راسم يأ ليوحت

 ًامداق ًارجن نأل هرييغت متي لمعلا مسا ىري وهو ىتح (يدج تيب) يف ثدحيسو «لبق نم (ةراحلا

 !هموصخ ديكي نأ ديري يناثلا ءزجلا ىلع

 الف ؛هفادهأ نم ًايأ ققحي نأ عطتسي مل (يدج تيب) نإف «تارابتعالا هذه لك نع رظنلا ضغبو
 ءأضيأ هلخاد نم ةيقيقح لكاشم يناعي لمعلا اذه نأ مغر «(ةراحلا باب) نم طاسبلا بحس وه

 ءزجلا اذه ادبف «هنم لوألا ءزجلا يدهاشم بذج ىلع ًارداق ًاحجان ًالمع نوكي نأ عاطتسا وهالو
 يعيبط رمأ يذاقتعاب اذهو ...هتايصخشو هتاعارصل ةحضاو ملاعم ميدقت ىلع رداق ريغو ًاشولفم

 ًابتاك سيلو ؛هموصخ نم صاصتقالل ىعسي مجن هب مكحتو «ةيديك اياونب ذفن لمعلا ماد ام ًادج
 فرشملاو ءشكوك داشر ىدل لقألا ىلع انيأر اك ةيمارد ةيؤر هدنع جرحم وأ ءيعوب هصن نع عفادي
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 رتشت نل ةغرافلا تايرتنعلاف ةياهنلا يفو ...لمعلا نم لوألا ءزجلا يف شكوك نيدلا ءالع ينفلا

 ضرعتسا ىلع عارصلا نأ (ى ...لمعلا اذه يف برقأ (ةيدعلا مهماش) اوري يك نييقشمدلا بولق

 نادجو يف ميقلا كلتل ًايقيقح ًالماح لمعلا اذه نم لعجت نل «ةعنقم ةيمارد ةئيب الب ةيقالخأ ميق

 .لقأ الو رثكأ ال ةجفلا ةديازملا ىلع ًاينبم ًاباطخ اهرابتعاب اهاريس لب «هيدهاشم

 نع ثدحتأ يننأ (هنونظ ثءاس ءرملا ّلعف َءاس اذإ) يبنتملا مهنع لاق نم نظي الأ وجرأ ...ًاريخأ

 ًاضيأ لمعلا اذهلف ...«ةراحلا باب) نم عبارلا ءزجلا ةميق ءالعإ حلاصل ءاذكه (ةيدعلا ءاشلا)
 اءزج انلمكتسا دق نوكت نأ دعب «لبقملا عوبسألا اهنع تآ ثيدح يل نوكيس ةريبك ذخآمو لكاشم

 «ءارثلا ةغلابلا ةيخيراتلا قشمد ةروص نأ ًاماتخ هلوق ديرن ام نكلو ...هيسآمو لمعلا تاقلح نم ربكأ

 مهروضح لكش ىوس مهمه ال موجن تاحارتقاو لخدتب عنصت امارد اذكه نم ربكألا رساخلا يه

 !ينف لمع يأو ةيضق يأ باسح ىلع

 ٠٠١9/9/9 (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 ةيحضتلاو يسايسلا طاقسالا ايزاتناف (:-ةراحلا باب)

 !خيراتلاو ةئيبلا ةيفادصمب

 .يروحملا هثدح ةينب يف ةيوضع ةلكشم (ةراحلا باب) لسلسم نم عبارلا ءزجلا حرطي

 خيراتو ةئيبب ةقصتلم ةيعاتجا ةيضرأ نم قلطنا هنأ نم ساسألا يف هترهش بستكا لسلسملاف
 ءاطسبلا سانلاو ناكملاو نامزلا ديلاقتو ةهكن قيثوت سجاه ناكو «لقألا ىلع يبعشلا ماشلا

 ءزملا يف لمعلا عانص يتأي نيح نكل «ينويزفلتلا لمعلا اذه حاجن زئاكر نم ةيساسأ ةزيكر
 ربت يس ا ري حا سل

 ءاهتيفارغجو قشم د خيراتو ىفانتي امب (كربفملا) ثدحلا اذه نإف .. .ةزغ راصح ىلع طاقسإلل

 ا .يزاتنافلا ليختلا ىلإ برقأ ودبي

 تظفح يتلا قشمد ةئيبك ةقارعلا ةديدش حمالم اه ةئيبو ناكمو نامز قيثوت سجاه ىلع ينبم

 ديبار هنادي ايودر كيلا يي اومابولا خيبللا ساو هبوتس لا الاب

 .نينحو بحو تارييغتو بورحو



 لح ايارمو اياضق ..قشمد :ثلاثلا بابلا

 ؛رارصإللا قبس عم راصح ه

 ردا مال ركل املا ايام ا اي يجر ارش اوبر
 اهتراح نم ةراح راصح نكمي ال «ةميدق ةيبرع ةنيدم يأ لثم اهلثم قش قشملدف .«ثدحلا اذه ةعيبط يف

 ةميدقلا قشمد يفف «عبضلا ةراحل يسنرفلا شيحلا راصح ريوصت يف لسلسملا همدق يذلا وحنلا ىلع

 عيطتست كنأ ةجردل اهحوطسو اهتويب لخادتتو رواجتت «نيرشعلا نرقلا تاينيعبس ىتح تناك يتلا

 يتلا ةريهشلا ةيخيراتلا ةثداح ا ملعي انلكو ...حطسألا قوف لقنتلا ربع ةميدقلا ةنيدملا مظعم عطقت نأ

 للست لالخ نم .«مظعلا رصق يف ميقي ناك يذلا ياراس يبنرفلا لارنجلا لايتغا ةلواحم اهيف تمت

 اذه ىلع ةراح لزع لوقعملا ريغ نم هنإف اذكهو ...هب ةطيحملا لزانملا حطسأ ربع رصقلا ىلإ راوثلا

 يأب ةصقلا ةكربف ناديريو اهافرعي امهنأ وأ ءماشلا نافرعي ال جرخملاو بتاكلا ناك اذإ الإ ...وحنلا

 هذه جلاعي نأ (ةراح ا باب) نم ءزجلا اذه بتاك ةرم لامك بتاكلا لواح ًاعبط .قطنم يأ البو لكش

 ةراح لا نم جورخلاو للستلا عن تويبلا ضعب حطسأ ىلع اورشتنا نييسنرفلا دونجلا نإ لوقلاب ةرغثلا
 حطسأ ىلع دونجلا دوجوف ...ربكأ ةوجف قلخ ريربتلا اذه نكل ...حطسألا كلت ربع اهيلإ لوخدلا وأ

 رودلا تاحاب ىلع لطت ام ابلاغ حطسألا هذه نأل «تويبلا يف اهينكاس ةبقارمو ةيؤر ينعي «لزانملا

 نكمي الف ...يبعشلا لثملا لوقي امك (بكرلا ىلإ مدلا لصي) نأ نكمي لاحلا هذه يفو «ةيلخادلا

 ىتح نييسنرفلا دونجلا ىلع مهؤاسن فشكت نأب اولبقي نأ ءنامزلا كلذ يف ةيقشمد ةراح يأ يلاهأل

 يللي» :لوقلاب اهسفن ىلع فّرعت ةراحلا هذه تناك اذإ مكلاب اف ..راصحو برح ةلاح كانه تناك ول

 .«!؟اهذق نيم ةراحلا يه ىدحتي ودب

 ءايفارغجلاو خيراتلا تايطعم عم مجسنم ريغو «يقطنم ريغ يضارتفا ثدح ربع لسلسملا ىضميو

 نونواعتي نم تويب نومدهي ناك مهنأ نييسنرفلا نع فرعي ملف ...طباض يأ الب هل ولحي ام لوقيل
 خيراتلا ىلع ءارتفالا متي نأ ًالعف بيعملا نمو ءنيطسلف يف يليئارسإلا لالتحالا لعفي امك راوثلا عم

 ىلع ًادر ١475 ماع قشمد ةنيدم اوفصق نييسنرفلا نأ حيحص ...لكش يأب طاقسإ لوق لجأ نم

 لظ يذلا (دوماع يديس) يح قارتحا ىلإ ىدأ ام وهو مهدض تلعتشا يتلا ةيروسلا ةروثلا عالدنا

 فادهتسا نيبو «لتحم يأ هب موقي يذلا يئاوشعلا فصقلا نيب ناتش نكل «(ةقيرحلا) مساب فرعي

 ىلع يتأي لسلسملا نأ بيرغلا نمو (5- ةراحلا باب) ايزاتناف هتمدق يذلا وحنلا ىلع زوجع ةأرما تيب



 ا ظ ظ .ةروثلا لبق ام ةيروس

 04 (دوماع ي يديس) 0 (اد هواك للا 0 هسا ركذ 4 نكل 0 ةقداحلا هله ا

 !قايسلا اذه يف . ىف ءارقتسالا

 !تاراحلا بلق 2 تابايدو ةلعتفم قافنأ ٠

 يلوطبلا ثدحلا يف قرغتسيو هل ولحي اك ةزغ راصح يكاحي يك قافنألا رفح يف لسلسملا دهجيو
 يف ةبابد لوخدب اهتقزأ حمست يتلا ةيقشمدلا ةراح ا يه ام ًاقح يردأ الو .. .عانقإ يأ نود «مواقملا

 نيمأتب قلعتت بابسأل عراوشلا نم ذيدعلا اوقش * نييسنرفلا نأ حيحص ...نيرشعلا نرقلا تاينيثالث

 تاوقلا لقنت نيمأتلو ءاهتطوغب ةنيدملا طبرل ١176 ماع قش يذلا دادغب عراشك مهءاوق تالصاوم

 تاوقلا هذه طابترا ليهستلو «راوثلا اهب مصتعي ناك يتلا ةطوغلا نيتاسبو ةنيدملا نيب ةيسنرفلا
 لوصولا ىلع هريغو عراشلا اذه رود رصتقا نكل .. .عاصقلا يح يف يركسعلا يسنرفلا ىفشتسملاب

 باربأ مقا نييلوبا ةتيدتلا اهتابحأ لو هدرا رتل نرخ ةورتا نحاقاوأ «قطوخلا فرات

 !هانيأر يذلا وحنلا ىلع تاراحلا

 قطنم يفانت ىرخأ ليصافت مامأ نحنو ءًايفارغج ةنيدملا تايطعم يفاني يضارتفا ثدح مامأ نحن ًاذإ
 يف تلعتشا ةروث عمقت نأو «نرق عبر ةدمل ةيروس يف ىقبت نأ اسنرفل نكمي فيكف ...نزاوتلاو ةوقلا

 .لاكشألا نم لكش يأب ةراح ماحتقا نع ةزجاع يهو «نيلصاوتم نيماع ةدمل ةيروسلا ندملا نم ددع

 ةكرعملا مسحت ثيح «ةلشافلا عبضلا ةراح ماحتقا ةكرعم يف هانيأر يذلا ينفلا فعضلا نع كيهان

 ليال نمير انس كازا ة«رتلا ينارنلا برزلا مارت يانج يأ نوب نم انواسم وئاقدب

 م0191 لو دعاعتلاو لرعلا

 !نيدقتنملا ءاضرال ةيئاسن تالوطب 5

 تشمه يتلا «ةباتكلا يف حضاو للخ نم (ةراحلا باب) نم عبارلا ءزجلا يناعي هلك اذه نع ادعو

 لجأ 0 ( ةيبعش امارد هرابتعاب ةقباسلا هئازجأ ف لسلسملا ة هيوه معص يذلا يعامتجالا بناجلا

 (حلسملا عارصلا) ثادحأ لاعتشا انيس 00 ةسوردم ريغ ةاتاقتلا تاالوقم حرط
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 ريغو ًالعتفمو ًأمحقم لوحتلا اذه ادبف ...ةدرابو ةتهاب ةيفلخ ىلإ يبعشلا يعامتجالا جيسنلا لوحت

 ماعط ىلع راصح لا ساكعنا ىتحو ...اههجوتو اهنيماضمل ةنيمأ ىقبت ةيبعش امارد ميدقت ىلع رداق

 .رعاشملل ةمداص ةروص لكشي نأ نكمي يذلا بولطملا مزأتلا ىلإ رقتفا ةراحلا لهأ بارشو

 زيكرتلا بجي ناك انهو «ةيرورضلا تامزلتسملا الإ نمؤت نأ نكمي ال ءراضح ةلاح يأ يف قافنألاف

 هتايوتحم عم لماعتلا يف ةيئاسنلا ةيصوصخملا ىلعو .ربكأ لكشب يقشمدلا (ةنوملا تيب) رود ىلع

 ىلع لسلسملا تأي مل نيح يف ...رثكأ يعامتجالا بناجلا يوقي نأ نكمي ناك طخ وهو ءاهترادإو

 بتاك دجي ام ناعرس يتلا ءنؤملا ةرداصم نييسنرفلا ةلواحم دهشم يف الإ يقشمدلا تيبلا نؤم ركذ

 !راصحلل يديجارتلا

 يف ةأرملا روضح ميعدت ربع ةقباسلا ءازجألا يدقتنم ىلع درلل جرخملا يعس «ةلب نيطلا يف دازو

 نكل ...انايحأ ةطوغلا يف راوثلل ةحلسألا لقن يف ةمهاسملا اهنع فرع ةأرملا نأ حيحص ...ةمواقملا

 نم ةقراحلا ممحلا يقلت يهو ةكحضم ةروصب اهميدقتو ةكرعملا بلص يف ةأرملا ماحقإو ءيش اذه

 !رخآ ءيش «ةرهاطلا ناوسنلا ييحي هللا» :بهال لاعفناب خرصي متاح وبأ يف «ةيروكيد ةفرش ىلع

 نم ةيبعشلا ةحيرشلا ةايح نب اهنع هعانص عفاد املاط يتلا ةقباسلا هتاعانق نع ءانه لسلسملا ىلخت دقل

 نكميو لب «ةيروكذلا هتيوه فخي مل عمتجم يف ةظفاحملا ةيلئاعلا نهتايح كلف يف رودت تناك ءاسنلا

 يتلا ةروصلا ىلع ةأرملا ميدقت يف ًاللخ كانه نإ لوقي نأ دارأ هنأكو ءامامت اهيلع بلقنا هنأ لوقلا

 ًاقالطنا ةقباسلا هتيؤر نع عفادي نأ نع ًاضوع ...نآلا هحيحصت مت ةقباسلا ءازجألا يف اهب تمدق
 !لمجتي الو بذكي ال .شاعم عقاو نم

 !موجن الب ليل ٠

 ...يليثمتلا ءادآلاو ةينفلا ةروصلا يف رخآ كابترا عم نمازت «ةباتكلا يف كابترالا اذه نأ فسؤملا نمو

 عم ...غارفلا ءلم ىلع نيرداقب رخآل وأ ببسل ةحاسلا ترغش نأ دعب ةلوطب راودأب اوعلطضا نيذلا

 نيح يف «ةبسانملا مهتنكمأ يف اوناك نيح «لوقعمو ديج لكشب نودؤي اوناك نيلثمملا ءالؤه نأ ملعلا



 45 ةروثلا لبق ام ةيروس

 لثمملا زجل اذه لطب ىدل نأ هك مه ةيسانم يش راودأو ةنكمأ ىلإ وعفد نيح ةغلابلا خف يف اعقو »

 .رصحلا ال لاثما ليبس ىلع ميعزلا قيفو

 رود بعل يذلا قزق زياف لثمملاف لاح لضفأب تلخدأ يتلا ةديدجلا تايصخشلا لاح نكت لو

 ةيليثمتلا هتناكمو هتاردقل انمارتحا عم قالطإلا ىلع هل بسانم ريغ ارود يدؤي وهو ادب (كب نومأم)

 عيزوتب ًاماتتها نيجرخملا رثكأ نم ًادحاو ناك يذلا ءالملا ماسب جرخملا نأ فسؤملا نمو ...عبطلاب
 نيدؤم درجم مهرابتعاب ءزجلا اذه ٍلثمم عم لماعتي ءبسانملا ناكملل بسانملا لثمملا رايتخاو راودألا

 ءازجأ لسلسم يفو ءاهنع نوديعب مه ةيبعش امارد يف مهروضح ةيصوصخل ةسارد يأ نود «راودأل

 !ءاوضألا هيلع طلستو «مامتهالا نم ريثكلا بطقتسي حجان

 رقفأ مويلا ىحضأ ؛موجنلاو نيلثمملا نم ريثكلا ملح هيف ةكراشملا تناك يذلا (ةراحلا باب) نإ

 فسوؤي ام رثكأ امأ «يليثمتلا هقيرف مغانتب انعانقإ ىلع ةردق اهلقأو ءلوألا فصلا يلثممب تالسلسملا

 ماشلا ةئيب نع يئاكحلا يقيثوتلا الملا ماسب عورشم عجارت ىلع ًاريطخ ًارشؤم ىقبي مدق ام نأ وهف هل

 ريغو محقم يمايس طاقسإ قيقحت همه ليختم ثدح ةكربف لباقم ءىضم امهيف ال صلخأو اهبحأ يتلا .
 .ةئيبلاو ناكملاو نامزلا طورشو ؛لمعلا تامدقم عم مجسنم

 طاقسإلا اذه ةيكزتل ةيموقلا مهرعاشم مهعفدت نيذلا ةلهجلا ضعبل ءارآ أرقن نأ فسؤملا نمو

 متي يتلا ةيسايسلا تاراعشلا ضعبو «ثدحلا ةيقطنمو ةيماردلا ةينبلا باسح ىلع محقملا يمايسلا

 ا ا .ريدقتلا قحتست ةلوطب انه اهرشح نأكو ءامل قيفصتلا

 انفو «ةريبك الامعأ جاتحت ىربكلا اياضقلا نأ ايئاد ركذتن نأ انيلعو «لمعلا ين ينفلا فعضلا رربي ال

 ظ ًايؤاثتو ًامره يناعي تاب «حجان لمع ةعمس ىلع ءاكتالاب سيلو «ةيقادصمو ةيانعو بأدب ًالوغشم

 ارخآ دعب اءزج همارتحاو هقلأ نم ريثكلا دقفيو

 ٠٠١9/9/١5 (يبرعلا سدقلا) ةديرج '



 ! نيثج اذللاو تايتاوشعلا امارد 2 ةنوئحلاو ةنيجهلا قشمد

 تالسلسم يف «ةيئاوشعلا قشمد ءايحأ اهب ترهظ يتلا ةروصلا ىلع تاداقتنالا نم ريثكلا تريثأ

 «ةيروسلا اماردلا ىلع ةديدج تسيل تاعوضوملا نم ةجوملا هذه نأ مغرو ...مرصنملا ناضمر مسوم

 ةيعاتجالا تاقالعلا ةكبش تلوانت يتلا تالسلسملا نم ديدعلا ؛ةيضاملا تاونسلا يف ترهظ دقو

 نحطت ةايحل ةصاخ ميهافم ةلاطبلاو رقفلا ىلإ عمجت يتلا ةئيبلا كلت يف «ةثرلا ةيداصتقالاو ةيناسنإلاو

 لاعتفالاو ةراثإلا سجاه ناكو «هتاحورط يف غلاب ماعلا اذه تالسلسم ضعب الإ ءاهئانبأ لامآ

 تاقالعو ءريثم ثدح ةكربفل يعسلا ثيح ...ًانايحأ ذيفنتلا ةيلآ يفو ةباتكلا ةقيرط يف ًاحضاو

 .ةيوفعو قدصب مئاق يعاتجا عقاو ةنياعم باسح ىلع «ةدقعم ةيمرج

 !١ةمئاقلا ةروصلا»

 تايئاوشعلا اماردب ديعب دح ىلإ ةرثآتم تءاج ,ماعلا اذه ةيروسلا تايئاوشعلا امارد نأ ودبيو

 ةمتاقلا ةروصلا اهتايكولسب لثمت يتلا ةيبلسلا جذانلا ىلع زيكرتلاو «يئاكحلا جسنلا ثيح نم «ةيرصملا

 اذه نأ ظحالملا نمو «ةروصلا ةمتع رسكي نأ نكمي ءوض ةمث هنأ اهعم ودبي ال ىتح عمتجملا عاقل



 اتا 0 0 ا ةروثلا لبق ام ةيروس

 ةدحو هتاقالع يف زياتملا ءيروسلا عمتجملا فالتخاو ةيصوصخ هبناوج نم ريثك يف عاري مل رثأتلا
 ةقيقح قايسلا اذه يف لفغن نأ نود نم ...ةيرصملا تايئاوشعلا تاقالع كباشت ىلإ ًاسايق «هتالكشم .

 :ةيبرعلا مصاوعلا نم ريثكلا رصاحت يتلا ةيئاوشعلا (لظلا ندم) مظعم يف ةكرتشم مساوق ةمث هنأ

 يداصتقالا مخضتلاو ةاطبلاو نكسلا تامزأ مكارتو «ةنيدلا ىلإ فيرلا نم ةرجهلا مخضت لعفي

 ءايحأ يف ءوجللا دهشم لوانت وهو الأ «ماعلا اذه تايئاوشعلا امارد يف تفال ءيش * ةمث لباقملاب نكل

 جرخملاو ديعسلا ناميإ ةتاكلل تيا( احس لباس اب وعلا عيدا دبحا للا رهو تايارتتعلا

 اذه تلوانت يتلا ىرخألا تالسلسملا نع ًافلتخم ًابرد هسفنل لمعلا اذه طتخا دقف ...تاكرب ناورم

 ًارضحتسم «قشمد يف برعلا نيئجاللا ةايح ىلع ةسدعلا ةرؤب زكر نيح ,فوصوم ا يعامتجالا عقاولا
 ريثكب اقرطتمو «ةيخيراتلا هتدارفو هتيصوصخب نيينيطسلفلا ءاقشآلل ميدقلا ءوجللا راسم نم اءزج

 نمز يف اوؤاج نيذلا «نييقارعلا ءاقشألل ًاكابترا رثكألاو ثدحألا ءوجللا دهشم ىلإ ةيماردوليملا نم

 مهل تحتفو «نوينيطسلفلا هيف لبقتسا يذلا ا ا ا وب

 !بولقلاو باوبألاو تويبلا

  )فويضلا نم ىوكشلا»

 تاطلسلا نأ مغر ...هجللاعي نأ 00 ناك انبرو «فالتخالا اذهل قرطتي مل عبطلاب لسلسملا نكل

 نينمآ ذالمو ناكم نع ًاثحب ةيروس اودصق نيذلا نم فالآلا تائم هجو يف اهباوبأ قلغت مل ةيروسلا

 ريغت دق يروسلا عراشلا جازم نإ لوقلا نم دب ال هنأ الإ ءلالتحالاو يفئاطلا لاتتقالاو فنعلا نم .

 عافترا تامزأ نولمحي ةريخألا ثالثلا تاونسلا يف نوريثكلا حار ثيح .فويضلا هاجت ءيشلا ضعب

 دوجو اهثدحأ يتلا ةئراطلا ةمزألل ءابرهكلاو ءاملا نينقت وأ «ةيئاذغلا داوملا يف ءالغلا وأ ءنكسلا راعسأ

 نويروسلا لبقتسا نيح ثدحي مل رمأ وهو ...اهدحول اهيحاوضو قشمد يف يقارع نويلم نم رثكأ
 نيذلا نيينانبللا ءاقشألا عم الو «لذبلاو راثيإلاو ةفلألا رعاشمب نيينيطسلفلا مهءاقشأ دوقع رم ىلع

  ىوكشلا تعفترا اذالف ...اهدعب امو ةينانبللا ةيلهألا برحلا تاونس ةليط ةيروس ىلع اوقفدت املاط

 بايغ مغرو «يقارعلاب يروسلا نطاوملا طبرت يتلا ماجسنالاو قفاوتلا تالص مغر «فويضلا نم
 !؟امهنيب ةيرطقلا تايساسحلا
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 .يقارعلا ءوجللا دهشم نع ثدحت دق مادام هجلاعي نأ (فيص ةباحس) لسلسمل قحتسي ناك لاؤس

 نم رثكأ ةيئاكبلاو اماردوليملا يف قرغتسا نإو «ةيعقاوب هتالكشمو همومه نم ريثكلا سمال يذلا

 انه انعبات ثيح «ىقرأ يديجارت سحب ينيطسلفلا ءوجللا عقاو ةجلاعم تءاج نيح يف «مزاللا

 قمعو ةعاربب «نيينيطسلف نيزوجع يرود نايدؤي امهو ءاسوك ماسبو يماس رمس نيزيمتملا نينانفلا

 امارد يف لقن مل نإ ءلسلسملا اذه يف ةيبذاج رثكألا يئانثلا ىلإ الوحت ىتح ...ةقالعلا يف ةيصوصخو

 .ماعلا اذهل ةيروسلا ناضمر

 اهرارتجاو تايركذلا ىلع شيعلا نف يف ءانه نمكي ينيطسلفلا ءوجللا دهشم يف يديجارتلا سحلا

 ليجلا يئجالل ةيمويلا ةايحلا يف رارمتساب ةرضاح ودبت يتلا تايركذلا كلت .اهتأطو نم ةيرخسلاو

 طخلا اذه فيلغت يف ديعسلا ناميإ ةبتاكلا تحجن دقو .نينحلا عبشت امم رثكأ ةرارملا ريثت اهنكل ,ميدقلا

 يف يفخي يناودعو يرحانت لكشب «ةديرف هتجوزو بيد نيب ةقالعلا تمسر نيح ةباعدلا نم عونب

 نأ فشتكي امدنع هترئاث روثت يذلا ءزوجعلا لجرلا اذهل داح ا عبطلا نع كيهان ...ةغلاب ةفلأ هقامعأ

 د ويا ياي د حيوا ايو دوا

 نأكف .. .هتيشم يف برو هتاداع يف ليدبت وأ رييغت يأ نود نم «نوطسلف اهيف رهظي ناك يتلا ةقين

0 

 جذامن عمو يقارعلا ءوجللا دهشم عم رواجتي وهو ءاعم جارخإلاو صنلا يف ةمكحم ةيمارد ةقيرطب

 قلخي هنأل ءايعوضومو ًايمارد أطبارتم هلك اذه ودبيف ...ةنيدملا ىلإ يروسلا فيرلا ءانبأ ةرجه

 نع رظنلا ضغب «هونكاس اهنم يناعي ىتلا تالكشملا سفن لمشتل «ناكملا نم قلطنت تاقالع ةكبش

 يف ازيمتمو ايرث لمعلا ودبي انه نمو ...قشمد يف اوعمتجي يك اهيف اوؤاج يتلا ةقيرطلا ةيصوصخ
 نم ءارقفلا هاوفأ نم عزتنت يتلا ىواشرلاو ةينكسلا تافلاخملل قرطتي نيح ًاصوصخو قايسلا اذه

 نم ضعب مهلغتسي فيكو «مهدالوأ اهيف اوجوزي يك كانه وأ انه ةفرغ ةفاضإب مهل حامسلا لجأ
 ةبتاكلا لواحت نيح ًادبت لسلسملل ةيقيقحلا ةلكشملا نأ الإ ...قرطلا عشبأب ةطلسلا مساب نوثدحتي

 ةلاح قلختو ,طوطخلا كلت اهنم عيضتف ...ىرخأ ةيعاتجا طوطخو حئارشل اهدصر ةرئاد عسوت نأ
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 اهنيب طبارال .ةدع اياضق حرطت تالسلسم ةعومجم ىلإ ءاهعم قيمعلا ليمجلا لسلسملا لوحتي رفانت
 روب يك داب يام اال دارس ىلع ات املا ىلا روحملا نيبو .

 قلل ىقىوسو «.تايصخشلا ضعب نيب ةقادصلا تاقالع وأ لمعلا

 ٠ هةتنشم يق ١

 0 را وع يارا ين دوور دعم يلي

 «لسلسملل يساسألا روحملا دضعي نأ عطتسي مل كلذ لك نأ الإ .. .ةليسولا دقي عم ارت هعررمل

 ...يعوضوملاو يماردلا هطبارتب رعشن نأ نكمي ءًالماكتم ًايماروناب ًايعامتجا ادهشم لكشي نأ الو

 تردو :ةلكشلا هذه ذنب( اقجنال نفاع .يماس رمسو اسوك ماسب نينانفلا ءادأ قوفت نأ قحلاو

 ًاريثأتو ًاروضح لقأ ودبت ىرخألا ةيماردلا طوطخملا لعج ام ءفرظلاو قلأتلا يف ةياغامهدهاشم
 - لزتخت يهو ءاهقح راشب سيراك ةنانفلا ديكأتلاب طبغن نأ نود نم .. .لمعلل يماردلا جيسنلا يف

 داوهخ نوفل ىأ : يب ا ا 1

 ودبي يذلا «تاكرب ناورم هجرخم ةريسمل ةمدقتم ةفاضإ لمعلا اذه لكشي ؛يجارخإلا ديعصلا 5
 ناورم جرخأ هنأ (فيص ةباحس) ةيمهأو .. .تمصب نولمعيو مهتنهم نومرتحي نيذلا نيجرخملا نم

 قبسألا هلمع ءاج ىتح ءاهيف هسفن ررك يتلا ةراثإلاو نشكألاو فنعلا تالسلسم طمن نم تاكرب

 ديعص ىلع ءاوس يجارخإ ءادأ.لضفأ ءانه تاكرب ناورم مدقي نيح ين .. .ًابيممو ًاتهاب (ةيفخم داقحأ)

 ةعنقمو ًايرصب ةسوردم ةقيرطب نييقارعلاو نيينيطسلفلا نيئجاللا ةايح يف ةيمويلا ةايحلا ءاوجأ ريوصت
 ةديدش ةيعقاوب تايئاوشعلا ءايحأ ميدقت ديعص ىلع وأ ءاهتاقالع ةكبشو ةيناكملا اهتطراخ مسر يف

 قيمعتو دهشملا ساسحإ طبض ىلع هتردق نع كيهان ؛ةمتاق ةروص مسر يف ةغلابم الو ليمجت الب
 زئاكر زربأ ىدحإ ربتعُت يتلا «راودألا عيزوت ةيلمع يف هحاجنو «هيلثمم ءادأل هترادإ نسحو «هتالوقم

 را ا اي ا ملكك لك حل

 2 اقل امسح 2 اير .ةداح ةيعامتجا تاهو ا نا «ىلوألا ةيماردلا اهتبرجت
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 انتو د ين

 مديح رس ا وحي ا سو يد اس دسم

 ايارمو اياضق ..قشمد :ثلاثلا بابلا
 حاحا

 حتفت يتلا قشمد ةنيدمل ةيمارد ةروص رخآب وأ لكشب مدقي (فيص ةباحس) لسلسم نإ ...ًاريخأ

 صضهجت ام ردقب ءفدلا عيشت ...رخآ ًانيح ةيساقو ةنيجهو ًائيح ةنونح ودبتف «نيئجالل ًامود اهيعارذ
 ىلع ةرداق دعت مل تايئاوشعلاب ةكهنملا ةنيدملاف ...مهتابيخ عم حلاصتلاب اهراوز يرغتو مالحألا

 تالسلسم نع لسلسملا اذه فلتخي قلطنملا اذه نمو ...ءاقبلا وأ ملحلل ةطحم نم رثكأ نوكت نأ

 ثادحأ حرسم ىلع ةرفانتم تاروكيدو ملاعم درجم اهيف قشمد ودبت يتلا .ىرخألا تايئاوشعلا

 !ردكأ ال بيغاض

 ٠٠09/٠١ /8 2«يبرعلا سدقلا» ةديرج



 ظ ..ةراحلا باب ءاثر
 !نانغلا ةمارك نع نوعفادي ال نيذلا نييفحصلا متشو

 روشللا نمسا ردم ني هرم عاقب وهو: (ةناقنا ونابزا نعت ادفل الاتم تكا نأ تدرأ ول

 ىهتنا يتلا لاح ا ىلع بضغلا نم ريثكلاب ةبوشم ةنيزح ةيثرم ىوس بتكأ نل يننإف .. .يناضمرلا

 يفو ؛نرق فصن نم برقي يذلا اهخيرات رم ىلع ةيروسلا اماردلا تالسلسم رهشأ نم دحاو اهيلإ

 ةلاح الكشو «ةقوبسم ريغ ةيريهامج اققح نيذللا يناثلاو لوألا نيأزلا ءادصأ شيعت ينادجو
 اذه ةرهاظ رس يف ثحبلل «ةيبرعلا لبق ةيملاعلا ةفاحصلا تعفد «يبرعلا ملاعلا يف ةيرتسيه ةدهاشم
 دانكن افلا هنن ا كيو هدب فتون هضووختب نشاتاو هضابزتفملاوبوظرولا ىلا سرعلا لدبش ىذتلا سلتا
 ب يوسي ااارارلا باس راتبا لسا لير الا «ميشهلا

 !ًاقيدص وأ ًاودع رسي ال قفلم يمارد بارخب نوكسم يمظع

 ًاءزج ىنمتأ تنك -لمعلا اوبحأ نيذلا نيدهاشملا نم ريثك لثم ٍلثم - يننألف (بضغلا اذه) اذاملامأ
 رض ل ا ا



 1 ايارمو اياضق ..قشمد :ثلاثلا بابلا

 .ةطيسبلا هتاياكحب راغصلاو رابكلا لغش لسلسم نع ةليمج ىركذب ظفتحنو «تارثعلاو تاوبكلا

 ديلاقتو ةةاقالغو اناكفو انامزاةبلا ةينحلاب وعتكت رضع... ضم رهغ نع ةميلقبملا ةليشلا ةفتقو

 سامحلاو اياكحلاو بحلاب هفلغنو «عقاولا يف ناك امم ةشاشلا ىلع لمجأ لكشب همسرنف ءًاسوقطو

 ةايح عبطي وهو بألا ةوسقو نانحو «ةراحلا بخصو «ميعزلا ةوطسو «ديكعلا تايرتنعل يلوفطلا
 يف جهونتو تاللملاو بئاصملا يف ونحتف ةفلألاب تيبلا المت يهو مألاو .هروضح ةمارصب ةلئاعلا

 . .ةايحلا نجش عنصتل حارفألا

 ةلسلسملا ءازجا اويشأ ناك ئذلاو يضخألا لع نيمانكا وطلاق (ةراخلا انزال :نيقأ اه نك
 يه اذإف اهلمأن انك يتلا ةليمجلا ةيماتخلا ىركذلاب اهل ةقالع ال ةريرم ةمدص ناك «قالطإلا ىلع

 بتاك ةرم لاك ديسلا ىلوألا ةجردلاب اهعانص مهأ ناك ةمدصلا هذهو ...(ةنجلا يف سيلبإ لمأ)

 يأب الملا ماسب جرخملا يفعأ نأ نود نم ...زايتماب ًائيدر ًاصن ييأرب مدق يذلا «ءزجلا اذه تاقلح
 لكشلاب رهظي نأ ىلع ةقفاوملا مث «(ةيؤرلا عضاو) هرابتعاب صنلا اذه ةءارق نم لاوحأللا نم لاح

 .هيلع رهظ يذلا

 ل ري رت ل ل ا سلال

 رصانع يف ق قشمد لزتخت ةطمنم ةركاذ نم ةقلتخمو ةقفلم ةروص مأ ةيقيقحلا قشمد ةروص وه

 ماودلا ىلع ىرأ تنكو ...ناك يذلا يخيراتلا عقاولاب امل ةقالع ال ةيرولكلوفو ةيلكش

 ةموكحم ةروص اهنإ «ةلماكلا قشمد ةروص» سيلو «قشمد نع ةروص) مدقي الملا ماسب نأ
 لثمت يهو «ةياكحلا تايرجم نضتحت يتلا ةيبعشلا ةئيبلا تايطعمبو «ةيبعشلا ةياكحلا رصانعب

 لوقأ نأ عيطتسأ يننكل ...هانغو هتاكباشت لماكب عقاولا سيلو «عقاولا نم ًاليصأ ًاءزج
 هتأدب يذلا كعورشم سيل اذهو ...الملا ماسب اي قشمد تسيل هذه :نآلملا مفلابو نآلا

 ىلع ريست تحرف «هب رمتستو هددجتو هانبتت نأ ىلع رداق كنأ تفشتكا مث (ةيماش مايأ) يف

 يف يماشلا جحلا ةلحر شيعت يهو قشمد كعم جهوتتو «ملحلاو عقاولا نيب لصافلادحلا

 هيف سانلا مكحي يذلا ٍلهألا عمتجملا ةلوثمأو (ةيحلاصلا يلايل) يف ةراحلا ةيماردو (يلاوخلا)

 ل ا ا ل

 ابأو شوكاش ابأو نوحاط ابأو روطاس ابأ تسيل قشمدف (ةراحلا باب) نم يناثلاو لوألا

 لايخ يأ نم يردنال يذلا (نخسلا باّرض) ابأو ...بيصن همسا نم هل سيل يذلا بيطلا



 ان ' ظ ظ ةروثلا لبق ام ةيروس

 نارعزلاو نيسدنملاو ةاضولاو ةرسايسلا ةثك اهتمسم تراص ةفيب قصتي «جر دق براض

 !«يطعو دوخ» اهناونع راص امارد يف نيششحملاو

 و رخل لاق انا, قركت لق هكيف نتا سنا لدعم ةقطلا ةقططلاو نقلا عقم ىون نا ييرفال
 كلف يف رودي لاز ام لسلسملاو ةيبعشلا قشمد ةروص نيأ نكل (ةراخلا باب) هبشي ال رخآ لسلسم
 دحأ بتكف 5*١97 ماع علطم ًاموي نيسمخل تبرضأ يتلا قشمد نيأ ءنيرشعلا نرقلا تاينيثالث

 نع رجاتلا هيف عطقني ءريقف بعشب كنظ اموا :الئاق بارضإلا كلذل ةضبان ةروص مسري اهباتك
 ًافص ًاعيمج نوفلؤي مث «هتسردم نع لفطلاو .هلمع نع ريجألاو «هتعانص نع عناصلاو .هتراجت

 2 الو دحأ وكشيال مث مدلاب هتيحضت لجسيو «تابابدلا ذفاونو قدانبلا هاوفأ نم هقح عزتني ًادحاو

 باري نا فانارأ لك ةريقسلا .ةاعلاو زرهجسلا ءارقلو ءيتيو لمار يطير هن .اعلاطعرع
 تحت يهو تمظن يتلا قشمد نيأو .«تاعماجلا ربكأ يف ماوعأ ةرشع ةينطولا سرد هنأك ...نطولا
 ق قشمد ضرعم) ةيبرعلا دالبلا يف هعون نم ضرعم لوأ 1975 ماع عيبر يف لالتحالاو بادتنالا

 بابشلا رشعم ةينطولا ةفاحصلا تعدو «هلًأزقم زيهجتلا ةسردم نم ذختا يذلا يعانصلاو يراجعتلا

 - !(«دالبلا تايداصتقا ضاهغإل او ريخ) هنأل هترايزل

 نع لسلسملا جرخت الو «قشمدل ةضهانلا ةيبعشلا حورلا سكعت رهاظمو ثادحأ نم فتن هذه
 تافالخب لغشني يذلا «عيرملا يماردلا ءاوخلا اذه اديعب .هيف ريسي نأ نكمي ناك يذلا هراسم

 لوجيو كب نومأم لوصيو ءارصع ايذيموكلا رصتعت دهاشم يف ةئلاثلا هتجيز مث هتجوز عم ماصع

 ىلع «طاقسإ» اذه ناك نإ كردن نأ نود «نييسنرفلا لاومأب ةراحلا نيكاكدو تويب يرتشي وهو

  صنلا اذه هب حطني «دودسم طئاح» درجم وه مأ ...دوهيلا لبق نم نيطسلف يف يضارألا ءارش ةكرح
 ًالمتو .دهاشملا دشت ةيوق ةيمارد ةكبح تاذ ةياكح ءانب يف بتاكلا ةليح ةلق لظ يف .هسأر ميقعلا
 اذهب ةقعو ءقشف يو واو م سوا ع
 عراش اهنم «قشمد يف ةديدجلا عراوشلا ضعب اوقش دق نييسنرفلا نأ مغرف ...هل ولحي امك خيراتلا

 ةحاس اومظن امك ا و

 ا ل ل يي ا لا

 (ةموكحلل يارس) ةماقإ لجأ نم ةميدقلا قش قشمد يف يح مدهب يضقي ًايميظنت ًارارق ارودصأ مهخأ

 نم (بوعلم) ةصقلا هذه نأ رابتعا ىلع ةنيدملا خيراتب بعللا اذهب لبقن نأ نكمي ناك امبرو .اهيف



 ا ايارمو اياضق ..قشمد :ثلاثلا ب ابلا

 ا ام اور رع ا يا ربا

 !نأشلا اذبم رارق ردص هنأ اودكأ

 نيلثم يثرأ «اليوط انتركاذ يف ايحي نأ نكمي ناك لسلسم توم يثرأ (ةراحلا باب) يثرأ ...لجأ

 يتلا (عبضلا) ةراحل يثرأو (ردب ابأ) ىوس مهيف اجهوتم قبي مل «ءادألا قلأ اودقف نيرجضمو نيسئاب

 !ةشاشلا ىلع عولخملا اهبابب ةلثام يهو راضتحالاو لالحمضالا ةنتف تراص مث ءانمز برعلا تنتف

 هه < يل

 )قيسف تيب تاودن ٠

 اودهتجاو « مهيدل ام اومدقف «تالسلسملا تارشع يف ناضمر رهش ةليط نولثمملا رهظ نأ دعب

 ةلوبقملا .ةنزحملاو ةراسلا ةيماردلا تاقلحلا تائم يف هولاق ام اولاقو .داهتجالا مهل باط ام

 رخآلا يأرلا اهيف بيغ تاودن ءديعلا تاودن يف مهروهظ اوعبات ...ةفيخسلاو ةيدجلا «ةئيدرلاو

 ةيعوطت تاهج الو «ةيريخ تايعمج اهجتنت مل تالسلسم يف دوهج نم هولذب اب انيلع اونميلو

 رخآلا مهضعب يرثيو «نييالملا مهضعب ضبقيف ءمهروجأ مهل عفدت جاتنإ تاكرش امنإو «ديكأتلاب

 نيسدنهملاو ءابطألل ىطعي امت رثكأ يطعت ةنهم يف «ةيناضمر مايخ يف جيرهتلاو تانالعإ ليثمت نم
 !ةرذلا ءالعو

 هنأل ءانعجو سيلو انتيضق تسيل هذهو ...مكنمز اذهف «مكبولق ىلع انهو نيتحص» لوقن نحنو
 ا رب يل ا الا لا ابا اب يعرب

 نم ضعبل اهوقنسف «ةيفاعلا مكيطعي» لوقن نأ انل اودارأ اذإو «ًادوهج اولذب» مهنأ ةجحب لامعألا

 ًادهج"١ هيف ىأرو طباهلا مهنفب بجعأ نم رخآلا ضعبلل انع اهوقيسو ءانتقئاذ اومرتحا وأ انوعتمأ

 .«!ريدقتلا قحتسي

 يك يل كلا لعل دج قر ا ا ءلم 1-6

 اولاتغا نيحافسك مهوروصف .مهلاعأ يف «ام ايأر» اولاق نيذلا نييفاحصلا ضعب ىلع ًاموجه اونشو

 !ميتي ةلافك وأ ءاضيب دايأ ةلمح يف ةاعدلاو ةاقتلا نم ةعومجم دهج



 04 0 ةروثلا لبق ام ةيروس

 اماردلا لامعأ تسيلوأ ؟ضعبل قفصن ال اذاملا :ةءاريب (يتناج وبأ) ةودن يف ىجترم ناركش تلءاست
 .هكاوفلا ةليصف يف نأ تيسنو ...«اهتاهكنو اهمعط عونت يف اهمامأ يتلا هكاوفلا نوحص لثم ةيروسلا
 دجوي له» :اهتاذ ةودنلا يف اضر نميأ لاقو (نياعم)و (نابرخ) وه ام كانه ءاهب تهبشت يتلا

 رطاخ بيطب ن وئادقلا اهتمرا عي ىذلا قلمتلا ةلاغع ايفانتماا ؟تنيهأ اذإ نانف ةمارك نع عفادي يفاحص
 ثدحت ول يتلاو ,ةماركلاب دادتعالا لاكشأ طسبأ عم ىفانتي اب يّمَأ ةكرش ريدم وأ جتنم وأ جرخمل

 !هوركشي نأ لدب نونانفلا همصاخل يفاحصلا اهنع

 ةآرم ةشاشلا حبصتو ءرخآلا يأرلا بيغيو «يهابتلا ةفاقث رّدصَتو .فيزلا اهيف لحفتسي تاودن اهنإ

 !مهسفنأ لوح اهيف نوروديو ...مهسفنأ موجنلا اهيف ىري ءاهلب

 ٠١٠١/9/١6 (يرعلا سدقلا) ةديرج
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 ةهعاطلاو عمسلا ةشاش :يروسلا نويرملتلا

 :عيارلا





 ..هسيلاوك لخاد نم نايع دهاش ةبرجت :يروسلا نويزفلتلا
 !هتشاش مامأ دهاشم ةاناعمو

 ىلع تدسجتو ..هتاذ نع ريبعتلا تالاح قدصأ يف قارعلا ىلع برحلا ءانثأ يروسلا نويزفلتلا ادب

 .اهنم يناعي ىتلا ةينقتلاو ةيباقرلاو ةيرادإلا ثراوكلا لك قحب هتشاش

 . راص يتلا نيلاتتم نيمويلو دادغب طوقس ةليل ةيليجستلاو ةيقئاثولا مالفألا ثب ةثداح نع ادعف

 يف اهوادت مت ةفرط ةمثو «ىورت نأ قحتست ليصافت ةمث ءلاثمو ًادهاش املوادت ناكمإلاب

 نويزفلتلا ءاردم نأ اهدافم ءنيلماعلا ضعب لبق نم مويلا كلذ يف يروسلا نويزفلتلا ةقورأ

 ةعاسلا يلاوح ذنم «مويلا كلذ يف اوفتخا (ىلوألا ةانقلا ريدم -نويزفلتلا ريدم -ماعلا ريدملا)

 مهنم دحأب لاصتالا ناكمإلاب دعي ملف ؛دادغب يف ةيقارعلا ةدايقلا تفتخا ([ى رهظلا دعب ةشلاثلا

 دعب مهدحأب لاصتالا ناكمإلاب ناك اذإو ...ىرخأ لاصتا ةليسو يأ ىلعالو لاّوجلا ىلعال

 ةيحايسلا جماربلا ىوس .هثب بجي اب رارق ىلع لصحت نأ نكمملا ريغ نم هنإف .حاحلإ لوط

 !ةيفيشرألا ةيرثألاو



 ل ظ 0 ةروثلا لبق ام ةيروس

 رايخأ ةرشن ةاسأم ٠

 رابخألا ةرشن ةروص ىلإ انليحي لب «ةملؤملاو ةريبكلا هتالالد ىلع ليصفتلا اذه دنع فقوتي ال رمألاو

 ذنم ءورقملا يروسلا مالعإلا ىلع ًامّرحم ناك ةروص يهو «ةيروسلا ةيئاضفلاو يروسلا تويزفلتلا يف
 بابو يروا ةييزبالا .ينمتلا غيصو ةشقانملاب ىتح الو اهيلإ قرطتلا ةليوط تاونس

 دمتعي لاز ال - ةصاخ ةينويزفلت ةثعب اهقفاري يتلا ةيروهمجلا سيئرل ةيمسرلا تارايزلل هتيطغت
 ةلاسرلا ىلع «ءابنألل اناس ةلاكو ولسارم نايحألا مظعم يف مهو) هيلسارم لالخ نم «مويلا ىلإ
 روض كوم نشكر فاز. ةلاماللو):بيقوألا نم دوت ام روضلا انلاغو :ةروضملا نيغ ةقوضلا
 تاطحم روص نم «ةروصملا رابخألا ةيريدم يف دصرلا مسق يف طقتلي ام لالخ نم وأ (فيشرألا نم
 نما اخ روس ةرايانونوفلدلا ودين الا ةلسارلا نأ يأ ,.ةرويفف ىرخلا ءاجأ كالاكو وأ قرخا

 عمو ..اريماك نود نوفوركيمو...ةروص الب توص مهف (هللا حمس ال) روصملا يفاحصلا قبسلا ليبق

 !ثدحلا عقوم نم نويزفلتلل نولسارم مهنأب دهاشملا ىلع نوبسحي كلذ

 ءاوملا لع روصم لاصتا ءارجإ نم يروسلا نويزفلتلا نكمتي ام «ًاماهو ًانخاس ثدحلا ناك |مهمًاردانو
 ناتثأ هنا ر تس ذل ا رفطو مقا رمال لهب الب ايبووا بدر اكان | قاوم قره ل ارم ول يقوم عم رشات

 برحلا نم يناثلاو لوألا نيعوبسألا يروسلا نويزفلتلا ودهاشم ىضق ثيح «قارعلا ىلع برحلا

 نم كلذ هلكشي ام ىلإ رظنلا تفل مت نيحو «دادغب نم نويزفلتلاب ةصاخ ةيتوص لئاسر ىتح نود
 نويزفلتل ًاسايق يس.يب.لإو رانملاو لبقتسملاك ليومتلا ةريغص ربتعت .تاطحم مامأ بيعم روصق
 لو ءيروسلا نويزفلتلاب ةصاخ ةدحاو ةروصم ةلاسر لاسرإ يف حجني مل لسارم لاسرإ مت .ةلود

 ةيبرعلا تانويزفلتلا ا ناك (ى .ثدحلا عقوم نم روصمو رشابم ثب يف رهظي
 ضعب تلسرأو «برحلا ةيادب نم مايأ ةرشع ::ع نم رثكأ ليبق دادغب ىلإ مهضعب لصو يذلا ؛ىرخألا

 يف ناك نم مهنمو «ةرصبلا يف ناك نم مهنمو .دادغب يف ناك نم مهنمف لسارم نم رثكأ تاطحملا
 ةيادبل يناثلا عوبسألا يف لصو يذلا نويزفلتلل ميتيلا لسارملا نأ نيح يف ..داركألا عم لاهشلا ةقطنم
 يتلا .ءثدحلا عقوم نم ةروصملا هلئاسر ثبل ةينقت ةينقت ةليسو نيمأت بايغ يف «ةدئافلا ميدع ادب ءبرحلا

 فورظلا لك عم تلماعتو ءاهرومأ لك تبتر دق ىرخألا تاطحملا تناك تقو يف اهنع ثحبي حار

 !برحلا ةيادب لبق ىتح اهتسردو اهيلسارم هجاوت دق يتلا ةئراطلا



 4 !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلا بابلا

 ةيقيفح تاريخ ةسردم ٠

 عنصم ناك هنأب دهشي هخيراتف «يقيقحلا يروسلا نويزفلتلا خيرات ىلع ًاسسؤم عقاولا اذه ودبي ال

 نويزفلتلا نأ ءنوريثك فرعي ال ابرو ةدوهشمو ةقابس ةيداير تاوطخ بحاصو .ةماه تاريخ

 نم وه ١95١ ماع ويلوي زومت نم نيرشعلاو ثلاثلا يف «ىلوألا هثب ةراش تقلطنا يذلا يروسلا

 يرصملا نويزفلتلا ثب هيف قلطنا يذلا هسفن مويلا يف دلو دقف «ةيبرعلا ةقطنملا يف ةدئارلا تانويزفلتلا
 دلب نيب .هلهجي دحأ داكي ال يذلا قيرعلا ينفلا خيراتلا قراف عم «ةيروسو رصم نيب ةدحولا مايأ

 ..غارف نم هيف نويزفلتلا دلو دلبو ءرصم وه قيرع يحرسمو يئانيس خيراتو ةلئاه تاناكمإ كلتمي
 ةعومجمل ةبسنلاب رايتلا دض ةحابسو حافكو قشع نفلاو «ةيواه ةيدرف تالواحم هيف حرسملاو (نيسلاف

 كارد رولا كاسل

 نويساق لبج ةمق ىلع طاو وليك ٠١ اهتعاطتسا ةريغص ةطحم نم ديلولا نويزفلتلا اذهف...كلذ مغر

 تاونس يف |مهغلبي نأ عقوتي دحأ نكي مل « ًاراشتناو ًاروضح تبثأ ام ناعرس «قشمد ىلع لطملا
 تاطحملا مظعم سيسأت يف تمهاس ةينف تاربخل ًامجنم كلذك حبصأ ام ناعرسو ..هرمع نم ةليلق

 ال ذإ ءيضاملا نرقلا نم تاينيعبسلا ةياهنو تاينيتسلا فصتنم نيب تدلاوت يتلا ةيبرعلا ةينويزفلتلا

 ..هتقالطناو هسيسأت يف اومهاس نييروس نيينفو نينانف نم ةروكذملا ةرتفلا يف يبرع نويزفلت ولخي داكي
 ال ةيبرع اقافآ اهيف اوغلبو ةينويزفلتلا اماردلا يف نويروسلا اهسسأ يتلا ةزيمتملا ةسردملا نع كيهان

 تاينيناثلاو تاينيعبسلا يترتف يف نويروسلا اهيف عرب يتلا تاعونملا جمارب داجمأ نعو ءاهلهاجت نكمي

 .صوصخلا هجو ىلع

 ...ةيهازلا ةمدقملا هذه نع مويلا فالتخالا لك ًافلتخم ودبي يروسلا نويزفلتلا نع ثيدحلا نكل

 نمثبو عساو قاطن ىلع يئاضفلا لابقتسالا قابطأ راشتنا دعب وهو .دحأ ىلع ةيفاخ ريغ ةنهارلا هتمزأف

 ام دجي نأ دعب يروسلا دهاشملا اهيلإ أجلي نأ نكمي يتلا تارايخلا رخآ هتدهاشم تتاب «ًايبسن صيخر

 ةيهيفرتلا تاعونملا جمارب وأ .ةصصختملا ةيرابخإلا تاطحملا يف ةلصفم رابخأ تارشن نم هنع ثحبي

 ضعب يف زيمتملا جارخإلاو دادعإلاو ةيزجملا زئاوجلا تاذ تاقباسملا جمارب وأ «ةينانبللا تاطحملا يف

 ..يروسلا نويزفلتلا يف اهنع اليدب يروسلا دهاشملا دجي ال اهلك رومأ يهو ..ةيئاضفلا تاطحملا

 !هضرع ىلإ تقبس دق ةيبرع ةطحم نوكت ال«ًاديدج ًايروس ًايمارد ًالسلسم عباتي نأ دارأ اذإ الإ مهللا



 ١ ظ ظ | ةروثلا لبق ام ةيروس

 ويتطور يدير يرسل روزا لاا يالا ارز اكرم نري اولا
 رمع يف لامتكالاو جضنلا نس هنأ ضرتفي ام ىلإ لصيو هرمع نم ةعبرألا دوقعلا متي يذلا تقولا يف

 !؟تاسسؤملاو دارفألا

 .يدرتملا يجماربلا عض 1000 : مويلا يروسلا نويزفلتلا ةمزأ لعجي يذلا امو
 يأو ..ينفلا لمعلا هوجو ةفاك ىلع هلالظب يقلي يذلا يرادإلا عضولاو «رثعتملا يجاتنإلا عضولاو

 ال وأ يلحملا هروهمج ىلإ نويزفلتلا ديعن نأ يف ًاقح بغرن انك اذإ قفألا يف حولي ريوطتلاو رييغتلل قفأ
 .هلجأ نم دجو هنأ ضرتفي يذلا يرهوجلا يمالعإلا هرود ىلإو بنات زيمملا يرعلا هروضح ىلإو ..

 ريب يعدبمل ولحي اك نويزفلتلا رصع شيعن نحنو «موي دعب اموي هتيمهأ سركي نمزلا نأو
 اني , اوددري نأ

 !يقيقحلا ناونعلا يه ةشاشلا ٠

 ظ نويزفلتلا ىلإ نوري مهو ةيقيقح طابحإ ةلاح نم نوناعي يروسلا نويزفلتلا يف نيلماعلا نم ريبك مسق

 ذنمو «ثبلا ةطراخ ىلع يقيقح عقوم امل يتلا ةدهاشملا تاطحملا بكر نع ًافلختم دئارلا قيرعلا

 مغر (أوسأ ىلإ ئبس نم) ةروثأملا ةيروسلا ةينويزفلتلا ةرابعلا ثيدحلا حاتفم ادغ ةليوط تاوئس
 ش .هوجولا لدبتو ...تارادإلا بقاعت

 يه ةشاشلا نإف كم ةرتف لوطأل ةشاشلا ىلع جمانرب يأ روهظ رارمتسا نم نيعفتلا نم رحب

 .سيلاوكلا يف يرجي ناك |مع ربعملا يقيقحلا ناونعلا

 يساسألا مامتهالا وهو ..تاعيذملا 26 نويزفلتلا يف سيلاوكلا تاعارص مهأو

 ذوفنلا اهيف لخادتي ديقعتلا لك ةدقعم تالاح نلثمي تاعيذملا ضعب نأ رابتعا ىلع «ةرادإلل
 .ىرخأ نم لانتو ةديذم ظرطح عقرال نير دوش ىلا يعجل تادؤاعلا بلير تالا كامرا

 ' «اهتمرب ةرادإلا ىلع طغض ةقرو نيذفنتملا وأ رمألا يلوأ عم نهتاقالع ثيح نم تاعيذملا لثمت اذهبو
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 لح !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلابابلا

 ام هل ماهتالا اذه نإف ..ةفرحلاو ةفاقثلا ةلقو دومجلاب نمهتت يروسلا نويزفلتلا تاعيذم تناك اذإو

 ليصوتلا نم ىندألا دحلا ثيح ؛«ةياهنلا يف ةشاشلا ىلع ةعيذملا اهب رهظت ىتلا ةروصلا ببسب هرربي

 نع ثيدحلا امأ ؛ةلئسألا حرط وأ صنلا ةءارق يفو ؛ميدقتلا ةيلمع يف حاجنلا ىهنتم وه ءريبعتلا ال
 جيجض بخص طسو اهيلإ تّقتلُي نأ بجي ال يتلا ةكلذفلا نم برض وهف ..بولسألا ةيصوصخ
 !تارحانملاو تاقالعلا

 ةنجل لكشتو «تاعيذملا رايتخال ةقباسم ءارجإ نع يروسلا نويزفلتلا نلعي تاونس عضب لك

 ردصتو ..نييجماربو نييعماج ةذتاسأو نيمرضخم نيجرخم نم ًالعف ءاربخلا نم ءاقتنالاو صحفلل

 ..ءاقتنالا يف ةمراص ئدابم داتعا ةرورضب تاييلعتلا .

 يف نبسر يتاوللا تاعيذملا نم ًايسق نأب «جئاتنلا روهظ دعب ةنجللا ءاضعأ أجافي -ةرم لك ينو- مث
 يتلا ةطاسولا رصنع صقنل ندعبتسا نمنأ امإ تاحجانلا نم مسقو ..تاعيذم اوحبصأ دق ةقباسملا

 تاقالعلاو سيلاوكلا ةبعل لوخد ندجي ال نهنأل صرفلا نهنع تبجح وأ «ةعيذملا لمع يف مكحتت

 !!داهتجا الو ةفاقث الو بعت ريغب ءاشت نم لذتو ءاشت نم عفرت يتلا ةيصخشلا

 اذإ ءالؤهف ..تاعيذملا نم ةدهتجملاو ةفقثملا تاءانثتسالا :سأكلا نم ءولمملا فصنلا ىلإ دوعنو

 ريوطت الو «نييدل ام ميدقت نمل حيتت ال لمع ةيلا كرش يف نعقيس ..لمعلا صرف نمل ترفوت
 ,ةسدقم ريغ ديعاوملا :هذه لمعلا ةيلآ يفف ,دهاشملا مامأ ةيروسلا ةعيذملا ةروص نيسحت الو ,نهتبرجت

 لمعلا ةيلآ طبضل اهترورض تناك امهم ةدعاق يأ قرخت تاءانثتسالا «ةناصم ريغ تاصاصتخالاو

 !ةئداه ران ىلع هجاضنإو

 )نودعمو نويرادإ٠

 ءالؤهو ..جماربلا يدعم ةلكشم ىلإ ةشاشلا عم ىلوألا لصولا ةلص يه يتلا تاعيذملا ةلكشم نمو

 يف ةفاقثلا هصقنت مهضعبو ..مهلمع صاصتخاب ةقالع يروسلا نويزفلتلا يف نيلماعلا فعضأ نم
 هؤرقت يذلا صنلا بتكيف ايندلا اهدودح يف ةيبرعلا ةغللا نقتي ال مهضعبو «هجلاعي يذلا عوضوملا

 راغص ضعب نع كيهان «ةقيشرلا ةينويزفلتلا ةغلل رقتفي .تامولعملاب اريقف ايئاشنإو اكيكر «ةعيذملا
 عمو ةريخألا تاونسلا يف ةئيدر جمارب اوجتنأو نيدعم اوحبصأ نيذلا نيواودلا يفظومو نييرادإلا



 قلن ظ ظ ةروثلا لبق ام ةيروس

 لمعي يرادإ لك نأ أدبم ةريخألا تاونسلا يف عاش دقو .عقاولا رمألا مكحب نودعم مهف «كلذ

 يف ًاصوصخو ًايساسأ ًادعم حبصي نأ يف «ايئاقلت قحلا لك هل نوكيس ماعلا ريدملا بتكمل ًاريدم

 اوسلجي نأ يف ةأرجلا مهيدل / حبصت مث «هنولوتي يذلا ماعلا ريدملا بتكم ديرب نمض جماربلل ةيرادإلا

 يراقإلا مواوب اينيردررج لبس يتتأ هردورابا لاي راو جماربلا نوميقيو مهتلواط ءارو

 !هل نودصتي نيذلا يعادبولا لمعلا نع دعبلا لك ديعبلا

 تاعيذملا ضعب مامأ ةصرفلا ةحاتإ ةريخألا تاونسلا يف ثالثلا هتاونقب نويزفلتلا ةرادإ تلواح دقو

 ضعب ةفاقث ةلاحض حضاف لكشب تفشكو ..ربكأ ةلكشمب ةلكشملا تدقعف ..جماربلا ضعب دادعإل

 ةينغألا نع ًاجيانرب دعت ىتلا تاعيذملا ىدحإ تمدق لاثملا ليبس ىلعو ..قدصت ال'ةجردل تاعيذملا

 فيرعت وهو «بوعشلا ةمكح ةصالخ" اهنأ اهتفرعف ةيبعشلا ةينغألا نع ةقلحل ةيروسلا ةيئاضفلا يف
 تدازو ..مهتايح عاقيإو بوعشلا ساسحإ ةصالخ يه يتلا ةينغألا نعال ةيبعشلا لاثمألا ىلع قبطني 1

 !فرحلاب اذكه «ةدفاولا تارايتلا مواقي يذلا عقنتسملاك» اهنأب ةيبعشلا ةينغألا تهبش نيح ةلب نيطلا

 !؟ اقح دهاشملا مرتحن له ٠

 يتلا مارتحالاو ةقثلا ةمزأ يه . :دهاتشلا مب ةقؤلعلا نع كيذا ىلا بيق موي ياللا كاوينلاو

 - ..نويزفلتلا عم دهاشملا اهيناعي

 عم هتيقدص مرتحيال ًاساسأ نويزفلتلا نأل «قحلا نم ةريبك ةبسن هعم ةلأسملا هذه يف دهاشملا نأ قحلاو
 ةرئاد نلعت (ى جماربلاو تالسلسملا ضرع ديعاوم مارتحا مدع اهوأو رومألا نم ريثك يف دهاشملا

 ل ل ل

 ةداعإ يفو يمويلا جمانربلا بيت رت يف ثراوكب قيسنتلا ةرئاد تببست ام ًابلاغ ةليوط تاوئنس لالخو

 ثادحأ نع تانالعإ (اوروصت) ضرع يفو ةرم ريغ هتاذ لسلسملا نم ةضورعم تاقلح ضرع

 !دعاقتلل ةينوناقلا نسلا هغولب ىتح «ةرئادلا ريدم ةلاقإ ىلإ دؤي مل كلذ نكل ..اهضرع تاف ةيجمارب

 رابتعالا كلذ جماربلا ضرع ديعاوم يف ةقدلا ةلأسمل ميقت ال ءاهسفن نويزفلتلا ةرادإ نإ لوقلا نع ينغو

 ًانايحأ بابسألا كلت نيب نمو .ببس يألو ةظحل ةيأ يف رييغتلل ةلباق اهسفن ديعاوملا هذه نآل «ريبكلا
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 الا !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلابابلا

 ببسلل ءاوهملا ىلع جمانربلا عطق وأ ...يصخش فالخل جمانربلا كلذ جرخم وأ ةعيذم وأ دعم ةبقاعم

 ثدح اب دهشتسأ يننإف ءاهيمسي نأ ضعبلل ولحي اك «تاءارتفا» درجم يمالك ىقبي ال ىتحو «هتاذ هيجولا

 يفف ٠٠١7 ماع يروسلا نويزفلتلا يف ىلوألا ةانقلا ىلع (نويزفلتلا ةلجم) جمانربل ًادعم تنك امدنع يعم

 نويزفلتلا ةشاش ىلع (نيدلا حالص نع ثحبلا) لسلسم ثب دعبو ؛روكذملا جماتربلا تاقلح ىدحإ

 دقو ,فاسع ديشر نانفلا هلطبو ميركلا دبع دومحم ليمزلا لسلسملا بتاك ةفاضتساب ٌتمق «يروسلا
 ريرقتل كلذ لبق عضخيو الجسم ضرعي جمانربلا» ٠0// 3٠١7/0 خيراتب ةقلحلا ضرع ءانثأ تئجوف

 هدعب ةدوعلاو ؛ينالعإ لصاف عضو مث روكذملا لسلسملل تصصحخ يتلا ةرقفلا ءانثأ ثبلا عطقبا ةباقر

 هيجوتلا نأ تملع بابسألا نع ثحبلا يفو ...ًايئاهن ةداملا فذحو ىرخألا جمانربلا تارقف لامكتسا ىلإ

 يذلا وهو «ةشاشلا ىلع ميركلا دبع دومحم روهظ نم ءاتسا يذلا «نارمع ناندع مالعإلا ريزو نم ءاج

 .ةيندنللا (طسوألا قرشلا) ةديرج يف رشن يفاحص ءاقل يف ةريصق ةرتف لبق مالعإلا ةرازو ءادأ دقتنا

 ىندأب ريكذت وأ ضارتعا وأ ةشقانم نود ةيرازو رماوأ عيطت يتلا ةيفسعتلا ةيلقعلاو «ةثداحلا هذه نإ

 اذإ فيكف «ةرشابم ءاوهلا ىلع ثبلا ءانثأ ىتح ةشاشلا ىلع ةمرُح ال هنأ رهظُت «ةنهملا مارتحا تاجرد

 تقفنأ ةديج ةدام عنم متي نأ ينويزفلت لوؤسمل ةرجحتم ةيؤر وأ ةياشو لالخ نم ناكمإلاب ناك

 تايملعب ترمو «نويزفلت طيرش ىلع ةلجسم ةينويزفلت ةدام حبصت يكل ةفلكمو ةريبك دوهج اهيلع

 ..كيفارغلاو ةءاضإلاو توصلا يف تاودأو تاربخ تكلهتساو جاتنوملاو ليجستلاو ريوصتلا

 . ًاعبط لبق نم دادعإلاو ميدقتلاو

 عنم وه فدهلا ماد ام .تالمهملا ةلس يف اذه لك يمر ىلع بساحي ىتح وأ عنمي ام دجوي ال اهدنع

 نع جرح الو ثدح صاخشألل ةبسنلابو .ةشاشلا ىلع رهظت نأ بجيال ىؤر وأ صاخشأ وأ راكفأ

 وأ هنولوقي |يف قيقدت يأ نود «ةئيطخ ةشاشلا ىلع مهروهظ ربتعي نييروس نيفقثمو باتك روهظ عنم

 !تابسانملاو تامزألا ةرادإ ٠

 «فوشي مع نيم» :يروسلا نويزفلتلا يف ًاعم ةئيدرلاو ةديجلا جماربلل ةبسنلاب ةدئاسلا ةدعاقلا

 لكف «ةشاشلا ىلع رهظي ايف ليصافتلا قدأ ىلع ةصيرح نوكت نأ ضرتفي يتلا ةرادإلل ةبسنلابو



 1 ] '  ةروثلا لبقام ةيروس

 بصنملا نادقف ىلإ يدؤت ال ةلكشم ةيأو . :ةوبغ ةماملا تايسانللا نضحيو.نايخألا ةرشت قود ةلكش
 لت ل ل ل .هل ةميق ال هفات يمالعإ ليصفت يه

 .يروسلا نويزفلتلا يف

 ..لشفلا ةعانص ةيفيكل ًاربعم 00000 تا يرسل
 ل سانلا بحو اهقأو اهاونع نم ةبسانم يأ غيرت

 وأ ةيسايس تناك ءاوس ةبسانمب ماتهالل يمالعإ وأ يسايس هيجوت 0 ا 00

 ا
 ظ نمل هيعارصم ىلع بابلا حتفي لب «ةلماكتم ةيؤر وأ ةسوردم ةطخ ةداع ردصت ال تاعامتجالا هذه

 ظ نم جماربلا هذه سردت ام ًاردانو «ةبسانملا نع نوغولس ىتح وأ مليف وأ جمانرب ميدقتل ءبدو به

 مامتهالاب هيجوت كانه ماد ام «تانراقملا هذه لثمل دحأ ىدل تقو ال ذإ ءاهراركت وأ اهعطاقت ثيح

 ىتحو كيفارغلا لصاوفو تاينغألاو مالفألاو جماربلا نم لئاه نافوط . .ةجيتنلا نوكتو «ةبسانملاب
 ليسلا اذه مامأ دجي الو «ةياهنلا يف ماتلا قانتخالاب دهاشملا رعشي ثيح ..نكمأ نإ لافطألا جمارب

 ةدهاشمل دوعي وأ زافلتلا حتفي الأ ررقيو ءاهمرتحي يتلا ةبسانملا هركيو «هتايح هركي نأ ىوس فراجلا
 ةقيرطب نويزفلتلا اهانبت يتلا ةبسانملا هذهب ماتهالا .سوباك يهتني امدنع الإ ..يروسلا نويزفلتلا
 ةيبرتلاو ةأرملا رمتؤم يفف كلذ ىلع لاثمكو ..ءاوس دح ىلع ةبسانملاو دهاشملا ىلع ةيسفنلا برحلا
 ' «رمتؤملا اذهب ماتهالا ةرورضب تاهيجوت تءاج «برعلا ءامعزلا ضعب تاليقع هترضح يذلا
 تاالسلسملاو جماربلاو ةيمويلا لئاسرلا نم مكب هيجوتل مجرتف .ةيعاتجالاو ةيومنتلا هتلاسربو

 جمارب نمو ؛راركت نم هيلع يوطنت ام ةرثكل نايثغلا ريثت ةقيرطب تانوغولسلاو تاودنلاو مالفألاو
 (قوف نم اهتيطغت بولطملا) ةبسانملا ةيطغت راتسب عرذتتو مهاوسو ةوظحلا باحصأ اهب فلكي ةيئادب
 ةيوسلا يف قيقدت يأ نودو ءيش يأ عنص لجأ نم هذهك تالاح يف لوادتي يذلا ريبعتلا بسح

 ظ .دهاشملاب ريكفت و أ ةينفلا

 ةلاح لب ءًنيعم يي وبل اذن بيساو يامل ءاحلا الا دي ةوبناما: تود هددت سقت ر ألو

 ةجيتنلا نوكتف «مألا نع جمانرب ة ييسر يابو >



 0 !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلا بابلا

 4/ لالخ اهلك تثب مألا نع ًايمارد ًاليفو ةينغأو ًاجانرب نيرشعو نينثا نم رثكأب ةشاشلا تمختأ نأ

 :يجماربلا لمعلا يف عقاولا ضرأ ىلع ةقيقح ةديدع تاونس لالخ يروسلا نويزفلتلا يف تداس دقل

 ال امأل ءاهعم لماعتلا بعص ةديجلا ةلمعلا هذه نأو «ةديجلا ةلمعلا درطت ةئيدرلا ةلمعلا نأ اهدافم

 ميدعو هلمع ىلع دجملا ئفاكي ام دجوي الو «ةرادإلل ةبسنلاب يناكلا يونعملاو يداملا ريدقتلا ىقلت

 البو ..سامح الب زجنت تتاب جماربلا مظعم نأ ىلإ ىدأ ام (هصيبخت)و هتاءاسإ ىلع ةبهوملاو ةربخلا

 ءاطخألا فاشتكال اهيدل تقو ال يتلا ةيلقعلا نع كيهان ..دهاشملا هاجت ةيبدألا ةيلوؤسملاب ساسحإ

 !هيأرب ذخؤي ىتح ًالوؤسم اذه مهدحأ نوكي نأ لضفيو ..اجتحمو اخبوم مهدحأ لصتا اذإ الإ

 ورا امإ ةيتيفع كاراذإ ةريخألا تاونسلا يف يروسلا دويزفلتلا ةرادإ ىلع تبقاعت دقل

 «بصنملا تابستكم لجأ نم ةنهملا ئدابم نايسن ىلع موقت ةيمالعإلا اهتيؤر نأ وأ ءاهيدل ةيمالعإ

 «مالعإلا يف ةساسحلا اياضقلاو تالكشملا ةراثإ يف ىرت تارادإلا هذه تلظ نيتلاحلا اتلك يفو

 صصخت مث ..ةمكحم ةينويزفلت تاقيقحت ربع نطاوملا تالكشم شقاني يذلا (ةّراح تافلم)ك

 ايف ةيروسلا ةيئاضفلا ىلع هثب فاقيإب موقتو .ةيناثلا ةجردلا نم ةدهاشم ةرتف يف هضرعل ًاتقو

 هسفن جمانربلا دعم حرص |ى ًايباقر ًافاقيإ ًارخؤم هفقوت مث ...انتروص ىلإ ءىيسي هنأ ةجحب دعب

 !اهنوجش اماردللو ٠

 نويزفلتلا هجتنأ ام ةمئاق عجارن يكل «.ةصاخ ةيليصفت ةفقو ىلإ جاتحيف اماردلا نع ثيدحلا امأ

 «صاخلا عاطقلا جاتنإ نم ةمخضلا تالسلسملا مظعم تناك ذإ «ةريخألا تاونسلا لالخ يروسلا

 ةيطارقوريبلاو تايبوسحملا نع جاتنإلا ةيريدم داعتبا ىدمو فيكلا ىلإ مكلا ةبسن نراقن نأ جاتحنو

 ايما, ةوسا ةييرخلا كاطحلا ن اهازغأ قيربتت نع اهرجهو تاقوجت تاراعشب هدوم ق وست ىلا
 ..فتكلا لكؤت فيك نوفرعي صاخلا عاطقلا يعزوم نأب عرذتلا نود ءيروسلا صاخلا عاطقلا

 نأ ملعن نأ يفكيو ..ةيونسلا اهتطخ ذيفنت يف اهيلع دنتست يتلا ةينقتلا ةدعاقلا ةعيبط نع ًالضف



 1 ْ 0١ ةروثلا لبق ام ةيروس

 «تالقنتلاو تاقفنلا يف ةدايز ضرتفي يذلاو «تاينينالا يف عئيشنأ يذلا ةيقذاللا وود وفسا سناجت

 ' !ةيقذاللا يف روصتس ةريبك ةيجراخ دهاشم كانه نكت مل اذإ ةرربم ريغ ودبت

 وأ دودرمل نكي مل ةينكسلا تويبلاو ةماعلا نكامألاو عراوشلا ىلإ تاهويدوتسالا نم جورخلا نإ
 ديدعلا نابسحلا يف انذخأ اذإو «جاتنإلا تاقفن يف ًاريفوت ةلصحملا يف نكي مل هنأ امك «أمئاد ةينف تاياغ
 جاتنإلا ةيريدم نإف هيلعو . .اهاوسو لقنتلا تاقفن فعاضتو «ريوصتلا مايأ ددمت يتلا لماوعلا نم

 ةيلالقتسالاب نوجرخملاو نونانفلا بلاطي يتلاو (ةيماردلا تاالسلسملا جاتنإ نع ةرشابملا ةلوؤسملا)

 ةديعب تلاز ام ءرصم يف جاتنإلا عاطقب ةوسأ نويزفلتلاو ةعاذإلل ةماعلا ةئيملا نع ةماتلا ةيداصتقالا

 لقن تارايسو «جاتنوم رزجو تاهويدوتسا نم ةنيتم ةعانص ةدعاق ءانبب ريكفتلا نع نع ءدعبلا لك

 ًاضوع «ىجماربلا هتادأ يف نويزفلتلا اهنم ديفتسي نأ نكمي ءاماردلا يف ةينقتلا ةدعاقلا هذه ..يجراخ
 ريوصت فقو متي ثيح «ةريبكلا ةيمالعإلا ثادحألا يف اصوصخو ثدحي (ى اهيلع ةلاع نوكي نأ

 )دفتلا نم ةامعم ةروص ٠

 هءاشنإ تبقعأ ىتلا تاونسلا يف اهققح ىتلا هتناكل يروسلا نويزفلتلا ةداعتسا يف ةبغرلا نإ
 كلذلو ءاهتطلسو اهدوجو لع ءادتعا ءاهلمع ةيلآ دقن يف ىرت ةيرادإ تايجازمب مدطصت .هراهدزاو

 حوارتت ةقالع ؛يتويزفلتلا لمعلا ةيلآ عم ةديطو ريغ ةقالع ىلع ةيروس يف يئاحصلاو ينفلا دقنلا ادب

 ةفاحصلا يف طغض لئاسو تمدختسا ام انلاغقت ًانايحأ ثبي امو ثدحي ام لهاجتو ءأنيح ةاباحملا نيب

 ضرعتلا مدعل مالعإلا ةرازو نم ةرشابم تاهيجوت رودصك «ةأرجب نويزفلتلا عقاو يف صوغلا عنم

 حاجنل قيوست هنأل زَّربُي نأ بجي اهحاجنو «مالعإلا ةرازول ةعبات ةسسؤم هنأل ,ءوس يأب نويزفلتلل

 لئاسو يف دقنلل هضرعت نم هتروصو نويزفلتلا ءادأ يفعي نأ رداق وهف كلذبو ..هسفن مالعإلا ريزو
 !ةيكرمججلا تاءافعإلا ةقيرط ىلع «هل ةعباتلا مالعإلا

 عضو مامأ «ةيقيقحلا ىودجاللاب رعشي عباتملا دقانلا لعجي يذلا «ءا هديل بولسأ عبتا ام ابلاغو
 ريوطتلاو يرذجلا رييغتلا تاراعش قلطت «ىربكلا ءاسألاو هوجولا هيف ريغتت ةرم لك يف ..رجحتم
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 د !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلا بابلا

 هيلع وه ام ىلع لاحلا ىقبي مث «لمعلا ةيلآ ةيلكيه ديعت نأ لواحت ةيلكش تارارق ردصتو «لماشلا

 ظ .اءوس ددزي مل نإ

 شقانت ال ةماع ميهافم ىلإ ًادانتسا ربيغتلا ةلواحمو ةيلكشلا تاءارجإلا ضعب ءارو رتستلا لعلو

 اماع نيعبرأو ةثالث دعب فوقولا ىلإ الإ ةياهنلا يف دقت مل ...هسيلاوكو هتايئزجب ينويزفلتلا لمعلا

 دوجو يأ قيقحت ىلإ علطتلا نود يضاملا تازاجنإو داجمأ نع ثيدحلل يروسلا نويزفلتلا رمع نم

 !يملاعلا لوقن الو ...يبرعلا ينويزفلتلا مالعإلا ةطراخ ىلع يقيقح

 نم دوقع ةعبرأ نم رثكأ يف يروسلا ينفلا خيراتلا رصتخت يتلا ةقيرعلا ةسسؤملا هذه تحضأ اذكهو

 كلذ مغر اهنكل «ةيفرحاللاو ىضوفلاب جعت لمع ةيلآ يف ءتاربخلاو رداوكلا بيردتل ًاناكم ؛نمزلا

 يف لمع ةصرف نع ثحبلل هلهؤت ةربخ ينبيف ,ءاطخألا كلت نم ملعتي نأ ديري نمل ًايلاثم ًاناكم حبتت
 .مدنلاو فسألاب روعش يأ نود «ىرخأ ةينويزفلت ةطحم

 5 ١7 زومت - ناريزح :يروسلا مالعإلاب صاخلا (/ 5 //17) ددعلا ةينانبللا (رواحملا) ةلحم



 ةهنيكثيب .ةينهملاوحن يروسلا نويزفلتلا تاعلطت ةهباجم ب

 !ربكألا داهجلاو ... نابعش

 ةنيثب ةديسلا مهيلع اهسرامت تناك يتلا تاطوغضلا نم ءيروسلا نويزفلتلا يف ءالمزلا يل ىكش
 يارا يرغلا قيل ير رئاسلا رطل يقلل مار ةيسر انااا روبرت وزياابعل
 قشمد يف هلامعأ مت متتخا يذلا . .رمتؤملا عئاقول ةنريرقلللا ةظعتلا يويلحع ةيراع ءانثا ةيروسل

 ...ًارخؤم

 نويزفلتلا نأ ءاهدقعت تناك يتلا ةمهبملا ةيفاحصلا تارمتؤملا يف ىرت تناك نابعش ةنيثب ةديسلاف

 اهتارمتؤم عئاقوو اهتاحيرصت نم نويزفلتلا هثبي ام ددحت نم طقف يه اهنأو .. .ةيراجلا نبا وه يروسلا

 نأ بجي تاحيرصت كانه نأ «نويزفلتلا يف ءالمزلا فشتكا دقو .هئبي ال امو ...ةيمويلا ةيفاحصلا
 نيب ..تاطحملا كلتل نوكي نأ بجي قبسلا نأ ىنعمب ..ةيبرعلا ةيئاضفلا تاطحملاب ةصاخ نوكت

 اهعمسي نأ داتعا يتلا ةمغمغملا ةيريظنتلا تاحيرصتلا ىلعو تاتفلا ىلع يروسلا نويزفلتلا تاتقي
 .يلحملا هنويزفلت ةشاش ىلع اصوصخو هيلوؤسم نم يروسلا دهاشملا
 ةديسلا نم مات اضر نود ثب «يروسلا نويزفلتلا ةشاش ىلع ثب ام نأ ءالمزلا دحأ يل لاق دقو



 خا !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلا بابلا

 ديسلا نم كلذ يف ةضوفم اهنأب «امئاد اهتءالو ةفينعلا اهتاهيجوت طبرت تناك يتلا ةيمسرلا ةقطانلا
 .ةيروهمجلا سيئر

 نويزفلتلا يف ءالمزلا هب ماق امع عافدلاب ًاضيأ ًاينعم تسلو «هيفن وأ كلذ ديكأت ضرعم يف انه تسلو

 ةيلقع نع كاذ وأ دحلا اذه ىلإ تجرخ ةقيرطب «ةيفاحصلا تارمتؤملل رشابم لقن نم يروسلا
 لإ لدضيل ناد: ىروسلا وختعالا نمز قيما اهنا ترهكت ناك يذلا ىذا فيركلاو( دتعلا)

 ةنيثب ةديسلا ةيلقع وه ينمهم ام نكل «ةعجار سانلاو جحلا كمعطي» ةقيرط ىلع هيدهاشمو هيقلتم

 ثدحلا يطغت مالعإ لئاسو ءاضيأ ةيروسلا ةفاحصلا ابرو يروسلا نويزفلتلا يف ىرت يتلا نابعش
 نوكي نيح يف ءاوعيذي نأ طقف مهل حمست ام عيذيو ضرعيف «مالعإلا هبلطتي امك ال ءلوؤسملا ديري اك

 حيرصتلا لقن يفو «ةداملا رايتخا ينو يفاحصلا قبسلا ةعانص يف ربكأ ةيرح ةيبرعلا مالعإلا لئاسول

 !درجملاو ماعلا لوح موحت يتلا ال ..رهوجلا يف لخدت يتلا تاعوضوملاو جزاطلا

 يف لمعي يذلا يناحصلاف ..يحانملا فلتخم يف ةدئاس ةيمسر ةيلقع يه ةيلقعلا هذه نأ عقاولاو

 لقت دهس نأ هل قشال وهو. شسدخلا لفن ىف اكراقم نسيلو نخأ وه ةجسر ةسالاغإ ةسنمؤم

 (ًايبسن» لضفأ ةلماعم لماعت ىرخألا تاطحملا (نيب ..كلذ نع لوؤسملا هل ىضري اهب الإ ةمولعملا

 سمشلا بجح يف رئاتسلا كلت تنعمأ نإ «ميتعتلا رئاتس قارتخا يف اهشماوهو اهلئاسو اهل نآل

 ثدحلل اعانص - ىرخأب وأ ةبسنب - اونوكي نأ الإ نولبقي ال نيذلا نيدفوملا نع ةمولعملاو ءاوهملاو

 بسحي -لباقملاب -هنكل «عبطلاب مهل بسحي ءيش اذهو ...مهتاطحم ةشاش ىلع هترولب يف نيكراشمو

 ةيحصلا ةلاحلا كلت يراجي نأ «ةعضاوتملا هاؤرو ةديقملا هرطأب ولو ءلواح نإ يمسرلا مالعإلا دض

 ! مالعإلا يف

 مهمالعإ عم نييروسلا نيلوؤسملا لماعت ةقيرطل ةقداص ةآرم يه نابعش ةنيثب ةديسلا ةيلقع نإ

 توص ال لوؤسملا توص اونوكي نأو ..تاتفلاب اوضري نأ مالعإلا اذه يف نيلماعلا ىلعف ...ىلحملا

 نيع اونوكي نأو ...يقلتملا وأ دهاشملا ىضرب اوركفي نأ نود لوؤسملا اذه اوضري نأو ...مالعإلا

 .ثدحلا ةيمهأو ةرارحب دهاشملا رعشت يتلا ةراحلا ةلاحلا ةعانص يف دهتجيو

 ظ الو .ءبسحو هعانص ةلكشم يه تسيل ةيروس يف يمسرلا مالعإلا ةلكشم نأ ءفشتكن اذكهو



 ان ْ 5 ةروثلا لبق ام ةيروس

 ةيمسرلا ةيلقعلا ةلكشم اضيأ اهنكل ..انايحأ ةبولطملا ةيفرحلا دقتفي مهنم ريثكو «هيف نيلماعلا ةلكشم

 نأ الو دهتجي نأ الو شقاني نأ هل قح ال داما اريجأو :ًاعيدت [هذاخ مالعإلا يف ىرت يتلا

 !ىرخألا مالعإلا لئاسوو تاطحملا يف ةدئاسلا ةينهملا ةلاح اب ءادتقالل 20000000

 ةبسانمب هروصق نم نوكشيو نلعلا يف يروسلا مالعإلا نودقتني نيذلا نييروسلا نيلوؤسملا نإ

 رمتسي يك سيلاوكلا يف تاطوغضلاو دويقلا لك هيلع نوسراعي نيذلا مهسفنأ مه «ةبسانم ريغبو |

 ظ !رفاكلا ىلع بعصي هعضوو «قيدص رسي ال هلاح ءاضيرم ًاليزه

 مالعإلا رقتحت يتلا ةينمألا ةزهجألا رظن ةهجو عمو ةلودلا ةسايس عم ًامامت نومجسنم كلذب مهو
 ًادبع نوكي نأ مالعإلا اذه نم ديرت اهنأل ةاشولاو نيربخملا ةلضفم ةينهملا هرداوك نم هغّرفتو «كلذك

 نم تاسسوؤملا كلت لمع لفاكتو ...تاسسؤئملا مارتحا أدبم ىلع موقت : ةلود يف ًامهاسم وأ ًاكيرش ال

 .نيعم هجوت وأ ةنيعم ايجولديأ ةيار تحت ىتح نطولل ةمجسنم ةروص عنص لجأ

 ةرخةروعع ا وق .تازجعملا لعفي نأب هتبلاطم مث يمسرلا مالعإلل راقتحالا اذه نأ نع كيهانا
 اذه دقف يلحملا مالعإلا نع سانلا مظعم فارصنا دعبف ؛ةفرعملا يف يروسلا نطاوملا قحب ةناهتسالا

 ردصم هرابتعاب يقيقحلا هرود امأ «ةيروثلا ةئبعتلاو هيجوتلاو نيقلتلا يف ةيساسألا هتفيظو مالعإلا
 .تامولعم ردصم مالعإلا اذه نوكي نأ ديري دحأ ال ذإ . .هوشو «ءشّمهو .دمج دقف تامولعم

 مرتحت يتلا تاطحملا يف اهنع ثحبي نأ ةمولعملا ديري نم ىعو .. .طقف هيجوتو نيقلت ردصم لب

 مه اهسأر ىلعو اهاءرو فقي نم نأل «ةمهملا هذه ءادأ ىلع ةرداق يهو . .ةفرعملا يف دهاشملا قح

 ةديسلاك يهنلاو رجزلاب مهكولس مسني نيلوؤسم وأ ةينمأ تاهج ال . .ةيمالعإ لوقع باحصأ

 !اهاوسو نابعش ةئيثب

 تاجرد ىندأ ةاراجم مهتلواحم ءانثأ يروسلا نويزفلتلا يف ءالمزلا عم يفاحصلا رمتؤملا يف ثدح ام
 ماق تاونس ذنمف ...هسفن قايسلا يف جردنت ىرخأ ثداوحب ينركذ ..ةرشابملا ةيطغتلا يف ةينهملا

 ةلاح نع ٍينويزفلت قيقحت ريوصتب (ةراح تافلم) ريهشلا ينويزفلتلا هجمانرب يف روخاي ميهاربا ليمزلا
 لفقم ريغ نازخلا ناكو ..لاع رتوت ءابرهك نازخ اهيف ةماع ةقيدح يف بعلي ناك هنأل هيدي ترتب لفط
 هتباصإ يلاتلابو رومألا بقاوعل ردقملا ريغ لفطلا للست كل! ىدأ ام «ةينعملا تاهجلا لامهإ ببسب اديج

 ا



 حس

 ا

 !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلانويزفلتلا :عبارلابابلا
1 

 نأب لوقلاو بذكلل ةينعملا تاهجلا تالواحم مث «لامعإلا عئاقو ةينويزفلتلا ةروصلاب تبثأ جمانربلا

 ددعلا يف ةلماك اهليصافت رشنب انمقو ءثبلا نم ةقلحلا تعنم نأ ةجيتنلا تناكو ...ًالفقم ناك نازخلا

 !هببسب ةديرجلا ةصخر تبحسو هرودب عنم يذلا (يرمودلا) ةديرج نم ريخألا

 يراس لاز امو كلذ دعب ردص ًارارق نأ وه «ةثداحلا هذه نم هيلإ لصأ نأ ديرأ يذلا ديصقلا تيب امأ

 00 وي الا حا عي ا و ول

 0 ا واو سوما وو وو ع

 !ليمجتلاو فيظنتلاو ريوزتلل ةينمز ةحسف

 نم ناهمو ريجأو مداخ مالعإ عم يمسرلا لماعتلا ةسايس يف ًادج يقطنم وه رارقلا اذه نأ قحلاو

 نم نوسراي مك نوملعي مه ايف يتورع نارك نيالا نيلوؤسما لبق نمو ودلال

 يف اهلعفأ ةرم لوأ هذهو» .يبلق لك نم يروسلا نويزفلتلا ركشأ يتلا نابعش ةنيثب ةديسلا ىلإ ةدوعلابو

 «رخآلا يأرلا ريقحت يف ةذفلا اهتقيرط ..يردي الوأ يردي ثيح نم ةرشابم ءاوهلا ىلع يل لقن هن هنأل «يتايح

 ملول ىتح ًارفك» لقني نأ هسفن هل لوست نم لك هيفستو «نييفاحصلا نم هلاؤس اهبجعي ال نم تاكسإو

 ًاعافد بحسني ملو «ةعومقملا تالخادملا باحصأ نم دحأ جتحي ل فيك اقح تبرغتسا دقو ...ًارفاك نكي

 برسي يتلا» نابعش ةنيثب ةديسلا هلعفت ام نأ ًاريخأ تركذت يننكل ..بسحو ةيصخشلا ال ةينهملا هتمارك نع

 وهو الأ ..ربكألا داهجلا باب يف لخدي ؛«ةديدجلا ةموكحلا يف ةلبقملا مالعإلا ةريزو نوكت دق اهنأ مهضعب

 نأ بحي يذلا ىوهلا دضو ءرحلا لقعلا ةلئسأب سوسوت يتلا ءوسلاب ةرامألا ةيمالعإلا سفنلا دض داهج

 !ناهربلاو ةجحلا ةوقب سيلو ..رثكأ ال بصنملا ةوقب مهنع ةعونمب نوكت ال نيح «ةيرحب نويفاحصلا هسفنتي

 ٠١8/57/١5" (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 يروسلا نويزفلتلا 4 يلاملا ئراوطلا نوناق

 ةلوصوم بيلك ويديف يناغأ :ةهفانلاةيناغلا تاطحلا ثب نم أوت ةفسن هنإ «قالطإلا لع اجانب

 يي و

 اقر ايما 1 نانخلا ثبلا لاكشأ أوسأ ل د .فداحلاو نيصرلا
 0 .ىرخأ ج جمارب ليومتل لخد ردصم داجيإو دوقنلا بسك لب روهمجلا بسك يف ةبغرلا سيل ببسلاو

 يف يه .ثاللثلا هتاونقب مويلا يروسلا نويزفلتلا يف هل ريضحتلا يرجي جمانرب يأ ةلكشم نإ

 تاللاجم لك يف ةمئاق ةيلاملا ةلكشملا دجت ةركف ةيأ ىلع ةقفاوم يأ دعبف .. .ةيلام ةلكشم ساسألا

 ىلعو ..ةشاشلا ىلع سكعنت لب طقف جمانربلا يف نيلماعلا ىلع سكعنت ال ةلأسملاو ..لمعلا
 ةرادإب رمألا لصو دقو ...كلذ ىوسو كيفارغو ةءاضإو روكيد نم ةيرصبلا جمانربلا رصانع
 ولو ينالعإ عار نع ثحبلاب جماربلا يجرخمو يدعم فيلكت ىلإ ةيلاحلاو ةقباسلا نويزفلتلا
 عفدي يذلا ينالعإلا يعارلا ىلع اهفيلاكت ءبع ءاقلإو «جماربلا ليومت لجأ نم يصخش لكشب
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 قنات !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلا بابلا

 ةينالعإ قئاقد ةعضبب يفتكيل نويزفلتلا ءاردمل فارشإلا روجأو عينصتلا روجأو نيلماعلا روجأ

 !رصقت وأ لوطت

 كلت ةدهاشم ةوق ىدمب ةداع طبتري ةطحم يأ يف .جماربلا ةياعر وحن ينالعإلا عافدنالا نكل

 وأ جمانربلا اذه يف ثبيس يذلا نالعإلا راشتنا ةعقر عستت ىتح ءاهروهمج ةعقر عاستاو ةطحملا

  دهاشم ريغ نويزفلت هنأل يروسلا نويزفلتلا جمارب نع نينلعملا نم ريثكلا فرصنا اذهلو ...كاذ

 مالعإلا ةيرح تساد يتلا ةينمألا ةيمالعإلا ةيلقعلاب ةقالع هل هروهمج عجارت ببسو ...ةطاسبب

 لاجملا تحسفأو «ةيبرعلا تاطحملا ىلع اوعزوتف نيزرابلا نييمالعإلا ترجهو ءاهمادقأ تحت

 دبع َدهاشملا نأو ةطلس نويزفلتلا نأ نودقتعي نيذلا نيفلزتملاو نيقفانملاو نييثعبلا مامأ ًاعساو

 قافنو بذك نم ةشاشلا هذه ىلع هنومدقي ام لك ىلع ضارتعالا ىلع ؤرجي ال يلاتلابو مهتشاشل

 2 .مهعاجوأو سانلا مالآل ريوزتو

 لباقم جمانرب ةياعر يف طروتي نأ لبق فلألل دعي نلعملا راصو هروهمج نويزفلتلا رسخ راصتخاب

 ىلعو رامثتسالا ىلع دمتعت عاونأ ...ةياعرلا نم ىرخأ عاونأ ترهظ لباقملاب نكل ..ينالعإ جيورت

 ...ةلودلا يف نيلوؤسملا ءانبأ نم مهمظعم ةرسامسو ءاطسول رشابم قزر ردصم ىلإ ةشاشلا ليوحت

 :ةيلاتلا ةقيرطلا ىلع نولمعي ءالؤهو ...نهم باحصأ وأ نينلعم اوسيلو

 نوبوجي راغص ةرسامس ةعومجم ىوس اهنم فرعت ال ...تالاصتا ةكرش سسؤيف ءلوؤسم نبا يتأي
 ةياعرل ءاردملا عم تاعاىتجالا نودقعيو «ةجزل تاماستبابو ءقنع تاطبرو مقطأب نويزفلتلا ةقورأ

 مث ؛ةيروس يف ليابوملا يتكرش نم يعابر ليابوم مقر زجح وهف مهلا سأر امأ ..كاذ وأ جمانربلا اذه

 ليابوملا ماقرأ ربع ًايرصح ًاتيوصت وأ ةقباسم نمضتت نأ بجي يتلا جماربلا يف مادختسالا ديق هعضو
 نيلصتملا تاداريإ يتأت امدنعو ...تارم سمح لصتملا ةقيقد ةميق اهيف فعاضتت يتلا كلت ةيعابرلا

 !اهتبسن ذخأتو حابرألا نم ةبسن نويزفلتلا يطعت مث «ليابوملا يتكرشل اهيلع ام ةكرشلا ددست

 ربع نانو ومما هال رأ هويظ عك رودنأ لذي سني فورست: نويدقلالا ةلعتنا نكد ءىسلان اذه

 .:هرسخ نأ شت وأ هات لاوسار أ نود نمنعابرألا مقل اهييقن رد نأ ديرتة يلح تاكرش
 ...نيلوؤسملا دالوأ تاكرشل ًاعبات نوكي نأ نويزفلتلا رصي اذامل لاؤسلا حرطي نأ ديري دحأ ال نكلو
 كلت ثب ءاهتنا دعب ىتح ةيلاملا هتصح ديدست يف تاكرشلا هذه أكلتت امدنع نويزفلتلا ربصي اذاملو



 ل ظ ظ ةروثلا لبق ام ةيروس

 حيرملا طيسقتلابو ةراطقلاب هتصخل تاكرشلا كلت ديدست ىلع نويزفلتلا تكسي اذاملوأ .. جماربلا
 هايل ةروتاف نم يروسلا نطاوملا ىلع قيطملا يروسلا يلام ماظن نأ عم .ريخأت تامارغ يأ نود
 ] ظ 0ع سا لا .فتاهلا ةروتاف ىتح

 !لاصتا ةكرش ةياعرب نينطاوم لا ىواكش ٠

 .هتاجتنمو هتاكرش ءامسأل جورت ةينالعإ قئاقد لباقم جماربلا ىعري نأ نكمي يذلا نلعملا بايغ اذإ
 يف ةكراشملل ليابوملا ربع لاصتالاب مهئارغإ ربع نيدهاشملا بويج ىلإ للستي يذلا نلعملا لوخدو
 بايغ ..جمانربلا ديصرل وه فيضي نأ لدب يلاملا هديصرل ةفاضإلا يلاتلابو . :كلذ قوس و أ ةقباسم
 > نأل نويزفلتلا ربع هتكرش مسا نلعت نأ بلطي ال يذلا تالاصتالا راسمس لولحو يقيقحلا نلعملا
 ةياعرلاب ىظحت نأ نكمي يتلا ج جماربلا نأ ىلإ ىدأ اذه لك . .لاصتالل دهاشملا رارجتسا وه همه ام

 نأ يروسلا نويزفلتلا ىلع حبصأ يلاتلابو ...ًارصح ليابوملا ربع تالاصتا ةرقف نمضتت نأ بجي

 تغلب دقو ..ىجماربلا هتادأ نيسحتل ال ؛.هذه تالاصتالاو ةرسمسلا تاكرش ةمدخل هجمارب لصفي

 * .قينطولا ىو اكش هرقق' ايوعحل «قشمو ةعاذإ ق ًاعاقجا اودقع نأ «ئلنملا اذه باحصأب ةفاقصلا
 ليابوملا ربع هاوكش ثبل نطاوملا لاصتا متي نأ ىلع لاصتا ةكرش اهاعرت ةرقف ىلإ ...ةيفتاحلا
 نيذلا نييمالعإلا نم ًاددع نأ الإ ,يلصألا اهرعس فاعضأ سمخب ةقيقدلا بسحت نأو ًايرصح

 بجي ال اننأ ينعي حارتق رتقالا اذه نأل . يلو رت يمر ع رصف و ورا

 اهاعرت ةيعابر ليابوم ماقرأب ًاروصحم فاعسإلا تارايسب لاصتالا حبصي نأ ًالبقتسم برغتسن نأ
 يمسرلا مالعإلا اذه هيلإ لصو راع يأف .. .ةثاغتسا بلاط لك نم اهتبسن ذخأت ءتالاصتا ةكرش
 مدا هاب يقال هني نينالالا ةليط نول اولا لع يق ةلوجلا تناك يذلا داكار نصرا يروح

 ظ !ريهاىجلا ةمدخ هفده يروث

 ٠ «كجاضإلا» مهتلي فقسلا 7

 نوناق» اهيلع قلطي نأ حصي تايلآ كانهف ..ن ويزفلتلا يف ةيلاملا ةلكشملا تايطعم لك يه هذه تسيلو
 ضعب هعرتخا نوناقلا اذهو ...ًايجمارب ضهني نأ نويزفلتلا ىلع ليحتسملا نم لعجت «يلاملا ئراوطلا
 يف نيلماعلا ىلع لايتحاو بصن نوناق اونس نيح ...ةصتخملا ةيلاملاو ةرادإلا يف ءوسلا يراشتسم



 111 ل كك ا اا ا أ

 ١1 !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلانويزفلتلا :عيارلابابلا

 («فقسلا» هومسأ ...ةفلتخم ةيرادإو ةينف نهم يف فظوم فالآ ةسمخ نم رثكأ مهو يروسلا نويزفلتلا

 يتلا جماربلا ىلع ةيفاضإ اروجأ نوضاقتي ةينويزفلتلا تاطحملا يف نيلماعلا نأ فورعملا نمف

 هدحي ال ًاليوط ًاتقو قرغتست ةينويزفلتلا لمعلا ةيلآ نأل كلذو ...نيفظوم اوناك ول ىتح اهنوزجني
 عفدي ام رشع يواست ال اهنأ اندجول يروسلا نويزفلتلا يف نيلماعلا روجأ انراق اذإو ..يمسر ماود

 ىلع ةرداق حبصتف يجماربلا لمعلا تاضيوعت ربكت دقف لمعلا ةفاثك ببسب نكل ..ىرخأ تاطحم يف

 يأ بتار نأ «ةيروس يف ةدئاسلا ةدعاقلا) ينويزفلتلا ينفلا وأ فظوملل ةيشيعملا تاجايتحالا دس

 يراشتسم ضعب نس كلذ نم دحللو (ةيشيعملا هتاجايتحا دست نأ بجي ال هتاضيوعتو فظوم

 رالود ةئامعبرألا وأ ةثاثالثلا زواجتت ال نأ بجي كتاضيوعت نأ ينعي يذلا «فقسلا» نوناق ءوسلا

 نيسم مصخت دقف «جماربلا نم ددع يف زيمتم ريتنوم وأ جرخم ىلع بلط كانه ناك ام اذإو . . يكر يمأ

 هنأ عم ءالماك هرجأ ذخأي نأ هل حمسي ال فقسلا نآل ًاناتهمو ًاروز ةيجماربلا هتاضيوعت نم ةئاملا يف

 !هغلبي مل مأ فقسلا غلب ءاوس ةلودلل هيلع ةقحتسملا بئارضلا عفدي

 لع ةفاضم ةبيرض حبصأو . .ءيدرلا يجاربلاو ديجلا يجاربلا نيب , («يلاملا فقسلا» ىواس اذكهو

 ةلصحملا امأ ..نينطاوملا ةشيع ديوست نيناوق يراشتسمو قافنلا ةذباهج لبق نم نويزفلتلا يف نيلماعلا

 .فقسلاب مدطصي فوس تاداهتجا بحاص يأف ..ةينهملل ًافقس راص فقسلا نأ يهف ةيمالعإلا

 رابتعاب ...دودحلا لك هعم نيلماعللو هل عضي فقسب مدطصي فوس دودح الب ءاطعلل سمحتم يأو

 :تارايخ ةثالث مامأ كعضي يلام ئراوط نوناق نم ًاءزج دودحلا هذه

 ةينالعإلا ةياعرلا تاكرشل أجلت نأ وأ ءناجملاب لمعت نأ وأ .فقسلا هب حمسي اب الإ لمعت ال نأ امإ

 ةرسمسلاو تالاصتالا ةبعل فقس تحت جردنت اهنكل ليلقب فقسلا زواجنت ةصاخ ًاروجأ كل عفدتل

 ااا ا ا واس ع ياعسل

 !ىفكو لاصتالا ىلع هعيجشت (نإو لصتملا تامولعم ءارثإ اهفده

 !حابرأ الو ريوطت ال٠

 ةلاح نالعإل يروسلا نويزفلتلا عفدي يذلا يلالا عضولل ةيكبملا ةكحضملا ةروصلا هذه نإ

 يف نيلماعلا وأ نأشلا اذهب نيصتخملا نم ةعومجم مه# ةيلام وأ ةيرادإ ةلأسم تسيل ...ًالعف لوستلا



 0 1 ] ظ ةروثلا لبق ام ةيروس

 ريت تلا ةيمالعإلا ةروزصلا سكتت ةلضعلملا يف نإ ..مهصعب , روصتي دق امك يروسلا نويزفلتلا

 0و و رم ةقيقح سكعت يهو .. ا ةشاشلا ىلع

 فرصنا يذلا مالعإلا اذهف .. .ًايدام احبار هلعج الو ًايمالعإ ال هريوطتب حجدت مل . .اماغ ننذاف

 ًارطضم حبصأ يذلا مالعإلا اذهو ...ًايونعمو ًايدام رساخ وه نونلعملا هنع فرصناو «دهاشملا هنع

 نأ هسفنل رربي نيح عنقم وه الو موي هتاراعش يف اعنقم نكي مل ًابناج ةناصرلا تاراعش عضي نأ

 يبرعلا ثعبلا بزح اهيلإ اندوقي ناك يتلا ةيكارتشالاو مدقتلا ةلود نأ دكؤي وهو ..هتاراعش نوخي

 ماظنلل ةعنقم ةياعد عنصل ال حلصت ال ءايونعمو ايدام ةرساخ تاسسؤم ىلإ يهتنت يكارتشإلا

 .ىرخأ ةهج نم يراجتلا حبرلا قيقحتل الو «:ةهج نم هنع عافدلل الو هيلإ يمتنت يتلا يسايسلا .

 ىلع تاتقت ةرسمس ذفانم ربع نيلوؤسملا دالوأ بويج يف لاملا خضل طقف ةحلاص تاسسؤم اهنإ

 لع ةرماسمسلا عيجشتب ماعلا يف ةطع لت له امال اذه الو ذإ ؛يجماربلاو يمالعإلا رايبمالا
 !طورش وأ دويق يأ الب اهيدهاشم بهو ءاهيف نيلماعلا بهو اهبهن

 ": 6١ه /5 0 (يبرعلا سدقلا) ةديرج
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 ال اال ال اا ال حرا املا يدلل

 1 احلا اواو خلا نالوا ول اطل نا كا اولا تلو ا تنل ا اا ا لكل ا اا

 1 ا الل ال1 أ ال الا

 ةهةهاعلا :يروسلا نويزفلتلا 4 ةيبعشلا تامظنملا جمارب

 0 4مددتسملا

 ًاجذومن ءأمدق اهب يضملا ىلع ًارصم يروسلا نويزفلتلا لازام يتلا ةيبعشلا تامظنملا جمارب ةرهاظ لثم
 .يلومشلا يسايسلا ماظنلا هزرفي يذلا «يلومشلا مالعإلا جذان نم نآ يف ًارجضمو ًافيرط

 ىلإ :ةدحاولا ةينويزفلتلا ةانقلا رهقو ةيروتاتكيدو رسأ نم جورخلا لبق ءاليوط نويروسلا شاع دقو
 «ةيبعشلا تامظنملا جمارب عم ًاليوط اوشاع «ةيئاضفلا تاونقلا رصع (ىضوفو) ةيطارقميدو ةباحر

 ...ىرخأ ىلإ ةنهم نمو ؛ىرخأ ىلإ ةلحرم نم مهقحالت تناك يتلا

 ذنم ىغلأ يذلا (ثعبلا عئالط) جمانرب مامأ مهسفنأ لافطألا ءابحألا دجي «ةلوفطلا دهع ةيادب عمف

 مهبهاوم فاشتكاب فلكملاو «لافطالا جمارب ْق ةديحولا ةيمالعإلا مهتذفان هيودجي .ثاللث وأ نيتنس

 يف اهتممأو ةلوفطلا تدهعت ىتلا ةيرصحلا ةمظنملا هذه اك ...دلقتو ددرت ةيواغبب تايلآ ىلإ اهليوحتو

 مهمامأ نودجيس ًاليلق قوطلا نع نوبشي نيحو .ثععبلا مكح نم ةليوط دوقعل ةفاك ةيموكحلا سرادملا

 ةبيبش ..دبألل نيبجلا عفرنل» :عبطلاب ةليوط تاونسلو «ميدقلا هديشن ناك يذلا (ةبيبشلا عم) جمانرب

 ينطولا داحتالل عبتي يذلا (ةبلطلا عم) جمانرب كانهف ةعماجلا نس يف نوحبصي نيح امأ .(دسألا ظفاحل
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 اركح بهذيسف ...هميلعت عباتي ملو ةعماجلا لوخد نس يف ,يروسلا باشلا راص اذإو ...ةيروس ةبلطل
 (رايدلا ةامح) جمانرب اياعر دحأ ىلإ لوحتيس «نطولا نع عفادي ايدنج حبصي نيحو «ملعلا ةمدخ ءادأل

 حبصي نأ امإف «تارايخ ةسمخ همامأ كانهف شيجلا نم جرخي نيحو .. .ةحلسملا تاوقلاو شيجلل عباتلا

 .لامعلا تاباقن داحتال عباتلا (لامعلا عم) جمانرب هنع ربعملا يمالعإلا توصلا ودغيس انهو . ..الماع

 هاو انلاو راك مساوم نع ثدحتتيل عيرس ءاقل وأ ةطقلب روهظلا فرشب ىظحيف حالف حبصي وأ

 ميدقتب ةينويزفلتلا هتايح أدب يذلا روبغز لاضن عيذملا عم «ةثيدحلا ةيروس يف تققحت يتلا تازجنملا
 هتراش ىلع يفاصلا عيدو ةينغأ توص ناك يذلاو ...نيحالفلا داحتال عباتلا (ءارضخلا انضرأ) انجانرب

 عم) جمانرب يف هداز يرصم راشب عم رهظيسف ةرح ةنهم نهتمي نأ امإو ...هل ةديحولا ةنسحلا يه

 باشلا لخدي نأ امإو ...ةديجملا راذآ نم نماثلا ةروث لظ يف عناصلاو ةعنصلا ةيرقبع حرشيل (نييفرحلا

 عباتلا (لايجألا ةانب) يمالعإلا هربنم نوكيسف «ميلعتلا كلس اهلبق وأ ةيعماجلا هتسارد دعب يروسلا

 لض اذإو (بعشلا ةمدخ يف ةطرشلا) جمانرب كانهف ةطرشلا كلس وحن هجتا اذإو ...نيملعملا ةباقنل

 ةطرشلا هيلع ضبقت نأ دعب «هتاذ جمانربلا يف اضيأ رهظيسف «هللا حمس ال ًامرجم حبصأو فرحناو
 ىدحإ يف ءاقللا هعم روصيس يذلا ...يبويألا نيدلا ءالع عيذملا همامأ دجيس انهو «نمألا ىلع ةرهاسلا

 «يديسا :بقلب عيذملا بطاخي نأ مرجملا ىلع نوكيسو «ةيلخادلا ةرازو ويدوتسأ يف وأ «ةطرشلا ماسقأ

 اي نامدن هللاو يإ) : ةريهشلا ةباجإلاب «هيلع ضبقلا مت : فيكو ةميرجلا ليصافت يوري نأ دعب بيجيو

 ظ .يبويألا نيدلا ءالع عيذملا هب رهتش :ا يذلاو ,نويروسلا هب ردنتي يذلا يخيراتلا لاؤسلا ىلع در «يديس

 !ةيمالعإ باوجتسا ةسلج لك ةيابن يف مدنلاب مهروعش ىدم نع نيمرجملا ةفاكل هلاؤس ينعأ

 ةأرملا جمانرب كانهف «ةيبعشلا تامظنملا جمارب يف ًادبأ ًافيطل رهظي مل يذلا ءفيطللا سنجلاب قلعتي امبفو
 باصق ىوجن ةروتكدلا يهو) «تاونس لبق هتادعم ىدحإ لأ يذلاو «يئاسنلا داحتالل عباتلا

 !اليوط ةرازولا يف رمعت مل اهنأ مغر .. :ةدحاو ةعفد ةفاقث ةريزو حبصت نأل (نسح ج00 يل ١ ..-+ 0| هه

00 

 (يصاعلا 56 57-5 و م ةقطنملا لهألو (ءاحيفلا ةلاسر)
 ا ب يي بك
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 .ندملا كلت يف نيظفاحملاو ثعبلا بزح عورف تاطاشن ةعباتم حج جماربلا هذه ةفيظو حبصت انهاهو

 داليمو راذآ نم نماثلا ةروث ىركذ يف اهنوميقي يتلا ةيباطخلا تاناجرهملاو تالافتحالا اصوصخو

 للختي ...ةديجملا ةيحيحصتلا ةكرحلاو ةيريرحتلا نيرشت برحو «ناسين نم عباسلا يف ثعبلا بزح
 تاناجرهملاو ةطشنألا ضعبل وأ «ةيرثألا عقاوملل رركمو داعم يحايس دصر ماعلا رادم ىلع كلذ

 نطاوملل رهظت يتلا ةقرشملا ةروصلاب ساسملا نود «كلت وأ ةظفاحملا هذه يف ماقت يتلا ةيلحملا

 !دايعألاو ةيعاتجالاو ةيموقلاو ةينطولا تابسانملا فلتخم يفو قطانملا لك يف ًايئاد يروسلا

 نم ةماع تاقالع ءانبو رومأ كيلست يه تامظنملا جماربف ءيروسلا نويزفلتلا يف نيلماعلل ةبسنلابو
 ىؤر بسح ذفنت يهف ءىرخأ ةهج نم يمالعإ سجاه يأل اهيف ةحئار ال ةصلاخ ةبوبسو «ةهج
 يم ان رباق ع الوب سيرسل وص علا وديع .انقا تيكا قييسانف وون ةعئاتلا عرشلا لأ ةيعدقلةعلظنلا
 يملاعلا لامعلا ديع لولحب نيحداكلا لامعلا ةوخألا ئنهيل ءطابش رهش يف عيذملا رهظ نيح ...لامعلا

 ةقلح داعأف «ةديدج ةقلح هيدل دجي مل جمانربلا دعم نأ وه أطخلا اذه ببس ناكو ءرايأ نم لوألا يف

 ل ل ل

 !داعيم فلأ ٠ 0 انا نوكت يتلا ةتحبلا ةفداصملا

 تغاصو «ةيضاملا ةثالثلا دوقعلا رادم ىلع «ةيمالعإلا نييروسلا ةايح تلخد يتلا جماربلا هذه

 اذامو ءاريماكلا مامأ نورهظي فيك مهتملعو ...حارتألاو حارفألا يف نويزفلتلا زاهجب مهتقالع

 ,ةحيبقلا مهلاعفأ ىلع نومدني فيكو نومستبي فيكو نوفتبب فيكو نوسمحتي فيكو نولوقي .

 يروسلا نويزفلتلا اهلقني ال .ةلجحمو ةدئاب ةلمع مويلا يه ...رمألا مزل نإ نونزحيو نوكبي فيكو
 ,كردي عيمجلا نأل ...ةيضرآلا ةانقلا ىلع ٍلحملا هثب يف اهيقبي نأ صرحب لب «ةيئاضفلا هتانق ىلع

 نأ يغبني ال يتلاو «ميمصتو رارصإ قباس نع تعنص يتلا ةميدتسملا ةهاعلاب هبشأ تحبصأ ابنأ

 عقاو رمأ ىلإ اهوحو «هلعف لعف دق هراسم يف بيثكلا نمزلا نأل ءاهحالصإ نكمي ال (لثم ءاهب رخافن
 .عراوشلا يف تلفسإلا رفح لثم اهلثم ...قشمد لوح يئاوشعلا نكسلا ءايحأ لثم اهلثم ...يمازلإ

 .بهنت لاومأو داسفو ىواشر ةمث ...ةديدج ةتلفس ةيلمع لك عم نأل ءاهحالصإ نكمي ال يتلا

 !كلذب رارق ردص نإو ىتح ..تالكشملا حالصإو «بويعلا ءافخإ عنمت حلاصمو

 ٠٠١5/١7 /7/ (يبرعلا سدقلا) ةديرج



  !شماهلا راضتحاو

 ةميمحلا ةقالعلا كلت ببسبو «يروسلا نويزفلتلا يف يمالعإلاو ينمألا نيب قيثولا طابترالا ببسب
 ةماحلا هلصافمو يروسلا نويزفلتلا تارادإ يف نيلماعلا نييمالعإلا نم ريثكلا لوقع نيب ةيئاقلتلاو

 . ًاينمأ ًادادتما الإ تسيل يتلا مالعإلا ةرازوو نمألا ةزهجأ يهاونو طباوض نيبو «ةفلتخملا هتاونقب
 نويزفلتلا ةشاش ىلع ىرت ببسلا اذهل لوقأ ...يمالعإلا لمعلا ةرتلفو ميقعتو طبضو ةعباتل

 تاراوحلا نم ريثكلا ىرتو «ةيتارباخملا ةعيبطلا تاذ جماربلا نم ريثكلا «ةيروسلا ةيئاضفلا وأ يروسلا

 .يروسلا نويزفلتلا بتاكم يف سيلو ؛نمأ عرف يف فويضلا راتخاو اهتلئسأ دعأ رواحملا نأكو رادت ظ

 عم ةياهنلا يف مجسنت ةقيرطب اهدصر متي ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيتايح ا رهاوظلا نم ريثكلا دجتو

 .ةينويرفلتلا م جماربلا نم ريثكلا ةعانص ةيلآ يف ةششعم تتاب يتلا «ةينمألا ةيلقعلا رظن ةهجو

 أ تذل لالا نررسلا ةفايهقلا:لغ اضاقرب دنع اهلا نب قرذاال لفد ةيباسلا مارتلا يكن
 ظ دحاو فرط ةمث نيتلاحلا الك يف .نمأ عرف يف ًاقيقحت رضحت نأ وأ .مهاوسو روبغز لاضن وأ دومح رازن

 راوحلا لوحتي ثيحب «راوحلا ةغل ىلع اهضرفيو رخآلا فرطلا ىلإ اهردصي ةدحاو ةقيقح كلتمي



 نوف !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلا بابلا

 ةيموقلا تباوثلاو ...ةمألا ةحلصم :ةلوقم فارطألا لك هيف ددرت رجضم جولونوم ىلإ ةياهنلا يف

 .ةيروسلا ةيسايسلا يف ةتباثلا ةينطولاو

 ةيواز أرقت نأ قرف ال (حابصلا اذه ملاعلا) جمانرب يف ةفاحصلا ةرقف وأ (ةفاحصلا تاهج) جمانرب يفو

 ىلع ىسايسلا اهفقومو اهراكفأ صيخلت لواحت وأ ءثالثلا ةيمسرلا ةيروسلا فحصلا نم يأ يف يأر

 تالاقم نأكو ودبتل ىتح ؛ةيروسلا ةشاشلا بساني ام رثكأ يه اهتاقحلم عم ةفاحصلا هذهف «ةشاشلا

 نويزفلتلا دم ام لك يف دحاولا يزلا ةرمح نكح يك تبتك ءاهيف دحاولا يأرلا

 .يروسلا

 وأ (يحايس ليلد) جمانرب يف ةيروسلا ةيئاضفلا مهيقتلت نيذلا حايسلا لك ةيحايسلا جماربلا يفو

 مكو «ينمألا رارقتسالاو لابقتسالا نسحو ةفايضلا مركب مهباجعإ نع نوربعي جماربلا نم ةاوين

 ًالثم جمانربلا دصري نأ . ..رثكأ سيل راركتلاو نيتورلا نع جورخلاو رييغتلا ليبس ىلع ولو تينمت

 لك كلتمت ىتلا ةيروس نم لعجت ىتلا ةحايسلا ةكرح ليعفت يف روصقلا رهاظم نم ًادحاو ًارهظم

 نو دمي "ل للا كنور خخ ةديلطو را تيار او يتكرلال قلخ نوح سبلل ا تارت
 دادعأ جاردإ ىلع حايسلا ددعل اهدصر يف ةحايسلا ةرازو تدمتعا ول ىتح «ةيحايسلا نادلبلا نيب

 !حايسلا نمض فيصلا ةزاجإ يف نطولا ىلإ نيدتاعلا نييروسلا نيبرتغملا

 ثادحإ سيل مهتمهم نأو «قيض شماحلا نأ ةداع هجّوملا يلومشلا مالعإلا يف نويمالعإلا كردي ًاعبط

 تاحومط نع نكمأ ام ًاربعم حبصي يكل يمالعإلا لمعلا شماه عيسوت لب «ماظنلا بلق وأ ةروث

 ىلع بصني يمالعإلا دهجلا نأ «مويلا يروسلا نويزفلتلا يف ةلكشملا نكل ...سانلا مالآو اياضقو

 ءادعب لماعتت يتلاو مالعإلا ةرازو مكحت يتلا ةيمالعإلا ةيلقعلا لثمتو «ةينمآلا تاهجلا اضر لين

 يأب مدطصي نأ نكمي ماع ًايعامتجا ًايأر ىتح وأ رخآ ًايأر لثمي نأ نكمي ام لك عم ءاغلإو فرقو

 !ةيشماه ةيضقلا تناك امهم ةلودلا هنلعت يذلا يأرلا عم لاكشألا نم لكش

 تاهجلا ضفر نع ثدحتت ىتلا رابخألا نم ديدعلا ةريخألا رهشألا يف انأرق دقف لاثملا ليبس ىلعو

 .ةفاحصلا تايرح نع عافد زكارم وأ ,ناسنإ قوقح تايعمجل صيخارت ءاطعإ «؛ةصتخملا ةينمألا

 جمارب دادعإب يروسلا نويزفلتلا يف نويمالعإلا موقي نأ لدبو ...داسفلا ةحفاكمل ةيعمج ىتح وأ

 «ضفرلا اذه تارربم يف ةصتخملا تاهجلا ةشقانمو تايعمجلا هذه لثك صيخرتلا ضفر ةشقانمل



 مسك 0 ةروثلا لبق ام ةيروس

 ةيروسلا تاطلسلا رصت يذلا يحصلا رجحلا اذه لثم نأ لوح ةدع تاهج عم يباجيإ راوح ءارجإو

 اهدعاوق طسبأب ثيدحتلاو ريوطتلا تارورض عم ىفانتي رمأ ...ةيلهألا عمتجملا ىوق ىلع هسرامت نأ

0 

 فعضأ» ةقيرط ىلع ولو ءايعوضوم ةرهاظلا ةشقانم ةلواحمب نويمالعإلا موقي نأ لدب لوقأ
 ةقلح لك يف دصري (عمتجملا ايارم) ناونعب يئاعد جمانرب ميدقتب ةيروسلا ةيئاضفلا تعّربت «ناهيإلا

 قوفي يتلا ةيلهألا تايعمجلا نم ديدعلا ةيروس يف نإ لوقيل ةصخرم ةيلهأ ةيعمج طاشن هتاقلح نم

 ةضرغملا تاياعدلا لك يلاتلابو ءاطاشن ةرحلا تاعمتجملا رثكأ يف تايعمجلا هذه ددع امبر اهددع
 ...عمتجملا اذه ةيرح ديقتو يندملا عمتجملا طاشن ةقاعإو «ةيلهألا تايعمجلا صيخارت حنم عنم لوح

 !ةتباثلاو ةيتدبملا ةيموقلاو ةينطولا ةيروس فقاوم نم لينلا اهفده ةبذاك تاياعد يه ام

 ةياعد قيقحتلو ...ةينمأ عاودل مدقت يتلا جماربلا ىلع يح لاثم (عمتجملا ايارم) جمانربف اذكهو

 يف ةروصحم تايعمجلا هده مظعم نإ لوقي يذلا عقاولا اذه ...لاحلا عقاول امامت ةرياغم ةيسايس
 .يعامتجالا لصاوتلا فدهتسي طاشن لك يف ةقبسملا تاقفاوملاو عناوملاب ةديقمو «ةيشماه ةطشنأ

 ىلع ربح وهام اهنمو ءًايموكح ةمؤملا ةينهملا تاباقنلا عقاو نع ةرغصمو ةتهاب ةخسن رخآلا اهضعبو

 يتلا ماقرألا ىلإ فاضي مقر نم رثكأ سيل وهو ...لمع جمانرب كلتمي الو ءارقم كلتمي ال ...قرو

 ايارملا هذه اهسكعت ةمخضمو ةقلتخمو ةفتاز روص يأ ىرن يك (عمتجملا ايارم) جمانرب اهدصري

 يتارباخملاو ينمألاب يمالعإلا ىهامتي نيح هنأ دكؤت:قتلاو ءًاضيأ اهيف اب حضنت يتلا ةينويزفلتلا
 : هشماوه رخآ ظفليس شماحلا نإف .طقف ةيباقرلا طوطخلا يف سيلو مهتاءامتناو نييمالعإلا لقع يف

 ظ ظ ظ ض ظ !ةيقيقحلا

 "5 ا م (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 : كفاحصلل ءادعلاو يروسلا نويزشملتلا

 !ينودخ لوقي بيرملا داكي

 ةلئاعلا ةرجش ىلإ هبسنب نويزفلتلا فرتعي نيحو «مالعإلا لئاسو نم ًاءزج هرابتعاب نويزفلتلل رظنُي
 دافتسا دقو ...ةعاذإلاو ةفاحصلا :ينعنو قرعألاو ربكألا هءاقشأ ديكأتلاب ركذتي فوس ...هذه

 لمع بولسأ نم «ةيئاعدو ةيسايس ضارغأل ةيبرعلا ةقطنملا هلوخدل ىلوألا تاونسلا يف نويزفلتلا

 ءًاليلق هيمدق ىلع فقي نأ عاطتسا ىتح نيلقحلا الك يف نيلماعلا ةربخ نمو ءاعم ةفاحصلاو ةعاذإلا

 نع نويزفلتلا هب فلتخي ًايرهوج ًارمأ هرابتعاب ةروصلا رصنع نع ًائيشو ًائيش ثيدحلا يرجي نأ لبق
 .ةفاحصلا ةغل نع ةفلتخملا اهتاينقتو اهولسأ اهل ةغل اهرابتعاب «ةينويزفلتلا ةغللا نعو «ةعاذإلا

 بعاتملل ةرؤب نويزفلتلا يف ائاد تدجو «سعاتملا نع قبلا مف يه يتلا ةفاحصلا نكل

 ةبسنلاب ةفاحصلا تلظ كلذلو ...هبعلي يذلا يريهامجلا رودلل ًارظن «ماتهالا قحتست يتلا

 نيح هنكلو ءرغصألا هقيقش ثبعو هفس بعوتسي نأ لواحي يذلا ,حصانلا خألا لثم نويزفلتلل

 نيسحتل ًاعدار دجي نأ يف ًالمأ «هب رهشيو هيلع وسقي دق «ةيغاص انذأ هيدل دجي نأ نم لمألا عطقي

 .هرود ةيمهأب يعولاو .هئادأ



 ان 00 ظ ةروثلا لبق ام ةيروس

 اننإف ءاهحرشتو اهرسفت ةينويزفلت لمع ةيلآ ىلع تامدقملاو ميهافملا هذه لك طقسن نأ اندرأ اذإو

 «ءادعألا ةوخإلا» ةقالعل ًاجذومن مدقت يتلا ءيروسلا نويزفلتلا ةبرجت نم لضفأ دجن نل ديكأتلاب

 حور لثمي يذلا ةقيقحلا نع ثحبلا رهوجو نويزفلتلا نيبو لب «طقف ةفاحصلاو نويزفلتلا نيب سيل

 !ناكمو نامز لك يف ةفاحصلا

 - يتلا «ةفاحصلا نم انآ تنكو جماربلل ًادعم ءًاماع رشع ةسخ نم رثكأل يروسلا نويزفلتلا يف تلمع

 هدعبو رئازك نويزفلتلا يلوخد لبقو .ًايفاحص سيل قفانيو للهيو قفصي يذلا يفاحصلا نأ ينتملع
 - ةاعدم وه «يفاحصلا يئامتنا نأ تفشتكا ام ناعرس يننكل «يتيبو يذالم ةفاحصلا يف دجأ تنك
 ماثللا طيمأ وأ ءارس فشكأ وأ «اربخ طقتلأ نأ ديرأ يننأ ينعي اذه نأل ...كشلاو روفنلاو ةبيرلل

 يف تنك ول ىتح «ينع تامولعملا بجحو يمامأ توكسلاو يبانتجا بجي يلاتلابو ءداسف ةلاح نع

 ةديدج ةركف ميدقت وأ ءانه جمانرب ريوطتل هنكمأ ام ىعسي ريبك لمع مقاط نمض لمعأ رخآلا هجولا

 !ةلامز تاقالع :ةافاعمو ةميلس تاسسؤم يف ىمسي نأ نكمي اب طبتريو ..كانه

 بقاعت دوهع يف تارم تس يروسلا نويزفلتلا لوخد نم ٌثعنم «ةيضاملا اماع رشع ةسمخلا لالخو
 عنملا نكي مل ءتسلا تارملا لالخ يننأ بيرغلاو ... نوانالع نوير ارسل ردو 5 رماها ةماملم

 تاقرسلا نم ةيلام ةقرس وأ ءاهدادعإ تيلوت ىتلا ةريثكلا ج ل

 تازواجتلا نم يقالخأ زواجت وأ ءاهسيلاوك يف يرجي امو جماربلا تاينازيم يف ثدحت يتلا ةريثكل
 ريبعتلا يه ءانثتسا الب عنملا بابسأ لك تناك لب ...ةيسنجلا حئاضفلا هوني نم اناا براق وب

 جراخ ةماع ةيسايس اياضق يف وأ .هسفن يروسلا نويزفلتلا جمارب يف ءاوس «يفاحص بتاكك يبأر نع

 .ةيروسلا ةفاحصلا راطإ

 نأ ًأدبت تناك ةلكشملاف ...ةماع تالولدم نم ولخت ال يتلا ةيصخشلا ةلاحلا تايعادت نع ًاديعبو
 ظ ءأربخ عباتي وأ اثدح يطغي نأ درجمل ىتح ءيروسلا نويزفلتلا ىنبم لخدي نأ ديري يذلا يناحصلا

 ةعباتلا ةينمألا ةزرفملا دنع ًاقبسم همسا عضت امإف .هسفن نويزفلتلا ةرادإ نم ةقفاوم ىلع لصحي نأ بجي

 وأ ةثالث لك ددجت ةتقؤم لوخد ةقاطب هحنمت وأ ,نيعلا ةشمر نم نويزفلتلا سرحت يتلا ةمهادملا عرفل

 «نويزفلتلا نع اهيف بتكت يتلا 4 ةقيرطلا اهبجعي مل نإ امل قحي ةرادإلاف يبلاتلابو . انضرلا نيبيحت رهشأ ةكيم

 بوغرم ريغ ًارئاز كرابتعاب كلابقتسا ضفرت نأو كبقاعت نأ هيف يتلا ةنمزملا داسفلا رهاوظ نع وأ
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 اه !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عيارلا بايلا

 دوجو نكل ءهطوحلف رباص روتكدلا قباسلا نييفاحصلا بيقنل ةدحاو ةرمل ٌتيكتشا نأ ثدح دقو .هب

 !بحي يذلا وحنلا ىلع نييفاحصلل بيقنك هبجاو سراي نأ نم ُهَعَبم نويزفلتلا يف ةعيذمك هتنبا

 رخآ جالع هل نوكيسف .. .ًاياكشو ًاهفات ًارمأ ىنبملا ىلإ هلوخد لعجي معد ىلع لصحي نأ عيطتسي نم امأ

 عضخيس وأ ءام جمانرب دادعإب هل حيولتلاب ةنطبم ةوشرل عضخيس امإ وهف !كنيع كنيع عنملا ريغ

 ةمعط البو ةمعطب جماربلا يف ينويزفلتلا روهظلا بح ةلأسمب هرورغ ءاضرإ قيرط نع ةيونعم ةوشرل

 عضولا ببسب يفاحصلا هئادأ لعفب يروسلا يناحصلل ققحتت ال يتلا ةيموجنلا نم ائيش ققحي يك

 !ينادلاو يصاقلا هفرعي يذلا ةيروسلا ةفاحصلل يكبملا

 فرعت ال يتلا «(نيعلا رسكب) ةبعتملا ةيفاحصلا هوجولا مومعلا ىلع يروسلا نويزفلتلا ةقورأ هركت

 داسفلا نع بتكت نأ نيجدتلا اههوشي مل يتلا ةميلسلا ةيفاحصلا ة ةرطفلاب بحت يتلاو حيدملا ةغل

 دوهع اهنم نيأ ًاباسنأو ٍتالالسو ًارسأ نويزفلتلا يف نيلماعلا نم لعجيف «يرشتسيو شعشعي يذلا

 دالوأو اهقيقشو اهتقيقش فظوت ةليلق تاونس دعب ةموعدملا ةعيذملاف ...نهملا تالئاعو تايعاطقإلا

 اهاحضو ةليل نيب امارد ريتنوم ئدتبملا جاتنوملا ينف هنبا نم لعجي بساحملاو ءاهتمومعو اهتلاخ

 هتجوز لقني اذهو «هترسأ عابرأ ثالث لغشي ينمألا لوؤسملاو ...ًالعف قحتسي روجألا قراف ثيح

 نم هتجوز لقني كاذو ...اهجازم ىلع تاعاس عضب نويزفلتلا يف هعم موادت يك ىرخأ ةرازو نم

 يتلا رهاوظلا نم ريثكلا ريثكلاو ...ةجرخم وأ جرخم ةدعاسم حبصت يك ةريتركس وأ مسقم ةلماع

 ررقتف ...ةراجحلاب جاجز نم يذلا اهتيب يمرتو اهتعمس ددهت اهنأ ةبقاعتملا نويزفلتلا تارادإ رعشت

 ةرورض يف قح ةملك لوقو دقن لعف ال ء«تويب بارخو ىذأو رش لعف اهرابتعاب ةفاحصلل رظنت نأ

 نيح ًاضيأ ةعمسلا كلت نم ًائيش ثولت نأ نكميو ...نطو ةعمس لمحت ةسسؤم ريوطتو حالصإ

 !روضحلاو ةسفانملا ميق جراخ حبصتو فلختت

 لمشيل ىلعألا ىلإ يرسي لب «ةفلتخملا هتاونقب نويزفلتلا ةرادإ ىلع رصتقي ال ةفاحصلل ءادعلاو

 مل اذه نكل ...نييفاحصلا ةيامحو ةفاحصلا لمع ريوطت مهتمهم نأ ضرتفي نيذلا مالعإلا ءارزو

 نيقحال ءارزو وأ «ةيلحملا ةفاحصلا يف نويزفلتلا دقن مدعب ًاهيجوت اوردصي نأ نيقباس ءارزو عنمي

 تافلم فشك ىلع نوؤرجتي نيذلا نييفاحصلا قحب باقعلا تارارق مهسفنأب مه اوردصي نأ

 .تنرتنإلا ةكبش ىلع وأ ةيبرعلا ةفاحصلا يف ءادوسلا نويزفلتلا



 1 ا ْ ةروثلا لبق ام ةيروس

 ةينويزفلتلا ةينقتلا ةربخلاب ءاقترالا لالخ نم متي ملاعلا ءاحنأ لك يف نويزفلتلا ريوطت نأ انربتعا اذإو

 جماربلا ضعب نأ دجنس اننإف ًانومضم ةجلاعملاو ةيؤرلا يف يفاحصلا لمعلا حور عيجشتو ءالكش
 . رهوجلا ةنيمأ تناك اهنأل .تفقوأو تعنم روخاي ميهاربإ يفاحصلل (ةرح تافلم) جمانربك ةديجلا
 !فتاوهو بقاوع نم فوخ الب ةقيقحلا نع ثحبلا :ةينويزفلتلا ةيؤرلا يف يئاحصلا لمعلا

 نييفاحصلا ضعب ةريخألا تاونسلا يف يروسلا نويزفلتلا 0 د ةرادإ ىلع بقاعت دقو

 الو نوشيي ال ةيفاحصلا مهتاباتك يف اوناك ءالؤه نأل ءأئيش رمألا رهوج يف ريغي ملاذه نكل «تايفاحصلاو

 «مهتاباتكو مهئارآ ببسب مهعم قيقحتلل نمألا عورف ىلإ اورجرُجت ملو ةباتكلا نم اموي اوعنمي مل مهف ؛نوشني
 روزلا دوهش ىلإ برقأ ًاضيأ اوناكو ءركذلا قحتسي ينهم زاجنإ الب ةينمأ زجاوح قابس يف نودعصي اوناك لب
 .رخآ عون نم دوهش ىلإ سانلا عجو نع ربعت يكو ىقرت يك ةفاحصلا هيف جاتحت يذلا تقولا يف

 . باوبألاو ناذآلا دسو «يرادإلا فسعلا طغض تحت «نويزفلتلا لهأ اهيف أجلي ناك يتلا تالاحلا يفو
 يف ىلاعتت ديعولاو ديدهتلا تارابع تناك «مهتوص لاصيإو مهاوكش ثبل ةفاحصلا ىلإ .مههوجو يف
 ةرابع يهو .. .تعاطتسا نإ هتلكشم هل لحت نأ اهنم بلطيلف «ةفاحصلا ىلإ بهذي نمف .. .مهوجو

 ماعلا ريدملا ةميلح دجام ديسلا مهرخآو ءدهع نم رثكأ يف ررضتم نم رثكأل ريدم نم رثكأ اهب ثعب
 «نويزفلتلا جاتنإ نم لسلسم يف اهل جرخم لادبتسا زواجت ىلع تالثمملا ىدح] ىوكش ىلع أدر يلا

 اا .ايمسر دقعلا عيقوت دعب

 ءادجتسالاو تمصلا وه ليدبلا نأ ىرتو «ةفاحصلا رازاانم نويت كلا ةيديكلا حورلا هذهو

 اهني يدون نيس ب جوبا تنس سوا را يم
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 رخآلا يأرلل ءادعلا جهه رمتسا «مامتهالاو ةعباتملا يف ىلحملا دهاشملا تارايخ رخآ يروسلا نويزفلتلا
 نصح وه نويزفلتلا نإ :لوقي ًاعقاو سركي يك ءانايحأ اهنم ىقبت ام وأ ةفاحصلا هلثمت تناك يذلا
 ظ ...نأ يي فاوو يوتا ىف لالا نقولا ىه ظني داب مع اونا قروهقا زا تكتل ىقنلا قالا :ىارلا

 ينفلا هفالتخا ةجرد تناك امهم رخآلا يأرلا سأر عجوو رورشو تاصغنم نع لزعمب كلذ متي

 !ديكأتلاب يسايسلا لوقن نلو .. .يتامدخلاو يمالعإلاو



 11 1 ا تو ا و ولا مومو سوو سعب جوسي ل معرجإ جوس و نط وح باج مد خا جييحوش يحوم ب دج سس ميسو 0 ب ع يس ع يو ل ل يا وتم
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 ارو ااا ا

 2 / | !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلا بابلا

 !ايوتعمو ايدام ةرساخلا (نونف) ٠

 فصن ةلجملا ىلإ ةراشإلا نود نم «ةفاحصلاب يروسلا نويزفلتلا ةقالع نع ثيدحلا لمتكي الو

 .نيرشعلا نرقلا تاينيناث يف تفقوتو (قشمد انه) ناونع تحت نويزفلتلا اهردصي ناك يتلا ةيرهشلا

 نأ لبق «ءلضفألا ميدقت يف ةبغرو يفاحص شماهو ةيفرح ىلع يوطنت تناك اهمأل أرقث ةلجم تناكو
 دلوت ةينف ةلجمل اتهاب اجذومن لكشتل (نونف) مسا تحت تاينيعستلا فصتنم يف يعوبسأ لكشب دوعت

 اهعيزوت مقر زواجتي ال ةلجم .مويلا ةطشان ةينويزفلتو ةينف ةكرح اهيف ةيروس نأ مغر ؛عوبسأ لك ةتيم
 مهسفنأ نويزفلتلا وفظوم ىتح اهب متهب الو ءاهنمث صخر مغر ةخسن ةئامسمخلا ةيروسلا قاوسألا يف

 ىلع قافنإلا نم ايونس نييالملا رسخت ةيروسلا مالعإلا ةرازو نأ بيرغلاو .مهل ةجمسلا اهتالماجم مغر
 يتلا ةسئابلا ةروصلا سيركت ىوس ءركذُي يونعم دودرم يأ نود نم ًايدام ةرساخلا ةلجملا هذه

 تسل كنأل» :روثأملا لوقلا هيلع قبطني يذلا يفاحصلا لمعلل يروسلا نويزفلتلا تارادإ اهلّضفت

 (!يسفن كاناش راع و ار >

 ٠٠١1/5/74 (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 يروسلا نويزفلتلا # تاعيذملا ةلود رايهنا

 يتلاو ءيروسلا نويزفلتلا سيلاوك يف يرادإلاو يجماربلا لمعلا ىلع تاعيذملا طلست ةرهاظ لثمت

 ميقب يمالعإلا لمعلا اهيف طلتخي ةماع روض نون عرج اسك ةريخألا تاونسلا يف تلحمضا

 !ةنهملا دعاوق لك طئاحا ضرع برضي ام ابلاغ يذلا ينمألا ءاوقتسالاو «تايبوسحملاو ةطاسولا

 ل ل ا ل

 ظ !(ةعيذمو ةلود نامز لكل) يروسلا نويزفلتلا ين لاوط تاونسل ةدئاسلا

 هنياتمب ريشا ياللا ناره ةلاتدع ىلا مالطا نينوي دلوع قو هكا وتتم عيسم ,لاوجح لكم

 .(نويزفلتلا ةلجم) جمانرب دادعإب نويزفلتلا ةرادإ ينتفلك ءربك ىلع تاعيذملا نؤوشل ةقيقدلا

 ءاقبإلا وأ ةلجملل ميدقلا لكشلا لك فسن يف ينتريخف ءاهنيح ةرادإلا عم ءيش لك ىلع تقفتا

 نواعتأ نأ بحأ يذلا جرخملا رايتخا يفو لب «ةبسانم اهارأ يتلا تاعوضوملا رايتخا ينو «هيلع

 نأ عطتست مل. .ًادحاو ًائيش نكل ءأضيأ هترمإ تحت لمعيس يذلا ينفلا مقاطلا يف لخدتلاو .هعم

 حمطت تناك يذلا جمانربلا مدقتس يتلا ةعيذملا رايتخا : :هب يه تبت نأ الو «هيف ًارايخ يل كرتت

 رمستي ناك يتلا سيمخلا ةرهس يف ثبي ناك هنأل ءيروسلا نويزفلتلا تاعيذم مظعم هب روهظلل

 .يئاضفلا لابقتسالا قابطأ راعسأ راهنت نأ لبق ءيروسلا نويزفلتلا ةشاش مامأ سانلا اهيف



 لوركا !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلا بابلا

 ةدهاشم باذعو ةناهم نع ةبلك دهس اقبط يركشي نأ لوستم يأ رودقم ف 00

 متي نأ «ةرادإلا يأر رقتسا «رابغلا هنع ضفنو جمانربلا قالطإل لمعلا نم نيعوبسأ دعبو مهمل

 اهلضفي نهادحإ تاعيذم عبرأب ىرخأو «ريزولا اهلضفي ةعيذمب ةدحاو «ةقلحلا نم نيتخسن ليجست

 !دحأ اهلضفي ال ةديج ةعيذم ةعبارلاو .ماعلا ريدملا ىرخأو «نويزفلتلا ريدم

 نويزفلتلا يف ةرهاظ كانه نأل ,تاهويدوتسالا ىلإ ةجاحلا طغضل حارتقالا ذيفنت نم نكمتن مل اعبط

 ...سكعلا ثدحي نأ لدب تاهويدوتسالا باسح ىلع تددمت بتاكملا نأ يهو «قيرعلا يروسلا

 لواحأ نأ لبق «كابترالا يف ةياغ ترهظو «تاعيذم عبرأ نم ةدحاو ةخسنب ةقلحلا تروص يلاتلابو

 اعوبسأ روهظلاب نابوانتي نيقيرف ىلع عبرألا تاعيذملا ميسقت يهو «ةرادإلا عم طسو لح ىلإ لصأ نأ

 .ميدقتلا يف ربكأ ماجسناو ةقاشر قيقحتل عوبسأب

 ال ىتلا ةئفلا نم ةسماخ ةعيذم كانه نأ ينربخأو «نويزفلتلا ريدم يناعدتسا «ةديدع رهشأ دعب

 يديلقتلا يدرمت تنلعأ !!(نويزفلتلا ةلجم) جمانرب يف ةكراشملا ديرت «ابلط اهل اوضفري نأ نوعيطتسي

 اهذخأتسو ةلجملا ديرت اهنأ اهتاليمز نم دشح مامأ تلاق ءاهايإ ةعيذملا نأ اصوصخو «رارقلا ىلع

 يف يل :ةمزاحو ةدودو ةربنب يل لاق «ةينهملا يتقاحل قفشي ناك يذلا «نويزفلتلا ريدم نكل )

 .ةرادإلا ىلع اهيأر ضرفتو ةشاشلاب مكحتت ةعيذم كانه ةرتف لك نأ فرعأو «نرق عبر نويزفلتلا

 يف هتلذب يذلا دهجلا لك رسخت اذإملف «لكلا ىلع يشمتب نهيف اهتملك نيموي اهل ةعيذم لك ينعي
 .(هتمواقم ىلع الرشتة ردقاال انيق مواقتلا لجأ ناي جنانرلا

 يناعت تناك يتلا ةسماخلا ةعيذملاب ٌتلبقو «يتنهم تابلطتم عم لماعتلا يف ةيعقاولا نم ردقب ٌثيلحت

 روهظ ةدم ريصقت يل ةبسنلاب لحلا ناكو «ةلمج لك ةيادب عم قهشت اهنأ يهو :طيسب يظفل بيع نم

 ريتنوملا ىلع ناك جاتنوملا يفو ...يتوصلا قيلعتلا دمتعت يتلا ةيناديملا ريراقتلا ددع ةدايزو «تاعيذملا

 !اقح ةينضم ةيلمع يف تاقهشلا هذه وحمل «ةيفاضإ جاتنوم ةعاس نم رثكأ «ةقلح لك ىلع فرصي نأ

 ترخأتو «ىربكلا قدانفلا دحأ نم ةلوقنم ءاوه لا ىلع ةرشابم ةلفح دعي ناك هنأ «يل ليمزل ثدح دقو

 ثبلا لبق كانه نوكت نأ نع ًاضوع ءاوه ا ىلع جمانربلا ةيادب نم ةعاس عبر دعب تلصوف ةعيذملا



 12 ظ ةروثلا لبق ام ةيروس

 يف لمعلا مارتحا ةياح ذختتي نأ نكمي ءارجإ طسبأ وهو «ميدقتلا يف ةكراشملا نم اهعنم ررقف «ةعاسب
 ًابصغ لفحلا مدقتو لخدتس اهنأ هتربخأ «ريزولاب ام ةقالع اهطبرت تناك يتلا ةعيذملا نكل «لاحلا هذه
 [تدارأ اه ال ناك لا ّدلا اهفتاه قم ةدخاو ةملاكميو ةةوفلخخ نم نمار نعؤ:ةلع

 تاعيذملا لوبق ناحتما يف ةكراشملا نع عانتمالا ررق دقف «ةيروس يف نيعماللا اماردلا يجرحم دحأ امأ

 ...ةنجللا لمع يف لخدتلا سيل ببسلاو «ةجاحلا تضتقا املك يروسلا نويزفلتلا هيرجي يذلا .ددجلا
 تاعيذملا نأ ةلكشملا نكل «ةيرح لكب هارت يذلا مييقتلا عضتو ءلأستو صحفت نأ امل قحي ةنجللاف
 را ل اكسال «بعتلا اذه لك دعب نحجني يقاوللا

 !لاوحألا نسحأ يف ةمئاقلا كلت

 نهتاطابتزاو تاعيذملا تاعارص عقو ىلع ةليوط .تاونسل يروسلا نويزفلتلا راس دقل ...معن
 ةعيذم نم رثكأ «ةريخألا نيرشعلا تاونسلا يف نويزفلتلا ىلع ترم دقو «ةذفانلا ةينمألاو ةيرادإلا

 دنع يهتنت الو يعرشلا جاوزلا نم أدبت «تارباخم وأ شيج طابضب ةديطو تالصب طبترت تناك

 راهظإل ديرت يذلا زيحلا اهئاطعإ ضفر وأ ءكلت وأ ةعيذملا هذه ةفلاخم ناكو ...يرسلا جاوزلا

 ةلازإل ةويرغلللا تارادإ خاضت تناك ام ةداع يذلا ...سأرلا عجول ةاعدم «ةذفانلا اهتوقو 5-5

 اهنا يهتوؤب لإ مجرلا ااه لوبا ليقدم

 نمو ريزولا نم مهخيبوت وأ ءمهلقن وأ ءاردم ةلاقإب نببست تاعيذم «نويزفلتلا خيرات ىلع رم دقو
 رصتقت دعت مل يتلاو «ةبولطملا ةصرفلا نهئاطعإو «مهتارارق سحل ىلع مهرابجإ نع كيهان ...هقوف
 دجأ ىوقي نأ نود نم «ًاضيأ دادعإلا ناهتما ىلإ ةريخألا تاونسلا يف اهتدعت (نإو ءطقف ميدقتلا ىلع
 !ةيوسلاو نومضملاو ةغايصلا يف قيقدتلا وأ «ةبساحملا ىلع

 هذه عفرت تناك يتلا ماقتنالاو مارغلا تاقالع نم ءاهسفن ةينويزفلتلا تارادإلا ضعب ملست مو
 جماربلا لك يف اهرشح تارربم ودغتف ...ًادغ نيلفاسلا لفسأ اهلزنت مث «مويلا ريدملا اذه دنع ةعيذملا

 !ةشاشلا نع اهئاصقإو اهشيمهت تارربم اهسفن يه «رفسلا تامهمو

 لإ داق ةردقب نوحت مث ربحا عسا تلا .ءادوس مايأ



 ع١ !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عيارلا بابلا

 - ضرتفي ايف اصوصخو «ةشاشلا ىلع روهظلا نع ىلوألا بابشلا تاونس نزواجت يتاوللا وأ تانيدبلا
 بعكب رارقلا اذه ٌنحسميس تاذفنتملا تاعيذملا نأ ءاهنيح عيمجلا نظ دقو (ةورذ تاقوأ) هنأ

 ترابا ...ةأجفو .هنع عجارتي مل رارقلا ردصأ يذلا ريزولاو ...ترم مايآلا نكل «ةداعلاك نهئاذح

 شقاني نأ جرخم وأ دعم يأل ًاحاتم راصو ءاهاحضو ةليل نيب يروسلا نويزفلتلا يف تاعيذملا ةلود

 اهنأب ةدعوتم اهردص ىلع اهديب برضت وأ «نمألاب هددبت نأ نود ...اهضفر وأ ةعيذملا هذه رايتخا يف

 يف ةيبوسحملاو ةطساولا نيوانع نم ًاناونع تناك يتلا تاعيذملا ىدحإ تأجل :كلذ نم رثكأ
 يذلا ريزولاب ضرعتو .نويزفلتلا ةرادإ متشتل ةصاخ ةلجم ىلإ .لازعلا ديكو صرفلا ىلع لوصحلا

 .كلت وأ ةعيذملا هذه نع ةباتكلا انايحأ لمشي ةيروسلا ةفاحصلا يف عنملا ناك نأ دعب ...رارقلا ردصأ

 سيلو «ةفاحصلا يف اهنع بتكن نيح ىتح انتويب برخت نأ عيطتستو «مالعإلا ريزو نم ةبرقم اهنآل
 !نويزفلتلا يف لمعن نيح طقف

 ملو «هئادأ يف وأ نويزفلتلا ةيلقع يف ركذي ريوطت نع تاعيذملا ةلود رايهنا ضخمتي مل ةلصحملا يف
 مل .ىرخأ بناوج ىلإ ىقترا انإو «يلخادلا يرادإلا داسفلاو ,يجراخلا ينمألا ذوفنلا مجح عجارتي

 شماه لا نم عون وه «تاعيذملا ةليود معد نع عجارتلا ربتعا نكل «لبق نم لاخلا ةعيبطب اهلفغي نكي
 ناك رمألا ةقيقح يف شماهلا اذه نكل ...يروسلا مالعإلا يف بقترملا ريوطتلا ثادحإل يرورضلا

 .ةنهملا مارتحا ةلقو تازواجتلاو تاهوشتلاب ةئيلم تايئاوشع ةيحاض يف طيسب هوشت ةلازإب هبشأ

 نأش نمنأش «ةعئاض نهظوظحو «تفاخ نبتوص ناك ءالؤه نكل «ةشاشلا ىلع ةلالطإلا ةصرف

 ىرخأ تاطحم يف لمعلا ةصرف نمل تحيتأ ءالؤه نم ريثكلا ةمثو ...مويلا هلك يروسلا نويزفلتلا

 نأل ...ةوقب ةزرابلا هوجولا نم نحبصأ كلذ عمو «ةيرادإ تايبوسحم الو ينمأ معد الب ؛ةريهش

 نم سيلو ءاهمارتحاو ةنهملل يقيقحلا صالخإلا نمو هلخاد نم هتطلس دمتسي عادبإلاو مالعإلا

 5 5/١5///١ :(يبرعلا سدقلا) ةديرج



 !سالفالا ةزجعم :يروسلا نويزغلتلا 2 أديدج اجمانرب 4

 'ريوطت ةطخ يف :ًاديدج ًاينويزفلت ًاجمانرب )1١5( اريخؤم ثالثلا هتاونق ىلع يروسلا نويزفلتلا قلطأ

 لكف ؛(ةعوطقم ةبرق) يف ميقعلا خفنلاب هبشأ اهنأ ءجماربلا هذه ضعب تدهاش نأ دعب تدكأت «ةسئاي

 هند .ءاكبلا ىتح كحضمو «عاخنلا ىتح فلختمو «ةلاثلا ىتح ميدق يروسلا نويزفلتلا ديدج

 الب ريوطت «ةيرح شماه الب ريوطت :ثاللثلا تاءاللا راعش عفرت يتلا «ةغرفملا ةقلحلا سفن يف رودي

 نايك يكرر يبيت براك هرم ءانغتسالا يف ةين يأ الب ريوطت « «ةقيقحلا ةبيرض عفد

 ظ ف ٌرشم يمالعإ خيرات يأ نود نم طبرلاو لحلاو «ةرادإلا

 ...باجعإلا ضعب جماربلا كلت يف يركفلاو ينفلا سالفإلا ىلع رارصإلا اذه قححتسي اا لع

 رود لثمي نأ ررق امهم .يرصع ينويزفلت دهاشم قوذو لقع هروصني ال ا

 اهبف سبل ةليل ل" ىووسلا ةويؤفلتلا ةشاش عم يلتخي نأل رطضي نيح «ناقتإب هسفن مامأ فلختلا

 لئامت يف لمأ يأ نويروسلا دقتفا نأ دعب ءاردب راص يذلا يعانصلا رمقلا اعبط دوصقملاو رمق ءوض

 !ديدج نم ضوهنلاو ءافشلل يلحملا مهنويزفلت



 قد !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلا بابلا

 !ضيرملا لجرلل ةيريوطت ةطخ ٠

 ةعاذإلل ماعلا ريدملا ةميلح دجام ديسلا دعو «قشمد ةعماجب مالعإلا مسق بالط عم هل ءاقل يف

 ليوحتبو .يروسلا نويزفلتلل ةعبات ةديدج ةيروس ةيرابخإ ةانق قالطإب ؛ةيروس يف نويزفلتلاو
 ًاءزج اذه نأ ًاريتعم ءاهتاذب ةمئاق ةينويزفلت تاطحم ىلإ ةيروسلا تاظفاحملا يف ةينويزفلتلا زكارملا
 يف ةيريوطتلا دوعولا هذه تققحت ول ىتح ًاعبط !اهريدي يتلا ةئيحلا يف ةلماشلا ريوطتلا ةطخ نم
 قلطأ يذلا فصولا هيلع قبطني يذلا ءيروسلا نويزفلتلا نم عقوتي ال ًادحأ نإف ءلجاعلا بيرقلا
 نأل «ةافاعمو ةميلس ةينويزفلت تاطحم بجني نأ (ضيرملا لجرلا) :اهمايأ رخآ ةيناثعلا ةلودلا ىلع
 !«هيفو هنم لخلا دود» :لوقي يقشمدلا يبعشلا لثملا نألو «ماظعلا يف رخني تاب سوسلا

 ٠" ١ا/ /ه /١١/ (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 كليلف ةنسح كدوسلا نويزفلنلا تاقباسم 2 ةيلائاز رئاوجلا

 ةريثك يوالب عئمت

 يك ةينويزفلتلا اهتاقباسم جمارب يف ةيلاملا زئاوجلا ىلعأ دصر يف ةيبرعلا تاطحملا سفاننت نيح يف
 يتلا ةيلاملا زئاوحلا ىوتسم يف ةسفانملا جراخ هسفن ربتعي يروسلا نويزفلتلا نإف ءاهيدهاشم بسكت

 ظ يبعسلا لالا جر امرأ "ووصل او ركب رمل » ادي لع ردع رسايل هجمارب اهمدقت

 تناو يوك ةديلورلا وعدت نأ نم لضقأ ءيعم كئاقل يف اشوشب نك يأ «ينيمعطت الو يتيفالا

 !هجولا مهجتم

 كحبر) ناونعب يروسلا نويزفلتلا يف ىلوألا ةانقلا لع تاقباسم جمانرب ًارخؤم ٌتدهاش دقو
 هترقف يف دمتعي جمانربلاف .هزئاوج هغلبت يذلا ليزهلا يداملا ىوتسملل اقح فسأللاب ترعشو (ديكأ

 -ملاظلا هيبشتلا هذه نم ارذعو - (نويلملا حبريس نم) رارغ ىلع ةيدعاصت ةقباسم ىلع ةيسيئرلا

 براقي ام يأ ...طقف ةيروس ةريل فلأ نورشعو سمح يه ,جمانربلا اذه يف ىربكلا ةزئاجلاو

 !يكيرمأ رالود ةئامسمخلا

 ةيدعاصت ةقباسم يف ىربك ةزئاج نوكت نأ امأ ءبعص لاؤسل ةلوقعم ةزئاج هذه نوكت نأ نكمي ًاعبط

 ىلع ًادحاو غلبت ال ةزئاحجلا هذه نأل ,جرحم هنأ دقتعأ رمأ وهف ءآلاؤس رشع ينثا نم رثكأ اهتلئسأ غلبت



 عه !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عيارلاب ايلا

 نويلم هتزئاج تناك نيح (نويلملا حبريس نم) اهمدق يتلا «لاير نويلملا ةزئاج نم نيسمخو ةئاسمخ

 !!ًايلاح لاير ينويلم تراص يتلا هتزئاج نم فلأ ىلع ًادحاو غلبت ال يهو «لاير

 ةيروس ةريل فلأ نيرشعو ةسمخلا غلبم نأ مويلا ةيروس يف ةشيعملا ىوتسم فرعي ال نم دقتعي الو
 ىتح ءارشل يفكي ال وهف ...ةيئارشلا ةوقلا سبياقمب ٌديبك غلبم (ديكأ كحبر) جمانرب همدقي يذلا
 ةلحر يف «نيلوؤسملا دالوأ دحأ اهيضقي نأ نكمي عوبسأ ةدمل مامجتسا ةلحرل وأ ءلومحم رتويبموك

 !ةيلخاد ةيحايس

 نويزفلتلا يدهاشم نم نيقباستملل ةيفتاهلا تالاصتالا ىلع دمتعي ...اذه (ديكأ كحبر) جمانربو

 .يويلخلا تاكرش ىدحإل عبات مقر ىلع لب «ةيداعلا فتاوه لا ماقرأ ىلع متي ال لاصتالا نكل ءيروسلا

 ةكرشلا وأ .هذه يويلخلا ةكرش موقتو ...ةديدع تارم ةيداعلا ةملاكملا رعس قوفي هيف ةقيقدلا رعس

 نأ يأ «يقابلا ذخأت مث ...نيلصتملا تاملاكم راعسأ نم نويزفلتلل ةبسن عفدب ءطخلا تزجح يللا

 ىلع مهعم ةعيذملا ةشدردو «نيدهاشملا تالاصتا لالخ نم .داكي وأ هسفنب هزئاوج لومي جمانربلا

 بويج ءلمو «نكمأ ام ةملاكملا ةدم ةلاطإل «ةقباسملا ةلئسأ جراخ ةجمس ةيبناج ثيداحأ يف ءاوحلا

 !نيلوؤسملا ءابرقأ وأ دالوأل ىرخأب وأ ةقيرطب دوعت ام ًابلاغ يتلا تاكرشلا كلت

 اهب نيدهاشملا نينمت نمو «ةليزهلا ةيلاملا زئاوجلا هذه عفد نم نويزفلتلا لجخي ال .هلك اذه مغرو

 :نويرصملا انناوخإ لوقي (ى وأ «زبخلا فيغر ىلع لمارألاو ىماتيلا يدساحو «ةمعنلا ىثدحم بولسأب

 !«ةبجع ميتيلا ديإ يف ةكعكلا»

 نأ داتعا يذلا ءيروسلا نويزفلتلا خيرات يف ًاديدج ًابولسأ لكشي ال (ديكأ كحبر) نأ عقاولاو
 «تاتف» ةيلاملا هزئاوج نم لعجي نأ يأ «دهاشملا ةأفاكمب رمألا قلعتي نيح اهيلع ذحشيو هدي رسكي

 ملف مويلا امأ «ةيزمر ةزئاج» لوقلاب ةملكلا نولمجي ةقباس تارتف يف نيعيذملا ضعب ناكو ءرثكأ ال

 رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ركذأ تلزال انأو .نطبملا راذتعالا اذهب ىتح مهسفنأ نوفّلكي اودوعي
 اهمدقيو (ارالود نوتس) «ةيروس ةريل فالآ ةثالثلا جرخي (يشاملاع لاؤس) جمانرب عيذم ناك فيك

 ةقيدح) لافطألا تاقباسم جمانرب ركذأ لازأ ال اى «ةليلق تاونس لبق اريماكلا مامأ زئافلا قباستملل

 نيماعلا ءاردملا دحأل ًابيرق ناك «نيدبلا رازن ىعدي تابوركأ لثمم همدقي ناك يذلا (تامولعملا
 فتاوملا طوطخ نآل ءهاوس وأ جمانربلا مدقم ءابرقأ ىلإ زئاوجلا بهذت تناك فيكو «نيقباسلا



 5 ظ . ةروثلا لبق ام ةيروس

 ةرادإ نأ نع كيهان «ويدوتسألا لورتنوك لخاد نم قباستملاب لاصتالا متيو اهلاغشإ متي ةيضرألا
 ةغوم )وأ (ةوهق سبك) ىلإ تلوح يتلاو «جمانربلا كلذ زئاوج ةميق يف ققدت دعت مل نويزفلتلا

 وه -ًاريغص مأ ناك ًاريبك - ايلام دهاشملا مارتحاف .. .تارالود ةرشعلا ىلإ اهتميق لصت ال (باعلأ

 !اهسفن ةبترملا يف يتأي ًاينفو ًايركف همارتحا نأ اى ءيروسلا نويزفلتلا مومه رخآ

 نويزفلتلا تاناكمإ يف لعفلاب «ةريصب نيعلاو ةريصق ديلا» نأ مكدحأ قدصي دقف ...ءدب ىلع دوعو

 ةريصق نوكت ال ديلا هذه نأل ءاولعفت الأ وجرأ ...ًارخاس لاقملا علطم يف تلق اى «ةيداملا يروسلا
 «ىربكلا ةيسايسلا تالافتحالل ةحوتفملا تاينازيملا يروسلا نويزفلتلا دصري نيح «قالطإلا ىلع

 كارشإ لجأ نم روجألا ىلعأ دصريو «اهب لافتحالا يف هتاقاط لك رفنتسي ةليوط تاونسل لظ يتلا

 سكاعم يمالعإ دودرمب تأت تناك ام ًابلاغ يتلا «قيفصتلاو ءالولا تاناجرهم يف نينانفلا رابك
 تارادإ نأل ءمهبولق قامعأ نمو ءالولا لك نونكي اوناك ول ىتح تانويزفلتلا قالغإل سانلا عفدي
 دودح لك زواجتي يذلا مالزتسالاو ةجفلا ةغلابملا نم اموي حتست ملو ,يحتست ال ةبقاعتملا نويزفلتلا

 !تابكنلاو تاململا هذه نم نيكسملا يروسلا دهاشملا ذقنيل شدلا يتأي نأ لبق «تاذلا مارتحا

 نم عون ىلإ يروسلا نويزفلتلا تاقباسم جمارب يف ةيلاملا زئاوجلا ليوحت نإ لوقلا ىراصقو
 ىري ءدساف يمالعإ ماظن ةيلآ نع لب ءيروسلا نويزفلتلا تاناكمإ فعض نع أجتان سيل ««ةقدصلا)

 10 و و امال اوما
 ...دوعصلاو ءاقترالا يف رخآ ريدم تاحومط هجو يف فقي وأ .هيسرك ىلع نم ًاريدم علقي نأ

 9 ءاهنوضبقيس نمل ًاباسح بسحي ال هنأل ؛هزئاوج نم يروسلا نويزفلتلا لجخي نل «لاحلا هذه لثم
 زئاوجلا كلت ضبقب دهاشم يأ نم ىلوأ مهن ار

 «!هروث محلب ىلوأ احج» نأل ءاهتلازه ىلع

 0017/8/٠" (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 ةينمأ ةطخ :يروسلا نويزفلتلا 22 ناضمر مسوم ةخبط

 )ةيروص تاعامتجاو

 (يأرلا)و (يبظ وبأ)و (يس .يب .مإ) و (يبد) ك اهيدهاشم مرتحت يتلا ةيئاضفلا تاونقلا تأدب

 يف اهتاشاش ىلع اهضرعب درفنتس يتلا ةيماردلا تالسلسملا ةطراخ ميدقت يف ءرهش نم رثكأ ذنم

 نمضت يتلا لاكشألاو غيصلا لمحأ راكتبا يف تسفانتو تاطحملا هذه تننفت دقو ...ناضمر

 ىلع سفانتلاو همامتها ةراثإو ءدهاشملا ىلإ لوصولا ةعرس «ناضمر امارد نع ةيجيورتلا اهتانالعإل

 .اهتاشاش مامأ هل مئاد دعقم زجح

 اذه اهينعي يتلا ةينويزفلتلا تاطحملا رثكأ دحأ هنأ ضرتفي يذلاو «قيرعلا يروسلا نويزفلتلا امأ

 هرداوكب لوغشم ةجئارلا ةيماردلا ةعانصلا هذه نم ًاماه ًاءزج نأب رخافي نأ عيطتسي هنأل ءمسوملا

 ىوقلا زكارمو ةينمألا عرفألا ءاسؤر ىدل اضرلا دعاقم زجحب ةلوغشم هترادإ نأ ودبيف «ةينطولا
 يتلا ةيهيفرتلاو ةينمألا اهتطخ نم ًاءزج «ةيناضمرلا تالسلسملا ةطراخ تراص يتلا «ةيسايسلا

 نالعإ لبق ةريخألا تاعاسلا ىتحو ىوقلا هذه لخدتت ثيح ...ماع لك يروسلا دهاشملل اهدعت

 لمعلاو «ةيناثلا ةانقلا ىلإ ينالفلا لمعلا يمرو ...كاذ بيرقتو لسلسملا اذه داعبإب ءمايصلا مسوم

 اذه دنع مهضعب ةوظح ىدمو «هيف نيكراشملاو هعانص ةطاسو ةوق ىدمل اعبت «ةيئاضفلا ىلإ ينالعلا



 ل ظ ظ ا ةروثلا لبق ام ةيروس

 ةرادإ ىلع سيل «ةياهنلا 0 ئارلا صرف يف ردقألا وه عورفلا يأوي كاذيوا تملا عوفلا

 !ىرخألا ىوقلا زكارم ىلع لب ءاهدحو نويزفلتلا

 د يا ا

 .ثالثلا هتاونق نم يأ يف لمع يأ ضرع

 ؛تالسلسملا مييقتب موقتو «ةيجماربلا ةطخلا سردت اهنأ يف ؛حم حجبت نويزفلتلا ةرادإ أتفت ال كلذ مغرو

 ةلس يف ىمرتس «ةيروص ةطخ عضول ءًايروص ًايعاتجا سأري نأ نم مالعإلا ريزو لجخي الو
 يف ىتح ةيروصلا ةلاحلا هذه نأل «ءاثرلل وعدت يتلا تاحيرصتلاو تاماستبالا لك عم ؛تالمهملا

 !مزاللا نم رثكأ ةحوضفم تتاب ...ينفو يناضمر مسوم بيترت

 او يور تاروت را ا رس ام وكل

 يف رارقلاو لمعلا لصافمب نيكسمملا ضعب تارارق نم ًانايحأ ىقرأو محرأ ودبت «ينويزفلتلا

 ىلا ةقفلاو ةضريشزللا| .عباز اقفال نك هاا د رف مدر نمو رود قروسلاا ب ووقت

 ةقيضلا ةيصخشلا حلاصملاو تاهبشلا نطاوم نع نكمأ ام داعتبالاو «ةيناضمرلا ةشاشلا مرتحت

 مهبصانم نم نوجرخي نيح اهب نوركذيو نوريعي ءاهباحصأ نيبج يف راع ةمصو ودغت يتلا
 ةئيهل ًاماع ًاريدم ناك نيح «تاونس ذنم تمصع ضاير بتاكلل قبس دقف ...الجآ مأ الجاع

 (وكال و ه) همسا هفيلأت نم ًائيدر ًالسلسم ةيناضمرلا ةطراخلا ىلع ضرف نأ «نويزفلتلاو ةعاذإلا
 قبس اى «تئافلا ماعلا نم ًاتئاب ناك هنأ يأ ءقباس يناضمر مسوم يف تاطحملا ضعب يف ضرع

 نع بيطخلا لساب جرخملا اهجوز لسلسم تضرف نأ نيماع لبق روبج انايد نويزفلتلا ةريدل

 دعب هنع اوبتك نم مظعم ةداهشب لامعألا أدرأ نم ناك هنأ مغر ةورذلا تقو يف ينابق رازن رعاشلا

 ؛اهجوز ةوظح سميلو ينابق رازن ةماق وه تقولا اذه لسلسملا ءاطعإ يف ببسلا نأ ةيعّدم ءكلذ

 ةيروسلا مالعإلا لئاسو يف اهتوم ثدح ىلع رك رس

 !هفات يجازم ببسل

 ظ عفرو تالسلسملا مييقتل عفدُت يتلا ىواشرلاو «تايبوسحملا هيف دوست طسو يف :لوقلا ىراصقو

 يف ةبغرلاو «هرشلا اهؤلمي ىبماركلا ىلع بقاعتت ىتلا ةدنسملا بشخلا تارادإ نمز يفو ءاهتاجرد



 اا ل ل يي م د دم دس ا

 0 ا ب و ب ا ا ب ب ب جبور بسب عسب عبو ب

 ها

 ا م ا مس سو مب عب مي ب وجب ب مس حو و

 1 !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلابابلا

 يف «ةينمأ ةبغر رغصأ عم ضراعتت نيح يمالعإلا لمعلاو ةهازنلا ميق راقتحاو «ينمألا ءاقترالا

 مظعم نع رخأتي نأ نم ءيروسلا نويزفلتلا لجخي نل ...اذهك نمز يف ...يشماه يعوضوم رغصأ

 نم ًاضيأ لجخي نل اك ؛مهألا يونسلا ينويزفلتلا مسوملا ةطراخ نع هيدهاشمل نلعي يك تاطحملا

 دوجو نع -كلذ مغر - تاءاعدإلاو تاحيرصتلا قالطإو «ةيهانلا ةرمآلا فتاوهلل تاصنإلا

 .كاذ داعبتسا وأ «لسلسملا اذه دعوم رييغتل مهتعفد ةيعوضومو ةينف تارابتعا

 يف يريهامجلا هروضح تاللامتحا رخآ ءائيشف ائيش يروسلا نويزفلتلا دقفي فوس ...اذهك نمز يفو

 !ءيش لك يف ضيضحلا وحن ريسي هنال ...يناضمرلا ةورذلا مسوم



 !نيدلا مجز نازوس ةبوذكأ

 جارس) يروسلا لامعألا لجر اهجوز عم جاتنإلا ىلإ نيدلا مجن نازوس ةيروسلا ةلثمملا تهجتا

 لسلسم ماعلا اذه اهجاننإا ةروكاب تمدق يتلا (ينفلا نا جاتا انضر 0 ةكرش تسسأف ما

 لثمت ةلثمم يأل ةفورعملا ةينفلا اياونلا نع رظنلا ضغب ؛عورشمو حابمو يداع ءيش لك انه ىلإ

 اهيف رهظت يتلا ةقيرطلا دقتني نم ىلع ًادر يدنجلا ايدان لوقت تناك امك «اهجوز سولفب» وأ اهسولفب

 !اهمالفأ يف

 ةرضاحت لالخ نم (ةيروسلااماردلا راصح) اهمسا ةيوذكأ نازوس تسلا عرتخت نأ ًيداع سيئ ام نكل

 ضعبل ءاحجيإلا. مث ءناضمر مسوم ةقالطنا ليبق قش قشمدب ربوج ةقطنمب يبرعلا يفاقثلا زكرملا يف اهتقلطأ

 اونطنطي يك لعفلاب ًاراصح كانه نأب (برع اي مهيلع) ةقيرط ىلع نوبتكي نيذلا ءجذسلا نييفاحصلا

 ةيثعبلا تاراعشلا ةناوطسأ نم كلذ ىلإ امو ةيثدبملاو ةتباثلا ةيروس فقاومب ةيفاحصلا مهاياوز يف
 دعب ؛يروسلا نويزفلتلا ةشاش ىلع (نويزفلتلا ةلجم) جمانرب يف ًاريخأ نازوس رهظت مث ...ةخورشملا
 220 :فراعلا ةجهلب لوقتل (ةخبطلا توتسا) نأ



 ا؟هأ !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلابابلا

 تاطحملا لك نأب .ءتقو لضفأ يف هجمربو اهلسلسم ىنتقا يذلا ءيروسلا نويزفلتلا ىلع نمت مث
 .يلساسمل يرصحلا ضرعلا ةصرف يروسلا نويزفلتلا يطعأ نأ تدرأ انأو (يرصح) ةرابعب ىنغتت
 !هئارشل ضورعلا نم ريثكلا ينتءاج هنأ مغر

 !؟كلسلسم ءارشل ةريثك

 تاطحملا تاشاش تبذك دقو .نويرصملا انناوخإ لوقي |(مك «ساطغلا بذكت ةيملا» ...مهم ال

 عفدي يتلا ةتباثلا ئدابملا ةيار عفرو ءراصح دوجوب لاقو اهعبت نم لكو «نيدلا مجن نازوس ةيئاضفلا

 ...تاطحم سمخ ىلع ضرعي (ةراحلا باب) الملا ماسب لسلسمف ...نفلا يف ىتح اهنمث نويروسلا

 همسا عضاوتمو ءيدر لسلسمو «تاطحم تس ىلع ضرعي (ملاعلا فقس) روزنأ تدجن لسلسمو

 ةيداعم ةطحمو (امهريغو «يف يت وين «ةيندرألا ةيئاضفلا) تاطحم ثالث ىلع ضرعي (شيواشلا نرج)

 فقس) ناضمر مسوم يف ةيروس تالسلسم ةثالث ضرعت (ىب .يب .لإ) يه يسايسلا ةيروس طخل

 كيهان ...ناضمر يف يروس لمع نم ةيجيلخ ةطحم ةيأ ولخت الو (حايتجالا -ديلولا نب دلاخ - ماعلا

 جاتنإ نم (تابالقنالا لجر) ناديز نميأ لسلسمف رشابملا جاتنإلا يف يجيلخلا لاملا ةمهاسم نع

 جرخملا ًايجاتنإ اهيلع فرشأ تالسلسم ةثالث تجتنأ تبروألاو «ضايرلا ين يمالعإلا زكرملا

 هتلوطب بعل يذلا (قوراف كلملا)» لسلسمو ...هجرخت يك سانيإ هتنبال اهدحأ ىطعأو يقح مثيه

 نيلثمملا تاكراشم نع كيهان (يس .يب .مإ) جاتنإ نم وه ءيروس جرخم هجرخأو يروس لثم

 يف ةمخض تاللسلسم جارخإب نييروس نيجرحم ةثالث مايق نعو (موجن) مهتفصب رصم يف نييروسلا
 ؟ةتباثلا ةيئدبملاو ةيموقلا فقاوملا مساب زازتبالا اذه اذالو !؟ليوهتلاو ءارتفالا اذه اذالف ...رصم

 ىلع ًاراصح كانه َّنأ طقف ةدحاو ةعاس ةدمل تاطحملا نيب بّلقي نأ دعب قّدصيس لقاع ناسنإ يأو
 !؟ةيروسلا اماردلا

 ٠٠١1/٠١ /5 (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 دوصقملا طلخلا :يروسلا نويرملتلا 2 يماردلا جاتنإلا

 )ةراعتسملا ةعمسلاو

 مسوم يف ةيبرعلا تاطحملا اهضرعت يتلا ةيروسلا تالسلسملا ًانايحأ يرؤسلاو .يبرعلا دهاشملا عباتي

 «صاخلا عاطقلا تاكرش جاتنإ نم اهيأ فرعي وأ زيمي نأ نود «ماعلا رادم ىلعو ٍينويزفلتلا ناضمر

 ًاجارخإو ًاليثمتو ًافيلأت ةيروس ةيوه لمحي لمعلا ةلصحملا يفف ...يروسلا نويزفلتلا جاتنإ نم اهمأو
 ! ينفلا فرعلا يف كلذ ةيمهأ مغر «جتنأ نم ةيوه ىلع ال ةدوجلا رادقم ىلع ىقبي مكحلاو

 اماردلا عاّنص دجو دقف ؛دوصقملا طلخلا اذه ىلع ًايمارد شيعي مويلا يروسلا نويزفلتلا نأ عقاولاو

 نم نأ «ةريخألا رشعلا تاونسلا يف هل ةعباتلا ينويزفلتلا جاتنإلا ةيريدم ةرادإ ىلع اوبقاعت نيذلا

  نويزفلتلا ديفتسي يك «صاخلا عاطقلا يف تالسلسم نم جتني ام لكل ةيروسلا ةيوهلاب لوقلا مهتحلصم
 راشتنا ةوقو روضحو قلأ نم صاخلا عاطقلا تالسلسم هبسكت ام «ةيماردلا هدوهع اوسأ شيعي يذلا

 .دوسألا ينويزفلتلا جاتنإلا ةيريدم عقاو نع ةفاحصلا ىهلتت يكو «ةيبرعلا ةينويزفلتلا تاطحملا يف

 نعو ...موبلاك قيعنلا نع ءوسلا ةنسلأ فكتف ءرهدزملا صاخلا عاطقلا تالسلسم عقاوب ىنغتتل

 قالطإب ةمئادلا ةيفاحصلا مهتالافتحا ءانثأ جاتنإلا ةيريدم يف نيلماعلاو ءاردملا ةداسلا وفص ريكعت

 .روزلا دوهشو قافنلا قاوبأ لك مغر يروسلا نويزفلتلا جاتنإ ةمس تتاب يتلا ةئيدرلا تالسلسملا



 0م | | هندي

 لعو !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلابابلا

 جاتنإلا ريدم ءارخؤم اهقلطأ يتلا دوعولا مويلا ينويزفلتلا جاتنإلا ةيريدم نع ثيدحلل ينراثأ امو
 نأ حرص يذلاو .رهشأ ةعضب ذنم هماهم ملست يذلا (نيساي دامع) يروسلا نويزفلتلا يف ديدجلا

 (يكيرمأ رالود نييالم ةعبرأ يلاوح) ةيروس ةريل نويلم ٠ ماعلا اذه اهتنازيم غلبت جاتنإلا ةيريدم

 ناو.« لو تاييوسحملا كيغنأ و :ةيازذلا ثارهسلاو ةااماسملا جاتنإل عبطلاب اهلك ةصصخم

 ! ىهتنا ةءافكلا ريياعم ىلع دامتعالا نودو ةبساحم نود صرفلا عيزوت دهع

 دقو «شيجلا يف قباس طباض وه يروسلا نويزفلتلا يف ديدجلا يماردلا جاتنإلا ريدم نأ فورعملاو

 ينفلا هخيراتب هيف اهركذي ادر لسرأف «ةمولعملا هذه ةيلحملا فحصلا ىدحإ ترشن نيح جعزنا

 دقو ...رمعلا نم ردع ةييماحا ن ناك نيح جرس لمعلا قو ةباردلا ؟اتكلا و (دودحلا)

 ...ًارخؤم هعم روشنملا راوحلا يف خيراتلا اذهب ريكذتلل نيساي دامع داع

 قيسألا ,حاتنألا نيدمنأ اضيأ ركذتي فوس««فروسلا ةويؤفلتلا" ىف لمعلا ةاوجأ فرعي هو

 ًاطباض اضيأ ناك «جاتنإلا ةيريدم ةرادإ يف نيرمعملا لوطأ ناك يذلاو ميهاربإ سايلا بتاكلا
 اد مهلمع نوسرايي مهو ىتح هب اوطبتراو نمألا نم اوتأ نيرخآ نع كيهان ...شيجلا يف ًاقباس

 «ةيندم لمع ديلاقت هل ءرخآ نويزفلت يف ةنجهتسمو ةبرغتسم نيساي داع ةلاحف يلاتلابو ...نويزفلتلا

 تحت ينفلاو يمالعإلا ساديو ينمألاب يركسعلا اهيف طلتخي يتلا يروسلا نويزفلتلا ةنكث يف سيلو
 عم هلماعت ةيادب يف جاتنإلا ةيريدمل لسلسم صن مدقيل نيساي دامع لثم طباض أي نيحو ...لجرألا

 لماعي يتلا ةيدقنلا ريياعملا يه ام عيمجلا فرعي فوس ءيهان ًارمآ ًاريدم حبصي نأ لبقو نويزفلتلا

 نأ ًادعبتسم الو ًابرغتسم سيل يلاتلابو نويزفلتلا ةباوب زاتجي فيكو ...ةباتكلا نهتما شيج طباض اهب
 ! عقوتن مل مأ كلذ هنم انعقوت ءاوس «تاونس دعب ًاريدم حبصي

 ديلا عباصأ زواجتت مل اهبتك تالسلسم ةعضب دعب «ينويزفلتلا جاتنإلا ةيريدم ةرادإل نيساي دامع يأي
 اياكح) ريخألا شكوك نيدلا ءالع جرخملا لسلسم تاقلح ىدحإ يف لثممك هروهظ دعبو «ةدحاولا

 تايبوسحملاو داسفلا تابرض تحن حنرتي يروسلا نويزفلتلا يف يماردلا جاتنإلاو (راهنلاو ليللا

 مدقو ةيروس يف يماردلا جاتنإلل سسأ يذلا قيرعلا نويزفلتلا اذهف ...ءيدرلا جاتنإلاو تاطسولاو

 هتقالطنا نم طقف نيماع دعب (اياطق ميلس موحرملل ديربلل يعاس ةلسلس) ١957 ماع هل لسلسم لوأ

 فقت تالسلسم مدقي دوسألاو ضيبألا ثب تاونس ىدم ىلع رمتسا مث «ةزجعم هتاذ دحب اذهو



 5 اا ض ةروثلا لبق ام ةيروس

 -يمارح تاركذم)و داهنو ديردل (انهلا مام) لاثمأ «يمازدلا جاتنإلا يف قحب ةخماش تارانم مويلا
 -بالود -ليللا اياكح)و ءشكوك نيدلا ءالع جرخملل (قارولا دعسأ -رصقلا ةراح -يدلب دالوأ

 (نيمسايلا توم)و يربص ميلسل (رمس)و «مانغ بيكشل (ةيزوف)و «ءيربج ناسغ جرخملل (ءابزلا
 ىتحو .ةديجلا تالسلسملا جتني نولملا ثبلا ةرتف يف رمتسا .يقح مثيل (طيسولا)و «حارجلا اديورل

 مامتهالا قحتست تالسلسم مدقت جاتنإلا ةيريدم تناك نيرشعلا نرقلا نم تاينيعستلا تاوئس

 مايأ)و يقح مثيهل (بولقلا ةرجه)و ءشكوك نيدلا ءالعل (لماك وبأ) ليبق نم ةدهاشملاو قيوستلاو
 لامعألا نم اهاوسو ءسوخاب ناسغل (ديرشلا)و يساتأ سودرفل (موكحملا)و الملا ماسبل (ةيماش
 .جاتنإ ادغو ءايلك لاحلا لوحت مث ءاهركذل لاجملا عستي ال يتلاو اهضرع دنع ًاماتها تقال يتلا

 نوجرخملاف .عونلا ثيح نم هتالاح أوسأ يف ءمكلا ثيح نم ًايبسن روطت يذلا يروسلا نويزفلتلا
 عفدو ؛يرادإلا ديقعتلا نم مهيفعت يتلا «صاخلا تاكرشل اوهجتاو ةيلك هنع اودعتبا امإ نوديجلا

 ةصرف اودجي مل نإ ءلمعلا ةيلآ مكحت تتاب يتلا حورلا عم اومجسنا وأ ؛مهلامعأ ريرمتل ىواشرلا

 هيف لخدتت تايبوسحمو ةصصاحم ماظن يف ةصرف نع نيثحاب نيجرخم ىلإ اولوحتو صاخلا عاطقلا يف
 ةفيظولا تارابتعا انايحأ همكحتو .ءبسحف جاتنإلا ةيريدم ةرادإ تسيلو نويزفلتلل ةماعلا ةرادإلا
 ريثك ةبهوم مادعنا نع رظنلا ضغب ذذب اهيدل نيفظوملا نيجرخملا لغشت نأ بجي ةيريدملا نأ رابتعا ىلع

 !ًايجارخإ اهتجلاعمو صوصنلا رايتخا يف ةينفلا مهتقئاذ طاطحناو ءمهنم

 ا ةورذلا تاقوأ يف اهضرع ىلع ىوقي ال ءلامعألا هذه جتني يذلا هسفن نويزفلتلا ىتح راص اذكهو

 > نيرلللا يالي ارب ينل ايار اولا سال ا ا نول دوس

 ا نافمرا نيرحلا حس يت ير هكر

 .ةفلك نم ديعي ال ءئدرلا لسلمملا قكل هن .ريدقت فعضأ يف ةيروس ةريل نويلم )١0( فلكي نأ نكمي
 ل يفعض وأ فعض فلك نإو ىتح ديجلا لسلسملا نيب ءائيش هجاتنإ

 دايمملا كباظعلا لج سارتر كرولا

 ىوقأ يف «ةريخألا رشعلا تاونسلا يف تضرعو تقّوس يتلا «ةيروسلا تالسلسملاو لامعألا لك
 يف مألا نويزفلتلا ةمهاسم تناكو ...صاخلا عاطقلا جاتنإ نم تناك ءانثتسا الب ةيبرعلا تاطحملا
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 لع !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلا بابلا

 مث ءاهتباقرل تالسلسملا صوصن ميدقت «تاكرشلا لك مازلإ ىلع فقوتت «جاتنإلا اذه ةريسم معد

 هذه روجأ عفد دعب ءريدصتلل ةقفاوم ذخأو ًاددجم اهتباقرل ريوصتلا دعب لسلسملا نم ةخسن ميدقت

 امدنع كعادبإو كركف ىلع رجتلا رجأو «يتباقر نمث يل عفدتو كبقارأ نأ بجي يأ .ةرئاجلا ةباقرلا

 !كلت وأ راكفألا هذه ام بيقر بجعت ال

 مويلا .ًايجمارب هريوطت بجيو ًايمارد روطت نويزفلتلا نإ لوقت ةعداخ ةلوقم ةمث تناك «تاونس لبق

 .دحأ ىلع ىفخت ال ةيجماربلا هلاح نأ اى ءاماردلا يف جاتنإلا عاونأ أوسأ مدقي وهف :ناعونلا ىواست

 .ةديجلا ةلمعلا درطت نويزفلتلا يف ةئيدرلا ةلمعلا نأو «ةدعاقلا وه تاب داسفلا نأ ليلد اذهو

 ٠١/ ٠٠١17 /5 (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 .. ةينويزفلنلا 4 4يروس :يروسلا نويرفلتلل يبد ةسسؤم ةحتم

  !خيراتلا جراخ خيرات

 دفع ىلا كرتقلا قاحيضلا راما لوخ ءاركوم' ةئروسلا ةيفايضقلا علقت: ذل قويزفلتلا ربخلا
 يبد مكاحل يمالعإلا قفارملا خيشلا هللا دبع دمحأو لالب نسحم يروسلا مالعإلا ريزو نيب ءقشمد

 نييالم ةيناثب ردقت ةيتارامإ ةيلام ةحنم ميدقت نع هيف نلعأ يذلاو «موتكم لآ دشار نب دمحم خيشلا

 «ةيملاع تافصاومب ًأخض ويدوتسأ مضي يروسلا نويزفلتلا يف رابخألل زكرم زيهجتو ءانبل رالود
 ةربخب لبقملا ماعلا فصتنم هزاجنإو هزيهجت مالعإلل بد ةسسؤم ىلوتتو تاينقتلا ثدحأب ًازهجم
 ةيرابخإلا تارشنلا-ىوتسم يف ةيعون هلقن لكشي نأ رظتني يمالعإ عورشم يف «ةيتارامإ ةدعاسمو

 روعش وأ جرح يأ الب ةيروسلا مالعإلا لئاسو يف مّدق يذلا ربخلا اذه .يروسلا نويزفلتلا يف ةيئرملا

 نم ريثكلا يروسلا نويزفلتلا خيرات نوفرعي نيذلا نييروسلا نييمالعإلا سوفن يف ريثي ,فلختلاب
 !اهيلإ انلصو يتلا لاحلا ءازإ ةقيمعلا ةبيخلاو ءىسألاو نزحلا

 . ماوعأ ةعبرأ لبق يأ ٠١٠١ ماع تسسأت «ةيزاجعإلا ةمهملا هذه اهب طونملا مالعإلل يبد ةسسؤمف
 ةعابطلاو ةفاحصلل نايبلا ةسسؤمو «يبد نم ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا نويزفلت لحم لحتل ءطقف



 ١ ةا/ !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلابابلا

 تارامإلا)و (ةيرصعلا ةرسألا) ئتلجمو نايبلا ةفيحصو «ةينفلا لامعألل يبد زكرمو ةيعاذإ تاونق

 ماع سسأت يذلا يروسلا نويزفلتلا خيرات ىلإ اسايق ةديلو ةلفط ودبت يتلا ةسسؤملا هذهو .(مويلا

 !اماع نيعبرأ نم رثكأب اهربكت ةطحم روطت نأ مويلا اهنم ابولطم ءاماع نيعبرأو ةعبس لبق يت

 ضعب ةراعإ يف نيرشعلا نرقلا تاينيعبس يف مهاس نأ قبس يروسلا نويزفلتلاف ءهطقف كلذ سيل

 ةراعإ باتك صاخلا يفيشرأ يفو «نميلا نويزفلت ىلإو «ةدحتملا تارامإلا نويزفلت ىلإ هتاربخ

 نيجرخملا دحأ ةراعإ لوح « ماع دمحأ ردنكسا دمحأ لحارلا يروسلا مالعإلا ريزو هعقو

 نيأو ءيروسلا ينويزفلتلا مالعإلا ناك نيأ ىرن يك .هصن يف ءاج ام ضعب رشنأ «نيينويزفلتلا

 : ١١/ ١9175 /8 خيراتب عقوملا ةراعإلا رارق تايثيح يف ءاج ثيح ...حبصأ

 ةدمل اهليغشتب تدهعتو «نويزفلت ةطحم ةينميلا ةيروهمجلا ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود تدهأ»

 رصانعل ةيلضفألا ءاطعإ ىلع نوينميلا نولوؤسملا حلأو «ةمزاللا ةيرشبلا رصانعلاب اهمعدو نيتنس
 تارامإلا ةلود يف مالعإلا ةرازو تبلط دقو .ةيدايقلا زكارملا يف ةصاخو ءيروسلا يبرعلا رطقلا نم

 يمالعإلا قفرملا اذه هيجوت ةيمهأل ًارظنو ...ءاعنص نويزفلت يف لمعلل رصانعلا ضعب ةراعإ «ةيبرعلا
 ىدل ينويزفلتلا جرخملا شكوك نيدلا ءالع ديسلا حيشرت انحرتقا «سيسأتلا ةلحرم يف ةصاخو ماهلا
 لع ةزذاق نوكتل ةينميرداوك دادعإو تيردت ىلوتي ثيحب «تويزفلتلاو ةعاذإلا ةئيهل ةماعلا ةيريذملا

 .(ةنكمم ةعرس ىصقأب ةراعإلا متت نأ ةيبرعلا تارامإلا ةلود دفو اجر دقو ...ًالبقتسم ةيلوؤسملا لمح

 يف ويدوتسألا جراخ ينويزفلت لسلسم لوأ 191/5 ماع يبد نويزفلت يف نويروسلا ٌرّوص دقو

 روصي يبرع لمع لوأ ناكو ...شكوك نيدلا ءالع جرخملل (صيلغ سأر) وه «يبد ءارحص
 ىوتسملا ىلع ةينويزفلتلا اماردلا نف ريوطت يف ةلعافلا مهتامهاسم نع كيهان ءءارحصلا يف ًالماك

 يضاملا نم ىركذ تحبصأ يتلا ةميظعلا هتايكيسالكو يروسلا نويزفلتلا ةبرجت نم اقالطنا «يبرعلا

 ةعمس تحبصأو «تايوتسملا ادرأ يف تالسلسملا نم يروسلا نويزفلتلا جاتنإ ىحضأ نأ دعب «مويلا

 ىوس «ةمدخ يأ يروسلا نويزفلتلا ال مدقي ال .ةصاخ جاتنإ تاكرش ديب ةديجلا ةيروسلا اماردلا

 ! كلذ ىلع ارجأ يضاقتو ءاهيلع هتباقر ضرف

 هقالطإو «يبد نويزفلتل اهريوطت يف ريظنلا عطقنم احاجن تتبثأ يتلا «مالعإلل يبد ةسسؤمل دوعأ

 لالخ ريغتت ملو (مهرد نويلم )5٠٠ اهسفن يه تلظ ةيلام ةينازيمبو 23٠٠١ 5 ماع ةديدج ةلح يف



 مهمل ا .دباا 5 0 ةويونلاةلفاةوروسا

 ال انأف «قايسلا اذه يفو ...اهمظع داسفلا رخني ىتلا ةمظنألاو لودلا يف ثدحي اى ءريوطتلا ةيلمع
 يأل يروسلا نويزفلتلا لثتمي نأ ةيناكمإب ككشأ لب «حاجنلل يبد ةسسؤم قيقحت ةيناكمإب ككشأ

 !رابخألا زكرمو ةرشن :ًاماع نيثالث ذنم هب فصعت يتلا ةمزألا بلق يف ًاصوصخو «جالعلل ةيناكمإ

 نإ ...ًايمالعإ سيلو ينمأ ساسأ ىلع راصتخاب ةمئاق اهنأل ءريوطتلاو ريبغتلا ىلع ةيصع ةرشنلا هذهف
 اهيلع فرشي نم نأ الإ «رابخألا ريدم وه اهريسي نم نأ مغرو «يروسلا نويزفلتلا يف رابخألا ةرشن

 ةكرابمو ةيكزتب الإ هنييعت متي ال ,رابخألا ريدم هلثمو ريدملا اذهو «يروسلا نويزفلتلا ريدم وه اهعباتيو

 نويزفلتلا ريدمو ....ههجو ىلو |نيأ يروسلا نطاوملا اهجاتحي يتلاك طقف «ةينمأ ةقفاوم) سيلو «ةينمأ
 :ةينمألا ةطلسلا اضر وحن رابخألا ةرشن يف هلمع لك يف هجوتي «ةيمالعإ ةيمست ًازواجت هيلع قلطي يذلا
 تاباسح يف .فقثم وأ يداع ؛يرع وأ لحم دهاشم يأل باسح الو ....هبقاعت نم وأ هئفاكت نم يهف
 !ةيوخلا ةرشنلا رابخأ وأ هةخوتملا ةقيقتللا نابخالا نفح قال يللا .«نابهألاةرقن

 ىدبتي اى رابخألا زكرم لمع ىلعو «رابخألا ةرشن ىلع تثدح يتلا تاريوطتلا دهاشمك تبقار دقو
 نع دقتعم او هجوتلاو رهوجلا يف فلتخت مل ةرشنلا هذه نأ تدجوف «ةريخألا تاونسلا يف ةشاشلا ىلع

 قيفرلا نمو ....هيلإو لوؤسملا نم يهف :ًاماع نيثالث ذنم يروسلا دهاشملا اهفرعي يتلا رابخألا ةرشن

 !هيلإو يثعبلا

 تازيهجتلا ثدحأب روطتم زكرم ءاشنإ ينعنو «ةليحتسملا يبد ةسسؤم ةمهم نم رخآلا قشلا نعامأ

 نتم يف هل فسؤي ام نكل «لعفلاب يروسلا نويزفلتلا اهجاتحي ةلأسم هذهف ...ةينويزفلتلا تاينقتلاو
 نيح يف ...تابحلاو حنملا ىلع تاتقت ةريقف ةلود نويزفلت ةلماعم ءيروسلا نويزفلتلا لماعي نأ ربخلا

 ةيسايسلا تالافتحالا ةنزاوم نم ةثيدحلا تاينقتلاو ةزهجألا ءارشل فرصت تناك يتلا نييالملا نأ

 ةمظنأ اهب ىرتشت تناك «ةظهابلا اهتاقفنو اهتابلطتم ىلع عقوي الأ ؤرجي دحأ نكي مل يتلاو ءىربكلا .
 ...سبايلاو رضخألا لكأت ىواشرلاو تالومعلا تناكو ءانايحأ (ةّرمعم)و ةميدقو ةقسنم ةينقت

 انلكو ...مويلا اهيلع رفوتي يتلاك هباش ام وأ ةدرخ الإ ةدروتسملا تازيهجتلا نم نويزفلتلل يقبت الو

 ةيطغتل هتازيهجت ىلع دمتعي نأ عطتسي مل نويزفلتلا نأ ٠٠١١ ماع ةيروسل ابابلا ةرايز لالخ ركذي

 يف مويلا اهضعب ةينانبل تاونق نمو يندرألا نويزفلتلا نم لقن تارايس راعتساف «ةماهلا ةبسانملا هذه

 ظ ظ !ءادعألا دادع
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 العلا !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلابابلا

 اهدهش ضو ةرتف دعبو «هئاشنإ ىلع اماع نيعبرأو ةعبس نم رثكأ دعب يروسلا نويزفلتلاف اذكهو
 ةيبرعلا لودلا سفانتتو «تاربنلا ردصي ناك نيح «تاينيعبسلا طساوأو تاينيتسلا طساوأ نيب

 ودبي يذلا نويزفلتلا اذه لوقأ «ةيدايقلا زكارملاو ةيلضفألا مهئاطعإو هيف نيلماعلا باطقتسا ىلع

 ىلع هسولج ةظحل نم خيراتلا عم لماعتي «مالعإ ريزو لكو «ماع ريدم لك نأل .هل خيرات ال نأكو

 تادعملا لوستيو «تابهلاو حنملا لوستي يذلا نويزفلتلا اذه لاح ىلع دحأ نزحي نل اذهلو ...هيسرك

 ؛هيف نولماعلا هسملي ريوطت ىصقأ |نيب «ةئشان ةيبرع تاسسؤم نم تاربخلا لوستيو «تازيهجتلاو

 يرجح روس ءانب ربع ىنبملاب ثبعلاو «ريزولاو ءاردملا بتاكم ثاثأ ىلع ةرمتسملا تاربيغتلا وه

 جيسنلا هوشي يذلا «قرزألا جاجزلاب بوكنملا ىنبملا ءاسكإ وأ .همدهب ريكفتلا مث تاريللا نييالمب
 منيب ...ضيبألا ماخرلا وأ رجحلاب ةوسككملا ةينبألا تاذ ءقشمدب نييومألا ةحاس ةقطنم يف يرامعملا

 ظ !ءادآلاو باطخلا يف افلخت دادزتو ىواهتت هتشاش

 زكرم ىوس «موتكم لآ دشار نب دمحم خيشلا ةحنم نم يروسلا نويزفلتلا بسكي نل ....ةلصحملا يفو

 ىمسملا مسجلا لخاد نم تالومعلاو ىواشرلا ةيلاملا ةحنملا هذه شهنت مل نإ :ةروطتملا تاينقتلاب ئيلم

 ناونع يروسلا نويزفلتلا رابخأ ةرشن ىقبتسو ...يه يه ىقبتف ءادألاو ةيلقعلا امأ (يمالعإ) ًازواجت
 ىوس داهتجا الو ...ينمألا يأرلا قوف ولعي يأر ال ثيح ...هرودو هخيراتل نمزلا زواجتو هفلخت

 !مراصلا يداحألا ههجو لع اضرلاو بضعغلا تاءاييإ حو نمو ؛يأرلا اذه لخاد نم تاداهتجا

 !رضاحلا بئاغلا ....يلتونقلا يركش ٠

 نع ىلخت يذلا ءديحولا يبرعلا ميعزلا مسا ةيبرعلا ةركاذلا نع بيغي نأ ءفسؤملاو نزحملا نم

 يركش يروسلا سيئرلا ينعنو ...ثيدحلا يبرعلا خيراتلا يف ةيبرعلا ةدحولا لجأ نم مكحلا يسرك

 مث «رصانلا دبع لامج ميعزلا عم ١90/7 ماع ةيروسو رصم نيب ةدحولا قافتا عقو يذلا ,لتوقلا

 ! سيئر بئان بصنم ىتح بلطي ملو ...ةسائرلا يمرك كرتو ءمكحلا نع لزانت

 دحأ ىلع حرط (نويلملا حبريس نم) ريهشلا يبرعلا تاقباسملا جمانرب نم عوبسألا اذه ةقلح يفف
 ,ةباجإلا نع قباستملا زجعف «ةدحولا قافتا عقو يذلا يروسلا سيئرلا مسا نع لاؤس «نيقباستملا

 !عبرألا ةباجإلا تارايخ نم نيرايخ فذح دعب ىتح



 ع ةروثلا لبق ام ةيروس

 فأما اذه نم ةاجنلل ريخألا لحلا ناكو .. عاشسالا ف 55 قياسا تاالواحم لك حجنت و

 !لاؤسلا لادبتسا وه

 ذنم ةيرحلا لجأ نم لضان لجر ...ثيدحلا يبرعلاو يروسلا خيراتلا يف ءيضم مسا يلتوقلا يركش

 يفو ...بيذعتلا ةوسق ببسب هئالمز ىلع فرتعي ال يك هنجس يف راحتنالا لواحو «كارتألا دهع

 .هكالمأ تردوصو 977١و 1947١ يماع مادعإلاب هيلع مكح ةيروس ىلع يسنرفلا بادتنالا دهع

 يسايسلا لالقتسالا ةكرعم ضاخو مواسي ملو نبي مل نكل ءابوروأو ةيدوعسلاو رصم ىلإ رفاسو
 يف ةلوثمأ ةيروس تناكو تايرحلا ىمح لالقتسالا دعبو .هنع وفعلا دعب لخادلا يف امك جراخلا يف

 هنجسو هدض ايركسع ابالقنإ ميعزلا ينسح ذفن امدنعو ؛ةسائرلا ىلوت نيح هدهع يف ءاضقلا ةهازن

 يف ميقيل بهذو ة ةيروس نم جرخف «هنع جارفإلاب ةبلاطملل برعلا ءامعزلا ىعادت «1149 ماع

 ةسائر يسرك ىلإ داعف «هتدوعب نوداني نويروسلا بهذ «تابالقنالا نم ةلسلس دعبو .. .ةيردنكسإلا

 ا

 !لوألا يبرعلا نطاوملا بقل رصانلا دبع هحنميلو «ةدحولا

 ةركاذلا هلهجت يذلا ...يلتوقلا يركش ميظعلا سل ل راما فيما

 مالفألا تارشع ةميظعلا ةينطولا هرثآم نع تزجنأل «ريخب يروسلا مالعإلا نأ ولو «مويلا ةيبرعلا

 !اهقحتسي ىتلا ةيماردلاو ةيقئاثولا

 !يسايسلا فاطعتسالا لئاسرو (ماش) ةانق ٠

 فرشأو «ةيمالعإلا تاقفاوملا تايفام عم نيرمألا «ةصاخلا (ماش) ةانق ةسسؤم يدنجلا مركأ دمحم قاذ

 مغر ....رصم نم ثبيل جرخيو هدلجب دفني نأ لبق ...ماع نم رثكأل هتانق ثب قلعو ...سالفإلا ىلع

 يروسلا نويزفلتلا رثأ يفتقت تانوغولس ربع ؛هتطحم لالخ نم ىسايسلا لزغلا لئاسر لسريل داع كلذ

 ...ماشلا ضرأ ىلإ (ماش) ةانق ةداعإ يف ةيفاطعتسالا لئاسرلا هذه حجنت لهف ...ليجبتلاو ديجمتلا يف

 !؟رخآ راعشإ ىتح ...رخآ ينويزفلت مالعإ يأ قنخ ةسايس يف ةيضام ةيروسلا مالعإلا ةرازو نأ مأ

 7١17/١7/79 (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 تازاجز الاب ينغتلا :يروسلا نويزفلتلا ف ةنسلا سأر ةرهس

 ظ 7)تاميركتلاو

 ةيعوضوم ةرظن ءاقلإ ربع «ةنسلا سأرب لفتحت (ءاسم ةرشاعلا) اهجمانرب يف ميرد ةانق تناك نيح

 موي سعتأو «موي دعسأ :ءاتفتسا نع ةحامل ةركف لالخ نم نييرصملا ةايح يف ىضقنا يذلا ماعلا ىلع

 ريزو لضفأ نعو ٠٠١ ماع يموكح رارق لضفأو يموكح رارق أوسأ نعو ..نييرصملا ةايح يف
 تناك نيحو ...مجنلا نانفلاو مجنلا يفاحصلا نعو ةبغاشملا ةيصخشلا نعو ....ريزو أوسأو

 نع ثدحتيل مجن داؤف دمحأ يئاجح لا رعاشلا فيضتست (ةقيقد نوعست) اهجمانرب يف (روحملا) ةانق

 يف ترشتساو تقاح يتلا بلاثملاو بويعلل ةعذاللا هتيؤر نعو /7١٠1 ةنس نييفاحصلا سبح

 ءاضقلا نعو «ةرهاقلا عراوش يف طيطختلا ءوسو ماحدزالا ةثراك نعو 27١07 ماع نييرصملا ةايح

 ةنس) ةنونعملا ةنسلا سأر ةيلافتحا يف يروسلا نويزفلتلا ناك ...رصم يف صوصللاو داسفلا ىلع

 *اافوبا ةينانوب أ ليو ل لقللا هعيش مناخ «ديئارتلا هله كي عم نما كانو( اذان ايفر لج

 سيل .دسألا راشب سيئرلا ديسلل فلزتلاو «قافنلاو .فاتهلل ةبسانم ىلإ ...ةينيتور وأ ةيعاتجا وأ

 تادياعملا هذه يف نينانفلا ضعب ططش لالخ نم الو ءبسحو نينانفلا ةدياعم تاقاطب لالخ نم

 يدصتلاو دومصلا نعو ةتباثلا ةيئدبملا فقاوملا نع -عبطلاب هلحم اذه سيل يذلا - ثيدحلا يف



 رولا ظ 0 ةروثل اا لبق ام ةيروس

 تاميركتب ةدامو ةرقف نم رثكأ ربع جوجمملا ريكذتلا لالخ نم لب ....ةميكحلا ةسايسلا نعو

  فارتعالا ديعي يك «ماحل ديرد ريبكلا نانفلا ةفاضتسا مث 7٠٠1 ماع نينانفلل دسألا راشب سيئرلا

 يتاوكح) ةيصخش راضحتسا مث ...قاقحتسالا ماسو هحنم لالخ نم هل سيئرلا ميركت لضفب

 لثمملا صخشب اينويزفلت اهراضحتسا «يعيبسلا قيفر نانفلا ةعاذإلا ين اهمدقي ناك يتلا (نفلا
 تاييركتلا ليسو.:»نوناتفلاو نفلا لع نسيفرلا ديسلا لاضفأب انزيكذت دبعت نك «ميعزلا قيفو
 جروج ةحاس يف سمحتم عيذم فقي |مهيف ٠7 7٠.. لالخ عطقني مل يذلا تازاجنإلاو تاحاجنلاو

 .يروسلا نويزفلتلا لوح ريهامجلا فافتلا نع ثدحتي وهو دربلا نم دعتري ءقشمدب يروخ

 !نوكت فيك انه ةبحملا ىري يك هلك ملاعلا وعديلو

 2٠٠١1 ماع حيرشت يف اهمالعإ يف ةلوغشم «ىرخألا ةيبرعلا بوعشلاو ىرخألا تاطحملا |منيب اذكهو

 نفلا ةكرحو تائيهلاو تاموكحلا ءادأ يف تاعجارتلاو تاسكنلا نع ثيدحلابو .هتاقافخإو هتازاجنإب .

 مسر نم بارتقالاو «طيسبلا نطاوملا فص ىلإ زايحنالا قلطنم نم «عمتجملاو ةفاحصلاو ةفاقثلاو

 نيلوغشم اوناك هينانفو يروسلا نويزفلتلا نإف ....ىضقنا يذلا ماعلا ةآرم يف ةرارحب هتايح حمالم

 عيطق ةروص ...ةيلومشلا ةرطيسلاب موكحم بعش ةروص :نييروسلا نحن انع ةروص أوسأ قيوستب
 ...ةبسانم البو ةبسانمب سيئرلا ديسلا ييحي نأ ىسني الأ بجي يذلا «يلومشلا مالعإلا اياعر نم

 ظ !ةيموجنلاب قئاف ساسحإب وأ راقوو نازتاب ....رربم نود نمو رربمب

 ءارسلا يف ةداقلا ةايحب نافلحلاو «لودلا ءاسؤرل قلمتلا يف لاذتبالا رصع نكي مل نإو ىتح

 .دحأ ىلع ةيفاخب دعت مل هيناعم نإف .... ةفلختملا يبرعلا مالعإلا ةزهجأ ضعب يف ىلو دق ءءارضلاو

 نإ لوقن نأ بجي «تاذلل مارتحا ةرذب مويلا ىلحتن انك اذإو ...حرش يأ ىلإ جاتحت دعت مل هتالالدو
 بجي ةسائرلا ماقمف «هعفني نأ نم رثكأ همالعإو ماظنلل ءيبسي «ةقيرطلا هذهب تابسانملا لك ءارمتسا

 ظ مهيسارك ىلع نيصيرحلا نييمالعإلا ضعب يعسو ةصيخرلا نينانفلا تالواحم نم ىلعأ ىقبي نأ

 «ةلود مالعإل ةيرصعلا ةروصلا باسح ىلع مهعقاوم اوتّبثيو مهءالو اودكؤي يك «مهعقاومو

 ظ !هلمكأب بعش ةروص ةيوفعو

 نويزفلتلا يف ةنسلا سأر ةرهسل ةينفلا ةلاح لا لمأت ىلإ دوعأ نأ يل بيطي «ةلاحلا هذه نع ًاديعبو

 ؤكلتلا نم ولخي ميدقتبو «تارقفلا يلاوت يف قيشر عاقيإب ةيادبلا يف تزيمت يتلاو ماعلا اذه يروسلا



 نيكو !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلا بابلا

 يتلا فراظتلاو ةيضارعتسالا نم لي مل نإو «قبس امهيف تاعيذملا ضعب زيمت تناك يتلا ةكاكرلاو
 اهب غاصت يتلا ةيؤرلا ةلكشم نكل ...جماربلا لك يف شلفنملا ةمعط دجمأ ليمزلا روضح زيمت تتاب

 لمع «ةدئابو ةيلاب ديلاقتو ميهافم ىلع ةمئاق اهنأ ,ماوعأ ذنم يروسلا نويزفلتلا يف ةنسلا سأر ةرهس

 تايئاضف هلذت نأ لبق يروسلا نويزفلتلا ةوطسو زع مايأ ءنوقباس نوجرخمو نودعم اهخيسرت ىلع

 .اهسفن مرتحت اهنأ اهزايتما لك

 ينعي كلذ ناكو «(ةخفنم)و رخافت ةاعدم ةنسلا سأر ةرهس دادعإ ناك ...ءاربغلا مايألا كلت يف

 لالخ نم «ناجملاب رهسلا نكامأ نسحأ ين ءكتبحاص وأ كتلتاعلو كل ةقاطب زجحت نأ ةطاسبب

 ريغ ةياعدلا نم عونك ةنسلا سأر ةرهس يف اهميدقتو «هيف ةعويملاو ةعالخلاو صقرلا ءاوجأ ريوصت
 ةنسلا سأ ر تارهس يجرخمو يدعم دي ةفاظن فالتخا مغرو اذكهو ...هفويضو لحملل ةرشابملا

 اتباث ايسيئر اقبط «ةين ءوسب وأ ةين نسحب ءاوس ءرهسلا نكامأ نم لقنلا موهفم لظ ءرخآو ماع نيب
 ةرشابم لقني هنأ يعدي يذلا يروسلا نويزفلتلا نأ عقاولاو .ماع لك ةنسلا سأر ةرهس ةدتام ىلع

 ةلفح يف شقفلاو صقرلا نكامأو يهالملا يف رّوصي هنأ يه ىلوألا :نيتلأسم يف بذكي ريهامجلا حارفأ

 نولثمي ال ءالؤه نأ ةيناثلاو .ةرشابم ءاوه ا ىلع لقني هنأ يعديو ةنسلا سأر ةليل ثبي مث «داليملا ديع

 نوضقي نييروسلا ةيبلاغ نإ ذإ «ةحداكلا ريهاجلا» وأ نييروسلا نم ٠١/ لكشت ال ةقبط ىوس
 ةشحاف ءالغ تاجوم ثالث مهتيعأ نأ دعب ماعلا اذه ًاصوصخو «مهتويب يف ةنسلا سأر ةرهس

 !تامركملاو تازاجنإلا نمض اهركذ ىلع هذه ةنسلا سأر ةرهس ِتأت ملو .مهروهظ تمصق

 عضاوت يه .رهسلا تاهمرابكو يهالم نم لقنلا ىلع يروسلا نويزفلتلا رارصإ ةلأسم يف تفاللاو

 .موجن سمح قدانف يف ريوصتلاب نويزفلتلل حمسي ناك ىضم |يفف ؛اهلقني يتلا ةد[لل ةينفلا ةيوسلا

 عجارتو «نويزفلتلا ةيوس عجارت عم نكل ...ىلوألا ةجردلا نم برط موجن اهيلايل يحي نكامأ ينو
 .نييمالعإك ينهملا مهفرشب مهدادتعا لؤاضتو «ةنسلا سأر ةرهسب نيفلكملا نيجرخملاو نيدعملا ةيوس

 ماغنأ ىلع نوليامتيو ةيفرح الب نوصقري داورب ظتكت «ةرشاعلا ةجردلا نم رهس نكامأ حاتملا راص
 !راتس ريوس مههاترب أ نيقياسملا تافدعت قا ىتح نولختي آل قيتغم تاؤيضأو

 بأدف «مامألا ىلإ ةوطخ مدقتي نأ يروسلا نويزفلتلا دارأ ءًاهيبش هل ىرن ال يذلا فلختلا اذه عمو

 نيمجنملاب ةناعتسالا لالخ نم «ىبعشلا لثملا ف لاقي (ئ (ةيفاعلا لع جردتلا) ىلع تاونس ذنم



 ال ظ ظ ةروثلا لبق ام ةيروس

 لثم ذبني يذلا يروثلا مالعإلا تاذ ةنيصرلا تاطحملا دادع يف ناك نأ دعب علاطلاو ظبملا يئراقو
 ةنسلا سأر ةرهس يفو ...لاقي ناك (ى ةيراجتلا ةينانبللا تاطحملا اهيلع قباستت يتلا تاهرتلا هذه

 نكمي هنأب ءضغلا هرمع يحوي ال باشب نويزفلتلا ناعتسا -فرعت فلاخ ةقيرط ىلعو - ماعلا اذه

 .لومحم رتويبموك ءارو سلجي باش .. .علاطلاو ظحلا ةءارقو ميجنتلا لاجم يف ةربخ يأب انعنقي نأ

 !ثعبلا ةديرج يف يلاستلا ةحفص نم جاربألا أرقي وأ ءاسرد ظفحي سرابموك هنأ ول امك ثدحتيو

 دافئاعلا دلل ل افتر بكرت انو عروس ةويوفلدلا ف اةفبنلا سار ةرهيس و تلناع نأ طيور ا لكني

 ةجهبلاو فيظنلا نفلاب ةلفاح «ةفيطل تاعونم ةرهس عقو ىلع رخآ لبقتسيو ًاماع اهب عدوي ءيروسلا
 راطق) ناونع تحت ١9/5 ماع حارجلا ةديور ةجرخملا اهتمدق يتلا ةنسلا سأر ةرهس يف | «ةفيفخلا

 تارهسلا ضعب وأ ءاهريغو ١44٠ ماع (رطع ةميغ) الملا ماسب اهجرخأ يتلا تارهسلا وأ (نمزلا

 ناونع مويلا ةنسلا سأر ةرهس تحضأ ؛نيدعملاو نيجرخملا نم هاوسو يفايلا دامع اهجرخأ يتلا
 زّوطُن اننأب لجحمل داقتعا عم ...ءاوجألا ةعويمو ءفرظلا بايغو ءءادألا عضاوتو «ةيؤرلا فلخت

 لمعلا يف اهرمع نم لوألا دقعلا متت مل (ينيمرس ريهس) اهمسا ةئدتبم ةجرخم أرجتت ثيحب «نفلا

 يا محام حال «ةراشلا ىلع ينفلا فارشإلا دنب يف اهمسا عضت نأ .دودحملا يجماربلا

 !همالفأ تاراش ىلع همسا نيهاش فسوي هيف بتكي

 ديما املا لك هيدهاشم لعو نم ال ترا لع ءاضيب ةسالهعج ظ

 0008/١ / 4 (يرعلا سدقلا) ةديرج ظ



 . .. يلحملا ربيخلا لفن ناحتما 4 لشفي يروسلا نويرملتلا

 ١ةلثمألا رخآ ةينغم دامع لايتغاو

 (عمتجملاو ةرسألا ةانق) ةأمسملا ةيناثلا هتانقو هتيئاضفو يروسلا نويزفلتلاب صبرتت رادقألا نأ ودبي

 داسفلا رثأ نم فيفختلاو «لهرتملا هتادأو «ةتهابلا هتروص عيملتل ةديدج ةلمحب هترادإ تماق |ملكف

 هذه نيع رسكيل «ريبك ثدح ءاج املك ...هتاردم ءادأو هتشاشو هجمارب ىلع هسيلاوك يف يرشتسملا

 مالعإلا اياعر نم نويزفلتلا اذه عم نيفطاعتملا ىدل ىتح يئاعدلاو ينالعإلا اهرثأ ددبيو «ةلمحلا

 .ةيروسلا ةيلحملا فحصلا يف ىمسرلا

 نويزفلتلا تاونق ىلع ًاديدج ًاينويزفلت ًاجمانرب نيرشعو ةعبس قالطإ نع ثيدحلا مت ...ةريصق ةرتف لبق
 ةرادإ هب موقت يذلا رابجلا دهجلا نع ثيدحلا ىرجو «ةفلتخم نيوانعب ةهباشتم جمارب اهرثكأ ناك ...يروسلا

 يروسلا نويزفلتلا نأ نع جذسلا ضعب ثدحتو ...مامألا ىلإ ثيدحتلاو ريوطتلا ةلجع عفدل «نويزفلتلا

 تاطحملا سفاني نأ هديرن كلذ مغر نكل «ةيبرعلا ةيمسرلا ةينويزفلتلا تاطحملا نيب ًامدقتم ىوتسم غلب
 مالكلا اذه ىلع ةليلق مايأ ىوس ضمت ملو !؟بابش اي عنمي يذلا اف ...يبرعلا نطولا يف ىربكلا ةصاخلا

 يذلا «(ةينغم داع) قشمد يف ينانبللا هللا بزح يف يركسعلا لوؤسملا لايتغا ءاج ىتح ؛يكبملا كحضملا

 دق نويزفلتلا اذه نأ تبثيل «ًابيرقت ةعاس نيرشعو عبرأ ةدمل ةيروسلا ةيئاضفلاو يروسلا نويزفلتلا هلهاجت
 !ملاعلا ىلإ يروسلا يلحملا ثدحلا لقن :ةيمالعإلا ةيقادصملاو ريوطتلا تاناحتما طسبأ يف لشف



 0 ظ م” -  ةروثلا لبق ام ةيروس

 امأ .هثودح نم تاعاس دعب ملاعلا ىلإ ريخلا تلقن «تارتموليكلا فالآ دعب ىلعو ...ةريزجلا ةانق

 «تارتموليك ةثالث ىوس قشمدب ةسوسرفك يح يف ثدحلا ناكم نع دعبي ال يذلا يروسلا نويزفلتلا

 يف ةيلخادلا ريزو نايب ثبب نييلاتلا نيمويلا يف يفتكا مث «لوألا مويلا يف هتمرب عوضوملا لهاجت دقف

 ىح يف ةخخفملا ةرايسلا راجفنا لوح ةيراجلا تاقيقحتلا» نأب دافأ يذلا «ةيسيئرلا رابخألا ةرشن

 1م ةريعس تاتقعملاو: عمال هن نادل نفانللا ف ةوقنبا هلا فدي كحل ةنيوضرتك
 .يباهرإلا لمعلا اذه نيب ذإ ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا نأو «نيلعافلا نع اثحب ةصتخملا تاهبلا

 | .«ديهشلا ةرسألو ىيعشلا نادال يحلل اباوع رع رعت «نابحلا

 د يري نق تيران ههناعا دقو تروق ناك ةنيرعلا لور وزلالا تالطحتلا تلتف (ةيداةكفيو
 اذه ىلع ةيبرعلا لبق ةيلودلا لعفلا دودر دصر نعو «لايتغالل ةلمتحملا تاهويرانيسلا نعو «ةينغم
 . ةليل ثدح مك ءاهل ليثم ال ةناصرب لسعلا يف مونلاب يروسلا نويزفلتلا ىفتكا . وكلا كدا
 نويزفلتلا ءاردم قلغأو «حيسامتلاو ناتيحلا نع ةيقئاثو ًامالفأ ثب نيح 2٠١٠1 ماع دادغب طوقس

 يذفنم لبق نم جرحملا لاؤسلا اوبنجتي يك مهبتاكم اورداغ نأ دعب ةلابقنلا مهتزهجأ «ثالثلا هتاونقب

 ةثداح يف ثدح (ىو ...ةيفيشرألا ةيقئاثولا مالفألا ءاهتنا دعب ثبي نأ نكمي امع «ةرتفلا يجمربمو

 يف نيينيطسلفلا نييدايقلا دحأ لايتغا ةثداح يفو «ماوعأ ةثالث لبق ةزملا ةقطنم يف تثدح يتلا ريجفتلا

 ةعباتمل يروسلا دهاشملا ةجاح اهيف دتشت يتلا ةيلحملا ثداوحلا لك يفو ...كلذ دعب ةرهازلا ةقطنم

 تاطحملا نم هتامولعمو هرابخأ ىقتسي هنأب «نييثعبلا قافرلا لبق نم مالي ال يك «يمسرلا هنويزفلت
 !ةتباثلا ةيئدبملا ةيروس فقاوم نم لينلا ديرت يتلا ةسوسدملاو ةهوبشملا

 ةيناحتمالا ثادحألا هذه اهسأر ىلع تبقاعت ىتلا نويزفلتلا تارادإ لك ىدل ةتباثلاو ةمئادلا ةجحلا

 رداصم حش :يه ًامود كحملا ىلع يروسلا نويزفلتلا ةيقادصم عضت يتلاو ءًايمالعإ ةجرحملا
 يمسرلا داع لع ةضورللا هرضلار تايرتعلا

 تاطحملا يلسارم عنمت ال اذامل ,دويقلاو ةحيحشلا تامولعملا هذه سفن نكلو ... اهفرعن هذه ًاعبط

 تقو دعب لقألا ىلع ماعلا هراطإ وأ ثدحلا اولقني نأ نم ءقشم د يف نيدجاوتملاو ءاهسفن اهمرتحت يتلا

 وتحع الو :ةرويصلا روارت ملغ اهتاعتا) تزل كاكاو يع يختار يرو نيرا ش

 !؟ريلا ثب نيحل ةقيق ةقيقدلا تامولعملا توبث مدع



 1 1 !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عيارلا بابلا

 نأ مهيلع ىرخألا تاطحملا ولسارم :حضاو عورشملاو طيسبلا لؤاستلا اذه ىلع باوجلا لعلو

 لبق نم مهتامدخ نع ءانغتسالا متي ال ىتح ,ثدحلا عوقو تاظحل يف مهدجاوت اوتبثي نأو ءاولمعي

 ةرادإ امأ «اديعب مأ ناك ًابيرق ؛ماحلا ثدحلا ةيطغتل ةقابس نوكت الأ نم اهيدهاشم مامأ لجخت تاطحم

 نأ ةيشخ دهتجت الأ لضفت يهو ءانزو هل ميقت الو دهاشملا نم لجخت ال يهف يروسلا نويزفلتلا
 !يمركو بصنم ةراسخ وأ ريدم وأ ريزو ةلاقإل ةاعدم داهتجالا اذه نوكي

 مالعإلا ىلع نيمئاقلاو ءيروسلا نويزفلتلا ةرادإ سعاقت يفو ...ينهملا ءالولا يف يه ةيقيقحلا ةلكشملا اذإ

 يف اصوصخو ...ةفرعملاب يروسلا دهاشملا قحب ةبلاطملا يف ...لزان تنأو مالعإلا ريزو نم ءيروسلا

 ةلوؤسملا ةينمألا تاهجلا يف ربخلا رداصم ةشقانم يفو ...لقألا ىلع هدالب ضرأ ىلع يرجي يذلا ثدحلا

 ظفحل اشماه انوطعت نأ بجيو ...انمالعإو انتروص ىلإ ءيسي ربخلا لهاجت نأ نم ءاذهك ثدح ةعباتم نع

 تاهجلا عم مئاد لاصتا ىلع ىقبت ءاينمأ ةاكزملا نويزفلتلا ةرادإ نأ ءفسؤملاو !لقألا ىلع هجولا ءام

 ةقيثولا اهتالصب اهرهظ دشتو ,رختفت أتفت ال يهو ...ةمعط البو ةمعطبو ...ةبسانم البو ةبسانمب ةينمألا
 يردتالو ...ةرجش نم ةعوطقم ةرادإلا هذه حبصت اهدنع ؛هذهك ثادحأ يف الإ ...نمألا طابض رابك عم
 راظتنالا لاط اذإو ...رتسي هللاو ..:قوف نم تاهيجوتلاو رماوألا رظتنت يهو ...دصقت نمو لعفت اذام

 !!ىرخألا تاطحملا هثبت ام ةعباتمو ...ليمجلا ربصلاو ةناصرلاو ةمكحلاب ىلحتت لب جتحت ال اهنإف

 يف «ديرت يذلا ربخلا كيطعأل لاعت مالعإلل لوقت .فلختملا وأ مدقتملا ملاعلا يف ةينمأ ةهج دجوت ال

 هتنهم مرتحيو اهريدي يتلا ةطحملا مرتحي يذلا ,يمالعإلا قتاع ىلع عقت ةيلوؤسملا ...ديرت يتلا ةظحللا

 ...ةجرحلا ةظحللا يف ةجمسلا تاكحضلاو تاراعشلاب سيلو ...لاعفآلاو لاوقألابو «قمعلاب

 ةرحلا ةانق ةهازن مدع هيف دقتنت الاقم بتكت نأ ءروبج انايد يروسلا نويزفلتلا ةريدم ىلع راعلا نمو

 تقولا يف ...ةوخنلاو ةينطولاب ةانقلا كلت لسارم ىلع رظنتو ءينيطسلفلا ثدحلا ةيطغت يف ةيكريمألا

 !هبناجب يرجي يذلا يلحملا ثدحلا ةيطغت نع نيعلل عقاف لكشب هريدت يذلا نويزفلتلا سعاقتي يذلا

 ةرادإ ةيعونل ةبسنلاب رايتخالا ريياعمو تافصاوم رهوج اذهو ...رثكأو اذه لثم لعفت ...كتلاسرل

 !ةخسنتسملا ةهماشتملا ةدحاولا هتيلقعو «ةفلتخملا هتاونقب يروسلا نويزفلتلا
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 !ةمقلل ديهمتلا مالعإ #2 ةسبكلا دادعإ ةقيرط

 ثدحل دهميو بكاوي جمانرب ىلإ (ديدج رابن) يمويلا يحابصلا هجانرب يروسلا نويزفلتلا لّوح
 لودلا مالعأ تنيزو (برع اي ريخلا حابص) مسا لمحيو ؛قشمد اهفيضتستس يتلا ةيبرعلا ةمقلا

 ةلواحم يف «ةمحقم ةينبيزت ةقيرطب جمانربلا ويدوتسأ كراشت نأ عمزملا وأ «ةمقلا يف ةكراشملا ةيبرعلا .

 !يبرعلا اهئاتناب ةيروس ماتتها دكؤي ايلافتحا ايبرع ادعب جمانربلا ءاطعول

 ظ خيراتلا عئاقو نم ًاضيأ عبانو ءبعشلا اذه مكح ىلع تبقاعت يتلا ةمظنألاو تاموكحلا هجوت لبق

 ديكأتلاب زواجتي وهو ءطقف رضاحلا .تاراعش ىلع ًاركح سيلو «ةقرشملا ةيبعشلا هروصو هجذانب

 نيثحابلا دحأ ةفاضتسا مث (دادغب عراش) همسا ريهش ىقشمد عراش خيرات نع جمانربلا ثيدح

 عراوشلا نم ريثكلا ةيمستل ماودلا ىلع تهجو ةيروسلا ةدايقلا نأب لوقلل قشمد خيراتب نيمتهملا

 تاينيرشعلا ةيابن يف ىسنرفلا بادتنالا دهع يف قش عراشلا اذه نأ مغر ...ةيبرع لود وأ ندم ءامسأب

 .ىرخألا ةيبرعلا لودلا نم ريثك نأ مغرو ...(!؟)دصقي ةيروس ةدايق يأف هسفن ريرقتلا ركذ اك

 ءايحأ نم ريبكو ماه يح كانه الثم ةدج ةنيدم يفف ....ةيبرع ندم ءامسأب اهيف ءايحأو عراوش يمست



 اا | !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلابابلا

 .ةيماشلا ةقطنم اهمسا نيكملا مرحلاب ةطيحم ةقطنم كانه ةكم يفو ...ماشلا يح همسا ةميدقلا ةدح

 نييدوعسلا ىلع بجي لهف ...ةيروس عئاضب مويلا هيف عابت ال ةيروس قوس همسا قوس ًاضيأ كانهو
 !؟قايجيمتلا هده وسس انيله وكوت نأ

 «جمانربلا اذه ىلع نيمئاقلا وأ يروسلا نويزفلتلا ةرادإ ربكفت يف يبرعلا دعبلا لوحتي نأ بيرغلا نمو

 ةبجحم ةيروس ةديس اهيف رهظت (يبرع قبط) ةرقف يف ةيدوعسلا ةسبكلا دادعإ ةقيرط نع ثيدح ىلإ
 ءاقلإ وأ ...يخبطملا ديعصلا ىلع ةيرطق تاذ ناركن ةلاح عم ًايهامت ةيدوعسلا ةلكألا هذه دعت يهو
 ةرسأ هتعضو باش يروس روتاكيراك نانف اهمدقي ةيئاشنإ تاملكب يبرع روتاكيراك نانف ىلع ءوضلا

 كلذ فصي وهو ويدوتسألا يف روهبملا باشلا عيذملا اتفاهت اهديزيو ...ةرقابعلا فاصم يف جمانربلا

 يئاذغلا ماظنلا نع ثيدحلل ءرصم نم ةيذغتلا ملع يف ةثحاب ةفاضتسا وأ (ريبك هعادبإ) نأب نانفلا

 تكراش امدنع «مارغ وليك نينثا نم رثكأ تداز اهنأ -ةيموقلا ةيضقلا هذه قايس يف - لوقلاو «ميلسلا

 !يروسلا ةفايضلا مركو يماشلا خبطملا قابطأ عونت ببسب «ةرتف ذنم ةيروس يف يبط رمتؤم يف

 تابسانملا ةيطغتل يروسلا نويزفلتلا لمع ةقيرط يف ًاددجتمو يدق ًابولسأ سكعي ؛هجوتلا اذه نإ
 يتلا ةئيدرلا تانالعإلا بولسأ ىلإو «ةيسردملا ريبعتلا تاعوضوم ىلإ برقأ بولسأ ...ىربكلا

 راهظإ وأ ,ءيشلا حدم يف غلابت ام ةرثكل يتلا ...ةجذاسلا ةيحطسلا ةيؤرلا ىلع مئاق بولسأ

 لكشي ال ءارجضمو اجذاس اينيقلت ىحنم وحنت ....ليضافتلاو بناوحلا لك يف هب ةيروس مامتها

 قمعلل ذافنلا نود حطسلا يف ىقبيو ...رتجيو وشحيو عمجي ام ردقب «ةركف ءيضي الو «ةيمالعإ ةلاح

 ةرثك نم هبايث قزمي داكي وهو نيكسملا يروسلا دهاشملا خرصي ىتح ةمقلا يتأت الو ...رهوجلاو
 !هجوتلا ةيموق ءاتنالا ةيبرع ةيروس نأ انقدص ....انقدصو انمآ هللاب ًأسق :ةدافإ الب ةداعإلا

 ٠٠١8/7/7١ (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 يروسلا نويزفلتلا ةريدم لاطت ةيمالعإ ةحيضف

 نويزفلتلا ةريدم اهافرط «ليقثلا رايعلا نم ةينهم ةكرعم يروسلا يمالعإلا طسولا ين ترجفت
 ثبت يتلا ةصاخلا (ايندلا) ةانق ماع ريدم .ءيجبرش داؤف روتكدلاو «روبج انايد ةديسلا ةيلاحلا يروسلا

 يتلا «ةيروسلا (ةروثلا) ةديرج ناكف اهحرسم امأ ...يروسلا نويزفلتلل قباسلا ريدملاو قشمد نم

 .ةريخألا اهتحفص يف ةيعوبسأ ةيواز بتكت لازت ام يتلاو «نويزفلتلا ةرادإل روبج اهنم تتأ

 !هبذكأ مالعالا نسحأ ٠

 ةيسمأ نع هيف تثدحت (ادنكو رئازجلا ةيروس) ناونعب ًالاقم ءروبج انايد تبتك امدنع ةصقلا تأدبو

 ةديرج يف رشن يذلا ءلاقملا صن يف ءاج دقو ... يبرع لصأ نم ةيدنك ةبرطمل «ةيدنكلا ةرافسلا اهتماقأ

 ” ١8/7/١1 خيراتب «ةيقشمدلا (ةروثلا)

 عتمتت اهنأ ودبيو ءادنيل اهمسا ؛يرئازج لصأ نم ةيدنك ةبرطم يضاملا عوبسألا قشمد ترازاا
 يف ةيدنكلا ةرافسلا ال تمظن ةروكشم .ىلصألا وأ راتخملا اهنطو يف نإ ءاهقحتست ةضيرع ةرهشب

  5هه ١



 ل وعي يع جيد مو دا يميل سندا يح ديس كيج ارح هو و وس وزع ساو كروز علا هنن لا و سو ا ها م ل يي ع ل 0

 ع نسي سقس

 "ا !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلا بابلا

 يراضحلاو يحورلا ثرإلاب طرفت نأ نود نم يقيرفإلاو يبرعلاو يبرغلا نيب ام ةنيابتم تاعاقيإ

 ٍنالقعلا عم يفطاعلا عم يزيرغلا عمجت ةليصأو ةعدبم ةفيلوت جتنأ ام ءاهنم لكل يركفلا لماحلاو

 («.رغاصت وأ ءاذختسا نود نم برغلا ةفاقث ىلع ةحتفنم ةيبرع ةعدبمك اهسفن نع ربعت نأ تعاطتساف

 (ايند) نويزفلتل ينورتكلإلا عقوملا يف الاقم بتك ءيجبرش داؤف روتكدلا نأ ...رمألا يف ريثملا نأ الإ

 و١ ارسال ةرادر يع كوسا جركل راما رجالا ىذا لست وأ فدع رايي

 (...هبذكأ مالعإلا نسحأ نأ تبثت يروسلا نويزفلتلا ةريدم) ناونع لمح يذلا ةلاقملا يف ءاجو

 :نأ 7٠١/76/17 خيراتب (ايندلا) نويزفلت عقوم ىلع رشن يذلاو

 ءاهمودق نع تنلعأ ةيدنكلا ةرافسلا نأ رمألا يف ام لكو «ةيروس ىلإ تأت مل (ادنيل) ةيدنكلا ةبرطملا»

 يف ٍنغت ملو ءقشمد ىلإ مودقلا ةبرطملا عطتست مل ةيخانم فورظلو «نكلو ءاهنع ةينهم ةريس تعزوو

 ةريدم نإف كلذ عمو ....دحأ اهتانغ ىلع صقري ملو .دحأ اهب برطي ملو .دحأ اهعمسي ملو ءقشمد

 ..(«تصقرأ فيكو «تبرطأ فيكو ءادنيل تنغ فيكو «ةلفحلا انل فصت تبتك نويزفلتلا

 عادبإلل ةديدج ةزئاج ثادحإ» :مالعإلا ريزو ىلع حرتقا ءارخاس هتلاقم يف يجبرش روتكدلا حرتقاو

 ةريدم روبج انايد ةدّيسلا ىلع ةزئاجلا هذه حنم رصتقي نأ حرتقأو «ةعيفرلا ةجردلا نم يمالعإلا

 هع .(نولوقي ام ىلع) يروّسلا مالعإلا يف ةذفانلا ةملكلا ةبحاصو .يروسلا نويزفلتلا

 ةبحاص روبج انايد ةديسلل هحنم متيل ايقنأ (عينرلا عونلا نم يبهذ ص راكتبال نييفاحصلا داحتا

 روبج ةديسلا» :ةروكذملا هتلاقم يف داحلا هموجه اهنا فاضأو . 000 انكر ونألا يمالعإلا زاجنإلا

 اهيفو عامتجا اهيفو ةسايس اهيف ةيدقن ةيواز ىلإ اهتلوح ..اهنع ةعزوملا ةريسلاو ءادنيل مودق ربخ تلوح

 .هردقي نم (يمالعإلا بذكلا) اذهل نأ دب الو «عادبإ هدعب ام عادبإ هتاذ دحب اذهو ءدقن اهيفو ليلحت

 ..(ريدقت نم (يدقنلا لجدلا) اذهل دب الو «ةزئاج نم (ةيمالعإلا ةكريفلا) هذحل دبالو

 !هةيئاضف ىوعد ه

 ماه يمالعإ زاهج ةريدم ةيقادصم -يجبرش لاقم بسحب - لاطت يتلا ةينهملا ةحيضفلا هذه مامأو

 ءاهسفن نع هيف عفادت يجبرش داؤف روتكدلا ىلع ًادر «روبج انايد ةديسلا تبتك .. .نويزفلتلاك رثؤمو

 :هيف ءاج ١4/ 27٠٠/8/7 خيراتب (ةروثلا) ةديرج نم ةريخألا ةحفصلا ردص يف رشن



 مقل ظ ] 1 ةروثلا لبق ام ةيروس

 ةيدنك ةبرطمل لفح ءاغلإ هغلب ذإ ةلواطلا بلقيس نيمث ديص ىلع عقو هنأ يجبرش ديسلا دقتعا دقلا
 اهتماقأ ةيسمأ نع ةيعوبسألا يتيواز نم ًاضعب نأ دجو مث ءيوجلا فرظلا ببسب يرئازج لصأ نم

 هسفن فلكي نأ نود ءبذكلاو قيفلتلاب هنم ءزج انأ يذلا مالعإلاو يترادإ يعمو ينمهتاف «قشمد يف

 وسو يييسسووا

 .«ةيئاضقلا ل

 ىلع رارصإلاو ديكأتلا ىلع ءيجبرش داؤف روتكدلا نكي ل ؛ةيئاضق ىوعد عفرب ديدهتلا اذه نأ الإ
 يف «ايندلا) نويزفلت عقوم يف رشن ام ناعرس ذإ «روبج ةديسلا در ربح فجي نأ لبقو لب «ةعقاولا

 (ذوفن) ه|مسأ ام هيف رخس !!!( انمالعإ لاثمأو انلاثمأ ءارقفلا هللا محر) : ناونعب ىسقأ ًادر هسفن مويلا

 نقتل :ةروثلا ةديرج نم ةريخألا ةحفصلا ردص اهاطعأ يتلا ءيروسلا م العإلا يف نويزفلتلا ةريدم
 لوقلا ىلإ بهذ مث. .هريبعت دح ىلع .«مقي لو يغلأ لفحل اهمهوت نع حضتا ام ضعب رتستلو اهقلخ
 :ةكربفلاو قالتخالا ةعقاو ىلع ىرخأ ةرم ادكؤم

 نويزفلت يف انقفتا دقو «ةيدنكلا ةرافسلا همظنت يذلا (ةينوفوكنارفلا مايأ) نمض نم ناك روكذملا لفحلا»
 تاعاس لبقو ءيرصح لكشب ادنيل ةبرطملا عم ةلباقم ءارجإ و لفحلا لقن ىلع ةيدنكلا ةرافسلا عم ايندلا
 ةبرطملا م ودق نود تلاح ةيوج فورظ ببسب لفحلا ءاغلإب ةيدنكلا ةرافسلا نم انغلبأ ءاقللاو لفحلا نم
 ترق ينل ةرافسلا عم ليصفت لكشب يطل عوضوم عم لصاوت ىلع نحتف انه نم .دعوملا يف ادنيل

 لفحلا نع ةقباسلا رابخألاب تيمتكا روبج ةديسلا نأ ودبيو .مداقلا ناريزح ىلإ لفحلا اذه لجؤت نأ

 تعاطتسا فيك تبتكو «لفح ىلإ ربخلا لوحت نأ تعاطتساو «ققحت دق ربخلا نأ ةليختم تبتك ام تبتكو ظ
 لفحلا نع لأسن ةيدنكلا ةرافسلاب انلصتا لفحلا نع هتبتك ام انأرق امدنعو .هصقرتو لفحلا برطت نأ ادنيل
 ...لو لو ثدحي مل و مقي مل لفحلا نأ ةرافسلا ين ةماعلا تاقالعلا نع لوؤسملا نم انملعو (انتاف هنأل)
 دقف انلمعو انه مالعإلا ربتعن اننألو بتكت نأ لبق انيصقتساو انققحت نأ عيمجلا فرعي يك هدرون اذهو

 ارامل منير هزم ارجل ىروسلا راما ةلاي نري اجمل ةيرازبإا يذلا كان ااا

 !«تبتكو تلعف اب اهركذن نأل انرطضا يذلا عضوملا اذه اهسفن تعضو نم يه روبج ةديسلاو



 ا !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلابابلا

 !تايعادتو تانهكت ٠

 ام ترشن ١0/ ”/ ٠٠١ موي ةايحلا ةديرج» :نأ هدر يف يجبرش داؤف روتكدلا دكأ رخآ ديعص ىلع

 ةيدقنلا يروسلا نويزفلتلا ةريدم ةيقادصم نإف ؛هماهتا يف داؤف روتكدلا هيلإ بهذ ام ّمِص اذإو

 تبهذ لب مقت مل ةلفح ربخ داريإب اهاقم يف فتكت مل اهنأل .كحملا ىلع نوكتس ةيرابخإلاو ةينهملاو
 ! ينغت تناك يتلا ةبرطملا نفو ىقيسوم ليلحت ىلإو ءاهيف روهمجلا ةلاح نع ثيدحلا ىلإ

 ةريدم يسركب حبطت نأ اوعقوت «ىلوألا اهتاعاس يف ةيضقلا هذه لعافت اوعبات نيذلا ضعب نأ مغرو

 يأر ين - لكشت دق اهنأ نع الضف ...اهعئاقو ةحص تتبث ول ايف ءلجاعلا بيرقلا يف نويزفلتلا

 مالعإلا نأ اوأر نيرخآ نإف ءلاوحألا ًاوسأ يف ةيفاحص ةبتاكك اهتريسم يف ءادوس ةطقن -ضعبلا

 هفلم سمت ملام دحأ سأرب حطت مل يتلا ىربكلا ةينهملا حئاضفلا نم ريثكلا قباسلا يف دهش يروسلا

 !يسايسلا هءالو وأ ينمألا

 8/1/١ . ٠" (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 !هروهمج نيبو هضرأ 4 :يروسلا مالعإلاريزو

 سيئرلا ةكراشم لوح ةيروسلا ةيئاضفلا هتثب ءاقل يف يروسلا مالعإلا ريزو ديعسلا دمحم لأس
 يروسلا ىبنرفلا براقتلا اذه ناك نإ ءاريخأ سيراب يف طسوتملا لجأ نم داحتالا يف دسألا راشب
 ضعبل داهتجا درجم هنأب هفصوو «يأرلا اذه نم ريزولا للقف ءضعبلا ىأر امك ناريإ ةظيفح ريثيس
 !رمدم داهتجا هنكل :رواحملا قلعف ...نييمالعإلا

 يتلا ةركفلا نيدي يأر بحاص ىلإ لوحتو ءرواحمك ضرتفملا هعقومب ظفتحي نأ عيذملا عطتسي مل
 فزط نم جولونوم وه راوحلا ثيح يروسلا مالعإلا حور يه هذهو راهم ىدم حضوتسي
 هراوح ءاج يذلا «مالعإلا ريزو ديسلا ةيمالعإلا ةبيتكلا دئاق عم ناك اذإ اصوصخخو ...دحاو
 .ماحلا ثدحلا اذه ةبكاوم يف يمالعإلا باطخلا مدخت اهنأ دقتعأ ال ؛:ةيضارعتسا ةيديك ةربنب ار

 !هيف ةيروسلا ةكراشملا هتققح امو

 ثيح «ةيروسلا ةيئاضفلا وه لالب نسحم روتكدلا هيف رهظي ناكم ريخف ...لاوحألا لك يف نكل
 ثيحو ءءاشي امفيك باوجلا يف لاسرتسالاو «ءاش ىتم لاؤسلا نومضم ىلع جورخلا قح كلمي

 دحأ الو ءاهطابنتسا وأ اهحرط دب ال ىرخأ ةلئسأ ةمث نأو «هكرادتيس تقولا هنأب هركذي دحأ ال



 نر و ا جو اي يوو

 ا !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلانويزفلتلا :عبارلا ب ابلا

 يف مكحلاو «هروهمج نيبو هضرأ يف انه وهف ...ديعب الو بيرق نم ال هتقيرطو هبولسأ ىلع ضرتعي
 !هكلم هلك يفاضإلاو ىلصألا تقولاو ءهفص

 )ريزولا ديسلا ةرضاحم اوبفرت ٠

 ةيملاعلاو ةيبرعلا رابخألا دشح نيب فيرط نالعإ «ةيروسلا ةيئاضفلا ىلع يرابخإلا طيرشلا يف

 ريزول ةرضاحم نع نالعإلا .ةشاشلا لفسأ طيرش اهمدقي نأ ضرتفي يتلا ةماحلا ةيسايسلا فقاوملاو
 !ًادغ اهيقلي لالب نسحم .د يروسلا مالعإلا

 يفو .نويزفلتلا تاريماك مامأ هنويع ليبست يف ةريهشلا هتقيرطو «ريزولا ديسلا ةيسجرن فرعي لكلا
 . طيرشلا لوحتي نأ نكل (ةيروس) لثم دلب يف (ريزو) هنأل هلك اذه مهفتي وهو ..ءاشي |(تقو ثيدحلا

 رمأ وهف ءاقباس ثدح ا(مىك ةصاخ تاسلج يف هئارآل صيخلت وأ «هتارضاحمل نالعإ ىلإ يرابخإلا

 وأ ...ةنكم ةينهم ةميق يأ باسح ىلع قافنلاو فلزتلا يف يروسلا نويزفلتلا ديصر ىلإ فاضي
 !ةنكمم ريغ

 7٠17/8/١5 (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 :يروسلا نويزفلتلا #2 لافطألا جمارب
 ١خانملا 29 ةلعلا

 ةداعتسال بهذنل ةركاذلا انفعست نل فوس :يروسلا نويزفلتلا يف لافطألا جمارب نع ثدحتن نيح |

 سئارعلا ةيصخشل الو «نويزفلتلا تايادب يف عابطلا مايه ةديسلا هتمدق لافطألل جمانرب لوأ ىركذ

 كاذف ...كاذنيح ةعساو ةرهشب تيظحو «كلذك نويزفلتلا تايادب يف تمدق يتلا (نامهفلا وبيد)

 افران قف كاد .هسيسأتل نيعبرألاو ةنماثلا ىركذلاب رهشلا اذه لفتحي نويزفلتلاو مويلا ودبي

 !مَدِقتلا يف الغوم

 تاينينامثلا علطمو تاينيعبسلا ةياهن يف (لافطألا يدان) يدركلا ىنم ةقلأتملا ةيمالعإلا جمانرب ىتحو

 تاونسلو ًاينويزفلت تعبط «ةيروس لافطأ ةلوفط نأ كلذ ...نيريثكلا ةركاذ نع مويلا بيغي فوس

 ملع نأ دعب «هبايغ ىلع ٍفوسأم ريغ «تاونس ذنم فقوت يذلا (ثعبلا عئالط) جمانربب ةليوط

 هملعتن نأ بجي زايتما «ةيعئالطلا ةفقزلا» نأو «هب نوموقي لمع مظعأ ءيش لكل قيفصتلا نأ لافطألا

 نول اهتلعجو «ةلوفطلا تمأ يتلا ءثعبلا عئالط ةمظنم يف نيزيممو نيحجان ًالافطأ نوكن يك ءًاعيمج
 همحر بويأ ىسيعو .هرمع يف هللا دمأ ىسيعلا ناميلس عئالطلا يرعاش عم «ةدحاو ةهكنو ءادخعاو

 مهلهؤي يذلا يلاضنلا يعولاب اوحلستي يك «لافطألل ةيعئالطلا تايحرسملا بتكي ناك يذلا «هللا



 لس بمب موجب ب جبس ميس رب مبوب جس سب بسسس بسس مس عج جي جل جبل حل. جبل بس جسم جاب ياس عدس م ب١ دس جس وجل ب سد بع راس هس و اس بع هرب اب باج جبع و ع بمب ع جسم هع روس جس اح وجل معو ب عا اجب ول و دبس بع و هجم ماو و جبد اسر بسب سو جل و سو وسب وسب مه جوج سب رسب بسب ع رجس ع ب بسب بسس مب مس بس وس وب ب بس بو وس

 اا !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلابابلا

 بزحل ءامتنالا مث نمو «ةهفّرملا ةلوفطلا هذه قوط نع نوبشي نيح «ثععبلا ةبيبش ةمظنمل ءاتنالل

 !ةيروس ةبلطل ينطولا داحتالا ةباوب ربع ةعماجلا نولخدي نيح .ثعبلا

 اهثبي يتلا لافطألا جمارب ضعب مويلا تعبات ...ةركاذلا يف ةحلملا ةيخيراتلا ةيفلخلا هذه نع ًاديعبو

 أبر «لعفلاب تريغت دق ةميدقلا لاكشألا لك نأ تدجوف «ةيروسلا ةيئاضفلاو يروسلا نويزفلتلا

 تفلتخا امهم «ةدئاسلا يه تلازام «لفطلا دنع ةيدقنلا حورلا لتقو طيمنتلا حور نأو «ةهباشتم

 !تايجرتلا تكانو:ةزاكفألا

 جمانرب هنأ ىلع هسفن قوسي ...ةيئاضفلا ىلع ثبي يذلا (الافطأ اوناك) كاكد لمأ ةيمالعإلا جمانربف

 ميدقت نوديري نيرخآ لافطأ عم لصاوتلا الاجم ًاحتاف «ةعافيلا نس يف ناتلفط همدقتو «لافطأ
 !هفويض ثيداحأ نم ءازجأو هناونع يف الإ ةلوفطلاب هل ةقالع ال هنكل ...جمانربلا

 نع اوثدحتيل «ريهاشم نييليكشتو ءارعشو ءابدأو نينانف نم ةماع تايصخش فيضتسي جمانربلا

 اصوصخو هجاتنو فيضلا ةيصخشب فيرعتلا لوح روحمتي ثيدحلا لج نكل ...مهتلوفط ةبرجت
 عيطتسي يتلا ةلئسألاب الو ةلوفطلاب هل ةقالع ال ىحنم راوحلا ذخأي انهاهو ...ءابدألا نم ناك نإ

 يه ام :ليبق نم ةيطمن ةلئسأ رضحتو «جاتنلا اذه ىلع نيعلطم ريغ ةطاسبب مهنأل ءاهحرط لافطألا

 نم ةيطمن تاباجإ ىلع رثعن نأ انه مدعن الو «كيلإ كتافلؤم بحأ يه امو ؟اهتفلأ يتلا بتكلا

 ...بنش وبأ لداع بيدألا تفاضتسا يتلا ةقلحلا يف اى ...يلإ نوببحم مهلك يدالوأك يتافلؤم :ليبق

 نم ةيطمنو ةيمومع رثكأ نوكت ةلئسألا نإف ...يفنحلا ةبيتر ةديسلاك ءيقيسوم فيضلا ناك اذإو

 «؟لافطألل اهتفلأ يتلا تافلؤملا يه ام» وأ «بناجألاو برعلا نييقيسوملا نم كبجعي نم» ليبق

 فيضت ال يتلا ةلئسألا نم كلذ ىوسو «؟لافطألل تبتك اذاملا :لافطألا بتكي ًابيدأ ناك اذإو
 ينعي ام ذإ ...مهتلوفط سمتو «قمعلا يف مهينعت ةمولعم يأ ةلئسألا اونقل نيذلا لافطألا ءالؤمل

 دبع وأ موثلك مأ ةديسلاب نيبجعملا نم «لاثملا ليبس ىلع يفنحلا ةبيتر ةديسلا نوكت نأ لافطألا ءالؤه

 !دارم لليل وأ باهولا

 هتدام عم جمانربلا يف كراشملا لفطلا لعافت ىدم وه «.لافطألل جمانرب يأ حاجن سايقم نإ

 اذه يفو ...ةشاشلا فلخ لفطلا دهاشملا لعافت سملن نأ نكمي «قالخلا لعافتلا اذه ةآرم ىفف



 2 0 ظ ةروثلا لبق ام ةيروس

 فيضلا ثدحتي امدنع نوبءاثتي دقو ءاهيلع نودسحي ال ةيئاغبب مهتلئسأ لافطألا يقلي «جمانربلا

 يه ةلوفطلا ةبرجتف ...مهرصع ىلإ ةلصب تميالو «ءيش يأ يف مهينعي ال ىضم رصع نم ةلوفط نع
 ًاثرإ لكشت اهنأل ءربكي نيح ايجلاتسونلا نم عونب ناسنإلا اهديعتسي ام ًابلاغو ...ًالوأ شاعت ةبرجت

 ,رابكلل ةبسنلاب هنفو هجاتنو هبدأ ىلع اهريثأت يف يه اهتيمهأف يلاتلابو ...هتايركذ ثرإ نم ايصخش
 ءاهتمكاحمل يفاكلا يدقنلا ىعولا نوكلمي ال لافطأل ةبسنلاب ىذتحي ًالاثم وأ ًاسرد اهنوك يف سيلو

 ايبرو هنوشيعي يذلا رصعلا نع فلتخم رصع تايلامج اهنأ ركذأف دوعأ يتلا ءاهتيلامج قوذت ىتح وأ .

 0000 قره تالا ١
 ةنيزز هما اقنأ ةيوؤبسلا ةفايشقلا ل ربكا لافطا جيئانرب تعباقو (ةلاتطا وتاكد: عيتاز هكرت
 ةقالط ةيادبلا ذنم ينتدش ...ويدوتسألا يف نيرخآ لافطأ ةثالث همدقيو عاكولا ادنيل هدعت (ايندلا

 تالماجملا حور نأ يه تناك يتلا ةلكشملا نكل ءاريماكلا عم مهبواجت نسحو «ميدقتلا يف لافطألا

 اهمسا ةلفط تلصتا اذإف ,مهئادأ ىلع تغط دق ءيروسلا نويزفلتلا يمدقم ىلع اهالظب يقلت يتلا

 («ىمسم ىلع مسا ديكأ ...ةرهز" :لوقلاب اهتلماجم ىلإ ردابت ويدوتسألا يف مدقت يتلا اهتريظن نإف ةرهز
 يفو «متلاه ملسي» :نيمدقملا عيمج ةنسلأ ىلع ةزهاجلا ةرابعلا نإف ءرعش ةديصق مهدحأ ىقلأ ام اذإو

 مهدحأف «ةيرعشلا تامولعملاب جمانربلا يمدقم ىدل مات رقف ةمث ...رعشلا نع اهتعبات يتلا ةقلحلا

 ءارعش ةثالث ءامسأ ىوس فرعي ال هنكل «يبرعلا رعشلا نع ةذبن لافطألا هئاقدصأل مدقي نأ ديري

 يلاتلابو ...رازن ةلئاع مسال فاضت ال يتلا فيرعتلا لأب (ينابقلا رازنو ءدادش نب ةرتنعو «يبنتملا)

 نيدهاشملا مهئارظنل يبرعلا رعشلا نع ةديفم ةدام نومدقي لافطألا ءالؤه لعجل ريضحتلاو ثحبلاف

 . ًارعش نومدقي نيذلا لافطألا جذان امأ ...زيكرتلاو ةيجهنملل رقتفيو ءأرصاقو الجترم ودبي «لافطألا

 ةلوبقم ةروص مدقي وحن ىلع رهظت يك دادعإو ةياعرل ةجاحب جذامن ودبتف «مهريغ وأ نيلصتملا نم
 نيعرتملاو نيروهبملا نيمدقملا رظنب هفارطأ نم دجملا عمج دق هنأكو ...هبتكي نم ادب يذلا «نفلا اذه نع

 !همارتحا لدب رعشلا لاهستسا ةركف مهيدل سركف ...ةيناجملا تاماستبالاو ةلماجملا تارابعب

 ال ابر «ةيفتاه تالاصتاو تاقباسم جماربك يروسلا نويزفلتلا اهمدقي لافطألل ىرخأ جمارب ةمثو

 نوكيس فيكف ؛رابكلا رجض ريثت ةيطمن ةيجمارب ةلاح مامأ نحنف ...هجوتلاو ةدوجلا ثيح نم فلتخت
 ةلوفطلا موهفم شقانت دق جمارب ؛ةلوفطلل سيلو ةلوفطلا نع جمارب مهل مدقت نيذلا لافطألا عم لاحلا .

 مدقت ال اهنكل ...ريبخ وأ دشرم الب «لافطألل نوئفلا ضعب لاصيإ لواحت دق وأ ؛ةلوفطلا ةبرجت وأ



 قدقيس س0 يي

 7 ب بج ب ا ب ب

 502ج ع جوج بجيب بجو جيجمر جوجو موج جن جوما وف ج هحجامصجول ووحخو جوح م بوو يوك محجوب وم يوسع يع وعي ب يوسي ب وسم واو هع سو رس يس سو و سوسو وج ود مو بسم ع وح تماونم تاع وجو بوو كس جنو يس وجمم يسمو ب سيم

 1 !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلا بابلا

 يه يروسلا نويزفلتلا يف هحالصإ متيس ام رخآ نأ دقتعأو ...اهنم ءزج هنأ لفطلا اهعم رعشي جمارب

 نيطمنم نييمالعإ وأ .ةأوه نيدعمل ل جاتحت امنألو ...بعصألا اهنآل «لافطألا جمارب

 نوكت فوس لافطألا جمارب نإف «لاجترالاو طبختلاو ثاهلل سيلو «عادبإلاو لمعلل يحص خانم

 نكل ...ربكأ نوكيس باذجو عتمم ءيش ميدقت يف لمألاو ءًائيهم نوكيس خانملا نأل ...ديكأتلاب لضفأ

 ظ !مويلا يروسلا نويزفلتلا يف لمألا ةحسف قيضأ ام

 ١8/17 ١” /؟ 5 (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 !ناضمر مايأ لوأ يروسلا نويزفلتلا ةحيضف

 برغملا ناذأ ثب مت ثيح ...ليقثلا رايعلا نم ةحيضفب ناضمر رهش ةرود يروسلا نويزفلتلا حتتفا

 وأ يذفنم دحأ هب ماق ينف أطخ ببسب هدعوم ىلع ةعاس فصن نم رثكأ لبق ءناضمر رهش مايأ لوأ

 - !ةيروسلا ةيئاضفلا يف ةرتفلا ىينف

 ةرادإلا مه ناك ةداعلاكو ..نعلتو متشتو بست هترادإو يروسلا نويزفلتلا ىلع تالاصتالا تلاما ظ

 !هنع ةرشابملا ةيلوؤسملا اهليمحتو ءاهيلع أطخلا اذه باقع لازنإ متي ةيحض نع ثحبلا ةياهنلا يف

 «جرحملاو عينشلا أطخلا اذهب ماق نم ىلع ةرشابم ةيلوؤسم كانه نأ نويزفلتلا ةرادإ عم فلتخأ ال انأ اعبط
 ىتلا ءاطخألا لك يف «ةبقاعتملا تارادإلا لكو «نويزفلتلا ةرادإ اهلمحنت ةرشابم ريغ ةيلوؤسم ةمث نكل

 ...ةمرتحم لمع ةيلآ رارقإ :اهمسا ةيلوؤسملا هذه .اهثودح عنم يف لمأ الو «رارمتساب ثدحتو تثدح

 ةيلآ ...تاءانثتساب قرخت ال طباوض عضو اهينيع.بصن عضت لمع ةيلآ ...ةيمالزتسا ريغ لمع ةيلآ
 ' !لشفلل باقع ريخ يه حجانلا ةأفاكم نأل ...ءيبملا ةبقاعم لبق مزتلملا ةأفاكم يف ركفت لمع

 ١8/9 ١ /5 (يرعلا سدقلا) ةديرج



 فويسو بصنملا ةوطس :يروسلا نويرفلتلا ب فارشالاةكرعم

 !قافنلا

 ىلع فارشإلا ةرهاظ لوح (يبرعلا سدقلا) يف ةيعوبسألا يتلاقم نمض اهترشن ةريغص ةيواز تراثأ

 ساماد) عقوم ىلع اهرشن ديعأ نيح ةريثك تاقيلعتو لاعفأ دودر ءيروسلا نويزفلتلا يف جماربلا

 يلع درلل اوعربت ةيليفطلا ةغيصلا هذه دض مهنع تعفاد نم ىتحف ...يروسلا ٍينورتكلإلا (تسوب

 دودرلا ضعبو ةيوازلا صن انه .ىرخأ ةرم درلل ينرطضا ام ...ينجتملا رهظمب يراهظإو «يمتشو

 عم نويزفلتلا يف نويمالعإلا اهب لماعتي يتلا ةيؤرلا نم ًابناج فشكت اهنأل ...ريخألا يبيقعتو اهيلع
 !طقف مهيسارك ىلع نونوكي نيح مهئاردم

 !بصنملا ةيصوصل :يروسلا نويرُفلتلا 22 فارشالا»

 يه ريهس ةديسلاو (ينيمرس ريهس فارشإ) :همسا مويلا يروسلا نويزفلتلا يف ضرم ةمث
 بصنملا نكل ...ةثدتبم ةجرخم كلذ لبق تناك دقو ...يروسلا نويزفلتلا يف ىلوألا ةانقلا ةريدم

 سأر يف اهمسا عضت نأل اهلهؤي راص ةربخلا يف ًاريبك ًطوش تعطق دق اهنأ دقتعت اهلعج هدحو

 ةشاش عباتأ مايأ لبق تنك دقو !هجرخمو هدعمو همدقم ءامسأ لبقو «جماربلا نم ريثكلا ةراش



 ليدل ظ ةروثلا لبق ام ةيروس

 ردصتي فارشإك ريهس ةديسلا مسا ناك يداقتنا نوتراك جمانرب رهظف ءيروسلا نويزفلتلا

 ءارو هوجو) جمانرب هدعب ءاجو نوتراكلا ىهتنا .. .ىتح ماسرلاو تسيرانيسلا لبق هتراش

 © ةمرضخملا ةيمالعإلا هتمدقمو ايلا ناكف (نابضقلا

 ظل ااا
 لمعلا قيرف دناسي ريبخ صخش وه:لب ًاريدم سيل فرشملا نأل ءىرخأ تاطحم يف ةيلاعف
 لمع ماهم جيسن يف يه ةيرادإ ةعباتم فارشإلاف يروسلا نويزفلتلا يف امأ .. ..هعم لمعيو

 ةقيرط يف جرخملاو ,ميدقتلا بولسأ يف مدقملاو ةركفلا يف دعملا ةشقانمف «يباقرلا تاونقلا ءاردم

 ال يرجي ام ىلع ًاعلطم ريدملا نوكي نأ اهفده ةيلوكوتورب لئاسم نوكت ام ًابلاغ ...جارخإلا
 ةيصوصل ًانايحأو «ةيليفط ةمهم ىلإ ًابلاغ عباطلا يباقرلاو لفانلا ءيشلا اذه لوحت دقو ...رثكأ
 نوناقلا داسفإ يف نيعلاضلا نيبساحملا ضعب مهل عرش نأ دعب ...ًارجأ ءاردملا اهيلع ضبقي
 رماوأ مهل اولقرعي ال يك .. .مهعيوطتو ءاردملا ءارش نم مهنكمي ًادنب ...ةلادعلا نم هغيرفتو
 0 «فارشولاا نم يلام بناجلاب فتكي مل ءاردملا ضعب نكل .. .ىرخألا ةيلاملا تاللماعملا وأ فرصلا

 الو لجخ الاب ... ةشاشلا ىلع همسا عضو ىلع صرحي راصف .. .ًايونعم ًاقح بصتغي نأ دارأ لب

 ىلع أطخلاب اورم يذلا لئالقلا ءاردملا نم هسفن مرتحي ريدمل ثدحي ل قباسلا يلمع لالخو !ءايح

 ناك يذلا ريدملاف .. .نيرخآلا بعتو لمع ىلع فرشمك همسا عضو نأ ثدحي مل «يساركلا كلت
 .بايل لع يللا لاجل هنسنأ عيقيو هاو اتاني جركل دأ نيد كاس ماانإلا و

 :رعاشلا اهيف لاق ةلاح ىلإ انرص اننأ ودبي نكلو

 !ٌمئاظعلا ميظعلا ٍنيع ين ٌرْغصَتو اهراغص ريغصلا ٍنيع يف مّظعَتو

 ٠٠١8/9/5 (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 ميكتلا ا م بج جوج اج والا ب جوج 1 وا موجل موصول عاصم ومالا موا عي بك ب عج جب

11111117 

 11 ا الل أ اا 11و اا امو جك ا نا الكا

 01 ا ا ل

 1 !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عيارلا بايلا

 :دودرلا

 !هيؤرلا ةيبابض 4 بيعلا ابيع سيل فارشإلا»

 يف دوجوملا داسفلا نع هبتكي ام مظعم يف هعم قفتأ يذلاو دمحم ليمزلل ديدشلا يمارتحا عم

 نوقرسي صاخشأ نع توكسلاب قلعتي |ميف ًاص وصخ يمكارتلا داسفلا اعبط يروسلا نويزفلتلا
 نوكت نأ ًالثم لوقعملا نم لهف نيينفلاو نيدعملا روجأ يف ققدت نويزفلتلا ةرادإ (نيب نييالملاب

 ىلع ضبقي ةيبرعلا تاونقلا يف دعملا انيب ءس . ل ٠5٠١/ /زواجتت ال دادعإلل ةقلحلا ةرجأ

 نأب ملعي عيمجلا ًاعبط يساسألا عوضوملا ىلإ دوعن مهملا .رالود / ٠٠٠١ / ةدحاولا ةقلحلا

 ذخألو ءيروسلا نويزفلتلا يف ةديحولا ةقيدصلا نوكت دقو يتقيدص يه ينيمرس ريهس ةديسلا
 ريهس ةديسلا ىلع فرعتلا لبق يأ ١995/ / ماعلا ذنم ينويزفلتلا دادعإلا يف لمعأ انأف ملعلا

 تملظو تملظ اهنأب ترعش ةانقلا ةريدم نم يبرق ببسب نكل ةباتكلا لبق تددرت يننأ ةقيقحلاو

 ينيمرس ةديسلا هتلذب يذلا يدسجلاو يسفنلا يركفلا بعتلا دعب اصوصخ لاقملا اذه يف اريثك

 قح نم هنأ ةلئاق مزجأ لب دقتعأ انآو .نآلا ىلإ ةانقلا اهمالتسا ةظحل ذنم «ىلوألا ةانقلا قالطإل

 ضععبلا |منيب «هليصافت ىلع تفرشأو هتعبات لمع لك ىلع فارشإ ةملك بتكت نأ ينيمرس ةديسلا
 نوكي ام ردقب دقنلا مهملا سيل دمحم زيزعلا ليمزلا .ةيمهو ةيرادإ رماوأ ىلع فارشإ ةملك بتكي

 طلسن نأو دقنن نأ نييفاحصك انقح نم .اهنع ثيدحلا دارملا ةلكشملل لحلا مدقي دقنلا اذه

 يل حمساو -دقتعأ انأو ةيصخش بابسأآل سيلو للخلا ةلازإ ةياغل للخلا نطاوم ىلع ءوضلا

 نأب دقتعأو كتالاقم عباتأ اهلجأ نم يتلا ةيقادصملا نع تدعتبا لاقملا هذه يف كنأ -دمحم ليمز

 ةانقلل ريهس ةديسلا هتلعف ام نإ لوقأ ةياهنلابو .ةيؤرلا كل حضوي تيلويف ةليمزلا نم مداق در
 عيمج ىلع ٍلاعفلا اهفارشإ نم ًءاهتناو ءاهب ةصاخ ةيوه ةانقلل تطعأ يتلا ةينغألا نم ًءادتبا ىلوألا

 نع تيمتسملا اهعافد ىلإ ءنيلماعلا فوقس عفرل هتلذب يذلا ريبكلا اهدهجو «لمعلا ليصافت

 اهتيسدق مغر ةقادصلا عضأ يننأف ءيرجلا يملقب تفرع يننأ ابو .ىلوألا ةانقلا يف لماع رغصأ

 ةدوجوملا ءاطخألا نع ثيدحلا اندرأ اذإو «ينهملا يريمض يلع هيلمي اب درجتب تبتكو بنج ىلع

 صلاخ بحب ةيدقنلا ةباتكلاو ءارفصلا ةيبابضلا ةلازإ الوأ انم قحتسي عوضوملاف نويزفلتلا يف



 لي » .ةروثلا لبق ام ةيروس

 داعتبالاو ءانيلا دقنلا لبقتو ءانبلا دقنلا نم ريثكلاو دهجلا نم ريثكلا انم قحتسي يذلا «دلبلا اذهل
 000 ] ظ حيرجتلا نع ناكمإلا ردق

 "د ١1/9/85 (تسوب ساماد) عقوم / ةماعن ءاسيم

 نوفرعي ال امب نوفرهي ٠

 ةيداحأ رظن ةهجو نم رخآلا ىلع مكحلا وه ديدج ميدق ضرم ؛مايألا هذه |مهنم يناعن ناريطخ ناضرم ةمث
 ناك يأ لبق نم تنلا مادختسا - نهار - ثيدح ضرمو «ةيقيقحلاو عقاولا ةفرعمل قيقدت نود نمو «بناجلا ]

 يلهفصوب لاقملا بتاكل يركش دعب . مهب ريهشتلا وأ نيرخآلا نم لينلل فدهت تامادختسا فسألل اهنمو
 يف ةمرضغ ًاضيأ نوكأ نأ يب ريدجف ًايمالعإ ةمرضخم تنك اذإ : يزيزع اي كل لوقأ « ةمرضخملا ةيمالعإلاب
 هوجو جمانرب نإ :كتباتك اوأرق نمم ءازعألا ءارقللو كل حيضوتللو ..هقح قح يذ لك ءاطعإو فاصنإلا
 يف ىنيمرس ريهس ةجرخملا ةديسلا اهتلذب يتلا ةينضملاو ةثيثحلا دوهجلا الول نوكيل ناك ام .نابضقلا فلخ
 ,ةيناسنإلاو ةيعامتجالا ةيوعوتلا هفادهأو هتومضمب ةماتلا اهتعانقل هنع عافدلاو جمانربلا لمنع رواحم اهينبت
 - دجي مل هتيساسحلو تاونس سمخ وحن لبق جمانربلا ةركف تحرطو قبس دقف ملعللو « ةيفيقثتلا ةيليلحتلاو
 . ةلوجرو ةقثب اهتنبتو اهيلع تقفاو يتلا هنيماضم نع عافدلا وأ هينبت ىلع دحأ أرجتي ملو لب «رونلا قيرط
 عباتت «ةبقاث ىؤر ةبحاص ةجرخم اهنوك ةدمعتم ةدماع ةلوجرب لوقأو «ينيمرس ريهس ةجرخملا ةديسلا

 اهتعباتم ىتحو لمعلل ةبولطملا طورشلا ةفاك ةرفوم جمانربلا اهيلع عاذي يتلا ةانقلل ةريدمو ةفرشمك اهلمع
 ةفصب اهمسا عضوي نأ ًائاد ةضفار يهف كلذ لك مغرو «ةياغلل ةبعص فورظ يف نوجسلا لخاد ريوصتلل
 ةديسلا اهتلذب يتلا دوهجلا كلت لك ةقيقح فرعتو يناكم تنك ول ؛يزيزع اي كلأسأ نأ دوأ انهو «فارشإ

 اهمسا عضت نلأ «ينويزفلتلا لمعلا تاينقت ةفاكب فرعت يأ «ةريدم تسيلو ةجرحم اهتفصب ينيمرس ريهس
 الول هنأ ةماتلا يتعانقل «ةديدشلا اهتضراعم مغر يسفنب هتلعف ام اذهو ؛ةحجان ةيصخش اذكهب ربكتو ةفرشم

 مه نوريثكو اهيلع ةفرشمك اهمسا عضت نأ قفاوت مل يتلا جماربلا نم ريثكلا حاجن ىلع ةجرخمك اهتيؤر
 اهمسا عضول ميمصتبو كلذ تلعف امل ..يروسلا نويزفلتلا يف نيجرخمو نيدعم نم كلذ نوفرعي نيذلا
 .نابضقلا فلخ هوجو ناك امل العف ةينضملا اهدوهج ال ول يذلا ىلع ةفرشمك



 كم6 !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلا بابلا

 !اهبجاو نم لقأو ...اهبجاو ٠

 يتلاقم نأ عم «نيرخآلا ةءاسإلل تنلا مدختسأ ينأب يفصو روشب تيلويف ةليمزلا نم ب م

 عقوم اهنع لقني يتلاو ,ندنل نم ردصت يتلا (يبرعلا سدقلا) يه ةيقرو ةفيحص يف ًأاساسأ ثرشُن
 سدقلا) 2 ياباتكف يلاتلابو ؛ردصملل ةراشإلا لفغي نأ كود نم ةداع يقالاقم تيوب ساماد)

 تنظ اى تنلا ريثأ ىلع ةتلفنم تسيلو «ةيقرولا ةفاحصلا ىلع ةقبطملا رشنلا دعاوقب ةمزتلم (يبرعلا

 ! ديوس هلا ا يناس كو

 ال اب نوفرهي) تيلويف ديسلا در ناونع ىلع ادر مالا يمالعإلا ليصفتلا اذه حضوأ نأ تدرأ

 تيلويف ةديسلا نم رثكأ فرعأ يننأ نوفرعي ...يروسلا نويزفلتلا يف ءالمزلا مظعم نأ عم (نوفرعي

 «جماربلا هيف خبطتو رومألا هيف رادت فيكو هتاقالعو نويزفلتلا اذه نع ةمرضخملا ةيعاذإلا ةيمالعإلا

 !ءاردملا هيف عنصيو

 ضارمألا فيصوت يف اهيكاذتو رشنلا ردصمب تيلويف ةديسلا لهج رهظأل ال درلا اذه تبتك دقو

 لب ...ةمرضحم ةيعاذإك اهل يمارتحا ىلع ًاددجم دكؤأ انأف .تاكحامم يف اهعم لخدأل الو «ةيمالعإلا

 : يلع هتحرط يذلا لاؤسلا ىلع اهبيجأل

 ةجرخم اهتفصب ينيمرس ريهس ةديسلا اهتلذب يتلا دوهجلا كلت لك ةقيقح فرعتو يناكم تنك ول»

 اذكبم ربكتو ةفرشم اهمسا عضت نلأ «ينويزفلتلا لمعلا تاينقت ةفاكب فرعت يأ «ةريدم تسيلو

 ! «(ةححان ةيصخش

 ةينهملا فارعألا يل ظفحت مدقمو دعمك يرودب ربكأ زازتعا يدنع ناكل «يتديس اي كناكم تنك ول

 ةانقلل ةريدمك اهتابجاو نم ابجاو «ةينضم دوهج نم ريهس ةديسلا هب موقت ام تربتعالو ...يتيلالقتسا
 رودلا اذهب موقت يك اهتعضو ةلودلا نأل ءدحأ ىلع هيف اهل ةنِم ال بجاو ...جمانربلا اهيف ضرعي يتلا

 همسا عضو يف ركفي نكي مل مهمظعم نكل ...رثكأو تلمع (ملثم هيف اولمعو ,نورخآ هيلإ اهقبس يذلا
 ...ةهج نم يقلتملاو ةشاشللو «ةهج نم اهيعناصل كلم حماربلا نأ ىري ناك هنأل ...فارشإلا ةناخ يف

 لكشب دصح دقو «هرود ىدأ دق نوكي «تابقعلا للذيو يحصلا لمعلل خانملا ريدملا ئيبي امدنعو

 !هبجاو نم اءزج ىدأ املك فارشإ ةملك عضي نأل ةجاح يأ نود ينهملا هحاجن نم ًاءزج رشابم



 0 ْ 0 ظ ْ ةروثلا لبق ام ةيروس

 تامدخملا نم اومدقو ؛نويزفلتلا يف مهعم ُتلماعت «رابك نييمالعإل ءامسأ كل ركذأ نأ ديرأ ال

 0 اال 00

 ىوس اهمسا رأ مل يننأ ولف .. :ةيرصلاتلأزو ارتنإ# اهمننلا ميطو نقلت وس تحسنا ذأ ةلوقما ّْ

 ا بعام ا بيسي او م

 "5 ١8/9/68 (تسوب ساماد) عقوم 00000



 دسفأ ام نويزفلتلا حلصي له :ةيروسلا ةيوبرتلا ةيئاضفلا

 ] )!؟رهدلا

 ةصاخ ةيئاضف (ربوتكأ) لوألا نيرشت رهش نم رشع يناثلا موي ةيروس يف ةيبرتلا ةرازو تقلطأ

 لرب ةييياعتلاو ةبويرتلا ةوهدلاب

 يعانصلا رمقلا ىلع اهتانالعإ ثبتو (ةيميلعت) مسا لمحت ةيئاضف ةانق تحتتفا ...هسفن قايسلا يفو

 يوبرتلا ناديملا ءارثإو ةدناسم لجأ نمو ...فداه يميلعت ءاضف وحن راعش ةعفار (ردب) يبرعلا

 ...ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيميلعت ةانق لوأ اهنأ ةنلعمو ...ًايئاضف ىميلعتلاو

 ةليوط تاونس ةليط ءيروسلا نويزفلتلا اهثبي ناك يتلا ةيميلعتلا جماربلاب تاونقلا هذه ينركذتو

 .جماربلا هذه ثب ناكو ...ةيناثلا ةانقلا ىلإ اهب فذقف اعرذ اهب قاض مث ...ىلوألا ةانقلا ةشاش ىلع

 روهمجلا ناك كلذلو ...يباردلا ماعلا أدبي نيح اهتصح نم مضقيل يتأي وأ ءلافطألا ججمارب قبسي

 لماعتيو ءاهب قيضي ...ةطسوتملا لحارملا يف نيعفايلا وأ «ةبلطلا راغص نم جماربلا هذمل فدهتسملا

 ةلاح تسيلو «لافطألا جماريب هعاتمتسا قبست ةيباقع ةلاح اهنأ ىلعو ...هيلع ةضورفم اهنأ ىلع اهعم

 ! قالطإلا ىلع اهنم ديفتسي نأ نكمي ةيميلعت



 6 ٠ > ةروثلا لبق ام ةيروس

 سوردلا تلقت ذإ ...جماربلا هذه هب تجوع يذلا ئمالعإلا ءابغلا «عابطنالا اذه ةرطيس ىلع عجش
 ينفلا لكشلاب ريكفت يأ نود ةشاشلا ىلإ يه امك .مهسرادمو مهلوصف يف ةبلطلا اهاقلتي ناك يتلا
 ميسقت ةركف ىلع ًائاق ناك .دهعلا كلذ يف يروسلا نويزفلتلا نآلو ...اهبلطتي وأ اهمئالي يذلا
 بعشلا اهيلع عزوتي ناك يتلا ةيبعشلا تامظنملا تاصاصتخا بسح «ةصصاحم ةشاشلا روهمج

 نييفرحو نيحالفو لامع نيب وأ ...لايجأ ةانبو ةبلط داحتاو :ةبيبشو عئالط نيب ءارسق يرويبلا
 تاهجلاو تايظنملا كلت لك تناك ثيح ...بعشلا ةمدخ يف ةطرشو رايدلا ةامحو يئاسن داحتاو

 ةيبرتلا ةرازو ةصح يه ةيميلعتلا جماربلا تناك دقف ...هسفن نويزفلتلا لخاد اهجمارب ىلع فرشت

 ,جماربلا كلت نوروصي نيذلا ةذتاسألا حشرت نم يه «عبطلاب ةرازولا تناكو ...ةشاشلا ىلع

 ذخأت ال ...ىرخألا تامظنملاو تارازولا لثم اهتاحيشرت. يف يهو ...سوردلا كلت نوحرشيو

 ريثأتلا نبع ةردقلاو ...ينويزفلتلا روضحلا :ليبق نم ةيمالعإو ةينويزفلت ريباعم يأ «رابتعالا نيعب
 نأل «ةبئاغ ريياعملا هذه لكف ...ةينويزفلتلا اريماكلا عم لماعتلا ةراهمو ...فدهتسملا روهمجلا يف
 الو ةيبرتلا ةرازو تاررقم يف لخدي ال ءصاخ ملع وه ينويزفلتلا مالعإلاف ...هيطعي ال ءيثلا دقاف

 وأ ؛نيجرخملا فعضأل ةيميلعتلا جماربلا لكوت تناك نويزفلتلا تارادإو ...نيسردملا دادعإ دهاعم

 ةيبرتلا ةرازو ةيلوؤسم يه جماربلا هذه نأ يعت اهنأل ...رخآلا مهضعبل لمع مجح درج اهنم لعجت
 يف ريشتست نأ نود ءءاشت نم بجحتو نيسردملا نم ءاشت نم حشرت «ةيبرتلا ةرازوو ...اهتصحو

 هذبب ريكفتلل اهعم جاتحت ال يتلا ثراوكلاو يوالبلا نم يفكي ام اهيدل يتلا نويزفلتلا ةرادإ كلذ

 !ايمالعإ الو ايجاتنإ الو ءايعوضوم الو اينف ال ةيميلعتلا جماربلا

 تقو درجم ...سرادملا بالط نم ةشاشلا روهمجل ةبسنلاب ةيميلعتلا جماربلا تراص اذكهو

 ريثكلا نأ ركذأو ...نوتراكلا مالفأ رظنني وهو «ةلوهسب عفايلا وأ لفطلا هاطختي نأ نكمي «عطقتسم

 يف مهحيري ناك يروسلا نويزفلتلا نأل «دايعألاو عمجلاو لطعلا مايأ يف نوجهتبي اوناك ءالؤه نم

 نوحتفي اوناكو ...ةيميلعت جمارب :ةاسملاو ءارسق مهيلع ةضورفملا ةليقثلا ةبجولا هذه نم هثب ةيادب
 وهو «ةهالبب اريماكلا ىلإ رظني ءفاج ينويزفلت ذاتسأ روهظ اوشخي نأ نود «ثبلا ةيادب عم نويزفلتلا
 !اريماكلاو باتكلاو ةروبسلا نيب عئاض

 ال ...نويزفلتلا دعب ام نمز يف دلو لفطك «هترصاع اى ةيميلعتلا جماربلا خيرات ىلإ دوعأ نأ تدرأ
 . لاوط ةحلدؤملا ةيطمنلا هروص اهيف مسر يتلا ةايحلا يحانم ةفاك يف .ءاجه يروسلا نويزفلتلا عبشأل



 2 !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عيارلا بابلا

 جماربلا موهفم تعبط يتلا ةينيتورلا ةروصلا مدقأل لب ...ثعبلا مكح لظ يف هرمع نم دوقع ةعبرأ

 فلتخم نيب «ةكرتشملا تامسلا نم ريثكلا اهيف ةروص اهنأ دقتعأو ...ماودلا ىلع ةينويزفلتلا ةيميلعتلا

 نيرظنملا ضعب نظ ءايوبرتو ايميلعت اورد نويزفلتلا ىلع يفضت نأ تدارأ يتلا «ةيبرعلا تانويزفلتلا

 سوردلا نع ءليبن ًايعوطتو ًايناجم ًاليدبو ...ةيميلعتلاو ةيوبرتلا ةيلمعلل ًادفار نوكي نأ نكمي هنأ
 ...ماودلا ىلع ًاتطاخ ناك مهنظ نكل ...ًايراجت اهلالغتسا يف ةذتاسألا ضعب عشجو ةيصوصخلا
 ...ىلوألا ةجردلاب ةيهيفرت ةلاح وه «ةفلتخم لحارم يف سرادملا بالطو لافطألا رظن يف نويزفلتلاف

 ىتح وأ ةيقئاثولا مالفألا يف وأ ةيملعلا جماربلا يف ءاوس ...ةدئافلاو ةعتملا عمجت اهنإ اهنع نولوقي ةلاح

 باذجلا ينفلا لكشلا ىراوتيو «ةعتملا بيغت نيح نكل ...اماردلا تالسلسمو تاعونملا جمارب يف

 جماربلا هذه حبصتو ...ةبوذكأ ىلإ لوحتت ةدئافلا نإف ...مهجتلاو ةماتقلا لالظ فلخ سوردملاو

 !ًادحأ مّلعت ال ةيميلعتلا

 لكب ةوسأ «ةيبرع ةيميلعت تايئاضف قالطإ براجت دهشن نحنو .هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو
 ثرإلا اذه ىلع تايئاضفلا هذه ىكتتس له ...ًاينويزفلت اهتيطغت برعلا ررق يتلا تالاجملا
 تاطحملا ضعب اهمدقت تناك يتلا ةيميلعتلا جماربلا ةبرجتل ءروضحلا كلاهتملاو لظلا ليقثلا

 ,تاينقتلا روطت بعوتسي ...ديدج ٍينويزفلت ءاضف يف قلطنتس اهنأ مأ اقرا ةيرعلا ةنقادضفلا

 تاونقلا عم ةسفانملا ةبوعصو ةدشو «دهاشملا بذج ةوقو .«تاطحملا يقاب جمارب عاقيإ ةعرسو

 بذج تاناكمإ كلتمت يتلا ,ةيحطسلاو ةهافتلاو ةيفرتلاو نشكألاو مالفألا تاونقو ةيئانغلا

 لكش ديدحت يف رباع ليصفت رغصأب ءاهتناو ءاهمساب ًاءدب ةيميلعتلا تاونقلا هحيتت امم ريثكب رثكأ
 !اهجمارب ةيوه وأ

 لءاستأس اهبرو ...يوبرتلا اهرودب مايقلاو ةسفانملا ىلع ةيميلعتلا تاونقلا ةردقب لئافتم ريغ ًايصخش

 ءاهجمارب ثبو اهزيهجتو تاونقلا هذه قالطإ ىلع دوقنلا نم تارايلملاو نييالملا فرصت اذامل ءاساسأ

 سرادملا يف يأ ...عقاولا ضرأ ىلع هريوطتو .هسفن يوبرتلاو يميلعتلا ماظنلا ىلإ هجوتلا لدب

 هبش يميلعتلا عضولا لعجت يتلا تابقعلاو لكاشملا تائمب لفحت يتلا «تاعماجلاو تايوناثلاو

 زربأ نإ «ةيبرعلا لودلا نم ريثك يف لاقي يتلاو ...رمتسم عجارت يف يفرعملا بلاطلا ىوتسمو «راهنم
 مهنكمت «ةيفاك ةيدام زفاوح دوجو مدعو .نيملعملا بتاور ةيدودحم «يميلعتلا عضولا اذه لكاشم

 !لثمألا هجولا ىلع ةيميلعتلاو ةيوبرتلا ةيلمعلل غرفتلا نم .
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 ريدختلاو هيفرتلا يف هبعلي يذلا رودلا هيفكي الأ ...ًاضيأ العم نوكي نأ نويزفلتلا ىلع بجي اذامل مث

 تلعجو «أقوب هتذختا ىتلا ةيبرعلا ةيسايسلا ةمظنألا لظ يف نيقلتلاو هيجوتلا يفو «ميتعتلاو مالعإلاو

 !!نيرخآلا لبق نم «ةيرحب اهكالتما مرحملا اهتحلاسأ نم ًاحالس هنم

 .روهمج الب ىقبتس بيرق قلطنتس وأ تقلطنا يتلا ةيميلعتلا تايئاضفلا نم ريثكلا نأ نظلا بلغأ

 ٠ نم مهيلع يضرملا ضعب ةلالطإل ًاربنم لكشتس اهنأ ىوس «يقيقح يوبرت رود يأ يدؤت نل يهو
 ...تاونقلا هذه ىلع ةفرشملا تاهجلا وأ تارازولا يف ءام ةرهش قيقحتب نيلمأتملاو نيملعملاو ةذتاسألا

 ءاهيف نيلماعلا وأ نيلماعتملا ضعب لخد ةدايز يف ىوس مهست نل تاونقلا هذه نأ نظلا بلغأو

 يف مدقي يذلا سردلا فاعضأ تارشع يداملا هضيوعت يف قوفي ٍنويزفلتلا سردلا نأ رابتعا ىلع

 ليثمتلا ردقن انرص ...برعك اننأل لب ءًامومع ةيزجم نويزفلتلا روجأ نأل سيل «تاعماجلاو سرادملا
 !ةيميلعتلا سوردلا يقلن نحنو ىتح ءاهتاذ ةقيقحلا لدب ةقيقحلا ةاكاحمو صيخشتلاو

 "م ل (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 نيأف ليلحتلا اذه :ةيروسلا ةيئاضفلا ىلع ةيكيرمأللا ةراغلا

 ؟ربخلا

 لاىوبلا ةقطنم دنع «ةيروسلا ىضارألا ىلع ةريخألا ةيكيرمألا ةراغلا ديعب ةيروسلا ةيئاضفلا تحتف

 انرطمي وهو «رابخألا ةرشن يف عيذملا رهظف ...ثدح اذام مهفأل :تاعاسب قارعلا عم دودحلا ىلع
 ةيروس فقاوم نعو ...نابجلاو رداغلاو مثآلا يكيرمألا ناودعلا نع ثدحتت ةبضاغ ةيئاشنإ ةغلب

 ناودعلا نم ديزملاب اهدهع متخت نأ الإ تبأ يتلا ةلشافلا شوب ةرادإ نعو ...ةيئدبملاو ةيموقلاو ةتباثلا

 !يلودلا نوناقلا قوقح كاهتناو

 ةبرضلا تمت فيكو !؟ْنَم َبَرَص ْنَم ...ثدح اذام يأ .ثدحلا مهفأل ربصلاب ًايلحتم تعبات
 لتق فيكو ؟ةراغلا هذه ءارو تفقو يتلا ةيكريمألا تاءاعدإلا يه امو !؟يركسعلا ديعصلا ىلع

 ريرقتلا ال حرشي ملو ...ًائيش مهفأ نأ عطتسأ ملف ...ةيركسلا ةعرزم يف ةيناغثلا ءايربألا نونطاوملا

 .هثودح ةيلآو .ءثدحلا ىوحف يرابخإلا طيرشلا ىتح الو اياحضلا روصب لفح ىذلا يناديملا

 !ةيئاشنإ ةغلب عفدنملا يمايسلا ليلحتلا نع لزعمب

 يه امو ءىرج ام فرعأ يك ...(يم .يب .لإ) وأ (ةنيرعلا]:ىأ (ةريزكلا) لع بلقأ نأ سقأك انهو

 !ةيلاتلا لاعفألا دودر عباتأل ةيروسلا يتيئاضف ىلإ دوعأ نأ لبق ...ءادتعالا اذه تقوس يتلا تارربملا
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 يأب اهريربت نكمي الو «ةنادم «ةيروسلا ىضارألا ىلع ةيكيرمألا ةراغلا نأ نانثا فلتخي ال ...ًاعبط
 هب موقت يباهرإ زازفتسا يه لب ...يلودلا نوناقلاب ةناهتساو «لودلا ةدايس ىلع لواطت يهو «ةعيرذ

 ةرشن ةغل عم انتلكشم نكل ...باهرإلا براحت اهنأ يعدت مث ...نوناقلا جراخ اهسفن عضت ةلود

 نيبو «ربخلا ةغل نيب طلخلا يه ...ةمزأ لك يفو ؛ةلكشم لك يفو .ثدح لك يف ةيروسلا رابخألا

 ويقف تاشنإ للخ نياسالا هنكل بارو ات( يتااشللا لياجتلا) ل رقتو ماسلا نيلحملا ةفل
 دقيت انو اذطو.ىر.ًانلاغ كدا فاحبأ للتو هءارق ف طيرلاو جاعسمالا: لع ةرداقلاو هناكفآلا
 . ذخأيل طقف اهيلإ يتأي نأو ...ىرخأ تاطحم ىلع ربخلا عباتي نأ دهاشملا ىلع نأ «ًئاد ةيروسلا ةيئاضفلا

 ظ !فقوملا ذاخت ال ًالهؤم هلعجت يتلا «ةيسايسلا ةيعوتلا لصم

 4/١" / (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 نامزلا تايعادت : يحرسملا دهعملا ءاشنإ ىلع اماع نوثالث
 )ناكملاو

 ناونع تحت «ةيحرسملا نونفلل يلاعلا دهعملا نع ًايقئاثو ًاليف ءارخؤم ةيروسلا ةيئاضفلا ىلع تعبات
 يحرسملا بدآلاو دقنلا مسق يجيرخ دحأ ,ءقدصم دمحم ليمزلا هجرخأو هصن بتك (تامالع)

 يجيرخ دحأ «عانعن سارف لثمملا ةيوغللا ءاطخألا نم ليلقب هقيلعت أرقو (ًايلاح ةيحرسملا تاساردلا)
 !هباوبأ حاتتفا ىلع دوقع ةثالث رورم ىركذب 7 ٠ ٠ ماعلا لفتحي يذلا دهعملا يف ليثمتلا مسق

 قرطت دقف ...ًاديج ًاماملإ هعوضومب المو ءأنقتمو ًاديج ناك «ءانبلا يديلقتلا ويرانيسلا مغر مليفلا

 نرقلا تاينيعبس ةياهن يف هءاشنإ تقفار ىتلا تاسبالملاو .هماسقأو دهعملا طاشن بناوج ةفاك ىلإ

 نم يريغ لثم .هيف ثيضق يذلا ...رمد ةيحاض يف ميدقلا دهعملا ىنبم ىلإ ىتح انب داعو ...نيرشعلا
 ةحاس يف اربوألا راد راوجب ديدجلا رقملا ىلإ دهعملا لقتني نأ لبق ...ةساردلا نم تاونس «بالطلا

 ناكمإلاب نكي 1 ىتلا ءىعادبإلا دهعملا لمع يف ةماحلا تالاكشإلا نم ريثكلا مليفلا حرط دقو

 ليثمتلا مسق عم ةقالعلا ةيلاكشإب قلعتي ايف ًاصوصخو ...هسفن دهعملا يف سرد نم الإ ءاهطاقتلا
 تناك انآ انفشتكا لاو زيقعبملا العا" انثأ نابقعاي دقنلا مسق بالط نحن اههجاون انك يتلا
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 يذلا دحلا ىلإ ؛اهوصأ ىلع ةؤادعلا انيأرو ةينهملا ةايحملا ىلإ يرحم امر نيب تاجا
 !هساسأ نم دقنلا مسق ءاغلإب ةبلاطملا ةرف تاذ موجنلا دحأ لعج ٠

 يف نسسؤملا شرطألا ةلئان ةيحرسملا ةجرخملا رود لهاجت تناك «ييأرب يساسألا مليفلا ةئيطخ نأ الإ
 ص” ب يح ريم +

 لخدأ نأ ...ةيرادإلا تاعجارملا ىدحإ مكحب 03 دقف ...ركذي ءيشلاب ءيشلا نألو

 . داع يذلاو /١45« ماع يلتوقلا يركش لحارلا سيئرلا دهع يف ئشنأ يذلا «ميدقلا دهعملا ىنبم

 اهارأ نأ نكمي ةروص عظفأ تيأرف .. فاننا 3 درهما ذأ دع دكا لكم رووا كلب كاملا

 !هاياوز يف ةقلاع تيقب يتلا ةيفاقثلا تايركذلا نع كيهان «ةيلامجو ةيرثأ ةميقب عتمتي ىنبل يتايح يف

 .ىئاسنلا داحتالاو 0و ا يو نمار

 ناكل فيه ويش ةقاريشع ةقيرطب همساقت مت ...نيكرتشملا تامدخ ةرئادو «ةبيبشلا ىقيسومو
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 ظ ١ [تاروذاقلاو خاسوألا اهآلق نآلا [يف:.:.ةماهلا ةيحرتسملا نضورعلا نفع اه

 هبشأ قيرعلا ىنبملا اذه نم تلعج يتلا زجاوحلاو ةيديدحلا جاردألاو تاقحلملا ضعب تفيضأو

 شيعلا تارورض هيف تثاعو .. توركإ كدايو نم ةجرادلا كداناجلا نب ع ويخ يباع رفع

 ظ !ًاهيوشت نمزلا تاردغو

 مادختسالا ديق تعضو يتلا ةماحلا ةيرثألا ينابملا نم ريثكف ...هيلإ لآ ايف ًاديحو سيل ىنبملا اذه

 ةحاس يف يمار قاقز ةلزن يف قيرعلا دباعلا ىنبم يف سوفنلا مسق لخدي نمو ءتهوش يموكحلا
 !لذ موق زيزع اومحر ا :يبعشلا لثملا اهيف حصي ةسيفن ةنكمأل ةلثامم ةروص ىريس «ةجرملا

 17/5١/8١٠75؟ (تسوب ساماد) عقوم



 !ثبعلا نم خيرات : نويرفملتلا ىثيم

 .قماغلا قرزألا جاجزلاب هتهجاو ءاسك «ةرتف ذنم متأ يذلا ءيروسلا نويزفلتلا ىنبم ىلإ رظني نم

 اهتينبأ زيمي يذلا يرامعملا جيسنلا نع ًاجراخ ...نييومألا ةحاس يف «ةعولقملا نيعلا» لثم ودبيل

 نوي رفلتلا قس نظن نم لوقا يب: ىرخا ةامو اريوألا نادودتسالا دك ةتناضتلا لأ ةيرجفللا

 هلق ةيناكن] نع تلال يلا ةريخألا كلا راوقلا' مكابي رطر وللا تالت ووسللا ديعتسيو وتل

 ةيحاض يف روجهملا تنمسإلا لمعم ناكم ىلإ ةثلاثو «ةروبصلا ةقطنم ىلإ ىرخأو ءراطملا قيرط ىلإ ةرم

 !ىنبملا اذه اهروحم ناك يتتلا ءطبختلاو ىضوفلاو ثبعلا نم ًاخيرات ديكأتلاب ديعتسي فوس ..رّمُد

 ةيرجح ةهجاو هل نونبي ةرمو ...هعالتقا نوديريف هنم نورجضي مث ءًايرجح ًاروس هل نونبي ةرم

 مث دمت رهنلا قوف نم روسجو «مدب# مث داشت ةيلخاد ٍنابمو .. .اهنم ءازجأ مده ىلع نولمعي ىرخأو

 ىلإ ةرتف دعب لوحتتل «ةيسدنهو ةينف فورظب أشنت تاهويدوتساو ...اهملاعم رييغت وأ اهنييزت يف نونفتي

 ةيناكمإو .عادبإلاو لمعلا ءاضف مهتلتل .ددمتت تاريتركسو ءاردم بتاكمو ...تارمم وأ بتاكم

 هنأل حاتفمو لفقب ةريغص ةنازخ وأ «لمعي نأ ديري هنأل يمركو ةلواط نع ثحبي نمل ىنبملا باعيتسا

 !هتايجاحو هتطرشأ عضي نأ ديري
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 ريزو وأ ريدم لك ناك يتلا ؛ةداضملا تارييغتلاو تارييغتلا هذهو ءقرخألا ثبعلا اذه مضخ يفو
 ءًاضيأ نييالملا قرستو «نييالملا فرصت تناك ...هوفلخ نيذلا ةكرت هنأكو ىنبملا عم اهيف لماعتي
 فرع اهضعب .ءتاصصاحمو تالومعو .ةيمهو ماقرأب لفحت ءاسكإلاو ديدجتلا تاينازيم تناكو
 ةرادإلا يبساحم دحأ يل لاق دقو ..نويزفلتلا سيلاوك يف اياكحو صصق ىلإ لوحت اهنم ريثكو ءطبضو

 نويزفلتلا ىنبم ملاعم ربيغتو ميعدتو ديدجت ىلع تفرص يتلا لاومألا نأ دقتعأ :ةرم تاذ ةيلاملاو
 ىنبم سيلو هلمكأب ينكس يح ءاسكإو ءانبل -تعمج ول - يفكت «تاونسلا هذه رم ىلع هب ثبعلاو

 .!طقف تاقبط عبرأ وأ ثالث نم ًافلؤم

 نويزفلتلا خيراتب رمتسملا ثبعلل ةيزمر ةروص وه «نويزفلتلا ىنبم ءازإ ثدحيو ثدح ام نإ
 ةلسلس يبأرب وهو .. .رفصلا ةطقن نم أدبيل ريزو وأ ريدم لك رييغت عم ىحمُيو بطشي ناك يذلا
 كيلا 0 مويلا ةيروس ةركاذ نم ءزج وه ىنبم قحب تبكترا يتلا مئارجلاو تازواجتلا نم

 هيف نويزملا

 ٠*/ 7٠١8/١7 (تسوب ساماد) عقوم



 ٠٠١8 ماع يروسلا نويزفلتلا اهب عدوي ةلئسأ

 عدوي ةلئسأ )٠١ يضاملا عوبسألا انرشن ذنم ءيروسلا نويزفلتلا يف ءالمزلاب تملأ بقرتلا نم ةلاح

 *(دوسألا قودنصلا) ررحم ناك دقف ...اهيلع ةباجإلاب مهانبلاطو /٠١١( ماع يروسلا نويزفلتلا اهم

 ...ةريثك تاباجإ كتلصو له :اهروحم يضاملا عوبسألا رادم ىلع ةيموي تاراسفتساو تالاصتا ىقلتي

 !؟تااليميإلا ددع راص مكو

 ءامسأب اوبتك انيلإ اوبتك نم عيمج نأ نيهونم ...راصتخاب تاباجإ نم اندرو ام ةصالخ رشنن نحن اهو

 !مهتامسأ ال مهراكفأ عم انلماعت يلاتلابو ...ةراعتسم

 ينميلا نويزفلتلا :عم ةنراقملاب .ةدهاشملا ثيح نم 7٠٠١4 ماع يروسلا نويزفلتلا عقوم وهام ١-

 !؟ثلاثلا مأ يناثلا مأ لوألا وه له ...يبيللاو ينادوسلاو
 باوج فرطأ نكل «هيط يف هتباجإ لمحيو ...سوسدم لاؤسلا نأ تربتعا تاباجإلا مظعم

 ءاعم يبيللاو ينادوسلاو ينميلا نويزفلتلا ةيؤر نع انينغت يروسلا نويزفلتلا ةدهاشم نإ :ناك

 !تانويزفلتلا هذه عمجت يتلا قيقطلاو للملاو رجضلا ةسردمل ديسجت ريخ وه همدقي ام نأل
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 [؟ ١" ... ماع يروسلا نويزفلتلل زاجنإ مهأ وهام 6

 خيرات ضرعتسي يذلا لوألا ةانقلا لصاف وه ناك زاجنإ مهأ نأ تأر ةدحاو ةلاسر ءانثتساب

 تاباجإلا مظعم نإف (زاجنإلا اذه ةماخض اوروصت) ؟عيدب لكشب نويزفلتلا تايركذو

 اذه نأ مهدحأ ربتعاو .. ..هحرط يف نيداج انك اننأ قدصت ملو .ةيرخسب لاؤسلا عم تلماعت

 !تاونس ذنم تازاجنإلا ةغل عّدو نويزفلتلا نإ ذإ ...رثكأ ال ناسين ةبذك هرابتعاب حصي لاؤسلا

 !؟؟١٠/ ماع يروسلا نويزفلتلا يف ذختا رارق أوسأ وهام

 فيجي نأ لبق يوط هنآل .. د يا يو وبا دا

 رادحنالا نأل نكل ءذختت يتلا ةئيسلا تارارقلا نم ريثكلا كانه :لاق مهدحأ نأ الإ .

 وه ام ردصي دقف ءأتح 0 ا ا ا
 ع

 !؟08٠7 ماع يروسلا نويزفلتلا يف مت بصانملا يف رييغت أوسأ وه ام
  .ًائيش نوروطي ال نوتأي نيذلا لك نأل ءلضفألاو أوسألا وه ام زرّيمي دعي مل هنإ لاق نم ةمث
 ربتعا نم ةمثو .لاثم عصنأ نوكت دق اهنأل لاؤسلاب (نيرشت) ةديرج لمشن نأ انبلاط نم ةمثو
 نم ىلع ًافسأ سيل» :انل حضوأ هنكل ...ةيروسلا ةيئاضفلا ةرادإ يف ناك ًاوسألا رييغتلا نأ

 !«ىتأ نمب ىتأ يذلا (ىجفلا توم) بولسأ نم ةشهد لب .. .بهذ

 ظ !؟؟١٠/ ماع يروسلا نويزفلتلا يف ًاصرفو ةوظح نيدعاصلا زربأ وه نم
 نم هنع ريثأ ام لك مغر هنأل «ينويزفلتلا جاتنإلا ريدم «نيساي داع ذاتسألا هنأ مهدحأ ىأر

 مغرو ...هئادأ لوح ةلوؤسم تاهج ىدل يتلا تاكسمتسملا لك مغرو «تازواجتو حئاضف

 هل روفغملا ةلوقم ادسجم «ةعلقلا لثم هناكم يف ادماص لاز اف «جاتنإلا ةيريدم ىلإ شيتفتلا لوخد

 تقولا يف هناكم يف يقب هنأل .ةوظحو ًادوعص ينعي اذهو «حير كزه# ام لبج اي» :تافرع رساي
 !«تيهتناو تيوه انأ» :دمحم داعس عم ًاددرم ؛هيف يوب نأ نكمي ناك يذلا

 !؟١٠٠7 8 ماع جماربلا تاراش ىلع فارشإلا دنب يف همسا عضو ىلع ةنامتسا ءاردملا رثكأ وه نم

 هنأ اوربتعا نوريثكف ...لاؤسلا اذه لوح مئاتشلا نم ريثكلا «(دوسألا قودنصلا) ررحم ىقلت

 ...ريغصلاو ريبكلا اهفرعي ...ادج ةحضاوو ...ادج ةفورعم هتباجإ لاؤس حرط يف مهيبغتسي



 + 8 !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلانويزفلتلا :عبارلا ب ابلا

 مسا نم فرح لوأ نأ :ًاحزام لاق مهدحأو ...يعوضوملاو روتوملاو ...ينادلاو ىصاقلاو

 !ينيمرس ريهس :وه 7٠١/8 ماع فارشإلا ةمجن

 !؟؟١٠7/ ماع يروسلا نويزفلتلا ةقورأ يف تلحفتسا ىتلا ةيئاسنلا تافالخلا سرشأو رهشأ ىهام -ا/

 رومأ نع ثيدحلا وحن ةقايللاو ةينهملا دودح تزواجت .ءلاؤسلا اذه لوح تاباجإلا نأل #

 !انتدرو يتلا ةئيذبلا تاباجإلا نم يأ رشن مع انررق دقف ...اهركذ نع عفرتن ةيصخش

 !؟؟٠٠7/ ماع يروسلا نويزفلتلا يف يرهش لخد ىلعأ بحاص وه نم -/

 نأ طرش «لمعي صخش لقأ وه الخد ىلعألا :انتاصو ةباجإ غلبأ نكل ...نيمهنملا ءامسأ داريإ

 !هنع ايضرمو اموعدم نوكي

 ٠١8" ماع يروسلا نويزفلتلا يف الخد ىلعألا (ةدحاو ةرسأ ءانبأ نم ءالمز) ةلئاعلا يه نم -9
 بساحم- مثيه ذاتسألا) عراصم لآ نأ ءاضيأ ةيفتاملا تالاصتالاو ءارآلا ضعب تعمجأ ©

 ةققدملاو ةدعملا هتقيقشو «دومحم ةءاضإلا فرشم هقيقشو ءنسح ريتنوملا هنباو -جماربلا

 ىشاحتت اننألو نكل 50١8... ماع يروسلا نويزفلتلا يف الخد ىلعألا مه (ةيداف ةيوغللا

 يف اهصالخإ ببسب ءالخد ىلعألا نوكت دق عراصم ةرسأ نأ حضون «ليلد الب تاماهتالا ينبت

 !اضيأ بيصن دهتجم لكل هنألو ...نويزفلتلا يف ةددعتم ماسقأ ىلع اهدارفأ عزوتو «لمعلا

 ٠ ماع يروسلا نويزفلتلا يف هموصخو هئالمز يف ةينمألا ريراقتلل ةباتك رثكألا وه نم /2٠١؟؟!

 «نيعم مسا ىلع عامجإ يأ لصحي) هنأل اهرشن ىلع ظفحتن رابخألا ةيريدم نم ءامسألا نم ريثكلا تركذ 0#
 ...يصخشلا روضحلاب وأ ايفتاه لقنت تراص رومألا نأل «ىلو ريراقتلا ةباتك نمز نإ لاق نم ةمثو

 ةباتك نع تفقوت :لاق ثيح ...راعتسم مساب انبطاخ يذلا ءالمزلا دحأ نم ناك باوج فرطأ نكل

 !«انيدل لمعي :باوجلا ينءاج مهدحأب ًاريرقت تبتك املك يننأل ...نمز ذنم ةينمألا ريراقتلا

 ساماد) عقوم يف «ءاثالث موي لك رشنيو باتكلا فلؤم هررحي ناك ,يعوبسأ يدقن فلم :دوسألا قودنصلا 69



  دايهناو .. لامهإلا هفلتأ ثارت :ةيروسلا اماردلا ةانق كف الظنا

 )يروسلا نويزفلتلا يآ جاتنإلا هيلا

 " طابش رهش نم نماثلا يف تقلطنا ...ةرم نم رثكأ اهروهظ دعوم تفلخأ نأ دعبو ...ًاريخأو

 (اماردلا) ةانق (دريب توه) يبوروألاو (5 - ردب) يبرعلا نييعانصلا نيرمقلا ىلعو «يراجلا (رياربف)
 نم رثكأ تعد يتلاو ...اهئاشنإ ددصب اهنأ ةديدع رهشأ ذنم «ةيروسلا مالعإلا ةرازو تنلعأ يتلا
 ركفت يتلا .ةانقلا هذه نأش يف لوادتلل نييفاحصو ًاباتكو نيجرخم تمض «ةدع تاعامتجال ةرم

 لئاسو نم ةماه ةليسو نوكت نأ يف «نويزفلتلاو ةعاذإلل ةماعلا ةئيحلا اهعمو «ةيروسلا مالعإلا ةرازو ظ

 -نرق عبرلا لالخ ةيروسلا ةيفاقثلاو ةينفلا ةحاسلا ىلع ًاروضح رثكألا نفلا قيوستو جيورتو ضرع
 انيسلا ةسسؤم تلفكت اهيف ءيروسلا حرسملا ةيلاعف لك ىلع ةفاقثلا ةرازو هيف تزهجأ يذلا ءريخألا

 ا يبو بوو -ةلودلا اهتتس يتلا نيناوقلا ربع- لبق نم
 !ًاعم يئانيسلا جاتنإلاو

 رصتقا «طقف ًايبيرجت ائب تقلطأ (امارد ةيروس) اهيلع نوفرشما اهامسأ ىلا ةيروسلا اناردلا ذاق
 ' يتلاو «ةثيدحلاو ةميدقلا ةينويزفلتلا تالسلسملا نم ةعومجمل ةي ةيجيورت تانوشومورب ضرع ىلع

 يبنفل ًاقفومو ًابيط ًادهج ظحلن فوس «تانوشوموربلا هذه يفو ...اهيجرخم ءامسأل ًاهيت كفيف
 كردي فوس «نويزفلتلا اذه ةقورأ لخاد لمعلا ةيلآ فرعي نمو ...يروسلا نويزفلتلا يف جاتنوملا



 وا !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عيارلابابلا

 نكمي ةيؤر ةيأ الب :ةيصخشلا مهتقئاذو مهتربخ نع نوربعيو «فارشإ الب نولمعي جاتنوملا يينف نأ

 !هدهج ةيرقبعب هوف نم مهوي نأ داتعا يرادإ فرشم وأ «يعدم جمارب جرخم اهب ثدحتي نأ

 اهيف تلاوت «ءادوس ًامايأ يروسلا مالعإلا هيف شيعي تقو يف «ةيروسلا اماردلا ةانق قلطنت

 يف ةماه لصافمل ةريخألا تانييعتلا ةلسلس تءاجو «طباض يأ الب ريخألا دقعلا يف تارادحنالا

 يأ وأ ةربخ الب ًاصاخشأ «لالب نسحم روتكدلا مالعإلا ريزو اهيف راتخا يتلاو ءيروسلا مالعإلا

 يتلا ءىضوفلاو ثبعلا ةلاح ىلع فسأو ماهفتسا ةمالع نم رثكأ ريثتل «زيهت حملم هيف يمالعإ خيرات
 ةنزحملا ءاوجألا هذه لعلو ...يقيقح ملأب رعشي نأ نود لاحلا اذه ىلع اهاري نأ صلخم ناسنإ يأ أبري

 .دودسم قيرط مامأ مهنأ ساسحإلاو «لمآلا نادقف ىلإ نيزيمتملا نييمالعإلا نم ريثكب تلصو ىلا

 نم ءافعإ بلط ميدقت ىلإ ءاهددصب نحن يتلا اماردلا ةانق ريدم ءقرزأ سنأ ليمزلا تعفد ام يه
 لواح «ةدع رهشأ هبصنم يف ىضمأ نأ دعب «ةليلق عيباسأب ةانقلل يبيرجتلا ثبلا ةقالطنا لبق هبصنم

 مرتحي نأ رثآ اذهو ...ىودج نود نم اهنإ ؛هنيعت تاربخ باطقتساو «ةيلكيه عضوو سيسأتلا اهيف

 !بقترملا لشفلا حمالم هليمحت متيو «عفدملا ةهوف يف عضوي نأ لدب «هسفن

 الب ثبلا اذه قلطنيو ءفرشب اهريدم باحسنا دعب ريدم الب ءاماردلا ةانقل يبيرجتلا ثبلا قلطني نذإ

 نأ دعبو ءضيضحلا ين يماردلا هجاتنإ حبصأ نأ دعب ءيروسلا نويزفلتلا همدقي ديدج يمارد جاتنإ

 ريزو نأ الإ ...الملا ىلع اهضعب فشك «ةنيشم داسف تافلم ٍينويزفلتلا جاتنإلا ةيريدم يف تلحفتسا
 ...حالصإلاو ريوطتلا يف ةبغر يأ عم هلعافت مدع ًادكؤم ءاههاجت ٍثرتكم ريغو ًاتماص يقب مالعإلا
 نتلاهدوسآلاو نضيبآلا ثارت نم ةنيمثلا ةيووسلا اناوذلا زوتكو «ةديدحلا ةيروسلا ةانقلا ثم قلظتيو

 اماردلا هذه اهنم تقلطنا يتلا ةئيضملا ةروصلا ىلع ةيمهألا يف ةياغ تارشؤم مدقتو «ةنيمث ًافحت لثمت
 «نيزختلا ءوس ببسب امإ فلت اهمظعم زونكلا هذه ...ديدجلا يعاتجالا قفآلاو ريونتلا نع ةثحاب

 ماظن نم لوألا ليجلا ةطرشأ نم هخسن ةيلمعب ماتهالا ىلع ةبقاعتملا تارادإلا سعاقت ببسب وأ

 -يب -سإلا) ةديدجلا ةمظنألا ةطرشأ ىلإ ءأبيرقت اهتالآ تقسن يتلاو (شنإ -وت) ينويزفلتلا ليجستلا
 ةدام لكشي نأ نكمي ناك يذلا ءميظعلا ثارتلا اذه لعجيس يذلا رمألا ...(لاتيجيدلا) وأ «(غولانأ

 مت ىرخأ تالسلسمو ؛«ةيديموكلا داهنو ديرد لامعأ ضعب ءانثتساب «دوقفم هبش «ةانقلا هذهل ةنيمث
 علطم يف تقلطنا يتلا ةقيرعلا اماردلا هذه جاتنإ نم ةئاملاب ةرشع الو لكشت الو ءاقباس اهيلع زيكرتلا

 .ةيصوصخما ديكأتو «بيرجتلاو ثحبلاو ةرماغملا سجاوهو بحلاب ةفوفحم «نيرشعلا نرقلا تايئيتس
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 («ةيئاضفلا «ةيناثلا ءىلوألا) ثالثلا يروسلا نويزفلتلا تاونق ىلإ ةديدجلا اماردلا ةانق فاضتو
 .دهاشملا مارتحاو لمعلا ديلاقتو ةينهملاو ءادألا يف 2 يمت رت لع ةانم ربكألا اهتاقيقشو
 اهحئاضف تلصو يتلاو «ضعبب مهضعب اهئاردم ةقالع مكحت يتلا ةنيشملا رحانتلا ةلاح نع كيهان
 يتلاو «يهتنت ال يتلا تاكحاملاو يمالعإلا قشارتلل ةدام تيهيصأو « نق هبال :كاحتام لإ
 !هتالاعجُو هئاقب نم نيديفتسملاو ريدم لك عابتأ اهدوقو

 زومر ةردق مغر «ةيروسلا اماردلا ةانق هيف قلطنت يذلا ماعلا خانملا لمأت يف ءرطاخملا رسي ءيش ال نذإ

 مغرو «لجخ وأ ءايح يأ الب ضوهنلاو ريوطتلا لوح مهتاحيرصت قالطإ ىلع ينويزفلتلا مالعإلا

 جراج ةيروسلا ؛ ةيمالعإلا ا ل جيورتلا يف لحم يمالعإ قامت ةلاح دوجو

 !رصعلا قايس

 يروسلا نويزفلتلا تالسلسم ضعب «هذه اماردلا ةانق هيلع دمتعتس يذلا ديحولا ءيضملا ءىثلا

 ىركذ تحببصأ يتلاو «نيرشغلا نرقلا تاينيعست علطمو «تاينينامثلا ةياهن يف اهجعتتي ناك يتلا ةديجلا
 يتلاو ءامومع ةديجلا يروسلا ينويزفلتلا عاطقلا لابعأ نم ريبك مك بناج ىلإ ءيضاملا نم ديلقتو
 نويزفلتلاو مالعإلا ةرازو ولوؤسم رهظي يتلاو ماع لك ناضمر مساوم يف تاشاشلا ىلع اهارن
 اماردلا هذهل يروسلا نويزفلتلا همدقي ام نأ عم ءاهمساب اوحجبتيلو ءاهتاحاجن اوقرسيل ءيروسلا

 روجأ عفد ىلع «ءايح يأ الب نينجتتما رابجإ مث «تايرحلا ىلع قيبضتلاو صوصتلا ةبقارم ىدعتي ل

 !ةفسعتملا ةباقرلا هذه .

 ءاهتقالطنا ىعر نمل بسحي زاجنإ يه «ةيروسلا اماردلا ةانق ةقالطنا نأ رهاظلا ين ودبي ام فالخب نذإ

 فلختتلاو رايهنالا ةلاح هيومتل «يليمجت عانق نم رثكأ ودبي ال لاحلا عقاو يف هنإف ءاهل للهو جور نملو
 نويزفلتلا جاتنإل ميدق دجم فلخ ءابتخالل مث نمو «ةيروس هب معنت يذلا فسؤملا ٍينويزفلتلا
 اهب ؛هيلوممو هتاكرش فلتخمب صاخلا عاطقلا جاتنإل روطتمو ديدج دهج باتعأب حسمتلاو «يماردلا
  نويزفلتلا |ميف ,ذفنملا جتنملا ةقيرط ىلع «ةمخضلا تالسلسملا ضعب هاقلتت يذلا يجيلخلا ليومتلا هيف
 !داسفلل دوسألا لسعلا ...لسعلا يف قرغي «قيرعلا يماردلا جتنملا يروسلا

 ٠٠١9/7/١7 (يبرعلا سدقلا) ةديرج
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 ١ك4يناديملا مكاحملل معن :يروسلا بعشلا سلجم #2 (ةرحلا ةملكلا)

 ثيدحلا وأ «مالعإلا ةيرحل ًاصصخم سيل وهو (ةرحلا ةملكلا) همسا ًاجانرب يروسلا نويزفلتلا ثبي

 صصخم لب «هللا حمس ال ناونعلا يحوي دق |ى «يندملا عمتجملا تامظنم وأ «ةلقتسملا ةفاحصلا نع

 !ةيمستلا هذه مهفي ال نمل (ناملربلا) ىمسي ام وأ ءيروسلا بعشلا سلجم ءاضعأ تالوادم لقنل

 سلجم ءاضعأ دحأ نأ تدجوف ءاذه (ةرحلا ةملكلا) جمانرب نم ًابناج ةفدصلاب تعبات ًارخؤم

 !!ةيناديملا مكاحملا ىلإ لتقلا مئارج ةلاحإ ةركف نع عفادي عبط نيبختتملا نم .بعشلا

 - شيعي ال ءاينمأ رقتسم دلب يفو «نيرشعلاو يداحلا نرقلا علطم يف ناملرب يف اذه ثدحي ...اوروصت

 ىوقلاو تاسسؤملل رايهغاو ىضوف ةلاح وأ ؛عطقنت ال ةيباهرإ ثداوح وأ «ةيلهأ ًابرح -هلل دمحلاو

 !نمآلا ظفحت يتلا

 يتلا راذا نم نماثلا «ةروث» مايق ذنم مهماقر ىلع طلسملا ئراوطلا نوناق نييروسلا يفكي ال هنأكو

 «بعشلا سلجم نم ءاضعأ انيتأي ىتح «عمتجملاو ةلودلل دئاقلا يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح اهداق

 !ةيناديم مكاحم ىلإ لتقلا مئارج ةلاحإ ةركف - ذيبحت درجم - نوّزبحي



 م” 0 ظ ظ ةروثلا لبق ام ةيروس

 ىّحضُن نأ لوقعملا ريغ نم هنإ لاقو «حرطلا اذه ىلع جتحا ءسلجملا يف رخآ ًاوضع نأ فيرطلا
 كهتتنت تنت اهنأب مهن ةيروس نأ ًاصوصخو .نمأآلا ظفح نم ديزم لجأ نم ةقيرع ةيئاضق ةسسؤمب
 سيئر نم درلا ءاج انهو «هتاعارم بجي ىسايس بناج نوناقلا اذه لثمل نإف يلاتلابو .ناسنإلا قوقح

 :نآلملا مفلاب لاق يذلا شربألا دومحم بعشلا سلجم

 ما نوم رح مب اع > نس ن !!! «ناسنإلا قوقح تايظن هنأ بق أل نطولا نوما جا نب

 نأ -ًاقبسم - ضرتفُي ءيروسلا بعشلا سلجم ءاضعأ ضعب نأ ءىسألاو نزحلل ةريثملا ةلكشملا
 تبثت ىتح ءيرب مهتملا» ةلوقملو نطاوملا قوقحل ةاعارم نم هينعي اب «يداعلا وأ يندملا ء ءاضقلل ءوجللا

 . !لاعف ريغ ءاضق هنأ مهنم فارتعا اذه يفو «نطولا نمأ نم لاني نأ نكمي «هتنادإ

 تو ووو ا ووو بوو هيلا يبات

 1ثالثلا هتاونقب يروسلا نويزفلتلا ةشاش ىلع

 7٠١9/7/١ (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 رجضلا نافوط :يروسلا نويزفلتلا ةشاش ىلع مألا ديع
 )يم العإلا

 راذآ رهش نم نيرشعلاو يداحلا موي يروسلا نويزفلتلا ةشاش عباتأ انأو تركذت اذامل يردأ ال

 لسلسم نم (ةيمالعإ ةلمح) ناونعب ةقلح «ةيبرعلا مألا ديعب لافتحالل فداصملا ,يراجلا (سرام)

 .يلتوكرك ىملسو ابابلا مكح نيبتاكلا نيليمزلل (انهلا وبأ مالحأ) ماحل ديرد نانفلا

 ةلواحم نع ثدحنت يه لب «مألا ةمظع وأ «مألا تايحضت وأ «مألا ديعب اهل ةقالع ال ةروكذملا ةقلحلا

 ةلواحم ءانثأو «لزنملا يف هتاجاعزإ ترثك نأ دعب ٍءان ناكم ىلإ يلزنم طق داعبإ (انحلا وبأ) لسلسملا لطب

 دحأ طقتلي انهو .هنم صلختي يك همدقب هعفديف انها يبأب قلعتلا طقلا لواحي .سيكلا نم هجارخإ

 مالعإلا لئاسو ضعب لِغتسُت امدنع «يلحملا مالعإلا ين دعقت الو ايندلا موقتو ءثدحي امل ةروص حايسلا

 ودراب تيجيرب نلعتف «ةيبرعلا لودلا يف تاناويحلا ةلماعم ءوس نع ثيدحلل ةروصلا هذه «ةيبنجألا

 ءوجللا قح دهطضملا طقلا حنم ةيكيرمألا ةرادإلاو ءاهجاجتحا ناويحلاب قفرلا تاميظنمو ءاهئايتسا

 !(تيغ طق) :ناونعب ةيملاع ةحيضف ىلإ رمألا روطتيو «ىسايسلا

 نضتحن نهو نويزفلتلا تاعيذم رهظتف «.ةداضم ةيمالعإ ةلمحب درلل يروسلا مالعإلا .يربني انه

 نويزفلتلا) جمانرب صصخيو ...ططقلا ءاومو روصب نآللم ويدوتسأ يف «جماربلا ميدقت ءانثأ ططقلا



 نان ةروثلا لبق ام ةيروس

 فانصأ نع ةيراجتلا تانالعإلا لمحتو .ططقلا ةيبرتب سووهم لجر عم ةلباقم ءارجإل (سانلاو
 هقيدصو موت طقلل نوتراك مالفأب لاسرإلا أدبيو ءططقلا تاكرامو ءامسأ ةيقرولا ليدانملاو وبماشلا

 ةيمهأ لوح ةودن يف ءاربخ ةعومجم ةفاضتسال ءارضخلا انضرأ جمانرب صصخيو ...يريج دودللا

 ططقلا ءامسأ لمحت مالفأو تالسلسم رايتخا متيو «نيعرازملل ةبسنلاب لوقحلا يف ططقلا ةيبرت

 بيجنل ةياور نع هسفن ناونغلاب ذوخأملا (دوسألا طقلا ةرامخ) مليفو (ناسلا ططقلا) لسلسمك

 لقنو ءططقلل تمسر تاحولل ةيليكشت ضراعم نع كيهان (ءارمحلا عراش ططق) مليف وأ ءظوفحم

 ظ !ططقلاب ةيانعلاو ناويحلاب قفرلا ىلع ضحت ثيداحأل دجاسملا نم بطخ

 ريكفتو لمع ةيلآ رصتخت ةغيلب ةلوثمأ «ةيروتاكيراكلا ةيديموكلا اهتاغلابم لكب «ةقلحلا هذه نوكت داكت
 ةقلح صيصختب حابصلا ذنم نويزفلتلا أدب «مألا ديع موي يفف .تابسانملا ةفاك يف يروسلا نويزفلتلا

 ال) مليف انل ضرع ءرهظلا دعب ام ةرتف يفو ...مألا ديع نع ثيدحلل يحابصلا (ديذج رابن) جمانرب

 اهدالوأ ةلاعإل ةمداخ لمعت مأ تايحضت نع ثدحتي يذلا «ةيداش ةلزتعملا ةبرطملل (انأ نم ينلأست

 (ِكل) جمانرب هالت مث ...اهيبرت يك رقاعو ةينغ ةديسل اهئاطعإل ترطضا يتلا اهتنبا بناجب ءاقبللو
 دهشتسي يتلا مألا دومص نع ثيدحلل ةينيطسلف ةرسأ فاضتسا يذلا «يئاسنلا داحتالا جمانرب وهو

 جمانربلا ةجرخم ةلاسر لقنتل ةعيذملا هيف ترهظ يذلا (ىقيسوملا نحل) جمانرب مث ؛مواقملا اهجوز

 ةقنهتل نيدهاشملا تالاصتا لبقتستل مث ءاهتماركب كسمتلا ىلع اهضحت يهو «مألا ديع يف اهتتبال

 !اضيأ مألا ديع نع هتقباسم نالعإ نويزفلتلا ةلجم جمانرب صصخ هيف ...ديعلاب مهتاهمأ

  لامكتسا ىلع ًارصم ادب يروسلا نويزفلتلا نكل «رابخألا ةرشن دنع يهتتيس رمألا نأ تلخ دقو
 (ةبيبحلا يمأ) :ناونعب ةيجمارب ةرهس «كلذ دعب انعباتف ء.سفنت ةحسف يأ الب ةرجضملا هتيلافتحا

 .مهنويع تانسم تاهمأ ريوصتل نينسملا رادل ةرايزو مهتاهمأ نع ثيدحلل نينانف عم تاءاقل تنمضت
 ادغ) جمانرب مث ءاضيأ مألا اهروخم (نازيملا قح) :ناونعب ةينويزفلت ةيليثمت مث .عومدلاو اضرلاب ىألم

 ةيفيشرأ تاءاقلو ءمألا نع تايليثمتو مالفأو تالسلسم نم تاينغأو عطاقم رتجا يذلا (يقتلن

 ثبو «حجماربلا نيب مألا نع تاينغأ ثب نع كيهان ...مهتاهمأ نع نونانفلا اهيف ثدحت ةميدق'

 !مألا ديعب مهتئنهت نومدقي نيذلا نينانفلا ضعبل ةزجومو ةعيرس تاداهش

 مألا ديعب لافتحالا ىلع دهاشملا رابجإل ةجمربم ةلمح «ةفلتخملا هتاونقب يروسلا نويزفلتلا نش اذكهو



 م ./ !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلا بابلا

 اذه نأب «نهنانح نم اومرح نم وأ مهتاهمأ ءفدب نومعني نم ريكذتلو «هتانكسو هتاكرح لك يف

 لك هيف رتجن نأ انيلع يذلا مويلا وهو ؛مألا ديعب لافتحالا موي وه راذآ نم نيرشعلاو يداحلا مويلا

 تاينغألاو مالفألاو «ةثيدحلاو ةميدقلا تايليثمتلاو «ةداعملا ةرركملا ثيداحألا لكو «ةئنهتلا تارابع

 !ةلاثلا ىتح زفلتملا ديعلا اذه عئاقو ضارعتسا لجأ نم «مهتاضارعتساو نينانفلا بيذاكأو

 هذه زواجتي نأ ءتاونس ذنم هل ضرعتي يذلا يساقلا دقنلا لك مغر «يروسلا نويزفلتلا عطتسي مل

 لع افراج ًانافوط ءاهبحي ال وأ دهاشملا اهبحي ةبسانم يأ نم لعجت يتلا «ةينيقلتلا ةيمالعإلا ةيلقعلا

 داوملا ريثأت يعتو كردت ةيمالعإ ةيؤر وأ «ةيجمارب ةقئاذ يأ الب ءديزيو ديعيو رتجيو رركي «ةشاشلا

 1 !هدودحو هباشتلا اذهل يقلتملا باعيتسا مجحو ءيقلتملا ىلع ةهباشنملا

 .يعامتجالا هرثأ زاربإ يف سعاقتي وأ مألا ديع لهاجتي نأ يروسلا نويزفلتلا نم ًابولطم سيل ًاعبط
 ىلع هسفن ضرفي وهو «ةيروس يف ةيمسر ةلطع موي تاونس ذنم ادغ يذلا ديعلا اذه نأ ًاصوصخو
 نكل «هتائف ةفاكب عمتجملل يلافتحالا هجولاو سانلا ةكرح ىلعو لب «ءارشلاو عيبلا ةكرحو قاوسألا

 تاطحملاب ءادتقالا نم ءىشو «ةسوردملا ةيئاقتنالا نم ءىشو «نزاوتلا نم ءىش وه طقف بولطملا

 اذإ مهتاهمأ نم قربتلاو :هنم رجضلل سانلا عفدت ال اهنكل «مألا ديعب لفتحت يتلا «ةمرتحملا ةينويزفلنلا
 !!ارصح مويلا كلذ يف يروسلا نويزفلتلا ةدهاشمب طبتريس «نهديع يف تاهمألا رب ناك

 5 ٠4/9/75 (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 ظ نيب طلخلا :هداور تاربخ نع يتغتسي يروسلا نويرملتلا

  !يعادبإلاو يفيظولا

 ملاط هوجو ...ًادعاصو نآلا نم يروسلا نويزفلتلا ةشاش نع بيغتس ةقيرع ءامسأو هوجو ةمث
 تازاجنإلاب لفاحلا هرمع نم نرق فصن مداقلا ماعلا غلبي يذلا نويزفلتلا اذه ةريسم تقفار
 نم ريخألا دقعلا يف اهتريتو تدادزا يتلا تاكابترالاو تاقافخإلا نم ريثكلابو «تايادبلا يف ةرهابلا

 ا ا ا ايوا و وا ا وا .هرمع

 ..ةيهانتم اللا اهتاءارغإو «ةع ونتملا اهتارايخب تايئاضفلا رصع

 اهتاجومب قشمد ةعاذإ يفو «ةثالثلا هتاونقب نويزفلتلا يف اهنم صلختلا وأ ةقي ةقيرعلا ءارسألا بايغ

 يف لمعلا نم دعاقتلا نس اوغلب نيذلا نييمالعإلا لك عنمب ًاريخأ ردص رارق لضفب ققحتيس ؛ةفلتخملا
 تانوبلا) ىلع نيلماعك الو ؛نيدعاقتمك ال ...لاكشألا نم لكش يأب ءيروسلا نويزفلتلاو ةعاذإلا

 .ةفلتخم لايجأ نم نيفظوملا ريغ نم (ةعطقلا) ب نولمعي نم ىلع قلطت ىتلا ةيمستلا يهو (ةيجاننالا

  رهش نم نماثلا خيراتب «لالب نسحب مالعإلا ريزو عيقوتب ؛ةيروسلا مالعإلا ةرازو نع رداص رارقلا

 :هنأ ىلع صنيو «يراجلا (وينوي) ناريزح



 ب !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عيارلا بابلا

 نيذلا هاندأ مهؤايسأ ةنودملا .نويزفلتلاو ةعاذإلل ةماعلا ةيريدملا ىدل نيلماعلا عيمج ليغشت ىهنيا

 مل نم لك ربتعيو «دعاقتلا ىلع اوليحأو «ينوناقلا نسلا اوغلب نأ دعب «تانوبلا ىلع لمعلاب اورمتسا

 براقت يتلاو «رارقلا اهلمش يتلا ءاسألا امأ «هتارظن ةلماعم لماعيو ًاوهس طقس دق «مهنم همسا دري

 يف نيريدق نيعيذم ءامسأ مضت يهف «أوهس همسا طقس نم ةدعاق تقبط لاح يف ديزي وأ مسا ةئملا

 .مهصاصتخاو مهتنهم لاجم يف رابك نيفقثمو «داور نيجرخمو «ةعاذإلاو نويزفلتلا

 ةعاذإ ريثأ يف ةيويح ا ثبو ءيروسلا نويزفلتلا بابش ديدجتل ةلواحم «رارقلا اذه ودبي «ىلوألا ةلهولل
 ًاصوصخو فطاعتلل ًاريثمو ًاقارب ًاراعش ودبي «لمعلل بابشلا مامأ لاجملا حاسفإ راعشف ...قشمد
 يف نمكي مالعإلا لهرت نأ كردن امدنع نكل ...لهرتلا نم لعفلاب يناعي يذلا يروسلا مالعإلا يف

 !ًاقح هعون نم بيرغلا رارقلا اذه اهيلع يوطني ةحادف يأ كردنسف ...تاربخلا يف سيلو «تايلقعلا

 نسلا غولب دعب يفيظولا ديدمتلا عنمب ةيروس يف ايلع تاهيجوت تردص امدنعو تضم تاونس يف

 ىلإ مهضعب أحجلو ءيماركلاو بصانملاب ثبشتلا قاشع نم ريثكلا رارقلا بعرأ دعاقتلل ةينوناقلا

 امدنع نيقيقد انوكي مل هيدلاو نأ ةجحب اهتالجس يف نعطي يك «هتدلب وأ هتنيدم يف سوفنلا رئاود

 نم هرمعل فيضأ ام دادرتساب نآلا بلاطي وهو ...ريبكتلا نم عونل ضرعت هنأو «هداليم ةنس الجس

 !اروز ةيفاضإ تاونس

 ضعب ىلع مهضعب اهقلطي ةعئاش تحبصأو لب «ردنتلل ةدام ىلإ تالواحملا هذه لثم تلوحت اهموي

 ةيفيظولا هتابستكم نادقف نم برتقي وهو هلعف ةدر ىري يك «دعاقتلا نس اوغلب نيذلا هتالمز

 رثكأ ناك اهمويو ...حلاصملاو رومألا كيلستو فيرصت يف ةيفاضإ ةربخ داسفلا اهيلع فاضأ يتلا

 نيدفاولا نم بابشلا مهءالمز نوموسي «مالعإلا لصافم ىلع نوطلستم نويرادإ مه نيررضتملا
 !اهيف نوراجي آل ةيطارقوريب ةكنحب «باذعلا ءوس ددجلا

 ميدقلا ليجلاب ةناعتسالا ديري ًادحأ نأ دقتعأ الف ءًامامت فلتخم ديدجلا رارقلاب قلعتي اهيف لاحلا نكل

 يغبني باش ليج باسح ىلع يفيظولا كلسلا يف ءاقبلا وأ هرئاود سؤرت وأ ءبصانم ةرادإ يف

 - توملا يصقي نأ راظتناب هتلاطب كولي راظتنالا ريباوط يف فقي نأ لدب «هتصرف ىلع لصحي نأ

 نم ةدافتسالا نم عنمي يذلا ام «لباقملاب نكل ...يرادإ رارقب هعلق بعصي نم -هللا حمس ال

 ءالّؤه ةريخ تاونسلا تجضنأ دقو .يمسرلا يفيظولا لمعلا جراخ مهو ميدقلا ليجلا ةربخ



 ضلت | ظ ةروثلا لبق ام ةيروس

 يف ةيقيقح ارم من ديلا نم تلعجو ؛مهيهوم نونا تلقصو ةيالعلا مهن

 رابخأ ةرشن ميدقتل نويزفلتلا ةشاش ىلع لطي فسوي نارهم ريدقلا يمالعإلا ىرن نأ عنمي يذلا ام
 امو !؟ًانس هنم ربكأ مه نم (الثم رازاع ليمج) يمالعإ وأ عيذم نم رثكأ كانه (ةريزجلا) لثم ةانق ينو
 دات ياا رمل ادا رب رم فاتر ل يرتوي يالا عرسحلا يان كرس فا يبا
 يف نومر ضخم نويمالعإ ةيبرعلا تاعاذإلا مظعم ينو .دعاقتلا نس يف وهو ءقشم د ةعاذإل اهمدقي نأ
 امارد جرخم ىلع قشمد ةعاذإ رثعت نأ نكمي نيأو !؟مهءاطع نولصاوي نولازي ال ءربكأ وأ هنس لثم

 !كش نود يعاذإلا جارخإلا ةذتاسأ نم ربتعُي يذلا ءرديح قوراف ذاتسألا ةربخو ةفاقثب

 نم ريثك يف نيناوقلا نأ «ةنهملل ةيعادبإلا ةيصوصخلا ةاعارم ىلع ًاحوضو رثكألا لاثملا لعلو
 نكل «آلثم ةلجم وأ ةفيحص يف ريرحت سيئر بصنم لغش نم دعاقتلا نس زواجت نم عنمت دق لودلا
 هئالمز عمو ئراقلا عم لصاوتلاو ةباتكلا يف بتاكك رمتسي نأ نم ديكأتلاب هعنمت ال «نيناوقلا هذه
 تيوب سيو يسجل يي ا

 نمزلا ةيصوصخو لمعلا

 رقتفتو ةدودحم «مإلعإلا يف طسوألا ليجلا ةربخ نأ ؛يروسلا ءالعإلا يف نيلماعلا مظعم فرعي
 وأ ةيرادإلا بصانملا ملستل نآلا ءالؤه رود يتأي نأ يعيبطلا نم ناك اذإو «ةيقيقحلا ةينهملا ةفاقثلل
 ملعتلاو بيردتلل ةجاحب ًاباش اليج مرحن نأ يعيبطلا ريغ نم هنإف «رثكأ ال ةيمدقألا مكحب ةيمالعإلا
 اوقبي نل نيذلا .مرضخملاو ميدقلا ليجلا ءانبأ نم نيزرابلاب كاكتحالا نم «نيرخآلا براجت نم

 رادصإ لدب «نآلا مهدوجو ةصرف مانتغا بجيو «ديكأتلاب ةياهنال ام ىلإ ءاطعلاو لمعلا ىلع نيرداق .
 !ريدقت يأ الب مهتاربخ نع ءانغتسالاو ةغيص ةيأب لمعلا نم مهعنمو مهدرطب يعامج رارق

 مهتاربخ ميدقت ىلع نيرداق مهعيمج اوسيلو «ةذتاسأو ةرقابع ميدقلا ليجلا ءانبأ لك سيلف عبطلابو

 هنع عفادن اف يلاتلابو ءجضنلا نمز يف مهتاطعب ةعاذإلا ريثأو ةشاشلا ءارثإو «ةباشلا لايجألل
 لمعلا ىري نملو .. .زّيمي نأ عيطتسي نمل مهزييمت نكمي ءالؤهو «طقف ةيقيقحلا تاربخلا باحصأ
 راو لا يح ناو رص يع ا
 .ليوطلا ءاطعلا



 سس جس بلم يسب وس اس سوس بس احل جس يس حاس سا حو هع حلا سل نايس ناهس يطب عج بس ان لإ هيا حط هالس تايع يس متعب عدي ع هيا اص باس يحس سلع هس ذي تي ده

 1١" !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلا بابلا

 مهرابتعاب رابك نيعدبم عم لماعتو ءيفيظو لمعك مالعإلا عم لماعت رارقلا نأ فسؤملا نم

 ءوسو ءافو ةلق نم رارقلا اذه هب حضني |مع ادعو ...بسحو ةينوناقلا نسلا اوغلب نيفظوم درج

 دعب اموي ىدرتي يذلا ءيروسلا مالعإلا ريوطت يف طبختلا ةسايسل اجذومن لكشي هنإف «ريدقت

 تاسايس عابتإب ريوطتلا ةسرامم ديري راصتخاب هنأل ...ةعوفرملا ريوطتلا تاراعش لك مغر ءرخآ

 يمالعإلا زاجنإلا رهوج لكشي يذلا يصخشلاو يعادبإلا بناجلا رابتعالا نيعب ذخأت ال «ةلجترم

 ..ديكأتلاب رارقب ةركاذلا نم مهءاغلإ نكمي ال نكل «رارقب ةشاشلا نع مهبييغت نكمي «نييمالعإل

 كلت يردزي (رارقلا) اذه ناك اذإ الإ ...رارقب ةيربجلا ةماقإلا نجس يف مهتاربخ عضو نكمي الو

 ] ظ !ابم فرتعي الو ةربخلا

 /57/١١/ ٠٠١09 (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 ةئوامهتسلا تكف :ناريإ ثادحأ ةيطغت 2 يروسلا نويرملتلا

  !نارهط دوسي ءودهلاو ...ةعنامملا لود نم ليثلل

 تمصلا نأ ةقيقح نع «ناريإ اهتدهش يتلا ةريخألا ثادحألا عم يمالعإلا لماعتلا فشكي
 ةيمسر تاحيرصت ءانثتساب) اهنم حضاو فقوم نع ريبعتلاو ؛ثادحألا كلت هاجت يبرعلا يمايسلا
 ال اع ريبعتلل ةليسو اسفل ةساسلا ةولظنألا قه دل وعلل مالعإلا لئاسو نم ذختي ناك «(ةدودعم

 !هجول ًاهجوو ..ةحارصب هلوق نويسايسلا ديري

 عنارخلا طقم عيب ضرتالا نكي ناربإب ةييرعلا ةيظنالا ضعي ظيرت ىتلا تاقالعلا ةعيبطل اعتز
 ةيئاضفلا يف ةرتتسملا ةتامشلا ةلاح نمف «تاباختنالا جئاتن ىلع ةيبعشلا ةيناريإلا تاجاجتحالا هذه
 ةانق يف طبضنملا نزاوتلا ةلاح ىلإ «ةيدوعسلا (ةيبرعلا) ةانق يف يفخلا ضيرحتلا ةغل ىلإ «ةيرصملا
 ةيئاضفلا يف يناريإلا يمسرلا فقوملا عم يهامتملا يمالعإلا باطخلا ةروص ىلإ «ةيرطقلا (ةريزجلا)
 ايئاضفلا فرع ظمضو ىذلا «يسايسلا فقوملا هنن دهشملا لكشتي ...ةيروسلا

 !اهءاوهأو ةيبرعلا

 وه «ةدعاصتملا ةيناريإلا ةيبعشلا تاجاجتحالل ةيمالعإلا ةيطغتلا هاجتا ددحي يذلا رخآلا رصنعلا .
 ةسراممك لوقن الو) باطخكو ةفاقثك ةيطارقوميدلا عم اهتقالع لكشو ةيسايسلا ةمظنألا ةعيبط



 انين !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلا بابلا

 ىنبتت يتلا مالعإلا لئاسو يفف (ةيطارقوميدلا ذبن ىلع ةسراملا يف قفتت ةيبرعلا ةمظنألا لك نأل

 نم ءيش هيف ًاثيدح ىرن نأ نكمي «لقألا ىلع رهاظلا يف ةيطارقوميدلا ةفاقث مرتحي ًاباطخ اهتمظنأ
 نع افلختمو اددشتم اباطخ اهمالعإ سكعي يتلا ةمظنألا يف امأ ءيرجي ايف ةيبعشلا ةدارإلل مارتحالا

 جاجتحالا أدبملو «ةيبعشلا تارهاظتلل ءاردزالا غيص لك عمسنو ىرن فوس ءرصاعملا مالعإلا ةغل

 .ةلودلا ةبيه نم لانيو ازفتسمو ايبيرختو ايناودع المع هرابتعاب تاباختنالل ةيمسرلا حئاتنلا ىلع

 ءالؤه نم ابضاغ ًاباطخ ءاهنيب امو روطسلا ىلع أرقنو (!!) هللا حمس ال ًايطارقميد ًاكولس سيلو

 !كش الب سوؤر عطق نوقحتسي مهو «ةينمأ ةقفاوم وأ نذإ نودب عراشلا ىلإ اولزن نيذلا نييئاغوغلا

 عباتت نأ نيب قرف الو «ةيروسلا مالعإلا لئاسو يف ةيجذومنلا هتروص يف هدجن ًالثم باطخلا اذه
 ةيئاضفلا تناك اهبر لب ...ةيروسلا ةيئاضفلا يف رابخألا ةرشن ىرت وأ «يناريإلا يمسرلا نويزفلتلا

 ةديؤملا ءارآلا لك تلهاجتو «نييحالصإلا نم اهبضغ نع تربع دقو «كلملا نم رثكأ ةيكلم ةيروسلا

 راوحلا يو .ثدحلا ةيؤر يفو «ربخلا ةغقايص يف تضفرو «ةيمالسإلا ةينيدلا تايعجرملا ضعب نم مهل

 ...لاوحألا نم لاح ةيأ يف ةيبعش جاجتحا ةلاح نع ريبعتك هارت نأ تضفر «هيلع قيلعتلا يفو «هلوح

 نأ ةيرظن تنبت ءىرخأ رظن ةهجو يأ ءاتفتسا نودو «ديدش سامحب ةيروسلا ةيئاضفلا تنبت دقو

 يرجي ام تربتعا ءاهتارشن ىدحإ يف هتثب يرابخإ ريرقت يفو ..جراخلا نم ةعوفدم تاجاجتحالا هذه

 نأ دعب ءاهيف ةنتفلا لاعشإ ةلواحمو (ةعناملا لود) هتمسأ امم لينلل ةديدج ةيرامعتسا ةليسو «ناريإ يف

 !اهعم ةهجاوملا لبس لك تلشف

 ةهجو ىلع ًامامت متعت رابخألا ةرشن نأ «ناريإ ثادحأ هاجت ةيروسلا ةيئاضفلا ءادأ يف ام فرطأ لعلو

 نود ةيمسرلا ةلودلا ةزهجأ رظن ةهجوو نيظفاحملا ءارآب ىفتحت ىهف ..ىرخألا ةيناريإلا رظنلا

 «نيبحالصإلاو نيظفاحملا نيب فالتخالا نمكي نيأو ةلكشملا يهام ئراقلا مهفي ال ثيحب ...اهريغ
 تناكو «نيموي ذنم ةيروسلا ةيئاضفلا رابخأ ةرشن تعبات دقو ...ثدح ام ثدح اذامل فرعي ىتح

 ردصأ يوسوم ريم نيسح رساخلا حشرملا نأ لوقي عيذملا تعمسف ءاههجوأ يف تاجاجتحالا

 ال ديعصتلا ةلاحو عئاقولا نأل ديدشلا لوهذلا ينباصأف ءسفنلا طبض ىلإ هراصنأ هيف وعدي ًانايب

 ةلصاوم ىلإ هراصنأ وعدي يوسوم نايب نأ تدجو (ةريزجلا) ةانق ىلإ تدع امدنعو ...كلذب ىشت

 ادبف (جاجتحالا ةلصاوم) ةرابع ةيروسلا ةيئاضفلا رابخأ تفذح دقو ..سفنلا طبضو جاجتحالا
 ! عقاولا ضرأ ىلع يرجي ام قايس نع ًاجراخو «ًالتخم ىنعملا



 "م1 ةروثلا لبق ام ةيروس

 ةفلختملا اهتاجلاعم قايس نع عقاولا يف جرخي ال «ةيروسلا ةيئاضفلا هعبتت يذلا يرابخإلا ءادألا اذه
 ...ةيضق يأ نع رساخ عفادم يروسلا مالعإلا نأ دكؤي وهو «ثادحألاو رومألا نم ريثكل

 ةقيرطب ةيئاغوغ تالوقم راركتل عفدني يذلاو ءىرخألا رظنلا ةهجو بّيغي يذلا جنشتملا باطخلاف
 ديكأتلاو ...ضرألا ىلع عئاقولا تريغت امهم «مايأو مايأ ىدم ىلع هتاذ ىنعملا رتجتو «عانقإلل رقتفت

 ريغ لوقت ىرخألا تاطحملا يف ليابوملا روص ايف «ةيناريإلا ةمصاعلا دوسي ءودهلا نأ ىلع رمتسملا
 ءركعلا ءاملا يف ديصلا ةلواحم دض اهعم نماضتمو ناريإل بحم دهاشم يأ عفدي فوس ...كلذ
 ةيسايسلا تاليلحتلا نم هلكأيس رجضلا نأل ًالوأ ...ءاطبإ وأ ددرت الب ةيروسلا ةيئاضفلا رجه نأ
 نأ ديري ةطاسبب هنأل ًايناثو ,ةدحاو ةركف لوقتو ةغرفم ةقلح يف رودت يتلاو ةخسنتسملاو ةهباشتلا

 ظ 1 ورا لامللا بالطبخ لع سيو زلنا للا لعبا اياب اتاربلاب يك ير ف الرو
 (نيراادبع

 .اريإ ثادحأ ةيطغت يف قلطلا دايحلا لع فقي نأ يروسلا نويزفلتلا لع بعصلا ننم نأ مهنا

 وه يروسلا نويزفلتلا نأ ببسبو «ناريإب ةيروس طبرت يتلا ةيخيراتلا تاقالعلا ةعيبط ببسب
 الأ بجي اذامل مهفأ ال يننكل «هيلع فلتخن ال رمأ اذه ...ةلودلا فقوم نع ربعملا يمسرلا نويزفلتلا
 ةئبعتلا ةغلب ال ربخلا ةغلب يرجي ام عباتتو «نيفرطلا رظن تاهجو حرشت ةيعوضومب ثدحلا عم لماعتن

 !يباطخلا يسايسلا ءاشنإلا تاعوضومو ةقبسملا فقاوملاو

 هتيوه ةيناريإلا ةيبعشلا ا را ل
 جوضاولاو ياعسل رع «ةرجضم تاجلاعم ميدقت ثيح نم ءاهيلع هيدهاشم دوع يتلا ةفورعملا

 ايلاثم ًاعفاد لكشي ام وهو .. .ثدحلا عم لعافتلا قايس جراخخ ىقبتو .ةلماكلا ةروصلا سكع يف

 :يرمان ادرجش وجذاب و :ز ال دق ىرخأ تاطحم ىلإ برب: يك

 هييجر هيدكا ميو لسارتلا هارت هدام لك تجب

 "3 ١9/5/75 (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 اوك ع !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلا بابلا

 !ءالولاو ةيعبتلا :ناريإ ثادحأو نانبل ةعيش ٠

 تاجاجتحالل ةيجراخلا مالعإلا لئاسو لقن ىلع ةيناريإلا تاطلسلا هتضرف يذلا يمالعإلا ميتعتلا

 درطو ةيملاعلاو ةيبرعلا تاونقلا نم ريثكلا بتاكم قالغإو «ةيسائرلا تاباختنالا جئاتن دض ةريخألا

 ؛تاحيرصتب ءالدإلا نع ةيمسرلا ةيناريإلا رظنلا ةهجو يلثمم نم ريثكلا عانتماو ؛نارهط نم اهليسارم
 .اهنع ةديعب ىقبت الو ,ثادحألا هذه عباتت اهلعجي ليدب نع ثحبلل تاونقلا هذه عفد

 مهو جماربلا نم ريبك مك يف اورهظ نيذلا ..نانبل ةعيش ىوس نكي مل هودجو يذلا ليدبلا نأ عقاولاو
 ىلإ ...توريب نم ةيعانصلا رامقألا ربع رشابملا لقنلا لوحتو .ةيناريإلا ةيمسرلا رظنلا ةهجو نولثمي

 كبتشت يتلا (ةينانبللا) رظنلا تاهجول ضرع ىلإو ءاهتايمويو ةيناريإلا ةمزألا تايعادتل رشابم لقن
 !هنارين ءاكذإل هيف خفنلا وأ يناريإلا ثدحلا ميخضت يف مالعإلا لئاسو ضعب ةبغر عم

 عم ًانايحأ نومدطصي اوناك «نانبل ةعيش نم نييسايسلاو نييمالعإلا ضعب نأ ...رمألا يف فيرطلاو
 نوعمتجي نيح هيقفلا ةيالوو ةيمالسإلا ةروثلا ماظن نع عافدلا يف ةيحالصإلا ةيناريإلا تايصخشلا

 رثكأ نييروث نائبل ةعيشو «ًاسماخ ًاروباط نويحالصإلا ءالؤه ودبيف ...ةينويزفلت تارظانم يف مهعم
 !ةروثلا ءانبأ نم

 هلداعي ال ناريإل مهءالو نأ .لقألا ىلع جماربلا هذه يف مهنم رهظ نم وأ «نانبل ةعيش تبثأ دقل
 اهيف يقتلتو عطاقتت ةيدن ةقالع يه ام رثكأ «ةرفاس ةيعبت ةقالع يه ناريإ عم ةقالعلا نأو ...ءالو

 ضيوقت نوديري ىرخألا ندملا ضعبو نارهط عراوش يف نيجتحملا ءال وه نأ لاق نم ذإ ...ئداملا

 تفاللا نمو ...ةيلخاد ءاطخأ حيحصتبو تاحالصإب نوبلاطي مهو ةروثلا ءانبأ مهن ...ةروثلا ماظن

 هذه نع ثدحتت «ةمزألا هذه يف ترهظ يتلا ةينانبللا ةيعيشلا تايصخشلا نم ًايأ عمسأ مل يننأ

 مهماهتا لدب «نيجتحملا ءالؤه عم ةمرتحم راوح ةغيص داجيإ لجأ نم ًاصلخ ًاداقتنا هجوت وأ ؛ءاطخألا
 !قلطملاب جراخلا نم نوعوفدم مهنأب

 ٠٠١9/17/١ (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 (مكعم) جمانرب :يروسلا نويزفلتلا #2 ةيباقرلا حئاضفلا رخآ
 !ريوطتلاو حاتفنالا بيذاكأ ةيحض

 يلاوح دعبت يتلا (ةيبحرلا) ةدلب يف ةفينع تامداصم ترج «ياملا (وينوي) ناريزح رهش علطم يف

 مده تايلمع ذيفنت ءانثأ ةطرشلاو ةيرقلا يلاهأ نيب ءقشمد ةمصاعلا قرش لامش ًارتموليك نيسمخ

 اهنأب ةبيحرلا ةدلب تفصوَو .نيرخآ ١ نمار حرجو ضاخشأ 0 ال

 ةموعدم مده اب ةفلكملا ناجللا تأدب امدنع نمألا تاوقو نينطاوملا نيب تعلدنا دق تامادصلا تناك
 ةظفاحم نمكلذب رارق رودص باقعأ يف ةدلبلا يف «ًافلاخت» الزنم ١/ مده تايلمع ذيفنتب ةينمأ ةوق نم

 .تايدلبلا يلوؤسم نم ريثك نأ فورعملاو .ًارخؤم ةرداصلا تافلاخملا عنم نيناوقل اقيبطت قشمد فير
 ةدلب يف نينطاوملا نم ريثكلا زفتسا اذهلو .فلاخملا يئاوشعلا ءانبلا ليهستل ةريبك ىواشر نوضبقي
 مه «ءانبلاب مهل حامسلا لجأ نم ةريبكلا ىواشرلا اهنم اوضبق نيذلا نيلوؤسملا سفن نوكي نأ ةبيحرلا

 (قوداقلا قلاع نمت رضيت نيالا معو :لوزافلا قابل وجيب مالكا كرا امي يو دويركإ نع

 .هثادحأ يف ق قئاقحلا يصقتل ةنحل ليكشت ءًاقحال يروسلا بعشلا سلجم ررق يذلا «ريبكلا ثدحلا اذه

 لع (مكعم) يمدخلا يعوبسألا اهجمانرب يف هتيطغتل يروسلا نويزفلتلا يف جمارب ةدلعم تسمحت



 "1/ !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلا بابلا

 نمض ًامامت جردني ثدحلاف ..ةدلبلا يلاهأ نم تاءادنو تاجاجتحا اهتلصو نأ دعب ...ىلوألا ةانقلا

 تناك امهم جاجتحا ةيلمع اهنإ ...هللا حمس ال ىمايس دعب يأ لمحي ال وهو «جمانربلا تامامتها

 !لقأ الو رثكأ ال مده تايلمعو فلاح ءانب ةلأسمب لصتت اهنأ الإ ءاهتعيبط
 هو

 ةسيئر) ةفيظو لغشت يتلاو «روكذملا جمانربلا ةدعم (ةمش رمس) ةليمزلا نأ ءكلذ دعب ثدح ام نكل

 اهتلاقإب رارق ردصو «ةعينشلا ةيمالعإلا اهتلعف ىلع تبقوع (ةيروسلا ةيئاضفلا يف جماربلا ةرئاد

 ذنم صالخإو بأدب هدعت يذلا جمانربلا نم اهداعبإبو ...ًالوأ ةيئاضفلا يف جماربلا ةساكر نم

 !ةداملا تملق يتلا ةعيذملا اهعمو ...تاوئس

 ةيلوؤسم لمحتت يتلا «ىلوألا ةانقلا ةريدم (ينيمرس ريهس) جمانربلا ةجرخم نأ رمألا يف فيرطلا

 «جمانربلا اهيف ثب يتلا ةانقلا ةريدم اهنأل ةيناثلاو «جمانربلا ةجرخم اهنأل ىلوألا ...نيترم ثب ام

 ىرجو ...«نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ» نم اهنأل «مالعإلا ريزو ديسلا بضغ نم تينثتسا

 !هتجرحخم ال -هتعيذمو لب - جمانربلا ةدعم ةيلوؤسم هنأب رمألا رابتعا

 يقيقحلا عراشلا ضبن سكع وحن هجوتلا نأل «ةيلوؤسملا هذه نم ينيمرس ةديسلا ئرُبَأ نأ ًايصخش

 ام لعفلاب وه هجوتلا اذهو ...ينويزفلتلا اهلمع مومه رخآ وه سانلا مالآو عاجوأ نم بارتقالاو

 ...اهردص ىلع اماسو لمعلا ىلع اهفاقيإ ربتعأو ...ةمش رمس ةدعبملا ةليمزلا هيلع صرحت تنك

 ليل بيذاكألا نوقلطي نوكفني الو ءيروسلا مالعإلا ريوطتب نوحجبتي نم لك نيبج يف راع ةمصوو

 هتاعلطتو همومهو هتروص سكعو «لحملا هروهمج نم بارتقالل يروسلا نويزفلتلا يعس نع راب
 !ةباقر اي ياب يابو ...ةباقر يأ البو ...قدصو ةنامأب

 !لصاوتم ناجهتسا :تاربخلا درط رارق ٠

 لاكشأو لمعلا باوبأ لك دسو ةيمالعإلا تاربخلا درطب يروسلا مالعإلا ريزو رارق لاز ام

 لمعلل ىتح «ةينوناقلا نسلا تزواجت اهنأ ةجحب نويزفلتلاو ةعاذإلل ةماعلا ةئيحلا يف اهعم لماعتلا

 تاحيص نم ديزم ىقليو «ةيروسلا ةيمالعإلا طاسوألا يف لعافتي رارقلا اذه لازام ...ةروتافلا ىلع

 نجس يف مهيلع رجحتو «داورلا تاربخ يردزت يتلا ةيلقعلا هذه نم «بارغتسالاو ناجهتسالا

 !ةينهملا ةيريجلا ةماقإلا



 نضل ظ ظ ةروثلا لبق ام ةيروس

 ...رارقلا نم هتمدص نع ربع «ةيجيلخلا تاطحملا ىدحإ يف لمعي عمال يروس يمجمارب يمالعإ

 ذفانم دسي لب «دلبلا يف نولمعي اوناك نيذلا رابكلا نييمالعإلل ادرط لكشي ال رارقلا نأ ربتعاو
 جراخلا يف انلمع امهم اننأب يمالعإلا اذه فاضأو .دلبلا جراخ مه نيذلا كئلوأ ىلع عوجرلا '

 نم ببس يأل ًادغ ةدوعلا تررق اذإ .اندلب ىلإ دوعن نأ دبالو ,تاطحملا هذه ىلع فويض نحنف'
 !؟لمعأس اذاىف ...بابسألا

 ةيئاضفلا وأ نويزفلتلا يف ًاجانرب مدقت نأ ديرت (ليدنق يدمح) لثم ةماق انيدل تناك اذإ ةبسانملاب
 !ةعامج اي ةريبك ةلكشم ًالعف !؟ةينوناقلا نسلا تزواجت دقو اهعم لماعتنس فيك ...ةيروسلا

 ٠٠١4/1/8 (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 !تابوقعلاب ةحابتسملا ةشاشلا :(ةقراف ةمالع) جمانرب فاقيإ

 هردصأ يذلا «ةيروسلا ةيئاضفلا ىلع (ةقراف ةمالع) جمانرب فاقيإ رارقب تملع امدنع ًاريثك ًاجافأ مل

 جمانربلا مدقمو دعم حيرست رارقب ًابوحصم ءارخؤم لالب نسحم روتكدلا يروسلا مالعإلا ريزو
 ريدملا هقيدص مودق دعب «هيف لمعلل بدتنا يذلا ءيروسلا نويزفلتلا نم «نيبجلا ميهاربإ ليمزلا

 !خيشلا زاتمت روتكدلا يلاح لا ماعلا

 جماربلا فاقيإ ةيلآ سكعت اهنآل اهحرش يف بغرأ ةديدع بابسأ ةمثف ...ةأجافملاب رعشأ مل اذال امأ

 دهعلا اذه يف يروسلا مالعإلا اهيلإ لآ يتلا لاح لا هسفن تقولا يف زربتو ءيروسلا نويزفلتلا يف

 ديسلا اهذختي يتلا تاربخلا نع ءانغتسالاو درطلاو ةرداصملاو عنملا تارارق هيف تحبصأ يذلا

 مالعإلاو اصوصخ نويزفلتلا اذه رابخأ نم اهادع ام لك ىلع ىغطت داكت «هنود مه نم وأ ريزولا

 ئجافم ريغ (ةقراف ةمالع) جمانرب فاقيإ رارق تلعج يتلا بابسألا لوأ لعلو !ًامومع يروسلا

 هؤاغلإ نكمي ذإ ...ةمرح هل سيل ًامومع يروسلا نويزفلتلا يف جمانرب يأ نأ وه ...يرظن ةهجو نم
 ةرودلا يهتنت نأ لبق هفاقيإ نكميو «هزاجنإ ىلع ًايطخ قفاوي يذلا يرادإلا رمألا رودص دعب ىتح
 رمال نأ أ ةقنق اعلا لاه شرق لا دوس كلذ ناب يكفل أ فود نم ضعو ناين قلطأ قل ةنعررلا
 !مكاضر لين مالعإلا اذه ةياغ نإ ءاسم حابص مهل لوقن نيذلا نيدهاشملا مامأ لقألا ىلع هريربت بجي
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 ءاردم نيب ةرمتسملا بورحلا كلت ءأئاد يروسلا نويزفلتلا يف لمعلا مكحي ام نأ بابسألا كلت يناثو

 جاتنإلا ريدم ...ةيئاضف ريدم «ىلوأ ةانق ريدم «نويزفلت ريدم ءماع ريدم) «ىوقلا زكارمو تاونقلا

 دح ىلإ رمألا لصي ام ًاريثكو «ةيرحانتو ةئيس ضعبلا مهضعبب مهتاقالع ءالؤه مظعمف (خلإ ينويزفلتلا
 ىقبت يك «ةريثك نايحأ يف رمألا اذه عجشت مالعإلا ةرازو نأ فسؤملا نمو ...مالسلا ةيحت لدابت مدع

 عفدي هلك اذه ىلع ءانبو .. .تاقالعلا ةكبش ةرادإ وأ تاعزانما ضف يف لصفلا ةملكلا مالعإلا ريزول

 ال دق ماعلا ريدملا هيلع ىضري نمف .. .مهتاءامتنا بسح ىوقلا زكارم ةروتاف ابلاغ جم اربلا يف نولماعلا

 ...ةيئاضفلا ريدم هيلع ىضري ال دق «ىلوألا ةانقلا ريدم هيلع ىضري نمو «نويزفلتلا ريدم هيلع ىضري
 وأ جمانربلا اذه يف (ءاطخأ) ىمسي نأ نكمي اهب اوصبرتي نأ ءًئاد «نوضري ال) نم ررقي ةياهنلا يفو
 ًاساسأ زهاجلا ريزولا ءادعتسا ةجيتنلا نوكت .. .جمانربلا ءارو فقي نم عم مهتاباسح اًوفصي يك ...كاذ

 يذلا رمألا .. .هدهع يف مالعإلا ةروص ىلع اهرثأب ثارتكا يأ نود «ةعيرسلا ةيباقعلا تارارقلا رادصإل

 يف ًالاتخم ىثشمي سمألا يف ناك نم دجت اذكهو .. .ناتلع ةملز باسح ىلع نالف ةمز دوعصل ًادح عضي

 لوخد نم عنم دقو مويلا هدجت «ثلاثلا قباطلا بتاكم باوبأ قرط ىلع هتردقو هتوظحب نويزفلتلا ةقورأ

 !لقألا ىلع دهاشملا مامأ هجمانريب وأ ةشاشلاب يبدألا هطابترال مارتحا يأ نود نمو ...ةأجف نويزفلتلا

 نأ وهف (ةقراف ةمالع) جمانرب فاقيإ ربخ أرقأ انأو ةأجافملا نم ينتمرح يتلا بابسألا ثلاث امأ
 جرح يأ نود نم «ليبقلا اذه نم تارارقب انفحتي نأ ةريخألا ةنوآلا يف داتعا مالعإلا ريزو ديسلا

 ةيرحلا شماه روطت ىدمو يروسلا مالعإلا ةكرح دصرت ام ابلاغ ةيملاعو ةيبرع مالعإ لئاسو مامأ

 ل ريل هول را ف دراو يراس كار را د جرا : نأ فسؤملا نمؤ .. .هيف ةينهملاو

 ...ةوق سيلو طبختو فعض نع ريبعت وه فاقيإلاو عنملا نأ ًاديج مالعإلا يف نولغتشملا فرعي نيح

 لع ةبكن ىلإ هليوتو ءقالغإ دب يعوب ةيرخلا شماه ليعفتو ؛ةقث قتارعلا ةلازإ يف نمكت ةوقلاف

 !يمالعإلا عقاولا ضرأ ىلع هدوجوب نظي نم

 جمانربلا نأ مغر - «يباقع رارقب ينويزفلت جمانرب فاقيإ متي فيك انل حضوت يتلا ةيلآلا هذه نع ًاديعبو
 اذه يف حيرصلا انيأر لوقب نيبلاطم انلعجت (ةقراف ةمالع) ةيصوصخ نم بارتقالا نإف -ينالعإ عار هل

 ةهج) نأ كلذ ًاللعم ًاضيأ ريزولا نم رارقب هتاقلح نم ةقلح ثب عنم «هفاقيإ رارق قبس يذلا «جمانربلا
 ءيرج راوح ةغايصل يعس اهيف ةلوقعم ةيادب جمانربلا أدب دقف (!!!) رارقلا تذختا دق (ةمولعم ريغ ظ

 جماربلا يرواحم مظعم سعاقت نم نيبجلا ميهاربإ ليمزلا جمانربلا مدقمو دعم دافتسا دقو .قمعمو



 م6 !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلابايلا

 سجراا اهرابتعاو نايحألا ضعب يف امل مهراقتحاو لب «ةأرجلا هذه ةبراقم نع نويزفلتلا يف ةيراوحلا

 هلكش فشقتو عضاوت مغر «ربكأ ةعرسب روهظلا نم جمانربلا نكم يذلا رمألا «ناطيشلا لمع نم

 نيح ثدح ام «مالعإلا ةرازو قلمتل ىعسو .هسفن ىلع بلقنا ام ناعرس جمانربلا نأ الإ ...ينفلا

 نيح وأ ءاهعم لماعتلا ميرحتو ةينوناقلا نسلا تغلب يتلا تاربخلا درطب ريزولا ديسلا رارق نع عفاد

 يروسلا زكرملا ىلع هدر يف لاق امك ريزولا نع القن نويزفلتلا ةريدم (روبج انايد) نم رارقب لب «مالعإلا

 مهفن ال اننأ عم ءريزولا ةحفص ضيبيل جمانربلا دعم در ءاجف «جمانربلا عم هنماضت نلعأ يذلا مالعإلل

 ! لسلستلا قيرط نع نوكي نأ وأ ةرشابم عنملا نوكي نأ قرفلا ام

 عفد يف اهتملك تلاق دق تناك ةيرحانتلا تاقالعلاف «نيبجلا ميهاربإ ليمزلا هلك اذه دفي مل ةياهنلا يفو

 ىوس نكت مل جمانربلا ةأرجو ...ىوقلا زكارم نيب ةلدابتملا تابرضلا ةأطو تحت رايمنالل جمانربلا

 .هفارشإو ماعلا ريدملا نم معدب عونصم ساسألا يف جمانربلا نأل «ريعبلا رهظ تمصق يتلا ةشقلا

 !؟نذإ اهب فرعي نأ يغبني يذلا نمف ءاهب حومسملا ةأرجلا دودح فرعي هسفن ماعلا ريدملا نكي مل اذإو

 رشؤم وه «ةقيرطلا هذهب نويزفلتلاو ةعاذإلا ةئيهل ماعلا ريدملا هيلع فرشي جمانرب فاقيإ نأ دقتعأو

 !هيلع سلجي يذلا يسركلا لجرأ زازتها ىلع يبلس

 فاقيإ ءازإ ةداع نويزفلتلا سيلاوك يف رشتنت ىتلا ةتامشلا ةلاح نعو «تاكباشتلا هذه نع ًاديعبو

 هذه كرابن ال اننإف ...ريدملا اذه عم ةقادص ةقالع هدعم طبرتو «ءاردملا نم ريدم همعدي جمانرب يأ

 دعب هفاقيإ متي مث .ناضمر ةرود لبق ام ىتح رمتسي نأ جمانربلل نكمي ناكو «ديكأتلاب ةوطخلا

 بلطتت ناضمر ةرود نأ رابتعا ىلع .هضارغأ دفنتسا ول يف .ئداه لكشب ةريخأ ةقلح نع نالعإلا

 ةردقلا ضارعتساو «لعفلا ةدر ةلاحب ةنوحشلملا ةيباقعلا تارارقلا هذه امأ ..ةصاخو ةديدج جمارب

 ىوس «مايألا هذه طبختملا يروسلا مالعإلا ةروص ديزت نل يهف .تقو لك يفو ءيش يأ ءاغلإ ىلع

 رخآ دعب ًاموي انل دكؤت يهو «لمعلا تانامض بايغو قفألا دادسناب روعشلاو «طبختلا نم ديزم

 سيل جمانرب يأ فاقيإ ديكأتلابو ...دوسألا عقاولاو ةبالخلا تاراعشلا نيب عستي يذلا قرافلا كلذ

 يهابتلا لمتحت ال رومأ بجحلاو ةرداصملاو عمقلا ديلاقت هيف تراص رصع يف رارقلا ذختا نمل ةرثأ

 .اهتاعطاقتو اهعفاود تناك ايأ لجخلل وعدت لب «ديكأتلاب

 ٠٠١9/8/١9 (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 دييأت ةحنجو ..ةيمسر ةينويزفلت ةانق دافتنا ةميرج نيب
 2١ 2فيوختلاو نيوختلا نمز :ةضراعم حشرم

 ىلع ايندلا تماقل ءطقف اهتقالطنا نم نيعوبسأ وأ عوبسأ دعب ةيروسلا اماردلا ةانق نع تبتك ينأ ول
 اهططخ نع حصفتو ءاهيدل ام مدقتل ًاسّمت ذخأت يك ةصرف اهترادإل طعأ مل يننأب تمهتاو «يسأر
 ةيفاحصلا تاعباتملا ةداع ىلع ًايرج «ةانقلا سيسأت ىلع ماع رورم ترظتنا اذهلو ...اهاؤر رولبتو
 ...مئاتشلاو تاماهتالا نم تلفأ مل كلذ عم يننكل ...ةيونسلا سيسأتلا تابسانم يف اير يدب يتلا
 سدقلا) يتدام ىلع روشنملا هدر يف «ةيروسلا اماردلا ةانق ريدم حصان ناورم ليمزلا ينرطمأ دقف
 .تلاط يتلا ةيماقتنالا توعنلا نم ليسب (!؟ةيعوضوملا نيأ) ب نونعملاو ١7/ 5/ 35١١١( :يبرعلا
 سيلو هل ةملكلا هذهو - «هردنت»و ؛هبجعت نع كلذ قايس يف ابرعم («يناودعلا يكولس» هاسأ ام

 نم نكمتأ ىنتلعجو «ءامسلا نم ىلع تطبه ىتلا ربصلا ىلع ةلئاحلا ةردقملا» هذه :هامسأ ام ىلع -يل

 ْ | «ةلوظبلل اي... هلماكب ًاماغ ةيناودعلا يتاوزنو ىقزت «منلا

 ةبقارم يف ينأتلاو ربصلا يمازتلا نم رخسي نم هسفن وه ةيعوضوم اب ينبلاطي نم نأ روصتن نأ انلو
 نمو ...هريبعت دح ىلع (يقزن مجل) مرتحيو ينعجشي نأ لدب ًالماك ًاماع اهريدي ىتلا ةانقلا ءادأ
 يتلا ةانقلا دقتني نم مهتي ءدوازمو شاو ىلإ يمالعإ نم هدر يف حصان ديسلا لوحتي نأ فسؤملا
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 ةيروسلا اماردلا ةانق داقتنا حبصأ لهف «قح هجو نود هلماكب دلب مالعإ ءاذيإ دمعت» :هنأب اهريدي

 هيذؤت يتلا ءشحلا مالعإلا اذه ام مث ...هلماكب دلب مالعإل ءاذيإ ةلاح وه ءلاكشألا نم لكش يأب

 دلبلا مالعإ) لزتخي ريدم لك حبصأ اذاملو ...كانه يأرو ةملك وأ ءانه ةفيحص يف ةلاقم نم ةرقف

 !؟هريدي يذلا ربنملا وأ ةسسؤملا يف «هلماكب

 هبصنم لغشي وهو «ةينوناقلا دعاقتلا نس غلب حصان ناورم ديسلاف ...اذامل نوفرعي نوريثك ًاعبط

 ديدمتلا صرف نم -هرظن ةهجو يف - للقت دق ءاهريدي يتلا ةانقلا دقتنت ةلاقم يأو (ديدمتلا) مكحب

 هلغشي يذلا يسركلا سيلوأ ««هلماكب دلب مالعإل ءاذيإ» هنأ ىلع رمألا روصي نأ دب ال يلاتلابو «هل
 !؟«هلماكي دلبلا» وه تاب كاذ وأ ريدملا اذه

 ةيصخش ةحلصم دلبلا لعجت يتلا ةلتاخملا ةينيوختلا ةغللا هذه لثم دح عضو متي يك ناوألا نآدقل

 ناك ايأ ةينويزفلت ةانق داقتناو ءاماردلا ةانق نم ربكأ دلبك ةيروسف ...كاذ وأ ريغصلا لوؤسملا اذه ىدل

 !هب هلماكب دلبلا طبري نأ دحآل قحي ال ريغص ليصفت درجم وه اهرود

 يفتحي نأ يف ءيروسلا مالعإلا قح روصنم ديسلا رداصي فيك» :حصان ناورم ذاتسألا لءاستي

 تدجو ىتلا فادهألا نم رخسيو «ريبكلا يريوطتلا هعورشم نمض ؛ةصصختم ةانق لوأ ةدالوب

 دنع بكل ىعاتن ألا اهووذو وسلا اهاودلا: فاشل ويرسل هلع الخ او يشادستل ا نزل ندع
 اماردلا معد نأل ءاهلجأل تدجو يتلا فاعلا ف رخسأ مل انأ ًاعبط «ةعئارلا اهتاحاجتب فرتعا نأ

 ةغل ىقبت نأ وه هتدقتنا ام نكل ...بولطمو لب عورشم رمأ ءاهريوطتو اهم مامتهالاو ةينويزفلتلا
 ديفت ةنانرلا تاباطنخلاو ةغللا هذه نأ ولو ...اماردلاب ةديحولا ءافتحالا ةغل يه (يهابتلاو رخافتلا)

 ليل رخافتلاو يهابتلا تاباطخب انودلجي نأ («ةريزجلا) ةانق ىلع نيلوؤسملل قحل «ًامالعإ روطت وأ
 يلودلاو لب يبرعلا وأ يلحملا ديعصلا ىلع سيل رطق ةلودل (ةريزجلا) ةانق هتققح ام ملعي لكلاو ..راهن

 لمعلا نع ازجع يفخت يتلا ةغللا هذه نأ ملعي عيمجلا نأل اورخافتي ملو اوهابتي مل مهنكل ...ًاضيأ

 ناو مهوتأ امنإ ...اهبابش جهوتي نأ لبق اهقلأ لبذ ةانقلا نأ لوقأ امدنع نا حصان ديسلا يعدي

 حصان ديسلا هايإ ىنلوق يذلا مالكلا اذه ودبي .ةحوتفم ةينوك ةيرق تاب ملاع يف اعبط ..."جيلخلا ىلإ
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 ...جيلخلا ىلإ طيحملا نم ةيبرعلا نييالملا مساب قطني بتاك وأ يفاحص دجوي الف ... ماع كيش
 رظن ةهجو مدقي يفاحص يأ نأ اهب بتكأ يتلا ةفيحصلا ةرادإ ملعتو ..أطخلا مأ باوصلا لاقأ ءاوس
 ظ ةهجو) ىقبت نيتلاحلا الك يف نكلو ...ادحاو ًائراق عنقت ال دقو «ئراق فلأ ةئم اهب عنتقي دق هب ةصاخ

 ًاقالطنا (يرعلا ءاضفلا يف بذج ةلاح لكشت دعت مل) ةانقلا نإ تلق دقل .اهبتاك يأر نع ربعت (رظن
 كلمأ يننأ يعدأ ال انأو ...اهئادصأ سملتو ةيئاضفلا تاونقلا ثب ةعباتم يف ةيصخش ةربخ نم
 ثدح ةبكاوم رابخأ دعب ةانقلا هذه نع أرقت الو ماع رمي امدنعف .. .تارشؤم كلمأ يننكل «نايبتسا

 ال امدنعو ...بذج ةلاح لكشت دعت مل اهنأ رشؤم اذهف ءاهئادأ يف رظن تاهجوو تالاقم ءاهحاتتفا

 هب دهشتسي يذلا نايبتسالا امأ ...حاجن رشؤم سيل ديكأتلاب اذهف اهتشاش ىلع ركذت تانالعإ ىرت

 ...انأ سيلو نينلعملا هيلع علطي نأ بجيف «ةيروس لخاد (//87) دصحت ةانقلا نأ نم حصان ديسلا
 ةانق عنصل ةياغلل ةباذج ةليسو يه (تالسلسم ضرعل قودنص) ل ةانقلا ليوحت نأ نوقدصي مهلع

 !نوديفيو ةينطولا مهعلس جيورت يف ريبكلا يريهامجلا اهجاور نم نوديفتسيف «ةحجان

 يأ ضفري يذلا «يلاعفنالا هءارتفاو حصان ديسلا ججح ضارعتسا نم ديزملا دنع فقوتأ نأ ديرأ ال.
 يف ديحولا يفاحصلا انأ يننأكو «ةيناودع»و «ةذتسأ» ةيجهنع لكب اهربتعيو يأر ءادبإو راوح ةغل
 اذإ هنأ لوقأ يننكل .. .هجراخ وأ هدلب يف ةينويزفلت ةانق داقتنا «ةميرج» بكترا يذلا يبرعلا ملاعلا
 لضفألا نمف . .«سانلل هسفنب هسفن مدقي لمعلا عدت نأ» ىوس دهج يأ لمتحت ال ةانقلا هذه تناك

 ىدحإ يجنز ءافيه ةسنآلا فيلكت حرتقأو «ةمهملا هذهب قيسنت :داةفظوم فيلكتو ءايعمرم اهخراد] ءاغلإ

 ةيفيكو «ةبتكملا نم ةطرشألا بلط ةيلآ فرعت اهنأل ءيروسلا نويزفلتلا يف قيسنتلا تافظوم طشنأ

 . ةرتفلا ريتنومو ذفنم ىلإ تاقلحلا لاصيإ مث «ةيسدنح لاو ةينفلا ةيحالصلاو ةباقرلا ريراقت ىلع عالطإلا
 !لاتقلا رش نينمؤملا هللا ىفكو ...ةددحملا تاقوألا يف اهثب ىلإ راصيل

 ٠ يبرعلا ماظنلا :يعداربلا راصنأ ةمزأ الموحّد1 

 ىقري الو «ةيلحملا ةفاحصلا تالاجسل ًامامت حلصي در اهب انمرج يتلا ةيمسر ةانق داقتنا ةميرج نمو
 ليات ةفيوح لا دج .ديكانلا ( نسيوم مف ذ) هيرب م رسبت ال ىلا «يرعلا ستاك ديرج

 روتكدلا ةلبقملا ةيرصملا ةيسائرلا تاباختنالا ةكرعم يف ةضراعملا حشرمل تيوكلا يف نييرصملا ضعب

 جمانرب اهعبات يتلاو ...راذنإ قباس الب تيوكلا نم ليحرقلا ىلإ مه كد ىلا :نعدارب :ديع



 مه !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عيارلا بايلا

 نطاوملا نأ انل دكؤت ةرهاظ يف ...نيلحرملا دحأ عم راوح لالخ نم ميرد ةانق ىلع (ءاسم ةرشاعلا)

 !هتاقشأ ناطوأ يف الو هنطو يف ال ةمارك وأ نزو هل دعي مل مويلا يبرعلا ٠

 نم لعجت ةميرج وأ ةيانجب اهتم سيل وهو «هدالب جوا ًاراف ًاضراعم سبيل يعداربلا ديسلاف

 اعتمتم هدلب لخاد شيعي هنإ ...تيوكلاو رصم نيب تاقالعللو ةيرصملا ةدايسلل ةأوانم هترصانم

 نإو ءيرصملا نوناقلا هيلع بقاعي ال -نآلا ىتح- ًايسايس ًاطاشن سراي وهو «ةنطاوملا قوقحب
 لجأ نم عمجتلا وأ هترصانمف هيلعو ...ًاعبط ةمئاقلا تاطلسلا نم هب بحرمو بحتسم ريغ ناك

 هذه فرع يف يداع نم لقأو ًافولأم ًاطاشن الإ تسيل ءتيوكلاك هتيطارقوميدب رخافي دلب يف همعد
 ءاهيضارأ ىلع نم نييكريمألا ضعب لحرتس ةيتيوكلا تاطلسلا تناك اذإ يردنالو ...ةيطارقوميدلا

 تاطلسلا نأ رابتعا ىلع ...ةلبقملا ةيكريمألا تاباختنالا يف امابوأ سفانم معاد طاشن يأ اوسرام اذإ

 ضرألا ىلع ناكريمألاو نييبرغلا نيميقملل قحي ام نأ مأ ...امابوأب ةنسح تاقالع اهطبرت ةيتيوكلا

 ! ؟اهيف برعلا ءاقشألل قحي ال «ةيبرعلا

 دعي مل وهف ...ىضم تقو يأ نم رثكأ دحوم دحاو ماظن وه يبرعلا ماظنلا نأ ةفسؤملا ةقباسلا هذه دكؤت

 ال ...بولسأ يأبو ءيش يأب رحلا هيأر لوقي وأ لعسي وأ سفنتي يك يبرعلا نطاوملل ءاضف يأ كرتي
 لماعتلا يف ةيناسنإلا يعاودب الو «ةفايضلا لوصأب ال أبعي دعي مل ماظن وهو ...اهجراخ يف الو هدلب يف

 يف رشبلا ةبغرل مهفت يأ الب مهليحرتو مهقازرأ عطقب مهديدب# لدب .مهتمارك ظفحو ءاقشألا عم

 !هلفكو قحلا اذهب مهل فرتعا نوناق فقس تحت ريبعتلا ةيرحو فالتخالا

 نيأ ىلإ نكلو ...يبرعلا ليحرتلا نمزو ...يبرعلا فيوختلا نمزو ...يبرعلا نيوختلا نمز هنإ

 :هدونج يف خرصو هنفس دايز نب قراط هيف قرحأ يذلا يخيراتلا دهشملا كلذ مامأ اننأكل !؟لحرن

 يأ نكلو («...رصنلا وأ ةداهشلا الإ هللاو مكل سيلو ...مكمامأ نم ودعلاو مكئارو نم رحبلا»

 !؟نم ىلعو ني ريا رضا ىآو ...ةداهش
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 :ةينويزفلتلا بصانملا ةفاقث

 - دعب يأرو ...لبق يأر

 انمهتا يذلا ...حصان ناورم ليمزلا ةيروسلا اماردلا ةانق ريدم عم انلاجس نم ةليلق عيباسأ دعب
 دلب مالعإ ءاذيإ» دمعتبو «نيرخآلا ءاذيإ يف دمخت ال يتلا ةبغرلاب اهريدي يتلا ةانقلا اندقتنا امدنع

 تحت عوقولاو ةيناودعلاك انب ةريثك توعنو تافص قاصلإ نع كيهان «قح هجو نود هلماكب

 ديسلا ةلاقإ تمت ةليلق عيباسأ دا دعب لوقأ 6 ل -- رادصإو «ةيتاذلا نيرو

 مغر «حصان ناورم ديسلا ىلع يدر ىلع اوظفحت نيذلا يروسلا نويزفلتلا يف ءالمزلا ضعب
 . يف هيلع توسق يننأ اوربتعا نيذلاو ءاماردلا ةانق ةدالبو فعض لوح يأرلا ين يعم مهقافتا
 ...ةئملاب ةئم مهمأر ريغت دقو «هتلاقإ رارق رودص دعب يب اولصتا «ةيوازلا هذه يف روشنملا يدر

 ىوقأ درلا نوكي نأ نكمي ناك» هنأ ىتحو لب ...بتكُي نأ بجي ام تبتك يننأ اوربتعا دقف

 دح ىلع «ةيعوضوملا تاجرد طسبأ نم كديرجتو كيأر هيفست يف ناوتي ل وه مادام .. .دوسفأو

 !مهدحأ ريبعت



 / !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلا بايلا

 ةعجارمو راوح ةلاح دقنلاف ...هبصنم نم ليقأ ليمز يف تمشأل ةرملا هذه بتكأ ال انأ ًاعبط

 اهبحي ةنهم ةلوازم يف رمتسي نأ ديري يذلا دقانلاو ...بيصتو أطخت دق رظن ةهجو ءادبإو

 نس غلب حصان ديسلاف ...ماقتنالا يف ةبغرلا وأ ةتاشلا رعاشم نع ىماستي نأ بجي ءاهمرتحيو

 جرخيس وهو -انركذو قبس (ى - يئانثتسالا ديدمتلاب هبصنم لغشي ناكو ةينوناقلا دعاقتلا
 روتكدلا يقيدص نم هتعمس فيرط ريبعت نع ثدحتأل ةرملا هذه بتكأ يننكل ...ًالجآ مأ الجاع

 طسولا ءاوجأ يف ةدئاسلا «بصانملا ةفاقث» ريبعت هنإ ...ةلاحلا هذبب لصتي «مايأ لبق يجبرش داؤف

 ...يروسلا يمالعإلاو ينفلا

 يأ دض هنع عفادي نم دجي نأ نكمي ًابصنم لغشي صخش يأ نأ وه ...بصانملا ةفاقثب دوصقملاو

 نمكي ؛مهحاصم ةيامح نم ًاءزج نأ نوربتعي نوديفتسم ًائاد ةمثف ...هلمع يف يأر ءادبإ وأ دقن ةلاح

 <(نويصخش ءادعأ) مهنأ دقتعي ام دضو .ةفاحصلاو دقنلا دض ريدملا اذه ةهبج ىلع لاتقلا يف

 ...ىفتخت ام ناع رس .«بصخملا بحاص ف نساحمو ايازم دوري «نيريثكلا لعجي بصنملاف اذكه

 ًاحيحص كاذ وأ يفاحصلا اذه هلاق ام حبصي اهدنع ..لاقُي وأ جرخي امدنع ءاهنم هنودرجي ام ناعرسو
 !ًايئاصو ايعوضوم «ضرغملا» ىصخشل | يأرلا حبصيو ...ةئملاب ةئم

 |ميف صلخملا لمعلا اهيف فصني نأ نكمي ال ءاوجأ نم ءزج يه «ةوقب ةدئاسلا ةفاقثلا هذه نإ

 ةءارق رخآلا يأرلا اهيف أرقي نكمي ال هنأ اك ءطقف بصنملل ريدقت وه ريدقتلا نأل ءدجو ول

 ةبغرلاب طبترم انه قافتالاو فالتخالا نأل ...هعم فالتخالا وأ قافتالا مت ءاوس «ةيعوضوم

 ...ينبت الو مدهت «رفاس قافن ةفاقث راصتخاب اهنإ ...هنع دوذلاو بصنملا بحاص نم برقتلا يف

 .ًاحيحص رزفت وأ ححصت الو هوشتو

 هوس ديو ةلويعملو ىانلا ينداعالا نيوظنلا لل اهو مهدشأ ةاردلا أر يعي هنت ماقألا نو
 امدنع اهنع نوثدحتي ناك يتلا «ىربكلا ةيمالعإلا ةضهنلا» نع تيمتسملا مهعافد حبصي (ى ...هنع

 يتلا تاطاسولا نععو ؛موي دعب ًاموي ربكت يتلا تاقوعملا نع ًاريرمو ًافافش ًاحوب ءبصنملا يف اوناك

 ىلعألا لوؤسملا اهرداصي يتلا تارارقلا ايافخ نعو ...ةءافكلا باحصأل الاجم كرتت الف لحفتست

 !ريوطتلل ةحسف مهمل كرتت الف ريزولا وأ
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 مف وذ هنأب اهاري ال نم مهتيو تازاجنإلاب رخافتي يأر ...دعب يأرو ...لبق يأر ةمثف اذكهو

 ءاقبلا يف «لاحملا نم لاحلا ماود» ةلوقم ريسأ حبصي نأ دعب لاحلا عقاول يثري يأرو ...ضيرم

 ظ ظ !يساركلا يف ظ

 !مالسلا ايندلا ىلع لقف ...ًايعامتجاو ًاينويزفلت مويلا دئاسلا ينهملا ريمضلا يه بصانملا ةفاقث تمادامو

 ٠٠٠١ /ه ١١/ (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 هيدهاشم دعي يبهذلا هديع ةيلافتحا 242 يروسلا نويزفلتلا

 !ىركذلاب هداورو رارمتسالاب

 ىلع نرق فصن رورم ىركذب يروسلا نويزفلتلا ةيلافتحا راعش عضو يذلا يرقبعلا وه نم يردأ ال
 عجارتو رهدلا بئاون مواقت ةيفاقث ةلجم سيل يروسلا نويزفلتلاف «رمتسنو ...ًاماع نوسمح» :هسيسأت

 تاكارتشا وأ نالعإلا دئاوع ىلع شيعت ةصاخ ةينويزفلت ةانق سيل وهو «رمتست يك ةءارقلا قوس

 دقو «ىقبيل دجو ةلود نويزفلت هنإ ...راوشملا ةلصاوم ىلع ردقت الأ ام ًاموي ىشختو ءريفشتلا كف

 نم كلذ الت امو ةيروسو رصم نيب ةدحولا ىرع ماصفنا لظ يف رمتسا نأ يروسلا نويزفلتلل قبس

 نآل ءرقتسمو يوق ينمأ ماظن لظ يف مويلا رمتسي نأ ًادج يعيبطلا نمو ...رييغت تاكرحو تابالقتنا

 ءاهيعدن ةزجعم سيل هرارمتساف هيلعو ...اهتدايسو لودلا روضح تاموقم نم تتاب تانويزفلتلا

 تناك نإو ...هعنص يف ةلوطب دحأل سيل يدايتعا رمأ وه لب «يداعألا اهب ديكن ةيئانثتسا ةلاح الو

 هخيرات لحارم نم ةلحرم ريغ يف هريوطت يف مث ءبعصلا نمزلا كلذ يف هل سيسأتلا يف نمكت ةلوطبلا

 عيضت ىضوف يف قرغت اهم اذإف «هزاربإو هب لافتحالا يروسلا نويزفلتلل ةيلاحلا ةرادإلا تدارأ يذلا

 نأ لمأت انك يتلا ةيلافتحالا ةجهبلا نم ريثكلاو «خيراتلا كلذ ةداعتسا قلأو «ميركتلا ريياعم اهعم
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 ةيمالعإلا لئاسولا مهأ نم ةدحاو نع ىتش تايركذ نيعباتمك وأ نيدهاشمك نيلماح ءاهعم شيعن
 !مهمايأ تاعاقيإ تطبضو .ةريخألا نرق فصنلا يف نييروسلا ةركاذ تلكش يتلا

 !لاجتراو ىضوفو فراظت ٠

 زومت نم نيرشعلاو ثلاثلا ةرهس يف لوألا .نيلفح ىلع ميقأ نيسمخلا نويزفلتلا ديعب لافتحالا

 ...ةفلتخم لحارم يف نويزفلتلا يف نيلماعلا نم انانفو ايمالعإ نيسمخ ميركت هيف متو ...(ويلوي)

 ...ةفلتخم ةلئسأ اهوح تحرطو «ةميدق ةينويزفلت داوم اهيف تضرع ةقباسم «لفحلا ماوق ناك دقو
 ماحل ديرد نانفلا مضت ةنحل تعضوو .. ..لفحلا روضح نم امهرايتخا مت «ناقباستملا ناقيرفلا

 ...يرصملا ىملس ةنانفلاو حلاملا نودلخ جرخملاو

 لانا وريم روايتي اسر اب رقاب رض يزقألاو سناالو يبق دوبل ةركف

 جره لا ةلاح اهيلع ذخؤي ام نكل ...يرثلا نويزفلتلا ثارت نم فتن ىلع ءوضلا طيلست يف ضرغلاب
 ا ل ل ا .تداس يتلا فارظتسالاو جرملاو
 0 ا و ع او ىو ..نويزفلتلا يف نيلماعلا

 ةقث (لفيلف نيوخألل ةفورعم ...تالاهتحا ثالث اهدب ام يه) :ةنجلل لوقلل ةقث لكب
 سنياو نايس دمت قاتلا ننقل اهتم اهبتك تيبملا ةمذاق ةينفأ بسن ةفرعم ي اق ةجرع
 1 كوول دينلا يتلف

 ىمدقم دحأ) ةمعط دجمأ عيذملا لأسيف انايحأ رخأتت تناك ةقباسملا يف ضرعت تناك يتلا روصلا
 نويزفلتلا ديعب لافتحالا راعش ةروص ةشاشلا ردصتت يذلا تقولا يف «ةروصلا ىوحف نع (لفحلا
 !!(نويزفلتلا ةروص يه .. .ةفورعم) : نيرخاس نينانفلا ضعب بيجيف «نيسمخلا

 عقو اذ نوكي نأ ًابولطم سيل جرمو جرهب ميركتلا ةلاح انعلاطتق . ب تلننم امو ةقاتلا هزات
 ماقتنا) ريهشلا لسلسملا بسن يف ةمغط دجمأ ديسلا أطخي نيح ًاصوصخو .. .ديكأتلاب يديموك

 ريعتسي يك ءشكوك جرخملا يتأيف .شكوك نيدلا ءالعل هنإ لرتوا يرج نابع هحرخ لإ (ءايزلا
 (رصقلا ةراح ةياكح) لسلسم ركذتف ىرخأ ةعيذم ينأتو .. ..عفرتو ةهازنب اححصم نوفوركياملا
 «ةرملا هذه هبتتي دحأ ال !؟ىرت اي ةراح يأ (ةراح ةياكح) هرابتعاب بنش وبأ لداع هبتاك ميدقت ءانثأ



 سش !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلا بابلا

 ىلع ثدح ًاماحدزا كانه نأ ببسلاو «نويزفلتلا تالسلسم رهشأ قحب بكترُي لهجلا اذه نأ مغر

 .ةقهرملا ةليوطلا ةمئاقلا هذه نم ًاعيرس ءاهتنالا بولطملا نأكو «نيمركملا ءامسأ ركذ ءانثأ ةصنملا

 «ميركتلا عرد اوملتسي وأ ةصنملا ىلإ اولصي يك «ايتع رمعلا نم غلب نم مهنمو» نيمركملا راظتنا نود

 نيينفلا نم مهمظعم نأ ًاصوصخو ءاباحصأ روهمجلا فرعي مل ءاسأ :ةجيتنلاو :.«سشانلا اويحي وأ

 !مهلاكشأ دهاشملا فرعي ال نيذلا ...اريماكلا ءارو نيلماعلاو

 .يقح مثيه جرخملا مسا اوسن «ةثالثلا لفحلا يمدقم نأ «ةلجعلاو ىضوفلا هذه لظ يف ًاتفال ناكو
 ريدم باحطصا عيذملا ةلواحم حلفت ملو .نيمركملا ةمئاق يف اجردم همسا ناكو ءارضاح ناك يذلا

 .هتلواط ىلع سلاج وهو يقح مثيه امركي يك ءرديح نعم سدنهملا نويزفلتلاو ةعاذإلا ةئيه ماع
 نم عونك دئازلا حيدملا نم ةعرجبو ...ةماستباب اهتارادم عيمجلا لواح يتلا جرحلا ةلاح وحمت نأ يف

 !!رطاخلا بييطت

 !رايعم الب رايثتخا»٠

 ....نيمركملا ءامسأ رايتخا ريياعم يه ام فرعي نأ «لفحلا اذه عبات دهاشم يأل نكمي ال هنأ قحلاو

 مركن نأ اندرأ اذإو !؟ةيسنم بيد ايرام ةليمزلاو ءًامركم روبغز لاضن ليمزلا لعجت ةلادع ةيأو

 يف اولمع نيذلا نيلثمملا رئاس مركن ال ملف ...نينانفلا نم ديع انايجو شوقب نيسايو يعيبسلا قيفر
 هجتنأ ينويزفلت لسلسم لوأ يف تلمع يتلا يسبد ءانث ةديسلا -ًالثم - ىسنن اذامل ...نويزفلتلا امارد

 هعقوي يمارد لمع لوأ يف لمع يذلا يفطل ماسب ىسنن اذاملو (ديربلا يعاس) يروسلا نويزفلتلا

 نكي مل اذإ (رثك مهو) نيلثمملا ميركت باب حتف متي اذاملو !؟(«بيرغلا) ةيليثمت وهو اياطق ميلس دئارلا

 وأ لامعألا سفن يف ءالؤه عم اولمع ءالمز سوفن نم ةرارملا وحميس نم !؟عيمجلا ميركت عاطتسملاب

 ! ؟تاءانثتسالا ىضوفو ربياعملا لالتخا اوريل اوشاعو ...ةرتفلا سفن يف

 ةمطافو «رافحلا ليعاسإ فطاوع :ءامسأ نويزفلتلا ييمالعإ مركن نحنو ىسنن نأ نكمي لهو
 نمو ءاهلهاجت ملظلا نم ءامسأب ةلفاح ةركاذلاو .لوطت ةمئاقلاو ...ةقبنز ةمسابو «رادنزخ

 تغاص نم يهو ءانتركاذ تلكش نم يه هوجولاو ءامسألا هذه نأل ءاهؤانثتسا فسؤملا

 بيدألاو «ةيناثلا ةانقلا تئشنأ هدهع يفو طالب داؤف ذاتسألا لهاجت متي اذاملو «نويزفلتلاب انتقالع
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 تحتتفا هذهع يو غياصلا زياف روتكدلاو .ةيئاضفلا ةانقلا تأشنأ هذهع يفو يزاجح يبنلا كدبع

 !؟ةديدجلا ةينويزفلتلا زكارملا نم ديدعلا

 اوعباتي نأ ضرتفي يذلا نييروسلا نييالمل هجوملا ىبعشلا لفحلا وه لوألا نويزفلتلا لفح ناك اذإو
 نأ ءنيسمخملا هداليم ديعب لفتحي وهو ًازجاع نويزفلتلا ناك لهف . .مهتويب :يف ديعسلا ثدحلا اذه

 ةلاصأ وأ يوانح ةدايم وأ يرخف حابص نزو نم ًاريبك ًايروس ًابرطم ةماحلا ةبسانملا هذهل بطقتسي

 يف حلاص نعم ليمزلا هفصو يذلا «هب ىفتحملا نويزفلتلاب قيلي ًايئانغ ًاجهو لفحلل يطعي اب يرصن
 ] !؟«دلولاو دلاولا نم ىلغأ» هنأب اهنحو اهفلأ يتلا ةينغألا

 ٠ ءارزولل حرسملا ىلع دوعصلا فقط١

 ىلع رداق ريغ ناديز نميأ نانفلا هجرخأو هتركف عضو يذلا يناثلا لفحلا ادب ةديدع تالؤاست

 ةزع ةليمزلا ميدقتب ًاطابضنا رثكأو هقباس نم ًاينف لضفأ ناك لفحلا اذه نأ حيحص ...اهوحم
 ةقيرط نكل .. .ديعب دح ىلإ ًايقطنمو ًاحضاو ناك هيف ةرشعلا ءامسألا ميركت رايعم نأو «هل عرشلا

 يف نوقبيو حرسملا ىلإ دوعصلا ىلإ نوّمركملا ىعدُي ال ةرم لوألف ...ًالعف ةبيرغ تدب ميركتلا
 ْ نم ىلعأ ةناكم ةروصلا ذخأت نأ لوقعملا نم لهف .حرسملا ىلع مهروص عضوت اميف ةلاصلا لفسأ

 انمارتحا عم) ةفاقثلاو ةحايسلا اريزو ىعدي نأ ق قئاللا نم لهو !!؟ةلاصلا يف دوجوملا اهبحاص

 مرحي نيح يف «ةقباس ةرتف يف نويزفلتلا يف المع امهرابتعاب [هميركت ءانثأ حرسملا ىلإ دوعصلل (امل
 حابص روتكدلاك ةماه ةيسايس :بصانم لغش نم ًاضيأ مهنمو «رابكلا نومركملا قحلا اذه نم

 ! ؟ماخ ديرد نانفلاك ىلوألا ةجردلا نم يروسلا قاقحتسالا ماسو نولمحي نونانف مهنمو !؟ينابق

 ةلانصلا يارد اوت نيدلا نتياعلا مالعإلا ءارزول لخالا نكت كوتا قئاللا نم نكي ملأو

 !؟نارمع ناندعو «نالس دمحم لاثمأ

 تايادب اورصاع نيذلا نينطاوملا ضعبل ةراح تاداهش طاقتلا يف قفو دق لفحلا جرخم ناك اذإو
 حابص روتكدلا ةملكل ينف لح ميدقت يف قفو اك «قينأ لكشب ايرصب اهتجلاعم عاطتساو «نويزفلتلا

 دقف «ديدجب تأت مل ىرخألا بناوجلا ةجلاعم نإف ...يروسلا نويزفلتلا ةدالو تنلعأ ىتلا ينابق

 ىتلا ةبيرغلا ةصقرلا سفن انل مدقو ...(نيسلا ناجرهم حاتتفا يف يبيلصلا رهام ضورعب ًارثأتم ءاج



 انندنو | !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلا بابلا

 ةيبرغلا تاعبقلاو ةقينألا تالذبلا نودتري نابشل ...انينانف يأر يف ناكمو نامز لكل حلصت تتاب

 !؟ةبسانملاو ثدحلاب اهل ةقالع ال ةيعاقيإ ىقيسوم عقو ىلع مهتايتف نوصقاريو

 ادبف نويزفلتلا خيرات نع ًاريصق اليف «لفحلا ماتخ يف اومدقي نأ يناثلا لفحلا ىلع نومئاقلا دارأ دقل

 ...ةيسردملا ريبعتلا تاعوضوم نم هتغل يف ابيرق ,«تامولعم اب اريقف «ةيئاشنإلا لمجلاب الفاح قيلعتلا
 لهف ...ةياغلل ًاكحضم رمألا ادبف «ةيعقاو روص ىلإ يزاجملا ريبعتلا لقن جاتنوملا نأ ًافيرط ناكو

 !؟اهتاسرم يقلت ةنيفس ةروص مدقن نأ ىعدتسي «هتاسرم ىقلأ نويزفلتلا نأب ًازاجم لوقلا

 هومظنم مدق دقف ...سيياقملا لكب لامآلل ًابيخم نيسمخلا هديعب يروسلا نويزفلتلا لافتحا ءاج دقل
 بايغو «ريياعملا ىظوفو ةفرعملا ةلقو لاجترالا هيلإ ىضفي نأ نكمي امع ةيجذومن ةلاح هوذفنمو

 اوفرعي لو ...بيرقلا سمألاب نويزفلتلا اولخد نم داهتجا نم مهأ وه يذلا ءيراشتسالا يأرلا

 !هتانب ريسو قرشملاو ءيضملا هخيرات لصافم

 7٠٠١ /ا/ 7١8/ (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 !ةيمالعالا ,ةيطابرلا» نضح 2 يئامنيسلا قشمد ناجرهم

 همسا ىهتني ال ددجتم ناحتمال ةضرع ءاههجوت ناك ًايأو «ةيعوبسألا ةيفاحصلا ةيوازلا بتاك لظي

 ىؤر بحاصو «ةيصخش ةقئاذ هل ناسنإ وه يفاحصلا وأ بتاكلا نأ ءارقلا نم ريثكلا ىسانتي

 يك ىرخأ فقاوم مجابهو ءافقوم ذختيو عنتقيو سمحتيو ماتيو هركيو بحي ءاضيأ ةيصخش
 ةفصو ىوس يطعت ال جئاتن قفو اهبيكرت متي ةيئايميك ةلداعم سيل وهو ...هاؤرو هتاعانق نع ربعي

 | ظ ْ .ةزهاجلا «ةيعوضوملا»

 «ينتزفتسا ةينويزفلت ةدام نم ًاقالطنا ةيئانيسلا جيلخلا تاناجرهم نع تبتك يضاملا يعوبسألا يف
 بتاك تببحأ» :هيف لاق (نكلو ...روصنم دمحم ٌبحأ) :ناونع تحت ًاقيلعت ءارقلا دحأ يل لسزأف

 اذه هبستكا ام فسني لاقملا اذه نكلو ءانه هتأرق حرط نم رثكأ يف هتّيعوضوم لالخ نم لاقملا اذه

 . هذه لهاجتن انلعجي «يروس» كنوك هنأ مأ ..؟يدّيس اي يئانيسلا قشمد ناجرهم نع اذام ..بتاكلا

 .«؟اهتسرامم نع فكن ال يتلا ةّيرودلا ةطقسلا



 م !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلا بابلا

 ئراقلل ناكمإلاب حبصيو «ةرشع ةنماثلا هترود يف يئانيسلا قشمد ناجرهم دقعني .. .نآلاو

 ىلع ثيدحلا بحت ةفاحصلا نأ رابتعا ىلع « ءسكعلا هل تبثن ث نأ ءاععوضوم قف ككشي يذلا

 ! رضاحلا

 عجارت لظ يف ةنجهتسم ة ةرظن يئانيسلا ق قشمد ناجرهم ىلإ نورظني اوتاب نيريثكلا نأ ودبيو

 اهتئاضرب ةقورعملا (ىس يب يلا ل | ةانق نسق ةةريخألا تاونسلا يف اعوتو اك يكانينلا جئاتنإا
 سمأ ةيرابخإلا اهترتف يف ثدحلا اذهل ةينويزفلتلا اهتيطغت تنونع ةراثإلا ءارو اهيعس مدعو

 !(ليئض يئانيسلا هجاتنإ دلب يف ةمخض ةيلافتحا :يئانيسلا ق قشمد ناجرهم) :لوقلاب لوألا

 جاتحي ال يئانيس عقاول ةلوجنملا تاداقتنالا ضعب ريرمت دوبع فاسع ليمزلا ريرقت لواح نئلو
 قلخي .قداص يقيقح لعف ىلإ جاتحي ام ردقب ءرمحأ داجسو موجنو ءاوضأو تاريماكو ناجرهمل

 ًانبجتم .ىطسو ةقطنم يف حواري لظ ينويزفلتلا ريرقتلا نإف ...يئانيسلا جاتنإلاب ضوهنلل تايلآ
 ا ل ل ا ل

 نيب ماسقنا لحم» اهرابتعاب ريرقتلا يف اهركذ ءاج .طقف ًايئانيس سيلو مارتحالا قحتسي يقيقح ينف

 (يس يب يب) لا ىلع اهسفن ةيرابخإلا ةرتفلا يف حلاملا ليبن جرخملا ثيدح نأ الإ !«ضراعمو ديؤم
 ترمدقو.. .هسفن يفاقثلا عورشملاب ةقالع اهل ةيروسلا (نيسلا : افيويهو رثكأ تقوم ةرغ نتعبل ءاج

 لب «يقيقح يفاقث عورشم نمض نكت مل اهنكل ةيديدحو ةيريدصقو ةيزنوربو ةيضفو ةيبهذ تارت
 مهل مه ال راغص نيفظومو ءاردمب تطبرو تنصخش دقو ...ةفاقثلا ةرازو تامامتها نم ةدحاو

 .«ةيصخشلا تاقالعلا الإ

 هراسم صحفتي رخآ يأر دجوي ال هنأل .. .موي دعب ًاموي مقافتت يتامنيسلا قس قشمد ناجرهم ةلكشمو

 نم يفعم تاونس ذنم وهف ...ناهربلاو ةجحلاب اهيف رواحيو ةيعوضومو ةهازنب هتارثعو هتازاجناو

 وضع يه «يمسرلا مالعإلا ىلع ايلعلا ةطلسلا ةبحاص مالعإلا ةرازوف ءيروسلا مالعإلا يف دقنلا

 .ةيمالعإلا تاسسؤملا ءاردم اذكو «ريزولا نواعم صخش لالخ نم ناجرهملل ايلعلا ةنجللا يف

 يف ةيفاقثلاو ةريخألا تاحفصلا يررحم ضعب ىتحو ...نويزفلتلاو ةعاذإلا ةئيه ماع ريدمو

 نولأي ال مهو ...ناجرهملل ةيمويلا ةرشنلا يف مهراجئتسا مت نوررحم مه «ثالثلا ةيمسرلا فحصلا

 ..ناجرهملا ةرادإ مامأ مههجو اوضيبي يك مهفحص يف ناجرهملا نع رابخألا نسحأ رشن يف ًادهج

 ناج رهملا لوانتت ةدام يأ رشنت دعت مل ....باتكتسالاو ةأفاكملاو ةدئافلاو ةكارشلا مكحب اذكهو
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 ريدم «ناجرهملا سيئر) ف ةثالثلا هتاونقب يروسلا نويزفلتلا يف امأ «ةيمويلا فحصلا يف دقنلاب
 ةينويزفلتلا ةيطغتلا ىلع فرشملا هسفن وه (مالعإلا ريزول يصخشلا قيدصلا ءانيسلا ةسسؤم ماع
 تحت امارد ةيروس ةانق هتثب يذلا حاتتفالل ينويزفلتلا لقنلا ةراش يف همسا ءاج دقو ...ناجرهملل
 نأ نكمي يذلا رخآلا يأرلا اهنم ذفني ةربإ مرخ يأ كانه دعي مل اذكهو ...«ماعلا فارشإلا» دنب

 لارا اوس «نيكتعلا لع لب ال مءانويزفلتلا فارتق ناديي لالخ ادع را تاج رولا مر

 «مهنع يضرملا الإ فيضتست فيضتست ال ةيحئادم ةدام ىلإ يروسلا نويزفلتلا ةش ةشاش ىلع ناجرهملل ةيمويلا

 ؛هيف موجنلا رابك تاداهش نعو ناجرهملا ةيمهأ نع هسفن مالكلا موي لك ديعت يهف ...مهب قوثوملاو

 نيسانتم «ةيروس هل ضرعتت يذلا راصحلا ىوس اهنود لحي مل يتلا ةيملاعلا وحن ثيثحلا هيعس نعو
 يخيراتلا اهبارخ عم ًادوقع اوشاع دقو ًاديج اهلاوحأ نويروسلا فرعي يتلا ضرعلا تالاص طرش
 ١ !نايعلل الثام لازام يذلا

 هتاكسإل ةيفاحصلا ثازقفلا دقعو هيلع درلل ةعراسملاو «هترصاحمو رخآلا يأرلا نم فوخلا نإ

 اهتابهو اهتايطعأ مامز تلفي وأ .فشكنت نأ اهباحصأ فاخي «ةرماؤم» هنأكو ودبي ناجرهملا لعجت
 . ول نكل «هب نيصبرتملا وأ ناجرهملا ءادعأ نم تسل ًايصخش انأو ...مهيديأ نم ةيرصحلا اهتايكلمو

 انيلع دستو ناجرهملا رزاؤت يتلا ةيمالعإلا «ةيطاّبرلا» هذه لظ يف دجأ نلف «هيف ييأر بتكأ نأ تدرأ

 يقر راجللا ةناتللا فحصل ىضعي ف ىأ ( ىرعلا نسالقلا )»ف اني ويم ةديسق ىأ ؛ةييوقتل قاتلا :
 لوقيس دحأ ال اذهلو ...هيحدام هتاوصأ الإ عمسي الو هئاطخأ يف لغوي ناجرهملا لعجت لاح هذهو

 لب «ناجرهملا اذه تارود ددعب وأ تاناجرهملاب ساقي نل ةيروسلا (نيسلا خيرات نأ ناجرهملا ةرادإل

 تغلب) ناجرهملا ةينازيمل ةحناملا ةيموكحلا تاهجلا انعنقأ ولو ...طقف جاتنإلا ةيعونو مالفألا ددعب

 دوصرملا غلبملا لوحت نأو ءتاونس سم ةدمل ناجرهملا فقوت نأ (ةيروس ةريل نويلم ١10 ماعلا اذه

 نيسحتو جاتنإلا ةلجع كيرحت يف كلذ رمثتسن نأو ...انيسلا معدل ينطو قودنص باسحل هل

 انيلإ ناجرهملا ةدوع رربي يك روطتيو مكارتي جاتنإو ءلجؤم ناجرهم انيدل ناكل ...ضرعلا تالاص

 ةيئانيسلا ةرهاظتلا هذه ىودج نع لؤاستلل (يم يب ب) لثم ةانقل الاجم حيتن نأ نود «نيرخآلا ىلإو

 ...لبق نم نييروسلا نم ريثكلا هحرط املاط لاؤس وهو ...ليئض ىئانيسلا هجاتنإ دلب يف ةمخضلا

 ةيحايسو ةيسايس ةياعد ققحي ناجرهملا نأ هيمظنم ءاعدا ىوس «هيلع ةيفاش ةباجإ يأ اودجي ل مهنأ الإ
 !!ةيروس فدهتسي ناك يذلا راصحلا لظ يف دلبلل



 مام !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبيارلا بابلا

 وأ مليف ىوس هيف اهل سيل يئانيس ناجرهمل جاتحت نأ نم ربكأ ةناكمكو دلبك ةيروس نأ دقتعأ انأو

 فرعي نينانف فقاومو بولق بسكت وأ «ىضم ًاراصح هب رسكت وأ «هلالخ نم ذفنت يك «طقف نيمليف
 بتعي نأ نود نم ىتحو ...مهسبالم نلوريغي مهنأكو مهتاءالوو مهتاعانق كوربغي فيكو مك عيمجلا

 !دحأ مهيلع

 0٠١/١١/٠١" (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 ةيرابخإلا تاراعش نم يروسلا عراشلا 2 لوهذو ه4همدص

 هيروسلا

 يبيرجتلا د تبل ةشاش ىلع هنوؤرقيو هب حب ورب نييروسلا نم ريثكل 2

 دا ةتافنا 0

 لهف !؟«اهتبساحمو اهتكراشم ربع اهعم لعافتلل مكوعدت» يهو «يروسلا عمتجملا اهومي ةلقتسم

 ةانقلا هذه تدقتناو تبتك اذإ ىرت اي لهو ...همالعإ ةزهجأل يروسلا نطاوملا ةبساحم ةعاس تقد

  تاهجلا نم ةهج يأ ينبساحت نأ نود اهبساحأ نأ يل ًاحومسم نوكيس «يماظنلا اهثب قالطنا دعب
 ! ؟ هللا محم ظ

 مغرو «ةانقلا هذه ةرادإ يجبرش داؤف روتكدلا يلوتب يئدبملا يلؤافت مغر «ةقلطم ةءاربب هحرطأ لاؤس ١

 لك مغر رثأتت مل «ةقادص ةقالع هب ينطبرت يذلاو «(ايندلا) ةانق ريدي ناك يذلا لجرلا نأب يتفرعم

 يف ىلاوتت يتلا ةيرابخإلا تاراعش نكل .. .اهريدي ناك مايأ ايندلل يتالاقم يف اهتهجو يتلا تاداقتنالا

 ءاقدصألا دحأ نأ ىتح ءيروسلا عراشلا يف ًالوهذو ةمدص تراثأ «تارملا تارشع ريصقلا مويلا



 نضرخ !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلا بابلا

 ةينقتلا تاراعشلا ضعب فالخبف «ةروث تاراعش اهنكلو ...ةانق تاراعش تسيل هذه» :يل لاق

 /تثدح |[ى ثادحألاو تعقو امك عئاقولا /ىنعملاو ربخلا) :ليبق نم ةانقلا اهتعفر يتلا ةينهملاو

 نييروسلا نأل (ةزفتسم) تاراعش ةيروسلا ةيرابخإلا تقلطأ (يمالعإ ءاقتراو ةينويزفلت ةثادح

 مهكراش سانلا رواش نم) :ًأرقن نيح (ى ...ةليوط تاونس ذنم مهمالعإب مهتقالع يف ًامامت اهوسن

 رربي ال مالعإ /ءارآلا يف حوضولاو رابخألا يف ةيدايحلا /سانلا لجأ نمو سانلا نم /مهلوقع

 !(انتيلوؤسم ةفرعملاو انتليسو ةيرحلا /اهتاسايس ةمظنألل الو ءاهلاعفأ تاموكحلل

 نسحم .د يروسلا مالعإلا ريزوف هللا حمس ال يدلب مالعإ ةانق نم زمغأ يننأ دحأ ربتعي الأ وجرأو

 لقنتسا ةلقتسملا ةانقلا هذه نأ لوقيل «ةيرابخإلا ةشاش ىلع ةروصلاو توصلاب حيرصت يف رهظ «لالب

 هريدي يذلا مالعإلا هلقني نكي مل يقيقحلا يروسلا توصلا نأ ينعي اذهو «يقيقحلا يروسلا توصلا

 مث «ةرازولا هيلوتل ىلوألا تاونسلا يف ريزولا ديسلا هحدمي ناك يذلاو ءتاونس سمخ نم رثكأ ذنم

 !ةصاخ هبشو ةينورتكلإ مالعإ لئاسو اهتلقن «ةمربتم ةينلع تاحيرصت يف هدقتنيل ةريخألا ةرتفلا يف داع

 ةئيهلل ةعبات ريغ اهنوك لهف ....هب عمتت يذلا ةيلالقتسالا موهفم اهتاراعش يف ةانقلا انل حضوت ل ًاعبط

 يف ءاج (ى «ةيروسلا ةموكحلا اهريدت ال» تناك اذإو !؟ةلقتسم اهلعجي نويزفلتلاو ةعاذإلل ةماعلا

 .ةانقلا مصتس لهو !؟مبت :آفاكمو مهبتاور اهيف نولماعلا ضبقيس نيأ نمف .. .ريزولا ديسلا حيرصت

 نوكيس اهفقس نأ مأ ...كانه وأ انه لوؤسمل «ةلقتسملا ريغ» رماوألا لقنت يتلا تالاصتالا نع اهناذآ
 ! ؟بعشلا مساب مكحت يتلا ةموكحلا هلومت (لقتسم مالعإ» يأ فقس لثم

 لحارلا هبتك لاقمب ينتركذ يبيرجتلا اهثب يف ةيروسلا ةيرابخإلا اهتحرط يتلا تاراعشلا ةرثك نإ

 :يبرعلا ماظنلا اهقلطأ يتلا تاراعشلا هيف ضرعتسا «ةرم تاذ طوغاملا دمحم ريبكلا

 لورتب ...ةوقلاب الإ درتسيال ةوقلاب ذخأ ام ...يروثلا لمعلا ةعاس تقد ...برعلل ةزعلاو ريكأ هللا»

 ...فارتعا ال ...حلص ال ...رامعتسالا ناوعأو رامعتسالل ال ...رصنلا ىتح ةروث ...برعلل برعلا

 ل 5 مدر نتوواعلا ليون تنك راعشلا ادهن عما: :راعش لك عم هتايركذ ضرعتسا مث «تاضوافم ال

 يقب ًاموي مك يعباصأ ىلع يصحأ انأو قيقحتلا ىلإ تلخد كايذ عمو «4 مقر شوواقلا يف تنك كاذ

 نإ ...تايركذ ...تايركذ .نانسأ نم يمف يف يقب ام يصحأ تنك تجرخ امدنعو «نجسلا يف يل

 .«لايجألا عم ومنت يذلا (ودين) انل ةبسنلاب ناك اهنم راعش لك



 ميما ظ ةروثلا لبق ام ةيروس

 انه لاجملا عستي ال يتلا ةيروسلا ةيرابخإلا تاراعش ةناسرت عم'انلاح نوكت الأ وجرأ اذكهو
 نالعإ مهو انعيبت الأ لمآو ...ةيبرعلا ةيموقلا تاراعش عم طوغاملا لاحك ءاهتيقب ضارعتسال
 تاوبف عب اهنييخ يشاع االايجأ ققارث يتلا ةبحلا يفت روسلا ةيراصلا هركتلاب وللا بياح

 .مالعإلا ريزو ديسلا لاق امك يقيقحلا اهتوص لقنت / ةقباس

 مالعإلا زئاوج مهأل هحشرأسو «ةرشعلاب يجبرش داؤف روتكدلا يقيدصل 6-0 ءانمتعتو

 ةيوسسلا ةنابخالا تاراعش انل قبطي نأ عاطتسا ول ؛ثادحتسالا ديق يتلا وأ تثدحأ يتلا يبرعلا
 انأ «ةبيخلاو ةلجخلاب جرخأ نأو . .كلذ يف حجني نأ قدص لكب ًاينمتم .. .لعفلا عقاولا ضرأ ىلع

 !بيرق هرظانل ًادغ نإو ...قدصم ريغ ةشاشلا ىلع اهتاراعش أرقي وهو هينيع كرف نم لكو

 ٠١٠١/١7/77" (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 تابارطضاب عمسي مل نئمطملا مالعالا :قدصت الوأ قدص
 ؛رئارجلاو سنوت

 ...نئمطمو نئّمطم مالعإ يروسلا مالعإلا

 ..ثدحت مل اهنأكو اهركنيو ...نكت مل اهنأكو اهلهاجتيف تاجاجتحالاو تابارطضالا رابخأ هجعزت

 وأ "هل نغو رشلا نع دعبا» راعش كلذ يف عبتي وهو ...ةيصعملاب رهجلا مثإ ىشخي هنأكو اهيلع متعيو

 !«ىيلع الو ىيلاوح» :ىبعشلا لثملا

 لهاجت املثم ...رئازجلاو سنوت تابارطضا رابخأ ةيروسلا ةيئاضفلا رابخأ تارشن تلهاجت اذكه

 ةثداح ربكأ يف ...يكريمألا لالتحالا ديب دادغب طوقس روصو ربخ ٠٠١ ماع يروسلا نويزفلتلا

 .نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف يبرعلا مالعإلا خيرات يف لهاجت

 اونلعأ نوماحم ...ةلاطبلا ةأطو تحت مهسفنأ اوقرحأ نابش ...لوألا رهشلا متت داكت ةيسنوتلا ةمزألا

 سيئر ...نمأ لاجر دي ىلع برضلل مهل ءالمز ضرعت ىلع ًاجاجتحا مكاحملا ىتش يف ًابارضإ
 قالغإ ...تاهجاوم يف ىلتق ةيناث ...هبعش ىلإ اباطخ هجويل نيترم ةمزألا لالخ رهظي ةيروهمج



 م: ةروثلا لبق ام ةيروس

 ثادحألا هذه نم ًائيش ىرن الو ...انه دحأ ال كلذ عمو ..رخآ راعشإ ىتح تاعماجلاو سرادملا
 اهنع ًافرح أرقن الو «ةيزيلكنإلا ةغللا تارشنب الو ةيبرعلا ةغللاب ال ..ةيروسلا ةيئاضفلا ةشاش ىلع
 .نارودلا نع فكي ال يذلا يرابخإلا طيرشلا يف

 نولاومو نوضراعم ...ةيداصتقالا عاضوألا ءوس اهتكرح رئازجلا يف ةلثامم تابارطضا يف ناليتق
 يردصم رابك نم دحاوو يطفن دلب يف لمتحي دعي مل يذلا عاضوألا ءوسو ةمزألا نع نوثدحتي
 حور هذخأت ...ليمجلا ربصلاب ًايلحتمو تمصلا يف اقراغ لاز ام يروسلا مالعإلاو .. .ملاعلا يف زاغلا
 برغم يف مائولاو مالسلا دوعيو .. .براوشلا سيوبتبو ريخ ىلع ةمزألا يهتنت ىسع ةيموقلا ةيمحلا

 .ليوط نوكسو «لملمتم تمص دعب هعراش بهتلي يبرع

 الو قيقش يبرع عراش دض ةقيقش ةموكح عم نوكي نأ يروسلا مالعإلا نم بلطن ال
 ةيفافشب نوكي نأ هنم بلطن ال «لقالقلا ريثي وأ رعاشملا جيبي نأ هنم بلطن ال ...سكعلا
 اننكل ءاهوح نم يبرعلا ثدحلاب ةينانبللا تاطحملا ساسحإ وأ (ةيبرعلا) ةيويح وأ (ةريزجلا)
 لقألا ىلع ةراشإلا قح لب ...يرجي ام ...ثدحي ام ةفرعم قح ...ةفرعملا قح طقف هنم بلطن

 تاطحم يف رابخألا يررحم ماهوأو لايخ جسن نم نكي ملو ءاقح ىرج دق ىرج ام نأ ىلإ
 ظ .ىرخأ ةضرغمو ةهوبشم

 20 ةيادنا تالا تب« ليس القط كسالي وس شارما

 ا ا ايسر

 ىلع رابخألا هل زرفي وهو ينطولا همالعإب هتقث نوكتس فيك !؟ديهش نويلملا دلب رئازجلا يف. ةلثام
 !؟عقاولا ضرأ ىلع اهيف فرط هنأكو .هجازمو هاوه

 تابارطضال ًاركذ اهيف دجأ ملف ةيضاملا ةليلقلا مايألا يف ةيروسلا فحصلا دادعأ ضعب تأرق دقل

 ممأ سأك تايئابن يف يدوعسلا ىلع يروسلا بختتملا زوف ءاج اهبرلو .. انفي رئاوشاو سوت
 لك لب حلا هير تارا رح مارا ير

 ظ !لقأ الو



 نقدر !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عيارلا بابلا

 هتيقادصمب حجبتلا نع هتذباهج فكي ال يذلا مالعإلا اذه ام !؟ريكفتلا اذه ام !؟ةيلقعلا هذه ام
 دهاشملا ىدل ىلوألا تارايخلا نيب نوكتل هتاونق مدقتو «ءاقترالاو ةسفانملا ىلع هتردقو هروطتو

 !؟يبرعلا

 ...خيراتلا جراخ نوكي ال نأ ىلع نوصيرح ...اندلب مالعإ ىلع نوصيرح (نييروسك) اننأل انل اولوق

 نويروسلا نوكي نأ ليحتسي يتلا ةنهملا ريياعم طسبأ جراخو ...قطنملا جراخو ...لقعلا جراخو

 وحصي يذلا نمزلا اذه يفو ...ةروصلا هذهبو ...دحلا اذه ىلإ اهتامازتلاب ءافولاو اهغولب نع نيزجاع

 !مالعإلا عقو ىلع هيف نومانيو سانلا

 ١1١١/١/١7" (يبرعلا سدقلا) ةديرج



 دعت مل بوعشلاو ...يروسلا نويزغلتلا نمرخست (ةريزجلا)
 !امهيسفن الإ ناهبشت ال رصمو سنوت نأ قدصن

 0 مل 4 ااا ب يا او و اسوا >
 تاحالصإلا حاير هتحفل :ا ةروثلا حاير هحفلت مل نمو ءاهلك ابوروأ نادلب ىلإ اهاودع تلقتتاف ...ن
  تربتعا اذهلو .. ارسيومك امومع ةديج اك هيف عاضرألا ادلب ىتح تلاط يتلا :ةيرجلا ةيرسقلا

 ىوتك ةرعادجلاو ةسايس كال وخ هر رتف تدغ دقف ءاهلبق ابوروأك تسيل «ةيسنرفلا ةروثلا دعب ابوروأ

 .ماع هجوب اهلك ابوروأل لب طقف اسنرفل سيل يناقثلاو يمايسلا خيراتلا يف

 تزال نرد ىف :لدص وت مقوم الو ترا الورع ف: وكر 1 نموت قل هك

 باتكو نيركفمل ءارآو «رعاشملا بهلت ويديف عطاقمو «رثؤت ةينويزفلت روص كانه نكي ملو ءاهريغو
 ةيمارتلا ندروللا اعيدحالع ويرون .ةعاسلا رادم ىلع تاشاشلا ىلع نورهظي نييسايسو

 !؟انيبأ مأ انئش ةظحلب ةظحل مهعم شيعن نحتو ةيرصملاو

 ًاكحاض يريفظلا يلع همدقم راشأ نيح (ةريزجلا) ةانق ىلع (قمعلا يف) جمانرب اهشقان ةركفلا هذه

 ديدعلا اهيلع دازو ,مايألا هذه تاروثلا ىلع يبرعلا ملاعلا ين تابلطلا دادتشا ىلإ (ًايفشتم هنظأو»



 2:5 ش !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عيارلا بابلا

 ثيدحلا يف !؟ىتمو نيأ :ىلع ةقيقد ةباجإب قبنتلا بعصلا نم هنأ ىلإ اوراشأف جمانربلا فويض نم

 دنع فقوتيس ثدح ام نأ لوقلا يماعتلاو يباغتلا نم نكل ...ةمداقلا ةبقترملا ةضافتنالا نع

 دنع فقوتتس اهنأ ءاعدالا أطخلا نمو ءاهلك ةقطنملا ىلع به حاير اهنإ ...طقف رصمو سنوت

 !ةنيعم دودح

 طوقس دعبو «سنوت شم رصم ...غراف مالك شالب» :نولوقي يرصملا ماظنلا ةدمعأ ناك ءرصم لبق

 ةديدج ءاسأ ديدحت نع ًاديعبو «كرابم سيل ةقيلفتوب" اوددريل رئازجلا يف نيعفتنملا ضعب رهظ كرابم
 دهاش دقف ءرصم وأ سنوت ىلإ بسن وأ هبش ةلصب تمت «ةرهازلا مهادلب نوكت نأ اهءاحصأ ركني

 ةينب ترهظأ يتلا «تاودنلاو جماربلاو ةينويزفلتلا ريراقتلا مك كرابم طوقس دعب يبرعلا دهاشملا

 نأ يعدت «ىرخأ ةيبرع ةمظنأ ًاضيأ هبشي وه مكو «يسنوتلا ماظنلا هبشي ناك مكو ءيرصملا ماظنلا

 نودعتسمو «نونئمطم نوضار سانلا نأو «دئاقلا لوح فتلم بعشلا نأو «رقتسم اهيف عضولا

 ظ !مدلاو حورلاب مهئامعز ءادفل

 نم رخست ةيبرغلا ةفاحصلا تناك ...رصمو سنوت ثادحأ لبق مالكلا اذه لثم لاقي ناك نيح
 مالعإلا تاءاعدا زيمي نمزم يبشخ باطخ نم اءزج اهرابتعاب اهعم لماعتتو تاءاعدإلا هذه

 مهتت ال ىتح تمصلاب ذولتو «ةدكؤملا ريغ تاديكأتلا هذه نع ضرعت بخنلا تناكو ...يبرعلا

 مأب تأرو ءاهمساب ٍجّوّري ام قدصت ةمألا هذه دعت مل ىرج ام دعب نكل ...ةمألا ةيسفن نهوب

 لثم اهتمظنأ تطقس نأ دعب تباذ ءرصمو سنوت يف نيمكاحا نيبزحلل نيبستتملا نييالم نأ اهنيع
 .نوباصلا ةوغر

 ريمض نعو بعشلا تاعلطت نع ريبعتلا نيأو !؟يدئاقعلا بزحلا نيأو ؟نولضانملا قافرلا نيأ

 نع ربعت نكت مل اهنييالمب بازحألا كلت نأ ةيحلا ةلثمألاب ةيبرعلا بوعشلا تفشتكا دقل !؟ةمألا

 نمز نوطقسي نيذلا «نييزاهتنالاو نيعفتنملا نم ةعومجم ىوس تسيلو «يقيقح ىبمايس نايك يأ

 ثاثتجا» نوناقل ةجاحب رصمو سنوت نكت مل ...مهنوهركي نيذلا نظي امم عرسأب ةيقيقحلا تاروثلا
 هرمضي ام عقو ىلع بازحألا هذه بعشلا ثتجا لب «قارعلا يف يكريمألا لتحملا هكربف يذلا «ثعبلا

 بزحلل ءامتنالا ساسأ ىلع دلبلا ءانبأ نيب زييمتلاو ريوزتلاو «ملاظملا اهتعنص ةنمزم ةيهارك نم ال

 مكاحلا بزحلا اذه نإ انل لوقي نأ نآلا دعب دحأ ؤرجيس لهف .هيف راغصلا نيعفتنملل ءالولاو مكاحلا



 51 ظ ] ظ ةروثلا لبق ام ةيروس

 | ةعيلط هؤواضعأو ٠ .:ةلالا زيهم نصرت همك ا5:رأ وعلا للا اناه ف مكتلتديل قو لع طيسملاو

 .!؟نآلا دعب نوبذكيس نم ىلع !؟حافكلا لءاشم ةلمحو دغلا لمأ هئاضعأ ءانبأو !؟اهاضن

 نييدادبتسالا نيماظنلا طوقس دعب اهتروع تفشكلا يتللا ةحضافلا ةيمالعإلا. ةناسرتلا هذهو

 سيل ردنتلل ةدام «دعب و لبق» :اهتذباهج لاوقأ تراص يتلاو ...رصمو سنوت يف نييتارابختسالا
 ىلع يعامتجالا لصاوتلا عق ةاوم ىلع لب ءاهرابخأ تارشن يفو طقف ةينويزفلتلا تاطحملا تاشاش ىلع
 بذكلا لجعي دق ءىرخأ ةمظنأ عم هسفن اهرود سرامت نأل جاتحي نم له .. :.اضنأ تنرنالا ةكبش

 ءارزو نظي امك اهطوقس نمز لجؤي امث رثكأ «سانلا زازفتسا يف اهمالعإ هسراي يذلا يمالعإلا
 يف نآلا نووري يذلاو «قرفملاو ةلمجلاب ةمظنألاو سانلل بذكلا عيب مهتمهم تراص نيذلا مالعولا
 قيقحت نود نم «هيلع راس يذلا هسفن جهنلا ىلع اوراس ول بقترملا مهريصم نع ةروص يقفلا سنأ
 ينأ ول» :ءاملا تحت نم ةلاسر ةينغأ عقو ىلع ًافسآ ددري ال يك هترخآ ظفحي نأ نكمي ركذت تاحاجن
 !«تأدب تنك ام يتمتاخ فرعأ

 ةفيحص يف لمعي نأ دارأ اذإ يرصملاو ىسنوتلا نطاوملا اهجاتحي ناك يتلا ةينمألا تاقفاوملا هذهو
 لساري نأ وأ :ةعوبطم ررحي وأ «ةفيحص ردصي وأ «هدللب يف يمسرلا نويزفلتلا ىلإ بستني وأ ةيموكح
 تسميلو .طقف ًايرصمو ًايسنوت ًاعارتخا تناك اهنإ لوقي نأ ؤرجي نم له...جراخلا يف لافطأ ةلجم ىتح
 اذامو !؟ًاضيأ ةدوجوم تلازامو ...ىرخأ ةيبرع ةمظنأ يف لالذإلاو رهقلا ةيلآ سفنب ةدوجوم
 تاياورو ءاهعئاظف تاشاشلا تلقنف سانلا اهمحتقا يتلا نوجسلاو «ةقيضلا نيزانزلا روص نع
 ا ا .تارباخملا تارقم يف بيذعتلا
 زتعي يذلا «زيزعلا هنطو ءاجرأ نآلامي اضرلاو بحلاو ءرقتسم هيدل عضولا كلذلو .. .اهنم هيدل سيل

 !؟ فيا ةاسنألا هنقا

 ..هسفن حّفصملا يلع نب ماظن ىتح هتروطخل هبنتي مل ًاتغابم ًاثجافم ًاثدح سنوت ةروث تناك دقل
 «نايعلل ًاحضاو ًارايت راص لب ءائتجافم يرصملا ثدحلا دعي مل ؛كرابم ماظن طوقس دعب نكل
 جف اهمو «كلذك هتءارق نع ةمظنألا تماعت امهمو ...ةقطنملا يف رييغتلا نيوانع نم ًاناونعو
  تارهاظم ربع سانلا رعاشم ريوزتو «ماهوألا عيبو بذكلا يف هوبتكتسمو يمسرلا اهمالعإ
 تارييغتلاو تاحالصإلا نم ةلمج وه ًاقح اهديفي ام ...ةمظنألا كلت ديفي نل اذهف ...دبيأتلا



 21 !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلا بابلا

 نسأر- لع :دانسفلا :ةبزاحم مث مالعإلاو ريبعتلا ةيرح يقبت يتلا ,ةعاجشلاو ةعساولا ةيرذجلا

 اهيف حتفتو «ينمألا لورتنك توميرلاب رادت نادلب يف داسفلا ةبراحمل ىنعم ال هنأل ...اهتمئاق

 اوراث نم نآلو ...رح مالعإ نود نم «ينمألا بضغلاو ينمألا اضرلا عقو ىلع قلغتو تافلملا

 مهنأل اوراث لب ...مهنادلبل ةيجراخلا ةسايسلا ىلع نوضرتعي مهأل اوروثي ل رصمو سنوت يف

 5١١١/77/١5 :(يبرعلا سدقلا) ةديرج



 »ةورثدلا دعب ام ةوحص :يروسلا نويرفلتلا

 مكحلا نع كرابم يحنت ناميلس رمع نالعإ دعب ءرصم ثادحأ ىلع يروسلا نويزفلتلا قافتسا
 .يناولا يفاشلا باطخلا اذه نم ةليلق 0 ا وو دوو ابك 0

 .ةطرشلاو ةماركلا نيب ةارابم ةعباتم يف هيدهاشم نم ىقبت نم عم طغي ناك

 نويزفلتلا حج جمارب عطق :لهذملا رارقلا ناكو .ءالمزلا سوؤر يف ةيمالعإلا ة ةوخنلا تقد ةأجفو

 (ةريزجلا) عضاوت تلجسخأ ةجردل .. .ةقيدصلا (ةريزجلا) ةانق روص ثب ربع رشابملا لقنلاو ءيروسلا

 مضنيو هثب عطقي يروسلا نويزفلتلا نأب ديفي لجاع ربخك ةيمالعإلا ة ةوحصلا هذه تعضوف

 وأ (ةرحلا) وأ (ةيبرعلا) نأ ًالثم انلق ولف !ةيرخسلا هنم مهفي دق ربخ «لاحلا عقاو يف وهو «ةريزجلل

 ءمجحلا اذهب ثدحف ءربخلا ىلع سانلا كحضل ةظحللا كلت يف رصم ثادحأ عباتت «(يم يب يبلا)

 ةيعيجشت ىحرم كلذ ىلع قحتسي نأ نود هعباتت نأ اهرود مرتحت ةينويزفلت ةطحم يأل يعيبطلا نم

 !مذلا ةغيصب حدم لاوحألا نسحأ يف وه ةريزجلا هتثب يذلا ربخلاف يلاتلابو ...دحأ نم

 «ةقفشلل ريثملا اهقيدص نع رخآ لجاع ربخب هتعبتأ لب .بسحو ربخلا اذه دنع فقوتت مل ةريزجلا نكل
 !ديفيد بماك ماظنل ًاطوقس كرابم ماظن طوقس يف ىري قيدصلا يروسلا نويزفلتلا نأب ديفي



 ا !ةعاطلاو عمسلا ةشاش ..يروسلا نويزفلتلا :عبارلابابلا

 نويزفلتلا انل رهظي نأ ىنمتأ تنك .ليئارسإ ةياهن تناحو ...يروثلا لمعلا ةعاس تقد ..ربكأ هللا

 عفري صخشل ةدحاو ةروص «عنصلا قبسملاو زهاجلا يتاراعشلا ليلحتلا اذه ىنبت يذلا يروسلا

 اولازام هيعيذمو يروسلا نويزفلتلا يللحم نأ ودبي نكل ...قدصأ يك ديفيد بماك طقسي :راعش

 ىلعو ءوتلل تثدح يتلا ةصنملا ةثداح نوللحيو «تاداسلا رونأ دمحم نمؤملا سيئرلا نمز يف نوشيعي

 ةيرح ةرداصمو عمقلا اهناونع ناك كرابم مكح نم ًاماع نيثالثب دعب اوعمسي ملف ....ةرشابم ءاوهلا

 ةبوهنملا تارايلملاو .سانلا لالذإو عيوجتو «رئامضلاو ممذلا ءارش ةلواحمو تاباختنالا ريوزتو ريبعتلا

 لمعلا نع لطاعلا بابشلاو ...مهل ةعرزم دلبلا تراص نيذلا ءانبألاو ءابرقألاو .بعشلا توق نم

 ! ؟توم وأ ةايح ةكرعم يف ريخألا سأيلا رادجب ةياهنلا يف مدطصا يذلا

 نأ حيحص ...مكتمكح بكر يف راس نمو يروسلا نويزفلتلا ةذباهج اي مكسفنأ ىلع اوكحضت ال

 دجوي ال نكل ...اينادجوو ايسايس هنابسح نم هطقسيو ديفيد بماك هركي ريمضلا يح يبرع يأ

 يفو ريبعتلا ةيرح يف اهقح عازتنالو اهتماركل روثت مويلا بوعشلا نأ فرعي ال «لقع ةرذ هيف يبرع

 يه اهدحو ءايشألا هذهف ...تارباخملا مكح عمق ءاهنإ ينو «داسفلا ةبراحم يفو ءاهناطوأ حالصإ

 يف ايوق ًايرك ارح نوكي نل «هنطو يف هتيرحو هتماركب رعشي ال نم نأل «ليئارسإ ةبراحمل انليبس

 !هودع ةهجاوم

 7١1 :(يبرعلا سدقلا) ةديرج





 فلؤملا

 ١917١ قشمد ديلاوم نم ةيقئاثو مالفأ جتنمو يفاحصو بتاك -

 ١197 ماع قشمد -ةيحرسملا نونفلل يلاعلا دهعملا نم يحرسملا بدألاو دقنلا يف ةزاجإ -

 ١5955 ماعلا ذنم ةينفلاو ةيفاقثلا ةفاحصلا يف لمعي -

 :يضحصلا طاشنلا

 2١15 -4 2 يماع نيب ءقشمد بتكم -نيتينانبللا (نف)و (يبرعلا حافكلا) يتلجم يف ررحم -_

 ةيرصملا ةيفاقثلا (روطس) ةلجمل لسارم ١1995- ١14946« ةينانبللا (باوجتسا) ةلجمل لسارم

 "وو م د ا"ودوو

 نم ددع يف «ةيسايسلا ةلاقملاو يبدألاو ينفلا دقنلا لاجم يف تاساردلاو تالاقملا تائم رشن -

 ةيبرعلا تاالجملاو فحصلا

 بآو ٠٠١5 (ربوتكأ) لوألا نيرشت نيب «ةيندنللا (يبرعلا سدقلا) ةديرج يف ةيعوبسأ ةيواز بتك -
 (سطسغأ) ٠١١١

 7١١5 (سطسغأ) بآ ىتحو ٠١١7 (ربمتبس) لوليأ (تن تنيروأ) عقوم ريرحت سيئر -

 :ينويرفلتلا طاشنلا

 )١995-5١١5( يماع نيب يروسلا نويزفلتلا يف جماربلل ادعم لمع -

 ةريس ةمظعلا فسوي) :اهزربأ ةينفو ةيسايس تايصخش نع ةيقئاثولا جماربلا تارشع زجنأ -

 (يلاب ىلع كدعب) )5١١١( ةيروس يف لصيف كلملا ةموكح يف ةيبرحلا ريزو نع (ءايربكلاو دجملا



 انتل ةروثلا لبق ام ةيروس

 لوأ عناص نع (دوقفملا توصلا نع ثحبلا :ردنبهشلا هيزن)و )١997( ينابحرلا يصاع نع
 ةيقئاثو مالفأ ةسمخ ٠٠١8 ماع ةيروسلا ةيئاضفلل دعأو )١1141( قطان يروس يئانيس مليف

 ] م1: 017 كابا بزار كجم يام يكودلاو انرتللا 2 دعوم موثلك مأ) : : يه

 .(يق يقشمد لاوم ِنابق رازن)و

 تاريغتم مأ ةمواقملا تباوث :هللا رصن نسح) يقئاثولا مليفلل قيلعتلاو ويرانيسلا بتك -
 (ةريزحلا) ةأنف هتضرعو «قشم *مدب ىينفلا جاتنإلل دحاو ملاع ةكرش هتجتنأ يذلا (!؟ةسايسلا

 ظ ٠٠١5 (سطسغأ) بآ رهش يف ءايرصح ةيرطقلا

 نم مايأ) ناونعب يدوعسلا نويزفلتلا يف ىلوألا ةانقلا حلاصل ةيقئاثو مالفأ ةتسل ويرانيسلا بتك -
 الملا ماسب اهجرخأو ٠0 ٠ ماع ناضمر ةرود يف تضرع (مهتايح

 ماع ةسدقملا ةمصاعلا نويزفلت قيرف نمضو 21577 ماع رليم ميج يكيرمألا جتنملا قيرف ١

 (مرحلا باحر يف) ناونعب ءتاعاس ثالث ةدمل يموي جمانرب دادعإ ىلع فرشأ ثيح ء
 ا

 ٠٠04 ةمركملا ةكم

 ةيرادإ ماهم اه و ١ ماع (سرام) ا يف (تنيروأ) ةانق يف لمعلاب قحتلا . -
 .ةلدع

 هعدبأ ام ىلع قلعو «تنيروألا نويزفلت حلاصل (ةروثلا نونف) جمانرب نم ةقلح )٠٠١( دعأ 0
 .يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع ةديدجلا ينفلا ريبعتلا لاكشأ نم ةيروسلا ةروثلا بابش

 ةيرحلا مالعأ ريس لوانت (ةيرحلا نولاص) : 0 هيو م 2



 م ملؤملا

 حلاصل ةيروسلا ةروثلا نع ًايقئاثو نيعبرأ نم رثكأ )7011-73١17( يماع نيب جرخأو بتك -
 ةيروسلا يضارألا لخد امك ءنييمالعإو نيطشان عم نواعتلا قيرط نع «تنيروألا نويزفلت
 زجنأو نادوسلاو ايكرتو ندرألا رازو :ةيقئاثو مالفأ ةسمخ جرخأو روصو 7١١7 ماع علطم

 .كانه نييروسلا نع ةيقئاثو ًامالفأ

 نويزفلت حلاصل (ةيسايسلا ةيروس ةعوسوم) نم «ةقلح 7١١7 )7١( ماع جرخأو بتك -

 .ثعبلا ةبقح يف اصوصخو «ثيدحلا يروسلا خيراتلا نم بناوج اهيف ءاضأ ..تنيروألا

 ةعوبطملا تاغلؤملا

 :ةريصقلا ةصقلا ٠#

 ١1975 :قشمد -يدنجلا راد (يفاضإ دهشم) -

 ١991 :قشمد -يدنجلا راد (ماشلا توت) :

 199١:قشمد -يدنجلا راد (قاشعلا ةريس) -

 :ينطلا دقنلا ٠

 ٠٠٠١1 :قشمد -ةيروسلا ةفاقثلا ةرازو (ةيبرعلا (نيسلا يف ايديموكلا) -

 (دفان) ٠٠١ 5 :قشمد -ناعنك راد (ينابحرلا نفلاو زوريف) -

 ٠٠١9 قشمد - ناودع حودمم راد -(ةينابحرلا ةينغألا يف ةيرعشلا ةطراخلا) -

 (دفان) ٠٠١94 قشمد -باتكلل ةماعلا ةيروسلا ةئيهلا -(ةيبرع ةينف ةركاذ ..سدقلا) -

 ٠٠١9 :قشمد -ناعنك راد (رييغتلاو سيسأتلا امارد :شكوك نيدلا ءالع) -

 ٠٠٠١9 :قشمد -ناعنك راد (ينفلا ليصأتلا امارد :يربج ناسغ) -



 م نو ةروثلا لبق ام ةيروس

 ٠٠٠89 :قشمد ياو (ةيقشمدلا ةئيبلا قشاع :الملا ماسب) -

 م باسو سسك 6

 7١٠٠١" قشم

 توريب - رئتلاو بتكلل سيرلا ضاير (ةسايسلاو نفلاو ةايحلا ايديجارت نا يم
0 

 :ةيبدأو ةفسامنو تاسارد

 .(ذفان) ٠٠١0 :قشمد -ناعنك راد (ةيروتاتكيدلل دوسألا قودنصلا) -

 (ذفان) 7١١١ :ضايرلا - ةيبرعلا ةلجملا باتك (ةليبنلا تالحرلا بدأ) -

 7٠١١5 :توريب -لوادج راد (تالوحتلاو هوجولا ةركاذ قشمد) -

 م ١ 5 : .توريب - ريتدلاو يتلا لررلا يضاير ا وما تاراكالا تم هت



 مالعألا سرهف

 ل

 ١4/1557 ةماسأ ؛ميهاربإ

 501 سايلإ .ميهاربإ

 ٠٠١ 5 دومحم .شربألا

 ٠٠١ .494ارول كدعسأ وبأ

 الا٠ لا/ا/ لداع ءبنش وبأ

 ١/6 ناسح 2« شايع وبأ

 ١" ايليإ ءيضام وبأ

 "6 جارس «يساتألا

 "5 5 سودرف «يساتأ

 ١64 2167 311" مشاه «يبانألا

 ١6١ قيفوت .دمحألا

 ٠١١ دمحم دمحألا



 ةروثلا لبق ام ةيروس

 م١01٠ سنأ «قرزأ

 ١٠١١ .:4 0101 نايلوج :جناسأ

 0 ية رمان ناعيا

 ىكل لله وكل 4 لك كال ق١ كه راشب بسألا

 ف4

 7717 ظفاح .دسألا

 41 يفطل ءيناوطسأ

 ” ها/ درحأ ءردنكسا

 ناهمسأ ١5١

 7954 .6١ه ةلئان ءشرطألا

 ١86 نمحرلا دبع يشر لآ

 759 75855 دشار نب دمحم ؛موتكم لآ

 ناب
 ١١5 رمع ؛يالريمأ

 ”ها لا ل: ل1781 015 تدحن «روزنأ

 ١١721١١ ليعامسإ ةدجن «روزنأ

 ١17/4 .11/ا/ دمحم وسوأ

 ١7 5 (يسنرف سدنهم) راشوكيإ

 71/5 ىسيع «بويأ

 77/ نيدلا ءالع .يبويألا

 كك

 م.م ه1 ا 19 مكح ءابابلا

 ظ ١7 ريهس «يلبابلا

 75 5 ناسغ ءسوخاب

 ٠١6 تيجيرب «ودراب

 مه“

 ١79 وينوطنأ ءساريدناب

 ؟ 3 6 رازن .نيدبلا

 ؟96ه ل“ ؟؟ دمحم .ىعداربلا

 |١ه7 ٠17ه نسحم .ىزاربلا

 رماس .يواقربلا ١57.2 ١4

 1١6/8 195 ١4/8 ناورم .تاكرب

 ١9/1١/6١5٠ سيراك ءراشب

 7/65 2.7585 تيلويف ءروشب

 ""ه ,* ؛ ماشه «ريشب

 52١ نيساي ءشوقب

 م١ داؤف ءطالب

 لدهكح لعهأ لفثإ لحأعل له له نسخ لالي

 معو نان لدرللا لخدا امم لا 5

 7٠" قراط دايز نب

 ؟1// ك١ ةرتنع .دادش نب

 ١78-١١ دمحأ .نالضف نب

 76 للم للك رونأ .ىنبلا

 2١ ١6 4ا/ نومأم «ىنبلا

 56١ 211 جروج ءشوب

 ١5٠ ةميد «ةعايب

 947 نيدلا حالص .راطيبلا

 هه

 ب

 55 لالب «يناكرت

 ١79 نيكت ىكرتلا



 مالعألا سرهف

«2 

 ١4 شمل نئاج

 ظ ١/5 يجان ءريج

 نور 27564 ناسغ .يربج

 "11 الا لام لا 58015 انايد روبج

 119-771 ميهاربإ «نيبجلا

 515 275 ؛ اديور .حارجلا

 ١68 ريخ دمحم «حارجلا

 ١6 لابن «يرئازجلا

 ١١ © دومحم ,يروفعمجلا

 ١١6 يماس .يدانجلا

 ١*7 مركأ ءيدنجلا

 ١6٠ ايدان .يدنجلا

3 
 1١ ميلحلا دبع ,ظفاح

 3/81١ ١/87 دمجحأ دماح

 ١7 يبنلا دبع .يزاجح

 ١ا/ال ل56 231557 ثيللا ءوحح

 ١65 مولس .دادح

 ١6142161701١ زاوف .دادح

 ١١١ ءال5 قيفر ءيريرحلا

 ١57 انر ءيريرحلا

 ؛ ؛ دمحأ .نسحلا

 ا“ ١ ليعامسإ فطاوع ء.رافحلا

 * نذ/

 70١ سانيإ ,يقح

 551١ كه: لها .لكةك 2.14 مثيه «يقح

 ١/17 يصاع «ينالحلا

 7” 173 20775 دحام «ةميلح

 او" لاك حودمت .ةدامح

 ١٠١ ديرف «نادمحلا

 ١ها/ 2.177 داؤف ,ةزمح

 ١65 نيدان .ةزمح

 51١١ رازن .دومح

 ١69 2178 2311/ لمأ ءانح

 ١6 4 181 يماس .يوانحلا

 ١7 ةدايم .يوانح

 47 مركأ ءيناروحلا

 ١88 جات ءرديح

 ١١١ قوراف ءرديح

 11.41.56 5525+ ل59 7/8 0015 نعم ءرديح

٠ 

 ُح
 ١65 فسوي «لاخلا

 ١١5 215 ميلحلا دبع ,مادخ

 ١79 ريذن «يمرخلا

 ”٠١ ايداف .باطخ

 7 58 لساب ءبيطخلا

 6١ (كلملا) ء.سولراك ناوخ

 ١١0 سراف .ءيروخلا

 ١175. ١85 ىصق .يلوخلا



 ةروثلا لبق ام ةيروس

 لساب .طايخ 2١5٠ ١65

 د

 | م١8 ىشوم .ناياد

 7" ١ ءانث «يسبد

 الا ال٠ 78 371/ يدهم هللا لخد

 ١79 يماس «ناهدلا

 7١ ايرام «بيد

 ”١ لع ,كيدلا

 ظ ر

 - 11/5 1/7 يصاع «ينابحرلا
 117/5 ال7 روصنم «نابحرلا

 ١79 نسوس «يلوم يبسرلا
 000091١١ نالس ءيدشر

 ٠١ 5 نميأ ءاضر

 ١1١7 ريهس «يزمر

 1١59. ١/6٠١ لئاو ءناضمر

 ٠١1/21١5 بيرع .يواتنرلا

 ١ 55 يناه «ينامورلا

8 
 ١ ؟ 6 له 7 4 2754 دومحم «يبعزلا

 ظ ١١5 ,16 حلفم «يبعزلا

 / 375٠0 0188 ينسح «ميعزلا

 الاكشن

 50 2.55 ماصع .ميعزلا

 7517 2195 قيفو «ميعزلا

 “1 ل٠ 778 لاضن «روبغز

 77 4 ءافيه «يجنز

 ملال لاهل له 21520111١15 نميأ «ناديز

 نيل يداش «ناديز

 "1١١ لئاو «ناديز

 نسل

 ٠ 49 رونأ دمحم .تاداسلا

 96 فطاع ءملاس

 ١ 598 19م لمه 5 رمس «ىماس

 "ا ل57 17/26 قيفر .ىعيبسلا

 945 ديمحلا دبع «جارسلا

 لمت لامخ5 كى“ تىلإآ "65 ريهس (ىنيم رس

 مال 4

 | ١4 يناه .ىدعسلا

 /7 دمحأ ,ديعس

 ١966191 19 184 ناريإ «ديعسلا

 1١/5” دمحم .ديعسلا

 36 هيردنا «تاكس

 777 دمحم «ناملس

 امله ء3 5٠١ لام «نايلس

 ١١1١/011١ ديعس ءرومس



 مالعألا سرهف

 ١ 55 294 5 دابن ©« سي ريس

 ع
 ؟”5١٠ 2942© (ةنانفلا) ةيداش

 2 ١80 يناه نكاش

 ١١62111 اشر .ءيجتبرش

 ١7/94 2154/2147 ماشه ,يجتبرش

 لالا للالال كالا ا/١ .45- 015 داؤف ءيجبرش

56 

 7١717 ةزع ,عرشلا

 ١١9 رمع .فيرشلا

 1519-771١ 2718 2016© ةنيثب «نابعش

 ١77 فافع «بيعش

 71 يزروف دامع «يبيعشلا

 م11 يس ةوش

 ١ه5 لالج ءطومش

 ١7 دمحأ ,يقوش

 211١ ١5٠ سيق «بيجن خيشلا

 ” 55 هللا دبع دمحأ ,خيشلا

 190181١" زاتمم .خيشلا

 ١64 167 بيدأ «يلكشيشلا

 نص

 ”١7 (ةلثمملا) نيرباص

 558 لوك عيدو «يناصلا

0 

 "7 نعم .حلاص

 777 زياف غياصلا

 ١هه 15 ء له” 05٠ 20119 2117 ىنثملا .حبص

 18+ مياس :يريص
 ١7١9 سراب «يبالقصلا

 ٌّط

 7175 مايه «عابطلا

 مان ا دحمأ ةمعط

 ١١6 215 ؟ ليبن .ةمعط

 ُْظ

 ١65 ديز .فيرظلا

 ٠ ؛ ؛ ىلع ءىريفظلا

32 
 7١١ ليمح ءرازاع

 ١/65 نعم .قحلا دبع

 7١1 دومحم ؛ميركلا دبع

 ١٠/5 دمحم ,بلطملا دبع

 15١ 59935 37 89 لامح ىصانلا دبع

 ؟1/ا/ ,1775 دمحم ,باهولا دبع

 "5 نابعش .دوبع

 ١706 فاسع .دوبع



 ةروثلا لبق ام ةيروس'

 2 ١665 ماهلإ .ناودع

 ١ه5 0166 ”189.1١6 حودمن «ناودع

 19/1١١ ١ رساي «تافرع

 ١/8٠1١ لمأ «ةفرع

 717 ديشر ؛فاسع

 ” 4/0417 47 794 ضاير .تثمصع

 //٠ ةديور «ةيطع

 ١65,15 دلاخ ءمظعلا

 222١55 رساي ,ةمظعلا
 ١75.4٠ فسوي ؛ةمظعلا

 ١١/6 ديعس .لقع

 ١١921١ ؛ متاح .يلع

 للا ىر# م كح "و له ل35 ناندع «نارمع

 0 مسا لم

 ١1/9 .1١ا/ال ريذن .داوع

 ال” ل٠ نيسح .تادوعلا

 ١80 016501149 نسح «يتيوع

 م7 ١ انايج ءديع

 ما/+ نايبلس ءىسيعلا

 دوم سنع

3 
 917-45 دارم بلاغ

 ١/5 يناثلا مويلغ

 ان

8 

 ١65 2167 لراش «نالبوغ

 ١79 رديح «ةبيغ

٠. 

 ف

 "7 حابص .يرخف

 4١ وكنارف

 ١79 ربيب .سوارف

 ١ ؛ ىلع ,تازرف

 749 لالب .ءلضف

 55016٠" سنأ «يقفلا

 77ه رباص .,طوحلف

 “١7 ءال5 زوريف

 همي

 ظ 3

 ٠١1/249 لصيف ءمساقلا

 ؛ه «4 ؟ ليلخ يبأ «ينابقلا

 7737 حابص «نابق
 17 4811/5017 4.85.2417 رازن «نابق

 ظ 57١ لاضن «نالبف

 2 194 زياف «قزق

 ١854 يدنفأ نامعن ,يلطاسقلا

 71/8 ىوجن ؛نسح باصق

 ١م 1481/4155 117 ناورم دمحم ,قوواق

 ظ ما" ١ 7 ه1" ميلس ءاياطق

 46ه دابن .يعلق

 5١1 يدمح «ليدنق



 مالعألا سرهف

 اكتمل ء1؟ 1 ريهز .عونق

 5945 لكك١ "4 2اله5 2178ه ىركش «.لتوقلا

 4/ ديلو .ىتوق

 /١١ ىداف «ىجفش وف

 كك

 ١١١ دماح ؛يازرك

 06 ىملس ؛يلتوك رك
 ١١9 لكيام .نوتشيرك

 ٠١١ ليشار ءيروك

 191/63١./١9 ماسب ءاسوك

 /١/6 داشر ءشكوك

 لادا" ل89 ١/81١-31/486 2817 نيدلا ءالع .شكوك

 ١٠٠١" كهاأل ”ه#

 /1/ ءافو «يناليك

 ٠/4 ال8 ال" ال٠ ليشيم وليك

 المل لك لامك «يناوبللا

 لقدم لاك” لقول لة 5 فه(: ل5 ديرد .ماحل

 نيف ا

 ١“ ماسب ؛يفطل

 مم

 م٠5 #8" و دمحم :طوغاملا

 نذر نودلخ .حلاملا

551 

 71ه ليبن ,حلاملا

 ١١٠ مثيه ,حلاملا

 7143417 5/817 55017486 21١5 ينسح «كرابم

 717/8 2189 (رعاش) يبنتملا

 ١١8.1١6 يمار .فولخم

 ١١ ديفم «ربيخم
 71/17 ليل «دارم

 5١1١1١91١ لابك ةرم

 ١” ؟4 ناركش «ىجترم
 </ دمحأ ,ةملاسملا

 5١ه قفوم .دوعسم
 ١١17 21175 مي ءيدهشم

 ”99* دمحم .قدصم

 777 راشب .هداز يرصم

 رماس ,يرصملا /1/21١ /١8

 779 ىملس .يرصملا

 75 2776© دامع «ةينغم

 21١7/4 ١79 (ةفيلخلا) هللاب ردتقملا

 5540164 7561019452501 2177215 ماسب الملا

 97-014 281/-/86 دجحأ روصنم

 ١١7 نيدلا ماسح ءروصنم

 1١-215 ١١9- (ناحرس فسوب) دمحم هروصنم

 نيكل

 711 ريم نيسح ءيوسوم
 15 051 5٠ ىفطصم دمحم .وريم

 ٠/5 فلتيد ءسيليم



 ةروثلا لبق ام ةيروس

 يآ

 لن

 مالا للا 5 الا 1-4": ناورم ءحصان

 "ه١ ل ٠١ 215 نازوس «نيدلا مجن

 ظ ١5١ داؤف دمحأ .مجن

 ٠٠١ 949 قيفر هللا رصن

 "ام 28/ :41/ ةلاصأ ءيرصن

 ١17/9 .11ا/ا/ بيجن .ريصن

 ٠١1 قرأ يله 557-59 2379 7/8 ضاير ءاغآ ناسعن

 47 سارف «عانعن

 و

 م5 هللا دعس .ءسونو

 ؟؟ ه ءافيه .ىبهو

 ضل

 ا 55 فسوي 2« ىبهو

 ى
 / 31/ 8١ 318 ميهاربإ ءروخاي

 اه لة٠ 2157 مساب ءروخاي 0

 94" ليعامسإ «نيساي
 ؟94/ 7 ها 3١ دامع ,نيساي

 ؟“ 4 دامع «يفايلا

 :ك ١١١ يومحلا .توقاي

 ١١ بلاط .,بوقعي

 ١1/9 011/1/ يماس نسح «فسوي

 م.نسح .فسوي 011780111-1١5 ٠١

 ١١١ نارهم .فسوي



 نكامالا سرهف

ِ 

 ١ ايقيرفأ 4/

 ناتسناغفأ هال يايفوسلا داحتالا 2.3١١

 ندرألا 2١ ٠١ ”ها/ 755 448 291/55 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 ؟41.!١94:١1 .”الاكريمأ 03٠١5 ١١١- قال قفا ىلك ىل؟-١8 ليئارسإ

 "477 ابوروأ ] قا ا

 1511711١١170831 1 1/ نارييإ 5١ ةيردنكسإلا

 ما ١79 ايفاندنكسإ



 ةروثلا لبق ام ةيروس

 ب

 17/4 (يح) اموت باب

 | ةرصبلا 7١8

 ىكك درا دول لاو ىللال للم للا“ لال دادغب

 ظ 8

 ١4 كرتلا دالب

 ١78 مجعلا دالب

 ؟١91 (ةقطنم) لايك وبلا

 توربب 287 5١6

 ظ َْت

 ايكرت 25465 7١59

 8410/8 4م "47 411١5# سنوت

3 

 557/ ةدج

 م عمه "47 41# رئازجلا

 15و

 ُح
 ١5. 1١١8-011١9 ١91 (ةقطنم) (دوماع ىديس) ةقيرحلا

 6 بلح

 ؟1؟/ هامح

 صمح ١١8

 ع

 د

 ؟؟/ 21١5 اعرد

 ”؟ 1791-940 رمد

 قلك قم ىك ىف ىلا" لل ؟ للا ك5 19315 قشمد

 "ل يلا دش كلي ف ل كك حل

 -لوه لول -1894 184 لمد لالا" لهو لو

 11 ا ا ل ل

 ىو دو ىو نجت لكم كك ىمح ىمك

 م1 م

 كرامندلا ١٠

 ؟7/ روزلا ريد

 ر

 7١5 (ةدلب) ةبيحرلا

 ؟7/. ةقرلا

٠ 

 وف

 ١5 (ةقطنم) ةرهازلا

 ظ س

 946١ه 7947 764 نييومألا ةحاس

 595 20185 ١1/5 ١2ه ةجرملا ةحاس

 1١5 كمال لكك » 2"/ ةيدوعسلا

 نادوسلا ٠١١

 .5ا/ 6 584-51 لل 197 0 لك 7 ةيروس



 مالعألا سرهف

 للك ال5 للا كر كال يهلك” فك فق مآ

 كة .ل "١7 ل٠اعقل ىف بنك ىم ىلع لما نم

 قدها لق5 2ك :5:- ١5١ له لكك لا ل

 لوك لذ' كالمث لكشف لكل لهك لهو لو

 ىعل ىو رم نورس رو زر او ناحل

 لوو لد لكه٠ لكم لل #1 لك وللا لولا

 لاك لتكأأ كرال كالا لكأف لكل لتكك< لكك

 نار رشا 3 0 لح ل را

 ١٠7/5 نيدادحلا قوس

 ١١ا/.5١١1 1١1١5 ةيديمحلا قوس

 ١75 قيتعلا قوس

 ١1/5 ةينورصعلا قوس

 ١1754 ةيلخانملا قوس

 ١75 لالا قوس

 «26 | رسيوس

 ُّط

 161١١" نارهط

 1/ ويكوط

4 
 لكأذاأ تكدر لد ال ل١1 وبال للك للا“ عم قارعلا

06 

 4/ نامع

 "66ه

 كسلا
 ١95019719 ءالال ةزغ

 ف

 55 45 21١67 اسنرف

 ١5"”لةال نلأؤأ ل“"#5 لآ لل" نيطسلف

 ى

 77/ ىلشماقلا

 كك

 176# 75 تيوكلا

 ل
 ١1١6 ه5 2ك 11 ءالال ءالك ال ١نانمل

 ايبيل ٠١3

 0 ا لو
 755 0735 (ةقطنم) ةزملا

 ءاآ5 030١9 لحال فدد-لا ىلا ىلا لك رصم

 لاو لككأح للكد لهو لها كاك لدا ل“:
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 وآ

 لن

 جيورنلا ١79

 كرويوين ١١١

 و

 ١67 ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا

7 

 4/ نابايلا



 روصتم دمحم

 ةروثلا لبف ام ةيروس
 تارياخملاو نفلاو ةسايسلاو ةفاحصلا كراعم

 روصتم دمحم

 ةروثلا لبف ام ةيروس
 تارباخملاو نْغلاو ةسايسلاو ةفاحصلا كراعم

 ةقد يف نمكت ةيروسلا ةروثلا مايق ىلع عبس تاونس دعب ردصي يذلا باتكلا اذه ةّيمهأ نإ
 ةفرعملا هلك كلذ نم مهألاو «هناكمو هرشن تيقوت ىلإ ةراشإلاو .ثدح لك خيرأتو قيثوتلا

 رصاع دقف «ةفشاك ةريصب عذاللاو قيشرلا يناحصلا ملقل نّمؤت يتلا سيلاوكلاب ةقيمعلا

 يروسلا نويزفلتلا لخاد لمعي ناكو تانويزفلت ءاردمو مالعإ ءارزو ةدع روصنم دمحم

 لقحلا يف ئش لكب نمكحتي ّنك يتاوللا «تاعيذملا ةلود طوقس» ةلحرم دهش جتنمو دعمك

 يلع نانفلا اهقلطأ يتلا (يرمودلا) ةفيحص فاقيإ مث .طابضلا رابك عم نهفلاحتب يمالعإلا

 ناميإلا ددع» ةفيحصلا هيلع تقلطأ يذلا ددعلا رودص دعب ءاهباّتك نيب فلؤملا ناكو «تازرف

 فشكي ًاحالصإ نوديري اهمالعإ الو اهتزهجأ الو ةلودلا ال هنأ هدعب فشتكتل «حالصإلاب

 هسفن ةلودلا سيئر قافنو لازه نع ةفيحصلا فاقيإ رارق فشك دقو .دادبتسالا يّرعيو داسفلا

 يحويو «نانفلا ةقادص يعّدي ناكو (يرمودلا) صيخرت رادصإ لّهس يذلا يواميكلا راشب

 ! نكي م ًائيش نأكو تيما ةيعضو ذختاو ءرمألا لهاجت ةعقاولا تعقو (ملف رحل مالعإلا عم هنأب
 مامتها ءينهملا فارتحالا طورشو ىنعملاو رهوجلاب همامتها مغر .باتكلا اذه يف ريثملاو

 تانويزفلتلا ءاردم اهنع عفاديو اهقلطي ناك يتلا ةريغصلا بيذاكألا قيثوتب روبصلا هفلؤم
 هقيثوت ءانثأ فّلؤملل بسحيو «ةيروس هشيعت تناك يذلا خانملل ةحول مسرت يتلاو «نيبقاعتملا

 دودر باتكلا يف عضي ْنأ صرح دقف «لقنلا يف هتيقادصم راغص رشبل ةريغصلا كراعملا كلتل

 .ةنامأب كراعملا كلتل ةلماكلا ةحوللا مسرب ًالوغشم ناك هنأل .هومتش نم ىتحو هموصخ

 ناقذاللا نيدلا ييح .د
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