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 يلبش بتاكلل 'يموقلا ركفلا ةبراحم لوح" ناونع تحت الاقم ةايحلا ترشن

 يف ثحت 2م0١٠٠ (ليربأ) ناسين نم ١7و ١9 امه نييلاتتم نيموي يف يمسيعلا

 ةبورعلا نيب ةقالعلاو «ةيبرعلا ةيموقلا موهفمو «ةدحولا اياضق :اهنم «ةدع رومأ ن
 وانتأسو «خلإ . . .ةرسألاو نطولاو موقلل ءالولاو بحلا دّدعت ةيناكمإو «مالسإلاو

 عقوم نم هيلع ٌدرأ الو «يمسيعلا يلبش اهنع ثّدحت يتلا طاقنلا ذعب اذه يلاقم يف

 ريثكل لح يهو «ةّمألل ريخ ةدحولا نأب نمؤم انأف سكعلا ىلع لب «ةدحولل يداعملا
 . اهمايقب الإ ةّزعلاو ةعنملاو ةوقلا قّقحت ىلإ ليبس ال هنأو ءاهيناعت ىتلا اهلكاشم نم

 ةيموقلا نأ هرابتعا :اهنم «يمسيعلا لاقم يف ةّدع ةلثمأ كانهو «ينامألاو ماهوألاو

 ةيبرعلا ةيموقلاف ؛؟قيقد ريغ مالكلا اذهو «موقلا ّبح اهطسبأو تافيرعتلا حضوأ يف



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 ةملكلل ةمجرت يهو ؛هتياهنو رشع عساتلا نرقلا فصتنم ىلإ عجري ثيدح موهفم
 اهومجرت برعلا ّنكل «ةّمآلا ىلإ ةبسن "ةيّمألا' ينعت يتلاو "22102211512 '

 ةءارقلا لهج ىنعت يتلا "ةيّمألا' يناعم نم ًابوره 'موقلا ' ىلإ ةبسن ' ةيموقلا " ىلإ

 لبق ةيبرعلا ةّمألا دوجوب اهطبرو ةميدق ةيموقلا رابتعا امأ «ملعتلاو ةفاقثلا مدعو ةباتكلاو
 نأ دكؤملا نم هنكل «مالسإلا لبق ةدوجوم ةيبرعلا ةّمألا تناك اذإ حيحص اذهف «مالسإلا

 يموقلا ىنعملاب مالسإلا دعب ةدوجوم ريغ يهو «مالسإلا لبق ةدوجوم ريغ ةيبرعلا ةّمألا
 مالسإلا دعب ةدوجوملا ةّمألاف «خيراتلاو ةغللا يرصنع ىلع موقت ةّمألا نأ ربتعي يذلا

 ىنعملاب ةيبرعلا ةّمألا نيوكت ءاهتنا لعج نييموقلا نم لئافتملاو . نيدلا لماع ىلع موقت
 ةلودلا فيس تمصع يأرلا اذهب نيلئاقلا نمو «هدعب امو يكولمملا دهعلا يف يموقلا

 . يرودلا زيزعلا دبعو

 نع ثيدحلا دنع رثكأ حضتيف ةبورعلا نع ثيدحلا يف طلخلاو ماهوألاو ماهبإلا ام

 يذلا ام ددحن نأ بجي يمسيعلا هلاق ام شقانأ نأ لبقو «مالسإلاو ةبورعلا نيب ةقالعلا

 ةبورعلا نأ دجن «برعلا ناسل اهنمض نمو ثارتلا عجارم ىلإ ةدوعلا دنعو . ةبورعلا هينعت

 ٌرقأ دقو «يبرعلا بسنلاو ةغللا :نيرمأ ينعت ّعضلاب ةبورعلاو «ةعمجلا موي ينعت حتفلاب

 «مارتجاو مامتها طحم اناكف . خيراتلا رادم ىلع نيرمألا نيذهب نوملسملاو مالسإلا

 هناحبس ٌبرلا ةاجانم ةغلو تادابعلا ةغلو ميركلا نآرقلا ةغل اهنأل ةيبرعلا ةغللاب اوّمتهاف

 نيح يف لاتقلا وأ مالسإلا لوخد نيب نيرّيخم برعلا ناكف «برعلاب اوّمتهاو «ىلاعتو
 . ةيزجلا وأ لاتقلا وأ مالسإلا :رومأ ةثالث نيب ةرّيخم تناك ىرخألا بوعشلا نأ

 : نيرمألا نيذه جراخ مالسإلاو ةبورعلا نيب ةقالعلا نع ثيدح يأ ْنإف ؛كلذل

 طلخلاو ماهوألا ةرئاد نمض لخديو يعوضوم ريغو يملع ريغ مالك ؛بسنلاو ةغللا

 . ينامألاو



 تالاقملا ضعبل ميوقتو ةسارد :يناثلا بابلا

 دجي نأ يبرع ّيأ ىلع لهسلا نم اذهو ' : يمسيعلا لوق كلذ ىلع لوألا لاثملاو

 ةراضحلا نع ًالضف «هقفلاو ناذألاو ٌجحلاو ةالصلا يفو نآرقلل هتءارق يف ةبورعلا
 رومألا لك يف يبرعلا اهدجي يتلا ةبورعلا ام :نآلا لاؤسلاو . " خيراتلاو ثارتلاو

 ةديدج رومأ اهّلكف كلذ ادع ام «ةيبرعلا ةغللا وه ًادحاو ائيش يبرعلا دجي ؟ةقباسلا

 «ةديدج ةغايص هراكفأو هتارّوصتو هئدابمو همّيقب مالسإلا اهغاص يبرعلا عقاولا ىلع

 الصفم الاثم ةالصلا انذخأ ولف ؛ ةصاخلا تامسلا تاذ ةراضحلاو ثارتلا كلذ ناكف

 يف لحي ال يذلاو ءيش هلثمك سيل يذلا هللاب ناميإلا ىلإ دنتست اهنإف .كلذ ىلع
 وحن ىلع ةراهطلا اهيفو «خلإ . . .ءيش لك رصبي يذلاو ءيش هب دحتي الو ءيش

 عوكرلاو مايقلا يف دحألا دحاولا هللا ميظعت اهيفو «ناكملاو بوثلاو ندبلا يف صاخ

 اهيفو «ىفخأو ٌرسلا عمسي يذلا هللا ىلإ ءاعدلا اهيفو ءصاخ وحن ىلع دوجسلاو
 راظتناب ةلعتشملا رانلا نم فوخلا هيجوت اهيفو «نيعئاطلل ةنيزتملا ةنحجلا ىلإ ءاجرلا هيجوت
 تاراشإو تاكرح نم ةالصلا يف ام ةبورعلا يف يبرعلا دجي نيأ «خلإ . . .نيرفاكلا

 ؟اهيف سيل ام لمتحت امم رثكأ ةبورعلل ًاليمحت اذه ربتعي الأ ؟لاعفأو تائيهو ناعمو

 ةبورعلا نيب ةقالعلا نع يعوضوملاو يملعلا ريغ مالكلا ىلع يناثلا لاثملاو

 «ةرجشلاب ضرألا ةلصب مالسإلاب ةبورعلا ةلص يمسيعلا هيبشت يف هدجن «مالسإلاو

 ام لكب ءاج دق وهو ةبورعلا ضرأ نع ةجتان مالسإلا ةرجش نوكت نأ نكي فيكف
 ىلع موقت تناك ةبورعلا ضرأف ؟ديدج عقاول سسؤيو عقاولا كلذ فلاخيو ضقاني

 .خلإ . . .لخرتلاو بلسلاو بارتحالاو ابرلاو تانبلا دأوو كرشلاو ةيلبقلا ةيبصعلا

 ءامدلا ةمصعو ابرلاو دأولا ميرحتو ديحوتلاو ةيناهإلا ةوخألا ىلع مالسإلا اهماقأف
 ةبورعلا نيب طبرلا يف تارّوصتلا هذه لثم نإ .خلإ . . .لحرتلا ميرحتو لاومألاو

 حارتجا مهتعاطتساب نأ نومّهوتي برعلا نييموقلا ضعب تلعج يتلا يه مالسإلاو
 بزح راعش ءاجو ءاميدق ةيدمحملا ةلاسرلا برعلا حرتجا امك نوكلل ةديدج ةلاسر
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 تنكو «مهولا اذه نع ًاخراص ًاريبعت " ةدلاخ ةلاسر تاذ «ةدحاو ةيبرع ةّمأ " ثعبلا

 نأل ؛حرطلا اذه لثم نم بارتقالا نم أّربتي نأ يمسيعلا يلبش بتاكلا ىلع ىنمتأ

 لالخ ةيبرعلا ةيموقلا تادايقلا عطتست ملف ءاهبذكو ماهوألا هذه طقسأ دق عقاولا

 يف ةيموقلا اهجمارب تقّبطو «ةيبرعلا دالبلا مظعم تمكح يتلا يهو «يضاملا نرقلا

 ةيبرعلا دالبلا مظعم يفو رشابم لكشب ندرألاو ةيروسو نميلاو رصمو ايبيلو رئازجلا
 «يّدرتلا نم ةّمألا ذقنتو ةضهنلا قّقحت نأ تادايقلا كلت عطتست مل ؛رشابم ريغ لكشب

 ! ؟ةديدج ةينوك ةلاسر حارتجاب فيكف ءطوقسلا فقوتو

 رامعتسالا ةبغر ىلإو ةيرطقلا ةعزنلا ىلإ ةيبرعلا ةدحولا مايق مدع يمسيعلا عجرأ
 ال صيخشتلا اذه ّنكل ؛ةصاخلا هح اصم قيقحت لجأ نم ةّمألا تائف نيب قيرفتلا يف

 وهف ةقيقحلا نم رخآلا بناجلا اّمأ ءاهنم ابناج رّوصي وه امنإ «ةلماك ةقيقحلا كلمي
 ىلع ةمئاقلا مهتاسرامم ببسب ةدحولا قّقحت مدع يف ريبكلا مهرود مهل نييموقلا نأ

 ببسب كلذو ؛ةيفاقثلا ةدحولا لماع وهو «ةّمألا ءانب يف يسيئرلا لماعلا فاعضإ

 نيب حوارتي فقوملا اذه «ةيفاقثلا ةدحولا هذهل ينابلا يمالسإلا نيدلا نم مهفقوم

 يف ةيموقلا نأل اغإو «يقيقح ءيشل ال «لاصئتسالا ةلواحمو ةاداعملاو نيدلل ركدتلا

 . كلذ تلعفو «كلذ ىلع تماق ابوروأ

 ةفرعملو ءانضوهن مدعل يسيئر ببس ىلع اندي عضن نأ - نآلا - عيطتسن اننأ ْنظأ

 «يكيرمألا وزغلا نم اموي نيرشع لالخ يعيبطلا ريغو لهذملا قارعلا طوقس ببس
 ةبورعلا موهفم عم لماعتت تناك يضاملا نرقلا لالخ ةيبرعلا ةيموقلا تادايقلا نأ وهو

 ماهوألاب مالسإلاو ةبورعلا نيب ةقالعلا عم لماعتتو ءاهلمتحي ال يتلا يناعملا هليمحتل
 ىلع قئاقحلا يعو يضتقت يتلا ةيعوضوملا ةيملعلا ةقيرطلاب سيلو ينامألاو طلخلاو

 . عقاولا ضرأ
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 .هراكفأ رض , نع ددعتملا ثيدحلا ىرجو يبن نب كلام ةدالو ىلع ةنس ةئام تّرم

 رخأ ًاراكفأ نأ عم . 'رامعتسالل ةيلباقلا " ةركف ثيدحلا اهلوانت يتلا راكفألا زربأ

 «ةيراضحلا رومألاب ةّمألا لكاشم هطبر : لثم نم ةيباوصلاو ةداشإلاو ثيدحلاب ردجأ
 'رامعتسالل ةيلباقلا " ةركف ْنأ يبأر يفو . خلإ . . .رامعتسالا بيلاسأ نع هثيدحو

 وه رخآ رمأب ةركفلا هذه تطبترا امدنع ةصاخبو ءاباوص اهلقأو «هراكفأ فعضأ

 و «نيدحوملا ةلود دهع ةياهن يف اهتّمق ةيلخادلا ضراعتلا لماوع غولب نع همالك

 اهنيب سيل ةدماخ رصانع تحضأ لب «ةراضح لماوع تقولاو بارتلاو ناسنإلا دعي

 هذه نأ ربتعاف رامعتسالل ةيلباقلا نيبو طاطحنالا نيب يبن نب كلام طبرو «ةعدبم ةلص

 لماعلا اذه رهاظم زربأو «يجراخلا لماعلل بيجتسي ينطاب لماع رامعتسالل ةيلباقلا
 عمتجملا قّرفتو «ةليذرلا عويش ىلإ يّدؤي يذلا قالخألا طاطحناو «ةلاطبلا : ينطابلا

 . ةيبدألا ةيحانلا نم لشفلا ىلإ يّدؤي يذلا

٠ 

2 
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 نم عمتجملا تاوم ىلإ ىّدأ يذلا طاطحنالا يف تعقو ةّمألا نأ حيحص لهف
 ةكرحلاو ةيلعافلاو عادبإلا نع يبرعلا لقعلا فقوت لهف ؟طبارتلاو لقعلا يتيحان

 ةدحولا لماوع تلازو ةّمألا تمذرشتو عمتجملا ككفت لهو ؟نيدخوملا دهع ذنم

 عم حيحص ريغ رّوصتلا اذه نأب كش نم سيل ؟ةيدرفلا مهطباور ىلإ سانلا ىهتناو
 .نيدحوملا دهع ذنم اهتريسمو ةّمألا عاضوأ ىلع ترثأ ةدّدعتم ضارمأ دوجوب رارقإلا

 . اهتّيلعاف تللقو ءاهتيويح تفعضأو

 طاشنلا نع فقوت يبرعلا لقعلا َنأب معزلا وهو فيصوتلا نم لوألا ّقشلا نع اّمأ
 خيراتب ردص هل ديدج باتك يف ابيلص جروج روتكدلا لصوت هضحدي ام زربأف عادبولاو

 هحرط امل ةفلاخم حئاتن ىلإ « 'هرّوطتو هتأشن : يملعلا ركفلا ' ناونع تحت ١199 ماع

 دصر ىلع تماق ةيبرعلا مولعلا ةسارد يف ةديدج ةيجهنم عبتا هنأل ؟ يبن نب كلام

 قبطو «ةقبسم تايرظن نم قالطنالا مدع ىلعو ةيبرعلا مولعلل ةيملعلا تاروطتلا
 رصعلا وه يبرعلا كلفلا ملعل يبهذلا رصعلا ْنأ ىلإ لّصوتف كلفلا ملع ىلع كلذ

 اذه يف راشأو «ماع لكشب ةيبرعلا مولعلل ةبسنلاب طاطحنالا رصع هيلع نوقلطي يذلا

 يذلا " يطسجملا ريرحت ' هيباتك يف يسوطلا نيدلا ريصن اهعدتبا تايرظن ىلإ ددصلا

 ثالث وحنب قباسلا باتكلا دعب هفلأ يذلا " ةئيهلا يف ةركذتلا" و «م ١171517 ماع هفلأ

 ةماقإلو ينانويلا كلفلا ملع ىلع درلل الماك الصف يسوطلا درفأ دقو «ةنس ةرشع
 ةديدجلا ةيرظنلا ةيناث ةرم يسوطلا مدختسا ضرعلا اذه ءانثأ يفو «ةليدبلا هتئيه

 ةيرظنلا هذهب اذإو ٠ " يطسجملا ريرحت ' باتك يف يئدبم لكشب اهحرتقا دق ناك يتلا

 يذلا لكشلابو تاذلاب كينربوك لامعأ يف نورق ةثالث يلاوح دعب ىرخألا يه رهظت
 . يسوطلا "ةركذت " يف هيف ترهظ

 تارشع كلفلا ملع يف عادبإلا لمش لب «هدحو يسوطلا دنع رمألا فقوتي ملو

 ناك يذلا يرفخلا نيدلا سمش :مهزربأ نم ناكو «ةيلاتلا نورقلا يف نيرخآلا نم

 اذهل



 تالاقملا ضعبل ميوقتو ةسارد :يناثلا بابلا

 يف تايضايرلا رود يف ةياردو ةيضاير ةردقمب ىلحتي ناك يذلاو كينربوكل ًارصاعم

 مت يذلا رشع عباسلا نرقلا لبق اوتأ نيذلا لامعأ يف اهلثم دجوي نأ ردن مولعلا ةغايص

 . ثيدحلا ملعلا نيوكت العف هيف

 دعب ام ةلحرم تفصو يتلا ماكحألا كلت لك نأ ىلإ ابيلص جروج روتكدلا ىهتنا

 كلت يف يملعلا عضولل ةيعوضوم ةسارد ةليصح تأت مل ؛طاطحنالاب نيدحوملا

 نم ىلع حرتقي وهف كلذل ؛ةقيقد ريغو «ةيملع ريغ ماكحألا تءاج كلذل «ةلحرملا

 ةلحرملا كلتل يملعلاو يلقعلا جاتنإلا سردي نأ يراضحلا انخيرات نم ةرتف مّوقي نأ ديري

 . اهيلإ لّصوتي يتلا جئاتنلا بسح بسانملا مكحلا ردصي نأ هيلع مث «مولعلا دحأل

 ةّمألا يف ةدحولا لماوع َنإف .يعامتجالا لاجملا يف اّمأ «يلقعلا لاجملا يف اذه

 اذه يف ريشن نأ نكميو «ةرّيؤم ةلعاف تلاز ام يهو «ككفتلا لماوع نم ريثكب ىوقأ
 يمالسإلا نيدلا ىلإو ةيبرعلا ةغللا ىلإ دنتسا يذلا ةيفاقثلا ةدحولا لماع ىلإ لاجملا

 لالحلاب ةطبترملا ةيقلخلا مّيقلا دّحوو «ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلإ تارّوصتلا دححو يذلا

 نم اهتادرفم نم اريبك ابناج دمتست يتلا ديلاقتلاو تاداعلا دحوو «نييعرشلا مارحلاو
 ثراوكلا دنع ىلجتت يتلا لامآلاو مالآلاب ةطبترملا رعاشملا دّحوو «ةفّرشملا ةّنسلا

 .رامعتسالاو لوغملاو نيّئبيلصلا تاوزغ يف ثدح امك تاءادتعالاو بئاصملاو

 . نكامألاو عقاوملا نم ريثك يف ًاضعب مهضعب برعلا دعاسي نأ ىَدأ يذلاو

 ىلإ ىّدأ يذلا وه نيدحوملا دهع ذنم ةّمآلا طاطحناب يبن نب كلام لوق نإ
 اموتحم أردق اندالب رامعتسا يبن نب كلام ربتعا دقو « "رامعتسالل ةيلباقلا ' ب لوقلا

 رئازحلا ترمعتسا يتلا اسنرف نأ ليلدب حيحص ريغ مالك اذهو « " ةيخيرات ةرورضو '
 سيلو «م 11/94 ماع نويلبان اهازغ امدنع رصم رمعتست نأ عطتست مل م٠147 ماع

 تاذ نكت مل رصم نأ نيح يف رامعتسالل ةيلباق تاذ تناك رئازجلا نأ كلذ ىنعم

 رّسِفن نأ نكمي اننكل «نيدلبلا الك يف دحاو يفاقثلا جيسنلا ْنِإف «رامعتسالل ةيلباق



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 ىلع تدعاس ةيداصتقاو ةيسايس ةيجراخ لماوعب رصم يف هلشفو رئازجلا يف هحاجمن
 ةينامثعلا ةفالخلا لاغشنا لثم نم ءرصم يف هدعاست ملو رئازجلا يف رامعتسالا حاجن

 يداصتقالا عضولا يدرت لثم نمو «رئازجلل اسنرف لالتحا نيح ناقلبلا برحب

 لمعلا ىوتسمو صاخ لكشب يركسعلا قافنإلا ىلع سكعني هلعج امئث ةفالخلا ىدل

 ىلع اهدعاس امث ابوروأ ىدل يداصتقالا عضولا نّسحت لباقم ؛«ماع لكشب يركسعلا

 . . .اسنرفل ةيبونجلا دودحلا لباقم رئازجلا نوك لثم نمو «يركسعلا قافنإلا ةدايز

 اسنرف نم ةيّمأ لقأ تناك رئازجلا نإ لوقت ةيخيراتلا تامولعملا نأ كلذ دكؤي اممو «خلإ

 ام افاقوأ تناك رئازجلا ةنيدم ةينبأ ثلث نإ كلذك لوقتو «م٠147 ماع اهتلتحا امدنع

 . اهتاذ سيراب هب عتمتت نكت مل يذلا يلخادلا يعامتجالا عضولل ءاخرو ةوق يطعي

 نأ نيبو ايلخاد ًالماع اهرابتعاب "رامعتسالل ةيلباقلا" نع يبن نب كلام ثّدحت
 «ةخاسولاو قّرفتلاو ءقالخألا يف طاطحنالاو لهجلاو «ةلاطبلا انم ديري رامعتسالا

 ام اذه « " رامعتسالل ةيلباقلا" كلمغ اننأل تابلطلا كلت لكل بيجتسي اننطاب نأو

 : هسفن لأسي مل يبن نب كلام نكل «نيرشعلا نرقلا فصتنم يف يبن نب كلام هلاق

 همالك نأ ةصاخبو اهدصر يتلا رهاوظلا هذه دوجو يف يسنرفلا رامعتسالا رود ام

 ةثام نم رثكأب رئازجلل يسنرفلا لالتحالا دعب ءاج 'رامعتسالل ةيلباقلا" نع
 هذه لثم ريوطت يف يسنرفلا رامعتسالا رود ىلإ ةراشإ يأ دجن ال اننأ ةقيقحلا ؟ةنس

 نيبت يسنرفلا رامعتسالا تاططخمل ةصحافلا ةساردلا نأ عم ءاهقيمعتو ضارمألا

 ىلع لمعو «ةيراضحلا هروذج نم الماك ًاعالتقا يرئازجلا بعشلا عالتقا لواح هنأ

 ضرفو «ةيخيراتلا هتيوه رييغت يف دهتجاو «ةيمالسإلاو ةيبرعلا هتيصخش ريمدت
 ءاجو «راحبلا ءارو ام اسنرف رئازجلا ربتعاو «لماكو يرسق لكشب بيرغتلا هيلع
 كلام لعج امم «ةيسنرفلا ةغللا ضرفو «يضارألا بصخأ مهاطعأ نيذلا نينطوتسملاب

 ىلوألا هبتك فلأ كلذل «ةيبرعلا هتغلب ةباتكلا فرعي ال ءملسملا يبرعلا وهو «يبن نب



 تالاقم لا ضعبل ميوقتو ةسارد :يناثلا بابلا

 دعب هتايح نم ةرخأتم ةلحرم يف الإ ةيبرعلا ةغللاب ةباتكلا عطتسي ملو «ةيسنرفلا ةغللاب
 . اهيف ةيبرعلا ةغللا نقتأو يبرعلا قرشملا ىلإ ءاج نأ

 ؛ بيرغتو رييغتو ريمدتو عالتقا نم ةيرامعتسالا لاعفألا كلت ْنأب كش نم سيل

 فلتخم يف نييرئازجلا ناسنإلاو عمتجملا ىلع ةيبيرختلاو ةيبلسلا راثآلا اهل تناك

 يف ريبك رود اهل ناكو ؛خلإ . . .ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيلقعلاو ةيسفنلا داعبألا

 نم ةئس ةئام دعب يبن نب كلام اهآر امك "رامعتسالل ةيلباقلا " ل يقيقحلا سيسأتلا

 .رئازجلل يسنرفلا رامعتسالا

 ىلإ ناجاتحي "رامعتسالل ةيلباقلا "و " طاطحنالا رصع" يموهفم نأ ةصالخلا

 اباوص رثكأ ةديدج جئاتن ىلإ لصنسو ءابيلص روتكدلا حرتقا امك ديدج قّمعم ثحب
 . يبن نب كلام هحرط امم
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 تاعوضوم لوح مالعإلا ةزهجأو ةفاحصلا مه م ةددعتم تاحيرصت كلذ قفارو
 هه

 مدهملاو ةعاسلاو ربقلا باذعو باجحلاو ةالصلا يف لاجرلل ةأرملا ةمامإ لثم ةددعتم

 - اقباس هنع ثدحم - ,ارتلا هلاق ام اريثك نإف قحللو .خلإ . . . ةبابذلا ثيدحو

 و «هقفلا لوصأ ديدجتب ةادانم كلذ نمو « نيرشعلا درقلا نم ريخألا عبرلا لالخ

 و

 ضعب لوح ءايشأ سفنلا يف تناك دقف اضيأ قحللو «خلإ . . .مالكلا ملعو ,ثيدحلا

 ةمألا ملح ةلودلا هذه تناكو «هريغ حجني مل نيح يف ةيمالسإ ةلود ةاون ةماقإ يف

 وألا ةيملاعلا برحلا دعب ءاملعلاو تائيهلاو بازحألاو تاعامجلا ملحو ماع لكشب

 اسانأ كانه ّنأب رابخألا انيتأت تناكو «ةهج نم ةيفاكلا هتصرف هطعنلف «صاخ لكشب
 ؛ ةيناث ةهج نم باوصلا ىلإ هنوديعيس مهنأو ةذاشلا ىواتفلا هذه يف هنوشقاني هلوح

 يريغ لعجت تناك اهنأ حجرألاو .تكسأ ينلعجت تناك يتلا لماوعلا ضعب هذه

 .ةذاشلا راكفألاو تاداهتجالاو ءارآلاو ىواتفلا هذه نع تكسي



 تالاقملا ضعبل ميوقتو ةسارد :يناثلا بابلا

 ذاقنإلا ةهبج مكح لبق هيلع ناك امم أوسأ ىلإ نادوسلا رمأ ىهتنا نأ دعب نآلاو

 مكح نوكي نأ نم ًالدبو «هيلع ةيبرغلا ىوقلا ةرطيسو ماسقنالاو مذرشتلا نم 4
 ءائيس الثمو أئبع حبصأ ؛ىذتحُي أجذومتو «يمالسإلا لمعلل ةعفار ذاقنإلا ةهبج
 تالزلا كلت ىلع هللا رفغتسيو اياوزلا ىدحإ يف يوزني نأ يبارتلا نم عقوتأ تنكو

 ركفلا ديدجت نع ثيدحلا ىلإ دوعي هارن «نآلا هيلع وه ام ىلإ نادوسلا تلصوأ يتلا

 ةلثاملا نادوسلا ةبرجت يف عقاولا تبثأ نأ دعب ثيدحلا اذه برغتسأ ذإ ينإو «يمالسإلا

 بابسأ نع انل بتكي نأ هب ىلوألا ناكو « يدهتو داسفإ مامأ لب ديدجت مامأ انسل اننأ

 لّصفي نأو «لشفلا اذه ءارو تفقو يتلا لماوعلا امو «نادوسلا يف مكحلا ةبرجت لشف

 داع اذامل :نآلا لاؤسلاو .يمالسإلا لقحلا يف نولماعلا همالك نم ديفتسيل كلذ يف

 ةذاشلا هيواتفو هئارآ راركت ىلإ داع اذال ؟يمالسإلا ركفلا ديدجت نع ثيدحلا ىلإ

 عيطتسي يتلا "ةطباهلا ةطيحلا" وه مالسإلا لهو ؟ةيمالسإلا تالاجملا فلتخم يف

 ؟اهيلع ئرتجي نأ يبارتلا

 امك "ةطباهلا ةطيحلا" سيل مالسإلا ْنأ ادعاصف نآلا نم يبارتلا ملعيل نكل

 باّتكلا نم ريثكلا َّنأل ءًادعاصف نآلا نم ًالهس هيلع ءارتجالا نوكي نلو «مّموتي
 تارّربملا نأل «هيواعد حضفتسو «معقوتي امم ربكأ لكشب نآلا هل ىّدصتتس مالقألاو

 . نآلا تهتنا دق ةذاشلا هئارآ ىلع مهدودرو مهتباتك نود لوحت تناك يتلا

 نع ةريخألا هترضاحم يف تدرو لاقملا اذه يف ءاطخأ ةثالث ىلإ نآلا ريشأس

 ةلجم عمو "طسوألا قرشلا " عم نيتيفحص نيتلباقم يفو « "ينيدلا ركفلا ديدجت'
 . ندنل يف نيترداصلا " ةلجملا '

 عمو ريشبلا رمع ينادوسلا سيئرلا عم فالتخالا ببس نأ ىلإ هتراشإ :لوألا

 اعلطت تايحالص احنُم املكف ءامهدنع ةطلسلا أمظ " ىلإ دوعي هط نامثع يلع هبئان

 .هنم اذه نوكي ال نأ بجيو «هريغل ماهتاو هسفنل ةيكزت اذه يفو « " اهنم ديزملا ىلإ
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 يذلا وه اهيلإ علطتلاو هدنع ةطلسلا أمظ نوكي نأ عنمي يذلا ام : لؤاستلا بناج ىلإ

 ضعب نم تدرو تاراشإ نأ ةصاخبو ؟هطو ريشبلا هيديرمو هيذيملت عم ةقالعلا دسفأ

 نإ ' :لاق يذلاو ءدمح جاح مساقلا وبأ دمحم مهزربأو ينادوسلا نأشلل نيعباتملا

 اسيئر يدهملا قداص نوكي نأو نادوسلا ةيروهمجلا ًاسيئر نوكي نأب ملحي ناك يبارتلا

 . ' هدنع ءارزولل

 نأ يف حيحص يبارتلا مالك ْنأ ضرتفنلو «ءىرخأ ةروص يف رمألا عضنل :نآلاو

 سيل امهنأ املاط امهل كلذ كرتي ال اذاملف «ةطلسلل أمظلا هطو ريشبلا هيذيملت ىدل

 يهو ربكألا ةدسفملا عفديلو «ةينيدو ةيجهنمو ةيعرشو ةيدئاقع تافارحنا امهيدل

 . امهدنع ةطلسلا ةوهش قيقحت يهو رغصأ ةدسفمب نادوسلا عايض

 ايَنُس سيل هنإ" :لاقف ةيفحصلا هتاحيرصت دحأ يف هسفن يبارتلا فصو : يناثلا
 دسافملاو راضملا امو ؟ميدهت مأ ءانب مالكلا اذه له . "طقف ملسم وه لب ءايعيش الو

 حالصإلاو بساكملاو دئاوفلا ام لباقملابو ؟ىنس هنأب لوقلا ىلع بترتت يتلا راطخألاو

 ؟ينيدلا ركفلا يف ديدجتلا ةيادب هذه لهو ؟ًايّئُّس سيل هنأ ىلع بّترتيو جتني يذلا

 يف هعضيو «ماّده لوق "يعيش الو ًايْئُس سيل هنإ" يبارتلا لوق َنأب كش نم سيل
 ركدتلا ' ايْنُس تسل ' هلوق ىنعم ْنأل « عادتبالا ةرئاد يف كلذك هعضيو «ماهتالا ةرئاد
 يتلا بتكلا هذه «هتاريرقتو هلاعفأو ِةكَذ لوسرلا لاوقأ تعمج يتلا ةئسلا بتك لكل

 ةنسلا ةيجبح لوح هارجأ يذلا راوحلا يف يعفاشلا لاق امك « ميركلا نآرقلا اهيلإ انهجو

 وه لوسرلا عابتاو ةّنّسلا مازتلا ْنإف كلذل دلك لوسرلا ةعاط ىلإ انهجّجو نآرقلا نأب
 . اندنع نم ًاداهتجا سيلو «نآرقلاو هللا رمأب

 رثكأ يمالسإلا عمتجملا فصوو .«فلختلاب ةّمألا يبارتلا مهتا :ثلاغلا
 ةّمألا ْنأل ؛حيحص ريغ مالكلا اذه ّنكل ,."فلختم عمتجم* هنأب ةّرم نم



 تاالاقم لا ضعبل ميوقتو ةسارد :يناثلا بابلا

 تاططخم لك تلشفأ ةحضاو ةّيويح كلتمت ءاهتباصأ يتلا ضارمألا لك عم
 هوحمو مالسإلا لاصئتسا دصقب «يضاملا نرقلا لالخ تعقو ىتلا بيرغتلا

 دهجلاو لاملاب ىصحت ال يتلا تايحضتلا تمّدقو «سانلا ةايح عقاو نم

 فلختملا نكلو ءاهترصنو اهدييأت مالسإلا ةاعد تضحمو «مدلاو تقولاو

 ةيويح نم ةدافتسالا اونسحي مل نيذلا يبارتلا لاثمأ تادايقلا مه - ةقيقحلا يف -

 اهليوحتو نيملسملا دوهج رامثتسا اونسحي ملو ءاهضارمأ ةجلاعم اونسحي ملو «ةّمألا
 . ضرألا ىلع ةيقيقح تاراصتنا ىلإ
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 نم ثيدحلا رصعلا يف ةيمالسإلا تاكرحلا فقوم ةبيارغ ميهاربإ ديسلا عجار
 ةلود" ناونع تحت "يأرلا" ةفيحص يف روشنملا هلاقم يف ةيمالسإلا ةلودلا ةلأسم

 ةعجارملا هذه يف للقو «م١٠7 ويلوي /زومت 8 خيراتب " ؟نيملسم ةلود مأ ةيمالسإ
 ةمئاق يه له ؟ةيمالسإلا ةلودلا يه ام" :لاقف لاقملا ةيادب يف لءاستو ءاهنأش نم

 ةيمالسإلا ةلودلا دوجو رايعم ىلإ راشأو « ' ؟ةدوجوم تسيل مأ ملاعلا يف لعفلاب
 ةيمالسإلا ةلودلا ْنأ جتنتساو «مكحلاو ةايحلا يف ةعيرشلا قيبطت ىلإ يعسلاب هددحف

 ٠م اردصم ةيمالسإلا ةعيرشلا ربتعت ةيمالسإلا لودلا مظعم ْنأل ؛ ىنعملا اذهب ةمئاق

 ريثك قيبطت ىلإ ىعستو «ةهج نم اهريتاسد يف كلذ ىلع صنتو ةيعيرشتلا اهرداصم

 يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم نأ ربتعاو . ةيناث ةهج نم ةفلتخملا اهنوؤش يف اهماكحأ ن
 دوجو ريرقت ىلإ ةبيارغ ىهتناو . ةيمالسإ الود اهسفن ربتعت ةلود نيسمخو أتس مضت

 «لعفلاب ةمئاق يحالطصالا موهفملاب ةيمالسإلا لودلاف" :لاقف ةيمالسإلا ةلودلا

 . 'ققحم وه ام قيقحت ىلإ يعس وه اهتماقإ ىلع لمعلا نع ثيدحلاو
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 يف ةيمالسإلا ةلودلا ةماقإ راعش تايصخشو ءاملعو ةيمالسإ تاكرح تحرط

 تناكو «م19757 ماع ةفالخلا كروتاتأ لامك ءاغلإ ىلع در نيرشعلا نرقلا علطم

 ةيموقلا ايجولويديألا تحبصأ نأ دعب مكحلل ةيعجرم مالسإلا لعج كلذ نم دصقت

 وه ةيمالسإ ريغ وأ ةيمالسإ اهنأب ةلود ىلع مكحلا يف رايعملا نأل «ةيعجرملا يه
 ةبيارغ ديسلا ركذ امك - رايعملا سيلو «ةيعجرمك مالسإلا ريغ وأ مالسإلا اهدامتعا
 كلذ دكؤي امو «نمزلا رورمب ةقبطملا ماكحألا مجحح ةدايزو ماكحألا ضعب قيبطت -

 : يهو «ناكرأ ةثالث ىلع موقت اهنأب ةيمالسإلا ةلودلل ةيهقفلا ةعوسوملا فيرعت

 راصمأ لك" :لوقتف رادلا ةعوسوملا فّرعتو .(ةدايسلا) ةعنملاو «ةيعرلاو «رادلا

 فّرعتو . ' مالسإلا ماكحأ اهيف قّبطت وأ «مهريغ اهيف مهعم ناك نإو نوملسم اهنكس
 فّرعتو . 'ةمذلا لهأو نيملسملا نم ةلودلا دودح يف نوميقملا مه" :لوقتف ةيعرلا

 حضاو وه امك ةلودلاف . "هذافنو مالسإلا مكح روهظ يه ةدايسلا" :لوقتف ةدايسلا

 «ةيعرشلا ماكحألا ضعب ذيفنتب الو طقف نيملسملاب ددحتت ال ةعوسوملا فيرعت نم
 رظنلا تفلي امو «هذافنو ءيش لك يف مالسإلا مكح روهظ نم ةيادبلا ذنم دب ال لب

 مكح لثم «ةدابعلا ريغ ماكحأ روهظب ددحتت اهنأب رادلا تفرع ةيهقفلا ةعوسوملا نأ

 ماكحأ اهيف رهظت ضرأ لك يه : مالسإلا راد" :ةيعفاشلا لاقف ءانزلاو رمخلا ميرحت

 تادابعلا وحن ريغ ماكحأ نم مكح لك :مالسإلا ماكحأ روهظب داريو «مالسإلا

 كلذل ."ةمذ لهأ اهيف مهعم ناك نإو نوملسملا اهنكسي وأ ةقرسلاو انزلا ميرحتك

 ةيمالسإلاب اهتاذ يمالسإلا ملاعلا لود نم ريثك فصو نإف هنايبت قبس ام ىلع ءانبو

 ةيجولويديألا اهتفص اهنع يغلي ال ؛اهجراخ نم وأ يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم لخاد نم

 . يميقلا ىنعملاب سيلو يفصولا ىنعملاب مالسإلل ةرياغملا

 : ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت يف اططش كانه نأ يف ةبيارغ ديسلا عم قفتأ يننإو

 ططشلا اذه غلبيو «[++ :ةدئاملا] 4 َنوُرفاكلا ُمُه كيلو هللا لَزنَأ اهب مكْحَي ْمْل نَمَو9
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 نم ءاج مكحلا اذه نكل «تاعمتجملا ىلع رفكلاب نيسرادلا ضعب مكحي امدنع هجوأ

 ةفالخلا طوقسف «ةّمألاو ةفالخلا نيب زييمتلا مدع نمو «يمالسإلا عقاولل ليلحتلا أطخ

 لب «يمالسإلا نايكلا غلي مل «نيملسملا ةايح يف ةريبكلا هجئاتن لك عم م977١ ماع

 يبحتو «هنآرق ولتتو «هتادابع ميقتو «مالسإلا مّيق نضتحت ةمئاق ةيمالسإلا ةّمألا تيقب

 ,نيملسملا نع مالسإلا ةفص عزني ال ةيعرشلا ماكحألا طوقس ْنِإو «خلإ . . .هبادآ

 نيدرام تناك ثيح «ةيميت نبا اهب لاق يتلا ةينيدراملا ةلأسملا مكح مهيلع قبطنا دقو

 دعت ملو رفكلا راد ىلإ تلقتناو مالسإلا ءادعأ اهلتحا مث «مالسإلا راد نم اءزج

 اهيف نيملسملا ىلع يضمن نأ نكمي ال اننأب ةيميت نبا ىتفأف ءمالسإلا عئارش اهللظت
 ماكحأ مهنم نيملسملا ىلع يضمن «ةيمالسإلا ةّمألا نم ءزج مه لب ءرفكلا ماكحأ

 ] . رفكلا ماكحأ مهنم نيرفاكلا ىلعو «مالسإلا

 ةماع دعاوق هنكل ةزهاج ًاماكحأ سيل يمالسإلا ماظنلا نأ ةبيارغ ديسلا ربتعاو
 اذه نكلو ءاهقيبطت ىلإ نوملسملا ىعسي ةفسلفو تاياغو فادهأو ةيلك دصاقمو

 : نيمسق ىلإ مسقنت يمالسإلا ماظنلا يف ماكحألا ْنأل ؛باوصلا نع ديعب مالكلا

 ماكحألاك ةرطفلاب ةطبترم ماكحأ يهو ءاهقيبطت نم دب ال ةزهاج ماكحأ :لوألا

 تءاج انه نمو .خلإ . . .لاملا بح ةرطفو «سنحلا ةرطفو «دبعتلا ةرطفب ةطبترملا

 ةدجتسملا رومألاب ةطبترملا ماكحألا يهو «ةرّيغتم ماكحأ : يناثلا ءاهتابثو اهتيزوهج
 ماعطلاو ءارشلاو عيبلاو ةعارزلاو ةراجتلاو ةعانصلا لاجم يف سانلا ةايح ىلع

 اهنأ نم اهرّيغت ءاجو .خلإ . . .رواشتلاو باختنالا روصو سابللاو بارشلاو

 ماكحألا هذه طابنتسال اجهنم مالسإلا عضو دقو «ةرّيختملا ةايح لا لاكشأب ةطبترم
 .«ثيدحلا ملعو ءنآرقلا مولعو «هقفلا لوصأ ملع :اهنم «ةدع مولع ىلع دمتعي

 .ماكحألا نم نيعونلا نيذه ذيفنت ملسملا نم بولطملاو خلا . . .ةغللا مولعو

 لجأ نم ةعيرشلا تءاج ىتلا ةمحرلاو نمألاو لدعلا ققحتيس هنإف امهذفني امدنعو
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 يأ قيقحت يف ىرخألا مألا براجت نم ةدافتسالا نكمي ذيفنتلا اذه دعبو ءاهقيقحت

 ةداعسلاو لدعلا نم ديزم ىلإ مهدوقتو «نيملسملا ةايحب يقترت نأ نكمي ىرخأ ةروص

 . حالصلاو لدعلاو ريخلاو ءاخرلاو

 «نيملسملا ناوخإلا ةأشنو انبلا نسح خيشلا نع هلاقم ةياهن يف ةبيارغ ديسلا ثدحت

 ربتعاو « ةلودلا ىلع ةّمألل لمعلا ةيولوأ هاوعد يف انبلا لامعأ ضعب فظوي نأ لواحو

 كلذ ىلع لّلدو «ةّمألا هاجتاب ههوهج فرص يف ًاددشتم ةلودلا نأش يف ًالهاستم انبلا
 باحسنالاو «ةيبزحلا ةسايسلا نع داعتبالاو «تاباختنالا يف ةكراشملا نعانبلا فوزعب

 : نيرمألا الكب متها انبلا ْنأل «حيحص ريغ فيظوتلا اذه نكل ؛ةيناملربلا ةبعللا نم

 درك تءاج م ١97 ماع نيملسملا ناوخإلا ةأشن ْنأ كلذ ىلع لدي امو «ةمألاو ةلودلا

 ناوخإلا هعفر يذلا راعشلا كلذ ىلع لدي امو «م97١ 7 ماع ةفالخلا طوقس ىلع لعف

 يف ةبيارغ اهيلإ راشأ يتلا رهاوظلا نأ حجرألاو « "انروتسد نآرقلا " وهو مهتافاته يف

 يذلا يرصملا عضولل هليلحت نم ةيتآ ناملربلاو بازحألاو تاباختنالا نم انبلا فقوم
 ةيقيقح ةطلس يهو يناطيربلا لالتحالا ةطلس : ىلوألا : نيتطلس ىلع ماق هنأ دجو

 ةيقيقح ةطلس كانه نوكت نلو «ةيشماه ةطلس يهو ةيرصملا ةموكحلا ةطلس : ةيناثلاو

 ةلودلا ةماقإ هاجتاب دوهج يأ ربتعاو «لالتحالا لاوزب الإ ةموكح يأل ةيلعف ةدايسو

 بازحألا راطإ يف عارص يأ ربتعاو «هتحت لئاط ال ًائبع لالتحالا لظ ىف ةيمالسإلا
 امو «لالتحالا ةهجاوم يف اهل فاعضإو ةّمألا ىوقل تيتفت وه ناملربلاو تاباختنالاو

 هتايح هفلك يذلاو «لالتحالا ةهجاوم لجأ نم " صاخلا زاهجلا ' هؤاشنإ كلذ دكؤي

 . ةقحال ةلحرم ىف

 لدو ؛ةييارغ ديسلا ركذ اع سكع ىلع ةلودلاب امعهم ناك دقق ايغر ديشر انآ
 ءارآ زوربو م947١ 5 ماع ةفالخلا طوقس دعب " ىمظعلا ةمامإلا" باتك هفيلأت كلذ ىلع

 .مكح هيف سيل مالسإلا ْنأو «نيدلا ىلع تائتفا اهنأو «ةفالخلا ةيمهأ مدعب لوقت
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 ةايح يف ةلودلا ةيمهأ نيبو «ءارآلا كلت لك ىلع باتكلا كلذ يف اضر ديشر در دقو

 ثيح نم اضر ديشر هذاتسأب ارثأتم انبلا فقوم ءاج دقو ءاهفانئتسا ةرورضو نيملسملا

 . ةّمالاب مامتهالا ىلإ ةفاضإلاب ءاهقح اهئاطعإو ةلودلاب مامتهالا

 «مألا عيمجل ةبسنلاب بعصألا ةلكشملا يه ةلودلا ةماقإ ْنأب كش نم سيل

 مهألا نكلو «ةملوعلا رصع يف انتّمأل ةبسنلاب دادزت تابوعصلا هذه نأ ديكألا نمو

 اهدوجو طبضت يتلا دوهجلاو ريياعملا يف ءاملعلاو تاعامجلاو بازحألا طرفت ال نأ

 . اهمايقو
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 اهل

 داشرلا ةسردم يف ملعتو .ةريحبلا ةيدومحم ةيرق ىف ١94٠5 ماع انبلا نسح دلو

 هدوجو ءانثأ ميركلا نآرقلا فصن ابلا ظفحو .ةيدادعإلا ةسردملا ىلإ لقتنا مث «ةينيدلا

 «ةيدادعإلا ةسردملا ىلإ هلاقتنا دعب رخآلا هفصن ظفحو «ةينيدلا داشرلا ةسردم ىف
 ف

 .هرمع نم رشع عبارلا ماعلا متي اًملو روهنمدب ةيلوألا نيملعملا ةسردم ىلإ لقتنا مث

 مولعلا راد ىلإ هّجوت مث ءايئادتبا املعم اهدعب جّرختيل تاونس ثالث اهيف ىضقو
 هذه هلمح ' نيعتا ثرح ١1 1/ ماع يف مولبدلا ىلع اهنم لصحو ةرهاقلا يف

 يف ١974 ماع نيملسملا ناوخإلا ةعامج اَنبلا أشنأ . ةيليعامسإلا يف ًاسّردم ةداهشلا

 قوراف كلملا هلاتغا امدنع دهشتساو رف ماع ةرهاقلا ىلإ لقتنا مث  ةيليعامس)

 . ١9594 (رياربف) طابش ١7 ىف

 نوكي نأ عاطتساو «مالسإلا ليبس ىف هتايح مّدق ىناّبر لجر انبلا نأ كش ال

 تاهججوت نم دافتساف «هيلع ىنبو «هلبق نمم دافتساف «ةيمالسإلا ةايحلا ةريسم ىف ًارّثؤم

 ّْمهألا لاؤسلا ْنكل «خلإ . . .ةيحالصإلا ماّرع نمحرلا دبعو اضر ديشر

 ؟باوصلا ىلإ هيف قفوي مل يذلا امو «باوصلا ىلإ اّنبلا نسح هيف قفو يذلا ام : ىقبي

0 
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 لماعتو «ةيادبلا ذنم ملسملا ناسنإلا ىلإ هّجوت هنأ يف باوصلا ىلإ اّنبلا نسح قْفُو
 نأ نكميو . حيحصلا ءانبلا هئانبو هحالصإ ىلإ هجتاو «رييغتلا ىف لصألا هربتعاو ( هعم

 لجأ نم تاسسؤملا حالصإ ىلإ اوهجتا نيرخآ ءاملعب هانراق اذإ هّجوتلا اذه ةميق كردن

 تاسسؤمو يعرشلا ءاضقلا حالصإ ىلإ هجتا امدنع هدبع دمحم لعف امك عقاولا رييغت

 نم ةّمألا ىلع ىودج رثكأ اهروذج تناك ةرمثلا ّنكل «خلإ . . .ةيميلعتلا رهزألا

 . ملسملا ناسنإلا ءانب ىلإ تهجتا يتلا انبلا ةكرح لالخ

 «ناسنإلا اذه ىلإ اهب هّجوت ىتلا ةحلاعملا لوصأ يف باصأ اًنبلا نأ كلذ نم ّمهألاو

 يهو ميلاعتلا ةلاسر انذخأ ولف ءاّنبلا لئاسر مظعم يف كلذل اديكأت سملن نأ نكميو
 ؛ناوخإلا ةعامج ءاول تحت نيوضنملا نم اهيلع ةعيبلا انبلا ذخأي يتلا لئاسرلا ّمهأ

 «دسجلاو لقعلاو بلقلا : يهو « ملسملا ناسنإلا يف ةثالثلا بناوجلا تجلاع اهنأ دجن

 جلاع ثلاثلا اهضعبو ءريكفتلاو لقعلا جلاع رخآلا اهضعبو «حورلاو بلقلا تجلاع

 : ةيلاتلا ةروصلا دجن نأ نكميو ءدسجلا

 مايص «ةدابعلا لفاون ءادأ «ةرخآلا ركذ «نآرقلا نم ىمويلا درولا : بلقلا ةجلاعم

 ةين باحصتسا ءاهتاقوأ يف ةالصلا ءادأ «يناسللاو يبلقلا ركذلا ءرهش لك مايأ ةثالث

 . خلإ . . .ةبوتلا ديدجتو .داهجلا

 ةبتكم نيوكت «مهدئارجو ناوخإلا لئاسر ةعلاطم «ثيداحألا ظفح :لقعلا

 . خلإ . . .هقفلا عورف يف ةلاسرو دئاقعلا لوصأ يف ةلاسر سردو « ةصاخ

 عانتمالا .«ياشلاو ةوهقلا ىف فارسإلا نع داعتبالا ء.ىحصلا فشكلا : دسجلا

 . خلإ . . .رتفملاو رسيملاو رمخلا بنجت «ةفاظنلاب ةيانعلا «نيخدتلا نع



 تالاقملا ضعبل ميوقتو ةسارد :يناثلا بابلا

 اهنراقن امدنع حضتت ةثالثلا رصانعلل ةجلاعملا هذه ةميق نأ ركذلاب ريدجلا نمو

 رصنع وه دحاو رصنع ىلع زيكرتلا لالخ نم ملسملا ناسنإلل ريرحتلا بزح ةجللاعمب

 يف ةيباجيإ جئاتن ترمثأ انبلا ةجلاعم ْنأ دجنف «نيتجلاعملا جئاتن ىلإ رظنن مث ءركفلا

 نأ نيح يف «خلإ . . .مالعإلاو ةسايسلا يف ىرخألا نيملسملا ةايح تالاجم فلتخم

 . نيملسملا ةايح يف ادج ةدودحم حجئاتن تطعأ ريرحتلا بزح ةحلاعم

 يف هداهتجاو « يعامجلا لمعلا ىلإ ههجّجوت ًاضيأ باوصلا ىلإ اَنبلا هيف قفو اممو
 مولعلا يف فيلأتلاو ةباتكلا ىلع راصتقالا مدعو «نيملسملا ناوخإلا ةعامج ءاشنإ

 اذه ناك دقو . مهمومه هتحاعمو .مهلاوحأل هتنياعمو .نيملسملا ريهامج هتشياعمو

 نبا دمحأو يعفاشلاو كلامو ةفينح يبأ نم أءدب خيراتلا رادم ىلع ةّمألا ءاملع بأد
 اوهجاو نيذلا رهزألا خويشب ءاهتناو «مالسلا دبع نب ٌزعلاو ةيميت تا هيلي اووورم اين

 هلقع ًالميو مالسإلا ملعتي ال ملسملا ملاعلا َّنأل ؛رصم هلالتحا دنع تربانوب نويلبان

 عقاولا جلاعي نأ لجأ نم نكلو «تاحفصلاو تافلؤملاو بتكلا نّودي نأ لجأ نم هب

 «خلإ . . .فافعلاو ةماقتسالاو ةليضفلاو رهطلاو ريخلاب رمأي :هب يقتريو يمالسإلا

 ةّمألا ةايح يف كلذ راثآو يعامجلا لمعلا ىلإ اًنبلا هّجوت ةميق حضتت نأ نكميو

 عم لماعتو .ةباتكلاو فيلأتلا ىلإ هجنا ؛ هلبع دمحم وه رخأ صخشب هتنراقم دنع

 لامغأ نم ةّمألا ةايح ىلع ةكرب رثكأ تناك ةيعامجلا اّنبلا ةكرح ّنكل «نيفقثملا نم ةبخن

 . ةيفاقثلا ةمخنلا كلت

 هتشياع يذلا ديدجلا عقاولا ىلع هماكحأ ضعب يف باوصلا ىلإ قفوي ملائبلا ّنكل

 ةيناث ةهج نم ةيطارقميدلاو .ةهج نم ةيرصملا ةيموقلا : وهو رصم
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 اهداق يتلاو رصم يف ١9419 ةروث دعب ليج رهظ دقف ةيرصملا ةيموقلل ةبسنلاب ام

 برعلاب اهل ةقالع ال ةلقتسم ةينوعرف ةّمأ لكشي يرصملا بعشلا نأ ربتعي لولغز دعس
 داس يذلا تايموقلا رصعب ارثأتم هّجوتلا اذه ءاج دقو ءراوجلا ةقالع الإ نيملسملاو

 ةطبار لحم تلح يتلا ةطبارلا يه ةيرصملا ةيموقلاو ءابوروأ يف رشع عساتلا نرقلا
 .يمالسإلا نيدلا لحم تلح ايجولويديأ يه ةيرصملا ةيموقلاو «ةيمالسإلا ةوخألا
 «خلإ . . .رصم ليبس يف هتيحضتو ءرصل هّبحو ءرصمل هؤالو يرصملا نوكي نأ بجيف
 ساّبعو «نيسح هط :لاثمأ نم نيزرابلا نيركفملا مظعم رصم يف رايتلا اذه داق دقو

 . خلإ . . يسوم ةيالاسو « لكيه نينسح دمحمو «ميكحلا قيفوتو داقعلا دومحتم

 ينعت ةيموقلا تناك اذإ هنأ ربتعا ةيرصملا ةيموقلا عوضوم ىلإ انبلا ضّرعت امدنع
 ناك اذإو ءهب فرتعيو مالسإلا هّرقي امم اذهف ؛ نطولا بح ينعت ةينطولاو «موقلا بح
 «حيحصاانبلا هلاق امو «مالسإلا هضغبي امم اذهف ؛؟ نطولاو موقلل تيقملا بّصعتلا ينعي

 يناعملا نكت مل ةيبرغلا ةراضحلا نع ةلوقنملاو كاذنأ رصم يف ةحورطملا ةيموقلا نكل

 ةّمألا هذه ىلإ ءامتنالا ْنأو «ةينوعرف ةّمأ نييرصملا ْنأ ينعت تناك لب ءطقف ةقباسلا

 هكولسو هراكفأو هرعاشم يف يرصملا اهلوح رودي يتلا ةديحولا ةقيقحلا نوكي نأ بجي

 . هنايكو هدوجو هيلع يرصملا ميقي نأ بجي ايجولويديأو نيدو ةديقع يهو «هتافّرصتو
 سيلف «ًايعوضوم حيحصب سيل ءًاعرش حيحص ريغ هنأ ادع مالكلا اذه نأ كشالو
 لخد دقو «ةيمالسإلا ةّمألا نم اءزج لكشي يرصملا بعشلاو «ةينوعرف ةّمأ كانه

 ةيوبرتلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيلقعلاو ةيسفنلا هتايح تايئزج لك يف مالسإلا

 . خلإ . . .ةيسايسلاو ةينفلاو

 «نيناوقلاو روتسدلا نيب هزبيمت وهو باوصلا ىلإ اًنبلا نسح هيف قفوي مل رخآ رمأو
 ءرخآ ماظن هب لدعي الو «مالسإلا ىلإ نوكي ام برقأ يرصملا روتسدلا نأ هرابتعاو

 حمستو ابرلا حيبت يتلا نيناوقلا لثم مالسإلل ةفلاخملا نيناوقلا يف أطخلا ْنأ هرابتعاو



 تالاقم لا ضعبل ميوقتو ةسارد:يناثلا بابلا

 روتسدلا نم ًالك َّنأل ؛حيحص ريغ زييمتلا اذه نكل «خلإ . . .انزلاو رومخلا عيب
 ناعّرفتي يذلا لصألا يهو ءامهل ةلظم يه يتلا ةيطارقميدلاب ناطبترم نيناوقلاو

 يف تدّسجت يتلاو ةيرصملا ةايحلا يف تزرب يتلا ةيعرشلا تافلاخملا نأ ةقيقحلاو «هنع

 ةصاخبو «نيناوقلاو روتسدلا تزرفأ يتلا ةيطارقميدلا نم تءاج امنإ «ةيرصملا نيناوقلا
 ةفسلفلا :نيتلاح تاذ ةيطارقميدلا ْنأل «ةيطارقميدلا يف يفسلفلا بناجلا نم تءاج

 ةماقإو تاباختنالا ءارجإ لثم نم ةيمهأ لقألا يهو تايلآلاو «تباثلاو مهألا يهو

 تسيل هنأ يأ «ةقيقحلا ةيبسن ىلع موقت ةيطارقميدلا يف ةفسلفلاو «خلإ . . . بازحألا

 انزلاو ابرلا نوكي نأ نكمي كلذل «رييغتلل لباق ءيش لك َّنأو «ةقلطم ةقيقح كانه
 ءاهرظن يف ةيبسن ةقيقحلا َّنأل ءسكعلا وأ الالح حبصي مث ةيطارقميدلا رظن يف ًامارح
 : لاثمأ نم ةعاسلا مايق ىلإ اننيد يف رّيختت ال ةتباثلا قئاقحلا ضعب كانه نأ نيح يف

 . . .ناضمر يف مايصلا بوجوو «تاعكر عبرأ رهظلا نوكو ءابرلاو انزلا ةمرح

 . ةلالدلا ةيعطق توبثلا ةيعطق صوصنب ةطبترم ةتباثلا قئاقحلا هذهو « خلإ

 ىلإ قفوي ال نأو «تاداهتجالا ضعب يف باوصلا ىلإ انبلا قفوُي نأ يعيبطلا نم
 رفح هنأ كلذ نم ٌمهألا ّنكل ءرشبلا يف يعيبط رمأ اذهف ءرخآلا اهضعب يف باوصلا

 هيلإ قفو يذلا باوصلا ىلع ينبي نأ هدعب يتأي نميف ضرتفيو «ريثك ريخ هيف ىرجم
 نم ددغع ىنغأ دقف «ًالعف ثدح ام اذهو هيف قفوي مل يذلا أطخلا نع دعتبيو ءآثيلا

 «ةدوع رداقلا دبع : لاثمأ نم اّبلا هكرت يذلا باوصلا نييمالسإلا باّتكلاو نيركفملا

 وعدت يتلا تارّشبلا نم اذهو «خلإ . . .بطق دمحمو «بطق ديسو «قباس ديسو
 «ميلسلا هاجتالا يف هجتت يمالسإلا لمعلا ةريسم ْنأ ىلإ نانئمطالا ىلإو لؤافتلا ىلإ

 . قباسلا باوص ىلع ىنبي قحاللا نأبو
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 عقوم يف " ةيناملعلاو مالسإلا" ناونع تحت الاقم يشونغلا دشار ذاتسألا رشن
 متاكلا ةميقلو عوضوملا ةيمهأل ارظنو «تالجملا نم ددع هتلقن مث "تن ةريزجلا'

 ليوطلا عزانتلا ركذو «ةيناملعلا ةأشنل هلاقم ىف ىشونغلا دشار ذاتسألا ضّرعت

 . خيراتلا اذهل ةرمث ةيناملعلا تءاجو ؛ملعلا لاجرو ةسينكلا لاجر نيب ثدح يذلا
0 

 ع

 ةيناملعلا لباقم ةلماش ةيناملع كانه تحبصأو ةيناملعلا ىلإ لخد يفسلفلا دعبلا

 «يريسملا باهولا دبع وتكدلا نم ميسقتلا اذه ريرقت يف دافتسا دق وهو « ةيئزح |

 ةيسايسلا :ةيمويلا ةيلودلا تاقالعلا مكحت يتلا يه ةلماشلا ةيناملعلا هذه نأ حّضوو



 تالاقملا ضعبل ميوقتو ةسارد :يناثلا بابلا

 :قياسلا مالكلا ىلع ناتظحالم كانه

 يفسلفلا دعبلا َنأو يئارجإ رمأ اهنأ ىلع ةيناملعلا ىلإ يشونغلا ةرظن ْنِإ : ىلوألا
 دوجوم يفسلفلاو يركفلا دعبلا ْنأل كلذو «حيحص ريغ «قحال تقو يف اهيلع لخد

 ةليصح تناك ةيناملعلا نأل ءاهتدالو ةظحل ذنم يئارجإلا دعبلا عم ةيناملعلا يف

 ذاختا نم دب ال ناكف «ملعلا لاجرو ةسينكلا لاجرو «ملعلاو نيدلا نيب ةهجاوملا

 عفادي نيدلا ْنأل ؛ءاصقإلاو ءادعلاو ضفرلا وهو «نيدلا نم يفسلف يركف فقوم

 «ةداملا ميدقت نم دب الو ءاهفالخ ملعلا تبثأ - مهرظن يف - ةحيحص ريغ قئاقح نع

 الو «ةرخآلا ملاعل ركنتلاو ايندلاب مامتهالا نم دب الو «نيدلاب ةطبترملا حورلا راكنإو

 ناكو «نيدلا اهرّرقي ناك ىتلا ةقلطملا قئاقحلا هجو يف ةقيقحلا ةيبسن دامتعا نم دب

 نوؤش يف لخدتلا نم مهداعبإ وهو نيدلا لاجر نم يئارجإ فقوم ذاختا نم دب ال
 ذنم ةيناملعلا ةغايص يف يئارجإلاو يركفلا :نافقوملا قفارت هنأ دكؤملا رمألاف «ةايحلا

 . يشونغلا هلهاجت ام اذهو «ىلوألا ةظحللا

 ىلوألا ربتعاو «ةلماشلا ةيناملعلاو ةيئزجلا ةيناملعلا نيب يشونغلا رّيم : ةيناثلا

 ةيئزجلا ةيناملعلل هلوبقو همالك نم بناج ىف دنتساو «ةلوبقم ريغ ةيناثلاو ةلوبقم
 رّوطتلا مهف هنم دصقلا نوكي نأ نكمي زييمتلا نأ ةقيقحلاو «يريسملا باّهولا دبع ىلإ

 راشأ يذلا وهو ًالوبقم زييمتلا نوكي ةلاحلا هذه يفو «ةيناملعلا هيف تراس يذلا

 رابتعا ّنكل «ةلماشلا ةيناملعلاو ةيئزجلا ةيناملعلا نع هتسارد يف انايحأ يريسملا هيلإ
 ضراعتت يتلا يه ةلماشلا ةيناملعلا رابتعاو «مالسإلا عم ضراعتت ال ةيئزجلا ةيناملعلا

 ةيناملعلا ربتعن انلعجت يتلا تادرفملا لك ْنأل ءحيحص ريغ مالكلا اذه ؛مالسإلا عم
 ةداملا رابتعا : لثم نم «ةيئزجلا ةيناملعلا يف ةدوجوم مالسإلا عم ضراعتت ةلماشلا

 ةفارخ بيغلا رابتعاو «نيدلا ةاداعمو «ةقيقحلا ةيبسن نم قالطنالاو ءنوكلا ساسأ

 كوربم ميهاربإ روتكدلا راشأ دقو . خلإ . . .ةرخآلا سيندتو ايندلا سيدقتو ءاماهوأو



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 ةيناملعلا نيب زييمتلا أطخ ىلإو ةيئزجلا ةيناملعلا لوبق أطخ ىلإ هتاسارد ىدحإ ىف

 ةيناملعلا لبقي ال ملسملا لعجي يذلا لصألا نأ ربتعاو «ةلماشلا ةيناملعلاو ةيئزجلا

 اهرخآو «ةلوؤدلا نع نيدلا لصف اهلوأو «ةيئزجلا ةيناملعلا ىف ًانماكو ًادوجوم ةلماشلا
 ,ةلماشلا ةيناملعلا عم ميرحتلا يف ىواستت ةيئزجلا ةيناملعلا نإف كلذل ؛ ةقيقحلا ةيبسن

 . ةلكشملا لصأ يف سيلو مكلا يف نمكي امهنيب فالتخالا ّنكل

 : يه ,عئاقو ةدعب زييمتلا اذهل لّصأو «مالسإلا يف ينيدلاو

 نأو «لقعلا هتادأو دسافملا ءردو حلاصملا بلج هساسأ يسايسلا لاجملا َنأ ١-

 . ىحولا هساسأ ىنيدلا لاجملا

 ةدراولا صوصنلاب ديقتلا هيف لصألاو) تادابعلا لاجم نيب نييلوصألا زييمت -؟

 دصاقملاو للعلا نع ثحبلا هيف لصألاو) تالماعملا لاجمو (ليطعت الو ليلعت نود

 . (لأملاو

 ام نيبو ةيغيلبتلا ةيلاسرلا هتّمهم نيب لكك لوسرلا لمع يف نييلوصألا زييمت -”
 .اجوزو ًايتفمو ابراحمو ًايضاق يناطلسلا هطاشن نم كلذ نع جرخي

 ,ةّدع ارومأ ءىنيدلاو ىسايسلا :نيلاجملا نيب زييمتلا اذه ىلع ىشونغلا ىنب دقو

 : يش

 ١ - ةينيد ىرخألاو ةيسايس امهادحإ نيتسسؤم رولبتب حامسلا .

 . ينيدلا نأشلا وحن ةلودلا دايح لاكشأ ضعب مايق -5

 . تانايدلا نم هريغ نيبو مالسإلا نيب شياعت مايق -7

 :ايرشب نايك اهقصوب ةلودلا شوارع تا[ -8
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 ىنب الوصأ اهربتعا يتلاو «يشونغلا اهركذ يتلا عئاقولا هذه لك صخيمأس انأو
 صخفتأس امك «مالسإلا يف ينيدلاو يسايسلا نيب لصفلا يف هرظن ةهجو اهيلع

 . اهساسأ ىلع ةيتزجلا ةيناملعلا لّبقتي هتلعج ىتلاو اهيلإ لّصوت يتلا جئاتتلا

 يف ينيدلاو يسايسلا نيلاجملا نيب زييمتلا يهو ىلوألا ةيضقلل ةبسنلاب اَمأ
 لديو «ينيدلل عضاخ يسايسلا َنإف ؛سكعلابو «حيحص ريغ مالكلا اذهف «مالسإلا
 لثم نم ةيمالسإلا ةعيرشلا نم ةاقتسم ةلودلا اهذفنت يتلا ماكحألا لك ْنأ كلذ ىلع

 لثم نمو «خلإ . . .ةبارح لاو سفنلا لتقو رمخلاو انزلاو ةقرسلا دحك : دودحلا ماكحأ

 نمو «خلإ . . .نهرلاو ثرإلا تاعيرشتو ابرلا ميرحتو عيبلا ليلحتك :لاملا ماكحأ

 . خلإ . . . ةعاضرلاو جاوزلاو قالطلاو رهملاك :ةرسألا ماكحأ لثم

 نأشلا نيب رّيمي ال يمالسإلا رّوصتلاف «كلذ نم دعبأ ىلإ بهذن نأ نكميو

 يمالسإلا رّوصتلا ربتعي ذإ «ينيدلا نأشلا نيبو يسايسلا نم عسوأ وه يذلا يويندلا

 لوسرلا كلذ حّضو امك «ةدابع هللا هجو هب يغتبي ملسملا هب موقي يويند طاشن لك نأ

 يتأيأ : هللا لوسر ايااولاق .ةقدص مكدحأ عضب يف ' :هيف لاق يذلا هثيدح يف هي

 اهيف هيلع ناكأ مارح يف اهعضو ول متيأرأ :لاق ؟رجأ اهيف هل نوكيو هتوهش اندحأ
 . "”"رجأ هل ناك لالحلا يف اهعضو اذإ كلذكف ؟رزو

 «مالسإلا يف يسايسلابو يويندلاب ينيدلا طابترا نع نييبتلا اذه دعب :نآلاو

 لوبق لجأ نم يشونغلا اهدروأ يتلا ججحلا ىلع ةيلاتلا تاحيضوتلا تبثن نأ نكمي

 : يسايسلاو ينيدلا نيب زييمتلا

 يويندلا نأشلا نم ءزج وه يذلا يسايسلا نأشلا ْنأ يشونغلا ربتعا - ١

 نأ ربتعي مالسإلا ْنِإف ءحيحص ريغ اذهو .دسافملا ءردو حلاصملا بلج ىلع رودي

 )١11/5(. مقر .(١ا/ا/ /ه) ءملسم حيحص ءملسم مامإلا(١)
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 داصتقالاو ةسايسلاو عامتجالا لاجم يف اهريفاذح لكب ةيمالسإلا ةعيرشلا ذيفنت

 ام اذهو «دسافملا ءرديو حلاصملا ققحي يذلا وه «خلإ . . .تادابعلاو تاقالعلاو

 نوكتف نيدلا رماوأ ذيفنت لصألاف ءاهخيرات رادم ىلع ةيمالسإلا ةلودلا هب تماق

 يتلا ةيلوصألا ةدعاقلا اّمأ .ايندلا رومأ لك يف دسافملا ءردو حلاصملا قيقحت ةجيتنلا

 اولّصوت دقف «نيملسملل ةلسرملا حلاصملا ةاعارم ىلع موقت يتلا ءنويلوصألا اهركذ

 ليصألا هّجوتلا اذه ىلع مهتلد يتلا ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ ءارقتسا لالخ نم اهيلإ
 رادصإ يف ًاريثك اهودمتعاو «هيف ّصن ال رمأ لك يف ءاهقفلا اهلمعأ دقو «نيدلا يف

 . اهركذل لاجم ال اهلامعإ ةيفيكب قلعتت تاليصفت كانهو « مهماكحأ

 تادابعلا لاجم نأ ربتعاو تالماعملاو تادابعلا لاجم نيب يشونغلا زّيم -

 تالماعملا لاجمو ؛(ليطعت الو ليلعت نود ةدراولا صوصنلاب ديقتلا هيف لصألاو)

 «قيقد ريغ زييمتلا اذه نأ حجرألاو «(دصاقملاو للعلا نع ثحبلا هيف لصألاو)

 يف ىتح دراو لآملاو دصاقملاو للعلا نع ثحبلا نأ نوربتعي نوققحملا ءاملعلاف

 تثدحت تايآ ةذعب كلذ ىلع اودهشتساو «تالماعملا يف طقف سيلو «تادابعلا

 اَهْيَأ اَيإ» :مايصلا يف ىلاعتو هناحبس لاقف ءاهنم ةمكحلا تنّيبو تادابعلا نع

 ءاَشخفلا نَع ىَهنَت َةالّصلا ّنِإ َةالَّصلا مقأو » :ةالصلا يف ىلاعتو هناحبس لاقو «[رو

 هناحبس لاقو «[؛:0 :توبكدعلا] « َنوُعَتْصَت ام ُملْعَي هللاَو ابك هللا ٌركْذَلَو ركنُمْلاَو

 ْمهَْلَع َّلَصَو اهب مهيكَرُتَو ْمُهُرَهطت َةَقَدَص ْمهلاَوْنَأ نم ْذُح» :ةاكزلا نأش يف ىلاعتو
 : جحلا نأش يف ىلاعتو هناحبس لاقو «[ع,.+ :ةبوتلا] يمهل نكس َكَتالَض نإ

 اوُدَهَْيِل (550)» يقي ف لك نم بأي ماض لك ىلَو الاجر كو حاب سانا يف ندا
 اهم اوُكَف مامن ةَميهَب نم مهو ام ىَلع تاو مايأ يف هلل مسا اوُركذَيَو مَُل عفان

 4 قيتعْلا تْيبلاب اوفَوطَيَْو ْمُهَروُذ اوُفوُيْلو ْمُهّتفَت اوُصُقَيْل َمُث 672 َريقَفْلا سئاَبْلا اوُمَعْطَأَ
 [٠ 35 - 77: جحا ]
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 ةّئس كانه َّنأو اغيلبت كانه نأ ربتعاو كي يبنلا ةريس نع يشونغلا ثّرحت -*

 ام لك نأ ةقيقحلاو « قيقد ريغ ةريسلا نع ثيدحلا اذهف «نيملسملل ةمزلملا يه ةيعيرشت
 فلتخت مازتلالا ةجرد ْنكل «ةئس وه ريرقت وأ لعف وأ لوق نم ِهكِكلوسرلا نع انلصو
 « ضرف لاوقألا هذه ضعبف , كَو لوسرلا نم درو يذلا باطخلا ةغيص ىوحف بسح

 هوركملاو «مارحلا ىلإ ةراشإ لباقملا يف يتأيو ,بودنم اهضعبو «بجاو اهضعبو

 «ةدكؤم ريغ ةّنس كانهو «ةدكؤم ةّنس كانه نأ امك «ةييرحت ةهاركو ةيهيزنت ةهارك

 .هقفلاو ثيدحلا ملع بتك يفو لوصألا ملع بتك يف تاحلطصملا هذه ليصفتو

 هللا لوُسَر يف ْمكل ناك ُدَقل 9 : ىلاعتو هناحبس هلوق نم مازتلالاو ءادتقالا اذه يتأيو

 . [؟١ :بازحألا] 4 اًريثك هللا َرْكْذَو َرخآلا َمْوَيلاَو هللا وُجْرَي ناك نّمَل ٌةَنَسَح ٌةَوْسأ

 نيب زييمتلا ىلع اهانب يتلا جئاتتلا لوح تاظحالملا ضعب نّودن نأ نكمي نآلاو

 : ةلودلاو خيراتلا يف يسايسلاو ينيدلا

 «ةلودلا يهو ةيسايس امهادحإ : نيتسسؤم زرفأ مالسإلا ْنأ ىلإ يشونغلا راشأ - ١

 ىلثملا ةروصلا وه سيل نيتسسؤملا نيتاه مايق نأ عم .ءاملعلا اهيلع موقي ةينيد ىرخأو

 ىلثملا ةروصلاف «يمالسإلا خيراتلا ةريسم هيلإ تهتنا ام وه لب ؛«يمالسإلا خيراتلل
 ملعلا ةيناطلسلا ماكحألا وفلؤم طرتشا كلذل ءاملاعو ًايسايس ةلودلا دئاق نوكي نأ
 خيراتلا يف نيدلا نع ةسايسلا قارتفا قباسلا ميسقتلا ينعي ال كلذ عمو «مكاحلا يف

 اهرومأ لك يف نيدلا ىلإ عجرت ةلودلا تناك لب «ةيناملعلا ديرت امك يمالسإلا

 ىلإ كلذ لك يف عجرتو «خلإ . . .اهملسو اهبرحو اهماكحأو اهتاقالعو اهتافّرصتو

 كلذو ءاهل ءاملعلا ةيكزت نم اهتيعرش ذخأت يهف «كلذ نم دعبأ رمألا ناك لب «ءاملعلا

 كانه ناك آذإ ءاهمايق دنع يمالسإلا عرشلاب مهمازتلا اهؤارمأو ةلودلا نلعت نأ دعب
 هرماوأو نيدلاب نومزتلي ةلودلا لاجر ناكو «ينيدلاو يسايسلا نيلاجملا نيب لخادت

 . هتاعيرشتو نيدلاب يسايسلا رمألا تاليصفت لك يف نومزتلي اوناكو «هيهاونو
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 لخدتت ال تناك اهنأو «يمالسإلا خيراتلا يف ةلودلا دايح نع يشونغلا ثّدحت -7

 لكب مزتلتو .ينيدلا رمألا ذفنت تناك يهف .«حيحص ريغ اذهو .ينيدلا نأشلا يف

 نم دحاو لجأ نم تماق يمالسإلا خيراتلا يف تماق يتلا لودلا مظعمف «هتاليصفت

 ثادحإ : لوألا : يهو «ةعمتجم ةثالثلا لجأ نم وأ ءاهنم نينثا لجأ نم وأ رومأ ةثالث

 يف يرعشألا بهذملا تجّور امدنع ةيقوجلسلا ةلودلا تلعف امك « ينيد رمأ يف ديدجت

 يف ةدحاو «كلملا ماظن ىلإ ةبسن ةيماظنلا تاعماجلا تماقأو «ةيمطافلا ةلودلا ةهجاوم

 يلازغلا اهسأرت يتلاو ةيرعشألا ةديقعلا سيردت لجأ نم دادغب يف ةيناثلاو ءروباسين
 نم ترموت نب دمحم هب ءاج نيدلا نم نيعم يأر ىلع نيدخوملا ةلود تماق كلذكو

 امك ةيمالسإلا ضرألا نع عافدلاو يبنجأ وزغ ةهجاوم : يناثلا .خلإ . . .قرشملا

 راتتلاو نييبيلصلا ةهجاوم يف نيطبارملاو ةيكولمملاو ةيبويألاو ةيكنزلا ةلودلا عم ثدح

 يف ةينامثعلا ةلودلا عم ثدح امك ةديدج ضارأ يف مالسإلا رشن : ثلاثلا .نابسإلاو

 .ايسآ يف ةيرهاطلاو ءابوروأ

 نأشلا يف لخدتي نأ دارأ هنأل نكي ملف نومأملل لبنح نبا دمحأ يّدصت نع اّمأو

 نآرقلا قلَحب لوقلا وهو ًاثطاخ ًاينيد ًايأر ضرفي نأ ديري ناك نومأملا َّنأل لب «ينيدلا
 بتك دق ناكو «لبنح نبا دمحأ يأر يف رفكلا دح ىلإ هب لوقلا لصي ناك يذلا ميركلا

 ةلاسر " ةروهشملا هتلاسر يف هتلدأ مّدقو «هرظن ةهجو هيف لّصفو «يأرلا اذه ىلع ادر

 . 'ةيمهجلاو ةقدانزلا ىلع ّدرلا

 رزاجم ةّمألا بنج يذلا وه ةيمالسإلا ةلودلا دايح ْنأ يشونغلا ركذ -'
 ةضراعم حاتأ يسايس وه امو ينيد وه ام نيب زييمتلا نأو «ىرخأ لود يف تثدح

 يذلاو ءرزاجملا ةّمألا بنج يذلا ْنأ ةقيقحلا ّنكلو ءايرشب انايك اهفصوب «ةلودلا

 حوضوو يمالسإلا صنلا ةيلوقعم : يه .رومأ ةدع «ةلودلا ةضراعم ةيناكمإ حاتأ

 نايكلا يف لقعلا مارتحاو ,ةهج نم يمالسإلا عيرشتلا يف موكحملاو مكاحلا تابجاو
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 نم نيدلا لاجر ةقبط دوجو مدعو «ةيناث ةهج نم ةيمالسإلا ةيجهنملاو يمالسإؤلا

 تعقو يتلا حباذملا ةيمالسإلا ةّمألا تبنج يتلا يه ةعمتجم رومألا هذه ؛ةثلاث ةهج

 مهحئابذ تلحأ يتلا تاعيرشتلاو باتكلا لهأ مارتحا ّنِإو ءىرخألا تاعمتجملا اهيف

 ةظفاحملا ىلإ نيملسملا تهجو يتلا يه ؛ تاعيرشتلا نم اهريغو « مهئاسن نم جاوزلاو

 . للملا ماظن زارفإ ىلعو ءصاخلا مهنايك ىلع
 ةبرجتلا تايلآ نم ديفتست نأ ىلع ةرداق ةيمالسإلا ةّمألا ْنأب كش نم سيل

 نيب زييمتلا ثرإ نم ًاجتان كلذ سيلو ءاهنم ديفتست نأ اهيلع بجاولا لب «ةيطارقميدلا
 نم حئان وه لب .يشونغلا رّوصتي امك يمالسإلا ةلودلا خيرات يف يسايسو ينيد وهام

 ةيعرشلا ةسايسلا بتك هتدمتعا يذلا مساحلاو حيرصلاو حضاولا يروشلا ليصأتلا

 ءافلخلا رايتخا هساسأ ىلع مت يذلاو «مكاحلل ةيعرشلا ءاطعإ يف ةيناطلسلا ماكحألاو

 . ةعبرألا نيدشارلا
 مس

 وه «يراضحلا اهرود ةداعتساو ءاهضوهن ةلحرم يف انتّمَأ هيلإ جاتحت ام مهأ نإ

 وهو «ةيبرغلا ةراضحلل ةيفاقثلا تايطعملا نم ةدافتسالا يف ةقدلاو «يجهنملا حوضولا

 . باوصلا ىلإ تقفو دق نوكأ نأ لمآف «لاقملا ةباتك ىلإ ىناعد ام
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 يتلا ةريخألا ثادحألاو يمالسإلا ملاعلا لوح ًالاقم امويوكوف اوسنارف بتك
 تعب يف ةيعوبسألا " كيوزوين ' ةلجم يف م١١٠٠ لوليأ /ربمتب ١١ ىف تعقو

 ملاعلا : ذله "

 نيذلا نيملسملا نمو نييمالسإلا نييلاكيدارلا نم اريثك ربكأ ةعومجم عم يه لب
 يلاقم يف مدختسأس انأو «"ةيمالسإلا ةيلوصألا' اهاّمس ةرهاظ تحت نووضني
 اهلوح رودي يتلا ةرهاظلا ىلإ ةراشإلل ملعك امويوكوف همدختسا يذلا 3 حلطصملا

 اذه اهيلع يوطني يتلا يناعملا لكل مالستسالا مدع ىلإ هابتنالا ةرورض عم «مالكلا

 . ةيبرغلا ةراضحلا يف ةيركفلا ةايحلا نم بناج نع رّبعي يذلا حلطصملا

1 01 

 ا
0 



 تالاقملا ضعبل ميوقتو ةسارد :يناثلا بابلا

 ةثادحلا قيمعتب نوكي يمالسإلا ملاعلا ةلكشم لح نأ هلاقم ىف امويوكوف رّرق

 ملاعلا ىلع نيديدج نيرمأ اتسيل ةيناملعلاو ةثادحلا ْنأ لهاجت وأ لهج هّنكلو «ةيناملعلاو

 ةديدع تالواحم ترجو .لقألا ىلع نرق ذنم نيحورطم نيرمأ اتناك لب .يمالسإلا

 .ةددعتم تائفو تائيهو بازحأو تايصخش امهتيار َلَمَحو «ةقطنملا يف امهخيسرتل

 .ةينوعرفلاو ةيروسلاو ةيبرعلا : اهعاونأ فالتخا ىلع ةيموقلا تاكرحلا امهلمح نم زربأو
 «ةقباسلا ةيموقلا تاكرحلا نم لك قاطن يف نيزراب نييثادحو نييناملعب لثمن نأ نكميو

 نوطنأ ناك يروسلا يموقلا لاجملا يفو «يرصحلا عطاس ناك يبرعلا يموقلا لاجملا يفف

 يف ليعامسإ يويدخلا ربتعا دقو .ءىسوم ةمالس ناك ينوعرفلا لاجملا يفو «ةداعس

 ذخأ ىلإ نيرشعلا نرقلا يف نيسح هط اعد امك ءابوروأ نم ةعطق رصم رشع عساتلا نرقلا

 «ةوعدلا قاطن يف ةثادحلاو ةيناملعلا قبت ملو ءرمو ولح نم اهيف ام لكب ةيبرغلا ةراضحلا

 نم لود ةدع ةدايق ةيبرعلا ةيموقلا تاكرحلا ضعب تملتسا امدنع قيبطتلا ىلإ تلقتنا لب

 يف ازراب ارود يرصحلا عطاس بعل دقو «نيرشعلا نرقلا نم ةركبم ةرتف يف يبرعلا ملاعلا
 يناملعلا هجوتلا تاذ ةيبرعلا ةيموقلا خيسرت لجأ نم يروسلاو يقارعلا نيماظنلا نم لك
 يموقلا ركفلا طبترا مث «يضاملا نرقلا نم تاينيسمخلا ىتح تاينيرشعلا ذنم يثادحلا

 راطقأ مظعم يف ةيناملعلاو ةثادحلا ىلإ ةوعدلا تقّمعتو «تاينيتسلا يف ةيكارتشالاب يبرعلا

 تلواحو «خلإ . . .نادوسلاو «نميلا «رئازجلا «قارعلا «ةيروس ءرصم : يبرعلا ملاعلا

 ةيبرعلا تاعمتجملا يف ةيناملعلاو ةثادحلا خسرت نأ ةيكارتشالا ةيبرعلا ةيموقلا تادايقلا

 تالواحم حجنت مل اذامل :نآلا لاؤسلاو «كلذ يف حلفت مل كلذ عمو ءاهتمكح يتلا

 نم اءزج امهلعجو ةيناملعلاو ةثادحلا خيسرت يف ةيكارتشالا ةيبرعلا ةيموقلا تادايقلا كلت

 يف تالواحملا هذه لك دعب تءاج ىتلا " ةيمالسإلا ةوحصلا ' تناك اذاملو ؟ةقطنملا نايك

 ةيصوصخ عارت مل تالواحملا كلت ْنأ :حضاو كلذ يف ببسلا ؟ةيناملعلاو ةثادحلا خيسرت

 اهريصم نوكيس لبقتسملا ينف ةيناملعلاو ةثادحلا قيبطتل ةلواحم يأ نإف كلذل .ةقطنملا

 . ةيخيراتلا ةيراضحلا اهتيصخشو ةقطنملا يصوصخ عارت مل نإ لشفلا



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 «ةيحيسملاك ىربكلا ىرخألا نايدألا عم يمالسإلا نيدلا هباشت امويوكوف حّجر

 ديدش ماظن نع ةرابع نايدألا لك روصتو «خلإ . . .ةيشوفنوكلاو «ةيسودنهلاو

 نايدألا لك عضت يتلا ةئطاخلا هتيرظن يف هشقانأ نأ ديرأ ال . ةددعتم قرطب رّوطت ديقعتلا

 فالخ ةطقن ىلإ ريشأ نأ ديرأ ينكل .دحاو راسمو دحاو ديعص ىلعو ةدحاو ةلس يف

 ةملسم ةّمأ نّوكي نأ عاطتسا مالسإلا نأ يهو «ةيحيسملاو يمالسإلا نيدلا نيب ةيسيئر

 كلت دوجو دتماو «ةنيدملا ىلإ ةرجهلاب ٍةئكَي لوسرلا اهيف حجن يتلا ىلوألا ةظحللا ذنم

 كلت نوكت وكت نأ عطتست مل ةيحيسملا نأ نيح يف 0 يجو

 .ةيزيلجنإلاو «ةيسنرفلا ةّمألاك ةيحيسملا طوقس دعب ةيبرغلا متألا تماق لب «ةّمأل

 برغل ف ةاسلاو يأرقاو كذا تادايف يده إل. ..ةيعلرهاو يالا

 مهلعج ؛ عقاولا ضرأ ىلع يدام دوجو تاذ ةيمالسإ ةّمأ كانه نأ يهو « ةقيقحلا هذهل

 عم نولماعتي مهف ءائظاخ الماعت نولماعتي لب ءانتقطنم عم اميلس الماعت نولماعتي ال

 فيكتتو لبقتست نأ اهيلعو «ءنومضم يأ نم ةيلاخ ةهجك يأ ءطسوأ قرشك انتقطنم

 اهنأب ةقطنملا نومهتي نوعقوتي ام سكع ىلع جئاتنلا يتأت امدنعو ءاهيلإ لقني ام لك عم

 ميلسلا لماعتلا ْنِ . ىرخألا قطانملا يف عقو ام ريغ ىلع ةددعتم ' تايلوصأ " زرفت

 وه صاخ يراضح لكشت تاذ ةدوجوم ةّمأ كانه نأب قالطنالا نم نوكي ةقطنملا عم

 . اهعم لعافتت نأ بجي يتلا ةبسانملا مّيقلاو راكفألا ددحي يذلا

 يف ةيشافلا ءوشن لماوع سفنب "ةيمالسإلا ةيلوصألا" ءوشن امؤيوكوف للع

 مهارق نم ناكسلا نم ةريبك دادعأ ثاثتجا :اهنم «ةيعامتجا لماوعب ءابوروأ

 ةيلوصألا' ءوشنل رخآ اببس ركذ امك «ندملا ىلإ مهلاقتناو ةيلبقلا مهتايح وأ ةيديلقتلا

 .«حيحص ريغو رصاق ليلعتلا اذه ْنِإ . يداصتقالا دوكرلاو رقفلا وهو " ةيمالسإلا

 ةكرح ضفر نع ريبعت اهنأ 'ةيمالسإلا ةيلوصألا" ةرهاظ ءوشنل حصألا ليلعتلا نو
 فصتتم يف ةيكارتشالا ةيموقلا ةمظنألا اهتسرام يتلا يفاقثلا لاصئتسالاو بيرغتلا

00 



 تالاقملا ضعبل ميوقتو ةسارد ؛يناثلا بابلا

 اممو «ةدحاولا ةفاقثلا تاذ ةيمالسإلا ةّمألا ىلإ ءامتنالا نع ريبعتو «نيرشعلا نرقلا

 «يمالسإلا ملاعلا دادتما ىلع " ةيمالسإلا ةيلوصألا" ةرهاظ دوجو ليلعتلا اذه دكؤي

 رئازجلاو ايكرت لثم «ةعونتم ةيعامتجا ةبيكرت تاذو ةريقفو ةينغ نادلب يف تدجوف

 .خلإ . . .نيطسلفو جيلخلاو رصمو

 ببسب ًادساف برغلا ربتعت "ةيمالسإلا ةيلوصألا" نأ ىلإ امويوكوف راشأ
 ةلكشم نأ ةقيقحلا نكل «خلإ . . . هيف ةأرملا عضوو «ةيسنجلا ةّيلثملا ببسبو «ةيحابولا

 ةلكشملا نكل «ىلوألا ةجردلاب هتيحابإ تسيل برغلا عم 'ةيمالسإلا ةيلوصألا"
 بناوجلا ضعب عم مداصتت يتلاو اهيلع موقي يتلا ةقيقحلا ةيبسن يف هعم نمكت ىلوألا
 ةقلعتملا تاعيرشتلاو «دودحلاو «تادابعلاو «دئاقعلاك : يمالسإلا نيدلا يف ةتباثلا

 . خلإ . . .قالطلاو جاوزلا ماكحأ لثم ةرسألاب

 يف ابوروأ يف تزرب يتلا ةيشافلاب "ةيمالسإلا ةيلوصألا" امويوكوف هّبش

 نيبو «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ىلإ ملاعلا تداق يتلاو «نيرشعلا نرقلا نم تاينيثالثلا

 عم ضونخلا ديرأ الو «نيرخآلا عم حماستلا مدع وه ةيشافلاو ةيلوصألا نيب عماجلا نأ

 ءامهنيب قراوفلاو ةيشافلاب ' ةيمالسإلا ةيلوصألا" ههيبشت ةحص ىدم يف امويوكوف
 يذلا للملا ماظن قبطت تناك يتلا ةينامثعلا ةفالخلا حدتما امدنع هضقانت ىلإ ريشأ نكل

 يف رشع عساتلا نرقلا ىلإ ىطسولا نورقلا نم دتما يذلا ينيدلا حماستلا ققحي

 ةرتفلا كلت يف ضعبلا اهضعبل ةينيدلا قّرفلا داهطضا يف ةقراغ تناك ابوروأ نأ نيح

 . ةيخيراتلا

 ةيطارقميدلا وحن رّوطت اهيف ثدحي مل هنأب اهعيمج ةيبرعلا لودلا امويوكوف مال
 ةطلسلا نع يلختلل ةيبرع ةموكح يأ عوطتت مل هنأ ىلإ راشأو «يضاملا نرقلا لالخ

 ريثك ىلإ هّجوت ةعساو ةذخاؤمو ًاريبك مول ْنأِب كش نم سيل .ةيطارقميدلا ةحلصمل
 ةيسايسلاو ةيداصتقالا تالاجملا فلتخم ىف ةيبلسلا ةيبرعلا تاموكحلا تاسرامم نم



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارأو ىؤر

 تايالولا ىلإ هّجوي ربكأ لكشبو رخآ أمول نكل ؛ .خلإ . . .ةيركسعلاو ةيعامتجالاو

 «ةيركسع تايروتاتكيد خيسرت لجأ نم يمالسإلا ملاعلا يف اهلخدت ناك يتلا ةدحتملا

 يركسعلا بالقنالاب لوألا رمألا ىلع لثغ نأ نكميو «ةقطنملاب ةراض ةسايس ةسرامم وأ

 ىلإ ميعزلا ينسح هيف تلصوأو ((0.1.4: ةيكيرمألا ةيزكرملا تارباخملا هتداق يذلا

 قرشلا ةقطنم يف تابالقنالا ةلسلس هب تحتتفا يذلاو «م1959 ماع ةيروس مكح

 ةيقارعلا برحلاب يناثلا رمألا ىلع لثمغ نأ نكميو «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب طسوألا

 كلذ ةجيتن تناكو «تاونس ينامثل اهدمأ ةلاطإ ءارو اكيرمأ تناك يتلا ةيناريإلا

 هتلا ميخضتو «نيسح مادص ةيروتاتكيد خيسرتو ءاهتاقاط فازنتساو «ةقطنملا ريمدت

 هذه تلمكأ ثيح «ةيناثلا جيلخلا برح ءوشن يف ايسيئر اببس تناك يتلا ةيركسعلا
 . ةقطنملا ريمدت برحلا

 نأ امويوكوف انعم سحي الأ نكل « : يطارقميدلا ايكرت ماظن امويوكوف حدتما

 برقأ ايكرت ماظن نب انعم رعشي الأ ؟ةقيقح سيلو اناونع اهنوك ودعت ال ةيطارقميدلا

 وهو ايطارقميد ايكرت ماظن نوكي نأ نكمي فيك ؟ةيطارقميدلا ىلإ هنم ةيروتاتكيدلا ىلإ
 ايطارقميد ايكرت ماظن نوكي نأ نكمي فيك ؟ةبختنم تاناملرب ىلع هشيج بلقنا يذلا

 ماظن نوكي نأ نكمي فيك ؟بازحألا تارشع يركسعلا هسلجم لح يذلا وهو

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تارارقلا تارشع هتالارنج لطبأ يذلا وهو ًايطارقميد ايكرت

 نكمي فيك : ةياهنلا يفو ؟نييعرشلا باونلاو ءارزولا يسلجم نع ةرداصلا ةيسايسلاو
 تابغرل ةيداعملا تاسرامملا هذه لك سرامي يذلا وهو ًايطارقميد ايكرت ماظن نوكي نأ
 ؟بعشلا

 هجذومغ ضرفي نأ ديري لاز ام برغلا ْنأ ىري امويوكوف لاقل صخشتملا نإ

 لبقتسملا يف حجني لهف «نييضاملا نينرقلا لالخ هضرف يف لشف يذلا يراضحلا

 . كلذ يف كشأ ؟ديعبلا يضاملا ذنم هقيقحت يف لشف اميف بيرقلا
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 ةذع هنع تردصو «يضاملا نرقلا نم تاينيسمخلا علطم يف ريرحتلا بزح أشن

 اياضق فلتخمل ةلماك ةيؤر كلمي هنأو «مظنم بزح هنأب ايلوأ ًاعابطنا يطعت تاسارد

 فلتخم يف ادّدحم ايأر حرطيو «خلإ . . .ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةّمألا

 ثادحألا لكل ةيسايس تالي © مدقيو «يسايسلا نأشلاب ٌمتهيو «ةيعرشلا نوؤشلا
 5 نت

 دنع .فقي ال هنأب ةيسايسلا ةاليلحت ىلع علطملل يحويو «ةّمألا اهل ضرعتت ىتلا

 ودلا تاسايس مكحت يتلا نيناوقلل ةقبسم ةيؤر كلمي هنإ لب يسايسلا ثدحلا رهاوظ
 م

 لحارم ددح هن ةاسارك يف بزحلا نيبيو ءاهتافرصت * ىتلا دعاوقللو «ىربكلا

 راكفألاو ركفلا نأش نم بزحلا ىلعأ دقو ءوضعلا ٍجّردتل لحارمو «بزحلا ريوطتل
 2 و

 اهيف حضوت ابتك بزحلا ردصأ دقف ةقباسلا رومألا كلت لكل ًاقيقحتو «ريكفتلاو
 ماظنلاو «مالسإلا ماظنو «ةيمالسإلا ةلودلا روتسد :بتكلا هذه نمو ءاهنع هءارآ

 ٍؤ يعامتجالا ماظنلاو ءمالسإلا يف يداصتقالا

0 

 ُ يسايسلا ماظنلاو ءمالسإو :

 . خلإ 8 وبزحلا لتكتلاو .ةيمالسإلا ةيصخشلاو .مالسإلا
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 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 ءايشألا كلت لك فرع يذلاو «تقولا كلذ يف يمالسإلا نأشلل عباتملا ملسملا َنِ
 تاحاسلا يف نأش بزحلا اذهل نوكي نأ عقوتي «تاينيسمخلا علطم يف ريرحتلا بزح نع

 تاعامجلاو بازحألاب هنراق اذإ ةصاخبو «ةّمألا اهدهشتس يتلا عئاقولاو ثادحألاو

 فادهألا يف حوضولا مدعو ؛ماعلا حرطلا اهيلع بلغي يتلاو ةلحرملا كلت يف ةمئاقلا

 . خلإ . . . ةيلحرملا اهنع بيغتو «ميظنتلا يف ةقدلا مدع اهدوسي ىتلاو «لئاسولاو

 ابزح نكي مل هنأب أجافي نيرشعلا نرقلا ةياهن يف بزحلا عضول سرادلا نكل
 كلت دكؤي امثو «يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلا ثادحأ شماه ىلع ناك لب ءالاّعف

 نم ناكم يأ يفالو تاقوألا نم تقو يأ يف ةعساو ريهامج يأ كلمي مل هنأ ةيشماهلا

 «يمالسإلا ملاعلا عاقب لك لمشو ةيلاوتم ةنس نيسمخ ىلع ٌذتما هلمع ْنأ عم ةنكمألا

 (سرام) راذأ نم ١7و ٠١ خيراتب ريرحتلا بزح نع '"ةايحلا' تاقيقحت تراشأ دقو

 ةقيقحلا نكل ءرصمو ندرألا يف :نيتنثا نيتّيبالقنا نيتلواحمب ماق هنأ ىلإ م4٠

 لمعلا اهطبحأ يتلاو ندرألا يف اهب ماق يتلا يهو «ةدحاو ةيبالقنا ةلواحم يه اهنأ

 حلاص اهداق يتلا ةيناثلا نكل «ةيندرألا تاطلسلا عم نواعتلاب م197١ ماع يئادفلا

 مث «ةيركسعلا ةينفلا ةيلكلا نم قالطنالا اهططخم ناكو «م 191/5 ماع رصم ىف ةيرس

 ةلواحم ئهف «تاداسلا رونأ سيئرلا هيف دجاوتيس يذلا بعشلا سلجم ىنبم فادهتسا

 يف نيملسملا ناوخإلا ةعامج ىلإ يمتني ةيرس حلاصف «ريرحتلا بزحب اهل ةقالع ال
 :م 191١ ماع لوليأ ثادحأ لبق ناّمع يف حلسملا حافكلا لوؤسم حبصأ مث «قارعلا
 ىوتحم تاذ ةينيطسلف ةمظنم نيّيقارعلا نيملسملا ناوخإلاب هطابترا ءانثأ ًاشنأ ناك هنأل

 نكل «م141/7 ماع ركبلا نسح دمحأو نيسخ مادِص لايتغا لواح مث «يمالسإ

 يف لمعلاو ءرصم يف ةماقإلا مث «ةيروس ىلإ برهلل هرطضا امث تلشف ةلواحملا

 ماقأ مث «يلازغلا بنيز مهزربأو ناوخإلا تادايقب ةقالع ىلع ناكو «ةيبرعلا ةعماجلا

 تماق يتلا ةيداهجلا تاعامجلا لكل ًالصأ ميظنتلا اذه ربتعيو « ًايداهج ًايمالسإ ًاميظنت



 تالاقملا ضعبل ميوقتو ةسارد :يناثلا بابلا

 ةيضقب تيّمس يتلاو م1915 ماع بالقنالا ةلواحمب مهتا مث «كلذ دعب رصم يف

 ةلواحملا كلتل ةقالع ال هنأ دكؤملا نمو «همادعإب تهتنا يتلاو ةيركسعلا ةينفلا ةيلكلا

 عم ريرحتلا بزحو ةلواحملا كلت نيب تطبر ةيرصملا تاطلسلا نكل «ريرحتلا بزحب
 ةيجراخ افارطأ نأب جيورتلا لجأ نم ؛نيملسملا ناوخإلا نم ةيرس حلاص هنأب نيقيلا
 لودلا ةداعك ءرصم يف رارقتسالا عضعضت نيملسملا ناوخإلاك ةبيرق تسيلو ةديعب

 اهل داقنم بعشلا نأب ءاحيإلا لجأ نم جراخلاو دّرمت ةلواحم يأ نيب طبرلا يف ةمظنألاو

 نيملسملا ناوخإلا نأ ةصاخبو «هرارقتساو دلبلا نمأ ركعت يتلا يه ةيجراخن ىوق َّنأو
 . كاذنأ ةلودلا عم قافو ىلع اوناك رصم يف

 ةيريهامج كلتمي ملو ًالاّعف بزحلا نكي مل اذامل :لاؤسلا يتأي حيضوتلا اذه دعب
 ةباجإلا لجأ نم ؟ىلوألا ةظحللا ذنم ًاّينلع ناك هنأ عم تاقوألا نم تقو يأ يف ةعساو

 . هيلإ اعدو بزحلا هحرط اميف باوجلا نع ثحبن نأ يف دهتجنس لاؤسلا اذه نع

 تاهجوو هئارآ نع اهيف نلعأ يتلاو بزحلا اهدمتعا يتلا بتكلا انضارعتسا دنع

 راكفألا نع ثّدحت وهف «ريكفتلاو ركفلاو راكفألا نع ًازراب اثيدح كانه دجن ءهرظن

 مالسإلا راكفأ ةحصب ىهتني يذلا يركفلا عارصلا نعو «اهب ةقثلا ةداعإو ةيمالسإلا

 ربكأ نأ ربتعيو «ةيركفلا ةروثلاب نوكي امنإ ةّمألا ذاقنإ لأب بزحلا ثّدحتيو ءاهب ةقثلاو

 ةوعدلا بولسأ بزحلا مسريو «مالسإلا راكفأب مهتقث ةعزعز وه نيملسملا باصأ ءاد

 يه ةضهنلا نأ بزحلا ربتعيو ء.هدحو ركفلا ىلع ةدمتعم ةيركف ةدايق مايقب هدلحيف
 اهنوك وهو راكفألا ضفر هساسأ ىلع متي يذلا رايعملا ددحيو «يركفلا عافترالا

 مجني هنأبو ةحلصملا قّقحت ال اهنأب اهنالطب نايب ٌمصي الو ءرفك ماكحأ وأ رفك راكفأ
 اهباهذ تقبس يتلا ةيمالسإلا ةلودلا فعض لماوع بزحلا ددحيو ءاهقيبطت نع ررض

 يف مولز ميدقلا دبع ركذي امك «هقيبطت ةءاسإو «مالسإلا مهف فعض :نيلماع يف

 ةّمألا كاردإ مدع وه ةيمالسإلا ةفالخلا طوقس ببس ْنأ ' ةفالخلا تمده اذكه " هباتك



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 مهف ْنأ بزحلا ربتعي امك ءاهذاختا بجاولا تاءارجإلا كاردإ مدعو ةيريصملا اياضقلل
 مالسإلا ةلود ظفحي يذلا ّنأو «مالسإلا ةلود ديعي يذلا وه احيحص امهف مالسإلا

 ةفاقثلا ىلع ريرحتلا بزح بتك ضعب دكؤيو «حيحصلا مهفلا ىلع اهرارمتسا وه
 ميلعتلاو ةساردلا ةلحرم :اهالوأ :لحارم ثالثب ري بزحلا نأ ربتعيو «ةيبزحلا

 حبصي ىتح هيف شيعي يذلا عمتجملا عم لعافتلا ةلحرم :اهيناث . ةيبزحلا ةفاقثلا داجيإل

 املست ةّمألا قيرط نع مكحلا مامز ملست ةلحرم :اهثلاث . يعو نع اجتان افرع أدبملا

 . الماك

 ةيركف تاّيلمع نم هب قلعتي امو لقعلا نأش نم يلعي بزحلا ْنأ قبس ام ةصالخ

 يف ماعلا نأشلل عباتم ملسم يأ هب حرفيو ردصلا جلثي بّيط رمأ اذهو «ريكفتو راكفأو

 يتلا ةيفوصلا تاهججوتلا ىلع لعف درك ءاج هّجوتلا اذه نأ حجرألاو «ةلحرملا كلت

 ىلإ هنم ةيبيغلا ىلإ برقأ باطخلا لعجت تناك يتلاو .ءيمالسإلا طسولا المت تناك

 .ريكفتلاو لقعلا

 دنع ريكفتلاو راكفألاو ركفلا نع فيثكلا ثيدحلا اذه لثم ْنأ ئجافملا رمألا نكل

 لثمتي ملو «عقاولا يعو يف دّسجتتي مل هنأل ؟ ةقيقحلا ىلإ هنم راعشلا ىلإ برقأ بزحلا
 راكفألا دقن ىلع ةردق يف سكعني ملو «هحّرشتو عقاولا للحت ةيجهنم تاودأ يف
 راكفألاو ركفلا نع ثيدحلا يف ةمختلا هذه لثم هيدل بزح يف ضرتفملاف ءاهميوقتو

 «ةّمألاب طيحملا عقاولا راكفأل هتلبرغو هميوقت يف صيصختتلا ىلإ ميمعتلا نم لقتني نأ
 يف راكفألا ةيّمهأ طبر نع هثيدح يف صيصختلا ىلإ ميمعتلا نم لقتني مل ًالثم وهف
 نع ةلثمأ مدقي مل وهف .خلإ . . .دارفألاو تاعمتجملا ءانبو اهطوقسو متألا ضوهن

 ةيليصفت ةلثمأ مدقي مل امك «ةفالخلا طوقسو ةّمألا فعض ىلإ تأ يتلا راكفألا

 راكفألل ادقن مدقي مل - كلذك - وهو ,ضوهنلا ىلع ةّمألا دعاست يتلا راكفألل

 . . .يهقفلاو يلوصألاو يسايسلاو يداصتقالاو يعامتجالا لاجملا يف ةئطاخلا



 تاللاقملا ضعبل ميوقتو ةسارد:يناثلا بابلا

 ةيمالسإلا ةمظنألا ضرعب ىفتكا هنكل ءاهزواجت وأ اهلادبتسا بجي ناك يتلاو «خلإ
 لكشت يتلا ةيخيراتلا ءاطخألل ضرعتلا نود ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 عقاو نم اهلاصئتساو اهزواهت بجي يتلاو يسايسلاو يعامتجالاو يداصتقالا عقاولا
 يمالسإلا عمتجملا دوسي ناك يذلا فّوصتلل ادقن مدقي مل هنأ امك . مهتايحو نيملسملا

 . خلإ . . .هفقاوم نم ريثك يف هتهججو يتلا ةيفلخلا ناك يذلاو

 «ميلس رمأ اذهو «هريكفتو ملسملا راكفأ ءانغإ ىلع انيأر امك بزحلا صرح
 ةيجهنمل فلاخم اذهو أمات ًالافغإ بلقلا ءانغإ - هسفن تقولا يف - لفغأ بزحلا نكل

 ةحيحص راكفأب هألميو «هلقع ملسملا لمعي نأ ىلع صرحي مالسإلاف «مالسإلا
 ىلع - هسفن تقولا يف - صرحيو «ةرخآلاو ناسنإلاو ةايحلاو نوكلاو هللا نع

 فاخي نأو ءايندلا تابوبحم لك نم رثكأ هدحو هللا بحب هألميو «بلقلا جلاعي نأ
 ميظعتلا ٌقحتسي هللا ْنأل هللا مظعي نأو «هللا ميعن وجري نأو «هللا باذعو هللا ماقم

 ربتعي نذإ . خلإ . . .- ىلاعتو هناحبس - هيلع لكوتي نأو «هللاب قثي نأو «لالجإلاو

 ٌمتها هنأ ريرحتلا بزح يف ةلكشملا نكل «ناسنإلا زوفل نيّيرورض نيرمألا مالسإلا

 رمألا لمهأو ءاهحرط يتلا راكفألا ةيباوصل انميوقت نع رظنلا ضغب لوألا رمألاب
 ديلوت لجأ نم ةيمالسإلا ةيجهنملا يف يساسأ رمأ وهو «هؤاذغو بلقلا وهو يناثلا
 ىلع هربتعا هنأل ًايئاهن بلقلا ءانب لمهأ بزحلا نكل ءايندلا يف ملسملا درفلل ةيلعافلا
 .درفلا ءانب ةيويح يف اّيسيئر ًارصنع دقفي هلعج امم ءفّوصتلا ثاريم نم حجرألا

 ةرتفل بزحلاب طابترالا ةرهاظ دلو امم «تابقعلا هجو يف دومصلا ىلع هتردق ليعفتو

 . هنع ضاضفنالا مث ةدودحم

 ةيحان نم ةينيطسلفلا ةيضقلاب عساو طابترا هل ريرحتلا بزح نأ حضاولا نم
 نأبو «ةرشابم نيطسلف ةبكن دعب تءاج بزحلا ةأشن ْنأو «ينيطسلف هسّسؤم نأ
 لبق يندرألا ناملربلا ىلإ هئاضعأ دحأ لصو دقو «هراشتنال قطانملا عسوأ نيطسلف



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارأو ىؤر

 تعاض يتلا ةرغثلا وه ةفالخلا طوقس نأ هتأشن ذنم بزحلا ربتعا دقو «م195717 ةسكن

 ءاج مث «نيظسلف ريرحتب ةليفكلا وه ةيمالسإلا ةلودلا ةماقإ َنَأ ربتعاو «نيطسلف اهنم
 ةماعب يبرعلا لمعلا ةحاس يف اديدج ًارصنع لخديل تاينيتسلا يف يئادفلا لمعلا

 «يئادف لمع يأل ًاضفار هفقوم ىلع بزحلا يقب دقف كلذ عمو «ةصاخب ينيطسلفلاو

 - نآلا - داهجلا نأبو «ةلودلا مايقو ةفيلخلا دوجوب ةطبترم داهجلا ةيضرف نأ ًاربتعمو

 اذه ىلع بزحلا ّرصأ دقو «نيملسملا ىلع ًاضورفم سيل ةلودلاو ةفيلخلا بايغ يف

 نأ حجرألاو «ةلودلا هدنع زرابلا رصنعلا ذإ «هدنع ةّمألا موهفم بايغ ببسب فقوملا

 رثكأ ةروصلا حبصتو «هشيمهت يف يسيئر لماع ةينيطسلفلا ةيضقلا نم فقوملا اذه
 : برعلا نّيموقلا ةكرح فقومب ةينيطسلفلا ةيضقلا نم دماجلا هفقوم اًنراق اذِإ احوضو

 برعلا نيّيموقلا ةكرح نكلو ءاهيلع لعف ٌدركو ةبكتلا دعب أشن ةكرحلاو بزحلاف
 لمعلا ءوشن يف تلثمت يتلاو ةقطنملا يف تردص يتلا تاراشإلا ضعب عم تبواجت

 يف لاتقلا سرامتل نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا تأشنأف «م19704١ ماع يئادفلا

 ريغ نيطسلف يف داهجلا نأ ربتعاو هفقوم ىلع دماج يقب بزحلا نأ نيح يف «نيطسلف
 .ةلودلاو ةفيلخلا رظتنت نأ اهيلعو بجاو

 ةياهنو نيرشعلا نرقلا فصتنم هخيرات نم ريرحتلا بزح ةروص ملاعم ضعب هذه

 نع ريثك ثيدح امهنيبو «دودحم ريثأت ةياهنلا يفو ةدعاو ةيادب ؛نيرشعلا نرقلا

 مل ريكفتلاو راكفألاو ركفلا نع ريثكلا ثيدحلا اذه نكل «ريكفتلاو راكفألاو ركفلا

 موقت نرق فصن لالخ ةسارد يأ ردصت ملف ءهعضو يف ريكفتلا ىلإ بزحلا عفدي

 مل اذامل :لءاستتو «لئاسولا صخفتتو ,«فادهألا عجارتو «هتريسم دصرتو «هعضو

 راعش ريكفتلاو راكفألاو ركفلا نع ثيدحلا نإ لقن ملأ ؟نآلا ىتح ريهامج يأ كلتمي

 ! ؟ةقيقح سيلو


