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 كرت نأ دعب اهترداغمل ينقبس يتلا ايندلا هذه يف يدوجو ببس

 دنع هماقم عفري ريخ لك هنم هلصي نأ ىلاعت هللا وجرأ يذلا هرثأ َيف

 هرثأ نم ةّيقب الإ وه امف ًاريخ باتكلا اذه يف ناك نإو .هبر

 ميرك نع يدعب ردقب وهف كلذ ريغ هيف ناك نإو «ءبيظلا
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 ..مكل ركشلا

 ملع ىلع هتيتوأ امَّنِإ) :لاقو هيلع لضفلا دحج نمم هللاب ذوعأ

 هناحبس هلأسأ يذلا هللا لضفب الإ باتكلا اذه جرخ امف ««يدنع

 .يللزو يريصقت نم هاوح ام زواجتو هيف ام ريخ لوبق

 ركشلا صوصخو «ىلاعت هللا ركشل عبت الإ سانلا ركش امو

 دقف «هتاظحالمب يلع لّضفتو باتكلا ةعجارم ئبع يعم لّمحت نمل
 اذه جارخإل يلع حاحلإلا ريثك يبيتعلا دمح يتجوز وخأ يبيسن ناك
 نم هتدهش ام مامأ يتيلوؤسمب ينركذ الإ هاقلأ دكأ مل ىتح باتكلا
 نكي ملف «ةداهشلا اومتكت الو» :لوقي هلاح ناسل امنأكو ثادحأ

 ىدبأو هتعجارمب مّركت مث «هتيهنأ ىتح ةحسف يسفن نم يل لعجي
 .ًاريخ لّمؤملا صيرحلا تاظحالم

 ول يذلا زيزعلا قيدصلا روفصعلا دوعس زيزعلا دبع ابأ امأ

 تناك دقو «غلاب ام «هفيشرأو كارحلا ةعوسوم» ب فصاولا هفصو

 نع ديزي ام ىدبأ مث ءطقف دحاو موي يف باتكلا أرق نأب يتأجافم
 ام صقنل لامكتساو للخلل ًادس اهنم ريثكلا ناك ةظحالم نيرشع
 .اهب ذخألا نود جرخيل باتكلا ناك

 ال ةلاسر يل تلسرأ دقف حّرفم ةّيدعس ةبيدألا ةذاتسألا امأ
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 تمركت ذإ «باتكلا نع هتثّدح نم لكل اهركذأو اهب زتعأ لازأ

 اهتلاسر نم يفكيو ديعبلاو بيرقلا اهل دهشي ةبتاك ةبيدأ ةداهشب
 يف تأرق ام لمجأ هّلعلو ماعلا اذه تأرق م لمجأ نم» :اهلوق

 . اهنم هلوبق ًايجار اهدنع فقوتي نأ الإ ركشلا ىبأف «؛هباب

 فرعيسف نايلعلا دمح نمحرلا دبع وبأ زيزعلا قيدصلا امأ
 يف هرودو هرثأ نم اهب مّركت يتلا هتاظحالم ةيمهأ ميركلا ئراقلا

 «هنع تلم املك فاصنإلا نم ىنيّرقت هتاظحالم تناك دقو «كارحلا
 1 .ًاريخ ينع هللا كازجف

 نم ًاريثك نأ تحصفأ ذإ اوبرغتست نل مارك اي مكلعلو
 0 ةديّسلا اهتحرتفا دق لوصفلا نيوانعو ةمهملا تاظحالملا

 مث باتكلا ةعجارمب اهمّركت رصتقي ملو ءأّضن دعسلا اينار رصان مأ
 فّلكتت ءازجألا نم ريثك يف تناك لب ءبسحو اهتاظحالم ءادبإ
 اهتاظحالم تناك ىتح اهنع ينلأستو اهب ينشقانتل يب لاصتالا ءانع

 ةزيزعلا كترسأل يتايحتو يركش يلبقاف «ةيمهألاو ةقّدلا ةياغ يف
 .كتقو نم ءزج ينتحنم يتلا

 ةيطارقميدلا ةكرحلا» انتكرح يف ىلوألا ةراشتسملاو ةليمزلا امأ
 يسايسلاو ينوناقلا اهيأر ناك دقف «يريسعلا ءاميش ةسنآلا «ةيندملا

 تناك امك يهو «لمعلا اذه يتكراشمب اولضفت نمم انيخوو ًاديرف

 ةحاجرلا بناجت الف هب اهريشتسا امم بناوجلا هذه يل نّيبت ًامئاد
 .ءاميش كل ركشلا ليزج ًاركشف «ًادبأ اهيأر

 وه ءدنسلا يلع فسوي وبأ زيزعلا خألاو بيرقلا بحاصلا
 :ملسو هبحصو هلآو هيلع هللا ىَلص نبنلا ثيدح ًالثمتم يدنع

 ةلفان نم ربتعي لمعلا اذه يتكراشم ىلع هركشف ؛هيخأ ةآرم نمؤملا

 لاب وذو ينلغشي رمأ لك يف ًامئاد ركشلا لحم يلع يخأف «لوقلا
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 ثادحألل ًارصاعمو ةيملع ةريخذ هنوكو «هيأر نع هيف ىنغتسأ ال

 سيف ادحأ هيراجي آل هيأر ناكف اهعبج

 نع ةزيممو ةمهم ةرظن يريطملا يبذع زيزعلا قيدصلل ناكو
 يذلا وه يبذعف «هقيثوتو يتيوكلا كارحلل هتيمهأو باتكلا عقوم

 يف قارغتسالا نود ربكألا ةيوازلاو كارحلل ةديعبلا ةرظنلا يطعي

 بجاو ًامئاد يأر نم يلع هب لضفتي ام زّيمت ىلع هركشف « اهليصافت

 ءاهزيمأ ةفص لك نم توح يتلل ماتخلا كسم ترخدا دقو

 باتكلاب اهتيانعو اهبرق نم لاخأ يتلل ءهّمهأ يأر لك نمو

 مأو يتجوزو يتبحاص يبيتعلا ةرون ىلإ «هتبتك نم يه اهّنأ بتاكلاو

 عوبسألا ذئم ةجوزب امود ركذأ نأ ًارخف يفتكأ ال يتلاو «يئانبأ

 هدنست ةرهاظمو عّمجت يف اهجوز عم جرخت اهجاوز نم لوألا

 اهفقوم اذهو دايز مأك ةجوز «ةميركلا اهترسأو يه هفقوم معدتو

 نوكي نأ نكمي فيك لب ؟باتكلا يف اهرثأ نوكي فيك ءدبلا ذنم

 !؟اهقح اهيفوم ركشلا

 نأ ًاّيلج حبصأ «لضفلا يلوأ لضفل ركشلاو ركّذلا اذه دعبو

 ةقيقح يدنع نم ملعلا ءاعدإو يدحو يدهجل باتكلا ةيسن مدع

 ام نسحأب متمهاس نم اي مكل ركشلاف ءهعّئصتأ ًاعضاوت ال اهّرقأ

 صقنلا هيرتعي نأ نكمي ام ءاقيأ نع مكنم رذتعأو «باتكلا اذه يف

 ٠ ير يصقتب للخلاو
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 تنرتنإلا تفشتكا امدنع

 ؟دوجوم تنأ له ءدمح :قراطلا

 . .قراط ًالهأ (معن :دمح

 ؟ًاطيسب ًاميمصت يل لمعت نأ نكمم له :قراطلا

 !؟اذام ل ميمصت :دمح

 ءارمح ةرئاد يف اهعضت نأ كديرأو ةروص كل لسرأس :قراطلا

 .؛لحرا» ةملك بتكت هطسو يف رمحأ طخ ةروصلا قوف نم اهعطقيو

 ؟ةروصلا نيأ :دمح

 مستباف حابصلا دمحملا رصان ءارزولا سيئر ةروص هل تلسرأف

 !دمح يخأ

 جمائرب ربع يخأ نيبو ينيب راد ام وه راوحلا اذه ناك

 ةعماج ىف يبتكم ىلع نم (346556386:) رجنسام فورعملا ةثداحملا

 /لوألا نيرشت ١7ا/ ءاثالثلا موي رهظ لمعأ تنك ثيح ؛تيوكلا

 ةلودم يتنودم يف ةلاقم ةباتك نم يغارف دعبو ٠٠١4 ربوتكأ

 :ةريخألا اهترابع تناك يتلاو «لضفألا قحتسنا ناوئعب  قراطلا

 ناك امهم لمع يأ «ًائيش لعفنو نييلمع نكتلف تااليمزلاو ءالمزلا»

 .؟ةيلاعلا ةمهلابو صالخإلاب ربكيو مظاعتي ًارثأ كرتيس ًاطيسب
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 اهيبيصت هلح :تنياط .سلا ةروضلا دمتس يغأ يل لسرأ ءانه

 .اهل ًاراعش تناكو «لحرا» ةلمح اهب تأدب يتلا ةلاقملا هذهل

 [1.. لقفل قعاتسمل

 (لحرا ةلمحلا ةروص)

 نم ريثكك ةرباع ةلاقم درجم وأ ةفدص ةلاقملا هذه نكت مل
 فقوم ىلع ًاقيلعت وأ نيعم روعش نع ًاريبعت اهبتكن يتلا تالاقملا
 لبقو 70١5. لبق تاونس ذنم أدب كارح ةجيتن تءاج لب ءام
 بابشلا اهيف بلاط يتلا ةنسلا كلت «سمخ اهيبن» ةلمح قالطنا
 ١5 نم ةيباختنالا رئاودلا ليدعتب ةيديلقتلا ةيسايسلا ىوقلا مهعمو
 ذه يدع ام 5 نيح غلابأ ال يننإ ءرئاود سمخ ىلإ ةرئاد
 نم اهبقعأ امو سمخلا رئاودلا ةيضق يف 7٠٠١5 يف يبابش كارح
 4 تابعت ضم ىلإ اريصسم لازي ال كارحو .تادحأ
 .تيوكلا ىلإ تنرتنإلا لوخد عم ًاديدحتو يضاملا

 لبق نم ةيرشبلل رفاوتت مل فورظ داجيإ يف تنرتنإلا مهسأ دقل
 ىلإو «راكفألا لقنو ةمولعملا راشتناو لصاوتلا لاجم يف ًاصوصخ
 رثكأو رثكأ ةجردبو لوألا يقينا رك باقل انج ريقعي نييك لج
 ةهاترثإ يف مداقلا ليجلاو انقبس يذلا ليجلا نم ًارثأتتو ًاريثأت

 هقبس نمم ثرو ليج نحنف ؛ انتي نيب طيسو لرجل ةريبك اننراروسمف
 ثرويس يذلا ليجلا انثإ امك. +برغلا ةمأ ىئوتسم ىلع ةيئانثتسا ًافورظ

15 



 .هانثرو امم ًاريخ مهثرون نأ لمأتو ةمألا هذه ءانبأ نم هذعب يتأي نم

 تيهذ نيح ١9196 ةنس نم فئاصلا مويلا كلذ ركذأ لازأ الو
 ةينواعتلا تايعمجلا ىدحإ ىلإ دمحأ ةرشابم ينم رغصألا يخأو انأ

 ثالثلا تناك ثيح تنرتنإلاب لاصتا ةقاطب يرتشنل (تكرام ربوسلا)

 ةيفاك ةدم تاعاس ثالثلا نظأ تنكو ءدحاو رانيدب تاعاس

 .(تنرتنإلا) لوهجملا اذه فاشتكال

 امو تنرتنإلا اذه وه ام اهنيح ملعن نكن مل لاحلا ةعيبطب

 نكن مل اننإ «رتويبمكلا ةشاش لالخ نم انل حتفنيس يذلا ملاعلا

 نيقهارملا لوضفب اننكل «ىتح اينف هب لاصتالاب موقن فيك فرعن
 وحن تاوطخ يب تزفق يتلاو ةلجعتسملا ةوطخلا هذه ىلع انمدقأ

 .هيلإ لصأس يننأ لبق نم نظأ نكأ مل ملاع
 انتالواحم لك ىلع أرط يذلا ريغتلا وه ناك «مدوملا» توص

 ةحتف لكل كالسألا لاصيإ يف براجت ةدع دعبف تنرتنإلا لوخد يف
 انم بلطي غارف لك يف لاصتالا مقر لاخدإ دعبو «رتويبمكلا يف
 يتلا حورلا هنأ دعب اميف انفرع يذلا ؟مدوملا» زيزأ انعمس هتئبعت

 كيدي نيب عمتجم ملاع ىلإ لوحتيف ؛ىمعأو مصأ زاهج يف ثعبنت
 !!'مس 4٠ اهتحاسم زواجتت ال ةشاش يف

 ىلع طغضن انلعجي راظتنالاو لوضفلاو بقرتلاو سّجوتلا ناك
 وهو زيمملا مسالا كلذ انحمل ىتح «ةشاشلا يف انمامأ جمانرب لك

 ناك يذلاو ؛(مننع) لا ةرتفلا كلت يف ريهشلا ةثداحملا جمانرب

 ملاع ىلإ انوقبس نيذلا ةسردملا يف ءاقدصألا نم ةلق ثيدح

 ضعي ةئبعت ينم بلطف جمانربلا رز ىلع تطغض ةعرسب «تنرتنإلا
 اذإو ةقفاوملا رز ىلع تطغض اهتئبعت دعبو «يتانايبب تاغارفلا
 يهو ةيزيلكنإلا لمجلاو تاملكلاو فرحألا اهؤلمت ءاضيب ةشاشب
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 ًاعبرم يل حتف تاظحل دعب «ةعرسب ىلعألا ىلإ لفسألا نم كرحتت
 تيوكلا مسا نع انثحبف .ةباتكلل غارف هيفو لود ءامسأ هيف

 يتلا ةثداحملا ةفرغ ىلإ انَلَخْدَأَف جمانربلا بّلطتي امك ةيزيلكنإلاب

 «معن «تنرتنإلا لوخد نم ًادج انبرتقا اننأب انسسحأ اهيلإ انلوصوب
 ىلإ دعب لصن مل اننأ يف كشلا ناك ةظحللا هذه دنع ىتحف
 يلع درف (مكيلع مالسلا) :ةباتكب تمق ىتح ًامئاق لازي ال تنرتنإلا

 (©ن6628480) فّرعملا لباقم يف ةيحت (مالسلا مكيلعو) :ضعبلا

 . جمانربلا يل هراتخا يذلا

 رهظُي ىتح رتويبمكلا ةشاش مامأ دعقملا عزانتن يخأو انأ تأدب
 نع اّنم لك ىضاغتو «!تنرتنإلا لامعتسا يف ةئراطلا هتراهم اثم لك

 الو (9هانادطء) بويتوي كانه نكي مل اهموي «قئاقد لبق رخآلا ةلاهج

 (850ه060 لغوغ كانه نكي مل أو ([1810165) رتيوت الو (؟20956001) كوبسيف

 . !(ههها6) لغوغ لبق تنرتنإلا ناك فيك اوليخنت نأ مكلو

 مهأ نم يه يتلا عقاوملا كلت بايغ نم مغرلا ىلعو هنإ
 ملاعلا تزح كنأ ينعي اهتقو تنرتنإلا ناك ؛مويلا تنرتنإلا عقاوم
 .ةيبرعلا ثدحتي ال هبلغأ ناك نإو كمامأ هتسلجأو

 (نيأ) عقوم ناكو ءاّدج ةدودحم ةيبرعلا عقاوملا تناك اهنيح
 دجاوتلا ةياغ امه ًابيرقت تاينيعتتلا كصحم» يف ؟خيست) اهدعب مث

 عقاومو ةعضاوتم ةيبرع براجت ىلإ ةفاضإ ءانيلإ ةبسنلاب يبرعلا

 نكن مل متهي نم نكل «تايناكمإلاو ميمصتلا ةطيسب ةليلق ةيصخش
 عقاوملا الو يملعلا ثحبلا يف نيلغشنم انسلو ةمولعملا نع ثحبن
 فاشتكا ربع ةعتملاو ةيلستلا نيقهارمك انمامتها لج ناك ءةيصخشلا

 .رثكأ ال حرملاو بعلل نيتلهسو نيتديدج ةحاسو ناديم

 تنرتنإلا هكرتي يذلا ريثأتلاب اهنيح رعشن نكن مل لاحلا ةعيبطب
 ةلحرمو ةيبرتو ةفاقث نم يتأي يذلا رخآلا عم ؟يئادبلا» لصاوتلاو
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 رثألا يفكي «ةشاش الإ هنيبو كنيب لصفي ال فلتخم كولسو ةيرمع
 نم مغرلا ىلع يذلاو رخآلا سنجلا عم لصاوتلا ّيف هكرتي يذلا
 وأ ةفرعم رخآ تلعج عمتجمو ةفاقثو ةيبرت عم مدطصي هنأ الإ هتءارب

 يف تنك نيح يأ «تاونس 5 نم رثكأ دوعت تايتفلاب يل ةطلاخم

 يمع تانب عم ًاحومسم بعللا ناك اهموي «ءيرمع نم ةعساتلا
 هّجوُت تاداقتنالا أدبت كلذ دعبو «ةيلئاعلا تارايزلا مايأ تاريغصلا

 يف ركبملا رمعلا كلذ ذنم ريسلا مهب ضرتفُي نيذلا ةيبصلا ىلإ
 «يضاملا نم رخآلا سنجلا ءاغلإب أدبت يتلا ةلوجرلا تاوطخ

 .ةايحلا ةّنس الول «لبقتسملا امبرو ءرضاحلاو

 خيشلا تاقلح ذنم هيلع ُتأشن يذلا ينيدلا مازتلالا نإ امك
 ءازجأ اهيف تظفح يتلاو يحلا دجسم يف «ينيطسلفلا» ناّسح وبأ
 ةرسألاو يسفن مامأ يتيصخش غبصي لازي ال ناك ميركلا نآرقلا نم
 تايلطتمل ًةيفانم طقف تسيل رخآلا سنجلا ةفرعمف «ءاقدصألاو

 ةرظنو ريمضلا بينأت هبكترم قحتسي ًاعرش مارح يه لب ةلوجرلا
 .عمتجملا لبق نم ةنادإلاو موللا

 وأ راكفألا وأ رمعلاب فيتخملا عم لصاوتلا كلذ «عبطلاب

 انتايصخش نيوكت ديعيو «يليج ءانبأ يف حضاولا هرثأ كرتي ناك ءسنجلا

 .تنرتنإلا ملاع يف ًافولأم حبصأ يذلا رخآلا كلذ ىلإ انترظنو

 ىلوألا تناك «ناطيخ»
 ةنس نم ربوتكأ /لوألا نيرشت رهش تاياهن يف ةليللا كلت ركذأ

 (سن) جمانرب يف (1اد»#نا) رهشألا ةثداحملا فرغ ىدحإ ؛. 4
 ةظتكملا ةقطنملا ؛ناطيخ» ةقطنم ثادحأ ربخ نولقانتي بابشلا أدب

 ثيح «ةقيقشلا ةيرصملا ةيلاجلا اهيلع بلغت يتلاو ةيشماهلا ةلامعلاب

 ديعص نم مهبلغأ  نييرصملا لاّمعلا نم ةعومجم نيب فالخ بشن
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 تاكابتشا ىلإ فالخلا روطتو نييويسآلا لاّمعلا ضعب عم  رصم

 اهيف لحخدت بغش لامعأ ىلإ لوحتتل تدتما نيتيلاجلا نيب ةريبك
 .ةيركسعلا تايلآلاو ةطرشلا لاجر نم تارشعلا

 .ةثداحملا ةفرغ يف ىلاوتت تارّوطتلاو .ءانثألا كلت يف أدب

 تَرَس نأ دعب «ناطيخ» ةقطنم ىلإ باهذلل يتيوكلا بابشلا يعادت

 ٌرفتسا امك ءعاضوألا ىلع ةرطيسلا ةطرشلا لاجر نادقف نع ءابنأ

 نع ثدحتت تاعئاش نوكت امبرو ءابنألا ضعب يتيوكلا ٌبابشلا
 فالتإ وأ ىذألل ةقطنملا نكست ىتلا ةيتيوكلا تالئاعلا ضعب ضرعت
 ١ .تاكلتمملا

 هجوتلاب يتيوكلا بابشلل يوفعلا كولسلا كلذ نأ يداقتعا يف

 نم ًالماع تنرتنإلا ناك هعون نم كرحت لوأ وه «ناطيخ» ىلإ
 فييراك هيكل ٠ ادع يئادبو طيسب لكشب نإو هيف ةرثؤملا لمارعلا

 نم تاوئس دعب يتأيس ديدج دهع ىلإ ةراشإو ةيادب ربتعي ًايعوضومو

 .ةيوفعلا نع دعبأو ًاديقعت رثكأ لكشب ةثداحلا كلت

 برعلا رواحت انه
 ءارآلاو راكفألا نيب لصاوتلل رخآ ًاناديم ةيبرعلا تايدتنملا تناك

 اهعاقيإب ةزيمتملا ةصاخلا اهؤاوجأ تايدتنملل تناكو «دارفألاو

 لصاوتلا ىتح وأ (من#) لا لثم ةثداحملا عقاوم ىلإ ةبسن ءيطبلا

 ىلع ةيبرعلا تاحاسلا ىدتنم ىلإ راشيو (3865562865) رجنساملا ربع

 .14817 ةنس سرام /راذآ رهش يف ئشنأ يبرع ىدتنم لوأ هنأ

 ًادج ًارخأتم الإ تايدتنملا ناديم ىلإ لخدأ مل ىلإ ةبسنلاب

 لاعف لكشب هيف ٌتكراش ىدتنم لوأف ءيبرع اهتأشن ةنس ىلإ ةبسن
 .ًابيرقت 7٠١9 ةنس يف كلذو ةيتيوكلا ةيلاربيللا ةكبشلا ىدتنم وه
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 تاشاقنلاو ةحورطملا تاعوضوملا ثيح نم قحب ًاريثم ىدتنم ناك

 «ةيعوضوملاو ةيملعلاو يقرلاب اهنم ريثك زيمت يتلا ةيفاقثلاو ةيركفلا

 طوطخلا لك زواجتت يتلا حرطلا ةأرج يف نمكت هتراثإ تناك كلذك

 ام « مرحم وأ عونمم عىل ًارابتعا عضت الو نيريثكلا دنع ؟ءارمحلا»

 لحمو ماعلا يأرلل ًاعوضوم نوكي ةرم نم رثكأل ىدتنملا لعج
 .نينيدتملا وأ (ناملربلا) ةمألا سلجم ءاضعأ ضعب لبق نم موجه

 نيملسملا ناوخإلا نم اهنيح ينوك نم مغرلا ىلع َيلإ ةبسنلاب
 دجأ ال تنك «ةيمالسإلا رظنلا ةهجو نم ىدتنملا يف كراشأو

 عراق انهت فؤوو راكفأ نم هدقتعأ ام حرط نم ًادبأ اجرخ

 لكشب ًاعوضوم ركذأ .ليلدلاب ليلدلاو لقعلاب لقعلاو ةجحلاب ةجحلا
 .اهيف تكراش وأ اهتبتك يتلا تاعوضوملا تارشع نم ددحم

 دنع (ءاقترالا وأ) روطتلاو ءوشنلا ةيرظن نع ناك لوألا عوضوملا

 ىرأ تنك يتلا رظنلا ةهجو بسحبو ؛«ًايديلقت» تنك ثيح نيوراد

 تابثإ ليبس يفو «ةيرظنلا كلتل ةدشبو ًاضراعم ءاهنيح اهتحص
 تمجرتو ةكاضبأ ةدع ىلع تعلظاو «بتك ةدع تأرق يرظن ةهجو

 يرظن ةهجو باوص تبثأل «ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيبنجأ عطاقم ةعضب

 نإ لاقُي قحلاو ءاهتحصو ةيرظنلا ةيملع ىري يذلا رخآلا لباقم يف

 مزتلا شاقنلا يف نيكراشملاو نيرواحملا نم رخآلا فرطلا
 دتمي اذه انعوضوم لعج ام ؛كلذك شاقنلا يف ةيملعلاو ةيعوضوملا
 ةرمتسملا تاشقانملا نم عوبسأ نم رثكأ لاوطو «تاحفص ةدع ىلع

 .ةرابعلا تّحص نإ يملعلا «دانعلا» نم ءيش اهبحاص يتلا

 ةيلاربيللا ةكبشلا ىدتنم ىف شاقنلاو راوحلا ءاوجأ تناك دقت

 وفصلا كلذ رّكعي الو :نايحألا نم ريثك يف قحب ةديفمو ةيرثم

 نم ةّرفتسمو ةقهارم ةليلقو ةقرفتم تاكراشم الإ يعوضوملا يملعلا
 هتجحو ضوفرملا هبولسأب هنيدو هدقتعم ىلإ ءيسي امهدحأ ؛نيفرط
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 الو ةركف ىلع موقي ال داحلإب هلقع ىلإ ءيسي رخآلاو ؛ةكيكرلا
 ةركنئتسم ظافلأ لالخ نم هءوس رهظي يسفن فقوم ىلع لب ةجح
 !ناميإلاو دقتعملا باحصأب ءازهتساو زازفتساو

 كلت نم رياربف /طابش رهش يف ًاديدحتو ٠٠١7 ةنس تايادب يف
 تفخأ ةلاسرب لمعلا نع ةيتيوكلا ةيلاربيللا ةكبشلا تفقوت «ةنسلا
 مهتردق مدع نع ىدتنملا ىلع نومئاقلا اهب ربع «ترهظأ امم رثكأ
 ىلع راتسلا ةلاسرلا كلتب لدسيل ءاهونّيبي مل فورظل رارمتسالا ىلع
 ّدسي ملو «يريدقت بسحب ةراثإو ًايفاقثو ًايركف ةيويح تايدتنملا رثكأ
 ةلواحملا ةيتيوكلا ةيلاربيللا ةكبشلا فقوت هفّلخ يذلا غارفلا

 مايأ رخاوأ «ةرتفلا كلت يف زرب رخآ ىدتنم اهلواح يتلا «ةفلتخملا»
 عمج لدا 5٠١1 ةنس يف يأ «ةيتيوكلا ةيلاربيللا ةكبشلا ىدتنم
 «؛ةيتيوكلا ةينطولا ةكبشلا» ىدتنملا مسا ناكو اهئاضعأ تاتش

 وأ ةيركف اهنوك نم رثكأ ةيسايس ةغبصب ّعِبُّص هنأ فالتخالا لحمو
 لّثمي ناك  ريبك دح ىلإ  هنإ امك .ىتح ةيجولويديأ وأ ةيفاقث
 ةلتك اهمسا ةيناملرب ةلتك يف لثمتي نيعم يسايس فيط رظن ةهجو
 .كاربلا مّلسمو نودعسلا دمحأ نابئانلا اهمعزتيو يبعشلا لمعلا

 يف ًايويحو امهم ًارود «ةيتيوكلا ةينطولا ةكبشلا» تّدأ دقل
 ىقتلم ةكبشلا هذه تناك كلذبو ءًاديدحت يسايسلا نأشلا لوادت
 رثكأ نم تحيصأ ىتح «ةفاحصلا باّتكو ءاطشنلاو نييسايسلا

 كلذ يف تيوكلا ىوتسم ىلع ًةرايزو ًةعباتم ةينورتكلإلا عقاوملا
 يسايسلا ماعلا يأرلا عنص يف حضاو لكشب تمهسأ امك «تقولا

 يف ةكراشملا ٌتلزتعا امك اهتلزتعا يننأ الإ يف ةكراشملاو
 لكشب اهب ًامتهمو قراطلا ةنودم يتنودمل ًاغرفتم .ًامومع تايدتنملا

 رثكألاو مهألا رودلاب موقت ةيتيوكلا تانودملا تناك ثيح ؛ ربكأ
 .ةرادجب كلذ قحتست تناكو ثادحألا يف ًاريثأتو ًالعافتو ةيلعاف
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 ديدج دقع ةيادبو دقع ةياهن
 ىتحو يضاملا نرقلا تاينيعست فصتنم ذنم تنرتنإلا ناك دقل

 عم ربكأ ًادادعأ مضيو روطتي ةيناثلا ةيفلألا نم لوألا فصنلا

 كلت ىلإف ءام دح ىلإ بيتر لكشب لصحي كلذ ناك نإو «تقولا

 عقاوم نآلا ىتح رهظت ملو دعب )23٠١5( بويتويلا دجوي مل ةرتفلا
 نإ لب )3٠١5( رتيوتلاو )35٠١7( كوبسيفلا لثم ىعامتجالا لصاوتلا

 ةيادب يف رهتشاو تاينيعستلا رخاوأ يف اَلِإ رهظ دق نكي مل لغوغ

 .ةيناثلا ةيفلألا

 ةبسن بيتر دقعك تاينيعستلا دقع نع انه ثدحتن نحن ءنذإ
 تلعج مقاوم نم اهيف رهظ امو ةيناثلا ةيفلألا نم لوألا دقعلا ىلإ

 محدزي ناك نأ دعب تاعمتجملاو دارفألاب ًامحدزم ًاملاع تنرتنإلا

 .تامدخلاو عقاوملاب

 ءًادودحم انليج ىلع تنرتنإلا ريثأت ناك تقولا كلذ ىتح

 وه دحاو فرط نم ًابلاغ ناك تنرتنإلا ىوتحم نيبو اننيب ةيلعافتلاف

 «كولسلاو تافاقثلاو راكفألا فلتخمل يقلتملا نحنو تنرتنإلا

 ناك ءرثألا ةليلقو ًادج ةليئثض ربتعت اهنإف تغلب امهم انتاكراشمو

 عقاوم يه ةرتفلا كلت انليج نيب ًاعويشو ةراثإ رثكألا رفاوتملا
 .ةثداحملا جماربو

 دقلف ءبستحأ مل ثيح نم ةيديهمت ةلحرم تايدتنملا تناك

 ىلإ تايدتنملا يف ءالمزلا نم نيريثك تذخأ امك ءودهب ينتذخأ

 ًاديدج لازي ال اهنيح ناك «تنرتنإلا عقاوم نم فلتخم رخآ ملاع

 00 ا ا
 ىلع ترهظ يتلا تنرتنإلا تاعرص رخآ (810ه©5) تانودملا تناك

 لّلستي اهنع ثيدحلاو اهتعمسو اهرابخأ تأدبو «ةيبابشلا ةحاسلا
 .ةثداحملا عقاومو تايدتنملاك ىرخألا تنرتنإلا عقاوم ىلإ
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 يننكل «ةرم لوأل تانودملا نع تعمس ىتم ًاديدحت ركذأ ال

 ىتح اليوط ثحبلا مدي ملو «تنرتنإلا ملاع ىلع ديدجلا مداقلا اذه

 ةيفيكو تانودملا نع ثدحتت ةريثك تاعوضومو عقاوم ىلع ٌترثع
 . كب ةصاخ ةنودم ءاشنإ

 ءّيلإ ةبسنلاب ًازيمم ٠٠١0 ويلوي/زومت 5١ سيمخلا موي ناك

 - سائلا اهروزي تنرتنإلا ىلع يب ةصاخ ةحاسم كلتمأ ةرم لوألف

 اهموي «نيرخآلا ىلع ًافيض نوكأ الو - ضرتفأ تنك اذكه وأ

 هلّدبأ ملو اهل هترتخا مسا لوأ وهو «قراطلا ةنودم» يتنودم تأشنأ

 وه يتنودمل ةفاضتسالا عقوم ناكف «هريغ ملكتسا ملو ًادبأ

 مل اهموي .«تانودملا ةفاضتسا عقاوم رهشأ نم ناكو (طامهنم0)

 لب «ريياعم ةيأ عضأ اهدنع نكأ ملف لضفألا وأ رهشألا هنأل هرتخأ
 جمانربلا ينم بلط .رثكأ سيل ملاعلا اذهل فشكتسم درجم تنك
 ةنودملل ًاناونع راتخأ نأ ةيمستلا ىلإ ةفاضإلاب ةنودملا ممصي يذلا
 ةملك راتخأ نأ ينم بلط مث فوجب .ةلامعتو .طاهععمهغ.ءمزت# ناكو

 مويلا ىتح لازت ال ةلمج تنفلأف «ةنودملل ًاراعش وأ ةيفيرعت نوكت
 دقلف «ةيرحلا وهف ...نمث ةيرحلل ناك نإ» :لوقت يتنودم جوتت

 ةيرحلل سيلف اهيواسي نمئب رّدقت ال ةيرحلا نأ دقتعأ لازأ الو تنك

 .ةيرحلا الإ نومضملاو ىنعملا يف فدارم

 راوزب ًابحرم ةديلولا يتنودم يف تاملك لوأ هللا مساب تأدب
 نردحيبم فيك ىأ ربه نم اهنيح ملعأ 0 5

 ميحرلا نمحرلا هللا مسيل

 هذه يل عضأ نأ تببحأ . . .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
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 حقالت دنعف «يراكفأ ينوكراشيو مهراكفأ سانلا كراشأل ةنودملا

 ةنودملا هذه يف يتسايس نوكتسو «ومنتو لوقعلا جضنت راكفألا

 : يه سسأ ة ةثالث ىلع ةمئاق

 ..فالتخالا ناك امهم يأرلا ةيرح عيمجلل

 لب ركفلل ًادييقت سيل بدألاب ديقتلاو «عيمجلا دّيس وه بدألا
 . . ةنيزو هل مارتحا وه

 لكف ء.هيف مالكلا عنمُي عوضوم يأ يتنودم يف نوكي نل

 . . ةحاتم عيضاوملا

 وهو «يراوز نيبو ينيب يذلا دقّقعلا ةباثمي سسألا هذه

 ةطلسلا صضرف باب نم مكحلا اذه سيلو ءمهمكحيو ينمكحي

 . .لدابتملا قافتالاو ميظنتلا باب نم وه امنإو

 اولاعتف «ةنودملا هذه ةيحاتتفا وهو لوألا ىعوضوم اذه ناك

 . ىهتنا 4 .اركشو . . . كراشتن يعم

 تنّيب يننأ تبسح نومضملاو ةغايصلا ةكيكرلا تارابعلا كلتب

 ةبارغل ايو «يريغ نم هبلطأو يسفن هب مزلأ امو ةنودملا ةسايس
 اهعمجأب ايندلا بطاخأ يننأكو ةيحان نم تنك دقلف ءاهنيح فقوملا

 رعشأ تنك ىرخأ ةيحان نمو ء!اهتاسايسو يتنودم بقرتت طقف يهو
 الف ءاملا ىلع ظأ وأ دحأ ينعمسي الف ءارحص يف خرصأ ينن ءنأ

 يننكل !ا نوره مولا دحأ هأرقي ذأ نكن قا قتاملك نم نفع

 !؟ريسملا اهبقعي لهف ةوطخ تأديب

 تنرتنالا ناردج ىلع

 بسحبو ثيح تاينيعستلا ةيادب يف ًاركبم ترهظ تانودملا

 لوه نيتسوج ىعدي صخش ىلإ بسني ايديبيكيول ةرحلا ةعوسوملا
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 رثيب ربتعي امنيب «ةيصخش ةنودم أشنأ نم لوأ هنأ 1944 ةنس
 ةيادبلا نكل 219949 ةنس (6608) ةملك مدختسا نم لوأ زلوهريم
 ىلع ةيكيرمألا برحلا عم تناك عساو لكشب تانّودملل ةيلعفلا

 قارعلا ىلع برحلل نوضهانملا مدختسا ثيح ؛١٠7* ةئس قارعلا

 ةيكيرمألا ةرادإلا ىلع اهموجه نشت ربانمك تانودملا اكيرمأ يف
 ام اطخ ةكسو تودحلا دفع

 ةرهاظ ىلإ نيودتلا لوحت 27٠0085 ماعلا نم يناثلا فصنلا يف

 تأدب دقف 7٠١8. ةنس نم ًءادتبا ًاريبك ًاراجفنا تفرع ةيملاع
 نع فلتخت «تنرتنإلا ةكبش ىلع ةزيمم ةديدج ةعومجمك تانوذملا

 عقاوملاو تايدتنملاو ةشدردلا عقاومو ةيكيسالكلا عقاوملا ةيقب
 تانودملا نيب ةكرتشملا تالصلاو طياورلا تدعاس دقو «ةيصخشلا
 ومن ةبسن تققحو «ةتفال ةعرسب ترثاكتف ءاهسفن ضرفت نأ ىلع
 ماع تاّيئاصحإ ريشتو .تنرتنإلا عقاوم فانصأ ةيقب ريثكب ٌقْوُقَت
 تراشأ دقو ءملاعلا يف ةنودم 0 66 نم رثكأ دوجو ىلإ 67

 ددع نأ» يناملألا (2لمع) تندز عقوملا أ ًاقفو  قوسلا تاسارد

 لوح عيرس لكشب ديازتي اهؤاشنإ متي يتلا ةيصخشلا تانودملا هذه
 ١0 نم برقي ام نآلا كانه نأ ةيئاصحإ رخآ ريشت ثيح ؛«ملاعلا
 ةيصخشلا تايمويلاب هبشأ اهبلغأ «ملاعلا لوح ةيصخش ةنودم نويلم
 .هءارقلا نم ًاليلق بذجت يتلا

 بسحب :«ةنودم نويلم ٠٠١ لا تانودملا مجح زواجتو
 مغرلا ىلع نكل 2.501١ ةنسل (منهولمتم) مودغنب عقوم تايئاصحإ

 ةبسن نأ الإ اهنيح تنرتنإلا يف تانودملا ةحاسمل ريبكلا مجحلا نم

 ةيفلألا ةيادب يف ناك امك دعي ملو عجارتي أدب تانودملل ومنلا
 يف ترهظ يتلا يعامتجالا لصاوتلا عقاوم نأ يف كش الو «ةيناثلا
 يف ريبك لكشب تمهسأ دق 6 3 ذنم ًاديدحتو ةيلاتلا تاوئنسلا

 .تانودملا ومن ةبسن نم دحلا
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 نكل ةنودم لوأ تأدب ىتم ةقدلا هجو ىلع فرعأ ال :ًايبرع

 ةيبرع ةنودم لوأ نأ «هتيرجأ يذلا ثحبلا بسحب «يدنع حجر تي

 دنع ًارقتسم نوكي داكيف تيوكلا يف امأ .م١٠٠٠ ماع لبق نكت مل
 ةقودم تناك تمشأ ةييرك ةنزدم لآ نأ «ىيدوقلا نييردملا
 موي يف (1انالاه11 [03/81:116685) (نوديز) جيعدلا دايز ليمزلا

 امك ةيتيوكلا تانودملا ديمع وه (نوديز) نودملاو همك

 . هيمسن

 ءانينكف ابيش يتيوكلا باتشلا نيبارشجي تاتودملا تا

 روهظلاب نييتيوكلا ؛نينودملا عمتجم» أدب ًابيرقت نيتنس لالخو
 ةرتفلا كلت ىف تنك ظحلا نسحلو «تنرتنإلا ناردج ىلع ةباتكلاو
 ةرابع ةيتيوكلا تانودملا نكت ملو «هيف ًاكراشمو كلذ ىلع ًادهاش

 ىلع مهتاقيلعتو مهرطاوخ اهباحصأ اهيف بتكي ةيصخش عقاوم نع
 نأشلل ًاقيثوتو ةمهم تاقيلعت تّوَح لب ,ءبسحف ةيمويلا ثادحألا

 . ًانايحأ يرصح امبرو يرابخإ بناج هيف ناك اهضعبو ؛ماعلا
 تاعوضوملا ةعونتم ةيتيوكلا تانودملا تناك دقل

 رعشلا لثم ةنيعم تاعوضومو اياضقب متها اهضعبو «تامامتهالاو

 تايصخشلل ةدقتنملا ةرخاسلا تاباتكلا وأ ايجولونكتلا وأ

 ماعلا نأشلاب يمامتها أدب ةرتفلا كلت يف .ةماعلا تاعوضوملاو

 ىلع بلغي لكشب اظحالم ناكو «ةيسايسلا ةيحانلا نم ةصاخو

 يف ةدجاوتملا يه ةيلاربيللا رظنلا ةهجو نأ ةيتيوكلا تانودملا

 نأ نظأو ءاهنيح ىمالسإ هّجوت تاذ ةنودم يأ ركذأ الو تانودملا

 افيفو «قراطلا ةنرتنو يتنودم ذأ يف ًاريثك مهسأ عضولا اذه

 ةصاخو ةيمالسإلا رظنلا ةهجو نع رّبعت اهنوك مومعلا نع ًازيمم
 ًاوضعو اهيلإ نيبستنملا دحأ ىنوك نيملسملا ناوخإلا ةعامج هّجوت
 .اهتقو (سدح) ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلا يف

 افي



 هجوتلا ةحلصمل دوجولا كلذ ببس نم ًادكأتم تسل ؛ةحارصب
 تاذ تانودملا بايغ لباقم يف ةيتيوكلا تانودملا يف يلاربيللا

 يمتنملا بابشلا طاشن ىلإ كلذ وزعأ امبر يننكل .يمالسإلا هجوتلا
 جراخلا يف ةساردلل نيثعتبملا ةبلطلا ًٌةصاخ «يلاربيللا رايتلا ىلإ
 ناك يتلا تانودملاف .صوصخلا هجو ىلع اكيرمأ يفو ًامومع
 (ةافصلا ةحاس) ةنودم لثم اهيف نوبتكي يلاربيللا رايتلا نم ءالمزلا
 يليطجلا يراضو سماقلا مساجو ةلاضفلا دلاخ ءالمزلا اهيلع موقي

 ءاكيرمأ يف ةيبالطلا ةدحولا ةمئاق تادايق نم مهو يعبرلا قراطو

 «ىفسويلا دمحم زيزعلا ليمزلا اهيحاصو (قوقطم هلك) ةنودم كلذك

 اهمساو يطارقميدلا ربنملا نم يفيلملا ميهاربإ ليمزلا ةنودم ًاضيأو
 اهتنودم مساو دعسلا ةينار ةليمزلا كلذكو (حيصفلا يتيوكلاب)
 يف يطارقميدلا ينطولا فلاحتلا يف سسؤم وضع يهو (ةدالو)

 ةيرباجلا) ةنودم ةبحاص رّفظم قورش ةليمزلا ًاضيأو «تقولا كلذ
 مصخلا (ةيلاربيللا) وه دحاو روظنم نم اهقنصأ تنك ؛«(ةمحز
 .ريغ ال هاتبتأ يذلا هجوتلل يديلقتلا

 «يمالسإ وه ام نيب ةيئانثلا كلت لعج فينصتلا ىلإ انليم نإ
 فقاوملاو رومألا ىلإ انترظن ىلع ًاقبسم ًامكح ؟يلاربيل» وه امو

 حيرملا نم نوكي امبر معن «ةيعبتلاب اهباحصأو تانودملا ىلعو
 ءاهضرتفن ةنيعم ةيواز لالخ نم هيلإ رظنلاو رخآلا فرطلا فينصت
 ةدئاف نم رخآلا دنع امم هسفن ءرملا مرحي نأ ًاَدج جعزملا نم نكل
 .ةقبسملا ماكحألا هضرفت يذلا زجاحلا كلذ ببسب

 ةقبسملا انماكحأو ضعبلا انضعبل زهاجلا فينصتلا انّرطضا دقل

 ةلازإو اننيب ام يف ةقثلا روسج ءانبل ربكأ دهج لذب ىلإ ءرخآلا ىلع
 اهدوجول عاد كانه نكي مل يتلا ةبيرلاو سججوتلاو كشلا يعاود
 زجاوحلا كلت دوجو ىلع ةنيعم ثداوح ركذأ ال يّلعل .ءادتبا
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 يف رذحلا وجلا كلذب رعشأ تنك «لقألا ىلعو ؛نكل ةموهوملا
 يف انفطلت نإ ةسفانتم لقنِل وأ ؛ةسكاشتم راكفأ باحصأك انلماعت
 . ةرابعلا

 نيب مومعلاب ةحيرملا ريغ ءاوجألا كلت نم مغرلا ىلعو
 تانودمو يمالسإ هجوت تاذ ٍةنودم نيب قدأ لكشب وأ «نيفلتخملا
 نم ةليوط دوقع ةجيتن اهمهفت نكمي ةلاحلا كلت نأ الإ «ةيلاربيل

 رخآلا يف امهنم دحاو لك ىري نيسيئر نيرايت نيب عارصلاو عزانتلا
 يف ًاسفانمو نطولا يف اكيرش سيلو :ًايئاصقإ ًامصخ وأ ًاضيقن

 .تاعانقلاو راكفألا ناديم

 نيب مئاد ٌنسامت نم هرفوت امو تنرتنإلا ةحاس نأ دقتعأ

 نإو  ترفو دق «ةمصاخملاو ةسفانملا تالاح ريغ ىف راكفألا

 عماجلا كرتشملا نع ثحبلاو براقتلل ةصرف - ةريثك ًاناحأ ةيوكتي
 مهأ دحأ ةيتيوكلا تانودملا تناكو «قّرفملا فلتخملا باسح ىلع

 امك تتاك ةرتفلا كلت ىف تانودملاف ءاهثدحأو كلت َّنسامتلا طوطخ

 داهج ةيندنللا ةايحلا ةفيحصل قباسلا سيئرلاو يمالعإلا اهفصي
 .«ةسماخلا ةطلسلا» ب نزاخلا

 يأرلا يف ًادج ةرثؤم تانودملا تناك ءكلذك تيوكلا يفو
 عونلا اذه نم نيررضتملاب ادح ام ءعساو قاطن ىلع ةءورقمو ماعلا

 ةمجاهم ىلإ نويداعلا دارفألا هنع رّبعي يذلا يعمتجملا مالعإلا نم

 ةفيحص هترشن يذلا ريرقتلا كلذ ىلع دهشيو «ةيتيوكلا تانودملا
 ةربعملاو تيوكلا يف زربألا ةفيحصلا ربتعت يتلاو «ةيتيوكلا نطولا

 ىلع 7٠٠١17 ليربأ /ناسين ١ يف «ةطلسلا فقوم نع ةريبك ةجردب
 لتك برض ةينورتكلإلا تانودملا» :ناونع تحت ىلوألا اهتحفص
 تارايت» :اهريرقت ضرعم يف ةفيحصلا لوقت ثيح ؛مازحلا تحت
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 ضرفت اهليصافتو .موصخلا فاعضإل 313 تانودملا 0 اهلّومت ةيسايس

 !«نيزواجتملا" ببساحي .كوناقي ليجعتلا
 ىلع بعللا ةفيحصلا ةلواحم ريرقتلا كلذ نم ًاحضاو ناك دقل

 نيب ام ةيتيوكلا تانودملا ةحاس ىف ةدئاس تناك يتلا ةيئانثلا كلت

 ريرقت رّدصت كلذ ليبس يفو :ةيلاربيل تانودمو ةيمالسإ تانودم
 ةنودم» ىتنودمل ةروص كلذك ىلوألا ةحفصلا ىلعو ةفيحصلا

 وأ نيفلدسملا ناوخإلا نع ةرّبعملاو ىمالسإلا هّجوتلا تاذ ؛قراطلا

 ةروص بناجب ءضعبلا اهفصي امك ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلا
 فلاحتلا ةلّثمملا وأ ىلاربيللا هججوتلا تاذ «ةافصلا ةحاس# ةنودمل
 ١ .دقتعي ناك امك يطارقميدلا ينطولا

 ةلواحمو ةيتيوكلا تانودملا ةبراحم ىلإ عفادلا ببسلا ناك

 عراشلا كيرحت يف يروحملاو سيئرلا اهرود وه اهيلع قييضتلا

 رهظي هعون نم يتيوك كّرحت لوأ وحن ةيبابشلا ةحيرشلا ربع يسايسلا
 تناك ذإ «رييغتلا لماوع نم مهم لماعك تنرتنإلا ريثأت هيف
 يف ديدجلا رثؤملا لماعلا كلذ جوضن ةمق لثمت اهنيح تانودملا

 ةلمح لالخ نم كلذك تيوكلا يفو ملاعلا لوح يعمتجملا كارحلا

 .؟سمخ اهيبنا

 «"سمخ اهيبن» ةرارش

 نم ةعومجم تأدب 27٠٠١8 لبق ةريخألا تاونسلا يف
 لثم روهظلا يف ةيباختنالا ةيلمعلا بوشت يتلا ةئطاخلا تاسرامملا
 ضعبو لئابقلا يف يرجت يتلاو ؟ةيعرفلا تاباختنالاو ىمسي ام

 راطإلا جراخ تاباختنا يهو «ةيعيشلا ةفئاطلا نيب ام يفو لئاوعلا
 ةلئاعلا يحش رم ظوظح ريزعت اهنم دارملاو ءعورشملا ينوناقلا
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 نيدّدحم نيحشرم ىلع تاوصألا زيكرتب زوفلاب ةفئاطلاو ةليبقلاو
 .(ةينوناقلا) ةماعلا تاباختنالا يف اهتتشت نود ةلوليحلل

 تتشتلا نم ةلاح سرك ام ؛تمقافتو ةسرامملا هذه تداز

 ىلع دمتعي يعامتجا ساسأ ىلع عمتجملا تانوكم نيب سفانتلاو

 ىلع دمتعي يجمارب يسايس ساسأ ىلع ال «ةيرصنعلاو ةيبصعلا
 تّتشت ىلإ رمألا لصو ىتح لب «تاعانقلاو راكفألاو عورشملا

 نيب كلذكو ءاهنوطبو اهذاخفأو اهلئاوع نيب ام ىف اهسفانتو ةليبقلا

 ضعب ىف ةنسلاو ةعيشلا نيبو «ةيهقفلا اهناينهنو ةيعيشلا ةفئاطلا
 .ةيباختنالا رئاودلا

 تاوصأ ءارش ربع يسايسلا لاملا ربكأ لكشب لحتدت امك

 مهو «تامدخلا باوئب ىمسي ام كلذ عم نمازتلاب رهظو «نيبخانلا

 سيل نيبخانلا تاوصأ بسك يف مهليبس حبصأ نيذلا باونلا
 .ةمألا سلجم يف ءاضعأ مهفصوب مهيلع اهؤادأ بجاولا ةفيظولا
 ام ةئف ةصاخو ةمألا سلجم ءاضعأ حبصأ لب «عيرشتلاو ةباقرلا يأ

 نيعجارمو تالماعم ىصّلخم نع ةرابع «تامدخلا باون» ب ىمسي

 زاجنإ ىلع ًاصرح نيناوقلا ةريثك نايحأ يف اوزواجتيل تارازولا يف
 عارتقالا قيدانص يف هنودرتسي مهيبخان ىلع مهل ًاليمج نوكت ةلماعم

 ةيباختنالا ةيلمعلل ةحراجو ةلخم تاسرامم نم هريغو كلذ لك
 مجح رغص هبابسأ نم ًاريبك ًاءزج ناك ءاهتمرب ةيسايسلا مّن نمو
 تاسرامملا كلت ريثأت لعج ام ءاهيبخان ددع ةلقو ةيباختنالا رئاودلا

 ةدحولاب لب ةيسايسلا ةيلمعلاب طقف سيل ًاررض قمعأو ربكأ لماوعلاو
 .يعامتجالا كسامتلاو ةينطولا

 كلذ ةجلاعم يف ريكفتلا لعج ميلسلا ريغ ءوبوملا عضولا اذه
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 ةيضقل ةجلاعملا نأ نم مغرلا ىلعو .ًايرورضو احلم ًارمأ عقاولا

 زيكرتلا نأ الإ «ةعونتمو ةبكرم ٍلولح ىلإ جاتحت هذه لثم ةبكرم
 ددع ليلقت وهو لحلا بناوج نم سيئر بناج ىلع ناك ربكألا
 تاوصأ ددع ةدايزب ًايددعو «ًايفارغج ةرئادلا ةحاسم ةدايزل رئاودلا
 .ةرئاد لك يف نيبخانلا

 حالصإلا كلذ قيقحت ليبس يف تارايخ ةدع لوادتلل تحرظو

 تيوكلا لغِج تارايخلا كلت نمو ءهسفن تقولا يف مهملاو يئزجلا

 رئاودلا ميسقت وأ رئاود رشع وأ رئاود سمخ وأ ةدحاو ةرئاد

 ةلود اهساسأ ىلع مسقنت يتلا تسلا تاظفاحملا بسحب ةيباختنالا

 .تيوكلا

 ةفلتخم ةرظنلا تناك ٠٠١5. ةنس تقولا كلذ يف نكل

  تعراست نأ دعب أاعيمحج تالامتحالا كلت عسي ال هجوتلاو

 يف ةلصاحلا باطقتسالا ةلاح تحبصأو ثادحألا  ةداعلاك

 .لولحلا نم ةقيضلا ةرئادلا

 يف  ةيباختنالا رئاودلا صيلقت  ةيضقلا كلت ىلإ ةراشإ لوأو
 ةافصلا ةحاس ةنودم ربع تناك ملعأ ام بسحب ةيتيوكلا تانّودملا

 ةحاس تبتك نيح 2٠٠١0 ربمسيد /لوألا نوناك ” موي يف ًاديدحتو
 ةلاقم «ةرم يناث تيكالك . .دياحملا سيئرلا» :ناونع تحت ةافصلا
 مساج دّيسلا كاذنآ ةمألا سلجم سيئر تاحيرصت ىلع ًاقيلعت

 لاق ثيح «تبروأ ةانق ىلع ينويزفلت ءاقل يف هناك  يفارخلا
 رئاود رشعلاو «رئاود رشعلا يديؤم نم» :هنإ ءاقللا كلذ يف يفارخلا
 ىتح ةيلاحلا رئاودلا عيمجت لالخ نم ةلحرمك نوكت نأ بجي ًايفارغج
 .«سلجملا يف ةدجاوتملا ةليكشتلا يف رييغت يأ عمتجملا رسخي ال
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 تاحيرصت ىلع ةافصلا ةحاس ةنودم قيلعت نم ودبي ناكو

 «نانئمطالاو ةحارلا مدع يفارخلا مساج قباسلا ةمألا سلجم سيئر

 ةيبابض يفارخلا تاحيرصت نأ ةافصلا ةحاس ةنودم تربتعا ثيح

 اهقح ةأرملا ءاطعإ ةيضق يف يبابضلا هفقوم لثم وهو ؛ةددحم ريغو
 اهمعدت ةافصلا ةحاس ةنودم تناك يتلاو باختنالاو حّشرتلا يف

 . كلذك

 ةظحالملا ليبق نم سيل اهنع ثيدحلاو ةافصلا ةحاس ةنودم

 ربتعي ةافصلا ةحاس لالخ نم ةرتفلا كلت نع ثيدحلا لب «ةرباعلا

 يذلا رودلا ةفرعمو اهئادحأ ةعباتمو ةرتفلا كلت مهفل ًايساسأ ًالخدم
 هذهف .ماعلا يأرلا يف اهريثأتو ةيتيوكلا تانودملا هيدؤت تأدب
 اردصمو امومع ةيتيوكلا تانودملا دوقت اهنيح تناك ىتلا ةنودملا

 تاوبألاو: سيلاوكلا تلح نم ةكألا تايرستلاو:رابخألل امهم
 هجو ىلع هبابشلو ىلاربيللا رايتلل «ةدئاق» ةنودم تناك امك «ةقلغملا

 ثدحلا لقنو لصاوتلاو ريبعتلا لئاسو ثدحأ لالخ نم صوصخلا
 يدؤت نيح ًايلج كلذ حضتيسو ةتانودملا» يهو ةرتفلا كلت يف

 يف دحوألا امبرو مهألاو سيئرلا ردصملا رود ةافصلا ةحاس ةنودم

 يتلا اهربكأو ثادحألا مهأ نع فشكتل ةيتيوكلا تنرتنإلا ةحاس

 دعس خيشلا لزع ةثداح يهو «يضاملا دقعلا يف تيوكلا ىلع ترم

 خيشلا يلاحلا ريمألا بيصنتو ةرامإلا بصنم نم حابصلا هللا دبعلا

 . حابصلا دمحألا حابص

 يف يأ رئاودلا ليدعت ةيضق تلوانت ةراشإ لوأ نم نيموي دعب
 ًاعوضوم ةافصلا ةحاس ةنودم تبتك ©27٠١ ربمسيد /لوألا نوناك

 ةزجوم ةراشإ يف ةرئاودلا ةساط» ناونع تحت عوضوملا نع ًارشابم
 سلجملا يف ةمداقلا اياضقلا نم» :ةلئاق عوضوملا لوح ةبضتقمو

 .(4. .ةيباختنالا رئاودلا ةيضق

 اذن



 نوناك 1 خيرات يف يأ مايأ ةعستب عوضوملا كلذ دعب مث
 نع ًارصتخم ًاعوضوم ةافصلا ةحاس تبتك ٠٠١5 ربمسيد /لوألا

 .؛ةيناثلا ةرملل  رئاودلا ةساط» :ناونع تحت رئاودلا ليدعت ةيضق

 خيراتب ناك يذلاو رئاودلا ليدعت ةيضق نع عبارلا عوضوملا يفو
 ناملربلا ىف باونلل داقتنا لوأ ءاج 27٠٠١6 ربمسيد /لوألا نوناك 7

 . ءانباونل ةركف» :اهلوقب مهل ةافصلا ةحاس نم حارتقا هبحاص
 ةحاس ةنودم اعبط «. .رئاودلا لباقم لامشلا لوقحب ةموكحلا اوضياقي

 تناك ؟؟نوبتش» ناونع تحت ناك يذلا عوضوملا اذه يف ةافصلا

 هقلطي يذلا فصولا وهو "نيينطولا»ب مهتفصو نيذلا باونلا ينعت

 يأ دوجو مدع حضتي انهو «هباّونو هزومرو هسفن ىلع يلاربيللا رايتلا

 قرطلا نعو باونلا نع لقتسم يبابش كرحتل تقولا كلذ ىتح رداوب
 «ةددحم ةيسايس ةدنجأ وأ فلتخم عقاو ضرف ةلواحم يف ةيديلقتلا
 ةحاس ةنودم نم ًاّصاخ ًامامتها كانه نأ حضتي هسفن تقولا يف نكل
 عوضوملا اذه نع ةباتكلا عباتت كلذ ىلع لدي رئاودلا ةيضقب ةافصلا

 .اهيلع قيلعتلاو هب ةقلعتملا تاحيرصتلا دصرو

 ةنودمك صاخشأ ةعومجم اهريدي ةنودم يف مامتهالا اذه

 كانه نأ دكؤم ريغ لكشب نإو ريشي ةدحاو ةيضقب «ةافصلا ةحاسا

 ءعوضوملا كلذب رواشتو ريكفت هقبس ةنودملا ريدي نم نيب ًاقافتا

 كلت يبتل دادعتسالاو قيسنتلا نم عون ىلإ ةراشإ سملن انه امبرو

 كلذ انل حرشيو رربي ام ةيباختنالا رئاودلا ضيلقت ةيضق ةيضقلا
 رباج لحارلا ريمألا ةافو دعب ًايرارطضا فقوت يذلا مامتهالا
 رياني /يناثلا نوناك ١5 دحألا موي يف  ُهُنَدْكك  حابصلا دمحألا
 ثراوت ةيضق ادع ىرخألا اياضقلا لك لجأ يذلا ثداحلا 7

 دعس خيشلا دهعلا يلو وهو ضرتفملا ريمألا ىلإ اهلاقتناو ةرامإلا
 - ُهْنَأُك - حابصلا ملاسلا هللا دبعلا
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 مل نإ سيئرلا ردصملا ةافصلا ةحاس ةنودم تناك ىرخأ ةّرمو
 ثراوت ةيضق تبحاص ىتلا رابخألل «ةغلابم نود نم «ديحولا نكي

 ةافصلا ةعلاتسا اذه فيشر ةقنقد يمال نم" تدع امو 'ةزامألا
 رياني /يناثلا نوناك 7١50 يف ثادحألا كلت ةياهن يف «لوقلا ىلإ

 اههاجت بعشلا هادبأ يذلا مامتهالاو ةقثلل اهنانتما نع ةرّبعم 5

 كلت يف اهراهتشاو اهرمأ َعويذ ةدكؤمو «ةمولعملاو ربخلل ردصمك
 ةمزأ دعب الإ ةافصلا ةحاس فرعي مل مكنم ديدعلا نأ رّدقن» :ةرتفلا

 .«ةريخألا مكحلا

 نيجعزنملل ةلواحم يفو «ثادحألا كلت مضخ يف هنأ ركذأو
 لوادتو «ةرتفلا كلت رابخأ رشن نم نونودملا هيّدؤي يذلا رودلا نم

 ةدوزم ةكرش تماق «تامولعم نم ةافصلا ةحاس ةنودم هحرطت ام

 تانودملا بلغأل فيضتسملا عقوملا بجح نم تنرتنإلا ةمدخل
 5١ يف كلذ نأكو ةياباب. طوع.« عقوم وهو اهنيح ةيتيوكلا

 كرتشم لمع لوأ يفو نينودملا ّنكل 275607 رياني /يناثلا نوناك

 لالخ نم تنرتنإلل ةدّوزملا ةكرشلا ىلع طغض ةلمح اونش مهنيب

 لالخ نمو رشابملا لاصتالا لالخ نمو «ينورتكلإلا ديربلا

 نيرخآ نيدّوزم لالخ نم اهيلإ لوصولا اوعاطتسا يتلا مهتانودم

 يتنودم نم ةبضتقم ةلاسر ةباتكب يل حمس امم «تنرتنإلا ةمدخل

 دمصت نل» :اهناونع اهباحصأو ةكرشلا ىلإ ةهّجوم ؟قراطلا ةنودم»

 ريغ ةوطخلا هذهل ضفرلاو جاجتحالا نع اهيف تربع ؛!مكزجاوح
 ريبعتلا ةيرح اميس الو تايرحلا ىلع قييضتلا اهنم دارملاو ةلوؤسملا
 تعجارت لصاوتملا طغضلا نم تاعاس لالخ ًالعفو ءرشنلاو
 ةثداحلا كلت تناكو ءبجحلا تعفرو ةوطخلا كلت نع ةكرشلا

 نينودملا نيب كرتشملا لمعلل ةحجان ةبرجت لوأ ةطيسبلا ةيضرعلا

 .هل بّترم ريغو ًايوفع هنوك نم مغرلا ىلع

 و



 («سمخ اهيبن» ةلمح

 رئاودلا ةيضقل ركذ رخآ ذنم رهشأ ةعبرألا براقي ام دعب
 هتدروأ ربخ ربع ىرخأ ةرم ةيضقلا كلت يف ةايحلا تّيد ءسمخلا

 :هناونع ٠٠١5 ليربأ /ناسين 8 ىف ةيموكحلا ةيرابخإلا انوك ةمدخ

 ةيباختنالا رئاودلا ءاقبإ ىلع قفاوت ةيناملربلا ةيلخادلا نوؤشلا ةنجل»
 عوضومب درتل ربخلا كلذ ةافصلا ةحاس ةنودم تطقتلاف ,.250 ىلع

 رطفن . .رئاودلا» :هناونع ديدج نم لوادتلا ىلإ ةيضقلا كلت ديعي

 هيلع قيلعتلاو ربخلا داريإ ىلع ةنودملا هيف دزت مل ؛ةلصب ىلع
 ةرك تأدب اهدنعو ءربخلا ةغايص يف سيلدتلا نم ةرخاس ةكحضب

 ءاج ىتح موي دعب ًاموي ربكتل جرحدتلاب رئاودلا صيلقت ةيضق جلث
 اعوضوم ةافصلا ةحاس ةنودم تبتكف 7٠١ ليربأ /ناسين 10 موي

 همازتعا مت دق ءام عون نم كرحت لوح نينودملا عمتجم ضبن سجل

 :ةيتآلا ةلئسألا نع ةباجإلاب لعفلا دودرل ًاراظتنا دعب هنع حصفي ملو
 لعفل نودعتسم اننأ مأ ؟مطلحتلاب يفتكن مأ ؟توكسلاب يفتكن له»
 هذه تناك .«؟كنطول ءيش لعفل دعتسم تنأ له ؟كرحتلاو ءيش

 لين ام» :ناوئنع لمح مويلا كلذ رصتخم عوضوم يف ةلئسألا

 جراخ يعمتجم يبعش كرحت ىلإ ةراشإ لوأ هيفو ؟ينمتلاب بلاطملا
 .ةموكحلا وأ ةمألا باون ةبطاخمو ناملربلا ربع ةيديلقتلا رطألا

 ةدحوم ةروص لوأ ترهظ 7٠١. ليربأ /ناسين 71 موي يفو

 ىننألو ءةافصلا ةحاس ةنودم ىف «سمخ اهيبن» ةلمحل ًاراعش نوكتل
 ءهعم ةيتيركلا تانودملا لعافتل ًابقارمو كرحتلا اذهل ًاعباتم تنك
 هيف دّدعأ (قراطلا ةنودم) يتنودم يف ًاعوضوم هسفن مويلا يف ُتبتك
 .ةلمحلل امعد اهلعف عيطتسن يتلا ةيلمعلا تاوطخلا نم ةعومجم

 ىلإ رئاودلا صيلقتب ةبلاطملا تايلاعفلاو تاودنلا روضح :لثم

 .ةلمحلا راعش عيزوتو قصلو قيلعت لالخ نم وأ سمخ

 نذل



 ضرغلا اذهل ًاصيصخ ئشنأ يذلا ةلمحلا عقوم رشن كلذك

 مسا لمحيو اهمعد لبسو ةلمحلاب فيرعتلا يوحي دحوم هّجومك
 فيرعتلا نوكي نأ يم ناكو 2200.طانبةتاك.هنه) وهو ةلمحلا

 بابش نم ةعومجم نحن» :يتآلاب عقوملا يف ةلمحلا ىلع نيمئاقلاب
 ةبغرب يحوي رصتخملاو ماعلا فيرعتلا اذه «تيوكلا تاباشو
 ةرمتسملا باطقتسالا ةلاح نم ةلمحلا جارخإب ةلمحلا ىلع نيمئاقلا
 كرتشم لمعل هعون نم روهظ لوأ لثمي اذهو «ةيديلقتلا تارايتلا نيب

 نع هسفنب ىأني «تيوكلا تاباشو بابش نم ةعومجم نيب مظنم
 مغرلا ىلع يرهاظو ينلع لكشب ةيديلقتلا ةيسايسلا تارايتلا ةيعبت

 يمتني اهتدايق يف ىتحو ةلمحلا يف مهسأ نمم نيريثكلا نوك نم
 .ةيسايسلا ةحاسلا ىلع ةدوجوم تارايت ىلإ

 نيذلا نم ةريبك ةبسنبو سيئرلا ءزجلا نأب ركذن نأ انتوفي الو
 لكشب وأ يلاربيللا رايتلا نم مه «سمخ اهيبن» ةلمح نودوقي اوناك

 ةمئاق بابش ةصاخو «يطارقميدلا ينطولا فلاحتلا بابش نم قدأ
 دعاقمب زوفت نأ تعاطتساو 14944 ةنس تئشنأ ىتلا ةيبالطلا ةدحولا
 5٠١5 ةنس ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا عرف - تيوكلا ةبلط داحتا
 رايت لثمت يتلا ةلدتعملا ةمئاقلا لبق نم تاوئسل تماد ةرطيس دعب
 دلاخ ةيبالطلا ةدحولا ةمئاق يسسؤم نم ناكو «نيملسملا ناوخإلا
 ةلمح سيئر لكشب دوقي نم وه هنأ ةفداصم سيل يذلاو ةلاضفلا
 فلاحتلل ماعلا نيمألا دعب ام يف حبصأ يذلا وه مث «سمخ اهيبن»

 /بآ 59 يف فلاحتلا نم هتلاقتسا مدقي نأ لبق يطارقميدلا ينطولا

 5١٠١. سطسغأ

 اهربتعي يتلاو «قراطلا ةنودم لالخ نم يدوجو ناك امبر
 «تانودملا ملاع يف نيملسملا ناوخإلا مساب ةقطانلا نوريثك
 «"سمخ اهيبن» ةلمح تايادب يف امومع نييمالسإلل ديحولا دوجولا

 نفي



 يمامتها ربع يصخشل ًالثمم الإ يدوجو نكي مل حوضو لكبو
 ةقيقحو ءاهلوح نونودملا هلوادتي ام عم يلعافتو ةيضقلاب صاخلا

 ةيديلقتلا ةيسايسلا تارايتلل فقوم يأ مويلا كلذ ىتح ركذأ ال رمألا

 يمسر نايب يأ ردصي ملو سمخ ىلإ رئاودلا صيلقت عوضوم لوح

 .مهريغ نم الو نيملسملا ناوخإلا نم ال اهلوح

 ةيروتسدلا ةمكحملا مكح ٌرودص ًايفاضإو ًاعجشم ًالماع ناك
 وهو 2.٠٠١5 ويام/رايأ ١ يف تاعمجتلا نوناق ةيروتسد مدعب

 تارهاظت وأ تاعمجت يأ هيجومب ةموكحلا عنمت يذلا نوناقلا

 مكح ءاجو .هنم ةئف يأ وأ بعشلا اهب موقي يملسلا ريبعتلل

 ةداملا يف يتيوكلا روتسدلا هلفك ام عم امجسنم ةيروتسدلا ةمكحملا

 مهئارآ نع ريبعتلل يملسلا رهاظتلاو عمجتلاب دارفألا قح نم (44)

 عراشلا ىلإ لوألا لوزنلا

 ةزئاجلا زاح يذلا يقئاثولا همليف يف ريهزلا رماع ذاتسألا لوقي
 يف يئامنيسلا جيلخلا ناجرهم يف «ةليوطلا ةيقئاثولا مالفألل ىلوألا

 نإ ::"سمخ اهيبن» ةلمح ثادحأ هيف وو يذلاو 2350١8 ةنس يبد

 .(قراطلا ةنودم) نم تناك عراشلا ىلإ لوزنلل تقلطأ ةوعد لوأ

 يف ةافصلا ةحاس يف هتبتك يذلا قيلعتلا كلذ ريهزلا ذاتسألا دصقيو
 اهسفن ةموكحلا عضت ال نأ ىنمتأ» :ًالئاق ٠٠١5 ويام /رايأ “ موي
 ةدشب طغضنو عراشلا ىلإ انلوزت نم دب ال .بعشلا ةهجاوم يف

 فقي نم لك ةبساحم نم دب الو «بعشلا ةملك ةموكحلا عمسُنو
 .«مهريغ وأ ًاباون وأ اوناك ءارزو ءهتاعلطتو بعشلا تابغر ٌدَض

 .«فقوتن نلو رمتسنس

 دعب ةصاخ هيلع ًاعّجْشُمو عراشلا ىلإ لوزنلل ًاعجشَتُم تنك دقل
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 ٌتبتك دقلو «تاعّمجتلا نوناق لطبأ يذلا ةيروتسدلا ةمكحملا مكح
 مويلا» : هناونع هرودص موي يف مكحلا كلذ نع يتنّودم يف اغوضوب

 .«تيوكلل ديع موي

 "؟ نم لقأ لالخو ؟ ويام /رايأ م ؛ءاعبرألا موي ءاسم يف

 لوزنلا ىلع بايشلا ًائحتسم ة ةافصلا ةحاس ةنودم يف يقيلعت نم ةعاس

 ما 0 اعويشوت ةانيعلا ها رم تبتك عراشلا ىلإ

 ويام /رايأ ه 60 0 موي ءارزولا 889 ةباوب ةلابق فيسلا رصق "ها

 دركي نأ هيي 0 انه اميرو ءًءاسم ةسداسلا ةعاسلا يف ”؟

 !م"١01 ا نوناك ١ ةعمجلا موي

 عراشلا ىلإ لوزنلا ىلإ يتوعد ءام رمأ ىلع قّلعأ نأ دوأ انه
 ىلإ لوزنلا ىلإ ةافصلا ةحاس ةنودم ةوعد مث «مويلا كلذ يف

 دق عراشلا ىلإ لوزنلا ةركف نأب ريشي .هسفن مويلا يف عراشلا
 قفاوتلا كلذب تدب ىتح مهريكفتو بابشلا ناهذأ يف تجضن

 نإ ثيح «فادهألا قيقحتل كّرحتلا يف مهم رمأ اذهو «ةباجتسالاو
 فورظلا يف اهتدالوب ةربعلا لب «ةدرجملا ةركفلا ةدالوب تسيل ةربعلا

 وأ كارحلا يف نيكرتشملا عيمج لبق نم اهينبتو اهلابقتسال ةأيهملا
 تدلو يتلا فورظلا نع راكفألا لصفن نأ نكمي الف «مهبلغأ

 .ةيرثلا ةبرجتلا كلت نم هانملعت مهم رمأ اذهو ءاهيف

 حابص يفو «عراشلا ىلإ لوزنلل هيلع قفتملا ةعمجلا موي لبق

 رومألا ضعي يضتأل أ اهجوتم تيبلا نم ًاجراخ تنك سيمخلا موي
 نيمألا يشانلا ردب روتكدلاب ءدغ مويل ينؤلمي سامحلاو «تلصتاف

 نعل



 مالسلا دعبو ءاهنيح (سدح) ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلل ماعلا
 ةكرح يهو راهنلا يف ةرايسلا حيباصم ةءاضإ نع ًابعادم هتربخأ

 ةءاضإ هنم تبلطو «ةيضقلل رظنلا تفلل ةلمحلا بابش اهعدتبا
 ةعمجلا دغ موي عراشلا ىلإ لوزنلا رمأ نع هتثدح 0 هترايس حابصم
 مهنم ًالمأتم لوزنلا اذهب ةكرحلا يأرو هيأر فشتسا نأ ًالواحم
 ةعمجلا موي ةكراشملاب ًارارق ذختن مل ةحارصب :يل لاقف ةكراشملا

 هرهظتف روضحلا ةلقب عمجتلا اذه لشف وه هاشخن ام لك نكلو
 .اهبسكي الو اهب نوبلاطت يتلا ةيضقلا رسخي لكشب فحصلا

 ءاهبرغتسأ مل يتلا ةظفحتملا هتباجإ ينبجعت مل لاحلا ةعيبطب
 مغرلا ىلع يتلا ةيلاعفلا هذه نم ةيباجيإ رثكأ ًافقوم تلّمأت يننكل
 ةنورملا نم مغرلا ىلعو هنإ ءاهل يتسامحب ٌتظفتحا ةملاكملا نم

 طامنأ نأ الإ يشانلا ردب روتكدلا امهب ىلحتي نيذللا حاتفنالاو

 ةداتعملا فواخملاو «ةقباسلا براجتلاب ةدودحملاو ةديقملا ريكفتلا

 اهدارفأ راكفأ قالطنا نم ٌدحت «ةيديلقتلا تاعامجلاو تاكرحلل

 مكحي يذلا ماعلا ريكفتلا رطأ نم جورخلا مدع ىلع مهربجتو
 .ةكرحلا وأ ةعامجلا

 ةباوبل ةلباقملا ةحاسلا ىلإ تهجوت ةعمجلا موي رصع يف ًالعفو
 ناك ءروضحلل ءاقدصألا نم ةعومجم ترعد نأ دعب ءارزولا سلجم

 زيزعلا قيدصلا رضح امك «حرفملا ليبنو دنسلا يلع ناوخألا مهنم

 «ينويزفلتلا كوش كوت جمانرب مدقمو بتاكلا وراح نس

 دعب ام يف حبصأ يذلا يردنكلا نسح زيزعلا خألا ًاضيأ رضحو

 رضح امك ءاهيف تمهّتا ةيسايس داعبأ تاذ اياضق ةدع يف ييماحم

 دق ةظحللا كلت ىتح نكي ملو تانودملاو نيثودملا نم دنع
 بتكن يتلا تانودملا نع وأ ضعبلا انضعبل انتايوه نع انحصفأ
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 نم ًابيرغ ًاساسحإ يفضي ثيح ًاليمج ضومغلا كلذ ناكو ءاهيف
 ةيصخشلا تابغرلا لك نع درجتملا كرتشملا لمعلاب ةبغرلا
 .ةدايقلاو روهظلا يف ةصاخلا تاحومطلاو

 دلاخ ناقيدصلا سيئر لكشب عمجتلاو ةرهاظتلا دوقي ناك
 ينطولا فلاحتلا بابش نالّتمي امهو «سماقلا مساجو ةلاضفلا

 مغرلا ىلع سيياقم ةدع قفو ةحجان ةرهاظت تناك دقل «يطارقميدلا
 نودتري ةباشو ًاباش ١6١ يريدقت بسحب زواجتي مل ددعلا نأ نم
 نول لثمي يذلا يلاقتربلا نوللاب تايار نولمحيو يلاقتربلا نوللا
 نع اوربعو اوفقتو براشملاو تاهجوتلا فلتخم نم بابش «ةلمحلا

 بيلاسأ نم قوبسم ريغ يعون روطت يف ةيراضح ةروصب مهيأر
 مايألا هذه شيعأ» : ًالئاق يتنودم يف هنع تربع يملسلا كارحلا

 ةعورشملا هبلاطمل كرحتي أدب عمتجملا نأل كلذ «ةرماغ ةداعس

 أدب دقلو مويلا دعب تكسي نل يتيوكلا بعشلا نإ ...هدلب حلاصمو
 دعن ملو انلبقتسم لب انعقاو انرّيغو انسفنأ ىلع انرصتنا ...هكرحت

 مهأ وهو .هانققح ام مهأ اذه «ةيبلسلا ةيمازهنالا حورلل نيملستسم

 لوأف ءهريغ وأ يداصتقا وأ يعامتجا وأ يسايس بسكم لك نم
 دقل :ةقث لكب اهلوقأو اهسفن ىلع اهراصتنا وه بوعشلا تاراصتنا

 .؟هللا ءاش نإ تاراصتنالا يلاوتب اورشباو «هسفن ىلع بعشلا رصتنا

 ةبقعك ةيديلقتلا ةيسايسلا تارايتلا
 لخد  مهتزيرغب لقنل وأ  نييسايسلا ةعيبطبو ةداعلاك

 رئاودلا صيلقتب ةبلاطملا طخ ىلع ةيديلقتلا مهتارايتب نويسايسلا
 دقو «رئاود سمخ ىلإ ةرئاد نررشعو سمخ نم ةيباختنالا

 نع ًاديعب عراشلا ىلإ بابشلا لوزن ةيمهأ مهتربخب ًاركبم اورعشتسا
 كلذ رمأ هل روطتي نأ نكمي امو ةيديلقتلا ةيسايسلا زومرلاو تارايتلا
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 موي يف جيلخلا ةعماج يف ةيلاعف تميقأف «تايلاعف نم هعبتيو لوزنلا
 ةمألا سلجم باون نم ةعومجم ترضح ٠٠١١ ويام /رايأ  دحألا
 يلع «يواعرصلا لداع ءرقصلا دمحم .نودعسلا دمحأ :مهنم

 لاله دلاخ مهنم ةيسايسلا تارايتلا ضعب ولثمم هرضح امك ؛دشارلا

 قفاوتلا) يلعلا ةدلاخ (يطارقميدلا ينطولا فلاحتلا) يريطملا

 نيسح (يمالسإلا ينطولا فلاحتلا) دادجموب يلع (يمالسإلا

 .(ةمألا بزح) يديعسلا

 ينطولا فلاحتلا نلعأ 7٠١. ويام/رايأ ١١ موي يفو
 «رئاود سمخ ىلإ ةيباختنالا رئاودلا صيلقتل همعد يطارقميدلا

 «سدحا ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلا تنلعأ هسفن مويلا يفو كلذك

 .سمخلا رئاودلا رارقإل كرحتلا معد نم اهفقوم

 يديلقت ًاضيأ كولسكو «ةيديلقتلا ةيسايسلا تاكرحلا تحرتقا
 يف سمخلا رئاودلا معدل ةيلاعف ةماقإ «يسايسلا عراشلا ةدايقل

 يف نوكيس عمجتلا نأ نع اونلعأ دق بابشلا ناك امنيب ملعلا ةحاس
 ةيسايسلا تاكرحلا دجت ملف ؛كلذ ىلع اوّرصأو ةدارإلا ةحاس

 عم هّجوتلاو ملعلا ةحاس يف ةيلاعفلا ةماقإ ةركف ءاغلإ الإ ةيديلقتلا

 تارايتلا تالواحم نم دهشملا اذه «ةدارإلا ةحاس ىلإ بابشلا

 ةرم نم رثكأ رركتيس يبابشلا كارحلا ىلع زفقلا ةيديلقتلا ةيسايسلا
 0 .اهيلإ قرطتنس نيح ةمداقلا تاونسلا يف

 ىف ةيلاعف تماقأو ىسايسلا دهشملا (سمخ اهيبن) ةلمح تداق

 هناا ران 1 قفاوملا دحألا موي ةمألا سلجمل ةلباقملا ةحاسلا

 ةفورعملا اهمسا ءاهموي .تذخأ دق ةحاسلا كلت نكت ملو مم

 نم ييابشلا عباطلا اهيلع بلغ ةليل تناكو ««ةدارإلا ةحاس١ مويلا هب

 اونمآ نيذلا نيلقتسملا نم مهيلغأو تارايتلاو تاهججوتلا فلتخم
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 ةدئاسلا ةيلافتحالا ءاوجألا تناكو «يبابشلاو يبعشلا كارحلا ةيمهأب

 نم ةعومجم اهترضح دقو «حرفلاو ةيوفعلا نم ريثكلا اهيف ةليللا كلت
 تاكرحلا نع نولثممو «ناملربلا نم ءاضعأو ةيسايسلا زومرلا

 موي ةحيبص ءاقتلالل داعيم ىلع ةيلاعفلا كلت تهتناو ؛ةيسايسلا
 شقانيس ثيح ؛ةمألا سلجم يف 7٠٠١5 ويام /رايأ 1 مداقلا ءاثالثلا

 .مويلا كلذ تيوصتلاب رقي امبرو ةيباختنالا رئاودلا صيلقت عوضوم

 باحسنالا دهشمو ةمساحلا ةسلجلا

 اهطقسيو ...ةموكحلا هجو ىف روثي بعشلا» :ناونع تحت

 ٠٠١5 ويام /رايأ ١6 نينثإلا وي يف ًالاقم ٌتبتك ««ةيضاقلا ةبرضلاب
 :هيف لوقأ ةمساحلا ةسلجلا كلت ثادحأ هيف فصأ ىتنودم يف
 ضهن نأ ذنم تأدب لب رمألا ةقيقح يف مويلا أدبت مل مويلا ةسلج»
 تافالخلا نابوذ ًانلعم داسفلا هجو يف رحلا يتيوكلا بايشلا

 ىلع ةمذدقملا ايلعلا تيوكلا ةحلصم مامأ هتائفو هفايطأ نيب قراوفلاو

 .؟ةحلصم لك

 مامأ يتيوكلا بابشلا اهيف تاب يتلا ةدارإلا ةليل ةحيبص يف
 سلجم بعشلا تيب ىلإ ركابلا حابصلا ذنم بابشلا ّبه فمألا نافع
 .ةيبعشلا ةيبابشلا ةمحلملا تأدبو ءهتيب ىلإ يوأي ناسنإ يأك ةمألا

 هللا دبع ةعاق ىلإ لوخدلاب بابشلا أدب ءبيرقت 8,7١ ةعاسلا ىف
 تدقُع 4,0٠ ةعاسلا يفو «ةمألا سلجم باونل ًاراظتنا ملاسلا
 ءةعاس فصن ةموكحلا ءاضعأ نم يأ دوجو مدعل تعفّرو ةسلجلا

 أديو ةعاس فصنلا يضم دعب داقعنالا ىلإ سلجملا داع مث

 نمو «ةيضاملا تاسلجلل بايغلاو روضحلا لثم ةيئيتور تاءارجإب
 .ةرازولا مسق يسوعنسلا رصان دمحم ديدجلا مالعإلا ريزو ىَدأ مث

 فو



 ةءارقب يفارخلا مساج دمحم سلجملا سيئر أدب كلذ دعب
 ىهتنا مث نمو اوبل لبق نم ةمدقملا رئاودلا ليدعت تاحرتقم

 لبق نم مّدقم ب بلط ٌةءارق كلذ ىلتو ةموكحلا عورشم ةءارق ىلإ

 (رئاود رشعلا) ةموكحلا حرتقم ليوحتب يضاقلا (نيلقتسملا) ءاضعألا
 .ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ

 عقوتملا يموكحلا ويرانيسلا طويخ لوأ فشكتت تأدب انهو

 5 اذه ميدقتب (نيلقتسملا) اهباوث ىلإ زاعيإلاب يضقي يذلاو

 اهباون بلط جاردإ ىلع ةموكحلا تقفاو نيح كلذ حضتا

 .لامعألا لودج ىلع (نيلقتسملا)

 ناكو «يوتلملا فحجملا ءارجإلا اذه ىلع باونلا ضرتعا
 ةلاحإ ىلع اهسفن ةموكحلا قفاوت فيك نأ مهضارتعا ىوحف

 مل اذه نكلو !؟همذق نم يهو ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ اهحرتقم
 .هثودح عّقوت عم ًانجهتسم لب ًابرغتسم نكي

 ىلإ حرتقملا ةلاحإل نوضراعملاو نوديؤملا باونلا رمتسا
 «ةلاحإلا بلط يف مهرظن ةهجو ءادبإ يف ةيروتسدلا ةمكحملا

 ىلع اهترطيس تنمض اهنإ ثيح ؛ءوده لكب جرفتت ةموكحلاو
 ريست رومألا لكو انه ىلإ .(نيلقتسملا) نم اهعابتأ ربع سلجملا
 روهمجلا نم ءايح ةرذ يأ نود نم اهعابتأ «ةموكحلا حلاص يف

 .سلجملا تاجردم هب تظتكا يذلا

 لاح ىلع فسألاو ةرسحلاو بضغلا نم جيزم روهمجلا كلمت
 اذه ىلع ةسلجلا تضمو «ءنورظني مهو ىرتشيو عاب يذلا دلبلا

 ةلاحالل نوضراعملا باونلا دده دقو «ءضراعمو ديؤم نيب لاحلا

 ىلإ اهعورشم تلاحأ اذإ اهابقع ةموكحلا دمحت نل بقاوعب
 .ةيروتسدلا ةمكحملا
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 ىطعأ «يمزاعلا دلخم بئانلا نيئثّدحتملا ءاضعألا رخآ ءاهتناب

 تيوصتلل ءامسألا ةوالتب رمألا يفارخلا مساج ةمألا سلجم سيئر

 اهحارتقا بسحب رشعلا رئاودلل ةموكحلا عورشم ةلاحإ رارق ىلع

 ةمألا سلجم سيئر لوألا مسالا تاكو «ةيروتسدلا ةمكحملل

 اهتظحل ةعاقلا يف ًادوجوم نكي ملو نودعسلا دمحأ ديسلا قباسلا

 حابصلا هللا دبعلا دمحأ ريزولا ناكو هيلي يذلا مسالا ىلإ لقتناف

 هتيوصتبو ةيروتسدلا ةمكحملل ةلاحإلا ىلع ةقفاوملاب تّوص ثيح
 «ةلاحإلل نوضراعملا باّونلا أدب انهو :«ةموكحلا اياون تفشكنا

 «سمخلا رئاودلل ًاديؤم ًابئان 54 اوناكو ةسلجلا نم باحسنالاب

 فاتهلاب ةمألا سلجم يف ملاسلا هللا دبع ةعاق تجض مهباحسنابو

 ةموكحلل ًاعجافمو ابيهم ًارظنم تاكو ينطولا ديشنلاو قيفصتلاو

 باّونل ىتح لب ةمألا سلجم سيئرلو ءاهل نيلاوملا باونلاو

 ةيبلغأ مه نيذلا بابشلا لعف ةدر تناك دقل ءًاضيأ ةضراعملا

 ةعاقلا يف ناك نم لكل ًاكبرمو ًايّودمو ًائجافم ةسلجلا كلت روضح

 سرح كلت لعفلا ةدر تشهدأ دقل ىتح .دوهشملا مويلا كلذ

 نيذلاو بيهملا دهشملا اذهل نيهودشم اومقو نيذلا سلجيملا

 سيئر رماوأل ًالاثتما ةعاقلا يف روهمجلا طبض نع هعم اوزجع

 .يفارخلا مساج ةمألا سلجم

 ةموكحلا تهجاو نأ يسايسلا تيوكلا خيرات يف ثدحي مل
 ألم «سانلا نم رشابملا راكنتسالاو خيبوتلا نم مكلا كلذ لثم

 تاملكلا ةداح ةجهللا ةديدش ةحارصو «ةيوفع لكب رصيلاو ا

 ام اذهو ةبراه ةدورطم «ةعاقلا ةرداغمب اهبلاطت ةموكحلا يف خرصت

 نم ادب نيلكتلا سيئر دجي مل ةموكحلا باحسنابو «ًالعف ثدح

 هقاروأ بيترت ةداعإب عيمجلا أدبيل يلاتلا مويلا ىلإ ةسلجلا عفر

 .هراثآو ثدح ام باعيتساو
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 مئاد كشو ..ةلاقتسا

 ةكرحلا وضع نم «سدح» ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلا تبلط
 هتلاقتسا ميدقتو ةموكحلا نم باحسنالا ةموكحلا يف اهل لئثمملا
 ىوقلا عم اهنم ًامازتلاو رئاودلا ةيضق نم ةكرحلا فقوم عم ًاماجسنا
 يطشلا ليعامسإ روتكدلا عناصلا رصان روتكدلا ربخأ دقو «ةيسايسلا
 ليعامسإ روتكدلا نكل «هتلاقتسا ميدقت هنم ابلاط ةكرحلا فقومب
 «عناصلا رصان روتكدلل ةلماك ًةباجتساو ةيئاهن ةقفاوم طعي مل يطشلا
 خيشلا دالبلا ريمأ هنم بلط يطشلا ليعامسإ روتكدلا نأ ىلإ ةفاضإ
 سيئر هسفن بلطلا ررك كلذكو ةموكحلا يف ءاقبلا دمحألا حابص
 لئاسو ىلإ عراس عناصلا رصان روتكدلا نكل ءدمحملا رصان ءارزولا
 روتكدلا نم ًاداقتعا يطشلا ليعامسإ روتكدلا ةلاقتسا ًانلعم مالعإلا
 ةكرحلا فقومب مزتليس يطشلا ليعامسإ روتكدلا نأ عناصلا رصان
 روتكدلاف «ءكلذ فالخ لصح ام نكل ءآلعف هتلاقتسا مدقيو
 ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلا بلطل ةباجتسالا ضفر يطشلا ليعامسإ
 ًاعضاو ةكرحلا فقومل ىنلعلا ضفرلا ةقباس كلذب لجسيل ؟سدح»
 ام ةلعافلا ىوقلاو يسايسلا عراشلا مامأ جرحم فقوم يف ةكرحلا
 يضقي يطشلا ليعامسإ روتكدلا قح يف ءارجإ ذختت نأ ىلع اهلمح
 عراشلا دتعي مل كلذ نم مغرلا ىلعو «ةكرحلا ةيوضع نم هديمجتب
 يف نيملسملا ناوخإلا باعلأ نم ةبعل هربتعاو ءارجإلا اذهب يسايسلا
 .ةضراعملا عم لجِرو ةموكحلا يف لججٍرف .فصتنملا نم اصعلا كْسَم

 ءاهنيح «سدح» ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلا يف ارضع ينوكو
 فقومو يسايسلا عراشلا مامأ جرحم فقوم يف انك اننأ دهشأ

 مدعو ةيبابضلا لمتحي عضولا نكي ملف ءةكرحلا ةدايق هاجت بضاغ
 روتكدلا ديمجت مت ًالعف هنأ نيقيلاب كشلا عطق ناكف حوضولا
 ةكرحلا تاعامتجا روضح يف قحلا هل دعي ملو يطشلا ليعامسإ
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 يف ةكرحلا نع كب يكتم الو اهتارارق يف ةكراشملا الو

 /رايأ يف قراطلا ةنودم يتنودم يف تبتك كلذ يفو «ةموكحلا

 نإ» :ةكرحلا ءاضعأو بابش نم ريثك فقوم نع ًاربعم م5١٠٠ ويام

 ةيروتسدلا ةكرحلا ىلع ًازيزع ًاخأ ىقبي يطشلا ليعامسإ روتكدلا

 «هدهجو هعينص هل ظفحتو مارتحالاو ريدقتلا هصخشل نكن ةيمالسإلا

 اهيلإ ىمتنا يتلا ةكرحلا قحو هنطوو هسفن قح يف أطخأ نكلو
 .«هذهك ةئيطخ مامأ دحأل عفشت نلو هل عفشت مل اهنكل نمزلا نم ًادوقع

 انتيامح نع ةمألا سلجم زجع
 دقو م5١٠٠ ويام /رايأ ١١ ءاثالثلا مويلا تيوكلا تحبصأ

 فصوف «ةمألا سلجم يف سمألاب لصح امب ةوشنلا ىلع تسمأ

 سلاجملا دّيست يذلا ثيدحلا ناك سانلل لصح ام ريوصتو

 دهاشمو روصب ةيتيوكلا تانودملا اهب تألتما ةليل دعبو «نيواودلاو

 ةيلحملا فحصلا عيمجو تيوكلا تحبصأ اهتاراوحو ةسلجلا كلت

 .هتايعادت للحتو ثدح ام يورت

 بابشلا ىدل رصنلاب ساسحإلاو ةوشنلا كلت عقو ىلعو
 تناك نكلو «ةركلا ديعنل ةمألا سلجم ىلإ ًاركاب انهّجوت «يتيوكلا
 ًاياسح اولَشعَو رمألا اذهل اوطاتحا دق ةمألا سلجم سيئرو ةموكحلا

 ليمزلا ركذي م5 ويام /رايأ ١7 ءاثالثلا ةحيبصلا هذه يف ءهل

 ليصفتلاب ثدح ام «قوقطم» ةنودم بحاص يفسويلا دمحم نودملا

 فويض ةباوب مامأ عمجتلا يف مويلا أدب «تامدقم نودب» :لوقيف

 عم دادزت دادعألا تناكو ءًاحابص ةعباسلا ةعاسلا يف ةمألا سلجم
 نمألا لاجر نم دادعأ دجاوت عم ًاثداه ناك عضولاو تقولا رورم
 هاجتالا يف دوشحلا تأدب ةنماثلا ةعاسلا يف ءةصاخلا تاوقلاو

 لوخدلا بلطب ةلاضفلا دلاخ خألا أديو سلجملا ةباوب ىلإ ةرشابم
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 لاجر لبق نم هبلط ضفر مت دقو .ةسلجلا روضحل نينطاوملا عم
 لوخدلا بلطل سلجملل ةيسيئرلا ةباوبلا ىلإ هجوتلا انررق مث «نمألا
 يأل ةبهأتم ةصاخلا تاوقلا تدشتحا ةيسيئرلا ةباوبلا دنعو ءاهنم
 نأ الإ سلجملل لوخدلا بلط يف ىرخأ ةرم ةّركلا اندعأ ؛ئراط
 اوبلاطو لخدتلل باونلا ضعب ٌّبه انهو ضفرلاب لبوق بلطلا
 تلوحتف «ضفرلاب مهبلط لبوق ًاضيأ «لوخدلاب انل حامسلاب سرحلا
 تائمو بئان نيرشع نم رثكأ ةدايقب رح ربنم ىلإ ةمألا سلجم ةباوب
 نيرّيسم انسل يفارخلا مساج ديس اي نحن ءرارحألا نينطاوملا نم
 يتلا ةيرزملا ةلاحلا ضفرن رارحأ نينطاوم نحن «نييسايس انسلو
 نينطاوم نحن «ءةمألا سلجمو ةموكحلا ةلوطبب تيوكلا اهل تلصو
 انئنكل ءهللا قلخ ةيقب لاح انلاح ءانحلاصمو انتاماودو انلامعأ انل
 ًاهرك سيل ةقراحلا سمشلا ةّلظم تحت مكل انتوص لاصيإ انلضف
 «تيوكلا اننطول ًاّبح امنإ ؛هريغ وأ نودعسلا يف ًاَّبح الو ءكيف
 حامسلا مدعب ةسايسلا عرش يف رئابكلا دحأ تبكترا دق كنأب ملعاف
 نينطاوملا دشح رمتسا دقو «بعشلا تيبو تيوكلا نيرع لوخدب انل
 «تعفر دق ةسلجلا نأب اوملع نأ ىلإو ًاحابص ةرشاعلا ىلإ باونلاو
 عامتجالا مهل ىنستي ىتح ةرداغملاب نيئنطاوملل باوئلا بلط دعبو
 ىلع ةصاخلا تاوقلاو نمألا لاجر ركشن «ةمداقلا ةوطخلا ريرقتل

 ةيؤر عمجتلا كلذ يف ام عورأ ؛ةظوحلملا ةبيطلا ةيضايرلا حورلا
 البو ةقرفت الب ةدحاو ةملك ىلع ًادحتم ًامحتلم يتيوكلا جيسنلا
 ةرطيسلا تّمت دقو ةطيسبلا تاكاكتحالا ضعب تلصح ؛ةيرصنع
 فيظنت ىلع بابشلا صرح دقو «لاعفنا نودبو ةعرسب اهيلع
 .ىهتنا .«ةرداغملا لبق ةمامقلا عمجو ناكملا

 ةمألا سلجم نم نمألا تاوق بارتقا نأ ركذ نم دب ال انهو
 سيئر بلط ءانثتساب ايزؤتسو روظحم هنم ةبرقمب رارقتسالا وأ
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 :نأ ىلع روتسدلا نم 2١١82 ةداملا تصن دقف «ءكلذ سلجملا
 نوكيو «هسيئر صاصتخا نم ةمألا سلجم لخاد ماظنلا ظفح»

 ةوق يأل زوجي ال سلجملا سيئر رمأب رمتأي صاخ سرح سلجملل
 الإ هباوبأ نم ةبرقم ىلع رارقتسالا وأ سلجملا لوخد ىرخأ ةحلسم

 .ههسيئر بلطب

 سيئر وه يفارخلا مساج ةمألا سلجم سيئر نوكي كاذبو

 تاوق ىعدتسا يذلا يسايسلا تيوكلا خيرات يف ديحولا ةمألا سلجم
 !بجع الو «تيوكلا بابش نم ليلق ددع جاجتحا ةهجاومل نمألا

 ةدارإلا ةحاس نيشدت

 ثدح ام دعبيو ءمآكدك ويام /رايأ ١5 ءاثالثلا ءاسم يف

 و 0 0 ا اذه حيض

 ةحاس يف اليل عمجتلا ىلإ «ةافصلا ةحاس» ةنودم لالخ نم «سمخ
 ىلإ سانلا دفاوت ًالعفو «ةمألا سلجمل ةلباقملا ةحاسلا ىهو ةدارإلا
 كلذك «تاءامتنالاو براشملاو تاهجوتلا فلتخم نم ًءاسم ةحاسلا

 بلاطم عم ةقفتملا ةيسايسلا تانوكملا لكل ةضراعملا باّون رضح

 .سمخ ىلإ رئاودلا صيلقتب بابشلا
 ريبك ددع وهو كراشم نيفلألا براق دقو ًاعونتم روضحلا ناك

 حورلا عفريو لمألا ددجي ًادشح ناكو ءمايألا كلت سيياقمب

 وحن يعسلا ةلصاوم ىلع رارضألا ىلإ عفديو بابشلل ةيونعملا

 تيّمس ةوشنلاو لمألاب ةمعفملا ءاوجألا كلت يف «بلاطملا قيقحت
 «ةدارإلا ةحاس»ب ىتيوكلا ةمألا سلجمل ةلباقملا ةحاسلا ةرم 00

 يبعشلا كارحتلا زومر نم ارمر عيصتت ةيمستلا كلتو:ةعاسلا هله
 .تاونسلاو رهشألاو مايألا لباق يف يسايسلا
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 باوجتسالا ةّصنمو ءارزولا سيئر

 دمحأ باونلا مدقت م7١٠1 ويام /رايأ ١7 ءاعبرألا موي يف

 سيئر باوجتساب ًايمسر ملسملا لصيفو يفيلملا دمحأو نودعسلا

 بسحبو ءرئاودلا ةيضق ةيفلخ ىلع حابصلا دمحملا رصان ءارزولا
 سيئرل باوجتسا ميدقت نإف ١٠242؟2و 4٠١١3 نيتداملا قفو روتسدلا

 مدع ىلع قفاو اذإ ةموكحلا عم نواعتلا مدع ىلإ ٍيدؤي امبر ءارزولا .

 اهلماكب ةموكحلا 0 ام ؛«ناملربلا ىف ذ ًاوضع 506 نواعتلا

 . ًادبأ لبق نم تيوكلا خيرات يف ثدحي مل ام وهو

 عيطتست نم ةلامتسا لواحت ةموكحلا تناك «ءانثألا هذه يف
 (0 مهددع غلب نيذلاو اهتحلصمل نيضراعملا باونلا ةلتك نم

 ام لعلو «رئاود سمخ ىلإ ةيباختنالا رئاودلا صيلقتب نويلاطي ًابئان

 ليعامسإ روتكدلا عازتنا ىلع اهتردق وه اهعجشو كلذل اهتيهش حتف

 ىهو «ةكرحلا امهب فصوت ةبالصو كسامت نم اهب ضرتفي ام

 اهئاضعأ مازتلا ةوقب ةفورعملا نيملسملا ناوخإلا ىلإ ةيمتنملا ةكرحلا

 ةريبك ءارغإ ةوق نم اهيدل اه عيطتست ةمركشلا لكلا ايس

 ام لكف ءاهتحلصمل مهجردتستو ضعتبلا عّوطت نأ ًانايحأ بيهرتو

 ًابئان 2797لا ةلتك نم ءاضعأ ةسمخ عانقإ وه ةموكحلا هيلإ جاتحت
 نواعتلا مدعل بولطملا ددعلا ةيبلغألا دقفتل اهعم اوتّوصيل ًاضراعم

 .ًاتوص ١0 وهو ةموكحلا طاقسإو ءارزولا سيئر عم

 ةلتك نم ًاددع لامتسا اذإ هنأ ةموكحلا سيئر نمضي له .«نكل
 نأ ببسلاو «ًايفاك كلذ سيل حوضو لكب !؟هفقوم ةمالس ؛؟9هلا

 ىلع نمأي نكي مل «حابصلا دمحملا رصان ءاهموي ءارزولا سيئر
 ًاديدحتو «هتمومع ءانبأو هئارزو دحأ نم اهل ضرعتي ةبرض نم هسفن



 هتقالع مكحب عيطتسي دهفلا دمحأ نإ ذإ ؛حابصلا دهفلا دمحأ

 يف صقنلا ضّرعي نأ قاملربلا ءاضعأ نم ةعومجم عم «ةزيمملا»

 ةلأسملا دّقعي امم اذهو ءًاتوص 478» نواعتلا مدعل بولطملا ددعلا

 «بقاوعلا ةنومضم ريغ ةرماغم يف هتموكحو ءارزولا سيئر لخديو

 يف لخدن انه لب ءاهسيئرو ةموكحلاو ءارزولا زواجتت ةلأسملا انهو
 ىلع حابصلا ةرسأ تلواح امو «لكك يسايسلا ماظنلا ةروص ةلأسم

 كمكحلا ةبيه» هيمست ام وهو «هيلع ةظفاحملا اهمكح ةرتف ىدم

 ةلاحلا يف لكش يذلا يسفنلاو يعامتجالا زجاحلا نم لك وهو
 تارييغت يأ مامأ ًاعينم اذس «ةليوط تارتفلو «ةيتيوكلا ةيسايسلا

 نحن يتلا ثادحألا هذه نم تاونس دعب ةبسانملابو «ةئجافم ةيرذج
 ميلا ةيعامتجالا تارابتعالا كلت داكت وأ تلاز ءاهقايس يف

 .اهنيح يف اهيلع يتأئسو «يسايسلا فرظلا اهزواجتو

 سيلاوكلا فلخ عارص
 تاعامتجالا يفو سيلاوكلا فلخ ثادحألا تناك «عبطلاب

 تاحيرصت اهب جرخت يتلا ةروصلل ريبك دح ىلإ ةرياغم ةصاخلا

 سيمخلا موي ءاسم يف هنأ كلذ نم «مهتطشنأو مهتايلاعفو نييسايسلا

 ينطولا داحتالا ىنبم يف عمتجا 27٠0١5 ويام/رايأ ١8 قفاوملا

 بابش نولّثمي بايشلا نم ددع ةيدلاخلا ةقطنم يف تيوكلا ةبلطل
 ينطولا داحتالا نع نولثممو ةيبالطلا مئاوقلا ضعبو «سمخ اهيبن»

 (ةلاضفلا دلاخ) ةوخألا روضح ء.عامتجالا اذه يف ركذأ
 ءاضعأ دعي 0 0 ارحب نيذلا (فصنلا 00 نيماعلا متناج)

 نع ع (يئابطبطلا ني حبصأ هل ماعلا نيمألا ةلاضفلا
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 دعب ام يف حبصأ (بيبحلا رذنم)و «ةنويتيوك» ىعدت ةيبابش ةعومجم
 نب نسح)و .؛رييغتلا تاراوح» ىعدت ةيبابش ةعومجم يف اوضع

 (روفغلا دبعلا نمحرلا دبع)و «يمالسإلا داحتالا نع ًالثمم (ةلفط
 ينطولا داحتالا نولّثمي (يلبرغلا زيزعلا دبع)و (حاّرجلا دومحم)و
 نيتبوسحم ناتهجلا ناتاه تناكو .ةيفالتثالا ةمئاقلاو تيوكلا ةبلطل

 ةعامج رخخآ ىنعمب وأ «سدح» ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلا ىلع
 يأ «ةماعلا ةفصلا هذهب انأ ٌتثرضح دقو «نوملسملا ناوخإلا»

 .ًادبأ اهنيح ةيبالط ةفص يل نكت مل ثيح «نوملسملا ناوخإلا»

 ةيناثلا ةعاسلا ىتحو ًءاسم ةرشاعلا ةعاسلا نم عامتجالا رمتسا

 كيكشتلاو تاماهتالل لدابتو ةداح تاشاقن هيف تراد دقو ءًاحابص
 قيرفلاو ةّمك يف ةرضاحلا تانوكملا عيمج لوألا :نينثا نيقيرف نيب
 ةّفكلا يف ةرابعلا تّحص نإ «نوملسملا ناوخإلا» قيرف رخآلا
 ةلواحمب نيملسملا ناوخإلا مهتي لوألا قيرفلا ناكو «ىرخألا

 ءاهلالخ نم بسكتلاو «سمخ اهيبن» ةلمح فاطتخاو ةجوملا بوكر
 هنأب رخآلا فرطلا نومهتي لباقملا يف ؛نوملسملا ناوخإلا» ناكو

 نوكي نأ ديري الو هسفن ىف ىنطولا كارحلا لزتخي «يئاصقإ فرط
 0 .هيف ًافرط «ناوخإلا»

 لُدابتو كيكشتلاو ةمصاخملا ءاوجأ نإ ءلاحلا ةعييطب

 ةبعص «ةيجولويديأ ةيركف سسأ ىلع ةمئاقلا كلت ةصاخ .تاماهتالا

 ناقيرفلا رطضي مل ام «مدعنم امبر وأ ءردان اهيف قفاوتلاو ةنوحشمو
 قفو ال ءاهطغضو فورظلا عقو تحت امهضعبل لزانتلل ًارارطضا
 .نظلا ناسحإو براقتلاب ةبغرلاو ةعانقلا

 ةموسحم تناك «ناوخإلا» ىلإ ةبسنلاب تاعاسلا كلت ةجيتن
 ىلإ اولسرأ دقف عامتجالا اذهل ًاديج اوّدعتسا ناوخإلاف ًاقيسم
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 داحتالا هيف وعدي ًاعوفدم ًانالعإ عامتجالا لبق ًاركبم فحصلا
 مهنإ امك «ةدارإلا ةحاس يف عمجتلا ىلإ تيوكلا ةبلطل ينطولا
 عقاولا رمألا ضرفل ةدارإلا ةحاس ىلإ بابشلا نم ةعومجم اولسرأ

 عامتجالل انني ةدْعَف ةقرو اورضحأ اشبأو «عامتجالا ريس ءانثأ يف

 ىلع نيثدحتملا لوح رودت سيئر لكشب تناك يتلاو «مهبلاطم اهيف
 يلثمم عم ؛لداع» لكشب مهيلثمم دوجو ةرورضو «ةيلاعفلا ةّصنم

 .ىرخألا ىوقلا

 نم مهعم نمو «سمخ اهيبن» ةلمحل مظنملا رخآلا فرطلا
 ««ناوخإلا» تادادعتسا مامأ ةريثك مهتارايخ نكت مل ةيبالطلا ىوقلا

 كلت يف زوربلاو دجاوتلا نم ناوخإلا عنم تالواحم لك تءابو

 كرت دح ىلإ امهيفقومب نيفرطلا كّسمت لصو لب «لشفلاب ةليللا
 لاق ةريخألا ةرملا يفو ءًاددجم هيلإ ةدوعلاو ةرم نم رثكأ عامتجالا

 نحن» :مهفقوم ىلع نيّرصم «سمخ اهيبن» ةلمحل نيمظنملا بابشلا
 ام بسحب ةيلاعفلا نوكتسو ءمكلبق نم زازتبالا اذهل حمسن نل
 .عامتجالا نم اوبحسناو «اندنع ام رخآ اذهو اهل انددعأ

 ةفرخل ةرواجم ةفرغ يف اويمتجاو («يقيرفا» وأ يباحصأ جرخ

 ب فقوملاو ثيدحلا ناك ةقيقحو ءرمألا اهيف نولوادتي عامجالا

 دعصيسو كراشنو ًادغ بهذنس نحن» ةرابع يف صخلتي موسم

 نلو «ةلمحلا هذه يف انروضحو انققوم نع اوربعيو اوثدحتيل انولثمم

 .ة؟ةكراشملا نم انداعبتساب حمسنت

 فرصتأ تفلسأ امك «سمخ اهيبن» ةلمح ةيادب ذنم تنك دقل
 لبق ةلمحلا هذهل ينبتو ةصاخلا يتعانق ىلع ًادمتعم ءربكأ ةيلالقتساب
 كلذ ىلعو ءرمألا اذه يف اهيلإ يمتنأ يتلا ةعامجلاو ةكرحلا لوخد

 عم اهيف تنك يتلا ةفرغلا نم تجرخ ذإ ؛ةيلاجترا ةردابمب تمق

 فوي



 ىلإ مهعاجرإ ًالواحم رخآلا قيرفلا بابش ىلإ تبهذو يباحصأ
 ةيلاعفلا هذه حجنت نأ بجي» :مهل ًالئاق ىرخأ ةرم عامتجالا ةعاق
 رسخنف ةطلسلا مامأو سانلا مامأ ًادغ انتروص زتهت ال نأ بجيو
 ؛انبابش» نم ةعومجم مكئدحأ انأو ةظحللا هذه يف نآلا ؛ةيضقلا
 بابش لكل هرافنتسا» كانهو ةدارإلا ةحاس ىلإ اوهجوت ًالعف
 نأب ًادبأ اوحمسي نلو ًادغ روضحلل تيوكلا قطانم يف ناوخإلا
 ةعاق ىلإ عوجرلا مكنم بلطأ كلذلو «مهنود نم ةيلاعفلا ماقت

 نم نكلو «ناوخإلا» لجأ نم سيل لزانتلا ضعب ميدقتو عامتجالا
 .«اهحاجن ديرن انلك ةيضق لجأ

 دهشأو يتداعس مودت ال نأب هسفن تقولا يف ًاقلقو ًاديعس تنك
 قافتالا مت نيفرطلا لوبقب مث هللا لضفب نكلو «نيقيرفلا نيب قافتالا
 تحت ةكرتشم 7٠٠١5 ويام /رايأ ١4 ةعمجلا موي ةيلاعف ماقت نأ ىلع
 ةعئار ةليل تناك ءناك ام اذه ًالعفو «ةدارإلا رمتستو# ناوئع

 تافرصتلا ضعب فالخلا ىلع ًاعلظم ينوك بقارأ تنك مومعلاب
 .رخآلا هاجت فرط لك لبق نم تافكانملاو

 نأب ةيلاعفلا ىلع مهتغبص ءافضإ ىلع «ناوخإلا» صرخ ًالثمف
 ال نأ ىلع «نويلاربيللا» صّرَحو ءاسنلل ةصصخم نكامأ اوددح
 تايمتنملا تاوخألا نم ةعومجم اولخدأف صيصختلا اذهب اوديقتي

 ناك ًاضيأو ءروضحلا مامأو ةّصنملا ةهجاو يف (يلاربيللا) راّيتلا ىلإ

 زربيل نيثدحتملا ةّصنم ىلع «ناوخولل» ةيبابشلا زومرلا ضعب دعصي
 نأب هبحاصل زمغي نم ؛نييلاربيللا» بابشلا دحأ نم ىرتف ءمهروضح
 نم باشلا كلذ لزني ىتح لزني الو كلذك ةصنملا ىلع دعصي

 تائملا كلت مهي الو 'ةبيرغ» اهانيّمس انفظلت نإ تافرصت «ناوخإلا

 نكلو «لزن نمو دعص نم مهمهي الو ةيضقلاب نينمؤم اورضح نيذلا
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 نوبصعتملاو مهعابتأ ىرحألاب وأ نييسايسلا تافكانم يه اذكه

 !مهل
 مايألا يل اهتدّكأ «ةيلمع ةبرجت فقوملا اذه يف ٌتضخ دقل

 دقل ءاهل ةيناسنإلا براجتلاو بتكلا ديكأت نع ًالضف براجتلاو
 طاقن لوح نيسفانتملاو نيمصاختملا ءاقرفلا ءاقتلا ةبرجت تشع

 عيمجلا ىلع اهتلّصحم نكل فارطألا عيمج بجعت مل امبر ةكرتشم

 تاعامتجاب نولابي ال ةقيقح سانلا بلغأ نإ «ةديفمو ةيباجيإ تناك
 نم مهمهي الو «تائحاشمو تافالخ نم مهئنيب رودي امو ةساسلا

 مجح مكو لزانت ْنَم مهينعي سيل «تمزُه نمو هر ةهجو ترصتنا

 ىلع عئاقولا هّمهيو هينعي طيسبلا نطاوملا نإ ءمدق يذلا لزانتلا
 ءانثأ نويسايسلا لفغي ام ًاريثكو هيلع رشابملا اهرثأو ضرألا
 الو ةبعصلا ةلئسألا اوهجاوي نل مهنأ ةقيقح نع مهتاعازن
 رصنلا لاح يف مههاجت سانلا لبق نم ةقثلا زازتها الو «تاماهتالا

 «ةماعلا ةحلصملا قيقحتل كرتشملا لمعلا ةجيتن ناك يذلا حاجنلاو

 بعشلا دارم قيقحت يف اولشف اذإ اعيمج اهنوهجاويس أمتح مهنكل
 هسفن نع عفادي نأ ىلإ فرط لك جاتحيس اهنيحو ًادارفأو ًاعمتجم
 ديعت ال ةقيقحلاف «ةديفم قئاقحلا نوكت ال انه ابلاغو هفقوم رّربيو
 .طيسبلا نطاوملا هرظتنا يذلا بوكسملا نبللا

 !رركمو ديدج دهع

 نينثالا موي حابص عُّمجت ىلإ ؛سمخ اهيبن» ةلمح تعد
 ةيلاعفلا نكل «ةمألا سلجم مامأ ٠٠١5 ويام/رايأ 51 قفاوملا
 دحسألا موي يف ةمآلا نيلخت لحب يزيما موسرم: زدص اهدعب كيغلأ

 دهع يف ةمألا سلجمل لوألا لحلا وهو 7٠١5« ويام/رايأ ١

 نم طقف رهشأ ةثالث دعب حابصلا دمحألا حابص خيشلا دالبلا ريمأ
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 ىلإ ةوعدلا تمتو ءارزولا ةسائر حابصلا دمحملا رصان يلوت

 .مآ1٠ وينوي /ناريزح <” ىف تاباختنالا

 سلجملا وه سلجملا اذه نأ ءانه ركذت يتلا تاقرافملا نمو
 دالبلل ًاريمأو ةلودلل ًاسيئر حابصلا دمحألا حابص خيشلا راتخا يذلا
 ةّيحصلا هتقايل مدعل همع نبا حابصلا هللا دبعلا دعس خيشلا لزع دعب

 .ةرامإلا بصنم دّلقتل

 مامألا ىلإ مئاد بوره

 «مامألا ىلإ بورهلا» ةيجيتارتسا تيوكلا يف ةطلسلا تداتعا

  ةمألا سلجم  ناملربلاب قلعتي ام يفو ءام ًاقزأم هجاوت نيح

 هيلع بالقتالاو روتسدلا قيلعت وأ سلجملا لح ىلإ ةطلسلا أجلت
 ةهجاوم نم برهتل ماوحكو م15 يماع يف ثدح امك

 حابصلا ةرسأ ةسرامم مّدِق نم مغرلا ىلعف «يسايسلا قاقحتسالا

 ودبت نآلا ىتح اهنأ الإ ةنس 7٠٠١ براقت ةليوط ةدم ذنم مكحلل
 مكحلا ىلإ يرئاشعلا مكحلا نم لاقتنالا يف ةبغار ريغ وأ ةزجاع
 .ريتاسدلاو تاسسؤملا ىلع مئاقلا يروتسدلا

 ةنس ذنم ةيناملربلا ةسرامملا دهع نّشد يذلا يتيوكلا روتسدلاف

 َّلدأ الو ؛ةمكاحلا حابّصلا ةرسأ ىلع لمحلا ليقث ناك م5
 لمكت مل ةيضاملا ةنس 50 لا نع ديزي ام لاوط هنأ نم كلذ ىلع

 ةيقبو  تاونس عبرأ  ةيروتسدلا اهددم طقف تاناملرب ثالث الإ

 ىلع بالقنالاب وأ ريوزتلاب امإ ليطعتلا دي اهتلاط تاناملربلا

 ةطساوب - ًارّخؤم  لاطبإلاب امإو لحلاب امإو هداوم ليطعتو روتسدلا
 !ةيروتسدلا ةمكحملا اهردصت ماكحأ

 هبشال ٌراسملا يتيوكلا بعشلا مزتلا « قبس امم مغرلا ىلعو

 مك



 ًالمأ ةديدج ةحفص ءدب ىلإ ةّرم لك يف دوعيو ءرّئعتملا ؟يطارقميدلا
 قّقحتي مل يذلا يطارقميدلا جهنلا ةرملا هذه ةطلسلا مازتلاب هنم

 !ًادبأ

 نإ ثيح ؛ام ًاعون ةفلتخم م5١٠٠ ةنس تاباختنا تناك دقل
 «ةطلسلا ةهجاوم يف كرتشم فده ىلع تعمتجا ةيسايسلا ىوقلا

 مسقي يباختنا نوناق رارقإب «سمخ اهيبن# ةلمح بلاطم قيقحت وهو
 يف تاوصأ ةعبرأ بخان لك يطعيو ةيباختنا رئاود سمخ تيوكلا
 اذهو «ةرئادلا نولّئمي ةرشع لصأ نم نيحّشرم ةعبرأ راتخيل ةرئادلا
 ةلحرمك لوبقم هنأ الإ هروصق نم مغرلا ىلع يباختنالا ماظنلا

 بسانتي يناملرب ماظن ىلإ لّصوتلا اهلالخ نم انئكمي ةيلاقتنا
 نيب ةاواسملاو ليثمتلا يف ةلادعلل برقألا ةيقيقحلا ةيطارقميدلاو

 .نينطاوملا

 يمر ةبعل ىلإ برقأ تاباختنالا ربتعت يهف ؛ةطلسلا ىلإ ةبسنلاب
 ريغ تناك نإو ءريخف اهل ةّيضرم ةجيتنلا تناك نإف ءدرنلا راجحأ
 ةدارإ برضو ةمألا سلجم لح ةداعإ وه اهيلع ام لهسأف كلذ

 جئاتنب يتأت اهّلع ديدج نم درنلا راجحأ ءاقلإو طئاحلا ضرع ةمألا

 .اهل لضفأ

 ةيبلغأ يأ ةيناملربلا تاباختنالا قّقحت ال نأب ةطلسلا لمعت
 50 نم لقأ باّونلا نم اهضراعي نم ددع نأ املاطف «ةضراعم ةيباين

 ّدح ىلإ اهدنع ةلوبقم رومألاف  ناملربلا دعاقم ددع فصن - ًابئان
 ببسب ثودحلا ةردان ةيباينلا ةيبلغألا هذه نأ نم مغرلا ىلعو ءام

 ىلإ ردابت ةطلسلا نأ الإ ءاهنّوكتب حمست ال يتلا ةيباختنالا ةمظنألا

 مل نإو اهل جعزم ددع دوجو درجمل ةبقاعتملا ةمألا سلاجم لح

 !ةموكحلا طاقسإو ةبساحملا ىلع ةرداق ةيناملرب ةيبلغأ غلبي

 هال



 ةطلسلا ةهجاوم ...داسفلا دض بابش

 ةطلسلا تمر م7١٠٠ وينوي /ناريزح 79 تاباختنالا هذه يف

 ءاهتحلصم ىلإ تاباختنالا ةجيتن مسح ةلواحم ًايمالعإو ًايلام اهلقثب

 ردق مهددع نم ليلقتلاو ةيناملرب ةيبلغأ قيقحت نم اهيضراعم عنمو
 لاملا ْمُض «حاجنلا ىلع اهل نيلاوملا ةدعاسمو ؛عاطتسملا
 نيبخانلا تاوصأ ءارش ةرهاظ ترشتساو باسح ريغب يسايسلا

 ىلع تافلاحتلا تدقعو «نيرخآ نيحشرم دضو نيحّشرم ةحلصمل
 يمسرلا مالعإلا حبصأو ءةطلسلا عم تاقفصلاو تايوتسملا لك
 ةعاسلا رادم ىلع لمعت ةلآ ةطلسلا عم هحلاصم ةطبترملا صاخلاو

 لئاسولا لك تمدختساو ءاهل نولاوملا ةحلصمل - ًابيرقت - ًايرصحو

 . .اهرثكأ امو تاباختنالا جئاتن يف ريثأتلل ةطلسلل ةحاتملا

 ةطلسلا ةهجاوم يف ةضراعملا ىوق تدهتجا لباقملا يف

 رشابملا لصاوتلاو ةيعامتجالا تاقالعلل نألو ءاهمالعإو اهلاومأو

 ىلع يباختنالا وأ يسايسلا عراشلا يأر ليكشت يف ربكألا رثألا

 ةطيسب تاودأ نم اهل رفاوت امب ةضراعملا تعاطتسا ءصخأ هجو

 .ةكرعملا هذه يف ةطلسلا ةهجاوم ريبك دح ىلإ

 دقلف «ةكرعملا هذه يف زرابلا رودلا مهل ناك بابشلا نإ امك

 ًايبابش ًاعارذ ةنوملسملا ناوخإلا» ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلا تأشنأ
 ءارش رطخب عراشلا ةيعوت ىلع تاباختنالا ةرتف ءانثأ يف لمع

 خألاو تنك ؛هفادهأو يسايسلا لاملا تاّين ءوسو تاوصألا

 يلبرغلا زيزعلا دبع خألاو حاّرجلا دومحم خألاو ديبعلا زيزعلا دبع
 ةيبابش ةعومجمل سسؤملا قيرفلا نيرخآو يمجعلا كرابم دمحم خألاو

 وضع ناويد ىف اهتاودن ىلوأ تدقعو هداسفلا دض بابش» اهانيّمس

 ٠١ يف عناضلا رصان روتكدلا «سدح» ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلا

 تاروشنملا عيزوتو تاودنلاو تايلاعفلا تلاوتو «م7١٠٠7 ويام /رايأ
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 . يسايسلا لاملا ةيراحم ةركف رشنل تاللاقملا تبتكو «تاّمصلملاو

 ةزيمم تاحاجن «داسفلا دض بابش» انتعومجم تقّقح دقل

 تاهجوتلا فلتخم نم تاباختنالا يف ًاحّشرم 4 عيقوت :اهنم
 ةهازن ةعباتمل ةينطولا ةنجللا عم كارتشالاب اهانقلطأ ةقيثو ةيسايسلا
 لمعلاب دهعتت :؛تيوكلا ةبلطل ىنطولا داحتالاو ««ةهازن» تاباختنالا

 ةيدايقلا بصانملا باحصأل ؛ةيلاملا ةمَّدلا فشك» نوناق رارقإ ىلع
 .ةموكحلاو ةمألا سلجم ءاضعأ مهنمض نمو «ةلودلا يف

 ةرتباسك ةرهتوملا ناكر لعق ةزثؤمو ةكجات ةلفعلا تناك
 مهتهازنب ةيبعش «ةداهش» ىلع كلذب اولصحيل ةقيثولا كلت عيقوتل

 «نيبخانلا ىدل مهيكزيو ةيباختنالا مهظوظح ززعي امم مهيديأ ةفاظنو

 ةقيثولا ىوتحمل رابتعا نود نم نيريثكلا فده كلذ ناك فسألل
 دح ىلإ تمدخُّتسا ءًاضيأ فسألل «ةلمحلا هذه نأ امك ءاهتادّهعتو

 ةكرحلا مهعم طبترت نيذلا نيددحملا نيحشرملا ضعب ةيكزت يف ريبك
 ةلمحلا هذه نوك ةيباختنا تاقافتاب «سدح» ةيمالسإلا ةيروتسدلا

 .نيملسملا ناوخإلا ىلإ ًايميظنت اهوسسؤم نحن انلالخ نم «يمتنت

 دشنأ تنك ؛ةيبزحلا تافرصتلا كلت نم ءاهنيح «ًاجعزنم تنك
 ةيكزت تسيل يه «ليصافتلا ردك لمحتأو جئاتنلا ء«ريبك ٌدح ىلإ
 اهوفص رّكعي ناك ىتلا فقاوملا كلتل ةعجارم ىه ام ردقب سفنلل

 ىلإ اهغّروسي تافّرصتلا هذه امبر «ةيبزحلا ةرظنلا رصقو قفألا قيض
 اهب حومسم ليح كلت امبرو «يسايسلا يباختنالا عارصلا ريبك دح
 ةصاخلا ظوظحلاب ةلماشلا ةيلكلا دصاقملاو ةميلسلا اياونلا طلتخت نأ

 رمألا ةصالخ نكل «تايادبلا نزح تاياهنلا يساوت امبر «ةيوئفلاو

 زاتجي ىتح هبوث ةراهط عفري نأ ةسايسلا لحو ضوخي نم لك ىلع
 !اهغولب لجأ نم لحولا لّمحت ًاضرأ أطي نأ يف ًالمأ اهعقنتسم
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 م5١٠٠ وينوي /ناريزح 14 يف ةيناملربلا تاباختنالا تيرجأ
 يبعشلا فافطصالا ةلاح بيسبف «ةطلسلا دارم ريغب جئاتنلا تءاجو

 ققحت اهبلاطمو «سمخ اهيبن» ةلمح لوح ةيسايسلا هاوقو ريبكلا
 ىلع ةرداق ةيبلغأ ءدحاو فده ىلع ةعمتجم ةيباين ةيبلغأ بعشلل

 تيوكلا مّسقي تاباختنالل ديدج نوناق رارقإ ىلع ةطلسلا رابجإ
 نم نيحشرم ةعبرأل تيوصتلا قح بخان لك يطعيو رئاود سمخ
 .هترئاد يف ةرشع لصأ

 يسايسلا دانعلا ةيادب

 ةيبلغألا قفو ةموكحلا لّكشت ةمرتحم ةيطارقميد يأ ىف
 هتملك بعشلا اهيف لاق ىتلا تاباختنالا ةجيتن ىه ىتلا ةيناملربلا
 لمعلا نم تاونسلا اع لاوط هشيعن ام نألو 50 ددحو

 ةلودلا  امبر - اننإف ًالصأ ةيطارقميد هيّمسن نأ حصي ال روتسدلاب
 ةيبلغألا هّجوت ّدض ةموكحلا اهيف لكشت يتلا ملاعلا يف ةديحولا

 تاوصأ ربع ةطلسلا لخدتب حّججرتت ناملربلا ةسائر ىتحو «ةيناملربلا

 ىلع فرط ةحلصمل بعشلا مهبختني مل نيذلا نينّيعملا اهئارزو

 !رخآ فرط

 ةيبلاغلاب تءاج تاباختنالا جئاتن نأ نم مغرلا ىلع هنإ

 «حابصلا دمحملا رصان ءارزولا سيئر اهلثمي يتلا ةطلسلل ةضراعملا

 ضفارلا يسايسلا هفثوم دض تاماصتعالاو تارهاظتلا تجرخ يذلا

 دضو «رئاود سمخل ةيباختنالا رئاودلا ليوحتب تاباختنالا نوناقل

 ىلع هنإ «يفارخلا مساج ةطلسلا عم فلاحتملا ةمألا سلجم سيئر
 ليكشتل دمحملا رصان هسفن ءارزولا سيئر فيلكت مت كلذ نم مغرلا

 دض ةقّبسم فقاوم مهل ءارزو نم ةموكحلا ليكشت ءاجو ةموكحلا
 تاوصأ لالخ نم ةطلسلا تمعد لب ءاهيلاطمو «سمخ اهيبن» ةلمح
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 حّشرم دض ناملربلا ةسائرل هحّشرت يف يفارخلا مساج اهئارزو
 :هل اسيكر الغ تح هيك تحيجرو نودعسلا دمحأ ةقراعملا

 هجاوي ةطلسلا لبق نم فرصتلا اذه ةرتفلا كلت يف نكي مل

 نييعت يف ةطلسلا ةيقحأب رربم ريغ ميلست كانهف «ضرتفملا ضفرلاب
 يبعشلا ضفرلاو هتاقافخإ نم مغرلا ىلع ءارزولل ًاسيئر ءاشت نم
 هديرت نم ةّفك حيجرت يف ةطلسلا لخدتت نأب كلذك ميلستو ءهل
 هتاكرحو هبازحأب اهنيح يسايسلا عراشلا ناك دقل «ناملربلل ًاسيئر
 انيح رهظي ضاعتماب نإو عضولا كلذ لبقي ماعلا جازملا ىتحو
 هاجت لوجخلا ضاعتمالاو لوبقلا كلذ نإ .ىرخأ ًانايحأ بيغيو

 ةريبك ةبيرض هل ةيطارقميدلا دعاوقلل جرعأ قيبطتو ةئطاخ تاسرامم

 حاجنب تّقؤم رصن لوبقل نيفهلتم انك «ىرنس امك ًاقحال اهعفدنس
 نأ تكردأ ةطلسلا نأ نظأو ءاهفادهأ قيقحتو «؟سمخ اهيبن» ةلمح

 بلاطمل ضفارلا اهيأرب ةكسمتم اهلعجت ىجرت ةريبك ةدئاف ال

 نازيم ليم وهو مهألا بسكملا ىلإ ةبسنلاب «"ةعضاوتملا» ةضراعملا

 امأ «ةيعيرشتلاو ةيذيفنتلا نيتطلسلاب اهظافتحاو اهتحلصمل ىوقلا
 لفكتتسو ءنّيه اهرمأف عراشلا مامأ اهتروصو اهئايربك راسكنا ةلأسم

 يف طمن تاذ مويلا كلذ انتضراعمف ءاهتجلاعمب ةضراعمك انتجاذس
 ةيرئاشعلا ةيلقعلا ىلع ةمئاقلا ةيسايسلا ةيئادبلا ىلإ برقأ ريكفتلا
 نم هذخأت اهل قح لك ىرت يتلاو ةطلسلا ىلإ ةيوبألا ةرظنلاو

 فقوم نع ةطلسلا نم عجارت لكو ءهيلع اهركش بجي ةّنم ةطلسلا
 يأرلل لّبقتو قفأ ةعسو ءاهنم ةمكح الإ وه ام تّنعت دعب اهل
 .رخآلا

 ةطلسلا نم انذخأ ىسايسلا لماعتلا يف سئابلا قطنملا اذهبو

 هتغلأ هب اهتبعل نم تّلم امل مث تاوئسب كلذ دعب هب تبعالت ًانوناق
 انلوبقو انتقفاوم ةطلسلا انيطعأ لباقملا يفو ءاهتداعك ملق ةّرجب
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 هفقوم ريربت نع زجاعو «ةلودلا ةرادإ يف لشاف ءارزو سيئرب
 ةمأ سلجم سيئر انيلع ةطلسلا عضت نأ انلبق امك «يسايسلا
 ًاذفنم ناملربلا لوخد نم نطولا بابش عنمل نمألا تاوق ىعدتسا
 ةمألا نع لّثمم ال ناملربلا ىف اهل لّثممو ةطلسلل فيلحك هرودل

 ا ا !هتبختنا يتلا

 57 ةيبلغأب ةمألا سلجم قفاو م5 ويلوي /زومت 1 يفا
 تيوكلا ليوحت نوناقل ًاديؤم ةموكحلا تاوصأ مهتئمض نم ًاتوص

 يف «تاوصأ ةعبرأ هترئاد يف بخان لكلو ةيباختنا رئاود سمخ ىلإ
 ةلباقمل يبابش دفو بهذ مايأب كلذ دعبو ءطقف نْيبئان ةضراعم لباقم
 لمحي ايلاقترب اصيمق هل نيمدقم حابصلا دمحملا رصان ءارزولا سيئر
 لوقت «تاماستبالاو روصلا اولدابتو «سمخ اهيبن» ةلمحلا راعش

 نع ةلمحلا يف يدايقلا رودلا اهل ناك يتلا «ةافصلا ةحاس» ةنودم

 سيئر تاملكل ةعومجملا تعمتسا دقو» :اهل ةلاقم يف دهشملا كلذ
 ةيرحلاب ناميإلا قلطتم نم مهرودب داشأ يذلا «ءارزولا

 سيئر ءادهإب بابشلا ماق دقو .تيوكلا اهب معنت يتلا ةيطارقميدلاو
 حابص وب نأ امب © اهيبن «تريش يت»ب ًالثمتم ةلمحلا راعش ءارزولا
 موي ًايلاقترب حبصأ (هدهعن امكو ..هسفن فصو امك ريبكلا انوخأ)

 .م5٠٠5 ويلوي /زومت 77 - ةافصلا ةحاس 47007 ويلوي ١١

 ! ؟يبرعلا عيبرلاو «"سمخ اهيبن» ةلمح

 عضاوت نم مغرلابف «قحب ةزيممو ةديرف ةبرجتلا كلت تناك دقل
 يذلا كارحلا نأ معزأ يننأ الإ «ةينآلا جئاتنلاو حومطلاو فادهألا

 ةفيفخ ةيضرأ تاّرهو تامدقم الإ وه ام «سمخ اهيبن» ةلمح عم أدب

 اهيبن» دعب ةيبرعلا ةقطنملا برض يذلا يبرعلا عيبرلا لازلزل ةيبسن
 يف يبرعلا عراشلا ةكرح انعبتت ول اننأ نظأو «تاونس عبرأب 2" سمخ
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 دق تيوكلا اهتدهش ىتلا ةيفخلا ةكرحلا كلت اندجول ةرتفلا كلت

 ينبأو «ةفلتخم نازوأو روصب نإو ةيبرعلا قطانملا ةيقب اهلاثمأ تدهش
 «ثادحألا عبتت عم اهليصافت حضتتس ةسيئر رصانع ىلع معزلا كلذ
 جازملا رييغت يف سيئر لماعك تنرتنإلا لوخد رصانعلا كلت لّوأو

 كلذ ناكو «هبابش يف ةلثمتملا هتعيلط اميس الو يبرعلا عراشلل ماعلا

 اهمهأ ةيعوضوم بابسأل تيوكلا يف ًاركبم تنرتنإلل ريثأتلاو لوخدلا
 ةلوهسو تنرتنإلا ةمدخ راشتنال حمس امم ةيداصتقالا ةلاعلا رسي
 ةلوهسلاو ةرفولا كلت بحاصو ءاهرفاوت ةيناكمإو اهيلع لوصحلا

 اهتبسن برتقت يتيوكلا بعشلل ةباش ةيبلاغ تيوكلا يف تنرتنإلا ةمدخل
 اهبابش لصاوت ةلوهسو «تيوكلا ةحاسم رغص عم ةئملا يف 7١ نم
 .يميلعتلاو يفاقثلا مهاوتسم براقتو

 كارح نأب يمعز هيلع ينبأ يذلا «يناثلا رثؤملا رصنعلا اَمأ

 بايغ وه «يبرعلا عيبرلاب ئبنت ةمدقم ناك «سمخ اهيبن» ةلمح
 بلاطملا ىلع زيكرتلاو ءهفعض وأ كارحلا يف يجرلويديألا ريثأتلا

 ةلاح قلخ رصنعلا اذهو ؛هيلع دّحوتلاو هلوح فافتلالا نكمي راعشك

 بابش لبق نم ركبملا يميظنتلا لثحتلا لقنل وأ رّرحتلا نم
 ةفْفخُم ةكرتشم لمع تائيب ريفوت ىلع دعاس ام ةيسايسلا تاميظنتلا

 «لوألا ناكمإلا» ةركف ىلإ راشأو هتيبصعو يجولويديألا لقثلا نم
 انتافالتخا زواجتت ةكرتشم بلاطم ىلع دحوتن نأ انناكمإب انئأ وهو

 .ةيجولويديألاو ةيركفلا

 تكردأ مث نمو .تقولا كلذ يف ةلاحلا كلت تشع يننإ
 مكنكمي امك يننكميو «لازأ الو مويب ًاموي هتيادب ذنم يبرعلا عيبرلا
 يتلا كلتو تيوكلا يف انكارح عم ةهباشتملا رصانعلا رفاوت ةظحالم
 يتأيس ام عم انلاوجت لالخ دجن انلعلو «يبرعلا عراشلا كارح يف

 ...كلذ ىلإ يضمنلف «هيفني وأ يمعز دكؤي ام ثادحألا نم
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 هيتلا ىلإ ةدوعلا
 ىف ءوده داس ؛سمخ اهيبن» ةلمحب فرع ام ثادحأ دعب

 ًاذافتإو ةظلسلا ىلع ًاراصتنا هاندقتعا ام ءاوجأف- ءةيسايسلا ةحاسلا
 يسايسلا مدقتلا ناكمإبو ىضرلاب ًافئاز ًاروعش انتطعأ ةيبعشلا ةبغرلل
 انل ىحوت نأ ةطلسلا تعاطتسا امك ءةوجرملا تاحالصإلا قيقحتل

 انه «ةيبعشلا بلاطملل ةباجتسالاو مّهفتلاب لقألا ىلع وأ ناعذإلاب
 ىف اننأ ىلإ ريشأ ىننكل تايباجيإ نم ققحت ام ةيمهأ نم للقأ ال
 يف زاجنإلا حمالم انل ترهظ ام اذإ قيرطلا لوأ دنع فقوتن بلاغلا
 .اهميتاوخب لامعألا نوكت نأ ضرتفملا نأ نم مغرلا ىلع هتيادب

 لب اهدحو نكت ملو ىلوألا اهتريس ىلإ ةطلسلا تداع دقل

 احورطم نكي مل تقولا كلذ ىتحف ؛ةيديلقتلا ةيسايسلا ىوقلا اهترياس
 اوروصتتلو «ةيسايسلا ةماوّدلا هذه نم جورخلل ّداج يقيقح رّوصت يأ
 رصان يلوت ذنم طقف تاونس سمخ يف يسايسلا هيتلا كلذ مجح

 م5١٠٠ ةنس ويام /رايأ نم عباسلا يف ءارزولا سلجم ةسائر دمحملا

 ةنس ٍريمفون /يناثلا نيرشت نم نيرشعلاو نماثلا يف هليحر ىتحو
 اهسفن ةرتفلا لالخ ناملربلا ّلحو «تاموكح عبس ليكشت مت م"٠ 1
 مل كلذ لك نم مغرلا ىلعو «تارم عبرأ تاباختنالا كيزجأو

 ةغرفملا ةقلحلا كلت نم جرختل تاروصت ةيديلقتلا ةضراعملا حرطت

 .هاجتالا اذه يف ةوطخ يأ ىلع ةطلسلا مِدقت مل لاحلا ةعيبطبو

 ةيفئاطلا ةقروب بعلت ةطلسلا

 ةيبهذملا تافالتخالا يتيوكلا عمتجملا زواجت ةطلسلا ءاس دقل
 يف تلّثمت ةكرتشم ةيضق فلخ ةفلتخم حئارش فافتلاو «ةيوئفلاو

 ةدحو قيرفتب ةداتعملا اهتليح ىلإ أجلت اهلعج ام ؛سمخ اهيبن» ةلمح
 ءادست قرف» راعش تحت ضعبب اهضعب هتانوكم برضو عمتجملا
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 ةثداح» مساب تيوكلا يف ترهتشا ةثداح تلغتسا ةطلسلا نأ كلذو
 ًايركف مهضعب يمتنملا ةعيشلا نينطاوملا نم ددع ماق ثيح ؛؟نيبأتلا

 ءازع سلجم ةماقإب ةهللا بزح» ىلإ ايميظنتو «هيقفلا ةيالو ةيرظن ىلإ

 رياربف /طابش 7 يف 0ةينغم دامع# ينانبللا هللا بزح وضعل نيبأتو

 فاطتخا ثادحأ ءارو هنأب تيوكلا يف مهتي يذلا وهو م0

 مهضعب لتقو .«نئاهرك نييتيوك زاجتحاو ةيتيوكلا «ةيرباجلا» ةرئاط
 .م198/8 ةنس ليربأ /ناسين نم سماخلا يف تعقو ةثداح يف

 كلت ببسب مرجم ؛ةينغم دامع» نأ نييتيوكلا نم ريثكلا رظن يف
 اوماقأ نمل يجولويديألاو يركفلا ءامتنالا نكل ؛ةملؤملا ةثداحلا
 رظتلا ةهجرل ايفاح ارابثعا ةوهضي مل هنيبأتو هل ءازعلا سلجم
 هتمدختساو هتكذأ ريبك يبعش بضغ ةهجاوم يف مهلعج ام «ةيبعشلا

 ءاهيلوؤسم تاحيرصتو ةيمسرلا هبشو ةيمسرلا اهتاونق ربع ةطلسلا
 ةيمالعإلا لئاسولا ربع اهتّنش ىتلا ةيمالعإلا ةلمحلا لالخ نمو
 1 . ةفلتخملا

 اهدقوأ يتلا ةرارشلا ىلع دوقولا بكس نم ةطلسلا تداز
 ًايميظنت هللا بزح ىلإ نيمتنملا ا نينطاوملا ضعب

 يتيوكلا عمتجملا يف خرشلا كلذ ثِدحُتل مهريدقت ءوسب ا
 تققح دقف «لازت الو باتكلا اذه رشن ىتحو مويلا كلذ ذنم

 ةلوزعم تيوكلا ىف «ةيعيشلا ةفئاطلا» تلعج اهنأ كلذ نم ةطلسلا

 لعج ام ةنطيشلاو بيهرتلا (اصع) ةمدختسم «عمتجملا رئاس نع

 تلصف ةيناملربلا يبعشلا لمعلا ةلتك نأ ىتح ؛مهنم أّربتي عيمجلا
 ةطلسلا معط ٌةلكآ ءجرحلاو ةمهتلا اهسفن نع دعبتل ةعيشلا اهءاضعأ
 ةطلسلا تعضو نيح مث «لّجعتملا فرصتلا اذهب اهدارمل ٌةققحمو
 مهل تمدق عيمجلا نم ةيراحم ةديحو طغضلا تحت ؛«ةعيشلا ةفئاطلا»

 لوقتل مهيحشرم تمعدو اهتارازو يف مهتمضو مهتوتحاو (ةرزجلا)
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 مكتوق سامتلا نأو ءًائيش مكينغي نل يّنع مكداعتبا نإ» :مهل

 ةيعيشلا ةفئاطلا تباجتسا لعفلابو ««مكعفني نلو مكعفني مل بعشلاب
 .مويلا ىتح ةطلسلا لبق نم زازتبالا هذهل

 «بناجلا اذه يف ةضراعملا برض يف ةطلسلا تحجن دقل

 ملأتي لاز ام عمتجملا ىلإ ةنعط تهججو هسفن تقولا يف اهنكل
 موي لك راجفنالاو ةدايزلل ةحشرمو ةمئاق اهتايعادت لازت الو ءاهنم
 ةلوؤسم ريغ ةطلس دلبلا ةرادإ ىّلوتت نيح امئاد اذكهو .فسألا عم
 ىلإ أجلت «عارتقالا قيدانص ربع بعشلا ةدارإ نم اهتوق دمتست الو

 ةعورشملا قرطلاب هقيقحت نع ةزجاعلا اهروصقو اهفعض ضيرعت
 ةرمدم اهجئاتن تناك امهم ةعورشم ريغ قرطو لئاسو مادختساب
 .ةلودلاو عمتجملل

 لضفألا قحتسن ...لحرا

 «م9١٠٠ ةنس ربوتكأ /لوألا نيرشت 17! ءاعيرألا موي رهظ يف
 ةبلاطم يف «لحرا» ةملك ةرم لوأل تقلطنا «قراطلا ةنودم ربعو

 حابصلا دمحملا رصان يتيوكلا ءارزولا سيئر ىلإ تهججو ةيسايس
 ءوسل ةلاقتسالاب هبلاطت «لضفألا قحتسن ...لحرا» ةلمح نمض

 ناك امب فرتعا هنأ نع ًالضف «ةلودلا ةرادإ ىف هلشفو هتاسايس
 ةمألا سلجم ةعاق يف هفشك دق ملسملا لصيف ناملربلا يف بئانلا

 ًاباون ىطعأ دق  ءارزولا سيئر هنأ نم م4/١9/1١0٠ خيرات يف
 تالماعم ءاقل تناك اهنأب اهرّرب «ةريبك غلابمب تاكيش ناملربلا يف
 ءاضعأ لالخ نم ةجاتحملا رسألا ضعبل ةيناسنإ تادعاسمو ةيراجت

 !ناملربلا

 خيراتلا ىلع ةطلسلا كلمي 'لحرا#» ةملك قِلطُم نكي مل اهنيح
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 ةركفلاب ناميإلا نأب نيقيلا كلمي هنكل ءردقلا فورص ىلع الو

 قيرطلا اذه يف صالخإلاو هًاّمح هدقتعي ام يف فافطصالاو ةبئاصلا
 .ةياغلا قيقحت وحن بردلا ريئي نأب ليفك ةركفلا لجأ نم

 ةداعك ةماعلا ةرثكلا نم اهباحصأو ةركفلا ةمجاهم تّمت

 ريست اذكهو ءًاضيأ ةداعلاك اهب ةنمؤم ةلق نم اهيئبت متو تاعمتجملا
 بابشلا نم ةلق تاعامتجا تأدب «خيراتلا دعاوقو ةينوكلا نئسلا

 ثالث نع ةرابع اّنك «نيديلا عباصأ مهددع زواجتي مل تاباشلاو

 يريطملا قراط انأ تنك ىلوألا ةعومجملا يف :ةسيئر تاعومجم
 لصيفو دنسلا فسوي ىلع) امه نيبيرقلا ىباحصأ نم نانثاو ءاهيف
 نم يئاقدصأ عضت تناك ةيئاثلا ةعومجملاو (ىيحيلا حلاص
 ءريصن يلع «عازهلا كرايم ءربكأ داوج ءردبلا يؤل) مهو نينّودملا

 يف انتلكشم تناكو ؟«نسايردلا دمح « يندنم يلع «ناليحملا قراط

 دادعتسا ىلع اهتقو نكي مل ثيح ؛ءاسنلل يهو ةثلاثلا ةعومجملا

 ةمواقملاو يسايسلا لاجملا يف ةصاخ «ماعلا لمعلاب ّنِهل حمسي

 ةقيدص تلأس ةلكشملا كلتل لح نع ثحبأ تنك امنيبو «ةيبعشلا

 نع اهتريخأو ليادلا لالد يه كوبسيفلا لالخ نم اهيلع تفّرعت

 ءارزولا سيئر ليحرب بلاطي طغاض يناديم يسايس كرحتل انمزع
 عم لصاوتلا لواحتس اهنأب تدعوو ةركفلا تدّيأف ءدمحملا رصان
 تلمكتسا لعفلابو لمعلا اذه ىف ةمهاسملل تاباشلا ضعب

 ايْغ :ىيعلا ةمينغ) نع تانانقلا نم ةعومجمب ةقلاثلا ةعومجملا
 لوزن لوأ أدبو رخآ ددع انيلإ مضنا مث «(نيهاشلا ةمطاف «يطشلا

 نيرشت ١5 نينثإلا موي ءاسم ًاديدحتو مايأب كلذ دعب عراشلا ىلإ
 ءارزولا سلجم نم برقلاب ةدارإلا ةحاس يف م4١٠٠ ربمفون /يناثلا

 سيئر ليحرب ًابلاطم  ناملربلا  ةمألا سلجم مامأو يتيوكلا
 .ءارزولا
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 كوبسيفلا يف ةلمحلا مسا لمحي يذلا باسحلا ىّلوت
 ةدارإلا ةحاس ىف ةيلاعفلا ىلإ ةوعدلا «لضفألا قحتسن ...لحرا»

 ٠١/ زواجت ددعب باسحلل مامضنالا ىلع لابقإلا يف انأجافتو
 دمحم ناقيدصلا باسحلا ريدي ناكو ءعوبسأ نم لقأ لالخ وضع
 .يريطملا يدايزلا ىسيعو يمجعلا كرابم

 يف دعي كلذ نكل نطاوم 7٠١ اوزواجتي مل تارشع رضح

 ًارشؤم اذه ناكو ءاذهك بلطمل اهعون نم ىلوألا يه ةقباس اهنيح
 نأ حوضوب ينعي ًارّيغت «يتيوكلا عراشلا ىلع أرط ًارّيغت نأ ىلع
 لك ؛ماعلا بصنملا نع ةفئاز ةلاه لك عزني أدب يتيوكلا عمتجملا
 ةيلبقلا ةيرئاشعلا تاعمتجملل ةيلابلا دعاوقلاو فارعألا اهتضرف ةلاه

 ةلاه لك «ةثيدحلا ةلودلاو ةيندملا تاعمتجملا يف ناكم اهل دعي مل

 بّساحي الف اهفلخ لشفلاو تازواجتلاو ءاطخألا يفخت تناك

 .نالف ةيرذ ليلس وأ نالف نبا هنأل ئطخملا

 ةّيضق فشك يذلا ملسملا لصيف بئانلا مويلا اذه يف مّلكت
 ربنملا وضع يرابينلا هللا دبع ذاتسألا مرضخملا ذاتسألاو «تاكيشلا

 ةلاضفلا دلاخ ىبابشلا كارحلا تادايق دحأ قيدصلاو :ىطارقميدلا

 ةكرحلا لثممو ءًاقباس يطارقميدلا ينطولا فلاحتلل ماعلا نيمألا
 ةلمح بابش ةعومجم ةلثممو «مليهلا ديهف قيدصلا ةيفلسلا

 قيدصلاو .«يطشلا ايه ةميركلا تخألا (لضفألا قحتسن ...لحرا)
 نأ ًاررقم ناكو «نيملسملا ناوخإلا وضع نيهاشلا ةماسأ باشلا
 يف رذتعا هنأ الإ ءريصن يلع نودملا قيدصلا ةيلاعفلا فيرع نوكي

 موقي نأ ىيحيلا لصيف قيدصلا خألا نم تبلطف ةريخألا تاظحللا
 دص ةراهمب لصيف عاطتسا يلاجترا فئفوم يفو ءاروكشم لبقف هماقم

 ءارزولا سيئرل ةيلاوم ةيلحم ةينويزفلت ةانق اهب تماق «ةيبيرخت ٍةلواحم
 هنأب ًاقحال انفرع ءدحأ مجهت ثيح «(بوكس) ىعدت دمحملا رصان
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 ًالواحم ىيحيلا لصيف ةيلاعفلا فيرع ىلع «ةانقلا رداوك دحأ

 هذه ىلإ ٍةهيدب ٍةعرسب هّبنت ًالصيف نأ الإ ؛هثيدح عطقو هيلع ءادتعالا
 كلذ ىلع ةلواطلا يروهجو يوق باطخب َبَلَقو «ةيبيرختلا ةلواحملا
 عابتأو ريبعتلا ةيرح ءادعأ مهنأب هب اوماق نم فصوو «بيرختلا

 ةكرحلا كلت لاشفإب ةليفك هتاملك تناك «ةزجاعلا بيرختلا بيلاسأ

 ىلع ًاركبم انفرعت دقل «ءارزولا سلجم سيئرل ةيلاوم ةانق نم ةسئابلا
 - ةمألا سلجم يف بئانو دعب ام يف يبعشلا كارحلا ةداق دحأ

 ءزيمملا حرطلا بحاص باشلا يناملربلل اجذومنأ ناك  ناملربلا

 فورظو ةنيعم نكامأ يف ًاسانأ اننيب نم راتخت رادقألا يه اذكهو
 نسحأب اناياون ئفاكتف ءاهباسح بسحن ملو اهل ططخن مل ؛ةنيعم

 .هيلإ حمطت تناك امم

 اذه نع ثدحتي عمتجملا ذخأو يبابشلا كارحلا رمتساو
 أدب ضعبلا نكل «نوريثكلا هضفر يذلا كارحلا يف يعونلا لاقتنالا

 ىلوأ هذهو اهيذاجتيو ةركفلا شقاني عمتجملا أدب امك .ءهمهفتي

 قيرفك انك دقو .«تاعمتجملا اهب رمت يتلا روطتلاو رييغتلا لحارم

 ةشقانمو عراشلا لعافتو تايلاعفلا مييقت ىلع لمعت ةلمحلا دوقي

 ذنم انك دقف «كلذل اهانددعأ ةعباتم جذامنب تايباجيإلاو تايبلسلا

 .ةيوفعلا نع هب داعتبالاو انلمع طبض ىلإ حمطن ةيادبلا

 يف ءارزو سيئر لوأل يخيرات باوجتساب ًارّكبم ةلمحلا تهتنا
 بئانلا همّدق حابصلا دمحملا رصان وه يسايسلا تيوكلا خيرات

 ةباقر نع تباغ ةيرس ةسلج يف شقونو ملسملا لصيف روتكدلا
 ءاضعأ ضعبل ءارزولا سيئر اهمدق يتلا تاكيشلا ةيفلخ ىلع بعشلا

 ربمسيد /لوألا نوناك 8 يف باوجتسالا ةسلج تناكو «ناملربلا
 بولطملا ددعلا زواجت ةموكحلا سيئر عاطتسا دلو مآ

 ءابئان نيسمخ لصأ نم ًابئان 50 وهو هعم نواعتلا مدعو هطاقسإل
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 نأ الإ اهبكترا يتلا ةيسايسلا ةئيطخلا مجح نم مغرلا ىلع هنإ لب

 ةمزألا قمع كلذ رثإ فشكنيل «ًابئان ”0 ةقث زاح ءارزولا سيئر

 ةيروص ةيطارقميد سرامن ائنأ رفاس لكشب ترهظأ يتلا ةيسايسلا

 نع ًالضف هتاعّلطتو بعشلا لامآ نع ًايقيقح ًاريبعت ةرّبعم ريغ ةيلكش
 لحخدت نم نئاشلا كولسلا اذهل ضفارلا هريمضو هتفاقث نع رّبعت نأ

 .ممذلاو رئامضلا ءارشل يسايسلا لاملا

 عمو ًالاومأ ناملربلا يف ًاباّون حنم ءارزو سيئر عم لماعتلا نوكيس
 يف رظنلا ةداعإ قحتسا كابرإلا اذه !؟لاومألا كلت اوّقلت نيذلا ءالؤه

 تردصأ كلذ نمو ؛هللخ نّيبلا يسايسلا عضولا اذه ةهجاوم قرط

 ؟١ نينثالا موي يف ريخألا اهنايب «لضفألا قحتسن ...لحرا» ةلمح

 ليحر حبصأ» :هنم ءزج يف تلاقو م 5 ربمسيد /لوألا نوناك

 ةيموكحلا ةسايسلا نم ةبقح ءاهنإو ةموكحلا نع ءارزولا سيئر

 لبقي ال ًاينطو ًابجاو لب ًايرورض ًارمأ نطولا نايكل ةدّدهملاو ةلشافلا
 يتلا ةزيمملا ةبرجتلا كلذب تهتناو «ةهنع دّدرتلا الو هيف نواهتلا
 .«لحرا# دعب ام يف ريثكلا تثدحأ ةملك اهمحر نم جرخ

 مهعم فلتخأو مهّبحأ نيذلا ىلإ

 خألا ,م١٠50 ةنس ليربأ /ناسين 4 ةعمجلا موي ٌرهظ يب لصتا
 ةيروتسدلا ةكرحلا ماع نيمأ عناّصلا رصان روتكدلا زيزعلاو ريبكلا

 «لحرا» ةلمح تهتنا دقل» :مالسلا دعب يل لاقف «سدح» ةيمالسإلا

 يف انلمحتو ءًاروكشم هب تمق دقو كنم يدرف داهتجاب تناكو

 ةعامجلا يف ًاوضع كنوك لمعلا كلذ نم ةيسايس ةعبت ةكرحلا
 يأو «دحلا اذه دنع فقوت ًالعف رمألا نوكي نأ وجرأو «ةكرحلاو

 .«ًايميظنت ًارارق هيف ذخّتنو ملع ىلع نوكن نأ ىجري هيف تادجتسم
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 تلاز ام اهفادهأ ّنكل باوجتسالاب تهتنا ةلمحلا نأي هتبجأف

 ول هنأب كدعأ يننكل ؛ديدج نم كارحلا فئاتسيس ىتم يردأ الو

 .ةعامجلا رارقب مزتلأسو هيلع مكعلطأس ام رمأ دجتسا

 بتاكلا عم نماضتلل ةديدج ةلمح نع تعمس دقل» :ينلأس مث
 اذه يف كرتشم تنأ لهف ءمساجلا رداقلا دبع دّمحم يماحملا

 .؟!؟رمألا

 نيح تلصتا دقو رمألا اذه يف كرتشم انأ ءمعن» :تلقف
 ئشنن نأ هيلع ًاحرتقم نييدلا دمحأ ذاتسألا ىلع مساجلا نجس
 ردصتس اننأ اهنمو تاوطخ ةذعب انمقو هنع عافدلل ةئجل وأ اقودنم

 /ناسين ١١ مداقلا دحألا موي مساجلا عم ةينماضت ةنجل نع ًانايب
 .«ليربأ

 لمعلا اذه نم ًاءزج نوكت ال نأ وجرأ قراط يخأ» :يل لاقف
 مازتلالا كيلعو ةعامجلا يف وضع تنأف «ةعامجلا يأر ىرأ ىتح

 نم رمألا اذه يف ًاضيأ دحأ كعم له نكل نكي امهم اهرارقب

 .؟!؟ةعامجلا ءاضعأ

 عانتمالا عيطتسأ ال نكل ءدنسلا يلع خألا يعم معن» :تلقف
 ال ءهل تقّسنو لمعلا اذه حرتقا نم انأو نايبلا يف ةكراشملا نع

 كل دوعأو «يرفس نم عجرأ ىتح رمألا يف لّهمت» :يل لاقف
 .«مداقلا نينثالا موي ءاضعألاب يعامتجا دعب ربخلاب

 ىتلا ةملاكملا هذه نم ًادج ًاجعزنم تنكو «ًاريخ هتدعوف

 يأرلا ةيّرح نع عافدلا وه هيف سبل ال بجاو لمعل ًاريخأت اهتيأر

 وا



 اذه يف ةيسايس تاباسح يأ يدنع نكت مل هنأ ةصاخ «ريبعتلاو

 .ةنكمم تاعبت ةيأ ىلإ تفتلأ ملو ءلمعلا

 ناويد يف باحصألا ضعب ءاقلل تبهذ «مويلا كلذ ءاسم يف

 ىيحيلا لصيف ةوخألا ناويدلا يف ناكو .يرماشلا دّمحم خألا

 دعبو «حماسملا رصانو ريصقلا مساجو ناهزنلا رصانو دنسلا يلعو
 لاصتا نع مهتربخأ ءرومألا نم ريثك لوح ثيدحلا نم تقو يضم

 ذنم هلجؤأ تنك ام ىلع تمزع يننأو «يب عناصلا رصان روتكدلا
 .ةذدم

 م8١٠5 ةنس ًاديدحتو لاصتالا اذه نم نيتنس لبق يننأ كاذ

 بلاطي نيملسملا ناوخإلا بابش نيب يلخاد كارح نم ًاءزج تنك
 ةيسايسلا ةهجاولا لمع ىلع ةّيحئالو ةيميظنت تاحالصإ ءارجإب
 ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلا يهو «تيوكلا يف «نيملسملا ناوخولل
 لكشب ةيحالصإلا بلاطملا هذه يضقت ءاهيف ًاوضع تنك يتلاو
 ميظنتلا عنتمي يأ «يسايسلا لمعلا نع يميظنتلا لمعلا لصفب سيئر

 حلطصملا يفو (بزحلا) وهو يسايسلا زاهجلاب لخدتلا نع
 تناك دقو .(يسايسلا لمعلا نع يوعدلا لمعلا لصف) يميظنتلا

 ميظنتلا يف بابشك اننيب تالاصتالاو تاءاقللاو تارواشملا

 دادعإب روصقلا ةقطنم يف تيبلا يف يدنع عامتجاب تهتناو «ةرمتسم
 ىلإ اهعفرنل انبلاطم لّصفم لكشب نّيبت دنسلا يلع خألا اهغاص ةقرو
 .ةعامجلا

 ىضفأ امو انتعامتجا نم اوبّسحت ميظنتلا يف ةعامجلا نأ نظأو
 ام عيقوت لمحت يتلاو ةبلاطملا هذه مّدقت نأ مهجعزأ امك ؛هيلإ

 .ةيميظنتلا تايوتسملا فلتخم نم اباش 0١٠ يبراقي

 اذه لوح بذجلاو دشلا ذخأو تارواشم ةدع تيرجأ

 فن



 هذه لالخ يل نّيبت دقو ؛نيتنسلا تبراق ةليوط ةدم عوضوملا
 امم «تاحالصإلا كلت ءارجإ يف داج ريغ ميظنتلا نأ نيتنسلا

 نيملسملا ناوخإلا ةعامجو ميظنتلا لوح ةسيئر ةلئسأ حرطأ ينلعج
 كلت حرطب تأدبو ءاهتايبدأو اهراكفأو ًامومع ةيمالسإلا ةكرحلاو
 يف «قراطلا ةنودم» يتنودم يف اهتبتك تالاقم عبرأ يف تالؤاستلا

 «م١٠١5 ويام /رايأ 8 ىلإ م9١٠٠ سطسغأ/بآ 4 نيب ام ةرتفلا

 دييحت نعو اهنم نيّدذلا عقومو ةيندملا ةلودلا نع تالاقملا ثدحتت

 «كلذ لكل ةيمالسإلا ةرظنلا نعو ءاهيف يبيغلا دعيلاو ايجولويديألا

 اهيلإ ٌتلّصوت ىتلا ةعانقلا صخلي ام تالاقملا كلت نم سبتقأسو
 دح ىلإ لظع عقاولاب لوبقلا كلذ» :اهيف ُتلق دقف ءتقولا كلذ يف
 ةيندملا ةلودلا ةركفل لوصولا نع ةيمالسإلا ةركفلا رّوطت ريبك
 تحبصأ لب ؛«يمالسإلا يسايسلا دهشملل ًادّيستم ًاباطخ اهلعجو
 بقعأ يذلا ديدجلا عقاولا تاجلاعم يف لغشنت ةيمالسإلا تاكرحلا

 ناكف .(ةيروتاتكدلا تاموكحلاو ةدبتسملا ةلودلا عقاو) رامعتسالا

 ًاركف ةيمالسإلا تاكرحلا عضحخأ دق عقاولا عم لماعتلا كلذ
 ةيندملا ةلودلا ةركف نع ريبك دح ىلإ ةديعب جئاتنو راكفأل ةسراممو

 لوقي يتلاو مالسإلا يف ةلودلا ةركفل فدارم موهفم يه ىتلا

 .«اهل نوعسي مهنأ نويمالسإلا

 هذه ىلإ ينلصوأ يذلا ثحبلا ىلإ ةلئسألا حرط ينداق دقل
 اهمهأ نم :ةريثك تاقاقحتساب ًايبدأو ًايركف ينمزلت يتلا ةعانقلا
 ناكو «هيف ًاوضع ةظحللا كلت ىتح تنك يذلا ميظنتلا نم جورخلا
 ةيلمع تاوطخ ذاخَتا ىلع زمحملا وه عناصلا رصان روتكدلا لاصتا

 ةركفلا ينهذ يف سسأت ام دعب «ةعامجلا نم يجورخ هاجتا يف
 .ةوطخلا هذه ذخأل يريمض تنأمط يتلا جورخلا ىلإ ةعفادلا
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 ريخألا ءادنلا ةلاسر) اهناونع ةلاسر تبتكو تيبلا ىلإ تعجر

 تاحالصإلا ءارجإب اهيف تبلاط (ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلل
 ميظنتلا رثأ دعتبا نإ هّلعلف «نيتنس لبق اهيف انبلاط يتلا ةيرذجلا

 «يسايسلا بزحلا حئاولو ةمظنأ ربع ًاحاتم رييغتلا قيرط حبصأو
 انتب ام وحن ةكرحلا دوقت يتلا ةركفلاو ةعانقلا هيف رّيخن موي ىلإ لصن
 ةدم يف اهيلع ّدرلا نوكي نأ ةلاسرلا رخآ يف تيلطو ءهيف نيعنتقم

 .م١٠١7 ليربأ /ناسين ١ خيرات نم ًارهش زواجتت ال

 ام ةشقانمل لضافأ ةوخإ ةدع عم تسلج ءرهشلا ةرتف لالخ
 ءاهيف ءاج ام لوبق لاح يف ثدحي نأ نكمي امو ةقرولا يف ءاج

 يبيتعلا بعتم ةوخإلا ةرتفلا هذه يف تيقتلاف ءهضفر لاح يف وأ

 ةوخإلا نم ددع عم عناصلا رصان روتكدلاب تيقتلا مث ءوهسلا ملاسو
 ءاقل لك يفو «يموعلا ماشه خألاب تيقتلا مث هتيب يف ءادغ ىلع

 لّصوتلا وجرأو اهسفن راكفألا حرطأو اهسفن بلاطملا رركأ تنك
 .لئاط الب نكل «لح ىلإ

 دق رهشلا ةرتف تناك «م١٠١1 ويام /رايأ ١ سيمخلا موي يفو
 نم ليقتسأ» :ناونعب ناك يذلا يتلاقتسا نايب تبتكف «ءتضقنا

 :هّضن ناكو 'مهعم فلتخأو مهبحأ نيذلا (سدح)

 لسرأ يذلا نيملاعلا بر هلل دمحلا ؛ءميحرلا نمحرلا هللا مسب»
 تايحتلاو هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب ًادمحم هلوسر

 هللا ىلص دمحم يدئاقو يديس نيعمجأ هللا قلخ ريخ ىلع تابيطلاو

 : دعب امأ مث ًاريثك ًاميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو هيلع

 يذلا اَنيْْنْحِلَو انأ رِفْغَأ اًّبَرإ» :هليزنت مكحم يف ىلاعت هللا لوقي
 ثوكر َكّنِإ آم أنما َتَلِل الِ ابوك يف َلَمَي الو نكيإلاب انوُقَبَس
 ٠١[. :رشحلا] 4مم

 قى:



 ةيوضع نم ىتلاقتسا اهب ًانلعم تاملكلا هذه أدبأ ةميركلا ةيآلا هذهب

 نم لمعلا نم تاوئس دعب (سدح) ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلا
 ينلد نأب ّيلع ىلاعت هللا ّنم دقلو ءيلهأو ينطو ةمدخل اهلالخ
 لمعلا يف ىلوألا يتبرجت نوكتل ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلا ىلع

 ريثكلا تملعت ةكرحلا يف يناوخإ نم مث هللا نم لضفبو ءيسايسلا

 هتالخادتو يسايسلا انعقاو ةساردو يسايسلا لمعلا ئدابم نم

 ةعانقو ةردق رثكأ ينلعج امم ءهزومرو هتايصخشو هاياضقو هلكاشمو
 .مويلا رارقلا اذه نالعإ ىلع

 امكف - سدح ىف ىيناوخإ  هلهأل ركذي نأ نم دب ال لضفلا اذهو

 تنك امو (ةظفل هدافأ نمل ىمتناو ةظحل دادو ىعار نم رحلا) :ليق
 امل هقرافمو مويلا هل ًاعّدوم تنك نإو لضفلا بحاصل ًالضف ركنأل
 .يعمتجمو ينطول حلصألا هنأ نظأ

 وه (سدح) ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلا نم يتلاقتسا ببس نإ
 ةرداق دعت مل اهاري ةيسايس ةكرح يأ يف وضع يأل يعيبط فرصت

 اهاياون تحلص نإو عمتجملاو ةمألل ماعلا حلاصلا قيقحت ىلع

 نم ريكأ مويلا هشيعن يذلا انعقاو ةلكشمف ءاهتاداهتجا يف تقدصو

 ًالضف هعم لماعتلا ىلع اهتايناكمإو ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلا ةردق
 ةيقبب فيكف يسايس ميظنت ردقأو ربكأ يه سدحو اذه ءهلح نع

 نم ربكأو قمعأ ًازجع يناعت يتلا ىرخألا ةيسايسلا تاكرحلا

 !؟سدح

 وه (سدح) نم ةلاقتسالا هذه ميدقت ىلع ينلمح امم كلذك
 يسايسلا انعقاو نأب ةريصقلاب تسيل ةدم ذنم ةعانق ىلإ يلّصوت

 عيمج تايجولويديأ نم ىمسأو ربكأ ةيرذج ةجلاعم ىلإ جاتحي
 تايجولويديألا كلت «ةيركفلا اهتاقلطنمو ةيسايسلا تاكرحلا
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 ال ةينطولا ةلكشملا نم ًاريبك ًاءزج مويلا تحبصأ يتلا تاقلطنملاو

 ضعبلا اهضعب يف لمعت ةيسايسلا تاكرحلا لعج امم ءلحلا نم
 اهتايجولويديأ ةحص تبغتل عزانتلاو مصاختلا تاودأ فلتخمب
 .رثكأف رثكأ روهدتي يذلا نطولا باسح ىلع ةركفلا اهتيعجرمو

 اميأ مويلا تلغشنا دق ةيسايسلا زومرلاو تايصخشلاو تاكرحلا نإ

 اهروذج نع ًاريثك ةدعتبم اهرهاوظو ةلكشملا ضارعأب لاغشنا
 مكف ءاهب ةيسايسلا انتحاس ألميو رهاوظلا كلت جتني يذلا اهساسأو

 نطولا ىلع دوعي ال مويلا ةيسايسلا ةبخنلا هضوخت عارصو ةكرعم نم
 يتلا تيوكلا لاح ىلع ةرسحلاو ىسألا نم ديزمب الإ نطاوملاو
 .انزازتعاو انرخف ثعبم مايألا نم موي يف تناك

 لوقعلاو ةيرشبلا دراوملاو ةيلاملا تايناكمإلا نم مغرلاب كلذ لصحي

 دقتفن اننكل ءانب ردجيو هقحتسن لضفأ عقاو قلخ ىلع ةرداقلا

 ققحتت نأ نكمي ال ةرادإلا كلتو «ةقداصلا ةدارإلاو ةرداقلا ةرادإلل

 ةلماك ةيرحب بعشلا اهنع ربعي ةقداص ةيبعش ةدارإ لالخ نم الإ

 ةمألل ةدايسلا) نأ ىلع ةسداسلا هتدام يف صني يذلا روتسدلا اهلفك

 .(اعيمج تاطلسلا ردصم

 رذجل هجوتي يسايس رايخ داجيإل ردابن نأل جاتحن بعشك اننإ
 ةرادإلا يف حضاولا زجعلا ىري يسايس رايخ ءاهلحيو ةلكشملا

 ةمألا يف ىري رايخ ءاهل مالستسالاو اهنع توكسلا نكمي ال ةئيطخ
 قرشملا اهلبقتسم عنصتل طبحملا اهعقاو نم ررحتت نأ بجي ةدارإ

 . هقحتست يذلا

 ةيروتسدلا ةكرحلا يف ال ًالثمتم هارأ ال يسايسلا رايخلا كلذ نإ
 لمآ يننإ «مويلا ىرخأ ةيسايس ةكرح يأ يف الو (سدح) ةيمالسإلا

 ةيرذج تارييغت ثادحإ ةيسايسلا تاكرحلا كلت ءاضعأ نكمتي نأ

 الك



 حالصإو لضفأ لبقتسم عنص يف ةمهاسملل مهلهؤي مهتاكرح يف
 درجمب نوكي ال لودلا ءانب نأ ملعأ يننكل «ملؤملا يسايسلا انعقاو

 لعجت ةيلمع تاسراممو عئاقو اهبحاصي مل ام مالحألاو لامآلا

 هذه ةباتك ىتحو ءاهقحتسا نم اهشيعي قئاقح مالحألاو لامآلا كلت

 قلخي نأ نم ًالضف ملحلا دقتفي يسايسلا انعقاو نأ دجأ تاملكلا

 . هقيقحت ىلإ يعسلا

 نم يميظنت وأ يبزح وأ يبدأ مازتلا يأ نم ًاررحتم يندجأ مويلاو

 ةبحص نم يل هتحاتأ ام لك ىلع لضفلاب اهل دوعأ يتلا ةكرحلا

 تاردقلا نم هيف بحر عمتجمل ًاقلطنم ينارأو «ةقيرع ةربخو ةريخخ

 ةيسايسلا تاكرحلا لك تايناكمإو ةردق قوفت يتلا تايناكمإلاو
 كلبقتسم عنصاو مق :لوقأو ةملكب هجوتأ عمتجملا ىلإو «ةعمتجم
 .«كريغ كل هعنصي نل يذلا

 ةعامج ىلإ ًايمتنم هيف يسفن تربتعا موي رخآ ناك كلذ
 كلذ ناكو «مارتحالاو ريدقتلا لك اهل ّنكأ يتلا نيملسملا ناوخإلا
 تدكأ ىتح ماّيألا عم تلاوت ةديدج راكفأو ةديدج ةيادب وه مويلا

 نم جورخلا يف يتعانق اهيلع تينب يتلا سسألا كلت ةمالس يل

 .ةعامجلا

 بعش ةدارإ
 هيلإ تهتنا امو ؟لضفألا قحتسن ...لحرا» ةلمح دعب انررم

 ىلإ طاشنلا ةداعإ يف ركفأ اهلالخ تنك ءرهشأ ةعبس ءوده ةرتقب

 يذلا راهنملا لكشلا اذهب يسايس عضوب لبقن نأ نكمي الف انتاكرحت

 ءارزو سيئر ءاقب ةحلصمل ةريبك ةيبلغأب ناملربلا هيف تّوصي نأ لبقي
 !ًالاومأ ناملربلا يف ًاباَّون يطعي

 ع



 ءارزولا سيئر صخش عم ًايسايس ًافالخ دعت مل ةلأسملا نإ
 زجعت ةيسايس ةموظنم يف ةلكشملا تحبصأ دقل لب «هترادإ ءوسو

 انل دب ال ناك انهو ءهنع توكسلاو مجحلا اذهب للخ ةهجاوم نع

 ًةلاقم م١٠١5 ويلوي /زومت 7١ يف تبتكف ديدج نم كّرحتن نأ نم
 نإ» :ةلاقملا رخآ يف ءاج (ةردابملا) ناونعب قراطلا ةنودم يف
 ىقبي كلذلو «مالستسالا ينعي ال ربصلاو .نوكسلا ينعي ال ءودهلا

 هرّوصتي امم ربكأ امّبرو ًامئاق لضفألل هعّلطتو بعش ةدارإ يف لمألا

 .«مويلا انعقاو ىلإ سأيب رظانلا

 ةيمهأبو رمألاب مهتحتافمو ءاقدصألا نم ةعومجم ةوعد دعبو

 سطسغأ/بآ 5 يف ىرخأ ةلاقم تبتك ؛كارحلا ىلإ طاشنلا ةدوع
 هيف هّجوأ ؟لمعلا تقو ناح ...راظتنالا دعب» ناونعب م٠٠

 يف ال:١7 ةعاسلا سطسغأ /بآ 4 موي يف عامتجالا ىلإ ةوعدلا
 انربخأ ددحملا دعوملا ىفو «ةرحلا ةقطنملا يف كيبنفوملا قدنف

 دقع عنم هنم تبلط ةينمأ ةهج نأ عامتجالا ةعاق زجح نع لوؤسملا

 دعبو قدنفلا لوؤسم ملكت نأ انبلطو انيعادتف .«قدنفلا يف عامتجالا

 دعوم نم ًابيرقت ةعاس دعب هسفن ةعاقلا لوؤسم انءاج تالاصتا ةدع

 ةلصاوم مكناكمإبو سبل ثدح هنأ» :ًالئاق عامتجالا دقع
 انسل نآلا ىتحو قدنفلا ةرادإ نم كولسلا اذه انيرغتسا ؛؟مكعامتجا
 انربخأ دق انك لاح يأ ىلع اننكل ةينمألا ةهجلاب هعّرذت نم نيدكأتم
 دقعل رخآ ًادعوم ًارظتنم فرصني مهنم ريثك لعج ام رمألاب روضحلا

 ٠١ خيرات ىلإ هانلجأف انعامتجا دقعن ال انلعج اذهو ؛عامتجالا
 زجحلا دعومب مازتلالاب هدّهعت دعب هسفن قدنفلا يف سطسغأ /بآ

 ىلع عدبلا ةقطنم يف قدنفلا يف رخآ عرف ىلإ هانلقن يذلا هناكمو

 يف رظنلل لجؤملا دعوملا يف ة عامتجالا دقع ًالعفو «يبرعلا جيلخلا

 :ةيتآلا فادهألا قّقحي كرحت قالطإ

 0مم



 مئاق «لماكو يقيقح يطارقميد ماظن ةماقإ ىلإ يعسلا :ًالوأ
 ةسداسلا ةداملا ىلإ ًادانتسا اهرارقو ةمألا رايخ دامتعاو مارتحا ىلع

 ةيناملربلا ةموكحلا ربع ءارزولا سلجم ةسائر ةرادإ يف روتسدلا نم

 . ةبختنملا

 ةداملا تصن امك اهلالقتساو تاطلسلا لصف أدبم ديكأت :ًايناث
 ليدعتو كلذل ةدكؤملا نيناوقلا عيرشتو ءروتسدلا نم نوسمخلا

 .اهنم مئاقلا

 ءاهتيامحو اهتلافكو تايرحلا ةنايص أدبم ىلع ديدشتلا :ًاثلاث
 «نأشلا اذهب ةقلعتملا نيناوقلا عيمج ليدعتو ريبعتلا ةيرح اميس الو

 .روتسدلا نم نوثالثلاو ةسداسلا ةداملا ىلع ادامتعا

 ةيطارقميد ةسرامم لفكي ام «باختنالا نوناق ليدعت :ًاعبار
 يتلا تاميسقتلا ىلع ىضقيو «ةيسايسلا ةيددعتلا ىلع ةمئاق ةيقيقح

 0 .ةينطولا هتلحوو يعامتجالا هجيسن يف تثبعو بعشلا تقرف
 عفرو «هليعفتو يندملا عمتجملا تاسسؤم رود معد :ًاسماخ

 .اهنع ةيذيفنتلا ةطلسلا ةياصو

 اهانشقان يتلا «بعش ةدارإ» عّمجت فادهأ هذه تناك
 عقوو م١٠١٠ سطسغأ /بآ 77 خيراتب نايب يف اهنلعتل اهاندمتعاو

 «نايلعلا دمح» :ةيتآلا ءامسألا عمجتلل ًاسسؤم بلاطملا هذه ىلع
 هللا دبع ءحوشملا دمحم ؛فضملا لهلهم «يبيتعلا نسح دمح

 «يبيتعلا نسحم لعشم «نادمحلا دجام يراض ؛«يريطملا دعجم

 «يئابطبطلا رمع «شمنلا شمن دمحم «ءصيغلا مساج هللا دبع
 يدايزلا ىسيع ؛يفانسلا بيبح فسوي ؛«خورمشلا ديز هللا دبع
 هللا فيض ملاس ءدمحألا دمح ليجع «ناديصعلا ناطلس «يريطملا

 رمع ءرطملا لالط ؛يريطملا هللا راج زيزعلا دبع «يبيتعلا
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 عفان قراط ؛يمجعلا حماسملا رصان «يطوحلا بامهولا دبع

 .ةيريطملا

 ناعي 5-5 لوأ «بعش ةدارإل يبابشلا عتجلا اذه ناك دقل

 0 اذ يذلا يعوتلا بابعلا وتل ةلامكتسا ناك هنكل ًامظنم
 امك هثريسم لمكيس يذلاو ماآكدأ يف «سمخ اهيبنال ةلمح ذئم

 .٠ ىرتس

 نع فلتخم لكشب لمعن نأ ديرن «بعش ةدارإ» يف انك

 ةلمح يف وأ ؛*سمخ اهيبن» ةلمح يف ءاوس بابشك ةقباسلا انتاكرحت

 ةرملا هذه انكرحت نوكي نأب لمأن انك «:لضفألا قحتسن ...لحرا»
 مهتاراهمو مهئادأ ريوطتب ءاضعألل يصخش دادعإ ىلع ًءانب

 ةطخ قفو زمعت كارحلل ةمظنم ةاون ركشن مث نمو .مهتفاقثو

 .ةطخلا كلتب ةمزتلم ةدايقو ةموسرم

 ةيفاقث ةرود نع م١٠١٠ ربوتكأ /لوألا نيرشت 7١ خيراتب انلعأ

 ةعماج ةبلط ةطبار عم نواعتلاب (ةيقيقح ةيطارقميد وحن) ناونعب

 #١١/9/ ىتحو ٠ م١ ةرتفلا يف ايجولونكتلاو مراعلل جيلخلا

 دمحم ةذتاسألا نم ّلك اهيف رضاحو ةودنلا تدقع ًالعفو ٠٠

 قيفش روتكدلاو ءروتسدلا حور عوضوم يف مساجلا رداقلا دبع
 ذاتسألاو «ةيندملا ةلودلاو عمتجملا يف درفلا رود عوضوم يف اربغلا

 لصاوتلاو يسايسلا راوحلا عوضوم يف قباسلا ريزولا باهش لامج
 تيوكلا خيرات عوضوم يف نييدلا دمحأ ذاتسألاو ءرخآلا عم
 يف ايجولونكتلا مادختسا يف يشولبلا دمحم روتكدلاو 2«يسايسلا

 ةيعيرلا ةلودلا عوضوم يف عيمزلا دهف روتكدلاو ؛لصاوتلاو مالعإلا
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 ةماقإو راكفألا قيوست عوضوم يف يديزملا ريهز روتكدلاو «ةيمنتلاو
 ةدارإ» عّمجت وضع اهمدق ةريخأ ةرضاحم تناكو «ةماعلا ةطشنألا
 .هب فيرعتلاو عّمجتلا فادهأ نع يئابطبطلا رمع «بعش

 بابش نم ةعومجم نم ةلعاف ةكراشمبو حاجنب ةرودلا تهتنا
 ةبرجتلا هذه انتعجبشو ءاكراشم 4٠ مهددع زواجت تيوكلا تاباشو

 نوناك رهش فصتنم يف ىرخأ ةرود دقعن نأ انررقف اهتلصاوم ىلع

 تاعامتجا ةدع اندقع امك ءاهل دادعإلا انأدبو مداقلا ريمسيد /لوألا

 .عمجتك انئادأ طبضو بابشلا نم ددع ربكأ مضل «بعش ةدارإل»

 «عمجتلا وضع ناويد يف دقُع ام تاعامتجالا هذه رخآ ناك

 ألتما دقو ةضورلا ةقطنم يف هلزنم يف «نايلعلا دمح قيدصلا خألا
 ربمسيد /لوألا نوناك رهش نم لوألا عوبسألا يف مويلا كلذ ناويدلا

 تنكو يمسولا ديبع قوقحلا ةيّلك يف روتكدلا هرضحو م٠
 هب موقن ام ةيمهأ نع ًاّمهم ًامالك لاق دقو اهنيح هيقتلأ ةّرم لوأل
 نوناقلا يف صّصختمك عيطتسي امب ةمهاسملل هدادعتساو لمع نم
 قراط مضت ةرْغصم ةنجلب عامتجالا اذه نم انجرخ ءانكرحت معدل

 عضو ةئجللا فده ناكو «نالمهلا دمحمو يمسولا ديبعو يريطملا

 لكشب يبابشلا كارحلل ةيسايسلاو ةينوناقلا بلاطملل ةحرتقم ةقرو
 اندعاوت ًالعفو «لمع جمانرب هبشي امب اهقيقحت تايلآ عم ءلصفم
 ءم١٠١1 ربمسيد/لوألا نوناك  ءاسم يف يقتلن نأ ةنجلك

 نع رذتعاو يمسولا ديبع روتكدلاو يريطملا قراط انأ انعمتجاف

 عّمجت رواحم لوح شاقنلا انأدبو «نالمهلا دمحم قيدصلا روضحلا

 تناك .بعشلل ًاماع ًاباطخ اهلعج ةيفيكو ءهفاذهأو «بعش ةدارإلا

 روضحب يقتلن نأ ىلع انقفتاو «ينهذلا فصعلا ةسلجب هبشأ ةسلج
 ديبع روتكدلا عم تقفتا امك «ىرخأ ةرم نالمهلا دمحم خألا

 يف «يلاتلا مويلا يف ةماقُملا ةودنلا ىلإ ًاعم بهذن نأب يمسولا
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 ناكو «تاخيبيلصلا ةقطنم يف «شبرحلا ناعمج بئانلا ناويد

 نيذلا باّونلا ةيبلغأ لبق نم ئّيسلا لالغتسالا ضفر اهعوضوم

 نيذلاو تاكيشلا ةيضق يف ء«دمحملا رصان ءارزولا سيئرل اوتّوص
 «تاكيشلا ةيضق فشك يذلا بئانلا نع ةناصحلا عفر نوديري
 .انتليل تهتنا هذه ىلعو «ملسملا لصيف بئانلا

 ةيّرحلا ..نطولا ..هللا

 سمألا ثادحأ لوح يتنودم ةلاقم ناونع تاملكلا هذه تناك
 ةليللا كلت يف :م١٠١٠ ربمسيد /لوألا نوناك 8 ءاعبرألا ةمداصلا

 ىلإ ًاعم بهذن نأ ىلع انقفتا دق يمسولا ديبع روتكدلاو انأ انك
 مل اننأ الإ ءشبرحلا ناعمج بئانلا ناويد يف ةماقملا ةودنلا

 تدجوو رطملا لالط يبحاص عم تبهذف «مويلا كلذ يف لصاوتن

 «يمسولا ديبع روتكدلا مهئيب نمو ةودنلا يف نيثدحتملاو روضحلا

 .توصلا تاربكم لالخ نم ةودنلا ىلإ عمتسا لزنملا جراخ تجرخف

 ىلع نيمئاقلا يفارخلا مساج ديسلا ةمألا سلجم سيئر غلب
 ةودنلا دقعُت ال نأ ةرورضب هربخأ دالبلا ريمأ نأب ءًايهفش «ةودنلا
 سيئر هلقني يذلا رمألا اذه نأ مهّدر ناكف «لزنملا دودح جراخ
 «ةيروتسد ريغ ربخلا لقن ةليسو نأل «هب دادتعالا نكمي ال سلجملا

 ال هنألو هب لومعم وه امك ناويدلا نم يمسر لكشب ردصت ملو

 نإو لزنملا جراخ ةودنلا دقعب نوناقلاو روتسدلل ةفلاخم يأ دجوت

 .دالبلا ريمأ ةلودلا ٌسيئر كلذ بلط

 روضحب ةودنلا دقع ّعنم نودوجوملا نمألا لاجر لواح

 لزنملا لوخد روضحلا نم اوبلطو لزنملا جراخ دشتحملا روهمجلا
 ٌرصأو «لزنملا ةقيدح ىلإ جورخلا ىتح نإو هراوسأ زواجت مدعو
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 نأ ادبو «نوناقلل فلاخملا ريغ يروتسدلا مهّمح ىلع روضحلا

 ناويدلا بحاص انه جرخف ءةنوخسو ًائنحش دادزت تأدب ءاوجألا
 ىلإ اولّصوت مث نمألا لاجر عم ضوافتيل شبرحلا ناعمج بئانلا

 تناكو «ةقيقد ١5١ اهاصقأ ةدم لالخ ةودنلا ىهتنت نأ ىلع قافتا

 نوثّدحملا نوثذحتملا ناك ىاهتنالا ىلع ًةلصأ تكشوأ دق ةودنلا

 اهيف اوملكت دق

 لكشب ٌتظحال قئاقد سمخلا براقي امب قافتالا اذه دعب نكل
 اوناك نيذلا ماعلا نمألا لاجر نم لزنملا ةقيدح ءالخإ تفال
 ءاوجأ يف ياشلاو ةوهقلا مهل مّدقي ناكو «ةودنلا لاوط اننوطلاخي
 تاوقلا تمجه ىّتح مهنم لزنملا ةقيدح تلخ نإ امو «ةياخلل ةيدو

 ىلإ ريشي ام ءاهيلع قّفتملا ةدملا لبق روضحلا ىلع اهتاوارهب ةصاخلا

 ةرّرهتملا ةيلقعلا ءاس دقو ءًاتّيبمو ًارّبدم ناك روضحلا ىلع ءادتعالا نأ
 روضحلا دارأ ام قفو مالسب ةودنلا يهتنت نأ رمألا بقارت تناك يتلا

 .لزنملا راوسأ زواجت مدعب مهل تلقن يتلا رماوألا قفو ال

 ريبك ددع بيصأو ةصاخلا تاّوقلا لبق نم فينعلا برضلا أدب

 بيصأ نمم ناكو «لزنملا ةقيدح يف اوناك نيذلا روضحلا نم

 رول جالعلل ايناملأ ىلإ لسرأ يذلا نادنسلا دمحم يفاحصلا
 برضو «ةمئادلا ةقاعإلاو للشلا ىلإ هب يدوت نأ تداك يتلا هتباصإ

 برضو «تاوارهلاب يرجي ام ةفرعمل اوجرخ نيذلا ناملربلا باّون
 يف نكي مل يذلا تغابملا موجهلا نم بورهلا عطتسي مل نم عيمج
 .روضحلا نابسح

 تاّوقلا لاجر دحأ ىدتعا نإ ءزربألاو عشبألا دهشملا ناك مث

 ىلع «هئانف يف سانلا عمتجا يذلا لزنملا ةمدقم هلوخدب ؛ةصاخلا
 روتكدلا طقسف لزنملا جراخ ىلإ هفطتخاو يمسولا ديبع روتكدلا
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 تاوارهلا هيلع تواهتو هقاس نم يدتعملا هّرجف ؛ءضرألا ىلع ديبع

 اذه راثأ دقو «ةصاخلا تاوقلا نم عشب يجمه كولس يف برضلاب
 .هحئارش عيمجب هبضغو عمتجملا ناجهتسا دهشملا

 ةطساوب اهنم ةيناث ١5 رّوصأ نأ ثادحألا ةيادب ىف ٌتعطتسا

 بويتويلا عقاوم ىلع ثادحألا ءانثأ يف اهرشنأو «لاّقنلا يفتاه
 عطقم لوأ ناك اذه نأ نظأو «كرتيوت» يعامتجالا لصاوتلا عقومو

 ًاديدحت ةثداحلا هذه ىف ةيسانملابو ءللجلا ثدحلا اذه نع رشن

 ارتيوت» يعامتجالا لصاوتلا عقوم لخدي يتيوكلا عمتجملا أدب
 لّدعم غلب هدعب يذلا مويلاو ةثداحلا موي لالخف .ءهمدختسيو

 يف كرتشم ٠٠٠١ نم برتقي تيوكلا نم عقوملا يف كارتشالا
 صصخملا (مسولا) قاتشاهلا يف تاديرغتلا ددع زواجتو ءةعاسلا

 ناك ماقرألا هذهو «ةديرغت فلأ 48 2#180662010 وهو ثداحلل

 نلعأ دقل «مسولا كلذ أشنأ يذلا حّيورلا نميأ قيدصلا اهب ينيفاوي
 لصاوتلا عقوم لوخد نع ثداحلا اذه ببسب تيوكلا يف

 كلذ ذنم يبعشلا كارحلل معادو رثؤم لماعك «رتيوت» يعامتجالا

 لئاسو ىلع ًامراص ًايمالعإ ًاراصح ةطلسلا ضرف عم ةصاخب «مويلا
 يأ يف فسؤملا ثدحلا كلذل ركذ يأ تعنم ذإ «ةيديلقتلا مالعإلا

 ةانق هتّثب رّوصم ريرقت الإ تايئاضفلا ربع بّرستي ملو «ةيمالعإ ةليسو
 ىف اهبتكم قالغإب ةيتيوكلا تاطلسلا اهتبقاعف «ةيئاضفلا ةريزجلا
 1 !ميتعتلا كلذ اهقرخل تيوكلا

 ملألاو ىسألاو فسألا نيب ام طلتخم روعش ةليللا كلت انّمع

 ءانبأ هجو ىف ةيجمه نم ةطلسلا هيلع تمدقأ امم رذحلاو فوخلاو

 ةطلسلا لّبِق نم لماعتلا اذه تيوكلا يف دهعن مل :يتيوكلا بعشلا
 ةلماعم يف مهتعاشبو يقارعلا ماظنلا مالزأ دهاشم انيلع داعأ يذلاو

 كولسلا اذه «م٠494١ ةنس تيوكلل مشاغلا يقارعلا وزغلا ناّيإ انبعش
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 ةطلسلا لّوغت نم ءبعشك ءرطخلاب رعشن انَّلَعِج ةطلسلا لَّبِق نم
 عمقلا مويغ تأدبو يتيوكلا بعشلا هفلأي مل يذلا ءلكشلا اذهب

 تدقعف «ثدح ام رريت يتلا ةطلسلا تاحيرصت عم ةماتق دادزت

 ةلودل ةيمسرلا ةانقلا ىلع ًايفاحص ًارمتؤم ةيلخادلا ةرازو تادايق
 ام نأو بعشلا ىلع اهءادتعا يفنتو «ثدح ام هيف ٍبَّذكت تيوكلا
 نم ثدح ام نأو «فلاخم عّمجت عم تحب ًاينوناق ًالماعت ناك مت
 ةروصملا ليجستلا دهاشم نأو ءروضحلا عفادت ةجيتن وه تاباصإ

 ىلع ديبع روتكدلا ةدعاسمل نمألا لجر نم ةلواحم ىه ويديفلاب

 ةقيقحلا يناعم لكب ًافختسم بف ًابذك ناك «هطوقس دعب ضوهنلا

 ىلإ انك ةهج نم «ةعاجشلاو قدصلل رثأ يأ نم ًايلاخو «ةيفافشلاو
 عمتجملل نامأو نمأ ردصم اهنأ اهيف نظنو ريخلا اهيف لمأن ءاهتقو
 .دارفألاو

 حابصلا دمحألا حابص خيشلا تيوكلا ريمأ ةلودلا سيئر دقع

 ىلع ًاقلعم مهل لوقيل ءفحصلا ريرحت ءاسؤر عم ًايفاحص ًارمتؤم
 انلخد اننأ انملعف ««يرماوأ ذفنت تناك ةصاخلا تاّرقلا» :ثادحألا
 ًاداهتجا سيل ثدح ام نأو «ةطلسلا عم لماعتلا نم فلتخم روط يف
 بعشك انحبصأ لب «ةيلخادلا ةرازو وأ ةموكحلا ىف دارفأ نم ًائطاخ

 .اهعم فلتخي نم عم هذختتس رياغم بولسأو ةطلسلل ديدج هجو مامأ

 ناويد يف باّونلاو بعشلا برضل يلاتلا مويلا ةحيبص يف
 ديبع روتكدلاب لاصتالاب تغراس «شبرحلا ناعمج روتكدلا بئانلا

 بعشلل ةملكب ٌدعتسي نأ هنم تبلطو «هتلاح ىلع ًائئمطم يمسولا

 دعبو ءاهرشن ىلوتأو ويديفلاب اهلججسأل هيلإ يقيرط يف انأو يتيوكلا
 روتكدلا قفاو حرشلاو قيثوتلا اذه ةيمهأل حرشو ينم حاحلإ
 ةيضراعلا يف هناويد يف يبيتعلا دمح يبيسنو انأ هيلإ تهّجوتف
 مث ةيئاوينلاةازر نم. اديعب «ناويدلل ةرواجتس ةفرغ ىلإ اندخأت
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 نأ تنذأتساف ءاهب ءافتكالا ًابلاط هتملك ةدّوسم نم ةخسن ىناطعأ
 ةلّجسم هتملك نوكت نأ ةيناثلا ةرملل هيلع تيّرصأو هنم اهذخآ
 ىلع كلذ ّمتف ءعمتجملا مامأ ًاريثأتو ًاحوضو رثكأ نوكتل ويديفلابو
 ىلع ضبقلا ءاقلإ ديرت اهنأب ةيلخادلا ةرازو نم غالب دعب لجع
 «ةحرابلا ةودن يف هلاق يذلا هيأر ببسب يمسولا ديبع روتكدلا

 يف رشنلل هّدعأل هتذخأو ًابيرقت ةعاس فصن هتدمو عطقملا تلججس
 ديبع روتكدلا ةلاسر» :ناونع تحت بويتويلا عقوم ىلع يتحفص
 ١1١7 يف هترشنو مت ام اذهو .«تيوكلا لهأل يمسولا
 .مايأ ةثالثب ديبع روتكدلا لاقتعا دعب م٠6

 ةبلاطملا قيرط يف بعشك ةديدج ةلحرم يف انلخد دقل لعفلاب
 ةديدجلا ةلحرملا هذه تامالع تدب دقل «ةعورشملا انقوقح لماكب
 «ساسألا اذه ىلع اهيلإ رظنأو اهعم لماعتأ تأدبو ًامامت ةحضاو
 نيذلا ةمألا سلجم باّون فقومل مهفتم ريغو ءاتسم ينلعج ام اذهو

 ءةطاسب لكبو .ءنوعمتجي مث ءهعمسمو ملاعلا ىأرم مامأ اوبرُض
 مهتبرض يتلا ةطلسلا عم ةمألا سلجم يف دحاو فقس تحت
 .هنع ًاباَّونو هل نيلثمم مهفصوب مهلالخ نم يتيوكلا بعشلا تناهأو
 مل ديكأت لكب نكلو ؛هلعف مهيلع بجي ناك ام حارتقا ددصب تسل

 راركتو ىرخأ ةرم دمحملا رصان ءارزولا سيئر باوجتسا نكي

 ناملربلا باّون هلعف ام اذه نكل «يدجملا رمألاب اهسفن لئاسولا
 ١١/58/ يف دمحملا رصان ءارزولا سيئر باوجتسا موي ناكف
 ةركبم ةراشإ يف .ًابئان "0 اهتيّرس ىلع قفاو ةسلج يف م٠٠
 .اهتميق تدقف باوجتسالا ةليسو نأ ىلإ

 ءاوس نودبلاو نحن
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 ةيأ الو ةيتيوكلا ةيسنجلا نولمحي ال يأ ««ةّيسنج نودب» نيذلا

 نيميقملا» تيوكلا يف ةطلسلا مهيمستو « مهنع فّرعت ةيمسر قئاثو

 مهعم نيئماضتم انفصوب نحن مهيمسنو «؛ةيعرش ريغ ةروصب
 .«نودبلا نييتيوكلا» ةينطولاو ةيناسنإلا مهقوقحب نيبلاطمو

 ؛ةينطولاو ةيناسنإلا اهقوقح لينل تاونس ذنم طشنت ةئفلا هذه
 ةمورحم «ناسنإ فلأ ةئم نع ديزي امب اهددع رّدقي ىتلا «ةئفلا هذهو

 الل ثلا ةيتونكلا قاروألا>: لت «ةفاستإلل ةيباسألا قرقتتلا ظنبأ نم
 نكسملا لثم ةيرورضلا تامدخلاب نوعتمتي ال «هيلع ءانبو مهل حنمُ
 .ةيرورض تايجاح نم هريغو لمعلا حيراصتو بيبطتلاو

 ةريثك مهقوقح ىلع ناكسلا نم ةئفلا هذه لوصح مدع بابسأو

 اهدادجأ امبرو ةئفلا هذه ءابآ نأ يف نمكي اهمظعم نكل ةعونتمو

 نم ةلودلا لّوحتل ًاداج ًامامتها اوريعي ملو تيوكلا ةيداب يف اوناك
 نيرطضم مهسفنأ اودجي ملف «ةيتاسسؤملا ةلودلا ىلإ ةوادبلا ةايح

 ًاناكس ةيلصألا مهتلاح ىلع ءاقبلا اورثآو ةيتوبث قاروأ جارختسا ىلإ
 ةايحلا تدقعت اًملف «ةريغصلا ىرقلاو ندملا فارطأ ىلعو ءارحصلل

 نوجاتحي مهنأ اوفشتكا ةنيدملا ىلإ اوحزنو «ةوادبلا ةايح اوكرتو
 نإ كلذل ءاهنوكلتمي ال اوناكو مهتيوه نع رّبعت ةيتوبث قاروأ ىلإ
 يناكسلا دادعتلا تالجس يف ةلجبسم ةئفلا هذه نم نيريثك ءامسأ
 نأ تنلعأ يتلا اهسفن ةطلسلا فارتعاب م19755١ ةنس ذنم تيوكلل

 كلذ عمو ءةمسن فلأ ٠١" نع نوديزي ءاصحإلا كلذ يف نيلجبسملا

 .مويلا ىتح مهقوقح اوطَعُي مل
 نيب لوحت يتلا قئاوعلا ربكأ نم نوكي نأ فسؤملا نمل هنإ

 نيذلا نييرصنعلا نم ةذفنتم ةعومجم ءاهقوقحو ةمولظملا ةئفلا هذه

 ريياعملاو مجسنت ال ةجردب عمتجملا تائف ضعب ىلإ نورظني
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 ةيضق فلم ىلوتي نم نأ ةّلب نيطلا داز اممو «ةيقوقحلاو ةيناسنإلا
 لالخ نم ٌةطلسلا لِصوتل «ةيرصنعلا ةئفلا كلت نم ًابلاغ مه نودبلا
 ماقملا يف ةيناسنإلا ةيضقلا هذه لح ةبوعصب يشت ٌةلاسر ةئفلا كلت
 .لوألا

 ديازتم يعو دوجو وه ًاّيح هيقبيو لمألا ىلع ثعبي ام هنأ الإ
 :لاثمأ نم ءةمكاحلا ةرسألا دارفأ ضعب نم ىتح ةئفلا هذه قوقحب
 امك ب ُهنّدك  لحارلا ريمألا ةنبا ءدمحألا رباج داروأ ةديسلا

 ةعومجم» ىعدت تاميركلا تيوكلا تاديس نم ةعومجم تسسأت
 ةخيش .د» :اهئاضعأ نمو اهمامتها ةيضقلا هذه َتّلْوُأ 4
 دبعلا ىنم «قازرلا دبعلا انر .د «بيطخلا لاهتبا .د «براحملا

 رودلا يسانت نكمي ال امك :«نامثعلا امل ءدلاخلا انر «قازرلا
 يذلا راّجنلا مناغ ذاتسألا يقوقحلا طشانلاو روتكدلا هب موقي يذلا

 ةيلودلا لفاحملا يف ىتح لب تيوكلا ىوتسم ىلع سيل زراب رود هل
 ةلثمألا هذه ءةيقوقحلا اياضقلا رئاسو ةقحتسملا ةيضقلا هذهل ةرصن

 ةيناسنإلا ةعزنلا دّكؤي عئارلا يناسنإلا يقوقحلا طاشنلا جذامن نم

 ام اذإ ةحضاو ةقرافم يف «يتيوكلا عمتجملا يف ةّيحلا حورلاو

 ةئفلا هذه عم ةريخألا تاونسلا يف ةصاخ ء.ةطلسلا تّنعت عم تنروق

 .ماع لكشب تايرحلاو ناسنإلا قوقح فلمل ةخراصلا اهتاكاهتناو

 ىلوأ ىتيوكلا بعشلا تائف نم ةفعضتسملا ةئفلا هذه تّقلت دقل

 ناويد يف باّونلاو بعشلا ةبرض لبق ةطلسلا نم تابرضلا

 نم تائملا تجرخ م١٠١٠ ربمسيد /لوألا نوناك ” يفف «شبرحلا

 تيوكلا ةمصاعلا لامش عقت ةقطنم يف ةيملس ةرهاظت يف ةئفلا هذه

 ناكو «نودبلا نييتيوكلا» نم ةريبك دادعأ اهنطقت «ءاميت» ىّمست
 خألاو يلضفلا ميكحلا دبع خألا لثم «مهنم ءاقدصألا ضعب اهدوقي
 ةرهاظتلا هذه نكل .نيرخآو يميمتلا دمحأ خألاو ردبلا فاّون
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 نم ديدعلا هرثإ ىلع عقو طرفم فنعي ةطلسلا اهتهجاو ةيملسلا

 كراش دقو «ةمولكملا ةئفلا هذه بابش نم نوريثك لقُتعاو نيباصملا

 نينلعم «نودبلا نويتيوكلا» تارهاظم يف نييتيوكلا بابشلا نم ددع
 ربكأ لكشب بذجت ةيضقلا هذه لعج ام ءمهعم لماكلا مهنماضت

 فلتخم نيب براق اهف يتيركلا بعشلا نم ةعساو تاعاطق مامتها

 نكت مل ةجردل ؟نودبلا نويتيوكلا» نم ةئفلا هذهو بعشلا حئارش

 .لبق نم ةدوهعم

 يمالعإ ميتعت ربع اهفنع ءافخإو اهتوق راهظإ ةطلسلا تلواح
 لصاوتلا عقاوم نأ الإ «ءاميت» ةقطنم يف ثدح ام ىلع لماك
 يتلا تاكاهتنالا مجح نيب ثادحألل يصخشلا رشنلاو يعامتجالا

 «ةيناسنإلا مهقوقح طسبأب نوبلاطي نييملس نيرهاظتم ّدض تعقو

 روصقلا ىقبيس ةيطغت نم تابيرستلا كلت تغلب امهم نكلو
 .فسألل يتيوكلا عمتجملا طاشن يف ةملث يمالعإلا

 ةمظاك

 ثادحأ دعب م١٠١1 ريمسيد /لوألا نوناك رهش يف رصعلا ليبق
 نم ًامداق لزنملا لوخدب ٌّمهأ تنك امنيبو «شيرحلا بئانلا ناويد
 دعبو «ةماسأ يبأب هسفن نع فّرعو يب لصتا دق باشب اذإف لمعلا

 .نآلا ةرشابم ىتأي نأ ىلع رصأو ةيمهألل ىتلباقم بلط بيحرتلا

 بيرقلا دجسملا يف ءاقللا ىلع اندعاوت هصرحو هرارصإ عم
 رخآ باش هعمو ةماسأ وبأ ءاجف مالسلا ةقطنم يف يئابسنأ لزنم نم

 مالسلا دعب «ةرم لوأل امهيقتلأ تنكو زاّرخلا نمحرلا دبع وه

 قباس ريغ ىلع يلاصتا برغتست امبر» :ةماسأ وبأ لاق فيرعتلاو
 نمو - قراطلا ةنّودم  كتنّودم لالخ نم كفرعأ يننأ الإ «ةفرعم
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 ال ةحارصبو «تنرتنإلا تايدتنمو فحصلا يف كتالاقم لالخ

 .؟هب كتئج اميف ىندعاسيس هنأ نظأ نم كارحلا بابش نم فرعأ

 روضحلا ةيمهأ نم هيلع نوقفتم نحن ام حرشي ةماسأ وبأ ذخأف

 يف ًايمالعإ ةضراعملا رهظ فاشكنا ةلكشملو ءانكارحل يمالعإلا
 «ةيمالعإلا لئاسولا فلتخم ربع ةطلسلل قلطم هبش روضح لباقم
 حارتقاب ةماسأ وبأ ينأجاف يمالعإلا انروصق لاح عقاول حرشلا دعبو

 .ةيمالعإ ةيئاضف ةانق ءاشنإ

 الإ كلذ ققحتب م :ب يلمأو يمامتها نم مغرلا ىلعو «ةحارصب

 ليل ل ير تماس ا درا سا حاول

 . ًادبأ ةيئاضفلا تاونقلا لاجم

 يذلا امو اهفيلاكتو ةائقلا هذه ءاشنإ ةيقيك نع هنم ترسفتسا

 بولطملا رودلا امو كلذ لكب يتقالع ام مث ؟اهقالطإل هيلإ جاتحن
 !؟ةحرتقملا ةانقلا هذه يف ينم

 ءافخإ ىلع رصأ يذلا ةماسأ ابأ نأ ةيناثلا ةأجافملا تناكو

 ىف نيصتخم كانه لباق نأ دعب ندرألا نم وتلل لصو دق ناك همسا
 امه نيج ةةضخشلا هةتايس نناكو ينوي كلتلاو» تاقفلا لمعلا
 انا ةيفيم ةفرعم وست :ىهسلاو ةلجرلا فيلا محتل هل نيعقانلا
 : ةيئاضفلا ةانقلا هذه

 دق ٌداج صخشو قيبطتلا ةنكمم ةركف مامأ اننأ انه تملع

 مالحأ درجم سيلو .اهحاجنإل صاخلا هلام نم فلكتو دهتجا

 بلط نأ ناكف يرود نع امأ ءانسلجم ءاهتناب يهتنت ةكرتشم لامآو
 عم اهتهجاوو ةائقلل يسايسلا طخلل مسارلا نوكأ نأ ةماسأ وبأ ينم
 . مهب يتفرعمو مهعم يتف الع مكحب ةيسايسلا فارطألا
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 ةيأ تابذاجت نع ًاديعب لمعلا اذه نوكي نأ طرشب تقفاوف

 مدخي فرتحم يمالعإ لمع هديرن امف ؛ةحاسلا يف ةيسايس ىوق
 ىلإ زايحنالا نود نم ةيسايسلا انبلاطمو كارحلل ةماعلا فادهألا

 وبأ لبَّقَف ؛ةضراعملا تائف نم ةئف تناك نإو ىتح ةئف وأ فرط
 . يطرشب ةماسأ

 لّومملا نع ةماسأ ابأ تلأس نيح ينأ طرشلا اذه ةبسانمو
 ءانل نيلّومملا نونوكيس اهباّونو ةضراعملا نأب ىنباجأ ةانقلا هذهل
 اولخدتي مل نإو ىتح ةضراعملا مدخيس يذلا طرشلا كلذ تطرتشاف
 .يبأر بسحب ضرتفملا وه اذهو ةائقلا ةرادإ يف ةرشابم

 لصيف :مهنم «باّونلا نم ةعومجم نم غلبم لوأ انذخأ

 بابش نم نورخآو «شبرحلا ناعمجو «يئابطبطلا ديلوو ملسملا
 يذلا يحيشولا دّمحم يمالعإلا لاثملا ليبس ىلع مهنم كارحلا
 ةئمسمخ يناطعأ ًاناّجم ةانقلا ىلع ًاجمانرب هميدقت ىلإ ةفاضإلاب
 عمج انعطتسا «نوريثك يحيشولا لاثمو ةانقلل ًامعد يتيوك رانيد

 رانيد فالآ ةعبرأب ايناطيرب نم ًايئاضف ًاددرت انيرتشاو فالآ ةعضب
 رانيد يفلأب ريوصت ةزهجأو روصم عم اندقاعتو «ًابيرقت ًايرهش يتيوك
 انجمارب رّوصن اّنكو تاقلحو جمارب ةدعل ليجستلا انأدبو ءًابيرقت
 بتاكلا عّوطتو .ءتيوكلا يف ةطلسلا نيعأ نع نيدعتبم ةسلخ
 دمحم يماحملا بتاكلاو «جمانرب ميدقتب ديزلا دياز يفاحصلا

 ميدقتب نييدلا دمحأ بتاكلا ذاتسألاو رخآ جمانرب ميدقتب مساجلا

 يف انقلطأف زيهجتلاو دادعإلل لمعلا بابشلا رشابو «ثلاث جمانرب
 ةيئاضف ةيمالعإ ةبرجت لوأ م١٠١7 ربمسيد /لوألا نوناك رهش رخاوأ
 ةمظاك ةانق» نيعوطتم دارفأ دوهجبو تيوكلا ىف ةضراعملل

 ' .؟ةيئاضفلا

 نيعفاد انكارحل ةيئاضف ةذفان دوجوب ةداعسلاو ةسامحلا تناك
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 عوطتبو ةانقلا حاجنإل يلايللاو مايألا نولصاوي امهالعج بابشلل
 تيوكلا نم بهذي مهضعب ناك لب «لباقم يأ هيلع نوّقلتي ال لماك

 ىلع كانه عفرتل ةلجحسملا تاقلحلا لصويل نيرحبلا ةكلمم ىلإ

 ثبلا نكي ملف «كانه نم ثبتل ابوروأ ىلإ اهلسرت ةصاخ ةزهجأ
 ةليسولا مدعن مل كلذ عمو .هب ًاحومسم تيوكلا نم رشابملا

 ًائيش نولخدتي باّونلا ضعب أدب مايألا عمو ةانقلا لمع رمتسا
 طيرش ىلع ىتح تاظحالم نودبي ًانايحأو «ةانقلا لمع يف ًائيشف
 لثم ةانقلا هضرعت ام ضعب ىلع انايحأو «ةانقلا ىف ةيصنلا لئاسرلا

 ريمأ ىلإ هّجوملا اهباطخو يضرعلا ليسأ بئانلا ةملكل ةانقلا ثب

 نيبت تاظحاللم نم اهريغو ةملكلا كلت رشنل مهسمحت مدعو «دالبلا

 .هب مهل ةقالع ال يمالعإ يّنف لمع يف باّونلا ضعب لحخدت ىدم

 نيلماعلا بابشلا عم تثّدحتو ةقرو ُتْرَّهِج لخدتلا اذه مامأ

 ٌةباتك راودألا ديدحت تحرتقاف .ةماسأ وبأ مهسأر ىلعو ء«ةانقلا ىلع

 ىدحإ يف انعمتجاف ءفرط يأ لبق نم لخدتلاو لخادتلا عنمل

 روضحو هروضحبو يئابطبطلا ديلو بئانلا روتكدلا لزنم يف يلايللا
 ناعمج روتكدلا بئانلاو ملسملا لصيف روتكدلا بئانلا نم لك
 حرفملا ليبنو ىيحيلا لصيف ءاقدصألا رضحو ةماسأ يبأو شبرحلا

 ديلو بئانلا روتكدلل ةملكب ءاقللا أدبو «نورخآو دنسلا يلعو

 ضعب ىلع قّلعو هيلإ ةجاحلاو اهليومتو ةانقلا لمع نع يئابطبطلا
 ملسملا لصيف بئانلا روتكدلا أدب مث «تاظحالملا ىدبأو تاقلحلا

 تاجايتحا نع ملكت مث تاظحالملا ضعب اهيف ركذ ًاضيأ ةملكب

 ام لوح سشاقن راد مث «تاودألاو تاريماكلاو ةءاضإلا نم ةانقلا

 ىلع رداق ريغ تحبصأ نأ دعب ثيدحلا تبلطف روضحلا نيب حرط
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 ةءاضإلا ةشقانمل انعامتجا نوكي نأ عقوتأ مل يننأ يلوقب تأدب
 مهفأ تسلو «نيلماعلاو لمعلا لوح تاظحالملا ءادبإو تاريماكلاو

 نوريثكلا الو ٌتسلو متسل ءساسألا نم هلك كلذب باّونك مكتقالع

 ءاهشقاننل ةينفلا رومألا ىف ةريخش باحصأ سلجملا اذه ىف انه
 لمعل ةماعلا تاسايسلا دئاحت اهيلع قفتن ةقرو تددعأ دقل» :تلقو

 نأ بجي ام اذهو لمعلا اذه يف هدودحو فرط لك رودو ةانقلا

 نأ ىلع قفتن ملأ» :هل ًابطاخم ةماسأ يبأ ىلإ تفتلاو ءاهشقانن
 نإو ىتح باّونلا ةصاخو فرط يأ لحخدت نود نم لمعت ةانقلا
 .«!؟ةماعلا تاسايسلا ىلع عيمجلا قفتا املاط نيلومملا مه اوناك

 شبرحلا ناعمج روتكدلا لخدت انهو «معنب :ةماسأ وبأ باجأف

 !اهلّومي نم نحنو انتركف ًالصأ ةركفلاو لخدتن ال فيك :لاقو

 ناعمج روتكدلا لمكأف «ةماسأ يبأ نم حيضوتلا تبلطف
 وبأ لاقو ةيئاضفلا ةانقلا ةركف انحرط ةرتف لبق نحن» :شبرحلا

 نم ءاجو تامولعملا ىصقتسا املف ءاهتيفيك نع مكل ثحبأس ةماسأ
 .«ةانقلا ءاشنإ ىلع لمعلاب أدبيسو ةقيرطلا دجو هنأب انربخأ ندرألا

 ةروصلا تسيل هذه :روضحللو شبرحلا روتكدلا بئانلل تلق
 هملعأ ال قافتا بجومبو كلذك رمألا ناك نإو ءىتهج نم

 تاودأ نم هيلإ جاتحت امو «ةانقلا لمع يف اولخدتت نأ نوديرت
 مكعم لامكإلا عيطتسأ الو رذتعأ انأف «هريغو ةءاضإو تاريماكو

 هذهب لمعلا نأ ًاعنتقم تنك ءًايلمع ةانقلاب يدهع رخآ اذه ناك

 نكل «قيفوتلا مهل ًاينمتم داعتبالا ترثآف حاجنلا هل بّتكُي نل ةقيرطلا
 تَققوتو ًابيرقت .نيعوبسأ نم رثكأ راوحلا اذه دعب رمتست مل ةائقلا
 ةبرجت لوأ ءاهتنا نلعأو ,م١١١٠ ماعلا نم رياربف /طابش رهش يف
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 مل ريصق هنكل حومط لمع دعب ةيتيوكلا ةضراعملل يئاضفلا مالعإلل
 .رهشأ ةثالثلا لمكي

 نم دب ال ؛هدهاشم نم ًادهشم كارحلا نم ًابناج اذه ناك
 امأ ءاهنم سوردلا صالختساو هتبرجت نم ةدافتسالاو هيلع فوقولا

 بابشلا لازي الو «ءضرألا ىلع لمعت تلاز امف ىرخألا بناوجلا
 .تارثعلا ضعب نم مغرلا ىلع نومّدقتي

 «سماخلا روسلا» ًاديدج ًادهع نونشدي بابشلا
 ةطلسلا برضو شبرحلا ناعمج بئانلا ناويد ثادحأ دعب

 بابشلا نم ددع ىعادت ؛يمسولا ديبع روتكدلل ثدح امو ٌبعشلا

 انأدب نيذلا نحن ةصاخ تاعومجمو ًادارفأ رواشتن اًنكو رمألا ثحبل
 ليوطلا سفنلا دمتعي ناك يذلا «بعش ةدارإ» عّمجت ةريصق ةرتف لبق

 فّرصتلا انتمزلأ ثادحألا نكل «لمعلل ةحلاص ًايبسن ةّرقتسم ةئيب يف
 .اهتاءادتعا دصو ةطلسلا ةهجاوم يهو ةئراطلا عئاقولا عم

 بابشلا تارواشم ءانثأ ىف دياع رصان قيدصلا ىلع لصتا
 يهتم قف ءارشرلا ةفظخم قا همدع ارق « تدي نب ةاذإ ام كرجل
 هعم رضحي امير هنأب ينربخأف (تكرام ربوسلا) ةينواعتلا ةيعمجلا
 ةليلق مايأب ثادحألا دعب انيقتلا «كلذب تبحرف صاخشألا ضعب
 رصان عم رضحو م١٠١٠ ريمسيد /لوألا نوناك رهش فصتنم
 ةرملل مهب يقتلأ تنكو «يعيبصلا ردنيو هفيرقلا دعاسم «ناقيدصلا

 لبق انكّرحت نع مهتثّدحو لعفن نأ بجي ام يف انشقانتف «ىلوألا
 «ثدح ام الول هلعف مزتعن انك امو «بعش ةدارإ» عّمجتو ثادحألا

 قيدصلا لزنم يف سودرفلا ةقطنم يف ىرخأ ةرم يقتلن نأ اندعاوتف
 ىلإ انهجوتو دعوملاب ءاقدصألا نم ًاددع تربخأف «هّقرطملا زياف
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 نيذلا بابشلا ضعب هعمو زياف قيدصلا ناويدلا بحاصب ىقتلتل كانه

 .ةطلسلا لّوغت فاقيإ لجأ نم كّرحتلا ىلإ مهعفدو ىرج ام مهبضغأ

 يسايسلا دهشملا بناوج انلوانتو ًاضيفتسم شاقنلا ناك ًالعف
 انددع ناك ءمظنملا كرتشملا لمعلا ةرورض ىلع عيمجلا قفتاو
 دلاخ «ناويدلا بحاص ةّقرطملا زياف) مهنم ركذأ ًاباش نيرشعلا براقي
 رمع «ةلاضفلا لالط .ءنامرجلا فاون «ةلاضفلا دلاخ .يرفعجلا

 (راهن ردنب «ةفيرقلا دعاسم ءدياع رصان «يعيبصلا ردنب .يئابطبطلا
 حرتقا ةدحاو ةلظم تحت عمتجن نأ ىلع ائقفتا ءمهركذأ ال نيرخآو
 لالط قيدصلا حرتقاو ««سماخلا روسلا» ناكف دياع رصان اهل امسا

 «سمخ اهيبن» ةلمحب انّميت عّمجتلل ًاراعش يلاقتربلا نوللا ةلاضفلا

 سيئرلاو لوألا انفده ناكو ءًاضيأ يلاقتربلا اهراعش ناك يتلا
 يسايسلا هرود ءاهنإو دمحملا رصان ءارزولا سيئر ةموكح طاقسإ
 .هدهع يف ةّدع تاكاهتناو ةيسايس ثراوك نم ثدح ام ةازج

 ةسلج ىلإ روضحلا ةوعد يه انل ةيلاعف لوأ نوكت نأ ىلع انقفتا

 باّون ىلع طغضلاو ةسلجلا ةيّرس عنمو ءارزولا سيئر باوجتسا

 ءًايروتسد هتموكح طقستف ةموكحلا سيئر عم نواعتلا اوضفريل ناملربلا
 /؟8 مويلا كلذ انراعش ناكف ؛ةينطولا ةمهملا هذهب اونواهتي الو
 .مويلا كلذ انكرحت ةطخ انأدب هبو «نواهت نواعتلا» وه م5١٠0

 يف (يبرعلا عيبرلا) ةيبرعلا ةروثلا لاعتشا ىلع ىضم دق ناك
 قرحأ م١٠١5 /17/11 يفف ءاموي ١١ ديزوب يديس ةنيدم يف سنوت
 نم اهاّقلت ةعفص نم رهقلاب هروعش دعب هسفن يزيزعوبلا دمحم
 هب تقاض نأ دعب «قيرطلا ةعراق ىلع راضخلا عيب نم هتعنم ةيطرش
 يف ترس دق هتبضغو - هك - يزيزعوبلا حور تناكف «لبسلا
 لوأ نم تيوكلا يف اكو ءجيلخلا ىلإ طيحملا نم ةيبرعلا ةمألا
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 نأ انيلع راعلا نم هنأب رعشأ تنك دقل ءاهب ًارثأت ةيبرعلا بوعشلا

 امنيب «عمجتلاو رهاظتلاب انقحل اهعنمو ةطلسلا تاديدهت ىشخن
 .مهتماركو مهتيّرح لجأ نم مهسفنأب سنوت يف انؤاقشأ يّحضي

 نأ ىلع انلمح ام وه ةيحضتلل دادعتسالاب روعشلا كلذ ناك

 زواجتت ةظخ «ءةمألا سلجم لوخد نم انعنُم ول ةليدب ةظخخ عضن
 اهنلعن مل يتلا انتطخ تناك ءاهتاديدهت نع ًالضف ةطلسلا تاباسح
 نم انعنُم اذإ هنأب يضقت نمألا تاّوق لّبِق نم اهلاطبإ متي ال ىتح

 عراوش لالخ ناملربلا ةباوب نم ةرهاظتب انرس ةمألا سلجم لوخد
 يف ءاقبلاو ةمصاعلا طسو ؛«ةافصلا ةحاس» لصن ىتح ةمصاعلا

 .ءاسملا ىتح رمتسم ماصتعا يف ةحاسلا

 لبق امِل دوعت بابسأو ةصق ةافصلا ةحاس رايتخال ناك دقل

 «يبرعلا عيبرلا قالطناو «شبرحلا» ناويد ثادحأو «سماخلا روسلا»

 ةرون يتجوزو تنك «م١١٠١7 ربمتبس /لوليأ ”7 موي يف هنأ ةصقلاف

 ةحاس نم ةبيرق ةوهق ىلإ انلصوف لامعألا ضعب زاجنإل ةمصاعلا يف
 ؟رمأ ىلع كعلطأ نأ ديرأ :اهل تلق انتوهق ذُحَأ دعبو «ةافصلا

 !؟وه ام :تلاق

 .٠.. يعم يلاعت :تلق

 ىنبمب ةحاسلا لصي ةاشملل قفن ربع ةافصلا ةحاس ىلإ انبهذف
 له :اهل تلق «ةحاسلا ىلإ انلصو املف ء«يتيوكلا ليومتلا تيب رَقَم

 اذاملو ؟ةمصاعلا طسو ةحاسلا هذه ام ءمعن : ةيرغتسم تلاق

 اذاملو !؟ةيلاخ اهنكل ماحزلا طسو يف انه ةيلاخ ةحاس يه
 !؟انه ىلإ ينتبحطصا
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 قباسلا يف تناك ةيخيرات ةحاس ةافصلا ةحاس هذه : اهتبجأف
 تيوكلا لهأ ىقتلم يهو «ةميدقلا ,تيوكلا ةمصاع فارطأ يف عقت

 «تاجتنملاو عئاضبلا هيف لدابَتُت قر «ةيدابلا نمو كا نم

 ةيزمر اهل نإ امك «يتيوكلا عمتجملا تانوكم ءاقتلا ةيزمر اهيفف
 زيزعلا دبع ديهشلا َقّلُعو بلص ةحاسلا هذه يف هنأ يهو «ىرخأ
 هتلتق يذلاو م1914 ةنس يف يتيوكلا كارحلا ةداق نم وهو «سينملا
 سلجم ىلع تبلقنا نيح حابصلا رباجلا دمحأ اهسأري يتلا «ةطلسلا

 ةلاسر يف يناطيربلا رمعتسملا نم رضخأ ءوضب «يعيرشتلا ةمألا

 اهبعشو تيوكلا لجأ نم ديهشلا حورف «ةيناطيربلا قئاثولا يف ةقّثوم
 .ةحاسلا هذه قوف فرفرت

 هذه نوكت نأ يف ركفأ ينإف ؟ةحاسلا هذه كيرأ اذامل اَمأ

 تناك ةطلسا يأ دض نييتيوكلل سيئرلا جاجتحالا ناديم يه ةحاسلا
 ةحاس نم الدب «ةيزمرلا نم ةحاسلا هذهل امل .مهقوقح كهتنت

 تيوكلا بابش اهني يتلا اهتيزمرو اهتيمهأ نم مغرلا ىلع ةدارإلا
 .نيهّرتتملا ضعب نم الإ ةروجهم ضرألا نم ةعطق تناك نأ دعب

 يف تعرشف ءاهذيفنت ىلع ينتعجشو ةركفلا ةرون تنسحتسا

 ربع تلسرأو «عمجتلل اناكم ةافصلا ةحاس ذاختا نع ةقرو دادعإ

 يئالمز ىلإ ةقرولا م١٠0٠ ربمتبس /لوليأ 77 يف ينورتكلإلا ديربلا
 ,«نارقش» ةنّودم بحاص قيدصلا ىلإ ًاديدحتو «تانودملا باحصأ
 نأ ةقرولا ىف تحرتقاو ««ةدالو» ةنودم ةبحاص دعسلا اينار ةقيدصلاو
 ءابحأل انئايلاعف لواب أدين نآو «ةةيرخلا ناديم# ةافصلا ةحاس يتسن
 كتازوشتل نع تايثدلا ةيبقت فرت :ةيعاتعا ةفقو ةحاتبلا
 .ةرتفلا كلت تيوكلا يف دقعي ناك يذلا يبرعلا باتكلا ضرعم
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 بابسأل رمألا ابعصتسا امهّنكل ةنسح ًادودر امهنم تيقلتف «هسفن

 نم هريغو لاغشنالاو تايناكمإلا ةلقو تقولا قيض :اهنم «ةريثك
 رظتنأ تنكو يسفن يف رمألا يقب نكل «ةرّدقمو ةموهفم بابسأ
 .ةبسانملا ةصرفلا

 روسلا# ةيلاعفل انططخ نيح مويلا كلذ يف ةبسانملا ةصرفلا تناك
 ةفرعم ترصتقاو «نامتكلاب ّرمألا انظَحَأو ةمألا سلجم دنع "سماخلا
 يلإ ةفاضإلاب مضي ناك «سماخلا روسلا يف هانّوك قيرف ىلع ناكملا

 هانفلك يذلا نادرحلا نيسح ىماحملا «ةفيرقلا دعاسم نّيقيدصلا
 نحن باوجتسالا موي لبق انيهذ ذعر ةيلانقلل ةقانيملا ةفايقلاب
 ىلع ًاريس انيشمو «ءناكملا صحخفتل ةمصاعلا ىلإ ىئالثلا قيرفلا
 لخادم يف ةيعامتجالا تانيمأتلا ىنبم نم نيرتموليكلا ةبارق مادقألا
 بيس احراش امهل تدرسف ««ةافصلا ةحان# ىلإ انلصو نتح ةمضاخلا
 . اهرارقإ متو ةركفلاو ناكملل اسمحتف ناكملا يرايتخا

 لوخد نم انعنُم ول هنأ يه ةطخلا تناك ؛يلاتلا مويلا يف
 ريسملا لصاون نأ يه ةليدبلا نوكتس ؛ةسلجلا روضحو ةمألا سلجم

 ىلإ لصن ىتح لوخدلا نم انعنم دعب ةمألا سلجم ةباوب دنع نم
 ةرهاظتلا تلصو نأ ام نكل «ءاسملا ىتح اهيف مصتعنو ةافصلا ةحاس

 ةافصلا ةحاس ىلإ اهنم فطعنن نأ انيلع بجي ناك يتلا ةطقنلا ىلإ

 ةمألا سلجم ةباوب ىلإ اهجاردأ ةرهاظتلا تعجر ىتح اهيلع قفتملا
 يف خرصأ تذحأف اهتقو يبضغ ءافخإ عطتسأ مل «ىرخأ ةرم

 يلإ عمتسُي ملو (كانه انناكم «نيميلا ىلإ ؛ًائيمي اوهجتا) :ةرهاظتلا
 بضغو ةرسحب فظعتملا ةطقن دنع تيسلجف «فاعهلا توض ولعل
 لصاوتلا عقوم يف سانلا دودر تأرقو «ةطخلاب ديقتلاو لاثتمالا مدعل

 ءاقدصألا ضعبو ٌتقلطأ امدعب مهتاراسفتساو رتيوت يعامتجالا

 .انقافتا بسحب ةريسملا ءانثأ يف ةافصلا ةحاس ىلإ هجوتلا ىلإ ةوعدلا
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 بضغلا ناك دقو يهاجتا يف ةرهاظتلا ءاهتنا دعب بابشلا عجر

 رربي ًاموهفم اببس مهنم دحاو يأ دبي مل «هببس اومهف دقو يلع ًايداب
 انلصو ىتح نيروكشم هولمحت بضغب تملكت «ةطخلاب مهمازتلا مدع
 انذخأ ءكافص ةعاس» همسا ةافصلا ةحاس ىلع لطم ىهقم ىلإ

 مدع لوح ائشقانتف «ىهقملا فلخ انسلجو يساركلا نم ةعومجم

 ىلإ نآلا ًايعمج وعدن نأ ثدح امل ًاكرادت انررقو «ةطخلا عابتا
 باوجتسا ةسلج دقع ىلع ًاجاجتحا «ةافصلا ةحاس يف ءاسم عّمجتلا

 يف ءارزولا سيئر ءاقبل ًاضفرو «ةيّرس ةسلج يف ءارزولا سيئر
 انتاباسح ربع عيمجلا نم ةوعدلا تقلطأف ءّمت ام اذه ًالعفو .ةطلسلا
 ةحاس يف عمجتلا ىلإ وعدن ؛رتيوت» يعامتجالا لصاوتلا عقوم يف
 .م١٠١٠ ربمسيد /لوألا نوناك 18 ءاثالثلا ةليللا كلت ءاسم ةافصلا

 تعمتجاو ءاسملا لولح عم ةافصلا ةحاس ىلع يعادتلا أدب
 ءدوقع ذنم ةافصلا ةحاس يف نّييسايس ثدحو عّمجت لوأ يف تائملا

 رسك لوأ ىف ء.ًادبأ ليلقلاب سيل ددع وهو ةئمعبسلا براقي انددع ناك
 «ناملربلا ءاضعأ برُص اهيبسب يتلا تاعمجتلا ىلع ةطلسلا دويقل
 ءرمتسمو يوق كارحب ًارّشبم ةطلسلا جهنل يّدحتملا ددعلا اذه ناكو
 ةسلج تهتنا ىتح بابشلا فاتهو ةينطولا ىناغألاب ةحاسلا تألتما
 عم أدبو «ةليللا كلت ءاسم ىتحو حابصلا ذنم تدتما يتلا ةمألا سلجم

 نع ئبنت ةيسامح تاملك اوقليل نيضراعملا ناملربلا ٍباّون دفاوت اهتياهن
 . ًايسايس هيلع يضق دق حابصلا دمحملا رصان ءارزولا سيئر نأب مهتقث

 كارحلل ةيونعملا حورلل ةيرورض تناك يتلا ةليللا كلت تهتنا
 ثادحأ دعب قلقلاو فوخلاب روعشلاو ةمدصلا دعبف ءةضراعملاو

 انرعاشمل نزاوتلا ةداعإ ىلإ نيجاتحم انك شبرحلا بئانلا ناويد

 ىتلا انحارجل ًامسلب اذه ةافصلا ةحاس ىف انعّمجت ناكف ءانتسامحو
 1 ١ .دعب لمدنت مل
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 ضفارلا انفقومل يتيوكلا عراشلا دشحل تايلاعفلا ائلصاو

 موي رظتنن انتي اًنكو :هتموكحو ءارزولا سيئر ءاقب رارمتسال

 تّوصيس يذلا مويلا وهو «م١١١5 رياني /يناثلا نوناك نم سماخلا

 ةموكحلا سيئر عم نواعتلا مدع وأ نواعتلا ىلع هيف ناملربلا

 ىلع طغضلا يسايسلا عراشلا سرام دقل ءاهطوقسو هطوقس يلاتلابو

 ماتخ ناكو «ةلاقتسالا ىلإ امهعفد ةموكحلاو ناملربلا ءاضعأ

 ءاثالثلا ءاسم ةيناثلا ةرملل ةافصلا ةحاس يف عمجتلا تايلاعفلا كلت

 .ةرظتنملا ناملربلا ةسلج نم تاعاس لبق مم 4

 بئان يأل هتوص يطعي نل هنأب روضحلل يعامجلا مسقلا طسوو
 نم ددع ثدحت بعشلا برضي نمل ةقثلا حنميو ةمألا ةماركب نيهتسي

 ةعومجمل تناك امك ءدغلا ةسلج يف ةقثلا مهؤلمت ةضراعملا باّون

 اهيفو ءاهئاقلإو اهتباتك فرش بابشلا ينحنم ةملك «سماخلا روسلا»

 :انتملك يف انلق «ةيبعشلا ةموكحلا ىلإ ةحضاو ةراشإ

 وهو «ةيرحلا هبهو نيح هتيناسنإ ناسنإلا هناحبس قلاخلا بهو دقلا»
 نم سيفنلاو يلاغلاب ةيرحلا لجأ نم ةيحضتلا لعج يذلا هناحبس
 وأ اهعزتني نأ دحأل قحي ال هللا نم ةبهلا هذهو «تابرقلا مظعأ

 لاق نم ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقلو ءاهنم صقتني وأ اهيلع قّيضي

 وهو هتمارك نم طحلاو ناسنإلا ةيرح كاهتنا لبقي ىلاعت هللا نيد نأب
 9/٠[. :ءارسإلا] مدا يب نم ذدقلو# :هناحبس لئاقلا

 يف تيوصتلا جئاتن اهدّدحت ال ةلادعلاو ةيرحلاو ةماركلا ريياعم نإ
 كاهتناب لوبقلا ينعي ال ةيطارقميدلا جئاتنلاب لوبقلا نإو «تاناملربلا
 اتاوصأ تسيل ةيطارقميدلا نإ امك «ءتايرحلا ىلع يدعتلاو ةماركلا

 ةدايسلا بحاص رحلا بعشلا ةردق يه لب «ناملربلا يف ًاماقرأو
 ةموكح لكل ال :لوقي نأو هقح سرامي نأ ىف ةطلسلا ردصمو

 .ةلشافو ةزجاع ةدبتسم



 سيئر ةموكح نأب اهيلثممو ةمألا ةعانق يف مويلا حبصأ دق هنإ

 «ةاوتحم نم هتغّرفو روتسدلا تكهتنا دق دمحملا رصان ءارزولا

 يف ةمألا باّون قح ترداصو «ةمألا سلجم تاسلج تلطعو

 تدتعاو ةماركلا تكهتناو تايرحلا ىلع تّدعتو «عيرشتلاو ةباقرلا

 تاكردم لفسأ ىلإ ةلودو بعشك انتلصوأو «تويبلا تامرح ىلع

 ةرداصمو تايرحلا كاهتناو ةيفافشلا مدعو ةيطارقوريبلاو داسفلا

 .يأرلا

 نييسايسلا ةدراطم اهسيئرو لغاشلا ةموكحلا لغش حبصأ لب

 لب «نييفاحصلا برضو ةذتاسألاو نيماحملا لاقتعاو ءاطشنلاو

 ْ !!بعشلا

 بجي دمحملا رصانك ءارزو سيئرو لحرت نأ بجي هذهك ةموكح نإ
 ردقتو هلامآو بعشلا تاعلطت يبلت ةموكح يتأت نأ بجيو لحري نأ

 زجع ةموكح ال حاجنو زاجنإ ةموكح «نطولا لجأ نم هتايحضت
 ءاهنوصتو ةماركلاو ةيرحلا ىنعم فرعت ةميرك ةرح ةموكح .لشفو
 رايخ ةيبعشلا ةموكحلا رايخف تافصاوملا هذهب ةموكح تأت مل نإف
 راركتب لوبقلا نكمي الف «ةمألا ةدارإو روتسدلا ةوقب رضاح

 حرط نود نم ىرخألا ولت ةرم اهسفن ةلشافلاو ةزجاعلا تاموكحلا

 ريغ نارودلا ةلاح نم انجرخت يتلا ةيروتسدلا ةيلمعلا لولحلا

 ةيطارقميد وحن لوحتلاف .بعشلل ةيضرمو ةلوبقم ةجيتن ىلإ يهتنملا
 هيف يضملا انيلع رارق وه لب ةددعتم تارايخ نم ًارايخ سيل ةيقيقح
 .رحلا اهبعشو تيوكلا لجأ نم

 رارصإب انرارمتسا نم يتيوكلا بعشلل نلعن «سماخلا روسلا» اننإو
 هذه ليحر ىتح يروتسدلا يملسلا كارحلا ةلصاوم ىلع ةميزعو
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 امك بلاطنو تكهتنا يتلا ةمألا ةمارك نم ًاءزج درتسنل ةموكحلا
 .تابستكملاو تايرحلا ىف ةدايز نم هيلع ٌثتحو روتسدلا بلاط

 ام اهيف لوادتن ءاعبرألا نيواود) دقع ىلع انمزع نع نلعن امك
 «ةمألا ةمارك نوصو تايرحلاو روتسدلا ىلع ظافح نم هب انمزتلا

 ةماركل رصتنا نم هنادجوو بعشلا ةركاذ يف ًارضاح ىقبي ىتحو
 انتدحو انيلع مادأو ءاهبعشو تيوكلا هللا ظفح .اهلذخ نمو ةمألا

 . «انتيرحو

 انعمجت رضح ام فعض اهرضح ىتلا ةليللا كلت تهتنا
 امم نطاوم فالآ ةثالثلا انزواجت مويلاف .ةافصلا ةحاس يف يضاملا
 .اهسيئرو ةموكحلا دض انفقومل دييأتلا ةحاسم ديازت رهظي

 حابصلا ذنم انأدب ماء 70 ءاعبرألا يلاتلا مويلا يف

 تالواحم لواحنو ءاهرابخأ بقرتو ةسلجلا روضح ىلإ وعدن ركابلا
 ءارزولا سيئر عم نواعتلا مدع ةحلصمل تيوصتلا مسحل ةريخأ

 ةموكحلا تأبتخا اهتداعكو ةسلجلا تأدبو «حابصلا دمحملا رصان

 ةموكحلا سيئر بعشلا دهاشي ال ىتح ةسلجلا ةيّرس راتس فلخ
 اهسيئرو ةموكحلا دادعتسا ناكو «عقوتملا زتهملا فقوملا كلذب

 سيئر نإ ثيح انل نئمطم ريغ ًارشؤم تيوصتلا ةسلج روضح
 اونمضي نأ دعب الإ ةسلجلا اورضحي نأ نكمي ال ةموكحلاو ءارزولا

 .ناك ام اذه فسأللو .مهتحلصمل ةيفاكلا تاوصألا ددع

 يف ًابئان ؟5 ًةقث حابصلا دمحملا رصان ءارزولا سيئر زاح
 ةجيتنلا كلت دكؤتل ءدحاو بئان عانتماو ًابئان 35 ضارتعاو ناملربلا
 اهتثيطخخ تربك امهمو ةطلسلا كولس ةحادف تناك امهم هنأ بعشلل

 دعاوقلا هذه ترمتسا املاط بعشلا ةبساحم نم نمأم يف ىهف
 ةءايشرعلا ةيساسنلا ةمزانسلل
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 ياّرغ دمحم نطاوملا لتق

 اننايب يف هانلعأ ام انأديو انطاشن ؟سماخلا روسلا» ىف انلصاو

 «ءاعبرأ لك يف دقعُت تناك يتلا نيواودلا يف تاودنلا ميظنت نم
 سيئر ليحر بلطمب كسمتلا ىلع سانلا ثحل ةيبعشلا تايقتلملاو

 ةسلج جئاتن نم سانلا طابحإ سملن انك نكلو ؛هتموكحو ءارزولا
 ام ةحادف نم مغرلا ىلع ةموكحلا طقسي مل يذلا باوجتسالا

 ةداعلاك ةديدج ةقامح ةطلسلا بكترت نأ انلمأ لك ناكف «هتبكترا

 .ةّوقب كارحلا فانئتسال مهتسامح سانلا عجرتسيل

 ةطلسلا ةهجاوم يف مهتسامح سانلا عاجرتسا ٌةرارش تناك دقل
 لتق ةثداح يهو «ءهرسأب يتيوكلا عمتجملا نادجو ّره ًاميلأ ًاثداح

 تحت ةطرشلا نم ةعومجم دي ىلع ينوميملا ياّرغ دمحم نطاوملا
 «لبق نم يتيوكلا بعشلا ىلع رمت مل ةعشب ةميرج يف «بيذعتلا
 ١/0/ ءاعبرألا ءاسم يف نمألا لاجر نم ةعومجم تمدقأ ثيح

 هباب رسك دعب ءهلزنم نم يتيوك باش فاطتخا ىلع م١0
 «ةطرشلا رصانع دحأ نيبو هنيب يصخش فالخ ببسب «هماحتقاو

 يفخت تناك نمألا لاجر نم ةباصع ؤطاوت نع فشكيل رّوطت هنكل

 .ةطرشلا سابل تحت اهتيشحو

 نايبب ةيلخادلا ريزو ليلضت ةيلخادلا تادايق ضعب تلواح
 ًاضرعو ًاثداح ناك ينوميملا دمحم نطاوملا توم نأ ىعّدي بذاك
 .اهبكترا تاقلاخمل زاجتحالا نهر'ناك ىقرتملا نآو ءاييط ًاخض
 ةمألا سلجم يف بوذكملا نايبلا اذه ءًالعف «ةيلخادلا ريزو أرقف

 ةياور ثبلت مل نكل «ناملربلا باّونو عراشلا بضغ نم ئّدهيل
 دقف «عمتجملا عادخ اهتلواحمو اهبذك فّشكت نأ ةيلخادلا ةرازو

 رمع ينسح ةيسنجلا يرصملا روتكدلا هّدعأ يذلا ريرقتلا تبثأ
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 ةافو يِفْرُت دق نوكي نأ اهعم ليحتسي تاباصإل نطاوملا ضّرعت
 ديدش بيذعتل ضّرعت ىّقوتملا نأ يبطلا ريرقتلا تبثأ لب «ةيعيبط
 ْ .هتافو ىلإ ىضفأ

 /١؟ ءاعبرألا موي هل نايب يف «سماخلا روسلا» عّمجت بلاط
 امك ء.ًاروف ةانجلا ةبساحمو ةيلخادلا ريزو ةلاقتساب م١0

 امم ةيلخادلا ريزو باوجتسا مهمزع نع ناملربلا يف باّون نلعأ
 نكل غم7١1/١/١1١1 سيمخلا موي يف هتلاقتسا ميدقت ىلإ هعفد

 نع نلعن انلعج ام ءاهريزو ةلاقتسا لوبق يف ترخأت ةموكحلا
 ىلع ةيجاجتحا ةرهاظتو ةمصاعلا يف ريبكلا ةلودلا دجسم يف عّمجت
 ءاسم يف كلذو «ةموكحلا لبق نم ةيلخادلا ريزو ةلاقتسا لوبق مدع
 ,مآ011 11 نينثالا موي

 ةلودلا دجسم ىلإ ةليللا كلت ءاسم نييتيوكلا نم تارشع دفاوت

 دمحم رودغملا ىلع بئاغلا ةالص ائيّلصو ؛ةمصاعلا ىف ريبكلا
 ةبساحمب بلاطتو ثدح امب ددنت تاملكلا ضعب تيقلأو ؛يومبملا

 ةيلاعفلا تهتناو عمجلا ضفنا «ةيلوؤسملا ةموكحلا لّمحتو ةانجلا
 تاوقلا ةهجاوم يف ةليلق تناك دادعألا نأل ةرهاظم يف جرخن ملو
 .ةمصاعلا يف ةرهاظم يأ عنمتل ةرضاح تناك يتلا ةصاخلا

 يغبني امك لعافتي مل عمتجملاف «سانلا روتف انظحال دقل
 نم طابحإلا هباصأ ام دعب ةميرجلا ةحادف نم مغرلا ىلع روضحلل

 ءانب عراشلا ةكرح سيقن نأ باوصلا ريغ نم ناكو «ماعلا عضولا

 كلذ يف ؛ةسّمحتملاو ةباشلا ةريغصلا ةعومجملا نحن انتكرح ىلع
 همخزب كارحلا فانئتساب لمألا انكلمتي ناك لب كلذ كردن مل تقولا

 ىلإ هثوجلو سنوت نم هبورهو يلع نب ماظن طوقس دعب ةصاخ هتّوقو
 كلتب رمألا نكي مل «م4١/١/١١١7 يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 .ةلواحملا انلصاو اننكل ةلوهسلا
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 دحأ يف رخآ يزمر عّمجت ىلإ «سماخلا روسلا» يف انوعد
 نيدّترم 2م179/١/١١١1 تبسلا موي «زوينفألا» ةيراجتلا تاعّمجملا

 ىلإ زمرت يتلا ةيلاقتربلا تاراشلا نيعضاو ةيلاقتربلا سبالملا

 ةيلاجتراو ةيوفع تناك اهتكل ةركتبم ةزّيمم تايلاعف تناك ءانعّمجت

 ال انك «ةددحم ةيجيتارتسا فادهأ يذ ددحم قسن يف ةمظَنُم تسيل

 حور دقفن مل اننكل مظنملا ماعلا لمعلا قيرط سّملتن نييئادب لازن
 ةيلاعفلا تهتنا ءةلصاوملا ىلإ امود انعفدت تناك ىتلا ةردابملا

 روعش ىلإ جاتحن ًانايحأو «ةحجانو ةتفال اهنكل ةطيسب تناكو
 ةمهم ةريغصلا تاحاجنلا نوكت اذهلو رارمتسالا وحن انعفديل حاجنلا
 .رثألا ةفيعض تناك نإو

 كلذو «باّونلا ةهجاوم بّتجت ةلواحم يف ةطلسلا تّرمتسا

 روضح نع ةموكحلا بّيغت ربع ةمألا سلجم تاسلج ليطعتب
 بايغ اهوكراشي ىتح ناملربلا ٍباّون ضعبل زاعيإلاو «تاسلجلا
 اذه حجن ًالعفو ءدقعت الو باصنلا ناملربلا دقفيف «تاسلجلا

 دارفتسا ينعي رمتسا ول ليطعتلا كلذ ناكو «يموكحلا كيتكتلا

 نإو ءاهراسم مّوقيو اهبقاري سلجم دوجو نود نم رارقلاب ةموكحلا
 يف حضتا امك ةبساحملا ىلع ةردقلا هدُقَف دعب اهجاعزإو «مالكلاب

 ىلع طغضت ةيلاعف ىلإ انوعدف «ةيضاملا تاباوجتسالا جئاتن
 ةوعد «سماخلا روسلا» نلعأف ءروضحلا ىلإ اهعفدتو ةموكحلا

 يف داشتحالاو م١1١7 7/5/8 ءاثالثلا موي ةسلج روضح ىلإ بعشلا

 .ةسلجلا دقعتو ةموكحلا رضحت ىتح سلجملا

 «سماخلا روسلا» ةبرجت ةياهن ةيادب

 عمجت لبقو مكدا1 75 ال نينثالا موي ليل فصتنم دعب

 ًانايب عّمجتلا ردصأ ««سماخلا روسلا» هيلإ اعد يذلا ةمألا سلجم
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 تاشاقن ةجيتن رارقلا اذه ناك «ةيلاعفلا ءاغلإ هيف نلعي ًابضتقم
 وبلاط هب جتحا يذلا ببسلا ناكو ءءاسملا كلذ لاوط ترمتسا

 ًاحاترم نكأ مل ءعمجتلل ريبكلا روضحلا مدع نم ةيشخلا وه ءاغلإلا
 اذه ىلإ بابشلا ليمو هئاغلإب يأرلا حيجرت عم نكل «عّمجتلا ءاغلإل

 ءءاغلإلاب يتعانق مدع نع رّبعي فقوم ليجستك ًاعنتمم تّوص رارقلا

 .عمجتلا يغلأف ًائيش ٍنغي مل يتيوصت نكل
 رارق نم رتيوت يعامتجالا لصاوتلا عقوم ربع نوريثك ءاتسا

 دمحأ قباسلا ةمألا سلجم سيئر بئانلا رّبعو «ئجافملا ءاغلإلا
 امهتباجتسا انلعأ دق اناك نيذللا كاربلا مّلسم بئانلاو نودعسلا

 نم امهضاعتما ةمألا سلجم ىلإ روضحلاو ؟سماخلا روسلا» ةوعدل

 وه ءاغلإلا رارق نم ءايتسالا اذه ناكو ءئجافملا ءاغلإلا رارق

 فوفص لبق نم ؛سماخلا روسلا» ىلإ هّجوي يذلا هعون نم لوألا
 الف «ءانرارق ةفاصح مدع انل نيبي انيق ًارّثؤم ًاداقتنا ناكو «ةضراعملا
 انمزتلا نأ دعب ةيعطق ريغ انيف ةصاخ تاريدقتب ًارارق ذختن نأ نكمي
 ذنم ًاديدحتو «مايأب رارقلا اذه لبق ترعش يننكل «سانلا مامأ هب

 نأب ينوميملا ياّرغ دّمحم ةافو لجأ نم «ريبكلا دجسملا ةيلاعف
 لوأ اهب ىّلحت يتلا مادقإلاو ةسامحلا حور َدقف «سماخلا روسلا»

 .ريبكلا دجسملا ةيلاعف انشقان نيح كلذ نع ترّبع دقو ؛همايأ

 ًاريصق ناك «سماخلا روسلا» يبابشلا عّمجتلا رْمْع نأ حيحص
 رعاشملا كلت معدي ناك نكل روعشلا كاذب رعشأل ؛مويلا كلذ ىتح
 بابشلا نم ةعومجم نع ًةرابع ناك دقف ««سماخلا روسلا» عقاو

 ؟سماخلا روسلا» عّمجت ءاضعأ نم ًاريثك نإ لب .هلمع مظنت حئاولو
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 .عمجتلا اذه لالخ نم الإ لبق نم مهضعب اوفرعي مل

 تناك اهنأ الإ «ةبرجتلا يف صقاونلا لك نم مغرلا ىلعو

 .امومع يبعشلا كارحلا روطت نم ةمّدقتم ةلحرمو ةزيمم ةبرجت

 عونتملا عمجتلا اذه عاطتسا دقل ءصوصخلا هجو , ىلع يبابشلاو
 لمعلا ةيناكمإ ديكأت اهّمهأ «ةديدع تاحاجن قيقحت ءاضعألا
 نم اهادع ام ىف ائفلتخا نإو ةدلحم فادهأ وحن ا كرتشملا

 حور داعأ «سماخلا روسلا» نإ امك ءرظن تتار ليصافت

 رئاسل ةمداص ةثداح دعب يديلقتلا كارحلا تايونعم عفرو ةسامحلا

 ناويد ةودن يف ناملربلا باّونو روضحلا برض يه .عمتجملا

 فوخلا ّرجاح «سماخلا روسلا» بابش رسك ثيح ؛شبرحلا بئانلا
 ةماعلا ةطشنألا فقوب رارق رادصإ ىلع ةيسايسلا ىوقلا ربجأ يذلا

 ةمألا سلجم نم ةرهاظت يف اوجرخو ءرثكأ ةطلسلا زفتست ال ىتح
 .ةيريهامجلا تاودنلا دقع مث ةافصلا ةحاس تاعّمجت مث

 مهأ رقوت مدعل عمجتلا اذه يهتني نأ يعيبطلا نم ناك نكل
 «ةعماج ةركفب ناميإلاو قافتالاو يلخادلا ميظنتلا وهو ءاقبلا بابسأ

 نحن له» «سماخلا روسلا» ءاضعأ نيب ًارمتسم لدجلا ناك لب
 يبأر ناك 24!؟هفادهأ ءاهتناب يهتني عّمجت نحن» مأ ؟!؟رمتسم عمجت

 ٌثتررم دقف «هرّوطت ميظنتك «سماخلا روسلا» رارمتسا ىلإ ًاليم رثكأ

 ؟لحرا» ةلمحو "سمخ اهيبن» ةلمح يف ةقباس براجت ةدعب
 كلت يل َتَنّيِب دقل «لمتكت مل يعلا «بعش ةدارإ» تالواحمو
 دوجو مدع نع ًالضف لمعلا يف ميظنتلا دوجو مدع رثأ براجتلا

 مسحأ نأ تلواحف «ًابيرق ًايلحرم ًافده سيلو ةعماج ةركفب ناميإ
 تارواشملا دعبو .«سماخلا روسلا» ميظنت ىلإ وعدأو لدجلا كلذ

 ءاسم دعوملا اذه ناكو ةلأسملا هذه ثحبل عامتجالل ًادعوم اندّدح
 سراف «سماخلا روسلا» وضع ناويد يف م7/14/١1١1 نينثالا موي
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 يف «سماخلا روسلا» تاعامتجا بلغأل ًافيضتسم ناك يذلا ناهلبلا

 .تيوكلا طسو ةيثيمرلا ةقطنم

 قيدصلا وهو «سماخلا روسلا» ءاضعأ دحأ بلط عامتجالا يف
 ثّدحتف «عامتجالا عوضوم لبق رخآ عوضوم حرط نامرجلا فاّون

 يرايتخا ىلع ًاّبتحم «سماخلا روسلا» ءاضعأ نم ٍددعل ًالّثمم فاّون
 نوواستم انلكو ءهل سأر الو ًاميظنت سيل هنأ ىلعو ؛عّمجتلل ًاقسنم
 :لثم ءاهب تمق ىتلا رومألا ضعب ددعي أدب امك ءةيوضعلا يف

 «ةماع تايصخش عم تاعامتجال قيسنتلا وأ «تانايبلا ضعب ةغايص
 . ليبقلا اذه نم رومأو

 هل تنّيبو «سماخلا روسلا» ىف انليمز هحرط ام ىلع ٌتددر

 اذه" #سماخلا زوسلا»: يف الجوي الو اقسم يسفن حشرأ مل يتلا
 ينفلك تاعامتجالا دحأ يف هنأ رمألا يف ام لكو ءالصأ ىمسملا
 ددعلاب يتفرعمل تاعامتجالا دقعل ءاضعألا نيب قيسنتلاب بابشلا

 ةغايص يف يرظن ةهجو نع عفادأ نأ تلواحو ءمهنم ربكألا

 عم «سماخلا روسلا» اهدقع يتلا تاءاقللا ضعب وأ تانايبلا
 نع ةديعبلا تالخادملاو مالكلا نم ريثكلا راد .ةماعلا تايصخشلا

 ًادج ديعب هنأ «يلاحلا انشاقن نم «يل ادب يذلا عامتجالا عوضوم
 يتلا ةقرولا نعو «سماخلا روسلا» عّمجت ميظنت ىلع قافتالا نع
 .ميظنتلا كلذ لجأ نم اهتددعأ

 نود نم هسفن مالكلا رركن اننأ حضتاو شاقنلا مدتحا امل
 هعم جورخلا ةلاضفلا دلاخ قيدصلا ينم بلط «ةجيتن ىلإ لوصولا
 لاق انجرخ نيح «هعم تبهذف دارفنا ىلع ينثّدحيل ناويدلا جراخ

 يف كرود نم نوجعزنم ءاضعألا نم ًاددع نأ حضاولا نم» : يل

 لهف ءاهئوض يف كنومولي يتلا مهتارّوصت مهيدلو «سماخلا روسلا»
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 يف كئاقب ىلع تيوصتلا مهنم بلطأل ناويدلا جراخ ىقبت نأ لبقت

 ؟همدع نم قيسنتلا

 انأو «ًالصأ قيسنت همسا ءىش دجوي ال دلاخ اي :هل تلقف
 .هيلع اوتّوصيل دوجوملا ريغ بصنملا اذه يف تسل

 روسا»لل قسنم كنأو «كلذ نودقتعي مه سأب ال :يل لاقف

 .لدجلا اذه مسحنف «نوؤاشي امب نوتوصي مهعد ة8سماخلا

 هنع لزانتم انأف ًادوجوم بصنملا اذه ناك اذإ :دلاخل تلقف

 . تيوصن ىلإ ةجاحلا نود نم هديرأ الو

 قئاقد سمخل ناويدلا جراخ ينرظتناو «يل رمألا عد» :لاقف

 .(طقف

 ًاجعزتم يترايس انأ تبكرو «ناويدلا ىلإ ةلاضفلا دلاخ لخد
 ىلع تنك دقف «بسانملا تقولا يف جاعزنالا ءاج دقو «ثدح امم

 «يباهذب مهربخأ ملو ةرون يتجوز عم امنيسلا يف مليف ةدهاشمل دعوم
 :الضأ ثدحتي نأ بجي ناك امو. كد امم ءاحسم تنك ذقن معن

 نوكي نأ ىلإ حمطأ تنك ام نيب ةفاسملا دعُب وه ينجعزأ ام رثكأو
 .ناويدلا لخاد ًاراثم ناك ام عقاو نيبو هيلع «سماخلا روسلا»

 نع لأست ءاقدصألا نم ةيّضن لئاسرو تالاصتا ةدع ينستأ

 ىلع ٌدرأ مل يننكلو «دوعأ نأ يلإ بلطتو ةئحافملا يترداغم ببس

 باحسنالا تقولا كلذ يف ترّررق دقو «مليفلا ىهتنا ىتح فيئاهلا

 تبجأ «ةليللا كلت ةرهس ءاهتنا دعبو «؟"سماخلا روسلا» ةيوضع نم

 رسفتسا يذلا يرفعجلا دلاخ قيدصلا تمّلكف «تاملاكملا ضعب
 يقتلن نأ يف بلطو «ببسلا تركذف ةئجافملا يترداغم بيس نع

 .ةمصاعلا يف نوتاريشلا قدنف يف
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 ردنبو يرفعجلا دلاخ نّيقيدصلاب ُتيقتلاو قدنفلا ىلإ تبهذ
 يرارق مهل مهتغلبأو عامتجالا كلذ يف راد اّمع انشقانتو يعيبصلا

 ءامهل ريدقتلا لماك عم هيلع ٌتيّرصأ يننكل ءهنع يينث الواح يذلا

 ولا و ل ل يا ل ا
 ينم بلطُي لمع يأل دعتسم يننأ الإ «سماخلا روسلا» ةيوضع
 اذه ناكو «:سماخلا روسلا» ةطشنأو تايلاعف ةحلصمل هب مايقلا

 .ةبرجتلا هذهب يدهع رخآ

 يننأ حيحص «ةّيرث ةبرجت ؟«سماخلا روسلا» عّمجت ةبرجت تناك
 عّمجت ذنم ًاديدحتو «تاونس ذنم هل لمعأ تنك ام اهيف ققح ققحأ مل

 ةيقب عم تمهسأ يننأ الإ .ًامظنم ًالمع دجون نأب «بعش ةدارإ»

 خيرات ىلإ ةئيضم ةطقن ةف ةفاضإ يف ةبرجتلا كلت لالخ نم ءالمزلا

 3 «تايرحلاو قوقحلا لجأ نم هلاضنو ءيتيوكلا بعشلا كارح
 ءاهب زتعأ ةّيوق ةقادص مهب ينطبرت لازت ال رثك بابش ىلع ُتفرعت

 تقولا عم اننإو «ينطولا انكارح زومر نمو نيرثؤم اولاز امو
 تاهجو : لمعلا يف تافالتخالا تناك امهم هنأ 0 براجتلاو

 انعمجيو «نيزيمم صاخشأ ةقادص رسخن نأ قحتست ال يهف رظنلا
 .تاداهتجالاو ءارآلا فالتخا ائنقّرف نإو ماخالا ارتحا

 ىفاك

 روسلا» عّمجت نم يجورخ ربخ نيطشانلا طاسوأ يف عاش

 ةرتيوت" يعامتجالا لصاوتلا عقوم ربع ربخلا برست امبرلو «سماخلا
 «ًالئاستمو ًارسفتسم ضعبلا يب لصتا «تاديرغتلا ضعب لالخ نم
 نم ةرتف يف زيمم رود هل ناك نكل ؛نسلا ريغص باش مهنم ناكو

 هنإ ءةنس ١4 اهتقو غلبي مل يذلا هّنس ةثادح نم مغرلا ىلع كارحلا
 ةزيمم تاردابم بحاص ناك يذلا ةدارعلا هللا دبع فيطللا باشلا
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 ىلع ةيلاع ةردقو ريبك دهج ىلإ جاتحت اهتوك بارغتسالا ريثت

 باجعإ راثأ امم هرادجبو اهزاجنإ ىلع ًارداق ناك هنأ الإ «قيسنتلا
 ىلع كاربلا مّلسم يتيوكلا يسايسلا زمرلا ّرصأ دقو «كارحلا ءاطشن
 تايلاعفلا ىدحإ يف هميركتو ةصئملا ىلإ ةدارعلا هللا دبع دوعص

 رداقلا دبع دمحم يماحملا ذاتسألا يأرلا لقتعم عم ةنماضتملا
 ةيلاعفلا كلتل ديحولا قسنملا وه باشلا ناك ثيح ؛مساجلا

 .نييسايسلا

 روسلا» عمجت نم يجورخ ببس نع ةدارعلا هللا دبع ينلأس

 تافالتخالا ضعب ىلإ ببسلا ايزاع ةرصتخم ةباجإب هتبجأف «سماخلا

 ةطشنأل ةكراشملاو معدلا يف يرارمتسا عنمت نل يتلا ةطيسبلا

 .سماخلا روسلا تايلاعفو

 ديري نم بابشلا نم ريثك كانه :ةدارعلا هللا دبع يل لاقف

 عمتجتو مهعم نواعتت ال اذامل ءانبلاطم قيقحتل كارحلا معدو لمعلا

 ؟عيمجلا عم كلذل دعتسم كنأ املاط اننيب ام يف قسننل

 نم لمعلا ديري نم لك ءاقلل لماك دادعتسا ىلع انأ :هتبجأف

 .تقو لك يف ةكرتشملا انفادهأ لجأ

 ًاعامتجا قسننل بابشلا نم ةعومجمب لصتأس نذإ :يل لاقف

 .كرتشم لمع نم هب موقن نأ اننكمي ام اهيف ثحبن

 دعوم نع ينربخأو ةدارعلا هللا دبع يب لصتا «مويلا ةياهن يف

 م١1١1 رياربف /طابش ١ ءاعبرألا موي رصع كلذو هناكمو عامتجالا

 ناكو ««سماخلا روسلا» عمجت نم يجورخ نم طقف نيموي دعب يأ

 ةقطنم يف ١ يراجتلا عمجملا يف ًاباش رشع ةثالثل لوألا ءاقللا

 دمحمو «يريطملا هللا راج زيزعلا دبع) بابشلا نم ركذأو ءءارهزلا
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 باهولا دبع دمحمو .عوطملا دمحمو ءيريطملا ىسيعو .سيهيلبلا

 دعسو «يزنعلا ردبو «يمجعلا ضياعو «يريطملا رصانو .يردنكلا

 .عامتجالا قّسنم ةدارعلا هللا دبع ىلإو ىلإ ةفاضإلاب (يحالشلا

 قيسنتلا لبسو هب موقن نأ بجي ام لوح رظنلا تاهجو انلدابت
 رخآ دعوم ديدحت ىلإ انصلخو «ةديدع ًاراكفأ انحرطو نواعتلاو

 ىلع مالسلا ةقطنم يف سيهيلبلا دمحم لزنم يف ناكو .عامتجالل

 ًالعفو «كرتشملا لمعلا يف ًابغارو ًابسانم هاري نم انم لك وعدي نأ
 يف رخآ عامتجا ناكو ءًاباش ١0 نع ددعلا دازو يناثلا عامتجالا مت

 يف يمجعلا رمع لزنم يف مث ءعازهلا كرابم لزنم يف ناطيخ ةقطنم
 /طابش 78 موي يف تاعامتجالا كلت دعب انلصوتو «ةضورلا ةقطنم
 ةيبابشلا ةكرحلا» عّمجتل لوألا نايبلا رادصإ ىلإ م١١١1 رياربف

 تابلاطم ةرم لوأل اهنايب نمضتيل «يفاك» اهراصتخاو «ةيتيوكلا
 ىلع ةموكحلا رايتخاو بازحألا راهشإ :لثم «ةددحم ةيسايس ةيبابش
 نوكت ثيحب يباختنالا ماظنلا ليدعتو «ةيناملربلا تايبلغألا ساسأ
 .ةدحاو ةيباختنا ةرئاد تيوكلا

 ةيبابشلا تاكرحلا روصق زواجت ؟يفاك» ةكرح تعاطتسا امك
 ذاختا ةيلآو «ةيلخاد ةحئالو ءساسأ ماظن ةغايصب كلذو اهل ةقباسلا
 ةيبابشلا ةكرحلا تماقأو «ةيبلغألا يأرو ةيطارقميدلا ىلع ةمئاق رارق
 يف ةكراشملا اهمهأ تناك تايلاعفو ةطشنأ ةدع «يفاك» ةيتيوكلا
 .مل١ سرام /راذآ 4 ةيلاعف

 ةروثلا ديعاوم

 ًاددحم ًاخيراتو ًادعوم ددحي ةرتفلا كلت يف يبرعلا ملاعلا ناك
 بابشلا ددح (ءهسفن لاونملا ىلعو .ةلود لك ىف بعشلا ةروثل
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 هتابلاطم يف غلبي مل نإو ؛هكارحل ًاخيرات سرام /راذآ 8 يتيوكلا

 انبلاطم تناك دقف «لماكلاب ماظنلا رييغتو ةروثلا دح هنالعإو

 ةيسايسلا ةيلمعلا ريوطت نم ديزمل نكل روتسدلا فقسب ةدودحم
 . ةيطارقميدلاو

 4 ةيلاعف ناكم نوكي نأ ىلع ةيبابشلا تاعومجملا تقفتا

 نكل «يويحلاو مهملا اهعقومو اهتيزمرل ةافصلا ةحاس سرام /راذآ

 راوسألاب ةافصلا ةحاس قيوطتب ركابلا حابصلا ذنم ترداب ةطلسلا

 ةنوخس تعفتراو ءاهلوحو اهيف نمألا تاوق دجاوتو ةيديدحلا

 .ةطلسلا لبق نم ينمألا ديعصتلا اذه عم ةيلاعفلل ةقباسلا ءاوجألا

 ءمهملا مويلا اذهل انتادادعتسا انلمكتسا دق «يفاك» ةكرح يف انكو

 ةعورشملا مهبلاطمب ةطلسلا ةهجاومل ةسامحلا ةياغ يف بابشلا ناكو

 .هتينوناقو كارحلا ةيملس مهمازتلابو

 لصتا ءرصعلا تقو عم ًاديدحتو «تاعاسب ةيلاعفلا دعوم لبق

 ًاحرتقم «سماخلا روسالل ًالثمم ةلاضفلا دلاخ قيدصلا خألا يب
 تددح نأ دعبو ةهجاوملاب ةطلسلا ديدهت دعب «ةيلاعفلا ناكم رييغت

 دلاخ ناك .«ةدارإلا ةحاس» وهو ةيلاعفلا ةماقإل ًاديحو ًاناكم ةطلسلا
 هجوتلاو ناكملا رييغتل «سماخلا روسلا» حرتقم يف دنتسي ةلاضفلا

 عراشلا ةلاسر لاصيإ وهو عمجتلا نم ضرغلا ىلإ ةدارإلا ةحاس ىلإ
 عمق نم نمأم يف نوكيس روضحلا نأو «ةطلسلا ىلإ يتيوكلا
 روضحلاو لابقإلا ديزيس امم ءهب تحمس يذلا ناكملا يف ةطلسلا

 .هقيقحت ديرن ام اذهو

 يف اهتاديدهت ةطلسلا تقلطأ ذنم ««يفاك» يف انفقوم ناكو

 «ةافصلا ةحاس ىلإ هجوتلا يف انقح ىلع رارصإلا وه ءحابصلا

 ةحاس اهيف ىواستت يتلاو تيوكلا ضرأ لك ىلع قّبطي نوناقلاف
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 ىلع لزنن نأ نكمي الو ءةحاس لك عم ةافصلا ةحاس عم ةدارإلا

 .نوناقلا قيبطت يف اهتيئاقتناو ةطلسلا ةيجازم

 ئتيواز لوح فالتخالاو ءَنْييأرلا نيب ًاحضاو نيابتلا ناك
 أطخب مكحن مل «يفاك» يف نحنو «ًاّدج ريبك ةيلاعفلا ناكمل رظنلا
 ةهجوف ««سماخلا روسلا» عّمجتو ةلاضفلا دلاخ خألا رظن ةهجو

 ةرياغم ةجحو ًاقطنم كلتمن اننوك اهعم قفتن ال اننكل ةموهفم مهرظن
 نإ امك «هراتخن يذلا ناكملا ىف ةيلاعفلا ةماقإب ةينوناقلا انتيقحأب

 ةيسايسلا بطلا ربع تسيل ةطلسلا ىلإ اهلاصيإ ديرن يتلا ةلاسرلا
 كرحتلا ربع انتلاسر تناك لب «عمجتلا ةصنم قوف نم ىلتّتس يتلا
 . اهتنعتو ةطلسلا ةيجازمل ضفرلا ىدم راهظإو عراشلا يف يناديملا

 ملو توصلا اهيف الع ةريبك ةّداشمب انئيب ةملاكملا تهتنا
 ناكو رمألا ؛يفاك» يف انلوادت .قافتا ىلإ اهلالخ نم لصوتن
 لامكتساو ءاهتيئاقتناو ةطلسلا ةيجازمل لاثتمالا مدع ىلع عامجإلا
 اهيف امب ةيبابشلا تاعومجملا لك اهيلع تقفتا امك ةموسرملا انتطخ
 نم مغرلا ىلع ةريخألا تاعاسلا يف مهحارتقاو ؛«سماخلا روسلا»

 ةعاس نم لقأ دعبو «هلوبقل ًايفاك نكي مل هنأ الإ رربمو موهفم هنأ
 «يفاك» ةكرح يأر نوكي نأ يف ًالمأ لاصتالا ةلاضفلا دلاخ دواع

 ىلع لوزنلل ضفارلا هسفن فقوملا ىلع انتابثب هتربخأف ءرّيغت دق
 «شاقنلا دعبو .ةموهفم تارريملا تناك امهم ةطلسلا تاءالمإ

 ةحاس نع ًآاليدب ًاعقوم حرتقن نأب يضقي طسو لح ىلإ انلصوت
 ىلع انقفتاف «ةطلسلا ترمأ امك ةدارإلا ةحاس نوكي ال نأو ةافصلا

 «كاذنآ ةيبرعلا ةانق بتكم ريدم «يمجعلا دعس خألا دنع يقتلن نأ

 عمجت وهو ؛ديرن» يبابشلا عمجتلا اهتقو لّثمي ناك دقو هبتكم يف
 اهئاضعأ نم يتلا يبعشلا لمعلا ةلتك يبستنمو يديؤم نم بابشل

 .نودعسلا دمحأ كاربلا مّلسم نابئانلا
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 دلاخ ناكو :4ىفاك» ةكرح نع ًالثمم تنك «ةئالثلا نحن انيقتلا
 نع القمم معلا دعس ناكر 1 نينافلا نوسلا» نع القمم ةلاضفلا
 ةماقإ ناكم نوكي نأ ىلع ائقفتا رواشتلا دعبو .ةديرنا عّمجت
 ةميصاغلا ئف“ءارزولا ةساكرب رغكل ةلئافمجلا ةحانلا نف ةيلاعفلا
 ةحاس» وه ةحاسلا كلتل ًامسا يمجعلا دعس خألا حرتقاو «تيوكلا
 .؟رييغتلا

 سيل ؛سماخلا روسلا» ىلإ ةبسنلاب وهف ًايقفاوت ًاناكم ناك
 اهتاوق هيف تزكرمتو ةيديدحلا راوسألاب ةطلسلا هّئِجّيس يذلا ناكملا

 ءروضحلا فّوختل ًاريثمو ًارذعتم هيلإ لوصولا لعجي ام ةينمألا
 ةطلسلا هتراتخا يذلا ناكملا سيل ؟ىفاك» ىف انيلإ ةبسنلابو

 نإ امك ءءاشن ثيح عمجتلا يف يروتسدلا ائقح رداصتل اهتيجازمب

 ةيئاقتنالا رماوألل لاثتمالا مدعو يّدحتلا حور ىلع ظفاحي ناكملا

 .نوناقلا قيبطت يف

 لقأ تناك م١١١١ سرام /راذآ 8 ؛رييغتلا ةحاس» ةيلاعف نأ الإ

 ةداتعملا تاملكلا ضعب ىلع ترصتقاو «حومطلا ىوتسم نم

 ةيبابشلا ةكرح يف انلواحف .؛فلألا براقي يذلا روهمجلا ضفناو
 ماصتعا ىلإ ةكرحلا تعدف ةعضاوتملا جئاتنلا كلت ضيوعت «يفاك»

 /راذآ 4 يف يلاتلا مويلا ذنم أدبي ةدارإلا ةحاس يف لصاوتمو حوتفم

 ًاضيأ ةلواحملا هذه تناك «بلاطملا قيقحت ىتح م١١١7 سرام
 ةدمل مازتلالاو لعافتلا ضعب نم مغرلا ىلع جئاتنلا ةدودحم

 بابشلا ضعب فّررعتل ةيفاك ةدملا هذه تناك ءاموي 58 تزواجت

 ىلإ مهنم ددع مامضناو «يفاك» ةيتيوكلا ةيبابشلا ةكرحلا ىلع

 راودأ باحصأو نيلعافك ماعلا نأشلا يف مهلوخدو «ةكرحلا فوفص

 .اهب مايقلا مهنكمي
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 نيرحبلا يتفض ىلع
 ةبلاطم ةينيرحبلا ةحاسلا تلعتشا 2«م١١١٠7 سرام /راذآ ١5 يف

 ةيسايس تاحالصإ نيب ام بلاطملا تحوارتو «يسايسلا حالصإلاب
 ماظنلإ طاقسإو ةروثلا نيبو يكلملا ماظنلا راطإ يف ةيروتسدو

 توافتلا اذه لالخو ءهنم الدب ةيروهمجلا مايقو نيرحبلا يف يكلملا

 توافتلا اذهل ناكو «هييسايسو يتيوكلا عراشلا لعف دودر تتوافت

 يتيوكلا عمتجملا يف يبلسلاو ريبكلا هرثأ ماسقنالا ّدح غلب يذلا
 ينيرحبلا كارحلا نم فقوملا ذخأ دق هنإ ثيح «ةيحالصإلا هبلاطمو

 ىلع ةطلسلا لعفب ًالصأ مسقنملا يتيوكلا عراشلا مّسق ًايفئاط ًادعب
 .تاوئس ىدم

 تيوكلا يف ةيديلقتلا ةيسايسلا ةقبطلا ةجاذس ترهظ دقل

 يف يسايسلا حالصإلا نوضراعي ةعيشلا نويسايسلاف ءاهضقانتو

 يف مهو ءاهتاسرامم نوررييو ءةطلسلا فص ىف نوفقيو .تيوكلا
 كارحلا نومعديو يسايسلا حالصإلاب نوبلاطيو ةطلسلا دض نيرحبلا

 تاسرامم دض ةنسلا نويسايسلا مهنم ضيقنلا ىلعو «يبعشلا

 بعشلا كارح دضو يسايسلا حالصإلا عمو «تيوكلا يف ةطلسلا

 ةيديلقت ةيلقعو ةدوهعم ةجاذسب اذكهو ءةيسايسلا هبلاطمو ينيرحبلا
 كلف نم ةدافتسسالا نيركتلاو كيرلا ىف" ةظلسلا تعاطتشا
 ةدايزو «نيدلبلا يف كارحلا فاعضإو ًايفئاط ةبصعتملا تاضقانتلا
 .يتيوكلاو ينيرحبلا عمتجملا يف ماسقنالا

 انسفنأب يأنلا انررق دق «ىفاك» ةيتيوكلا ةيبابشلا ةكرحلا ىف انك

 يأ يف ًادبأ كراشن ملف «يفئاطلا ماسقنالاو باطقتسالا اذه نع

 اهبعش نيرحبلا يف ةطلسلا عمق رربن ملو نيقيرفلا الكل ةيلاعف
 تاسرامم رربن ال هسفن تقولا يفو «ةعورشملا مهبلاطم اهضفرو
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 لعجن ملو «ةعورشملا انيلاطمل اهضفرو اهعمتو تيوكلا يف ةطلسلا
 فقوملا اذه نكل ءانفقاوم ىلعو انيلع ًاليبس يفئاطلا ماسقنالل

 لظ يف انبلاطمل ًاديفم نكي مل ًانزاوتم ًايئدبم ًافقوم هبسحن يذلا
 فارجنا ةسيئرلا هبابسأ دحأ ناك ءيسايسلا دهشملا يف ماع عجارت

 تلظعو ةيسايسلا ةحاسلا تلغش «ةيفئاط ةكرعم ىلإ ةيسايسلا ةبخنلا
 .ةقحتسملا انيلاطم وحن انيعس

 ةليوط ةرتف تناك يتلاو «ةدارإلا ةحاس يف انماصتعا ةرتف يف

 هنظأو ءًاموي 78 لصاوتم لكشبو رمتسا ماصتعالا نإ ثيح ًايبسن
 تناك ةرتفلا كلت يف «تيوكلا يف هعون نم ماصتعا لوطأ ناك
 نم ددع مامضناو ضعبلا انضعب ىلإ فّرعتلاب ربكألا انتدافتسا

 .(يفاك) ةيتيوكلا ةيبابشلا ةكرحلا ؛انتكرح ىلإ بابشلا

 يف هكرحت «سماخلا روسلا» لصاو ءرخآلا بناجلا ىلعو

 «ةعطقتم تارتف يف ؛ةحوتفم ةيئاسم راوح تاسلج ربع ؛رييغتلا ةحاسال

 .نييميداكألاو نييسايسلا ضعبو ةمألا سلجم باّون ضعب تفاضتسا

 عيقاوتلا عمج ةلمح ةركف تجرخف «ًةريتو أطبأ مايألا تضم

 سيئر رايتخاو حابصلا دمحملا رصان ءارزولا سيئر ليحرب ةبلاطملل

 خألا نم ةيصخش ةركف ةلمحلا كلت تناكو ءهنم الدب ديدج

 يف ةديج ةلمحلا تناك «ىحالشلا هللا دبعو نايلعلا دمح قيدصلا

 مل «يفاك» ةكرح يف اننأ نم مغرلا ىلع يبسنلا دوكرلا كلذ َلظ
 ةلمح ىلع زيكرتلا وأ راصتقالا نأ دقتعن اًنكو ءاهل نيسمحتم نكن

 ةيبلس ةلاسر هججويس ء«عراشلا يف يناديملا كارحلا نم ًالدب عيقاوت
 .هتوص توفخو كارحلا عجارتب

 ًايعسو ةلمحلل ًةسامح رثكأ ناكف «سماخلا روسلا» عّمجت امأ

 اهب اقِفرم ىوكشب مدقت ءدرفنم لكشبو «هنإ لب ءاهل اينبتو اهيف
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 دض ةمألا سلجم يف ضئارعلاو ىواكشلا ةنجل ىلإ عيقاوتلا مئاوق

 سلجمل ةماعلا ةنامألا نأ الإ «حابصلا دمحملا رصان ءارزولا سيئر

 هذه ةلمحلا كلت تهتنا كلذبو ءىوكشلا لابقتسا تضفر ةمألا

 . ةياهنلا

 يهو دصقملاو ةينلا ةنسح تناك ةلمحلا نإ .يداقتعا يف

 ىلع هنأ ًاضيأ دقتعأ يننكل .كارحلا شاعنإل ةيملس ةليسو راكتبا
 تناك ةردابملا هذه نأ الإ ءاياونلاو دصقملا نسحن نم مغرلا

 ىوتسم نم لقأ تناك اهنأ يهو «سيئر ببسل لشفلاب ةموكحم

 عيقاوتلا ميدقت ةركف تناك كلذلو ءهكارحو يسايسلا عراشلا تاعّقوت
 نم صلختلل ةلواحم ءارزولا سيئر دض ىوكشك ةمألا سلجمل

 .حاجنلا اهل عقوتي ةداج ةوطخ اهنم رثكأ ةلمحلا كلت لمح

 ةكرحلا فقومل يتءارق عم مجسني ام ركذأ نأ بحأ انهو
 كلذك .«:سماخلا روسلا» عّمجت فقومو «1يفاك» ةيتيوكلا ةيبابشلا

 ةكرح لثم ةحاسلا ىلع اهنيح ةدوجوملا ةيبابشلا تاكرحلا ةيقب
 «ةيرحلا بابش» ةكرح وأ «يبعشلا لمعلا ةلتكل ةعباتلا ؛ديرن»

 .تاكرحلا نم اهريغ وأ ةمألا بزح ىلإ نومتنملا

 ةيبابشلا ىوقلا نيب بولطملا قافولا نكي مل ؛ةرتفلا هذه ىف
 ًاًوج ناك دئاسلا وجلا نأ تلق نإ غلابأ ال امبر لب ء؛ًارضاح
 ءظفللا تففخ نإ ةلدابتملا ةحارلا مدع نم ةلاح ىلإ سفانتلا زواجتي
 ةيدايقلا تايصخشلا دوجو مدع اهمهأ ةريثك ًابابسأ كلذل نأ دقتعأو

 يواستب روعشلاف «ةدايقلاب بلغألا وأ عيمجلا اهل مّلسي يتلا

 لمعلا ةعيبط ىلع سكعنا ءصاخشأك بابشلا نيب ةيدتلاو سوؤرلا
 مدق عضوم زجحو زوربلا يف ةيصخشلا ةحلصملا نأ امك «هجئاتنو

 «ناملربلا يسرك وحن مدقتلل ًازيهجت ةيسايسلا ةحاسلا يف ركبم
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 نإو ًارضاح ناك «ةمداق تاباختنا ةيأ يف زوفلا ظوظح زيزعتو

 حماطملا كلت ةيعورشم نم مغرلا ىلع هنإ ,نلعم ريغ لكشب
 وأ ةماعلا ةحلصملا وحن ًاداج ىعسي اهضعب ناك امبر ىتلاو ةصاخلا
 تناك بابشلا نيب (ةيدنلا) ةلاحلا هذه نأ الإ ءرّرصتي ناك اذكه
 نإو ىتح ةينمضلا ةدايقلا نم عونب رارقإلاو «ميظنتلا مامأ ًاقئاع
 .يعامجلا لمعلا تايرورض نم تناك وأ ةنلعم ريغ تناك

 ىوقلاو ناملربلا باّون نيب غلبأو ٌدشأ لاحلاو ءقبس ام تلق

 نم دهاشملل لّيخي نايحألا نم ريثك ىف نيذلا «ةيديلقتلا ةيسايسلا
 تافالخ كانه رمألا ةقيقح نكل ءدحاو فص يف مهنأ جراخلا
 ةلاح نم اهيلع ّندأ ال ةيديلقتلا ةضراعملا فوفص يف ديدش سفانتو

 نأ ني بعصي ا 5 تاباختنا يأ يف ديدشلا سفانتلا

 .هسفن فسعلل مهضرعتو 0 د لك يف لقألا ىلع

 .ةطلسلا لبق نم

 يبعشلا كارحلا «مومعلاب كّكفم عجارتم دهشم مامأ نحن ءاذإ

 ءاهمسقيو ةيتيوكلا ةحاسلا ىلع هلالظب يقلي هماسقناو نيرحبلا يف

 نيبو مهئيب ام يفو «مهنيب ام يف ماجسنالا مدع نم ةلاح يف بابشلا

 ناملربلا باّونو ةيسايسلا ىوقلاو «ةيديلقتلا ةيسايسلا يوقلاو باّنلا
 نوكلمي ال ناملرب مامأ ةليح ةلقو زجع يف مه مهتافالخ ىلإ ةفاضإلاب
 !؟لاحلا كلت دعب هتّوقو هطاشن ىلإ كارحلا دوعي لهف «ةيبلغألا هيف

 شعتني كارحلا

 دمحملا رصان فيلكت ريمألا داعأ «م١١١٠ ليربأ /ناسين © يف
 رعاشم تداعف «يلاوتلا ىلع ةعباسلا ةرملل ءارزولل ًاسيئر حابصلا
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 هلعجتو يتيوكلا بعشلا بولق ألمت طابحإلاب ةجوزمملا بضغلا
 تاودنلا تادب «ةيبسنتلاو هتقؤملا هئوده ةلاح ىف ريكفتلا ديعي

 طغضلا ةلواحم ءارزولل ًاسيئر دمحملا رصان فيلكت ةداعإل ةضفارلا
 مل هنكل ءرّيغتي فيلكتلا رارق لعل ةموكحلا ليكشت لبق ديعصتلاو
 ليكشت ىلع قفاوو دمحملا رصان فيلكت ىلع ريمألا ٌرصأو رّيغتي
 م1 ويام /رايأ 8 يف هترازو

 ةعمج لوأ ىلإ انوعدف ءبعشلل ةطلسلا يّدحتب بابشك انرعش
 انلوزن فانئتسا ناكف «ةيبرعلا بوعشلا عَمُجب ًانّميت يبعشلا كارحلل
 يفو ء«ةافصلا ةحاس» يف م١ ا يف عراشلا ىلإ

 عيبرلاب انكارح طبر نم لعفلا دودر نم نيفّوختم اّنك رمألا ةقيقح
 ةعمجلا مويب كارحلا طير ةصاخو «حضاولا لكشلا اذهب ركل

 ةعمجا وهو ىلوألا انتعمجل ًاففخم ًاراعش راتخن انلعج ام اذهو
 يمجعلا دعسو انأ ءارزولا سلجم ةلابق ىهقم يف انك .ةروتسدلا
 هذهل ططخن «يفاك» ةكرح نم انّلكو ,توخبم دهفو يدياذلا لعشمو
 ىتح ةافصلا ةحاس يف ماصتعالاب يضقت ةطخلا تناكو ؛ةعمجلا
 اندادعأ تناك نإ اهانمحتقا اهلوخد نم انعنم نإف «سانلا عمتجي

 فالآ ةثالث نم لقأ عّمجتلا ناك نإ امأ ءفالآ ةثالثلا زواجتت ةريبك

 انكو «ةمألا سلجم ىلإ هجتت ةمصاعلا بوجت ةرهاظتب هجوتنسف
 ةزيمم تاراعش وأ تاطفاي يأ رهظت ال نأ ىلع صرحلا يديدش

 فدهلا سيلو .مهبلاطم ىلع نييتيوكلا عامتجا وه دصقلاف ءانل

 اننوك انل ًاعورشم كلذ ناك نإو «ةصاخلا انتاراعش عفرو بسكتلا
 . ةرهاظتلل نيمظنملا

 تارشعلا عّمجت 2م١١١1 ويام /رايأ ٠١ ةعمجلا موي ءاسم يفو

 نم ةينمألا زجاوحلا مهتعنم ثيح ؛ةافصلا ةحاس» مامأ بابشلا نم

 ديلوو كاربلا مّلسم :مهنم باّونلا نم ةعومجم ترضحو ءاهلوخد
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 ةثالث وهو هاندّدح يذلا مقرلا نم لقأ دادعألا تناكو «يئابطبطلا

 براقي ام انغلبو روضحلا نم ديزملا عمتجا ىتح انرظتناو .«فالآ
 انترهاظت يف ريسنو انتطخ لمكن نأ انررق اهدنع «ةدايزو فلألا

 نيرهاظتملا لعف دودر ركذأ لازأ الو ««روتسدلا ةعمج» يف ىلوألا

 لومخلا نم رهشأ دعب كارحلا ىلإ ةايحلا ةدوعب مهتداعسو بابشلاو
 نيقحتلملا ددع دازو سيياقملا لكب ةحجان ةريسملا تناك «عجارتلاو

 ددع ةرتفلا كلت ىلإ ةبسن ءددع وهو رهاظتم يفلأ زواجت ىتح اهب

 نيبو ةيراجتلا لاحملاو جاربألاب انررمو انرس ؛ليلقلاب سيل

 ةمألا سلجم ءانتهجو ىلإ انلصو ىتح ةصروبلاب انررمو تارايسلا

 اهيف علقُت ملو لحم ةهجاو اهيف رسكُت مل ةيملس ةيقار ةرهاظت يف
 .هريغ الو راطإ اهيف قرحي ملو ةرجش

 «بضغلا ةعمج» ىه ىرخأ ةعمج ىلإ ةوعدب ةرهاظتلا تهتنا

 أدبو «ةافصلا ةحاس يف م١1١1 ويام /رايأ 77 ءمداقلا عوبسألا يف
 ىوقلا تأدب ءهسفن تقولا ىفو .اهتعاس ذنم ةعمجلا هذهل ريضحتلا

 هاشنالابةبضراعملا خم ةمألا: سلجم تاوث' نفعيو ةيديلقتلا, ةيساينللا
 قيسنتلا نع ةيادب ثيدحلا أدبف ءكارحلا نم ةددجتملا ةجوملا هذهل

 ىلع نيّرصم اّنك اننكلو ءكارحلا يف كارتشالل ةيبابشلا ىوقلا عم
 ةيسايسلا ىوقلاو باّونلا اميس الو دهشملل فرط يأ ردصت مدع
 ةعمجا ةيناثلا ةعمجلا يف ربكأ ددعب مهتكراشم تناك نيذلا ةيديلقتلا

 اننكل ةقباسلا ةعمجلا تاميلعت لثم ىلع اهب انرس يتلاو «بضغلا
 ىنثملا عمجمب رمي تيركلا ةمصاعلا يف انترهاظمل رخآ ًاقيرط انرتخا

 .ةمألا سلجم ىلإ اليو تويرام قدنفبو .يراجتلا

 مهسفنأ ةضراعملا باّون ضعبو ةيديلقتلا ةيسايسلا ىوقلا دجو
 ىلع انرارصإ عم .ًاددجم ًأطيشن دئاعلا كارحلا ةدايق راطإ جراخ

 عّمجت نع ثيدحلا أدبف ىرخأ ةرم كرحتلاو دهشملل مهرذصت مدع
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 عمجت وهو ؟جهنال عمجت نم ميظنتب ةدارإلا ةحاس يف ةضراعملل

 ةيديلقتلا ةيسايسلا ىوقلا ضعبو ةضراعملا باّون نم ددع مضي
 لمعلا ةلتكو «سدح» ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلا لثم ةضراعملا
 «ةيباينلا ةيمنتلاو ةلادعلا ةلتكو «ةيملعلا ةيفلسلا ةكرحلاو «ىيعشلا
 .بايشلا ضعبو «ةيباينلا ةلادعلا ةلتكو

 لقألا ىلع وأ ةضراعملا فوفص عيمجت "جهن» عمجت لواح

 نم ةرتفل ددصلا اذه يف حاجن قيقحت عاطتساو اهنم ربكألا ءزجلا
 ةريسم يف ةرّثؤمو ةحجان تايلاعف ةدع ةماقإ عاطتسا امك «كارحلا
 مل «يفاك» ةيتيوكلا ةيبابشلا ةكرحلا يف اننأ الإ «ةرتفلا كلت كارحلا
 فايكيتكت» هدوهج ركنن ال يذلا عمجتلا اذه عم ماجسنا ىلع نكت
 ؛ًايجيتارتسا» ديعبلا ىدملا ىلع عمجتلا اذه كولس نأ اندقتعا اننكل

 عّمجت يف لوخدلا مدعب ؟يفاك» يف ًارارق انذختا كلذلو .ديفم ٌريغ
 كارحلل اهتدئاف انيأر ىتم «مهتاوطخ ضعب دييأتب ءافتكالاو «جهن»

 .تايلاعفلا ضعب يف مهتكراشم امبرو

 نع مهينغتو ةيفاك «؟جهن» عّمجت تانّوكم تناك لاح يأ ىلعو
 عمجتلا اذه لوخد نم ناك دقل ««يفاك» لثم ةريغص ةيبابش ةعومجم

 ديلو بئانلا عمجتلا قّسنمل حيرصت يبابشلا كارحلا طخ ىلع
 ثيح م١١١7 ويام /رايأ 0 خيرات يف نطولا ةديرج يف يئابطبطلا

 ناويد دنع باونلاو سانلا برض نع ةيلخادلا ترذتعا اذإ» :لاق

 امأ «ةدارالا ةحاس ىلا ةافصلا ةحاس ماصتعا لقنب عنتقأس «شيبرحلا
 6«سدح» ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلا نع شبرحلا ناعمج يبئانلا

 عمو «ةعمجلا موي ةافصلا ةحاسب عمجتلا عنمل ًارربم دجأ الد :لاقف

 مت يتلا ةدارإلا ةحاس يف عمجتلا (جهن) بايش نم ىنمتأ كلذ

 .«ةينلا نسحل اتايثإ اهحتف
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 ؛ةمألا تباوث» عّمجت نم يفلسلا هّجوتلا وذ بئانلا لاق هرودبو
 تاحاسلا يف عمجتلا بابشلا نم وجرأ» :يريطملا فياه دمحم
 عمجتلا رسفي ال ىتح باونلا نم ينقبس نم لاق امك اهب حومسملا

 هيلع يبنلا ريخخ ام)و هدصقم ريغل لوحيو لغتسي وأ رخآ رمأل
 .«(ًامثإ نكي مل ام امهرسيأ راتخا الإ نيرمأ نيب مالسلاو ةالصلا

 ءاوجأ ىلع ىرخأ ةرم مّيخي عزانتلاو ككفتلا حبش داع اذكهو
 «ةيديلقتلا ةضراعملا كولس نم ًاّدج نيئاتسم بابشك انك «ةضراعملا

 قوفي ةرتفلا كلت يسايسلا عراشلا يف اهل دييأتلا مجح نأ ملعن اّنكو

 عراشلا ةدايقو اهيلع قوفتلا نع ًالضف ءاهتهجاوم ىلع انتردق
 كولسو تاحورطأو ديدج روظنم قفو (ضراعملا) يسايسلا

 ىلإ تاوعد نيب يسايسلا عراشلا يف باطقتسالا لصحف .فلتخم
 ةطلسلا ريذحت مازتلاب مداصتلا نع دعبلاو قرفتلا ذبنو عامتجالا
 ريسلابو «ةدارإلا ةحاس ىلع تاعمجتلا راصتقاب ةيلخادلا ةرازوو

 «يموكحلا دييقتلا اذهب نيضارلا ةيسايسلا ىوقلاو باّونلا فلخ
 ةيديلقتلا ىوقلا كلت فلخ ريسلا اوبّرج ام دعب اوّلم بابش نيبو
 .ةطلسلا تاءالمإ ىلإ ناعذإلاو

 «ةافصلا ةحاس ىلع بابشلا نحن انررصأ كلذ نم مغرلا ىلع
 م١١١٠ وينوي /ناريزح ١ خيراتب ؟يفاك» مساب انل نايب يف انركذو

 باّونلاو ةيباينلا لتكلاو ةيديلقتلا ةيسايسلا ىوقلا نإ» :يلاتلا
 هّنأ مغر هيف قيفوتلا مهل ىنمتن يذلا مهداهتجا مهل ناك نيلقتسملا
 ىف ةدرلا» ةعمج ىلإ ةيديلقتلا ةضراعملا تعدو «؛«ةكرحك انلثمي ال

 اوماقأو «م١١١٠ وينوي /ناريزح " ةعمجلا ءاسم ةدارإلا ةحاس
 يتلا ةافصلا ةحاس ىلإ هجوتلاب انكّسمتو «يباطخلا مهناجرهم

 ةيدلبلا ةحاس يف اهفارطأ ىلع انيقبف جايسلاو ةينمألا ةوقلاب تطيحأ
 .تيوكلا ةمصاعلا يف يدلبلا سلجملا فلخ
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 ةعمجا تّيمس ةعمج تناك م١1١1 وينوي /ناريزح ٠١ موي يفو
 يف ةطلسلا ةقفاومب اهعّمجت اهيف ةيديلقتلا ةضراعملا تلصاو «ةقيثولا
 ةافصلا ةحاس ىلإ هجوتلا ىلع انرارصإ ناك ًاضيأو «ةدارإلا ةحاس
 سلجم ىلإ ةريصق ةريسمو ةرهاظت هتبقعأ يذلا انعّمجت اندقعو
 ةحاس يف ةيديلقتلا ةضراعملا هميقت يذلا عّمجتلاب نيينعم ريغ «ةمألا

 لوخد ببسب لصاحلا ماسقنالا كلذ دعب انددع صقانت .ةدارإلا

 ةحاس يف نيعمتجملا ددع دازو «طخلا ىلع ةيديلقتلا ةضراعملا

 «ةيمالعإلا ةيطغتلاو تاريماكلا ةدارإلا ةحاس ىف تداز «ةدارإلا

 «ةصاخلا تاوقلا نم نيعّتقملاو نمألا تاوق ع انعمجت ىف دازو

 امنيب ءطقف تارشع اًنكو ةمألا سلجم غولب انعطتساو انريسم انلصاو
 ةحاس يف ةيديلقتلا ةضراعملاو باّونلا لوح تائملا تعّمجت
 م١١١٠ وينوي /ناريزح ٠١ ةعمجلا هذه نأ مكئجافي نلو ؛ةدارإلا

 !ةرتفلا كلت يف ةرهاظم اهيف تجرخ ةعمج رخآ تناك

 ةيديلقتلا ةيسايسلا ىوقلا عم يساركلا ىلع ةسفانم يف نكن مل
 انيدل تسيلو ةيجاجتحا ةيبابش ةكرح اّنك دقل «ناملربلا باّون الو
 وأ ًايسايس ىوقلا كلت ةسفانمل طورشلا انيف رفوتت الو ةردقلا
 ةكرعملا ةرادإ يف ةيديلقتلا ةيلقعلا كلت نأب انتعانق نكل «ًايباختنا

 ريغ لئاسوو قرط راكتبا نع ةزجاع ةيلقع يه ةطلسلا عم ةيسايسلا
 عئاقولا تناكو «ةكرعملا يف راصتنالا نع ًالضف «ةهجاوملل ةيديلقت
 ةيديلقتلا ةضراعملا تاردق ةجاذس دّكؤت لازت الو ضرألا ىلع

 اهلئاسو عيمج ةطلسلا تمضهو تفرع ىتلا اهتيدودحمو اهعضاوتو
 .فورعملاو دودحملا اهكولسو

 دهشملل ةديدج ةدايق ىلإ جاتحن اننأ نم لازن الو نيقثاو انك

 ةطلسلا فوفص يف وأ ةضراعملا فوفص ىف ءاوس «هتّمرب ىسايسلا
 رصنلا قيقحت ىلع ةرداق ةضراعم ىلإ جاتحن بعشك اننإ .«مكحلاو
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 رايتخا يف هّقح اهسأر ىلعو بعشلا قوقح دادرتساو يسايسلا

 ةرداقو ةلّهمؤم نوكت هسفن تقولا يفو ؛هنوؤش ريدت يتلا ةموكحلا

 دوجو نم مغرلا ىلعو «ةماعلا ةحلصملا هيف امل ةلودلا ةرادإ ىلع

 ةردقلا كلتمت ىتلا ةيديلقتلا ةضراعملا يف ةدّيجلا رصانعلا ضعب

 رظنلاو يديلقتلا بلاقلا نم ررحتلا ىلإ ةجاتحم اهنأ الإ «ةءافكلاو
 فرتحملا يسايسلا يطاعتلاو «ةيباينلاو ةيبزحلا رطألا نم دعبأ ىلإ
 ْ ْ .ةاوهلا يطاعت ال

 الو «ةيديلقتلا ةيسايسلا ىوقلاو باّونلا حجن «لاح ةيأ ىلع
 اًنكو ءىرخأ ةرم كارحلا شاعنإ ةلواحم طابحإ ىف .ةطلسلا لوقأ

 سأين نلو سأين ملف ؛هئايحإل ىرخأ ةلواحم راكتبا ىلإ نيرطضم

 فّنو وينوي /ناريزح ٠١ يف انررقف ءانبلاطم قيقحتو رصنلا ىتح أدبأ
 دعب م١ ريمه /لاولبأ ١1 يف ةيلاعف لوأ دواعن نأ ىلع انطاشن

 .ةبلطلل ةيونسلا ةزاجإلا ءاضقناو ناضمر رهش

 «بايبشك انفوفص بيترت ةداعإل تقولا اذه ىلإ نيجاتحم انك

 ةاعارملا هله تناكو ةلطعلاو فيصلاو تقولا فورظل نيعارم اّنكو

 انتم ناكف ةظلسلا "ىلع ةيرسكجلا" فا طألا' لبق قم رذنت لحم
 نودعتسم مكنأو ةعورشم مكتابلاطم نأ نوعّدت فيك» :نولوقي

 ةزاجإ نوذخأتو فيصلا ةرارح اولّمحتت مل متنأو اهلجأ نم ةيحضتلل
 ةدشل ةضراعملا بابش نم ضعبلا ناك ةحارصبو ,«!؟ىمككارح نم

 اطيسب ناك انباوجو «تالؤاستلا كلت لثم مهرواست مهتسامح

 فورظلا لضفأ راتخي نأ هيلع ةكرعم دئاق يأ نأ وهو ءايعقاوو
 الو ةعاجشلا نم الو ةمكحلا نم سيلو ؛هتكرعم ضوخيل تاقوألاو

 نحن ءاهتاقوأو اهفورظ نع لفاغتلاب كراعملا ضوخ ةميزعلا ةّوق
 وهو هنم نحنف «كارحلا يف عمتجملا ىلع دمتعنو سانلا ىلإ جاتحن

 مهتردقو مهتاقوأو مهفورظ رّدقن نأ انيلع كلذلو .لاحلا ةعيبطب ام
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 ىلع بعشلا لمح ريبدتلا نسح نم ًادبأ نكي ملو «لّمحتلا ىلع
 ةجرد اهيف زواجتت ءاوجأ يفو فورظلا كلت يف عراشلا يف لوزنلا

 !ليللا فصتنم دعب ةيوثم ةجرد ٠ ىلإ ةرارحلا

 ةنسلا كلت ىف اسنرف ىلإ ترفاس ىننأ قايسلا اذه ىف ركذأو

 ىلع ؛كانه ءاقدصألا دحأ تلأسو يلوي وم نهم يف اهسفن
 : ينباجأف ءاهيف كراشن ةرهاظت وأ ةبيرق ةيلاعف يأ نع «ةباعدلا ليبس

 سيراب يف ةنسلا نم تقولا اذه يف تارهاظت دجت نل بلغألا ىلع»
 ةطشنألا نم عونلا اذهب حمست الو قاطت ال ةرارحلا ةجردف

 ةصرف يأ كرتي نل مصخلا نكل ؛ًايهدب ًارمأ اذه ناكو .4ةيناديملا
 ىلعو «كارحلا نم ةزاجإلا ذخأب رييعتلا ناك نإو همصخ نم لينلل

 رمتسن نأ نوّدوي ءاهيلع نوبَّسحُي نم الو ةطلسلا نكت مل لاح لك
 ءانم لينلاو انلشف ىلع صرحأ اوناك مهنكلو ءمهّدض انكارح يف
 .فيصلا رهشأ دعب اهيلع درلا ءاج يتلا تامكهتلا كلت لثم اوقلطأف

 «بعشلا ةعمجا

 وينوي /ناريزح ١ فيصلا ةياهن هنع انلعأ يذلا انعّمجت لبق
 م١0 ٍسطسغأ /بآ ٠١ يف ًاديدحتو ءًابيرقت رهشب م٠٠ ه1
 :هناونع ًائجافم ًاربخ ىلوألا اهتحفص يف سبقلا ةفيحص ترشن

 تلعتشاف ««ةيباقرلا تاهجلاو فراصملا كبرت باّونل عفدُت لاومأ»
 ريشي يذلا ربخلا اذه نم ًابضغ ةيبعشلا طاسوألاو ةيسايسلا ةحاسلا

 نييالملا ىلإ لصت ناملربلا يف باّونل ؛ةيسايسلا ةوشرلا» ةهبش ىلإ
 ىرخأ ةحيضف ةيسايسلا ةحيضفلا هذه تبقعأ مث .ةفيحصلا بسحب
 ةيجراخلا ةرازو مادختسا نع يهو كارربلا ملسم بئانلا اهفشك

 فرع ام يف تيوكلا جراخ ةيتيوكلا ريناندلا نييالمل لقانو لّصومك

 .؟تاليوحتلا» ةيضقب

١75 



 ءفيصلا ءوده دعب ديدج نم كارحلا ربخلا اذه شعنأ دقل

 ربمتبس /لوليأ ١7 يف ددحملا انعّمجتل ًادج ًابسانم ًاديهمت ناكو

 بابش» مساب ليد ًانايب اوردصأو مويلا اذهل بابشلا دعتسا . م١0
 بعشلا يدي نيب انعضو دقل» :يتآلا هنم ةرقف يف ءاجو «ربمتبس

 انرّوصت ةيناملربلا هلتكو ةيسايسلا هتاكرحو هباتكو هيركفمو هتماع
 هقحتسم تابلاطم ةدع ربع يرشتسملا داسفلا اذه نم جرخملل

 كلذ مزلتسي ام عم ؛ةبختنملا ةموكحلاو ةيروتسدلا ةرامإلا» اهناونع

 نمضت نيناوق ّنس نمو ةحلم ةجاح تتاب ةيروتسد تاليدعت نم
 .(؛ةلداعو ةهيزن ةيطارقميد تاباختنا

 «ةبختنملا ةموكحلاو ةيروتسدلا ةرامإلا» راعش ةرم لوأل عفر

 يسايس بلطمك راعشلا اذه حرط «كارحلل عّمجت يف حوضولا اذهب
 ءارزولا سيئر ليحر وهو تقولا كلذ يف دئاسلا بلطملا ناك امئيب
 ريغ يبابش كارح هداق يديلقت ريغ ًابلطم «هتموكحو دمحملا رصان

 «يديلقتلا» بلطملاب ثّبشت امنيب «عراشلا ىلإ لوزنلا ربع يديلقت
 تاباوجتسالا ىه ةيديلقت تاودأ ربعو ةيديلقتلا ةيسايسلا ىوقلا

 .ةمألا سلجم ةسسؤمو ةيناملربلا ةلئسألاو

 ىبعشلا كارحلل ةّيمّدقتلا ةلاحلا ةرم نم رثكألو رركتت انهو
 ىف ةيديلقتلاو ةكرحلا يف ءطبلا ةلاحب ًٌةنراقم «ةباشلا هتعيلطب
 فالتخالا حّضوت ةنراقملا هذهو «ةيديلقتلا ةيسايسلا ىوقلل بولسألا
 ةداتعملاو ةفورعملا لئاسولا داتعا ميدق ليج نيب ريكفتلا ةقيرط يف

 ىلإ حنجي دعاص ليج نيبو «قوقحلاب ةبلاطملاو جاجتحالا يف
 نيابتلا اذه ءهسفن ضرغلل ةداتعملا ريغ تاودألاو بيلاسألاب ذخألا

 كارحلا دهاشم نم ريثك يف سكعني هتقيرطو ريكفتلا ىوتسم يف
 هذه ةباتك ىتحو ؛؛«سمخ اهيبن» ةلمحو 7٠٠١5 ةنس ذنم يتبوكلا
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 . ةيسايسلا هللا ياسرللا فحم رك

 يتطقن اوددحو ةافصلا ةحاس يف عمجتلل ةطخ بابشلا عضو

 جرب ةحاس» ةيناثلاو ؛فيلستلا كنب» ىلوألا :ةمصاعلا يف ءاقتلا
 ةيغب ةافصلا ةحاس هاجتا يف اهنم كرحتلا متي نأ ىلع ؛ريرحتلا

 ةدع ىلع ةينمألا دوهجلا عيزوتو «ينمألا قوطلا نم صلختلا

 نم ةرم لوأل بابشلا اهيلإ أجل ةليحلا هذهو ءاهفاعضإو تاهج
 ناكمو كرحتلاو ءاقللا طاقن ددحت ةطيرخ ترشنو «مويلا اذه لجأ

 صالختسال ةركتبملا قرطلاب نوركفي انه بابشلاو ءريخألا عمجتلا

 ةينمألا اهاوقو ةطلسلا تفّسعت امدعب «رهاظتلاو عمجتلا يف مهقح

 .يروتسدلاو عورشملا قحلا اذه نم بعشلا عنمب

 ءانكو ايو د فصنلاو ةعباسلا ةعاسلا يف ءًآلعف ٠ .عمجتلا أدبو

 تطاحأ كلذ نم مغرلا ىلعو «ةئمعبرألا زواجتن مل تائم عضب

 ةيدلبلا ةحاس يف انعمتجا نأ دعب بناج لك نم انب ةينمألا تاوقلا

 ةمصاعلا يف ريرحتلا جرب نم اهبرقل ؛ريرحتلا ةحاس» اهانيمس يتلا
 تاباطخلا نع فلتخم يعون لمعب عمجتلا يف انمق .تيوكلا

 زاهجب عّمجتلا اذهل انددعتسا دقف «ةضراعملا تاعّمجت يف ةداتعملا

 انعرشو ةبيرقلا ينابملا ىدحإ طئاح ىلع هانطلسو يئوض ضرع

 انبلاط ؛كارحك انيلاطمو يسايسلا حالصإلل انعورشم حرشب
 يباختنالا ماظنلا انضرعو ةيروتسدلا ةرامإلاو ةبختنملا ةموكحلاب
 امك «ةمألا ةدارإ نع رّبعيو ةهازنلاو ةلادعلا ققحيو هيلإ عّلطتن يذلا

 ةيلآ ثدحتسنل يتيوكلا روتسدلا نم 2 تا حيقنتب انبلاط

 يروتسدلا صنلا قفو يتيوكلا بعشلل حاتملا ريغ ماعلا ءاتفتسالا

 .ىلاحلا

 نومضملاو بولسألا يف ًايعون ناك هّنكل ًازجوم ًاحرش ناك
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 امل ًامّدقتم ًاحرط ناك «ةيبعشلا تابلاطملا نم ةديدج ةلحرم نّشديو
 رصان ءارزولا سيئر ليحرب ةبلاطملا وهو اهئيح ةحاسلا دوسي ناك

 .هتموكحو دمحملا

 عيقاوتلا عمج ةيديلقتلا ةضراعملا تلواح ءرخآلا بناجلا يف

 عمج يف تلشفو ةيسايسلا ةحيضفلا كلت ةشقانمل ةصاخ ةسلج دقعل
 ةسلجلا دقعل بولطملا ددعلا وهو سلجملا ءاضعأ ددع فصن

 دمحم ةيجراخلا ريزو باوجتساب ةضراعملا تحّول امك «ةصاخلا

 باوجتسالا ّقبتسا ةيجراخلا ريزو نكل ءريثأ ام لوح حابصلا

 ةقيقح فشتكا نأ دعب م١١١١ ريوتكأ /لوألا نيرشت ١1 يف هتلاقتساب
 «هملع نود نمو هتحت نم متت تناك تاليوحتلا كلت نأو .رمألا

 نوكي نأ نم ًالدب هتكرعم تسيل ةكرعم نم باحسنالا هرايخ ناكف
 نيطروتملا ةهجاومو تاليوحتلا كلت ةقيقح فشك يف ةمهاسملا هرايخ

 نيب ناك رمألا ةقيقح يف حابصلا دمحم ةيجراخلا ريزو نإ .اهب

 ءءاشت امك لمعت اهكرت وأ داسفلا نم ةمظنم ىلإ زايحنالا امإ :نيرايخ

 الو ًالمتحم ًارايخ سيل حالصإلاو بعشلا رايخ ىلإ زايحنالا امأ
 يتلاو «تيوكلا يف ةيسايسلا ةبعللا دعاوق لظ يف هقيقحت نكمي ًافده
 نم اهئافلحو ةمكاحلا حابصلا ةرسأ دي يف ءاهبجومب ؛ةموكحلا ىقبت
 .هيلع وه ام ىلع عضولا ءاقب نم نيديفتسملاو حلاصملا باحصأ

 ىلإ ريشت يتلاو ءًاعابت رهظت تتاب يتلا تامولعملا عقو ىلع
 يأ «يتيوك رانيد نويلم ٠٠١ اهيف ةلوادتملا غلابملا زواجتت ةحيضف
 نم ةضراعملا تمّدقت «يكيرمأ رالود نويلم ٠١" نع ديزي ام

 باوجتساب يرجنعلا نمحرلا دبعو نودعسلا دمحأ نيبئانلا لالخ
 ىلإ هتموكح تأجل يذلا حابصلا دمحملا رصان ءارزولا سيئرل

 نايبتسال روتسدلا داوم ضعب ريسفت ةبلاط ةيروتسدلا ةمكحملا
 .اهمدع نم هل مّدقملا باوجتسالا ةيباوص
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 كلت ٌَريسفت ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ هّجوتلا نم ضرغلا ناك
 ةادأ ليطعت ىلإ يدؤي ًاريسفت ةمكحملا لبق نم ةيروتسدلا داوملا
 يف «ةيروتسدلا ةمكحملا تردصأ دقف .ًالعف ّمت ام اذهو باوجتسالا

 باوجتسالا نأب يضقي ًامكح :م١١١٠ ربوتكأ /لوألا نيرشت ٠
 عوضوم نأل ؛يروتسد ريغ دمحملا رصان ءارزولا سيئر ىلإ مدقملا
 تاسايسلاب دذحملا ءارزولا سيئر صاصتخا يف لخدي ال باوجتسالا

 !هتموكح يف رخآ ريزو صاصتخا يف امنإو ةموكحلل ةماعلا

 ىلع ةموكحلا تّرصأو باوجتسالا ىلع ةضراعملا تّرصأ

 ةيروتسد مدعب يضاقلا ةيروتسدلا ةمكحملا ريسفتب ذخألا

 لودج نم سلجملا ةيبلغأب باوجتسالا بطش ّمتف «باوجتسالا
 كلذ دعب مّدقتف «م١١١7 ربمفون /يناثلا نيرشت ١6 ةسلج لامعأ

 يرجنعلا نمحرلا دبعو ملسملا لصيفو كاربلا ملسم باّونلا ةرشابم
 تعطاقو ءحابصلا دمحملا رصان ءارزولا سيئر ىلإ رخآ باوجتساب
 م١١١5 ربمفون /يناثلا نيرشت ١7 يلاتلا مويلا ةحيبص ةضراعملا

 يف ةقراف ةطقنب ًادوعوم مويلا كلذ ءاسم نوكيل ةمألا سلجم ًةسلج
 .ةرصاعملا ةيتيوكلا ةيسايسلا ةايحلا خيرات

 ضييألا ءاعبرألا

 م١١١5 ربمفون /يناثلا نيرشت ١7 موي اعد دق ؟"جهن) عمجت ناك

 /يناثلا نيرشت ١7 ءاعبرألا ءاسم ةدارإلا ةحاس يف يبعش عّمجت ىلإ

 تعطاق موي وهو ««روتسدلاب ةيعرشلا» مسا تحت م١١١7 ربمفون
 ةيرسلا ةسلجلا ىلع ًاجاجتحا ةمألا سلجم ةسلج ةضراعملا هيف

 دمحملا رصان ءارزولا سيئر باوجتسا هيف بطش يتلاو «ةحرابلا
 نأ لبق ةنخاس ةدارإلا ةحاس يف عّمجتلا ءاوجأ تناكف «حابصلا
 . اهتايلاعف أدبت
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 تدفاوت نأ دعب فصنلاو ةعباسلا ةعاسلا ىف ةيلاعفلا تأدب

 فالآ ةعضب وغلب تح ةدارإلا ةخابمب ىلإ نيتطاوملا نم: تاثملا
 ام زربأ ناكو ةمألا سلجم باّونو ءاطشنلا نم ةعومجم تثّدحتو
 ريمأ ًابطاخم هنم ءزج يف لاق «كاّربلا مّلسم بئانلا باطخ وه ليق
 ةموكحلا ةلاقإب ىخيراتلا رارقلا ذختت نأ ناوألا نآ امأ» :تيوكلا

 نوكي يتلا حابصلا كرابم ةيّرذ ًابطاخم كاّربلا لاقو '!؟سلجملاو
 اذهب الإ مكحلل ةيعرش ال» :اهنم روتسدلا بسحب تيوكلا ريمأ
 نحنف مكقوقحب ثبعنس ةيروتسدلا انقوقحب متثبع نإ .. .روتسدلا

 متنأف اهادم تغلب دق رومألا نإف ءرارحأ اننإ ًامدخ الو ًاديبع انسل

 انيف ثبعي  ءارزولا سيئر  دمحملا رصان تلعج نم كرابم ةيرذ اي

 .«روتسدلا يف ثبعيو بعشلا يف ثبعيو

 مّلسم بئانلا اهيف بطاخ يتلا ًاديدحت ةملكلا هذه نأ دقتعأ
 ىوقأو مهأ نم حابصلا كرابم ةيّرذ نم ةمكاحلا ةرسألا ءانبأ كاّربلا
 ربتعتو ءاهخيرات يف ةمكاحلا ةرسألا ىلإ اههيجوت ّمت يتلا تارابعلا

 رثكأ نم مكحلاو روتسدلا يف حابصلا كرابم ةيّرذ عضو ةشقانم ةركف
 باطخلا كلذ لبق هسفن تقولا يف ةناصحو ةيساسح تاعوضوملا

 لصو يتلا بضغلا ةلاحو قنحلا مجح ىلإ ريشي ام «ةجهللا ديدش

 .تيوكلا يف يسايسلا عراشلا اهيلإ

 ةعساتلا ةعاسلا مامت يف ًاديدحتو نيتعاسلا براقي ام دعب

 هاجتا يف ةيملس ةرهاظت يف كرحتلا يف ريهامجلا تأدب «عبرلاو

 ديري بعشلا» :راعش نوددري هتلاقتساب ةبلاطمو ةموكحلا ةسائر يف

 عم قلطنا يذلا رهشألا يبرعلا راعشلا رارغ ىلع ؟سيئرلا طاقسإ
 عم بسانتي امب نكل ««ماظنلا طاقسإ ديري بعشلا» :ةيبرعلا ةروثلا

 .تابلاطملا كلت دعب غلبت امل يتلا اهبلاطمو ةيتيوكلا ةيسايسلا ةلاحلا
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 زاغلا لبانقو تاوارهلاب ةججدم «ةفيثك ةينمأ تاّوق تلاح

 مدقت نود «يديدحلا جايسلاو يطاطملا صاصرلاو توصلا لبانقو

 ددع بيصأو «ةينمألا تاوقلاو مهنيب تاشوانملا تأديف نيرهاظتملا

 ماظعلا يف روسكل ضعبلا ضّرعتو ءامغإ تالاحب نينطاوملا نم
 ددع لقنو ديدشلا عفادتلاو ةصاخلا تاوقلا برض ءاّرج ضوضرو

 .ةبيرقلا تايفشتسملا ىلإ مهنم

 شارتفا نورهاظتملا ررق «ةرمتسملا تاشوانملا نم ةعاس دعب

 بعشلا نم عومج مهب قحتلت نأ يف ًالمأ حابصلا ىتح ضرألا
 نم اهبقعأ امو ةدارإلا ةحاس ىف ثدح امب تعمس دق تناك

 ىلع نومزاع لعفلاب نيرهاظتملا نأ ادب «نمألا تاّوَق عم تاكايبتشا

 ىلإ وعدت يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ربع تاوعدلا تأدبو «ءاقبلا

 .عراشلا طسو يف ماصتعالاو عمجتلا

 راد «ةّيرذجو ةئجافم ةروصب ثادحألا ىرجم رّيغ ثدح ام نكل

 بئانلا مهنمو «ةمألا سلجم باّون ضعب نيب يلاجتراو يوفع راوح
 ةّنخلا دهف قباسلا بئانلاو كاّربلا مّلسم بئانلاو شيرحلا ناعمج
 ء«يرسودلا دومحم ءاوللا ةدجاوتملا ةينمألا ةوقلا رمآ عم مهريغو

 ىلإ فارصنالا دارأ نمل ينمألا قوطلاو قيرطلا حتفب نوبلاطي اوناكو
 نم درلا ناكف «ةيملسلا ةرهاظتلا لامكتسال قيرطلا حتف وأ هلزنم

 نأ امإو مكناكم يف اوقبت نأ امإ» :ًالئاق ضفرلاب يرسودلا ءاوللا
 ءاوللا نم ةملكلا كلت ءاضعألا طقتلا .4ةمألا سلجم ىلإ اوهجوتت

 وحن نيرهمجتملا نوهجوي اوؤدبو ةطيسب ةرتف دعب يرسودلا دومحم
 .طقف راتمألا تارشع ىوس دعبي نكي مل يذلا ةمألا سلجم

 نم تائملا ًالعف تأدب ءًابيرقت رشع ةيداحلا ةعاسلا ىف
 نم ةقلغم تناك يتلا ةمألا سلجم تاباّوب دنع عّمجتلاب نيرهاظتملا
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 نم ةورعاظتملا هيلط: .«.سلجملا سرح اهفلخ فقيو لخادلا

 55 تاباّوبلا تحتم ةزيجو ةرتف دعبو «تاباوبلا حتف سرحلا

 لخاد ىلإ تائملا عفدناف .ىيرطلا دست تناك يتلا ةيركسعلا ةرايسلا

 ةعاق يف ناملربلا تاسلج داقعنا ةعاق ىلإ ّمَّث نمو ةمألا سلجم
 .«ملاسلا هللا دبع»

 نيرهاظتملا حرف دعبو «ًابيرقت ةعاسب سلجملا لوخد دعب
 عّمجت «ةريبكلاو ةيعونلا ةيجاجتحالا ةكرحلا هذهب ةينطولا مهيناغأو

 اوذختاو ةيلخادلا ةمألا سلجم تاباوب بناجب بابشلا نم ددع

 «ةرشع ةيناثلا ةعاسلا مامت يف نيرهاظتملا نم سلجملا ءالخإب ًارارق
 داقعنا ةعاق يفو سلجملا يف ًادوجوم ناك نم عيمج جرخ ًالعفو
 راوجب تائملا عّمجتف ««ملاسلا هللا دبع ةعاق» ناملربلا تاسلج

 ةينمألا تاوقلا تأدب مث «هل ةلباقملا ةدارإلا ةحاس يف ةمألا سلجم

 ام اذهو هلزنمو هتراّيس ىلإ هجوتلاو جورخلا دارأ نمل تارمم حتفب

 «ىرج ام بخص عم ًادبأ مجسني ال بيرغ ءودهب .لعفلاب ّمت
 ؛ًامامت ةحاسلا كيلخأو

 ةدمعتم ةيوفع

 الإ «عئاقولا لسلست نم ودبي امك ثادحألا ةيوفع نم مغرلا ىلع
 يف اهلوادت مت ةركف تناك هلخاد يف ماصتعالاو سلجملا لوخد ةركف نأ

 لخاد ماصتعالا ةركف نأ لب «ديزي وأ رهشب ةثداحلا لبق بابشلا طاسوأ
 ةالص ةيلاعف يفف «ريثكب كلذ لبق ةحورطمو ًةدراو تناك ماع قفرم

 تاشاقنلا نمض نم ناك ىنوميملا يازغ دمحم رودغملا ىلع بئاغلا

 مدعو ريبكلا ةلودلا دجسم يف ماصتعالا ةركف ةيلاعفلا تقبس يتلا
 ةرشع لبق كلذ ناكو ءهل ىرج ام ىلع ةيجاجتحا ةلاحك ءهنم جورخلا
 .م10311/1 /117 نينثإلا ءاسم يف ًاديدحتو ءسلجملا لوخد نم رهشأ
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 أشنت ام ًابلاغ راكفألا نأ لوألا «نيسيئر نيضرغل كلذ ُدِروُأ
 ىلع دعاسي يذلا اهذيفنت دعوم قبست «ًايبسن ةليوط ةدمب روطتتو
 لولحلاو «ةيلاكيدارلا ىلإ بلاغلا يف اهحونجو راكفألا كلت رّوطت
 ناسنإلا روطتل ةيعيبطلا ةكرحلل رخآلا فرطلا ةمواقم وه ةيرذجلا

 .تيوكلا يف ةطلسلا هب موقت ام وهو عمتجملاو

 ماعلا قفرملا لوخد» ةركف ءوشن ةرتف ركذ نم يناثلا ضرغلا
 لكب يملع بسحب .يعطقلا ديكأتلا وه سلجملا اهذيفنت قفاو يتلا
 موي ًادبأ اهل بيترتلا متي مل ةركفلا هذه نأ «نيلعافلا كارحلا بابش

 مغرلا ىلع اهتشقانمو ةركفلا دوجو ةيقبسأ وه لب «سلجملا لوخد
 لوخد نأ ينعي ال كلذ نأ الإ ,تقولا كلذ يف اهضفر نم

 «لقألا ىلع نيرهاظتملاو بابشلا نحن انفرط نم ًانّيبم ناك سلجملا
 اذه يف تعفد ةطلسلا نأ دعبتسأ ال ةحارصبف ةطلسلا ةيحان نم امأ
 .ناملربلا لوخد ىلإ مههيجوتو نيرهاظتملا عفد ربع هاجتالا

 فقاوم نم اهباش ام لكبو «ةثداحلا هذه نإ لاوحألا لك ىف

 اهلالخ نم قحتلا دق ناك ؛ةيخيرات ةثداح ماكحأو تارّوصتو
 تسرام يتلا ملاعلا يف ةرحلا بوعشلا نم ديدعلاب يتيوكلا بعشلا
 اهتاناملرب لوخد اهنم ناكو ءيملسلا جاجتحالا روص فلتخم
 اهتدارإو ةمألا ةدايسب اهنم ًانالعإ تقولا ضعبل اهيلع ةرطيسلاو
 عقاول ةثداحلا كلت تدّهم دقو «ةمئاقلا ةطلسلا تاسراممل اهضفرو
 .هقبس اًمع فلتخم يسايس

 لوخدلا دعب

 دعب ىلوألا تاعاسلا يف نيرهاظتملا نع ةوشنلا بايغ دعب

 تدب ؛مهلزانم ىلإ عوجرلاب سانلا أدب امدنعو سلجملا لوخد
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 امّيأ هل تّدعتسا دق اهنأو ثدح ام رظتنت تناك اهنأكو ةطلسلا

 !دادعتسا

 ةقباس عقو تحئو فورلطلا هذه لثم يفو ةيعيبطلا ةلاحلا يف

 نازيم نوكي نأ ضرتفي يتيوكلا يسايسلا خيراتلا يف ةماخضلا هذهب
 ةطلسلا نوكت نأو «بعشلا ةحلصمل ًاحجار ًايونعمو ًايسفن ىوقلا

 يف ىلوط ادي ةطلسلل نأ حججري امم «نكي مل ام اذه نكل لاوحألا

 .ًايسفن ةدعتسمو هل ةعقوتم تناك لقألا ىلع وأ ثدح ام

 مالعإلا ةلجع تأدب .«ثدحلا نم نيتعاس وأ ةعاس دعبو

 بحاصو ءاهب ماق نمو ةثداحلا ةنطيشو فينعلا فصقلاو نارودلاب

 وزغلا نم عطاقمو ةيئنطولا ديشانألاو ةنيزحلا يناغألا نم ةجوم كلذ
 .ههّؤشتو ثدح امب ددنت تافاضتساو «م٠144 ةنس مشاغلا يقارعلا

 دودح يف ناك سلجملا لوخد نأ ءقبس امم برغألا لب
 طقف تسيل فحصلا نأ ىنعي اذهو «ًءاسم ةرشع ةيداحلا ةعاسلا

 أرقتلف كلذ عمو «لزانملاو قاوسألا ىلإ تلصو اهنإ لب تعبط
 نيرشت 1١7 يلاتلا مويلا ةحيبص ةسيئرلا فحصلا نيوانع ضعب

 :م١١١5 ربمفون /يناثلا

 ىكب موي) :ب ىلوألا اهتحفص تنئونع يارلا ةفيحص

 .ا؛روتسدلا

 ..جايس# :يب ىلوألا اهحتفص تنونع نطولا ةفيحص

 ."«ماحتقاف . . كاكتحاف

 ةدارإلا عّمجت» :ب ىلوألا اهحتفص تنونع ةديرجلا ةفيحص

 .1'سلجملا محتمي
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 اهتالم يتلا يعامتجالا لصاوتلا عقاوم نع ًالضف كلذ
 تاونقلاو «ةضراعملا مهتتو ثدح امب دّدنت يتلا ةيمهولا تاباسحلا

 اهكالم ةعيبطو اهتعيبطب يه يتلا ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا ةيئاضفلا

 لوخد ةثداح تريد ةطلسلا نأب عطقأ ال «قبس ام ىلع ًءانب
 .ثدح امم ًادبأ ةديعب تسيل اهنأب مزجأ داكأ يننكل سلجملا

 تعاطتساو «نظلا انسحأ نإ ًاديج ةطلسلا تّدعتسا دقل
 ءاهيلإ ٌرجو عفد وأ عراشلا اهداق ةيجاجتحا ةكرح نم ةدافتسالا

 نوكت نأ ضرتفملا نم يهو يعافد فقوم يف ةضراعملا تحبصأو
 يمالعإلا فاشكنالا ةلاح نكلو ءردابملا ىوقألا بناجلا يف

 ةانق» ةبرجت نم الإ ءيلمعو يلج كشب ترهظ ضراعملا عراشلل
 ةيمالعإ شماوه نم ةدافتسالا نمو «لمكتست مل يتلا ةميتيلا «ةمظاك

 نيفطاعتملا نم اهيلماع نم ريبك ءزج ناك يتلا ؛مويلا ةانق» اهتحاتأ
 يذلا يحيشولا دّمحم خألا :لثم ؛كارحلا يف نيلعافلا نمو لب
 سلجم لوخد دنع يتيوكلا كارحلا ايّيحم ةرشابم ءاوهلا ىلع فقو

 خألا ةرادإو دادعإ نم وهو «؛كوش كوت» ريهشلا هجمانرب ربع ةمألا
 اهيفو «ةضراعملا ةينورتكلإلا ربس ةفيحص رشان روفصعلا دوعس

 هتيطغتل اياضق ةدع هجاوي يذلا لمازلا دهف خألا ةانقلا لسارم
 نأ بجع الو «نيرخآو ةيتيوكلا ةضراعملا كارح تايلاعفل ةمئادلا

 ؛ةطلسلا هذه لظ يف عّقوتملا اهريصم دعب ام يف ةانقلا هذه يقالت
 دمحأ ذاتسألا اهسيئر نم ةيتيوكلا ةيسنجلا تبحّسو ةانقلا تقلغأ ذإ
 .ربجلا

 حابص خيشلا دالبلا ريمأ ةلودلا سيئر دقع .يلاتلا مويلا يف

 ىرج ام يمسيل ءارزولا سلجم عم ًائراط ًاعامتجا حابصلا دمحألا

 لفل



 يف فحصلا ريرحت ءاسؤرب عمتجا مث ءكدوسألا ءاعبرألا» ب ةحرابلا

 ًالقن - ًالئاق حّرصو م١١١5 ربمفون /يناثلا نيرشت 7١ نينثإلا موي

 زومرو ةموكحلا الو سلجملل لح ال» :ةيتيوكلا يارلا ةفيحص نع
 .«مهنع وفعن نلو نوبقاعُيو نومكاحيس دوسألا ءاعبرألا

 ىلع ثدحلا ىطغ سلجملا لوخد ةثداح نم ىلوألا ماّيألا يف
 تميقأ يتلاو «كاّربلا مّلسم بئانلا اهنع نلعأ يتلا تاليوحتلا ةيضق
 ةحاس يف م١١١٠ ربمفون /يناثلا نيرشت ١5 ةيلاعف اهلجأ نم

 لظ يفو ؛ةهجاوملاو عارصلا نم ىلعأ ىوتسم يف انلخدو ؛ةدارإلا

 ريزو نأ ىتح اهيديؤمو اهتاودأو اهمالعإو ةطلسلا بيهرت نم ءاوجأ
 ىلع ةلباقم يف لاق دشارلا يلع ديّسلا ءارزولا سلجم نوؤشل ةلودلا

 لخد نم لاطتو دّيؤملا ىلإ لصت دق ةبوقعلا نأ» :نطولا ةانق
 !«ةمألا سلجم

 تنك :م١1١5 ربمفون /يناثلا نيرشت 77 ءاثالثلا ءاسم يفو
 رهظت ءامسأ ةمئاقب ذإو «ىيحيلا لصيف قيدصلا ةيناويد ىف ًاسلاج
 نم ةعومجم ءامسأو يمسا لمحت ةيئاضفلا «مويلا ةانق» ةشاش ىلع

 لوخد ةيضق يف ةبولطم ءامسألا هذه نأ نالعإ عم ءاقدصألا ةوخإلا
 .ةماعلا ةباينلا ىلإ اهعفرب ةطلسلا تعراس يتلا سلجملا

 رماوأ رادصإ مت هنأو ربخلا اودكأف ءاقدصألا ضعب نم تدكأت

 يف ًالعفو ءانيلع ضبقلا ءاقلإو انرفس عنمب ةيلخادلا ةرازو نم
 مل ربمفون / يناثلا نيرشت 7 ءاعبرألا يلاتلا 00 ةحيبص
 ةمهم يف ًارفاسم راطملا ىلإ يطشلا فسوي قيدصلا ألا هّجوت

 ةعاسلا ىلاوح يلودلا تيوكلا راطم يف هيلع ضبقلا يقل +
 اًمع ينربخيل ةلاضفلا دلاخ خألا يب لصتا اهدنعو «احانص 0
 لأسأس» :باجأف :؟لمعلا ام» :هتلأسف ءيطشلا فسوي خالل ثدح
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 .؟هلعف انيلع بجي ام يف رواشتنو ءاقدصألاو ةوخإلا ةيقب

 :يل لاقو ًابيرقت فصنلاو ةرشاعلا يف يب لصتا ىتح هئرظتنا
 خألا ناويد يف ًارهظ ةدحاولا مامت يف عمجتلا نومزتعي بابشلا»

 .«مهسفنأ ميلستل ةيئانجلا ثحابملا ىلإ نوهّجوتيس مث ناهلبلا سراف

 نم تنذأتسا ءددحملا تقولا يف مهعم نوكأس يننأب هتبجأف

 قيرطلا يفو «٠ يسفن ميلستل دعتسأل تيبلا ىلإ تجرخو يلمع

 هنإ يل لاقف ربخلا هتربخأف سيهيلبلا دمحم يقيدصو يخأب تلصتا

 «نيبولطملا ةمئاق يف كلذك همسا درو دقف ءانعم هسفن مّلسيس ًاضيأ
 فصنلاو رشع ةيناثلا ةعاسلا مامت يف يب رمي نأ ىلع اندعاوتو

 بابشلا عّمجت ثيح تيوكلا طسو ةيثيمرلا ةقطنم ىلإ قلطننل «ًارهظ
 .ناهلبلا ناويد يف

 يذلا روعشلا كلذ تاملكلا هذه بتكأ انأو ركذأ تلز ام

 ىلإ تلخد هئاوجأو مشاغلا يقارعلا وزغلا ءاوجأو روعشب ينرّكذي
 هماع لمكي مل يذلا ينباو ةرون يتجوزف ءائداه ناك يذلا تيبلا

 ءاهظقوأل ءودهب يتجوز نم تبرتقاف «نّيمئان نالازي ال دعب لوألا
 ىرج امب اهتربخأف «لمعلا نم ًاركبم يتدوع نم ةبرغتسم تظقيتساف
 لب ءامرج هربتعن ال ام ىلع ةمكاحملل انسفنأ ميلست مزتعن اننأو

 ةحلصم ىلع انصرجو ةيئطولا انرعاشم انيلع اًهَتلمأ ةيجاجتحا ةكرح

 ةأرج لكب ةوطخلا هذه ىلع مدقن انلعجي ام اذهو ءانبعشو دالبلا

 .عوفرم سأرو ةعاجشو

 تمّلس «هعقوتن انك امل باهذلل دادعتسالاو مامحتسالا دعب

 ناك يذلا سيهيلبلا دمحم يخأ عم بهذأل تلزنو - ةينطولا يتيوه
 .هلاوخأ نم نينثا ةقفرب
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 - هيف اندعاوت يذلا ناكملا ثيح ةيثيمرلا ةقطنم ىلإ انهجوت
 بابشلا دوجو نم دكأتنل انلصتا قيرطلا ىفو  ناهلبلا ناويد

 ةيملاسلا يف ةيئانجلا ثحابملا ىنبم ىلإ اوهججوت مهنأ انوربخأف
 بابشلا تارشعب ذإو .كانه مهب انقحلف «ةيثيمرلا نم ةبيرقلا ةقطنملا
 .مالعإلاو ةفاحصلاو ناملربلا باّونو ةماعلا تايصخشلا ضعبو

 ءانسفنأ ميلست يف ةيقابتسالا انتوطخب ةيلخادلا ةرازو تأجافت

 حابصلا ذنم هيلع ضبقلا يقلأ يذلا يطشلا فسوي خألا ىلإ مضننل

 مهيلإ هّجوت مل نيذلا نم نيديدع ًابابش نأب رثكأ تأجافتو ءركابلا
 ىلإ انعم مهلوخدبو مهيلع ضبقلا ءاقلإ متي نأب نوبلاطي مهت يأ
 لهسلا نم سيلف «مادقإلاو ةعاجشلا حورب معفم دهشم يف «نجسلا
 .هتياهن فرعي ال نجس لوخد ىلع صخش مدقي نأ

 لوخد» ةيضق يف نيمهتملا نم ىلوألا ةعفدلا نحن انلخد
 زيزعلا دبع «نايلعلا دمح#» :مهو مهؤامسأ ترشن نيذلا "سلجملا

 هللا دبع «ةلاضفلا دشار ءيزنعلا دشار ؛«يريطملا ةبيله وبأ هللا راج

 «سيهيلبلا زيزعلا دبع دمحم «يريطملا حالف يراشم .يحالشلا

 «يريطملا رونم دمحأ ءدميحوب زيزعلا دبع «ناهلبلا ملاس سراف
 عفان قراط ءرحبلا زاّوف «مناغلا مناغ ردب ةّنْحلا دلاخ هللا دبع

 ةّنْخلا دهف دمحم «شغربلا يلع ؛يبيتعلا يدج دمحأ .يريطملا
 ءيرسودلا فيان دمحم ؛يطشلا فسوي «يسمونلا ناعشم دامح

 رخآ ددع انيلإ مضنا مث ىلوألا ةعفدلا هذه تناك .هرصانلا ناندع
 ةيملاسلا ةقطنم ىف ةعقاولا ةيئانجلا ثحابملا انلخد «بايشلا نم

 انميلستب اوملع نيذلا كارحلا بابش نم تارشعلا انب طيحي ناكو
 اهّتحت ةيلاعلا تايونعملاو ةسامحلاب ةمعفم ءاوجألا تناكو ءانسفنأ

 ةيسايسلا انبلاطمب انفاته اهلالخ نم زربيو ةينطولا يناغألا
 دمحملا رصان ةموكحلا سيئر طاقسإ اهزربأ ناك يتلاو «ةقحتسملا

 م



 ميلستل مدقتي وهو ءاّمم دحاو لك تاكو «هتموكح ليحرو حابصلا

 ةحاس يف عّمجتلا ةيمهأب يتيوكلا بعشلاو روضحلا يصوي «هسفن
 ةحاس يف ةمخض ةيلاعفل م٠ ١١/1١/58 لبقملا نينثإلا ةدارإلا

 انميلست نيب ثادحألا نكل «رحبلا ةيحان ةمألا سلجم ةلابق ةدارإلا
 .عيمجلا أجاف لكشب ةدعاصتم تناك ةدارإلا ةحاس عّمجتو انسفنأل

 ..لقتعملا ىلإ قيرطلا
 هارأ ينأكو دهشملا ركذتأ تلز امو ةّدشب يب رْثأ ام لوأ ناك

 تفقو يسفن مّلسأل ةيئانجلا ثحابملا تابتع تدعص نيح يننأ كلذ
 ينيع تعقو ىتح تيهتنا نإ امو ءروضحلا ىلع ٌةملك يقلأل ٌثفتلاو
 ناك يذلا دهشملا نم ًارثأت عومدلا فرذ دقو «ينيعبرأ لجر نيعب
 رثكأ نم هفرعأ هل يذلا لجرلا كلذ عومد تناكو «هشيعيو هاري

 .ةديرفلا ةبرجتلا كلت لخدأ انأو يب ًاريثأت دهاشملا

 تناكو «ةيئانجلا ثحابملا ىنبم لخاد ةريبك ةلاص يف انسلج

 تاوقلاب ذإو «ىنبملا جراخ ةحاسلا يف نيرهمجتملا ىلع لطت

 اهيف تمدختسا ةدشو ةظلغب نيعمتجملا قرفتل ةأجف عفدنت ةصاخلا

 عم لماعتلا يف ةديدج ةلحرم انأدب اننأ انكردأ انهو .ءتاوارهلا

 .ةينمألا اهتاوقو ةطلسلا

 نم انيدل ام ذخأو انتانايب ليجستل انئاعدتساب نمألا لاجر أدب

 ىف اهظفحل هفالخو تاعاسلاو ظفاحملا لثم ةصاخ ضارغأ

 اهيف انك يتلا ةلاصلا هذه نم انوجرخأ شيتفتلا دعب مث «تانامألا
 دق برغملا ةالص دعوم ناك ثيح ىنبملا ىف ةيلخادلا ةحاسلا ىلإ

 ةقفرب دجسملا ىلإ هّجوتلا اّنم اوبلطف ءدعب رصعلا يلصن اّملو برتقا
 لاجر ضعبو خابطلا دومحم ءاوللا ةيئانجلا ثحابملا ريدم
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 انل بلط مث «رصعلا انيلصو انأضوتف دجسملا ىلإ انلخد «ثحابملا

 .خابطلا ءاوللا عم اكو اثيدح لكألا ءانثأ يف انلدابتو اميفخ اماعط

 نأ ىلإ ةنسحو ةيدو ثحابملا لبق نم ةلماعملا تناك نآلا ىتحو

 :نينانزلا" ىلإ انودخأ
 ةيقبلاو ىلوألا ةنازنزلا يف ًاباش 17 انك «نيتنازنز ىلع انوعّرو

 اومّلس نيذلا نورخآلا بابشلا مهيلإ مضنا ىتح ىرخألا ةنازنزلا يف
 راتمأ ةسمخ يف راتمأ 7 انتنازنز ةحاسم تناك .ًاقحال مهسفنأ
 ةنازنزلا ةهجاو ادع ام ثالثلا تاهجلا ّدست طئاوحلا تناكو «ًابيرقت
 ةنازنزلا نم ةيواز ىف ةايملا ةرود تناكو ءديدحلا نابضقب ةقلغملا

 ثيحب ًادحاو ًارتم ًابيرقت هعافترا غلبي طئاح نع ةرابع يهو اهسفن
 «هيدعاسو هيفتكو هسأر رهظ هتجاح يضقيل هيف اندحأ فقو اذإ

 ةيديدح ةحيفص نم الإ باب الو فقس نود نم لاحلا ةعيبطب ناكو
 .اهثدص نم مئانلا ظقوي اهكيرحت توص «ءطئاحلا اذه لخدم يف

 «ةئوهت كاّبش دوجو مدعل ةنازنزلا يف ًابيرقت ًاسوبحم ءاوهلا ناك
 هدحو هللاو «ةنتن اهتحئارو ةفيظن ريغ شرفلاو ةيطغألا تناك امك

 ضعبو يندازو ءناكملا اذه يف لمعتست يهو ىتم ذنم ملعي

 ةنازنزلا هذه يف نونحّتدي اوناك نيرخآلا انءاقدصأ نأ ىذأ باحصألا

 امبر ثحابملا نم نييركسعلا نأ بجع نمو ؛نحتدن ال نحنو
 لب هعم نيحماستم اوناك نيخدتلا الإ ةريثك رومأ يف نوددشتي

 !هب نينخدملا نودؤزي

 اًمع لءاستن انأدب ءاننيزانز ىف لاحلا انب رقتسا نأ دعب

 ءارآلا ترثكف «تاءارجإلا يه ام «هيف نحن يذلا دعب ثدحيس

 مونلا عطتسي مل انضعبو ءمانو ساعنلا انضعب بلغو ؛«تاعقوتلاو
 «جورخلل دادعتسالا اثم نوبلطي ثحابملا لاجر نم ضعب ءاج ىتح
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 رصق ىلإ اننوذخأيس مهنأب ضعبلا انباجأ ؟انتهجو نع انلاؤس دنعف
 نأ نم مغرلا ىلع ةماعلا ةباينلا لبق نم انعم قيقحتلا أدبيل لدعلا
 ىلايللا كلت ىف ًاحابص ةدحاولا ةعاسلا دعب ام ىلإ ريشت ةعاسلا

 1 ١ !ءاتشلا نم ةدرابلا

 «جاجزلا ةمتعم ءادوس تاراّيس يف يديألا يدّيقم انوذخأ

 .نمأ لجر هبناجبو قئاسلا فلخ يذلا دعقملا يف سلجأ تنكو

 دشارو سيهيلبلا دمحم ناقيدصلا يفلخو ءرخآ نمأ لجر يبناجبو

 مهعانقإ هيف تلواح ثحابملا لاجر نيبو ينيب ثيدح رادف «يزنعلا

 .اهقاقحتساو اهتحصو ائبلاطمب

 رخافن اًنكو ءانبلاطم ةرادجو انيأرو انفقوم نم نيقثاو انك دقل
 انتعمسلو انل ءيست بابسأل ال نجسُنو لقتعُت اننأب نينقوم اهب
 ام لكف «بعشللو انل فرشو زازتعا ثعبم يه بابسأل لب ءانلهأو

 نم ةماع بلاطم ىه لب انصاخشأل ةرشابم ةدئاف يأ هيف سيل همدقن
 ْ .ماعلا حلاصلا لجأ

 لوصولل داتعم ريغ ًاقيرط انكلس نأ دعب لدعلا رصق ىلإ انلصو
 تفقو «قيقحتلاو مكاحملا ىنبمل ةيفلخلا ةباّوبلا نم انلخدو ؛هيلإ

 نمألا لاجر ةقفرب انولخدأو اهنم انولزنأو وبقلا فقاوم يف تاراّيسلا
 وأ ةيطغأ يأ نم ةيلاخ ةدراب تناك يتلا (لدعلا رصق) نيزانز ىلإ

 لك تعضّوو ؛ةقصالتم ةريغص تارجح نع ةرابع تناكو «شرف

 .ةنازنز يف ام ةليلق ةعومجم

 يهتنت نأ دعب ؛مهيلي ةعبرأ ءاعدتساب اوؤدب ءراظتنا دعب مث
 ليللا انيضق اذكهو نورخآ ةعبرأ ءمهعم قيقحتلا نم ةماعلا ةباينلا

 عّوطت دقلو ءرجفلا عولط كشوأ ىتح لاونملا اذه ىلع هّلك
 ةماعلا ةباينلا ءالكو دنع انعم قيقحتلا تاسلج روضح يف نوماحملا

 .تارشعلاب اوناكو مهل روكشم فقوم يف
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 ةباينلا مامأ

 فوقولا يتيوه نم ققحتلا دعب ماعلا بئانلا ليكو ينم بلط
 ابوث يدترا تنك دقو ءهرضحم يف يفاصوأ لجسيو ينفصيل همامأ
 يف ءدوسأ ءاذح لعتنأو «ةّيقاط نم الإ سأرلا رساح ًّايَنِب ًاليوط

 دعب «يرمع نم ثلاثلا دقعلا لبتقم يف ودبأو ةفيفخ ةيحل يهجو
 .قيقحتلا أدبيل سولجلا ينم بلط فاصوألا هذه ليجست

 ةكراشملا» :يه مهتلا نم ةعومجمب ماعلا بئانلا ليكو ينرداب
 ىلع ءادتعالا .صيخرت نود نم رهمجتلا .ةصخرم ريغ ةريسم يف

 وهو هليطعتو ماع قفرم ماحتقا «نمألا لاجر مه نييمومع نيفظوم

 درمتلا ىلع نمألا لاجر ضيرحت (ةمألا سلجم) ةلودلا ةزايح يف
 فالتإ «ريمألا تايحالص يف ًانلع نعطلا ءرماوألا ةعاطإ مدعو
 لصأ نم مهت ينامث يبيصن ناك ««(ناملربلا ةعاق) ةماع تاكلتمم

 ءاهتنا دنع انغلب دقو اعيمج نيمهتملا ىلع تعّزوت ةمهت 4
 نم انجورخ دعبو مايأ ةدع دعب مهتفاضإ تمت ًامهتم ١8 تاقيقحتلا
 . لقتعملا

 اهتيفنف ؟كيلإ ةهجوملا هلا يف لوقت ام «ةباينلا ليكو ينلأس

 ام لك يف يرودو ترج فيك ةعقاولا ركذأ نأ ينلأس مث : ايمي

 : اهب هتربخأف ءثدح

 تذمخأ مث «نيثدحتملا تاملك ىلإ عمتسأ عومجلا طسو تنك»

 نم تيهتنا امدعب «تاعمجتلا يف يتداعك نيدشتحملا نيب لّوجتأ

 ةصنم فلخ تناك يتلا ةيبعشلا ةوهقلا يسارك ىلإ تهجوت يتلوج

 يقاب ىلإ عمتسأ اهيف تسلج ءرتم ةئملا براقي امب نيئذحتملا
 عفان قيدصلاو خألا يبناج ىلإ سلجو ءاجف ءديعب نم تاملكلا

 لفالف ةريطش تلكأ يننأ ركذأو ًاليلق انثدحتو يريطملا ياّرغ
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 ىلإ عمتسن انك ءرمع يبأ عفان يبحاص عم ًايزاغ ًابورشم :تلوانتو

 يئابطبطلا ديلو روتكدلا ىلإ ثيدحلا لصو نأ ىلإ نيملكتملا ةيقب
 ةريسمب هجوتنس ناطلسلا دلاخ ديلو يبأ معلا ةملك دعب» :لاقف

 وبأ يل لاق اهدنع ءهدمحملا رصان ءارزولا سيئر لزنم ةيحان ةيملس

 سانلا كرحتي نأ لبق باحصألا نع ثحبأل بهذأس انأ» :رمع
 .انه رظتنأس انأ ءاتسح :هل تلقف «ةريسملل

 ةملك تهتنا امدنعف «ًاليوط هدعب ثبلأ مل رمع وبأ رداغ نأ دعب
 ةيحان ىترايس فقوم وحن يدحو تهجبوت ناطلسلا دلاخ بئانلا

 لزنم هاجتا يف ةريسملا هكلستس يذلا هسفن قيرطلا يف وهو ةسينكلا

 ةحاس نم ةبيرقلا رورملا ةراشإ ىلإ تلصو نأ امو «ءارزولا سيئر
 نم رورملا عنمو زجاوحلاو قالغإب نمألا تاوق تأدبو الإ ةدارإلا

 زجاوح نيبو ةريسملا نيب تحبصأف ةريسملا ىلع هعطقل ماعلا قيرطلا

 .نمألا لاجر

 هب اوبلاط امب تبلاطو اهنم ًاءزج ٌتحبصأف عومجلا تلصو

 يذلا يرسودلا دومحم ءاوللا ضفرف ءزجاوحلا عفرو قيرطلا حتف
 تافاتهلاب تاوصألا عفترت تأدبو «قيرطلا ّصتف ةقطنملا دئاق ناك

 طاقسإب بلاطتو ةموكحلا تاسرامم بجشتو قيرطلا صمتف بلاطت

 حتفل يرسودلا دومحم ءاوللا عم ةمألا سلجم باّون لداجت ءاهسيئر

 ضفر مت نكل مادنهلل ًاعنم فالآلاب تناك يتلا عومجلل جرخم

 لئاسرلا لسرن انأدبو ماعلا قيرطلا طسو يف سولجلا انررقف ؛مهبلط
 «يعامتجالا لصاوتلا عقاوم لالخ نمو انئفراعم ىلإ ائفتاوه ربع

 ةصاخ روضحلل 0 يف تيوكلا قطانم عيمج نم سانلا أدبو
 .يلاتلا مويلا حابص ىتح عراشلا يف ءاقبلا اننالعإ دعب

 لمع بابشلا عاطتساف ةيديدحلا زجاوحلا لوح عفادتلا رمتسا

 ل



 تعفدنا ةصاخلا تاوقلا نأ الإ نمألا لاجر رادج ىف ةرغث

 عجارتلاب بابشلا أدب ىتح فينعلا برضلاب ةرغثلا دستل اهتاوارهب

 ام عضولا اذه رمتسا «ةيناث قلغأ يذلا زجاحلا فلخ ىرخأ ةرم

 .ًاليلق ديزت وأ ةعاسلا براقي

 عومجلا تبطاخ ةدعاصتملاو ةنوحشملا ءاوجألا هذه يف
 ءاوللا لاقف «جرخمو لح ىلع قافتالا نوبلطي ةيلخادلا تادايق

 ةمألا سلجم ىلإ اوهجوتو زجاحلا نع اوعجارت يرسودلا دومحم
 !ذفنم قيرطلا اذه نم مكل سيلف

 سلجم ىلإ هجوتلاب عومجلا تدانو ةمألا سلجم باّون ىدان

 سرح ناكو «ًابيرقت ًارتم 0٠ ىوس هتاباوب دعبت ال تناك يذلا ةمألا
 دنست سلجملا تاباّوب فلخ ةيركسع ةراّيس اوفقوأ دق ةمألا سلجم

 عفادتلاو عومجملا تابلاطم عم نكل «حتفت ال ىتح تاباوبلا

 عفدناف بابلا اوحتفو ةراّيسلا اودعبأو ةمألا سلجم سرح باجتسا
 .ةيلخادلا هتاباّوب لبق ةمألا سلجمل يجراخلا ءانفلا ىلإ سانلا

 ىلإ ةمألا سلجم باّون مهمّدقتي بابشلا نم تائملا عفدنا

 ىلع تفقو «ناملربلا ةعاق ىلإ اولخدو ءسلجملا ىنبم لخاد
 - يبناجب ناكو سانلا لوخد بقارأ ةيجراخلا تاباوبلا

 امك «حيرتسي سلجف همدق يف ًاناضم ناك ثيح يريطملا يراشم

 تمدقت مث ,مهفرعأ هل نيرخآلا بابشلا نم ةعومجم انعم تناك

 ربع يفتاه يف ةلاسر بتكأو ريسأ انأ امنيبو نيلخادلا بابشلا عبتأل

  ناملربلا ةعاق نآلا لخدنت اننأ ؛رتيوت» يعامتجالا لصاوتلا عقوم
 تنرتنإلاو ةفقوتم تالاصتالا ةكرش ةراشإب ذإ  ملاسلا هللا دبع ةعاق
 عاطقنالا ببس نأ تننظ اًمع داعتبالا ًالواحم تعجارتف لمعي ال
 «ةمألا سلجم يف ةدوجوملا لاصتالا ةكبش ىلع شيوشتلا ةزهجأ
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 نوللا ةيدامر ةيضاير سبالم يدتري باشب اذإف كلذك انأ امنيبو
 لخدت ال قراط يخأ» :نامثع وبأ يل لاق «6نامثع وبأ» هتينكو

 !«داعتبالاب كحصنأ ءًادج يوضوف لخادلا يف عضولاف مهعم

 وهف هتينك الإ فرعأ ال يذلا ثحابملا طباض باشلا اذه ناك

 ةطلسلا يل اهتقفل ةّيضق يف ًابيرقت نيعوبسأ لبق يعم قّقح نم

 ربع ةةرامإلا دنسمو ةيريمألا تاذلا» ىلإ ضرعتلاب اهيف ينمهتت

 ساسأ ال ةيضق يهو «ةرتيوت» يعامتجالا لصاوتلا عقوم يف ةديرغت

 باهرإو قييضتلا ةلواحم يف ةطلسلا تاسرامم نم اهنكل اهل ًاينوناق

 تاعاس عبرأ دعب ظفحلاب تهتنا كلذلو ءاياضقلاب اهموصخ لاغشإو

 .قيقحتلا نم

 ؟انه لعفت يذلا ام تنأ نامثع ابأ ًالهأ :اميكم هتبجأ

 .داعتبالاب هتحيصن رّركو «..عضولا بقارأل تئج :لاق

 لوخدلا نم ينعنم يذلا رمألا ةقيقح يف «ىشمو َيلع مّلس
 :اهيف لوقأ ةديرغت لسرأ نأ لواحأ تنك دقف «ةضحملا ةفدصلا وه

 تناك تنرتنإلا ةمدخ نكل «بعشلا تيب ةمألا سلجم لخدن اننإ

 وأ ةمألا سلجم يف شيوشتلا ةزهجأ ببسب اذه نأ تننظو ةعطقنم

 تدعتباف اهتقو نظأ تنك اذكه «ةكبشلا ىلع ةدئازلا ةلومحلا نم

 . .طقف تنرتنإلا ةمدخ لاسرإ طقتلأ ىتح

 ةعاق يف اوناك نمم ددع عفدنا تنرتنإلا ةراشإ رظتنا انأ امنيبو

 ال ءاوجرخا بابش اي صالخ» :نوددري مهو ؛هَجراخ سلجملا

 لخادلا يف نم أدب دقو لوخدلا. لواحأ ملف «ةرثكأ ءاقبلل يعاد

 .ةمهعم تجرخف جورخلاب
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 ينلأس مث ماعلا بئانلا ليكو مامأ ةعقاولل يتياور هذه تناك

 يباوج ناكو ةيلخادلا ةرازو ثحابم اهتقُفل ةلئسألا نم ةعومجم

 .ًالعف ثدح امب الإ ّرقأ ملو بجأ ملف .عطاقلا يفنلاب اهنع

 ءانثأ ىفو رهشأب ةثداحلا هذه دعب هنأ تاقرافملا نمو
 نيمهتملا يماحمل هللا دبع ماشه دّيسلا يضاقلا حمس «تامكاحملا
 تيرجأ يتلا تاقيقحتلاو اهتادنتسمو ةيضقلا فلم ىلع عالظالاب

 ءزج يف لوقي ةيئانجلا ةلدألا ريرقت ناكو «ةيضقلا فلم ريوصتو اهيف
 ةيأ ىلع هل رثعن مل يريطملا قراط (554) مقر مهتملا نأ هنم

 تاريماك غيرفت دعب ةمألا سلجم لخاد هل ةروص وأ تامصب

 !ةبقارملا

 يعم قيقحتلا نم ةباينلا ليكو ىهتنا «نيتعاسلا براقي ام دعب
 رصان ذاتسألا يعم روضحلل ًاعوطتم ناك يذلا ييماحم لأسو
 هنأب يماحملا ذاتسألا باجأف «تابلط ةيأ انيدل ناك نإ نيويركلا
 نألو ةمهتلا نم يتحاس ةءاربل يليبس ءالخإ ةماعلا ةباينلا نم بلطي
 يف يماحملا بلط ماعلا بئانلا ليكو دّيق «لمكتسا يعم قيقحتلا
 اوناك نيذلا يباحصأ ىلإ ينوديعيل ةطرشلا ىدان مث قيقحتلا رضحم

 لامكتسال رخآ ًاباش نوذخأيو لدعلا رصق وبق نيزانز ىف نورظتني

 .رجفلا برتقا ىتح اذكهو «قيقحتلا

 لغار باش )6 قضت اسم ةناينلا كمت ةليكلا فلك ف
 ًاعيمج انوذخأف مهعم قيقحتلا لامكتسال دغلا ءاسم ىلإ نوقابلا
 ةكرتشملا انتنازنز ثيح ةيئانجلا ثحابملا ةرادإ ىلإ انوداعأو

 .ةئيسلا ةلماعملاو

 قيقحتلا متي مل انم ةعومجم نم ثحابملا بلط ىلع هيف انقفتسا
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 ؛مهعم قيقحتلا لمكتسُيل ةباينلا ىلإ باهذلل زّهجتلا سمألاب اهعم
 ءرصعلا دنع ماعطلا انل رضحأ بابشلا زّهجتو رهظلا انيلص نأ دعبو

 جورخلا مهعم قيقحتلا داري نمم بِلَظ انماعط لوانتن نحن امنيبو
 .مهراظتنا يف نحن انيقبو اوجرخف

 قيضب تسسحأ «لبق نم هفلآ مل ًاّدج جعزم روعش ينباتنا انه
 جورخلا ناك ول ىتح «لماك مويل يتنازنز نم جرخأ مل يننأل ءديدش
 اذهب انتيرح دّيقت نأ بابشلا ةيقب دتعي مل امك دتعأ مل ؛قيقحتلل
 اهنأ الإ ةريصق ضعبلا اهبسحي امبر يتلا ةدملا كلت لاوطو لكشلا
 قيضب هيف ترعش ًابيهر ًاروعش ناك ءًادج ةليوط ةيرحلا ىنعم ىلإ ةبسن
 ثيداحأ هيف عمسأ مل ينذأ يف يود توصو ردصلا يف ديدش

 رثألا ليلق ودبي امبر ملظلا لعف نإ «ةنازنزلا يف يلوح نم يباحصأ

 .اهنيح هب ترعش ام اذهو العف رثؤملا وه هب روعشلا نكل
 انك دقف ءانباحصأ رظتنن تاعاسلاو قئاقدلا دعن نحنو انربص

 نم ءاهتنالا نيح هنأ نيماحملا ةذتاسألا ضعب انل ىحوأ امك لمأن

 ءافتنال انليبس ءالخإب ةباينلا رمأت امير نيمهتملا عيمج عم قيقحتلا
 !قيقحتلا وهو زاجتحالا ببس

 ةنازنزلا انعم اولخدأف قيقحتلا نم بابشلاب ىَيُأ ءاسملا ىف
 ىلع انزجح رارمتسا اهرارق ناكف «ةماعلا ةباينلا رارق ًاعيمج رظتننل
 !ًاعيمج انعم قيقحتلا ءاهتنا نم مغرلا

 بارضاإلا حالس

 دقو رربملا ريغ سبحلا اذه نم بضغلاب ًاعيمج انرعش
 «؟انسيح رارمتسا نم يعادلا امف ًاعيمج انعم قيقحتلا لمكتسا
 ماعطلا نع بارضإ نالعإ انررقف ءانتنادإ لبق انل ةبوقع اهنأ انملعف

 .مت ام اذهو ءاّنع جرفُي ىتح
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 ماعطلا نع بارضإلا نايب ةباتكل ةقرو نع بابشلا ثحب

 !قاروألا مهتيطعأ نم انأ يننإ لاقيو «نجسلا جراخ ىلإ هبيرستو

 هنإ ذإ ؛ةبيرغ ةصق رمألا اذه يف ثدح هنأل (لاقي) لوقأو

 نم ةعومجم تءاج نايبلا ةباتكل ةقرو نع نوثحبي بابشلا ناك امنيب
 ليوط شاقن رادو «نابضقلا فلخ نم انعم نوثدحتي ثحابملا لاجر
 باش عم ثدحتأ نابضقلا مامأ ًافقاو تنكو «ًانايحأ ًاًداح ناكو
 قلخلا نسحو عبطلا ءوده راثآ هيلع ثحابملا لاجر نم نسلا ريغص

 ءملظلا نم ريثكلا هيف ثدحي يذلا ناكملا الع يف هلمعلا تفضأو

 باشلا كلذ لأسأ نأ ينم هابتنا نود نم بابشلا دحأ ينم بلطف
 قاروألا يل رضحأ ةيوفع لكب وهو ءهنم اهتبلطف قاروألا ضعب

 ىتلا قاروألا اهنأ ًالعف ىلاب نع باغ دقو «بابشلل اهتيطعأف

 1 .ماعطلا نع انبارضإ نالعإ نايب اهيلع بتكتس

 ةيئانجلا ثحابملا ناونعو ةلودلا راعش لمحت قاروألا تناك

 ثحابملا لاجر فارصنا دعبو «ةرادإلل ةيمسرلا قاروألا نم يهف

 :ةباتكلاب نايلعلا دمح قيدصلا خألا أدبو «نايبلا بتكن انسلج

 نيلقتعملا تيوكلا بابش نم نايب
 50000 سيمخلا ءاسم

 «ىَدُه ْرُهَتْدِزَو ْمِهَيَرب اُنَماَ ٌهَيْنِف ْمَّنِإإظ :لئاقلا هللا مساب
 يتلا تيوكلا اننطو لاح ىلع ىسألاو فسألا غلابب [17 :فهكلا]

 اهنع نوعفادملا ءافرشلا اهبابش لقتعي نأ ىلإ لاحلا اهب لصو

 ماعلا لاملا قارسو صوصللا ثيعي امنئيب اهروتسدل نوماحلاو

 نأ ديرن انهو «بصانملا ىلعأ نوؤّوبتيو ًاداسف نوشترملاو نوشاّرلاو
 لقتعملا راوسأ فلخ نآلا هيناعن ام ةقيقح يتيوكلا بعشلل نّيبن
 :ةيلاتلا طاقنلاب اهزجون هنابضقو
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 عم تلصو «ةقيقحلل ةيفانم عيمجلل ةبلعم مهت هيجوت ّمت :ًالوأ

 سبحلا ىلإ اهضعب ةبوقع لصت ةمهت ١ ددع ىلإ بابشلا ضعب
 .دّبؤملا

 ةقرسب ًاباش ١4 ماهتا مت هنأ ِكبُمو كحضم وه امم :ًاينا
 .يفارخلا مساج ةمألا سلجم سيئر ةقرطم

 قوقح طسبأ ىلإ دقتفي ناكم يف ًايلاح نوزجتحم نحن :ًاثلا
 .نيمرجملل ةصصخم نيزانز يف نييمدآلا

 ىلإ هلقن ىعدتسا امم بابشلا دحأ ةلاح تءاس :اعئأز

 يزازفتسا فرصت يف نيمدقلاو نيديلا ديقم هلقن مت ثيح يفشتسمل ١

 لشفلاب لهألاب لاصتالا انتالواحم نم ديدعلا تءاب :ًاسماخ

 .عضولا نعو مهنع رابخأ يأ نع نوعطقنم اننإف هيلعو

 ةباينلا يف قيقحتلا نم ًاعيمج انعم ءاهتنالا مت هّنأ امبو : ًاماتخ
 نونطاوم اننأ امبو «ةنادإ ةهج تسيلو ماهتا ةهج يهو «ةماعلا

 ثيحو ؛انجورخب ةعقاولا ملاعم رييخت وأ انبيغت ىشخي ال نويتيوك

 ريغ هربتعن انقحب ردصي زجح يأ نإف ةيعاوط انسفنأ ميلستب انمق اننأ

 نع مات بارضإب موقنس اننأ نلعن ءانقحب ًايفسعت ًازجحو ينوناق
 . ماعطلا

 قيفوتلا يلو هللاو

 :مهو نيلقتعملا بابشلا عيقاوتو ءامسأب نايبلا ليد مث

 دشار «يريطملا ةبيله وبأ هللا راج زيزعلا دبع «نايلعلا دمح»

 حالف يراشم .يحاللشلا هللا دبع .ةلاضفلا دشار ؛يزنعلا

١6 



 «ناهلبلا ملاس سراف «سيهيلبلا زيزعلا دبع دمحم «يريطملا
 ةّنخلا دلاخ هللا دبع «يريطملا رونم دمحأ ءدميحوب زيزعلا دبع

 يدج دمحأ «يريطملا عفان قراط «رحبلا زاّوف «مناغلا مناغ ردب

 «يسمونلا ناعشم داّمح «ةّنخلا دهف دمحم «شغربلا يلع «يبيتعلا
 .ةيرسودلا فيان دمحم ؛يطشلا فسوي

 ةماعلا ةرادإلا تأجافتف نلعلا ىلإ جرخو نايبلا بّرست

 ةلودلا راعش يوحي نايبلا نأب لبق نم ةيلخادلا ةرازوو ثحابملل

 بابشلا نم ءآالعف جرخ نايبلا نأ دّكؤي امم «ةيمسر ةقرو ىلعو
 طغضلا دازو ماعلا يأرلا لعتشاف ءنجسلا لخاد مهو نيلقتعملا

 نوهججويو بضغلا مهيرتعي ثحابملا لاجر انءاجو ؛ةطلسلا ٍىلع
 نم ةقرولا بلط نم يننإ اولاق ذإ ؛!ىلإ موللا نم ًاريبك ًاءزج
 ةين نسحب ةقرولا يناطعأ وهو هعم ثدحتأ تنك يذلا باشلا

 ققحيس نآلا وهف هرضأل هنواعت نسح لغتسأ نأ عقوتي ملو ةيوفعو

 !ةقرولا يناطعأ هنأل زجتحيو هعم

 اهتيطعأ وأ ةقرولا هنم تبلط يننأ ركذأ مل ًادبأ يننإ مهل تلقف
 نآلاو «كلذ لكل هيتنأ ملو هعم ثيدحلا يف ًالغشنم تنك «سابشلل

 تذخأ ًالعف يننأو ثدح امل ًاهبتنم نكأ مل ًالعف نينسلا هذه دعب
 نأب اوعّدا مهنأ الول كلذ ركذأ ال ةظحللا هذه ىتحو ةقرولا
 قدص لكيو لاح يأ ىلعو «كلذ ترّوص ةنازنزلا يف تاريماكلا

 يننكل بابشلل اهئاطعإو ةقرولا ذخأل ًالعف تلياحتل ًاهبتنم تنك ول
 تناكو ثدح ام اذه ناك لاح ةيأ ىلعو .كلذ ركذأ ال ًالعف
 .انتحلصمل كلذ بقاوع

 نع بابشلا عنتما ًالعفو ماعطلا نع بارضإلا انتليل نم انأدب
 نم ةعطق يعم ناكف انأ امأ ءءاملا برش ىلع اورصتقاو لكألا

 آإه١



 اًملف ءاهتلكأف عوجلاب تسسحأ ىتح رجفلا ىلإ اهتيقبأف ةتالوكوشلا

 مهرارصإبو مهب تيّوقت يلاتلا مويلا يف بابشلا ةميزع تيأر

 .بارضإلا مهعم تلصاوو

 انم اوبلط 2,م16/١١/١١١1 قفاوملا ةعمجلا يلاتلا مويلا يف

 ةصاخ ببسلا انتفرعم مدع نم مغرلا ىلع ةباينلا ىلإ باهذلل زّهجتلا
 يف ةيئانجلا ثحابملا نم انجرخ ءانعم قيقحتلا نم ءاهتنالا مت هنأ

 ةلفاح يف انك «تيوكلا ةمصاعلا يف لدعلا رصق ىلإ ةيملاسلا ةقطنم

 تناك .«برغملا نم برتقي تقولا ناكو (صاب) ةرملا هذه ةريبك

 ثيح لدعلا رصق ىلإ نوهجوتم نحن امئيبو اننأ اهدازو ةيلاع انتايونعم

 نوريشيو اننويحي قرطلا ىلع مهتاراّيس يف سانلاب ذإ «ةماعلا ةباينلا
 بابشلا نم تارايسلا ضعب تناكو ءاننومعديو انعم مهنأب مهيديأب انل

 انسل اننأ انسسحأ «لدعلا رصق ىلإ انلصو ىتح انعبتت مهفرعن نيذلا
 . روصتن امم ربكأ انعم نماضتلا مجح نأو اندحو

 «ةيفلخلا تاباوبلا ىلإ فتلن نأ لبقو لدعلا رصق ىلإ انلصو
 «انييحت لدعلا رصق مامأ نم رهظت ائيلاهأو بابشلا نم ةعومجمب ذإ

 مل رمألا نكل ءةعرسلا هذهب اوؤاجو اندوجوب اوملع مهنأ انبرغتساف
 !انرّوصت امك نكي

 دقل» :نمألا لاجر انل لاق لدعلا رصق ىلإ انئلخد امدنعف
 يف نوتيبي ةيضاملا ةليللا ذنم سانلاف «دلبلا يف ًاريبك ًابارضإ متئدحأ

 قالطإب نوبلاطيو مكنورظتني لدعلا رصق مامأ تارايسلا فقاوم

 !؟مكحارس

 انتيحضت ّنإف «ةحرفلا نم موجنلا أطن نأ اندكو ةداعسلا انترمغ
 ًارده بهذي مل هيناعن امو انسفنأل انميلستو نجسلا ىلإ انلوخدو
 . .ًاقحتسم ًارمأ ًالعف ناكو



 ىتح انرظتناو ءوبقلا يف نيزانزلا ىلإ انولخدأ لدعلا رصق يف

 ىنبم ىلإ انتداعإ نمألا لاجر نم بلظ مث «قيقحت نود نم ليللا رخآ
 .يئاهنلا ةماعلا ةباينلا رارق نع فشكي كانهو ةيئانجلا ثحابملا

 مث رجفلا انيّلص ىتح انرظتناو ةيئانجلا ثحابملا ىنبم ىلإ اندع
 ثحابملا لاجر ءاج ليلق دعبو ءرهسلا لوط نم ةوفغ انضعب ذخأ
 يراشم روتكدلا «ةلاضفلا دشار» :مهو بابشلا ضعب ىلع اودانيل

 نانثاو «يبيتعلا يدج دمحأ .يطشلا فسوي «رحبلا زاّوف «يريطملا
 ؛يواكليفلا دهف «يدياذلا دمحأ روتكدلا» مه ًاقحال انيلإ اومضنا نمم
 ٠٠٠١ اهردق ةلافكب مهليبس ءالخإب ةماعلا ةباينلا ترمأ دق ءالؤهو

 .ةيضقلا ةّمذ ىلع ًاموي 7١ نيقابلا نحن انزاجتحا ٌرمتساو :«يتيوك رانيد

 نأ نوديري ال اوناكو ناضحألاو عومدلاب انباحصأ انعّدو

 جاتحن مهم رودب مايقلاو جورخلا مهنم انبلطف ءاننود نم اوجرخي

 معد ةلصاوم ىلع سانلا ثح وهو ءانعم مهئاقب نم رثكأ هيلإ
 ىلع ةيحضتلل اندادعتساو انتميزع ةوقب مهرابخإو انبلاطمو انتيضق

 مداقلاب ركفن نحن انيقبو انباحصأ جرخ .فورظلا ءوس نم مغرلا
 .ثدحيس يذلا

 ةّرم ثحابملا لاجر ءاج ءًابيرقت ةعاسب انياحصأ جرخ نأ دعب

 ىلإ انوذخأ ء!نيأ ىلإ انوريخي ملو مهعم جورخلا اّنم اوبلطو ىرخأ
 انم اوبلطو ةيئانجلا ثحابملل ةماعلا ةرادإلا ىف نيقظوملا بتاكم

 اوذخأيل ةعومجم ولت ةعومجم ءاعدتساب اوؤدب ليلق دعبو ءراظتنالا

 .اّنم لكل ةيدرف ةروص اوطقتليو تامصبلا اَنم

 ةرازو يف ًاقباس لمعي ناكو يسمونلا داّمح خألا لاق انه
 ىلإ ليحرتلا تاءارجإ وه هب نوموقي ام رمألا ناه دقل» :ةيلخادلا
 يف انه انعضو نم ريثكب لضفأ عضولا كانهو «يزكرملا نجسلا
 .(ةيئانجلا ثحابملا
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 ! ةمكاحملا لبق ةنادالا ... نجسلا يف

 تامصبلا ذخأ دعبو 2م757/١1/١1١1 تبسلا موي ةحيبص يف

 مث ًايتاذ انشيتفتب اوماق مث طئاحلا ةلابق انوفقوأ ءانل روصلا طاقتلاو

 يزكرملا نجسلا ىلإ ليحرتلا تاراّيس ىلإ انودعصأو انيديأ اودّيق
 ةشاّشرلا ةحلسألا لمحت ةعّنقم ةصاخ ةقرف نم ةددشم ةسارح تحت
 نع ةلوصفم صافقأ ٠١ ةرايس لك يف ؛ةحمصم تارايس يف ةيلآلا

 .دحاولا يفكت داكت ال اهضعب

 يلقتعم دهشم يلاب يف رطخ دقو مستبأ انأو تدعص

 «يروتاتكدلا كرابم ينسح ماظن دهع يف ةيمالسإلا تاعامجلا
 ناك مهنم ًاريثك نأ تظحالو ثحابملا لاجر هوجو يف رظنأ تنكو
 هيف غلابملا ينمألا ددشتلا نمو ءرظنملا اذه نم ًابرغتسمو ًاجعزنم
 نم وريدمو نوماحملاو ءابطألا مهيف نيذلا بابشلا نم ةعومجم عم

 نونوكي ام دعبأ بابش ءايلعلاو ةيعماجلا تاداهشلا ةلمحو ةيلاملا

 ةيرورم ةفلاخم ىتح بكتري مل مهنم نيريثكلا لعل لب مارجإلا نع
 ثادحألا تأدب اذكه نكل «ةطرشلل ًامسق لخدي ملو هتايح يف
 . .ةرمتسم رطسألا هذه ةباتك ىتح لازت ال يتلا ةمداقلا

 قيدصلا ةحفصملا لخاد يبناج ىلإ يذلا صفقلا يف ناك
 روتكدلا قباسلا بئانلا يمامأ يذلا صفقلا يفو «يحالشلا هللا دبع
 ةحّمصم يف ةرشع انك نكل نيقابلا ةوخإلا  ركذأ الو ءةتخلا دهف

 انب ًاقيفر انليصوتب فّلكملا نمألا لجر ناكو ءركذأ امبسحب ةدحاو
 : ًالئاق انرّبصي ناكو رئاصع ةيأ وأ ءام برشن نأ ديرن انك نإ انلأسف
 .؟عيمجلا نع ةدشلا لوزت هللا ءاش نإو ءاننيعيو مكنيعي هللا»

 نأ دجن «ىرتس امك فقاوملا نم هريغ يفو فقوملا اذه يف
 يف نيلماعلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ تلق نإ غلابأ ال لب ريثكلا
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 ًاصوصخ «ةيضقلا كلت يف انعم نيفطاعتملا نم مه ةينمألا ةزهجألا

 كئلوأف ءاهريغو ةيسايسلا ةيبعشلا بلاطملاو اياضقلا نم ريثكلا يفو

 نم موي يف مهنأ مهرّوصت يفو ينمألا كلسلا يف اولمعي مل لاجرلا
 باقعلا قحتسي ام اوبكتري مل نيذلا مهبعش ءانبأ نوهجاويس مايألا
 نوبلاطي ا لاجر ةيبلغأ نإ لب ا ةهجاوملاو ةقحالملاو

 ًادج طبارتم بعشلا تيوكلا يفو ءمهنم نحنو اّنم مهف انبلاطم لثمب
 ةدحاو ةيعامتجا ةئف نع اعيمج ربعن نحنو ءاضعب هضعي فرعيو

 زييمت يأ نم ولختو ءركذت الو ًادج ةليلق اننيب قراوفلاو ًابيرقت
 لودلا نم ٍددع يف ثدحي امك يوئف وأ يقبط وأ يقرع
 برغتسن ال كلذلو ءًايداصتقاو ًاينيدو ًايقرع ةعونملا تتاعيعستلاو

 فلتخم نمو نمألا لاجر نم ةرركتملا فطاعتلا ثداوح ًادبأ
 .ةيركسعلاو ةينمألا تاعاطقلاو بترلاو تايوتسملا

 دعب اننأ الإ .نمألا لاجر نم ةفطاعتملا ةتفللا نم مغرلا ىلع

 انلكو تمصلا داس انصافقأ ءارو: نم انني ام يف ثيدحلا نم تقو
 قيرطلا لاوط عمسن مل دعب دّكؤملا ريغ ناكملا ىلإ لوصولا رظتني
 فانئتسا مث انلقنت يتلا ةحفصملا فقوت رركتو تارايسلا تاوصأ الإ

 ءاهنم انولزني نأ انرظتناو ةحّفمصملا تفقوف ةدم دعب انلصو ءاهتكرح

 انب طيحي «هيف اندعص يذلا دهشملا لثم يف انلزن قئاقد دعب لعفلابو
 انب طيحت مهفلخ نمو حالسلاب نوجججدملا نوعّتقملا نمألا لاجر
 دعبت ال يتلاو (ةيبيلصلا) ةقطنم يف يزكرملا نجسلا يئابمو راوسأ

 .ًابيرقت ًارتموليك 7٠١ ىوس ةمصاعلا نم

 اوناك نيذلا انباحصأ ةيقب انب قحتلاو راظتنا ةلاص ىلإ انولخدأ

 ةعومجم ةعومجم انتادانمب اوؤدب مث «ىرخألا تاحمصملا يف

 «لثم ةطيسب ضارغأ نم انيدل ىّقبت ام اّنم ذخؤيو ءايتاذ شّتفنل
 مث «ةّيقاط وأ ةرتغ نم سأرلا ةيطغأ ىتحو طاشمألا وأ تاعاسلا
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 «يزكرملا نجسلا ىنبم لخاد ىلإ نجسلا ساّرح ةبحصب انولخدأ
 انصحف نع مت ثيح ةيبطلا ةدايعلا ةفرغ تناك تارمملا دحأ يفو

 انبارضإ يف لازن ال اننأو ةصاخ ءانل ةيبط تاّقلم حتفو ًاعيمج

 دحاو لك ىلع اوعَّزو ةيبطلا انتانايب ذخأ دعبو ءماعطلا نع حوتفملا
 ةرابعو نجسلا راعش هيلع نوللا َينب صيمقو ؛لاورس هيف أسيك انيف
 جرخي ناك نم هّّجوي مث «(ةيحالصإلا تاسسؤملل ةماعلا ةرادإلا)
 يف انوفقوتسا نكلو «هنيزانزو نجسلا ربانع هاجتا يف ةدايعلا نم

 ةنيكام هدي يفو ةيلاغنبلا ةّيسنجلا نم لماعب اذإو «سيئرلا رمملا
 لماعلا اذيز انوسلعا ردعلا يف راظتنالا يسارك ىلعو «ةقالح
 ال ةقالح تناكو ءرخآلا ولت ًادحاو انسوؤر قلح هتنيكمب يلاغنبلا

 ل

 مئادلا مهعلصل

 ةثالثو ءًاريرس رشع انثا اهيف ةريبك ةنازنز يف انولخدأ مث
 هذه ىلع مكسفنأ اوعّزو نجسلا ساّرح انل لاقو «ةفيظن تاماّمح

 ؛(05) مقر ةلباقملا ةنازنزلا ىلإ نوبهذيس ةيقبلاو (1) مقر ةنازنزلا
 يف نحن ىقبنو (5) مقر ةنازنزلا ىلإ نونخدملا بهذي نأ ىلع انقفتاف
 نينخدملا ضعب انعم يقب ربكأ نينخدملا ددع نألو «ةنازنزلا هذه
 تاقوألا يف ةنازنزلا نم اوجرخيف اننيخدت مدع نوعاري اوناك نيذلا
 «ساسحإلا اذه ىلع مهانركشو مهل انردق انكو ءاونخديو ةحومسملا

 انيلغتساو نيخدتلا كرتب مهعانقإ لواحن رخآو نيح نيب اننأ ولو
 . عانقولل ريبكلا تقولا دوجو عم كلذل ةصرف اننيب مهدوجو

 مهملع نم مغرلا ىلع ءادغلا ةبجو انل اورضحأ ةدم دعب

 ىلخي ىتح بارضإلا ةلصاوم ىلع انررصأف «ماعطلا نع انبارضإب
 نود نم نكل انبارضإ كفب انوعنقي نأ نجسلا ولوؤسم لواح ءانليبس
 ةصاخنو «تقولا لاوط ةّيحصلا انتلاح نويقاري اوحبصأف ءىودج
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 هلقنو (يبعشلا) ساّيعب ٍبّقلملا ساّبع دمحم يبأ ةلاح روهدت دعب

 يناعيو انس انربكأ دّمحم وبأ ناكو «ءنجسلا جراخ ىفشتسملا ىلإ
 تناكف ءطغضلاو رّكسلا ضرم ببسب ةّرقتسم ريغ ةيحص ةلاح
 انك كلذلو تايفشتسملا ىلإ اهلقنو ةلاح نم رثكأ روهدت نم ةيشخلا
 ةبقارمل ًايرود هللا مكّرعأ  لوبلاو مّدلا نم تانّيع ذخأل عضخن
 يتلا ىلكلا ةصاخو .ءمسجلا فئاظو يف ماعطلا نع بارضإلا ريثأت

 .بارضإلا تالاح يف ربكأ لكشب ةساّسح نوكت

 دحاو لكل اورضحأو .؛يزكرملا نجسلا يف ىلوألا انتليل انيضق
 مهنم انبلطو «ةنوباصو نائسألل نوجعمو ةشرفو ةديدج تاءالم انما

 ساّرح نواعت ناكو ءجراخلا يف رابخألا عباتنل ًافحصو ًازافلت

 انل اورضحأف ءانعم فطاعتلاو مارتحالا ةياغ يف مهيلوؤسمو نجسلا

 راثأ ام نويزفلتلا ربع رابخألا تارشنو فحصلا يف انيأرف انبلط ام

 !انبجعو ائباجعإ

 نم أدبف .ةّيضقلا ةّمذ ىلع انّرجحُ «ةماعلا ةباينلا رارقا دعب

 ناك ثيح تيوكلا ةمصاعلا يف لدعلا رصق مامأ يوفع ٌعُمجت اهتليل

 هل ىعادتو دادزا نأ يوفعلا عمجتلا اذه تل امو .ءانعم ققحي

 ةيسايسلا تاهجوتلا فلتخم نمو تيوكلا يف : ناكم لك نم عيمجلا

 ىتح رمتستو سمشلا بورغ لبق ًايموي أدبت تاعّمجتلا تناك
 تارشعلاب أدب يذلاو هل بّترملا ريغ عّمجتلاو ءرجفلا عولط دعب
 تأدب ساّنلا ةرثك ببسبو «فالآلا ىلإ لصو مث تائملاب حبصأ

 حرطتو «لدعلا رصقل ةلباقملا فقاوملا يف ةقّرفتم تاعومجم نوكتت
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 نألو «ياشلاو ةوهقلا عنصتو رانلا دقوتو دئاسكلاو املا شرفلا

 ميدقتب نيريثكلا نم عّوطتلا غلب ةرخأتم تاقوأل ىقبت تناك عومجلا
 نوعّوطتملا حبصأو ءراحلا ءاسحلاو ةمعطألا فلتخمو ءاشعلا دئاوم

 لدعلا رصق 5 نيمصتعملا نينماضتملل لضفألا ميدقتب نورابتي

 تافاضملا كلت نم ريثك تيمسو ءانحارس قالطإب نيبلاطملا

 ءدنسلا قلطم خألا هسسأ يذلا ؛روتسدلا قدنف» ناكف قدانفلاب
 ..ريثكلا اهريغو «ةيّرحلا قدنف»و ؟ءارهجلا قدنفاو

 ةيسايسلا تانولاصلاو تارضاحملاو سوردلا تاقلح تدقُعو

 باّونو «تيوكلا زومرو ءابطخلاو ؛ةعماجلا ةذتاسأ اهمّدق يتلا
 «نويسايسلا ةداقلاو نويسايسلا «بابشلا ءاطشنلاو «ةمألا يلعب

 مهتاملك لالخ نم زرابلا مهروضح انلهأ نم نيلقتعملا يوذل ناكو

 ناكم لك نم تدشتحا يتلا فحصلاو ةيئاضفلا تاونقلا لالخ نمو

 «تيوكلا خرات يف قوبسملا ريغ ديرفلا عّمجتلا اذه عئاقو لقنل
 مجحلا اذهب ًايموي ًاداشتحا تيوكلا ةمصاعلا دهشت مل دوقع ذنمف
 .تابلاطملا كلت لثمل عّونتلا اذهبو

 بيترتب رظنلل تفاللاو ريبكلا يئاسنلا روضحلا زّيمت امك

 «يسايسلا دهشملا لوح ةرمتسملا شاقنلا تاسلج دقعو ةحاسلا

 تاقالع نيوكتب تامصتعملا نم مهريغو نيلقتعملا رسأ تأدبو

 .بعشلا بلاطم قيقحتو ةمزألا عاشقنا دعب ىتح ترمتسا

 «نجسلا فتاه نم انيلاهأ ا انل حمس يلاتلا مويلا يف

 يف ثدحي امو نجسلا جراخ تيوكلا لاح نع لأسن ام لوأ اًّنكف

 انل انيلاهأ فصو قوفي ثدحي ام ناكو .لدعلا رصق مامأ ماصتعالا

 ةدئاسلا ءاوجألاو روعشلا نأ ىلع ًاقفتم ناك عيمجلا ّلعلو «لحارمب
 ذنم نويتيوكلا اهب رعشي مل فصلا ةدحوو يعمتجملا نماضتلا نم

 .تيوكلا ىلع مشاغلا يقارعلا وزغلا

 لمه١



 انلاحل اهملأ نم مغرلا ىلعو «يتجوز «دايز مأ «ةرون تملك

 ةينماضتلا ةلاحلاو رعاشملا ليصفتلاب يل تلقن اهنأ الإ لقتعملا يف

 ًانئمطمو ًادج ًاديعس تنكو «نجسلا جراخ عيمجلا نم اهسملت يتلا
 اهل لمعو ًاليوط اهترظتنا ثادحأ نم تيوكلا يف يرجي امل
 الإ ءكاذ يروعش نم مغرلا ىلع ءدهج لكب نولقتعملا يباحصأ
 :دايز مأ يل تلاق نيح يعمدأ كسمأ نأ ىلع بعصلا نم ناك هنأ

 ىتح «كلاحو انلاح ىلع نئمطيل يب لصتيو كنع لأسي عيمجلا»
 نأ ينتربخأو نماضتتو يساوت تلصتا حادبلا ةمطاف دّمحم مأ نأ

 اننجسل هرثأت نم مونلا عطتسي مل دّمحم ابأ حرفملا ليبن اهجوز

 «يّدخ ىلع يعومد ةرارحي الإ رعشأ ملو تمص انه «ءكانيلع هئاكيو
 نأب اهسفنل ةطلسلا تحمس فيك يهو يل ةملؤم تناك ةركف نم
 !ةروصلا هذهب يلإ لصيل انل ًاوزاجتم اهاذأ لعجت

 كلامتي مل يمجعلا دعس يبحاصو يخأ تملك نيح كلذكو
 ةصاخ «.نجسلا لخاد انأو هب يلاصتاب أجافت نيح رخآلا وه هعومد

 ةعومجملا ةدايق ىف ةريبك ةيلوؤسم لّمحتي ناك يمجعلا ًادعس نأ

 ؛يفاك - ةيتيوكلا ةيبابشلا ةكرحلا» يهو ًاعيمج اهانسسأ يتلا ةيبابشلا
 ًالقتعم 4 لصأ نم ةعست نأ ةصاخو «ةبعصلا فورظلا هذه يف

 هللا راج ليزعلا دبع < نييهيلبلا دمحم © فوت اتطومجم نم اوئاك
 داّمح «فالخلا فاّرن «ءيريطملا رصان ؛يدياذلا لعشم «ةبيلهوبأ

 ناكف .«يريطملا قراط ءيزنعلا دمحأ «يزنعلا دشار «يسمونلا

 يف بابشلا ةيقب عم لمعلا ّمه لمحيو لخادلا يف انّمه لمحي دعس
 روضحل ناك دقو .لدعلا رصق مامأ ماصتعالا ةحاس يف جراخلا

 تاعومجملا ةيقب عم زرابلا رثألا اهرودو اهلعافتو ؟يفاك» ةعومجم

 .ةحاسلا ألمت تناك يتلا ةيبابشلا

 ءًانايحأ انفنتكي يذلا رّثأتلاو رعاشملا كلت نم مغرلا ىلع هنإ
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 انلهأو انباحصأ هيناعي يذلا نم ًاجاعزإو ًاماليإ لقأ رعاشم اهنأ الإ
 وه امم ًاريبك ًاءزج ائيّدأ اننأب انساسحإ ناك دقل «جراخلا يف
 ليبس يف لقتعملا يف اننوك ةريبك ةيحضت مدقن اننأ ءاّنم بولطم

 رخآب وأ لكشب نورعشي نيذلا جراخلا يف مه نم ليبس يفو انتيضق
 نولمحي اوناك دقف ءاعم بلاطملاو ةيضقلا هاجتو انهاجت مهتيلوؤسمب
 سانلا دشح مه نولمحي امك ؛نجسلا يف انعاضوأو انجارخإ مه

 .مداقلا نينثإلا موي «ةدارإلا ةحاسا يف دوعوملا مويلل

 /7/١١؟8 نينثإلا موي راظتنا يف لقثب نايلاتلا نامويلا ّرم

 هب ةدوعوم ريبك دشح نع ئبنت تارشؤملا لك تناكو م١0

 الإ تيوكلا يف دحأ ىقبي دكي مل «مويلا كلذ ءاسم ةدارإلا ةحاس

 ةيسايسلا ىوقلاف ءهروضح نلعأ وأ دشحلا كلذ روضح ىلإ اعدو
 لئابقلا ىتحو ءروضحلا ىلإ ةوعدلاو ةباجتسالا تانايب تردصأ

 بيهملا روضحلا ناك ءروضحلا اهئاهجو ربع نلعت تأدب لئاوعلاو
 .مويب هدذعوم لبق ًاعقوتم

 تحبصأف ءاهيلع تراد ةرئادلا نأب ةطلسلا ترعش ةأجفو

 اهنأ يه ملعت نم الإ اهعم ّقبي ملو بعشلا ةهجاوم يف اهدحو
 ةطلسلا ءافلح ىتح لب .ءبصنملا وأ لاملا لباقم مهفقاوم يرتشت

 عافدنالا مدعو دايحلا ترثآ تيوكلا يف ةيعيشلا ةفئاطلا ىوق نم

 ةيضقلا هذه لوح هداحتاو يتيوكلا بعشلا مزع تأر نيح ءاهفلخ

 هتموكح لحو ءارزولا سيئر «دمحملا رصان ليحر# اهناونع ناك يتلا

 .هيف ةقثلا دّدج يذلا ناملربلاو

 «ةدارإلا ةحاس دشح تقبس ىتلا ةليللا كلت ركذأ تلز ام

 ةنازنزلا ءوض نم يهجو يطغأل هتبحسو فاحّللا فرط تذخأ
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 يتلا يتماستبا يفخألو ءانمون تقو ىتح ئفطني ال يذلا جعزملا

 يف دشحلا كلذ لّيختو لؤافتلاو نانئمطالاب يروعش نم تعبن
 دوشح بّقرتن ًاعيمج انك ءًاموي اهنع فلختأ مل يتلا ةدارإلا ةحاس
 .ةدارإلا ةحاس يف يتيوكلا بعشلا

 رابخألا سّملتن حابصلا يف انظقيتسا «ةليللا كلت ةمون ريخ انمن

 عاطتسا باتك وأ فحصلا ةءارق يف انضعب لغشناو ءانتنازنز بترنو

 ضقني ملو ءهبحاص عم ثيدح يف طرخنا وأ ,نجسلا ىلإ هلاخدإ
 مهتخرصو انباحصأ ةبلج الإ انتنازنز رمعي ناك يذلا ءودهلا كلذ

 نوللهيو نورّبكي انشاهدنا ىلع اولخد ءانتنازنز ىلإ رمملا يف
 .دمحملا رصان اهسيئرو ةموكحلا ةلاقإب اننورّشبي

 ءربخلا اذه ىلع هلل ًاركش ًاعيمج اندجسو انتنازنز ريبكتلا ألم

 ًاحرف عومدلا اهعم تفرُذ ةضاّيف رعاشمب ًاضعب انضعب نضحب انمقو
 التماو ىنطولا ديشنلاب ةنازنزلا تحدص دحاو فاتهبو ءًاراشبتساو
 يناهتلا يّقلتب انأدبو ءديشنلا كلذ انعم ءانجسلا عيمج فاتهب نجسلا
 .ءانجسلاو نيناجس ,عيمجلا نم

 رهظ تردابو «ةليللا كلت بعشلا داشتحا ةطلسلا تقبتسا دقل
 يف ىّلوت يذلا حابّصلا دمحملا رصان ءارزولا سيئر ةلاقإب مويلا كلذ
 تيوكلا ءارزو سلجم ةسائر ةرم لوأل م7١٠٠ ةنس رياربف /طابش ا/

 «تاّرم عبرأ ةمألا سلجم هلجأ نم لُحو .تاموكح عبس لّكشو

 لوأو .يسايسلا تيوكلا خيرات يف بوجتسُي ءارزو سيئر لوأ وهو
 .هطاقسإل عراشلا يف نورهاظتي هذض بعشلا جرخي ءارزو سيئر

 ةلودلا سيئر دالبلا ريمأ ةبغر ىلإ ًانلع دنتسي ءارزو سيئر لوأ وهو
 موي حابصلا دمحألا حابص تيوكلا ريمأ حّرص ىتح «هئاقب يف

 نيذلا ةيّلحملا فحَّصلا ريرحت ءاسؤرل 2م١٠7/١1/١501 دحألا

 ا١ك١ا



 ةمصاعلا يف يبرعلا جيلخلا ىلع لطملا ءفيّسلا رصق يف مهعمج

 !«هتلاقتسا لبقأ نلف دّمحملا رصان لاقتسا ول ىّتحا» :هنأب تيوكلا

 ةبلاطملا نم بعشلا عنمي مل دّمحملا رصانب كّسمتلا كلذ لك
 نم رارصإلا كلذ لك «ةيتيوكلا ةيسايسلا ةايحلا نع هداعبإو هطاقسإب

 ريغ ليحرلاب هيلع بعشلا مكح هنع عنمي مل هئاقب ىلع ةطلسلا
 نم فالألا تارشع فاته دعب هليحر ناك دقو فيك «فّرشملا

 بلاطت (لحرا) ةملكب خرصت ةدارإلا ةحاس يف يتيوكلا بعشلا
 كلذ لبق قلطنا اكارح قوبسملا ريغ دشحلا اذهب ةجّوتم «هليحرب
 نيرشت "71/ ءاثالثلا موي رهظ يف قراطلا ةنودم ربع قلطنا ءتاونسب

 نم ةّمهم ةظحم يف (لحرا) ةملك وسرتل م9١0٠ ربوتكأ /لوألا

 رصان ءارزولا سيئر لحريف «يتيوكلا يسايسلا كارحلا خيرات تاطحم

 .م١١١1 ربمفون /يناثلا نيرشت 78 نينثإلا موي حابصلا دّمحملا

 يل ترطخ يتلا تاقرافملا كلت يهف «ةفقو نم انه ناك نإو
 تلقو ءدّمحملا رصان طاقسإ ىلع يتنازنز يف هلل ًاركش دجسأ انأو
 ؛غيلبلا سردلا اذه ينيطعي يذلا هللا ناحبس اي» يفت ًاثّدحم اهيف

 يف اهل ةيلاعف لوأ تماقأ يتلا (لحرا) ةملك نأ ًادبأ نظأ نكأ مل
 مل روضح ددعبو ةدارإلا ةحاس يف م8٠ ربمفون /يناثلا نيرشت 7

 يتيوكلا بعشلا نم فالالا تارشع فاته نوكتس ء«درف ةئم غلبي

 نمو نيتنس دعب ربمفون /يناثلا نيرشت ١6 هسفن مويلا يف هب نوقلطني
 ءارزولا سيئر مهفاته عقو ىلع لحريل ةدارإلا ةحاس ءاهسفن ةحاسلا
 .«حابصلا دمحملا رصان

 ترعش «يبلق قامعأ نم لازأ الو هيف ترعش ًاسرد ناك دقل
 رصان ليحر ىلع لمعلل ليوطلا راسملا أدب نم لك روصو هيف

 يتلا ةليلقلا ةّلثلا كلت لضف مث هللا لضف ركذأ «يمامأ ةلثام دّمحملا

 ا



 انتادادعتساو انتاءاقل ىف نيعمتجملا هوجو ىرأ ءرمألا اذه تأدب

 بايشلا دومص ىف ءانتافاتهو انتارهاظم يف ءرظتنملا مويلا اذهل

 تاّوق تاواره برضو ةبّلعملا مهتلاو لاقتعالا هجو يف تاباشلاو
 .نمألا

 حرفلا ةورذ ناك ««لماكلا رصنلا» نع رع ًارّيعم ًادهشم ناك دقل
 نيدايملا لك يف يبرعلا رصنلل ًاقيقش ًافتوم ناك ءزاجنإلاب روعشلاو

 نأ نم دب ال ناك كلذك هنألو «يبرعلا عيبرلاو ةروثلا ناَيإ ةيبرعلا

 ناكم لك يف ةيبرعلا ةروثلا ثادحأ عبت ام للجلا ثدحلا اذه عبتي
 .ةمداقلا روطسلا يف مايألا انربختس امك

 ةحاس يف عّمجتلا رابخأ عباتن انك ةطبغلاو ةحرفلا كلت لكب

 يفو ؛ةبّرهملا فتاوهلا لالخ نم ءانجسلا ىلإ لصت يتلا ةدارإلا
 انتاعّقوتو دادزي ددعلاب اذإ ةّدم دعبو عقوتملا ددعلا رّدقن ةظحل لك
 ءانتاعّقوت ربكأ دوشحلا تزواجت نأ دعب ّدعلا نع انفقوت ىتح عفترت
 اذه للق ضعبلاو «ديزي وأ ًافلأ نيعبسب روضحلا ضعبلا رذق ثيح

 لبق تيوكلا يف قوبسم ريغ ددعلا ناك ديكأت لكب نكل ءًاريثك ددعلا
 0 .فالآلا تارشع غلب هنأ ديكأت لكبو خيراتلا كلذ

 ًاموسرم ريمألا ردصأف روضحلا ددع ليلقت ةطلسلا تدارأ
 نكل «عّمجتلا لبق هتموكح لحو دمحملا رصان ةلاقتسا لوبقب يضقي
 نأ دعب رصنلاب لافتحالل دشحلا تاوعد عيمجلا لصاو كلذ عم

 اوعّجْشتو نوريثكلا دفاوتف «ةكرعملا ةيادبل ًاداشتحا ةوعدلا تناك
 رثكأ مهعبطب سانلاف «ينطولا زاجنإلا يف ةكراشملاو روضحلا ىلع

 .جئاتنلا ةموسحم ريغ كراعملا ضوخ ىلع مهنم رصنلا ىلع ًالابقإ

 نم فالآلا تارشع اهيف رعش ةميظع ةليل تناك لعفلاب

 ةّيهجنع ىلع ةيبعشلا ةدارإلا قّوفتو ءزاجنإلاو حرفلا معطب نييتيوكلا

 لدذرإ



 ققحي مل م5١١1 ةئس «سمخ اهيبن» ةلمح دعب نم ءاهدانعو ةطلسلا

 بعشلا شيعتنا دقل «ةوقلاو مخزلا اذهبو مجحلا اذهب أزاجنإ بعشلا
 اهنأ الإ ةطلسلا نظأ ال لباقملا ىفو «هعامتجاو هداحتا ةوقب رعشو

 . .لود مايألا اذكهو ءاهب تّرم ةليل سعتأ ىلع تتاب

 جورخلا كلذك

 ءارزولا سيئر طقسأ يذلا ميظعلا دشحلا ةليل انبارضإ انفقوأ

 نايلاتلا نامويلا ٌرمو «ةدارإلا ةحاس يف حابصلا دّمحملا رصان

 يفو .انليبس ءالخإ رارق بئرتن ةظحل لك يف انكو «ةعرسب عّمجتلل
 ساّرح أدب 2«م١١١1 ربمسيد /لوألا نوناك ١ سيمخلا موي ةحيبص
 نيرئازلا مهيلاهأب اوقتليل نيلقتعملا بابشلا نم ددع ةادانمب نجسلا

 ًاروخفو ًاديعس نيزانزلا ىلع رمأ نجسلا سبالمب «مهنم تنكو مهل
 نم ددع هيف ليوط رمم ىلإ هجوتأ يباحصأ ةيقب لاحك سأرلا عوفرم
 يديدح كبش نم جايس ةلباقملا ةهجلا يفو «ةقرفتملا يساركلا

 دعيو دتحتمو دمعأ نكتش لاق تسلجتف .«نورئازلا هقلع سلجي
 ا قئاقد يف ءيش لك نع انثّدحت مالسلا

 انل مهعيجشتو نيلقتعملا يوذ مالس انثيداحأ للختي ناكو ءرهد

 نييسايسلاو ةمألا سلجم باّون نم ددع ّرمو ءانعينصب مهراختفاو

 تلزن ىتح ينآر نإ ام يذلا رطملا دمح روتكدلا خألا مهنم ركذأو

 نينادملا سبالمبو نجسلا جايس فلخ اندهشمب ًارثأت «هعومد

 يّمأ يقتلأل ٌتبهذ «تالئاعلا ءاقلل ةصصخم ىرخأ ةلاص يفو

 ربخب ذإ كلذك نه امئيبو .يننرظتني نك يتاللا يتجوزو يتخأو
 ةحرفلاو انيقتلاو ًاعرسم مهيلإ تبهذف نجسلا لصو دق انليبس ءالخإ
 ناهتو تاكيربت ءاقل ءاقللا حبصأف «يلاهأو نيلقتعم اعد انرمفت

 .نجسلا يف هدعب ىقبأ قارف هبقعي مل انءاقل نأ هللا دمحأو ءحرفو

 ل



 ةلفاحلاو ةبيصعلا مايألا كلت يف ىرج ام لك نع ثّدحتن انك

 يتلا انتالافك عفدو ليبسلا ءالخإ تاءارجإ رظتنن انكو «يرجيس امو

 يماحملا ذاتسألا انيلع لخدف «لقتعملا جراخ انباحصأ انل اهعمج
 دحاو لك نع تالالافكلا ةقرو لمحي وهو مساجلا رداقلا ديع دمحم

 .يتيوك رانيد فلأ اّنم

 جراخ راظتنالاو جورخلا راّوزلا عيمج نمو انيلاهأ نم بلظ

 رمم يف ضكرن انحر ءانجورخ تاءارجإ يهتنت ىتح يزكرملا نجسلا
 اننوؤنهيو انئويحي ءانجسلاو ءاننيزانز ىلإ نيهجتم ليوطلا نجسلا

 انضارغأ انململ اننكمي ام عرسأبو ءانحارس قالطإو ليبسلا ءالخإب
 ةيقب ذخأتل «تانامألا نزخم ىلإ نجسلا سرح ةقفرب انعرسأو ةطيسبلا

 .لقتعملا ىلإ انلخد نيح اّنم تذخأ يتلا انتايجاحو انسبالم

 رمت تناك تاظحللا نأ الإ جورخلا يف انلاجعتسا نم مغرلا ىلع

 ىلإ ةلاص نم انجرخ «هريغ انفداص ءارجإ نم انيهتنا امّلكو ؛ةليوط
 اهتياهن يف نجسلا ىنبم جراخ ةحاس ىلإ مث رخآ رمم ىلإ مث ءرمم
 . اهقلخ نم ائيرظتنم تاوصأ تعفترا اهنم انبرتقا املكو «ةريبك تاباّوب

 ءانّوحن اوعفدناو انباحصأو انلهأ ٌوحن انعفدناو تاباّوبلا تحتم
 ثبلن مل ءولعي رصنلا فاتهو رمهنت حرفلا عومدو راحلا قانعلا أدبو

 انب حرفلا نم مهفاتكأ ىلع سانلا انلمح دقف ًاليوط ضرألا ىلع

 انرظتنت مالعإلا لئاسو تناك ءهدومصو معدو ربص نم ٌّزجنأ اميو
 ةوطخ هذه» :اهيف تلق ةملك ٌتلجتراف تاظحللا كلت نع رّبعنل
 بعشلل ركشلا مث ءرمألا لوأ انققو يذلا هلل دمحلاو قيرطلا ىلع

 نحنو انلخد دقف لصاونس «ةفقولا هذه انعم فقو يذلا يتيوكلا

 فقوتن نلو «ءلعفنس اذام ملعن نحنو انجرخو لعفنس اذام فرعن
 لاقو :4هللا ءاش نإ هتموكح راتخي نأب بعشلا ةينمأ ققحن ىتح
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 ةحفص انيوطو ءرارصإو ةميزع لكب نسحأو تلق ام لثم بابشلا

 . تاحفص انحتفو

 !..ةميزه نكت ملو ًاراصتنا نكي مل

 لخادلا ىلع بعصي ءاهبلغأ يف اًمبرو نايحألا نم ريثك يف
 نيحف «ةفلتخملا اياوزلا عيمج نمو حوضوب اهتيؤر ثادحألا يف

 فورظل عضختس هنم اءزج نوكت وأ ءام ثدح نم ًابيرق نوكت

 لكشب هريدقتو دهشملا ليلحت نم كبّرقت وأ كدعبت تايطعمو ةفلتخم
 ريغب كتبلاطم فشسعتلا نم نوكيسو لوبقمو يعيبط اذهو ءديج

 ءدبألل ثدحلاو فورظلا ريثأت تحت ىقبت ال نأ بجي نكل «كلذ
 اهنم جرختستل فورظلاو ثادحألا ةءارق ديعت ال نأ كب قيلي الو

 .اهراثآو ةيقيقحلا جئاتنلا ىلع فقتو ءربعلاو سوردلا

 نأ دعب ثادحألا عجارتو دهشملا مييقت ديعت نيح كنإ امك

 ّوسقت ال نأ بجي ءاهفورظ نم ررحتتو ةيفاكلا ةفاسملا اهنع دعتبت
 اهفورظو ثادحألا قايسل رابتعا امنود كفّرصت ىلعو كسفن ىلع

 . اهنيح اهل كتيؤرو

 ًءانب نوكت لب «ًابلاغ اهسفن ثادحألا نم عبنت ال جئاتنلا نإ
 ءاهراثآو اهتايعادت راسم يف مكحتلاو اهنم ةدافتسالا ةيناكمإ ىلع

 نع ةلوصفم نايحألا نم ريثك يف ةديدع تارابتعال عضخي كلذو

 تارابتعالا هذه مهأ نمو ءاهيف نيلعافلاو اهتاببسمو ثادحألا

 نيبقرتملا اهل نيبقارملا وأ ثادحألا يف نيكراشملا تايناكمإ

 ةميزه رصنلاو ًارصن ةميزهلا بلقت امّبر تارابتعالا هذهو ءاهثودحل
 .ًادِج دراو كلذو

 بعشلا نيب لاجسلا ةلاح دجن ةقباسلا ثادحألا ىلإ رظنلابو
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 مل «ىرخأ ةهج نم اهيلاوي نمو ةطلسلا نيبو ةهج نم ةضراعملاو
 دافصألاب اندييقت دهشم نكي ملف «ةمساح نيفرطلا نيب كراعملا نكت

 نكي مل امك «ةطلسلل ًارصن الو انل ةميزه لقتعملا ىلإ انلاخدإو
 انل ًارصن هتموكح طاقسإو حابصلا دّمحملا رصان ليحر دعب انجورخ

 «ةطلسلا انمزهو انرصتنا اننأب تارتفلا نم ةرتف ىف َنظن انك
 عيطتسأ نآلا نكل ءىرخأ تاقوأ يف كلذ ةطلسلا نظت تناكو

 هل كراعم نم ةكرعمو تااللوج ةدع نم ةلوج تناك :اهنإ لوقلا

 كلت سورد نم ديفتسي نمل مسحلا نوكيسو «ةرمتسم لازت
 يذلا امف ءاهيف هتايناكمإ مادختسا نسحيو كراعملاو تالوجلا

 ؟هتحلصمل ثادحألا رمثتساو دافتسا يذلا نمو ؟كلذ دعب ثدح

 قاب جهنلاو ترّيغت ءامسألا

 لقتعملا نم انجورخ لبقو م١١١1 ربمفون /يناثلا نيرشن ٠١ يف
 ًاسيئر حابّصلا كرابملا رباج فيلكتب يضقي يريمأ موسرم ردص مويب
 نوناك 5 يف ًاديدحتو ٍماَيُأ دعبو ءحابصلا دمحملا رصانل ًافلخ ءارزولل

 ةمألا سلجم لحب يضقي رخآ موسرم ردص ؛م١١١٠ ربمسيد /لوألا
 ًءانب نيرهشلا زواجتت ال ةدم لالخ تاباختنالا ىلإ ىعدُي نأ ىلع
 حابصلا دمحألا حابص خيشلا دالبلا ريمأ اعد لعفلابو ءروتسدلا ىلع

 يف ةيناملرب تاباختنا ءارجإ ىلإ م١١١1 ربمسيد /لوألا نوناك 19 يف
 .م7١١5 رياربف /طابش ١ سيمخلا موي

 ةرازو بسحب ةكراشملا ةبسن تلاكو تاباختنالا قنوع

 مهل ّقحي نيذلا نيبخانلا نم ةثملا ىف ه9,5 تغلب دق ةيلخادلا

 جئاتنلا تءاجو «بخان فلأ ٠-٠ مهددع غلبي نيذلاو تيوصتلا
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 ةيتيوكلا ةضراعملا نم ناملربلا ةّبق ىلإ لصو ذإ ؛تاعّقوتلا قوف
 «يتيوكلا ةمألا سلجم مهنم نّركتي ًابئان ٠١ لصأ نم ًابئان 4
 اهقافتا لاح يف ةلتكلا هذهل حمست ةيعيرشت ةيبلغأ لثمي ددعلا اذهو

 يه تيوكلاف «ةموكحلا اهيلع قفاوت مل نإو ةدرفتم نيناوقلا رارقإب

 همسا يسايس نّوكم ىلع يوتحت يتلا ملاعلا يف ةديحولا ةلودلا

 ملاعلا يف ةيقيقحلا تايطارقميدلا لك يف امنيب (ةضراعملا ةيبلغألا)

 !ةيلقأ ةضراعملاو ةمكاحلا يه ةيبلغألا نوكت

 الو يسائر وه ال :نيجه ماظن يتيركلا يسايسلا ماظنلا نإ

 يفكيو بعشلا نم ةبختنم ريغ تيوكلا يف ةموكحلاف «يناملرب وه
 ةموكحلا ةيقبو «نيبختنملا ءاضعألا نم دحاو بئان اهيف نوكي نأ
 ةموكحلا ءاضعأ ددع لصيو ناملربلا جراخ نم لّكشت نأ نكمي
 مهل قحيو ناملربلا ثلث نولّتمي ًاريزو رشع ةتس ىلإ ددعلا ةلمتكملا

 نينّيعم لب بعشلا نم نيبختنم ريغ مهنأ نم مغرلا ىلع «تيوصتلا

 .ريمألا لبق نم

 سيلو يدرف لكشب نوبختنُي ًابئان 50« نم نّوكتيف ناملربلا امأ

 ال باّونلا نم ناملربلا ىلإ نولصاولاف هيلع ًءانبو «ةيبزح مئاوق ربع
 لّكشي نم سيل مهنوكل ةرم «قيبطتلل ًالباق ًاجمانرب نولمحي
 ربع اوبختني مل مهنأل ىرخأ ةرمو «(ةيذيفنتلا ةطلسلا) ةموكحلا
 ةنكمم ةدّحوم عيراشم تاذ ةيناملرب تايبلغأ قّقحت ةيبزح مئاوق

 امبر ةيباختنالا ةلمحلا لالخ هنأ رمألا يف ام لك نإ لب «قيبطتلا

 اهقيقحتل نولمعي ةكرتشم راكفأ ىلع نيحشرملا نم ةعومجم عمتجت
 قفتت امبر وأ «ناملربلا ىلإ مهضعب وأ مهلك اولصو لاح يف
 لعلو .مهلوصو دعب ناملربلا ةَّبق لخاد ءاضعألا نم ةعومجم

 !ًادبأ لبق نم رخآلا قتلي مل مهضعب
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 يأ «ةنّدقم ريغ تيوكلا يف ةيبزحلا ةايحلاف «قبس ام ىلإ ةفاضإ
 اذه: ةيساسلا تارخألا لبغ مظني نوناق تيوكلا يف دجوي ال هنإ
 تارشع ذنم ةيسايسلا بازحألاو تالتكتلا دوجو نم مغرلا ىلع

 يتلاو ةنلعملا اهتاطفايو اهتمظنأو اهحئاول اهلو «تيوكلا يف نينسلا
 .ةمئاق بازحأ اهنأ ىلع ةطلسلا مهيف نمب عيمجلا اهعم لماعتي

 «ةيتيوكلا ةيطارقميدلا» ىّمسي امل ةنيجهلاو ةبيرغلا ةبيكرتلا هذه
 ءامسألا رّيغت لعجت ءاهزواجت تقولا كلذ ىتح عطتسن مل يتلاو

 نمو «يتيوكلا يسايسلا دهشملا يف ةرثؤم ريغ ةيلمع صاخشألاو
 كارحلا لحارم رخآ ىف ةيبابش ىوقك انتابلاطم تناك كلذ لجأ

 كنت ةيفانلا ةعللا نفازق نيقتي ههوكحو. محملا ريغات طاقبأل
 ةحاس» فراشم ىلع انعمجت هنع نلعأ ام اذهو ءًايرذج ًارييغت
 .م١١١5 ربمتبس /لوليأ ١7 يف «ةافصلا

 (ةيلكشلا) ةلازإلاب ةحرفلا نم مغرلا ىلعو «قبس ام ىلع نب
 كارحلا يف هبقلن امك (عولخملا) ءارزولا سيئر حابصلا دمحملا رصانل

 لضفأب نكي مل حابصلا كرابملا رباج نأ الإ ءيسايسلا دهشملا نم
 ىتلا تاهجاولا ىف ال ةيسايسلا ةبعللا دعاوق يف ةلكشملاف ءهقباس نم

 ةلاحلا:ءاقب نم ةديفتسملا ذوفنلا ىوقو ةعقحلا ةطلشلا اينلخ نسي

 .يتيوكلا روتسدلا عضو نيح م1977 ماع ذنم يه امك ةيسايسلا

 دحأ ؛ديدج جهن ءديدج سيئر «ةديدج ةموكح» راعش ناك دقل
 بعشلا كارح يف بابشلا اهقلطأ يتلا ةمهملاو ةسيئرلا تاراعشلا

 نأ الإ هترادجو راعشلا قاقحتسا نم مغر ىلعو «ةيطارقميدلا وحن
 دعاوقلا لظ يف ًاليحتسم نكي مل نإ عقوتم ريغ هل يلمعلا قيبطتلا
 تعاطتسا ءًايلكشو ًايرهاظ رييغتلا ناك كلذلو ؛ةمئاقلا ةيسايسلا
 طاقتلاو يبعشلا بضغلا صاصتما تايلكشلا كلت لالخ نم ةطلسلا
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 فرتعملا ريغو يطارقميدلا ريغ اهجهنو اهطخ فانئتسال اهسافنأ

 .دوقع ذنم ةيبعشلا ةدارإلاب

 طاقتلا ًاضيأ ةيديلقتلا ةضراعملا تدارأ ؛ةلباقملا ةهجلا يفو
 هنم ةدافتسالا ةلواحمو ىسايسلا (رصنلا) اذه نم ةدافتسالاو اهسافنأ

 ًالصأ هيلإ تلصو امم دعبأ ةيؤر كلتمت نكت مل ةضراعملاف «ًايلمع
 فقس نم كارحلل ةباشلا ةعيلطلا هيلإ تلصو ام ىلإ دعب لصت ملو
 .«ةبختنم ةموكحو ةيروتسد ةرامإب» بلاطي ريثكب ىلعأ

 ةموكح ةيامح ىلع تلمع اهنأ ةضراعملا فقوم ىلع للديو

 ءارزولا سيئر ىلإ مّدقي باوجتسا نع نالعإ لوأ مامأ كرابملا رباج

 ةيسايسلا رطألاب دعب رظأتي مل ناملربلا ىلع ديدج بئان لبق نم
 نيذلا باّونلا عم ماجسنالا مدعو درمتلا ةعزن ىلإ ليميو «ةيديلقتلا

 ديبع روتكدلا وه بئانلا كلذ ناك «(نيمرضخملا) اميس الو هوقبس

 بئانلا ناويد يف ةصاخلا تاّوقلا هتّلتسا يذلا روتكدلا «يمسولا

 ناويد» ثادحأب فرع ام ىف ميشهلا يف رانلا راشتنا نمألا تاوارهب

 .م١٠١1 يف ؛شيرحلا

 مايأ دعب يأ م1١١٠ رياربف /طابش نم رشع عساتلا ةليل يفف

 ديبع روتكدلا بئانلا أجاف «ةيناملرب ةسلج لوأ نم طقف ةليلق

 «يريطملا ىسوم دجام» ناويد يف نلعأ ثيح عيمجلا يمسولا

 يباطخلا ناجرهملا اورضح نيذلا ناملربلا ءاضعأ نم ددع روضحبو

 ةفيحص ةليللا عّقوأس انأ» :ًالئاق ءارزولا سيئرل هباوجتسا نع
 مدص .«اهيلع يعم اوعقوت نأ مكديرأو ءارزولا سيئر باوجتسا
 مهنم نوكتت نيذلا ءاضعألا نم ددع ردابف «نالعإلا اذهب عيمجلا

 لاقف ءباوجتسالا اذه نم مهفقوم نالعإب ةضراعملا (ةييلغألا)
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 كباوجتساب سانلا دعسأ يمسولل لوقأ» :شبرحلا ناعمج بئانلا

 ىلإ ةدوعلا ىنمتتو ةنتفلا ريثتو لئابقلاب نعطت فارطأ ئجافملا
 نم انبارغتسا يدبن» :يمجعلا رامع بئانلا لاق امنيب «ةطلسلا

 ريغ تيقوتلا» :موهادلا ردب بئانلا لاقو «عفاودلاو تيقوتلا
 ةأجافملا نع منت ةلثامم تاحيرصتب نورخآ باّون حّرصو ««بسانم
 ضفرلاو ةشهدلاو

 ةيبلغألا اهتعبتا ةسايس نع رّبعت ةيبلغألا باّون تاحيرصت تناك
 «نيناوقلا ّنسو عيرشتلا ىلع اهتردقو اهمجح ىلإ تنأمطا نيح

 ناملربلل رمع لوطأ نامضل ةئدهتلا ىلع موقت ةسايسلا كلت تناك
 ءاهميدقت نومزتعي اوناك يتلا نيناوقلا نم ديدعلا عيرشت نم مهنكمي

 معانلاو سلسلا يسايسلا كيتكتلاو ءودهلا نم ةرتف ىلإ جاتحي اذهو
 اهيقرو ةيوكديلل مهتيامح ينعي ال اذهو .مادصلاو ةهجاوملا ال
 ردق ربكأ ريرمت يه فورظلا كلت يف مهيلإ ةبسنلاب ةيولوألا نأ ردقب
 .نوَرَي اوناك امك ةّمهملا نيناوقلا نم

 ةموكحلا ةبغر عم ةئدهتلا يف اهتبغرو ةضراعملا تاريدقت تقالت
 تاّره ىلإ ضّرعتلا مدعو ةموكحلا يف رارمتسالاب ءارزولا سيئرو

 ىلع ةظفاحملا ديري كرابملا رباج ءارزولا سيئر نأ ةصاخ ؛ةركبم
 ةلئاع عرف نم دحأ هيلإ هقبسي مل يذلا ةلودلا يف مّدقتملا بصنملا

 نيتبغرلا يقالت ىلع ًءانبو «ةمكاحلا حابصلا ةرسأ نم دمحلا

 طشنلا (طيسولا) رودب مايقلا ةعاس ١4 لالخ ةضراعملا تعاطتسا

 «يمسولا ديبع روتكدلا بئانلا بوجتسملا نيب رشابم ريغ لكشب نإو
 ىلإ ةطاسولا هذه تضفأو «كرابملا رباج ءارزولا سيئر بّوجتسملاو

 ةموكحلا تباجتسا نأ دعب «ةباوجتسا يمسولا ديبع بئانلا قلعي نأ

 «نيلقتعملا بابشلا نم ةعومجم ليبس ءالخإ وهو هبلاطم ضعبل
 .ةصاخلا ةيئاضفلا نطولا ةانق مامأ مهجاجتحاو مهعّمجت ببسي
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 نم يهو ءريطم ةليبق نم ناّبشلا نم ةعومجم تعّمجت دقو
 ١ ماا موي تاباختنالل ةقباسلا ةليللا «تيوكلا يف لئابقلا ربكأ
 ضعب ىلع ًاجاجتحا ةصاخلا نطولا ةائق مامأ م7١١٠ رياربف /طابش

 ليبن» ةيناملربلا تاباختنالا يف حّشرملا اهقلطأ يتلا ظافلألا

 ةصاخ ءاهل ةءاسإو ةليبقلا نم ًاصاقتنا بابشلا اهربتعاو ««لضفلا

 يف ةيرصنعلاو ةيهاركلل ةريثم فقاوم نم حّشرملا اذه نع فرُع امل
 يوئفلا باطخلا كلذل اهمعدو هل ةطلسلا مادختسا نمو «عمتجملا

 .جهنمم لكشبو ةليوط تاوئس داس يذلا

 ديبع روتكدلا لاق ةصاخلا يارلا ةانق عم ينويزفلت ءاقل يفو
 يف انأو تانيمطت ينتءاج» :هباوجتسا قيلعت بابسأ نع يمسولا

 ًاروف يباوجتسا رواحم دحأ ةجلاعم مت هنأ ةمألا سلجم يف يبتكم
 ام يف ةصاخو ةماعلا تايرحلا فلمب قّلعتملا لوألا روحملا وهو
 هذه تيأر اًملف ءنطولا ثادحأ ةيضقو نودبلا فلمب قّلعتي

 اهنم ةديج ةرداب يهو ةموكحلا لبق نم دج ةعيرسلا ةباجتسالا

 .ةرواحملا ةيقب ةجلاعم نيح ىلإ يباوجتسا تقّلع

 نم مغرلا ىلعو تيوكلا نأ حضّتي «قباسلا دهشملا نم

 دمحملا رصان قباسلا ءارزولا سيئر طاقسإ ىلإ تدأ يتلا ثادحألا

 ةنوخس أدهت ملو يسايسلا بارطضالا ءاوجأ اهرداغت مل «هليحرو

 يه تلاز ام يسايسلا لمعلل ةمكاحلا دعاوقلاف «ةيسايسلا ةحاسلا
 لح نع ةزجاع كلاز امو ىتيوكلا ئسايسلا ىطاعتلا ف ةمكاحلا
 1 : : .تالكشملا

 «ةحضاو سلجملا ىلع ةيناملربلا ةضراعملا ةرطيس تناك

 دّيسلا ةيديلقتلا ةيتيوكلا ةضراعملا زومر دحأ اهزاح سلجملا ةسائرف
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 رخآلا حّشرملا لباقم يف ءًاتوص 78 ىلع هلوصحب نودعسلا دمحأ
 «ةيحان نمو ؛ةيحان نم ىلاربيللا راّيتلا لّثمي يذلا رقّصلا دمحم ديّسلا

 ةرابع تيوكلا يف يهو «ةيديلقتلا ةيراجتلا ةقبطلا لثمي ةليصأ ىرخأ
 تيوكلا يف ةراجتلا تنهتما يتلا لئاوعلا نم ةليلق ةعومجم نع
 ربكأ ليصحت ىف طفنلا دعب اهذوفن نم تدافتساو «طفنلا لبق ةميدقلا
 تيوكلا تناك لاو ةيفوكحلا تاقئضلاو تاصقانملا نم. نكمم ردق
 لثمم رقصلا ديّسلا نكل ءةيتحتلا اهتينبو ةينارمعلا اهتضهنل اهيلإ جاتحت
 ةعقوتم ةجيتن هذهو «طقف ًاتوص ١48 ىلع الإ لصحي مل ةئفلا كلت

 هتدهش «ًاريبك ًايفارغميد ًارّيغت سكعت يتلا يتيوكلا ناملربلا ةبيكرتل
 ةيرقلا كلت دعت مل تيوكلاف «ةيضاملا ةئنس نيسمخلا لالخ تيوكلا .

 ا هلوطو راتمأ 5 هعافترا زواجتي ال روسب ةطاحملا ةريغصلا

 كلت يه تيوكلا لب «ةمسن فلأ نيسمخلا ةبارق هناكسو «تارتموليك
 ددع غلبيو عّبرم رتموليك فلأ ١8 غلبت يتلا ضرألا نم ةحاسملا

 ربكألا ةبسنلا اهيف لئابقلا لّكشتو «ةمسن فلأ يتئمو ًانويلم اهينطاوم
 «ةلودلا تاعاطق ةيبلاغ مه اهؤانبأ حبصأ يتلاو ةئملا يف 0 غلبت ذإ
 هذه ليمو .اهتاعماجو اهدهاعمو اهسرادم ةبلطو نييعماجلا اهتذتاسأو

 ددشتلا ىلإ برقألا ةظفاحملا ةايح ىلإ عمتجملا نم ةبلاغلا ةئفلا

 نييمالسإلا ناضتحا ىلع ردقألا اهلعج ءءارحصلا ةئيب عم يهامتملا
 ةسردم «ةيدجنلا ةسردملا ىلإ ةيمتنملا ةيفلسلا راكفألاب نيرثأتملا

 لازت ال يتلاو ءرشع نماثلا نرقلا يف ةثعبنملا باهولا دبع نب دّمحم
 . .ةقطنملا يف ةيرئاشعلا ةيساسبلا ةمظنألا نم ةموعدمو ةّيعرم

 ىلع اهلالظب تقلأ عمتجملل ةينيدلاو ةيعامتجالا ةبيكرتلا هذه
 عقاو ليثمت نم برتقت تاباختنا لكو تاباختنالا هذه جئاتن
 ةّيوه لّكش يذلا يئاقلتلا يعيبطلا ليثمتلا اذهو «يتيوكلا عمتجملا

 ىوقلا زكارم نم ةعومجم لبق نم هب برم ريغ ةمألا سلجم
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 سيسأت ذنم ةطلسلاف «مهل ةيقيقح ةلكشم لّثميو عمتجملا يف ذوفتلاو

 لئاوعلاو رسألا نم ةدودحم ةعومجم نيب قافتالاب تماق ةلودلا
 امو ناك قافتالا اذهو «حابصلا ةرسأ ةمكاحلا ةرسألا نيبو ةيتيوكلا

 هساسأ ىلعو ةيادبلا ذنم هودقع نيذلا هفارطأ حلاصم يعاري لاز

 تناك كلذلو «قافتالا كلذ يف نيلعافلا نيب ىوقلا زكارم تعّزوت
 ًادوجوم نكي مل ةضراعملا يف ديدج لعافو رصنع لوخدب ةلكشملا
 ةعيبطب هحلاصم ّعرت ملو «تيوكلا سيسأتل لوألا قافتالا يف

 رّوطتو مجحلا ةدايزو عّسوتلا رصنعلا اذهل لفك نمزلا نكل .لاحلا

 دعب ةدّقعملا ةيندملا ةايحلا يف ةكراشملاو «ميلعتلا لوخدب ةيعونلا

 .ةفلكتملا ريغ ةوادبلا ةايح ةطاسب نع ىلختلا

 لدبتت ءامسأ ىلع سيل تيوكلا يف عارصلاف «بابسألا كلتلو
 وأ انه ةيئزج ةلكشم لحت نيناوق تسيلو «يتأتو بهذت صاخشأو

 ذوفنو ىوق زكارم ةلكشم تيوكلا يف ةلكشملا كانه ةسسؤم عئشنت

 قافتا ىلإ عّلطتت ةحومطو ةديدج ةباش ىوق زكارمو ةيديلقت ةميدق
 لكشب ذوفنلاو ىوقلا زكارم عيزوت ديعيو ةديدج ةلود ئشني ديدج
 ةحلصمو فارطألا عيمج ةحلصم نمضيو عيمجلا بعوتسي لداع

 الو ةميدقلا ىوقلا زكارم هلبقت ال ام اذهو ءةكرتشملا نطولا
 رباع باوجتسا يف تسيل ةلكشملا نأ حضّتي انه نمو .هلّمحتت
 ريغو ئجافم لالتخا يه ةلكشملا لب «ةتّقؤم ةئثدهت يف لحلا سيلو

 بجي ةيديلقتلا ىوقلل يقيقح ديدهتو .ىوقلا نيزاومل هيف بوغرم
 .مايألا اهيوطتس تايلكش كلذ ادع امو «هيلع ءاضقلاو هؤاهنإ

 نم ةئملا يف 7١ نم رثكأ لّكشت يتلا ةضراعملا تذوحتسا

 لئاسر نكت ملو «ةيناملربلا ناجللا ىلع نيبختنملا ءاضعألا

 حسفو ةكراشملا يف ةبغرلاب ةيلقأللو ةطلسلل «ةضراعملا ةيبلغألا»

 بيترتب ةيبلغألا تأدبو «ةيرغم ناجللا يف لوخدلا يف اهل لاجملا
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 دعب فنأتستس يتلا ناملربلا تاسلج بسحب اهتلودجو اهتايولوأ

 ديعو رياربف /طابش ؟0 قفاوملا لالقتسالا ديع ةينطولا دايعألا ةلطع

 /طابش 7١ قفاوملاو مشاغلا يقارعلا وزغلا نم تيوكلا ريرحت

 .رياربف

 عورشملاو ميظنتلا ىلإ لاجترالاو ةيوفعلا نم (مدحا»

 ؛ناملربلا ةَبق تحت باّنلا هلوادتي اميف طقف نيلوغشم نكن مل
 ىلإ انلصو انّلعل يذلا هسفن لوألا عّبرملا يف اننأ ًاحضاو ناك دقف
 ليجك انلغشي ناك لب «هراطإ ىف لازن ال انّنكل ءام ًانيح هفارطأ
 :سايسلا ةعلت ةدينِع دعاوقلا ةمزاللا ةيضرألا سسؤن نأ مداق
 ناك «سوردلا نم ريثكلا انتمّلع ةبيرقلا ةيضاملا انتبرجتف «ةمئاقلا

 ةديدجلا انراكفأ هيلع لمحن يسايس نايك نم دب ال هنأ اهّمهأ نم
 طيسولا اذه نأو ًةصاخ ءطيسو ىلإ ةجاحلا نود نم عمتجملا ىلإ
 .هتفلأو اهفلأ ةيديلقت دعاوق ىلع يسايسلا بعللا داتعا دق

 انكارح تاتش عمجو يسايسلا انكارح جاضنإ عوضوم ناك

 تناك ىتلا تاعوضوملا دحأ ةيبابشلا تاعومجملا ةصاخو ىنطولا
 .ىلوألا مايألا ذنمو لقتعملا يف انتاشاقن لحم

 ىلع ةركفلا حرط يف ةرشابم انأدب لقتعملا نم انجورخ دعبو
 ىلإ تارايزب انأدبو ءراوحلاو شاقنلا ةرئاد انعّسوو انباحصأ

 يسايسلا لمعلا ةيمهأ ىلإ ريشنو انبلاطم حرشن نيواودلاو سلاجملا

 .ينطولا انكارح يف لاجترالاو ةيوفعلا ةلاح نم جورخلاو مظنملا

 اذه يف طشنألا «يفاك» ةيتيوكلا ةيبابشلا ةكرحلا يف انك
 ام يف تاعامتجا ةدع ائدقعف .«تاعومجملا ةيقب نيب نم كّرحتلا

 ءًافرتحمو ًامظنم ًايسايس ًالمع نوكيل انكارح ريوطت ةركف ةرولبل اننيب

 نكن



 ًاعسوم ًاعامتجا م١١١1 ربمسيد /لوألا نوناك رهش رخاوأ يف اندقع
 ناكو .«يفاك» ةيبابشلا انتعومجم ءاضعأ نيب اهتلوادمو ةركفلا حرطل

 ةيليبشإ ةقطنم يف يمجعلا يداه ملاس خألا ناويد يف ًءاسم كلذ

 نيتنجل ليكشتب صلخ ليوط شاقن رادو «تيوكلا ةمصاعلا بونج
 نايكل ةيلخاد حئاولو ساسأ ماظن ةغايص يهو اهسفن ةمهملاب ناموقت

 نيرّوصت ىلع لصحن ىتح نيتنجل اهانلعجو .كارحلا مظني يسايس
 رظنلا تاهجوو راكفألا فالتخا نم ديفتسنل هسفن فدهلل نيعونتم

 نم ءاهتنالل رهش ةلهم نيتنجللا انيطعأو «ةدح ىلع ةنجل لك يف
 .ةمهملا

 لك عم راوحلا تاسلجو تارواشملا دقعن ءانثألا هذه يف انك

 ىوقلا نع لقتسم مظنم يسايس لمعب رّشبن اّنكو «هءاقل اننكمي نم

 عم انسلجو ءاهلثميو هتيؤرو كارحلا راكفأ ىئبتي ةيديلقتلا ةيسايسلا

 يأل داعيتسا وأ زييمت نود نم عيمجلا ىلع نيحتفنم اكو نيريثكلا

 اذه عمجت ةكرح داجيإ ىلإ قدصب ىعسن انك دقف .ةئف وأ صخش

 سيئر ليحر ىلإ ىدأو قبس يذلا كارحلا يف لّثمت يذلا عونتلا

 .دمحملا رصان قباسلا ءارزولا

 دقع يف نودهتجي «يفاك» ةيبابشلا انتعومجم يف ءاضعألا ناك

 نكلو ءمهعم ةركفلا لوانتل دارفألاو بابشلاب لاصتالاو تاءاقللا
 ةئفلاف «كارحلا يف ءاسنلا ةئف عم لصاوتلا يف ةلكشم انتهجاو
 روضحلاو ماعلا يسايسلا نأشلا نع ريبك دح ىلإ ةديعب ةيئاسنلا

 ًاددع ءًادودحم يقب دوقع ذنم ةيديلقتلا ةيسايسلا ىوقلا يف يئاسنلا

 ةديدج راكفأبو ديدج يسايس لمعب فيكف ءريبك دح ىلإ ًاريثأتو
 ىلع نكل ءآالعف ةبعص ةمهم تناك دقل !؟ةيرذجو ةيمّدقت رثكأو
 .بناجلا اذه يف مّدقت قيقحت - ًايئزج - انعطتسا كلذ نم مغرلا

 لاك



 يف ءاسنلا نم ةعومجمل ًارّثصم ًايفيرعت ًاعامتجا اندقع دقل
 هترضح «تيوكلا ةمصاعلا جاربأ دحأ يف ؛روتيد افاج» اهمسا ةوهق

 نم يعم رضحو «رمحلا ةراسو «سيردلا ةراسو «يريسعلا ءاميش

 يتلا ىلوألا ةّرملا هذه تناكو ءسيهيلبلا دّمحم بابشلا نحن انبناج

 ىلع يحئال يميظنت نايك يف يسايسلا انكارح ميظنت ةركف اهيف حرطت
 لعفلا دودرلو هتيعونل امهم ءاقللا ناكو «تاباشلا نم ةعومجم
 نهدادعتسا نيدبأ نرضح نمم ًاددع نأ ةجردل «ةركفلاب ةبحرملا
 . ةرشابم عامتجالا دعب ةكراشملاو لمعلل

 ىلع ةزّفحمو أَدج ةيباجيإ عامتجا لك بقع انرعاشم تناك
 ةرتفلا كلت لالخ ًاموي فقوتن مل ًالعفو «تاءاقللاو دهجلا نم ديزم
 نأ يف اندعاست راكفألا تناكو «ءلاصتا وأ ءاقلل بيترت وأ ءاقل نع
 .ناكمإلا ردق تالكشملا ىفالتت ةيادب أدبن

 نوناك 5١ يف ناتفلكملا ناتنجللا تمّدقو ءرهشلا ةلهم تهتنا

 ًالك ناتنجللا هيلإ تلصوت ام ناكو ءامهيريرقت م17١7 رياني /يناثلا

 ّمتف ءأابعص امهنيب عمجلا نكي ملف ريبك دح ىلإ ًابراقتم ةدح ىلع
 .ةعجارملاو شاقنلل ةزهاج ةدحاو ةغيص يف نيتغيصلا عمج

 يتلا تادّوسملاب انثعب «ةديدع تاليدعتو ليوط شاقن دعب

 تاهجو ذخأل كارحلا بابش نم ددع ىلإ ةدام (88) تنّمضت
 . اهرارقإل ًادادعتسا اهيف مهرظن

 ةشقانمب كارحلا ىلعاف نم نكمم ردق ربكأ كراشي نأ ديرن انك

 عيمجلل حوتفم ماع عامتجا ىلإ انوعدف ءاهرارقإو اهدامتعاو ةركفلا
 ديدجلا نايكلا اذه دامتعاو ءاهتشقانمو ةركفلا لوادت ىف اوكراشيل
 ةيوفعلا نم» هانيمسأ رمتؤم نع اًنلعأف ءهيف ةكراشملاو

 نيماحملا ةّيعمج حرسم يف «عورشملاو ميظنتلا ىلإ ...لاجترالاو

 اب



 رياريف /طابش ١8 7! نيموي ىدم ىلع تيوكلا ةمصاعلا يف

 رمتؤملا اذهل دادعإلل ةنجل انلكشو م٠

 مهمامتها نوريثك ىدبأو ءبوص لك نم تاللاصتالا انتءاج

 رمتؤملل تادادعتسالا انأدبو «رمتؤملا يف ةكراشملاو روضحلاب

 نم لكل عماج مم نايكب جرخن نأ قدص لكب هنم اندرأ يذلا

 ةيقيقح ةيطارقميدب حومطلاو راكفألا انكراشي

 ريغ ًافرتحم ًايبزح ب ًاميظنت لومأملا نايكلا ناك
 رارغ ىلع يسايس بزح سيسأت ىلإ حمطن اّنك ءيجولويديأ
 ملاعلا يف ةدوجوملا ةجلدؤملا ريغ ةيجماربلا ةيسايسلا بازحألا

 دارفألل ةكرتشملا مومهلاف ءداكت وأ ةيبرعلا انتقطنم هيلإ رقتفتو عمجأ

 يتلا تايجولويديألا نيب عارصلا نع نوكت ام دعبأ تسلا
 ةدوسم تلخ كلذلو «لئاط نود نم نمزلا نم ًاحدر انتفزنتس

 ؛ةيجولويديأ تازايحنا يأ نم رمتؤملا يف حرط يذلا 0

 ًاعيمج اهنومضم يف يدانت يتلا ةيساسألا تاكرتشملا ىلع ترصتقاو
 ةدارإ دامتعاو ءرارقلاو ريبعتلاو ريكفتلاو داقتعالا ىف دارفألا ةّيرحب

 يطا يع هس انملا دكار امصلا دكا ادوشو ًاساسأ بعشلا

 نم ترضحو .«.صخش ٠٠٠١ براق ددع رمتؤملا ىف كراش

 ىيحيلا لصيف بئانلا :لثم «ةمألا سلجم ءاضعأ نم ةعومجم مهنيب
 ةديسلاو راجّنلا مناغ روتكدلا :لثم ةذتاسأو «يمسولا ديبع بئانلاو

 نيلعافلاو ءاطشنلا نم ددعو يرصملا رصان ذاتسألاو ناعوجلا رثوك
 :اهناونع ةودنب لوألا هموي يف رمتؤملا أدبو «ةيسايسلا ةحاسلا يف

 روتكدلاو ديزلا دياز ذاتسألا اهيف كراش ؛يبابشلا كارحلا مييقتو دقن#

 ساسألا ماظنلا نع هتمّدق زجوم حرش اهيقعأ مث «بيهولا دمحم
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 اهيلع يوتحي يتلا ةيسايسلا جماربلا نعو «بقترملا نايكلل حرتقملا
 حالصإلا عورشم يف سيئر ءزجك يباختنالا ماظنلا ىلع تزكرو

 مويلا ءاسم رمتؤملا لامكتسا ىلإ ةوعدلاب مويلا متتخاو «يسايسلا

 ةحئاللاو ساسألا ماظنلل ةحرتقملا ةدّوسملا ةشقانمب ءدبلل يلاتلا

 .اهرارقإو اهدامتعا مث نمو «ةدام «ةدام «ةيلخادلا

 يف انيقلت «يلاتلا مويلا قوشب هيف انّرظتنا ًالفاح ًاموي ناك
 ةيطغتب رمتؤملا يظحو «ةديدع تاراسفتساو تالاصتا ةليللا كلت

 قافو ًازاتمم لوألا مويلل انمييقت ناكو .ةدّيج ةيمالعإ ةعباتمو
 . انتاعقوت

 داقعنا أدب «م١١5؟ رياربف /طابش ١8 يلاتلا مويلا ءاسم يف

 ىلع رصتقت ةقلغم ةسلجلا تناكو ةنماثلا ةعاسلا مامت يف رمتؤملا

 سيسأت يف ةكراشملاو مامضنالا جذامن يف مهءامسأ اولجس نيذلا

 ءاوضع ١1١ زواجت دق نيلجسملا ددع ناكو «ىسايسلا نايكلا اذه

 لمعلا يف نيطرخنملا ءاضعألا ددع ىلإ سلا ريبك ددع وهو

 ال ةيتيوكلا ةيسايسلا تاميظنتلا ربكأف «تيوكلا يف يبزحلا يسايسلا
 ءاضعألا لك اهيف عمتجي يتلا ةيمومعلا اهتيعمج ءاضعأ ددع زواجتي

 ءاضعأ ددع زواجتي ال نم ةيسايسلا ىوقلا ضعب كانهو وضع ٠6

 .ًاوضع 0٠ ةيمومعلا اهتيعمج

 ددع نم يسايسلا اهريثأتو اهتوق دمتست ال ةيسايسلا تاميظنتلا نإ

 نوقبيس مهددع غلب امهم مهف «كلذ دئاوف نم مغرلا ىلع اهئاضعأ

 ةوق نإ لب ؛ةبخانلا ةلتكلا نم ىتح لب بعشلا نم ًادج ةليئض ةبسن
 بزحلا راكفأل سانلا دييأت بسحب «نوكي ةيسايسلا تاميظنتلا

 .تاباختنالا يف اهل تيوصتلاو هتاحورطأ يتبتو .«يسايسلا ميظنتلاو

 ىلإ مامضنالا يف نوبغارلا ءاضعألا ددع ناك لاوحألا لك يف
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 هّدرم اذهو «تاعقوتلا قاف دقو ًاريبك ديدجلا يسايسلا نايكلا اذه
 «ينطولا كارحلا يف صالخإو ةيلعاقب اوكراش نمم نيريثك نأ ىلإ

 فلتخم نيب نم ًايقيقح ًاريبعت مهتاعّلطت نع رّبعي نم اودجي مل
 .ةيتيوكلا ةحاسلا يف ةدوجوملا ةيسايسلا ىوقلا

 رياربف /طابش نم نيرشعلاو نماثلا ةليل يف رمتؤملا ىهتنا
 اهراصتخاو ةيندملا ةيطارقميدلا ةكرحلا سيسأت نالعإب مآ

 تنكو ديدجلا نايكلا مسال تارايخ ةدع تحرط نأ دعب ءكمدح»

 ةكرحلا» وه ةكرحلا مسا نوكي نأ ىلإ وعدي حرتقمل ُتّوص دق
 «كلذ فالخ تاوصألا ةيبلغأ يأر ناك نكلو «ةيندملا ةيتيوكلا

 داقتناو ةديدع تالؤاست راثم ناك مهم رمأ ىلإ ريشأ نأ بحأ انهو

 نأب «كارحلا يف نيلعافلا بابشلا ضعب نم ٌدقن انيلإ هّجو دقف

 ةموسحم تابيترتلاو رومألا نأو «ًايلكش ًارمتؤم ودبي رمتؤملا اذه
 ًامارتحاو خيراتللو .يفاك ةيبابشلا ةعومجملا لبق نم رمتؤملا لبق
 نحن انبّتر دقل حيحص .ةلأسملا هذه حيضوت بجي رومألا قطنمل
 نم نيرخآ عم انددعأو رمتؤملل «يفاك» ةيتيوكلا ةيبابشلا ةكرحلا

 دوجو نم دب. ال هنأل كلذو ساسألا ماظنلا ةدّوسم ةكرحلا جراخ

 نم ققحتت نأ نكمي ال دوهجلا كلت لكف ءةمهملا هذه لّمحتت ةهج
 لمعلا اذه يف نيديدع انرواش اتكو ءةيلوؤسملا لّمحتي فرط نود

 اوكرتشا نيذلا نم ليلق ددع مهنم باجتساو لقتعملا يف انك نأ ذنم

 نم لك ىلإ ةماع ةوعد انهججو اننأ وه رخآلا رمألا ؛هيف انعم ًايلعف
 ءهرارق كلمي ماع رمتؤم يف ليدعتلاو ةفاضإلاو ةشقانملا دارأ

 ةعجارملا لامكتسا ىتح ءاش تقو يأل ديدمتلا رارق كلميو

 ام ىدبأو كراشم 7٠١ براقي ام رضح لعفلابو «تاشقانملاو
 نم نكت مل ةيبلغألاف .مامضنالا يف مهتبغر ًاوضع 17١ براقي

 م١



 ًاوضع 4١ لا زواجتي انددع نكي مل ذإ ؛يفاك ةيبابشلا ةعومجملا

 .ماعلا رمتؤملا عبر نم لقأ يأ

 امّبرو دقنلا نم ملسي نل دهجو لمع يأ نأ ةعانق انيدل تناك

 عقرتم وهو انيلإ ةبسنلاب ًالوبقم كلذ لك ناكو «حيرجتلاو نعطلا

 «ًالداعو ًاباوص هارن امب موقت نأ انيأر كلذلو «نابسحلاب ذوخأمو

 انوجرو مهانوعد نم نكل ءاهل ًامارتحاو انتاعانق عم ًاماجسنا

 لجأ نم نوكي نأ ىلإ حمطن يذلا لمعلا اذه يف انل مهتكراشم

 .صاخشألاو ءامسألا لجأ نم ال فادهألاو ةركفلا

 دامتعا دعبو «تاعاسل تدتما يتلا تاشقانملا نم ءاهتنالا دعب

 ةئيه ماعلا رمتؤملا بختنا «ةيلخادلا ةحئاللاو ساسألا ماظنلا
 ءارجإ ىتح ةكرحلا نوريدي ءاضعأ ةسمخ نم ةنّوكم ةيريضحت ةيلاقتنا

 «دمتعملا ساسألا ماظنلا بسحب نيعوبسأ لالخ ةيلخاد تاباختنا
 ليسأ «يسمونلا داّمح «يردنكلا مشاه :مه ةسمخلا ءالؤه ناكو

 .يناحيذلا لالط ؛يدياذلا لعشم «فاّرصلا

 تاونس ثالث دعب

 ةبرجت مييقت يف ًايعوضوم نوكأ نأ عاطتسملا ردق لواحأس
 بتكأ انأو نآلا اهسأرأ ىتلاو (مدحا ةيندملا ةيطارقميدلا ةكرحلا

 تاوئس ثالث نع ديزي ام دعب يأ «م6١١5 ةنس ىف روطسلا هذه

 مازتلا يف حلفأ مل اذإ ميركلا ئراقلا ينرذعيلو ءةكرحلا سيسأت نم

 ىلإ ةبسنلاب وه امك َيلإ ةبسنلاب ؛مدح» ةكرحلا هذهف ءةيعوضوملا

 .ةيسايس ةكرح نم رثكأ مويلا اهئاضعأ ةيقب

 ةكرحلا ءاضعأ نم فرعأ نكأ مل يننإ تلق نإ غلابأ ال
 اهتاون نيوكت ذنم يأ اهسيسأت نم ةنس لبق ًادحأ ةيندملا ةيطارقميدلا

 ام



 نإف كلذ عمو «نيوضع وأ ًاوضع الإ !يفاك ةيبابشلا ةعومجملا»
 نيذلا يناوخإ لب نوبّرقملا يباحصأ مه مويلا ةكرحلا ءاضعأ

 كلت لاوط مويب اموي اهرسيو اهرسع فقاوملا مهعم ينتعمج

 ءاضعأ عيمج ىلع لب يدحو يلع قبطني ال اذهو .«تاونسلا

 .كلذ نم قثاو انأو ةكرحلا

 ةيسايسلا ةكرحلا ةطشنأ يف طقف ةكرحلا ءاضعأ «مويلا يقتلي ال
 «ةساردلاو لمعلا ءالمز مه اوحبصأ دقل لب ءاهتايلاعفو اهتاعامتجاو

 نأ لب ءضعبل مهضعب سلاجملا ءامدن مهو ءرفسلا باحصأ مهو

 ايفطاع ايرعاش افصو سيل فصولا اذه نإ «هبسانو اضعب رهاص مهضعب
 ًالضف ةكرحلا فرعي نم اهب رقي يتلا ةقيقحلا يه لب ءاهيلإ يمتنأ ةكرحل

 نم مويلا انعمجت يتلا طباورلا هذه ربتعن نحنو ءاهيف وضع وه نمع
 اننأ ىلع ةلالد يهو «ةيضاملا تاوئنسلا لالخ ةكرحلا تاحاجن مهأ

 اهلجأ نم انأشنأ ىتلا انتركفل ةنضاح ةيقيقح ةئيب قلخن نأ انعطتسا

 . ىفكو ةيلمعلا ةئيبلا ىلع رصتقم يسايس نايك درجم انسلو ؛ةكرحلا
 دشأ ةكرحلا يف ةيبزحلا حئاوللاو مظنلاب مزتلن نأ انعطتسا امك

 مل ةكرحلا ءاضعأ نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ نم مغرلا ىلع مازتلالا

 حاجن اذهو «لبق نم يبزح لمع يأو ةيميظنت عباوس ةيأ مهل نكت
 لمعلا يف طارخنالا يف يتيوكلا بابشلا ةرادج تابثإ يف مهم
 .مظنملا يبزحلا

 ءاضعأل ةيلاعلا ةيطابضنالا ةكرحلا يف انتازاجنإ مهأ نم ناكو

 تتابف «ءادألاو حرطلا يف زّيمتلاو عادبإلا ىلع ةظفاحملا عم ةكرحلا

 يف يناديم لمع يأ يف رثألا ةحضاوو ةفورعم ةكرحلا تايار
 لماكلا ةكرحلا ءاضعأ مازتلا حبصأ امك ؛يتيوكلا يسايسلا دهشملا
 ةيأ نع دعبلاو ةيبعشلا بلاطملاو ةكرحلا فادهأ ىلع زيكرتلاب
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 ةحاسلا يف ةليمزلا ةيسايسلا ىوقلا عم ةيبزح تافكانمو تانحاشم

 .مهمسَتو ةكرحلا ءاضعأ زّيمت ةقراف ةمالع

 ءاضعأل يلخادلاو ىتاذلا ءادألاو كولسلا روص ضعب كلذ
 يهو ءاهنإف ؛ماعلا يسايسلا لمعلا يف ةكرحلا رود امأ ؛ةكرحلا
 ةيبلغألا ةلتك عامتجال اهب تمدقتو ةردابم تّدعأ دق «ةأشنلا ةثيدح

 ويلوي /زومت ١4 خيرات يف اهتنلعأو نودعسلا دمحأ ديسلا ناويد يف
 تانوكم عامتجا اهفده ةردابمب مكيلإ مدقتن» :اهيف ءاج مل

 عم انقفرأو «يسايسلا حالصإلل ينطولا لمعلا فالتئا يف عمتجملا

 اذه ليكشتل ةماعلا دعاوقلاو تاوطخلا نم ةعومجم ةردابملا هذه
 ؛روتسدلا ةيامحل ةينطولا ةهبجلا» ليكشت ةلواحم تءاجف .فالتئالا
 .اهيف ًامهم ًاءزج ةكرحلا تناكف «م17١٠ ربمتبس /لوليأ ٠١ يف

 يف «ةضراعملا فالتئا» نالعإو ةغايص ىف ةكرحلا تكراش امك
 ١ . يسايسلا هبتكم نم ًاءزج تناكو م16٠7 سرام /راذآ ؟

 ١ يف دوشنملا يسايسلا حالصإلل اهتيؤرب ةكرحلا تمّدقتو

 ةيندملا ةيطارقميدلا ةكرحلا عورشم ناكو «م١١7 ربمتبس /لوليأ

 ةيروتسد ةدام 17 حيقنت حارتقا نع ةرابع وهو لّصفملاو لماكلا

 انككف دق اهرارقإب نوكنو «ةيبعشلا تابستكملاو تايرحلا نم ديزمل
 نّممضت امك «يناملربلاو يسائرلا نّيماظنلا نيب لخملا طابترالا

 نيناوقلاو ةماعلا ةيؤرلاو عورشملا فادهأو لمعلا تاوطخل انعورشم

 ةئيهلا نوناقو باختنالا نوناق اهّمهأو عورشملا قيقحتل ةمزاللا

 .بازحألا نوناقو تاباختنالل ةلقتسملا

 يسايسلا عورشملا ةشقانم يف فالتئالا رأت يف انرعش املو

 اهتابيترتو تانّوكملا ضعبب قلعت اهضعب «ةريثك فورظل هرارقإو
 ةيسايسلا ةيلوؤسملاب انم ًاساسحإو ء«ماعلا فرظلاب قّلعت اهضعبو
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 خيرات يف هرشنو لّصفملا يسايسلا انعورشم نالعإب انمق عمتجملا هاجت
 انميلست ذنم رهشأ ةثالث ماد راظتنا دعب م٠5 ربمسيد /لوألا نوناك ٠

 انراظتناو مئادلا اندادعتسا عم «؛ةضراعملا فالتئال يسايسلا عورشملا
 ىؤرلا ةيقب عم ةضراعملا فالتئا يف عورشملا ةشقانمل رمتسملا

 .فالتئالا تانّوكمو ةيسايسلا ىوقلا اهب مدقتتس يتلا تارّوصتلاو

 حالصإلا نأشب اهتارّوصت تلمكتساو ةيسايسلا ىوقلا تمّدقت
 ةمهملا تاشقانملا نم ةلوطم ةلوج يف انلخدو .بولطملا يسايسلا

 يتلا داوملا نم ةعومجم داعبتسا اهلحارم ىدحإ يف ناك ةديفملاو

 ةركذمب انمدقت ةديفملا راوحلا ءاوجأل اّنم ًامعدو «ةكرحلا اهتحرتقا

 دوجو ةيمهأ معدت م5١١1 ري اني /يناثلا نوناك 5 خيرات يف ةيروتسد

 علطتن يذلا يسايسلا حالصإلا يف يرورضلا اهرثأو ءداوملا كلت
 ةدئاس تناك يتلا يه عانقإلاو مهفتلاو راوحلا ءاوجأ نألو ءهيلإ

 . اهتيبثت 5 تاليدعتلا كلتب ذخألا ىلع ًاعيمج انّيأر رقتسا

 يسايسلا بتكملا يف تانوكملا ةيقب نم تافاضإلا تناك

 انعورشم يف اهيلإ قّرطتن مل ءةيويحو ةمهم ةضراعملا فالتئال
 يف انتيؤر تناك ذإ ءءاضقلا ميظنتب قلعتي ام يف ةصاخو ةكرحك

 دم مّن نمو ةلحرملا هذه يف ةيولوألا سايسلا بناجلا يطعت ةكرحلا
 ةيقب يأر نكل ءءاضقلا كلذ نمو قفارملاو تاطلسلا ةيقبل حالصإلا
 تااليدعتلا تغليف اهلحم يف تناك فالتئالا تانوكم نم ةوخإلا

 . اهحيقنت حرتقم ةدام 7١ اهعومجمب

 دقُم ؛م5١١٠ ليربأ/ناسين © قفاوملا تبسلا موي يفو

 ةيئاهنلا ةشقانملل فالتئالل يسايسلا بتكملل ريخألا عامتجالا

 «ةسيئر تاظّفحت ةثالثب ةكرحلا تمدقتف «هدامتعاو يسايسلا عورشملل

 ةموكحلا فيلكتب ةقلعتملا ةداملا يهو 05 ةداملاب لوألا قلعتي
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 «ةيفرعلا ماكحألا نالعإب ةقلعتملا 54 ةداملا يناثلاو ءاهليكشتو

 يروتسدلا سلجملا ليكشتب ةقلعتملاو ١/7 ةداملاب قلعتي ثلاثلاو

 ءانيلإ ةبسنلاب ًايلصفم ناك ؛لّوطم شاقن دعبو .(ةيروتسدلا ةمكحملا)
 انمهفتو "59و كما نيتداملا ىلع انتاظفحت يسايسلا بتكملا مهفت

 ةسيئرلا تاظفحتلا هذه ءاهتنابو 0179 ةداملا يف فالتئالا رظن ةهجو

 حبصأ ةكرحلا يف اهب انمّدقت ىرخأ تاظحالم عستل ةباجإلا دعبو

 «يسايسلا حالصإلا عورشم رارقإ ىلع ةقفاوملا وحن ًاكلاس قيرطلا
 .م5١١1 ليربأ /ناسين ١١ قفاوملا تبسلا موي يف مت ام اذهو

 رياربف /طابش ١7 ىف ةيندملا ةيطارقميدلا ةكرحلا تمّدقت امك

 ىندألا دحلا ىلع عامتجالل ةيسايسلا ىوقلل ةردابمب م6

 ةيسايس ةئيب) قلخب كلذو «ةلعافلا ةيسايسلا ىوقلا عيمج نيب كرتشملا

 اهّنكل تاعامتجا ةدع تدقُعو «(بعشلل يسايسلا رايخلا دّدحت ةميلس

 .لومأملا ىندألا دحلا كلذ ىلإ لصوتلا يف قوت مل

 كلت لك ققحت نأ نم اهعنمي مل ةكرحلا نس ةثادح نإ
 ةايحلا ةريسم يف ةحضاولا اهتمصب عضتو «ةمهملا تازاجنإلا

 هنإف «(ناكمإلا) ةركفل اّيح اجذومنأ يطعتل «ةيتيوكلا ةيسايسلا

 تاعومجم وأ ًادارفأ انك ءاوس ًازيمم ًاحرط مّدقن نأ ًامئاد انناكمإب
 .الماك ابعش وأ

 ةريسملا كلت نأ الإ ةليمج ةروص نم هتضرع ام مغرلا ىلعو
 لب تالكشملاو تاصّعنملا نم لخت مل «ةدودعملا تاوئنسلا تاذ
 طقف تاحاجنلا ىلع دمتعي ال براجتلا جاضنإف «ًانايحأ تاّرهلا
 ءءاوسب ءاوس ةلقرعلاو لشفلاو روصقلا ىلع كلذك دمتعي امنإو
 كلت نم ريبك بيصن ةيندملا ةيطارقميدلا ةكرحلا ىف انل ناكو
 كلت عضأ ينلعجي ام وهو «تاّرهلاو تالكشملاو ليقارعلا
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 نم ةيسايسلا ىوقلا تالعافت قايس ىف تاّزهلاو تابارطضالا

 .لخادلا

 ةيسايسلا ىوقلا تيب
 يف دمتعت لازت الو ةيسايسلا ىوقلا تناك «ةليوط ٍتارتفل

 ةمظنأ نم يه هررقت ام ىلع «بازحأك يلخادلا اهلمع ميظنت
 ام «نوناقلا ىلإ ةدنتسم ةمظنم ةّيمسر دوهج دوجو نود نم .حئاولو

 نيزاوم ىلع دمتعت يهف .ىوقلا كلتل يلخادلا رارقتسالاب ٌرضأ

 طباضلا نوناقلا ريياعم ىلع سيلو ؛رايّتلاو بزحلا لخاد ىوقلا
 ةلأسم اهسفن ميظنتل ةيسايسلا ىوقلل ةيرحلا ءاطعإ نأ يبأرو ءاهلمعل
 نأ الإ «يتيوكلا يبزحلا لمعلا رّوطت تدافأ دقو ةيويحو ةيرورض

 قلطم لكشب ةينوناق ةيرايعم طباوض يأ نم يبزحلا لمعلا اذه ٌرلخ
 هيلا نام نوكيسو» « هيما من اوت ةكع هلر ]قم رش وما وق
 بناج وه .لوألا :ةسيئر بناوج ةثالث نم يبزحلا لمعلا طبض
 بازحألا حبصتف ةينوناقلا ةيرابتعالا ةفص ءاطعإو قيثوتلاو ليجستلا
 .اهتمصاخم نكميو مصاختلا اهنكميو نوناقلا مامأ ةلوؤسم

 نامضو بازحألا هذه ىلع عمتجملا ةباقر بناج «يناثلا بناجلاو

 اميف ةصاخ حوضوو ةيفافش لكب ةينطولا ةحلصملل اهلمع مازتلا

 دوجو بناج وه .ثلاثلا بناجلاو .قافنإلاو ليومتلا لئاسمب قلعتي
 كرت مدعو اهئيناوقو اهحئاولب بازحألا مازتلا طبضل ةدياحم ةهج
 .اهسفنأ بازحألا لخاد ىوقلا نيزاومو تاّيبوللا لّوغتل رمألا

 ةيسايسلا بازحألاو ىوقلا لمع طبضل ةّمهملا بناوجلا هذه
 ينوناقلا غارفلاو لالتخالا اذهو .ىوقلا كلت عقاو يف مويلا ةدقتفم

 .ةيتيوكلا ةيسايسلا ىوقلا عيمج تّسم ةديدع تالكشم فلخ

 تباصأ يتلا تالكشملا ضعب ىلإ راصتخاب قّرطتيس يثيدحو
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 درسلا يف قارغتسالا نود نم اهترصاع يتلاو ًارّخؤم ةيسايسلا ىوقلا
 لالخ تدهش لقألا ىلعف ءاهتأشن ذنم ةريسملا كلتل يخيراتلا

 نم ةعومجم ةنس ١5 براقت يتلا ةريصقلا ةيسايسلا 1 ا
 .اهدنع فقوتلا مهملا نم يتلا ثداوحلا

 يسايسلا عارذلا يهو «سدح» ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلاف
 روتكدلا مازتلا مدع ةلكشم تهجاو نيملسملا ناوخإلا ةعامجل
 يذلاو ؟سدح» ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلا رارقب يطشلا ليعامسإ

 تاق امك نسخ اهنا تالحأ نع فيدخلاءانثأ قف ةيلإ كفر
 ىلع يريصبلا دمحم روتكدلا ّرصأ امنيح ًاهباشم ًافقوم ةكرحلا
 ةفلاخم يف «حابصلا دّمحملا رصانل ةسداسلا ةموكحلا يف ةكراشملا
 تضفر يتلا «سدح» ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلا رارقل ةحضاو
 سيئر ىلإ تهججُو نأ دعب ءاهتعطاقو ةموكحلا يف ةكراشملا

 يف لاومأو تاكيش ناملربلا ٍباَون نم ةعومجم ءاطعإ ةمهت ةموكحلا
 .«تاكيشلا» ةيضقب فرع ام

 /راذآ ؟ يف هسيسأت نع نلعأ يذلا يطارقميدلا ربنملا اَمأ
 نويمدقتلا :يه تاراّيت ةثالث داحتا ةجيتن م١94١ سرام

 يف بعشلا داحتا بزحو «ينطولا عمجتلاو «نويطارقميدلا

 اهناونع ىلإ ريشي بابسأل ًاليوط مدي مل داحتالا اذه .تيوكلا
 يف يمدقتلا رايتلل سسؤم وضعو «نيسسؤملا ءاضعألا دحأ سيئرلا
 ةمزأ» :ناونعب هل ةلاقم يف لاق ذإ «نييدلا دمحأ ذاتسألا «تيوكلا

 ليربأ /ناسين ١١ خيراتب مويلا ملاع ةفيحص يف ؟ينطولا رايتلا

 يف ةدئاسلا ةعزنلا يه ةيلاربيللا ةعزنلا تحبصأ» :يتآلا م

 نيريثك فوفص يف لب «نييمدقتلاو نييطارقميدلاو نييموقلا فوفص

 فوفص يف يلاربيلوينلا ليملا رشتنا اقحالو «نيقباسلا نييراسيلا نم
 ةيداعملا ةتاهجزتو ةقباسلا ةتاقلطتس نع يّلختلا متو ءرايتلا اذه
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 رايتلا اذه تامامتها ةعيبط ىلع ًاضيأ اذه سكعناو «ةيلايربمإلل
 ةيعامتجالا ةدعاقلا ىلع كلذك سكعناو «ىسايسلا هباطخ ةيعونو
 ينطولا رايتلا اذه ىوق مظعم تلّوحتو ءاهلّنمي يتلا ةيبعشلا
 ىقطانم نيوكت تاذ ةيباختنا تاعمجت ىلإ ةيسايسلا هتاميظنتو

 يطا رقميفلا نينيلا## ردم نق ةنينع ةئزا كود ىلا وات داب
 ١ 1 0 ماعلا يف

 هتاهجوتب «يطارقميدلا ينطولا عمجتلا» سسأت قايسلا اذه يفو

 ينطولا فلاحتلا» ةغيص تميقأ مث «ةيزاوجربلا ةيلاربيللا
 نوناك 7 ىف ىرخأ ةّره ىطارقميدلا ربنملا هجاو امك :«ىطارقميدلا
 ربنملا نم مهتلاقتسا ًاوضع 1 نلعأ ذإ م1017 رياني /يناثلا
 .يسايسلا هفقومو ربنملا لمعل دقنلا ديدش نايب يف يطارقميدلا

 77 يف سسأت يذلا يطارقميدلا ينطولا فلاحتلا كلذكو

 تاميظنتلا نم ةعومجمل ةلظم نوكيل م7١٠٠ ربمسيد /لوألا نوناك
 قباسلا هبئانب ةيادب تالاقتسالا ةمزأ ًاضيأ هجاو «ةيراسيلاو ةيلاربيللا
 نيمألا ةلاقتسا مث ءدشارلا يلع ديّسلا دعب ام يف ًاريزو حبصأ يذلا

 نوناك 59 يف يرجنعلا نمحرلا دبع ديّسلا فلاحتلل قباسلا ماعلا

 خألا هبقعأ يذلا ماعلا نيمألا ةلاقتسا كلذكو «م4١٠٠ رياني /يناثلا

 فالخ دعب 2م١٠١٠ سطسغأ/بآ 79 يف ةلاضفلا دلاخ قيدصلا
 بناجلا يف هداق «يطارقميدلا ينطولا فلاحتلل يذيفنتلا بتكملا يف

 يراضو ناعيرشلا رونأ روتكدلا مهنمو بتكملا ءاضعأ رخآلا

 مهفقاوم فالتخا مايألا ترهظأ يتلا سماقلا مساجو يليطجلا

 دمحملا رصان تاموكحو ةطلسلا فقاوم عم ةعطاقتملا ةيسايسلا
 دحأ ناك يذلا ةلاضفلا دلاخ ديّسلا فقومو «ءارزولا سيئر حابصلا

 .ةطلسلا دض يبعشلا كارحلا زومر
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 ةيسايسلا ةهجاولا لّثمي يذلا يفلسلا يمالسإلا عمجتلا ًاضيأو
 دقو :؛ثارتلا ءايحإ ةيعمج» لّثمي يذلا تيوكلا يف يفلسلا رايتلل
 ضّرعت .م1941 ةنس تيوكلا ىلع مشاغلا يقارعلا وزغلا دعب سسأ
 ببسب هتادايق نيب ةديدش تافالخل يفلسلا يمالسإلا عمجتلا

 رصان كاذنأ اهسيئرو ةموكحلا تافّرصتو ءةطلسلا نم فقوملا

 تحشر امل حطسلا ىلع تافالخلا كلت ترهظو «حابصلا دّمحملا

 ٠ يف كلذو عمجتلل يسايسلا بتكملا ءاضعأ ةلاقتسا نع ءابنأ

 فيطللا دبع .ناطلسلا دلاخ ,ةنخلا دهف :مهو م١١١5 سرام /راذآ

 فالخ دعب كلذو «يردنكلا دمحم .عوطملا نمحرلا دبع «يريمعلا

 هعمو ىسيعلا قراط اهسيئرو ثارتلا ءايحإ ةيعمج هّجوت عم بشن

 ريزو ربع اهيف ةكراشملاو دّمحملا ةموكح معد يف قباسلا ريزولا
 .ريمعلا يلع روتكدلا يفلسلا يمالسإلا عّمجتلا

 نم ءانثتسا نكي مل يذلا يتيوكلا ةمألا بزح ءًاريخأ سيلو

 ةيسايسلا ىوقلاو بازحألا بيصي يذلا يلخادلا بارطضالا ةلاح

 بزحلا يف تادايق تردصأ «م7١١7 سرام /راذآ ٠ يفف .ةيتيوكلا

 ؛يريفظلا داوع روتكدلا :مهو بزحلا ىروش سلجم لّثمي ًانايب
 «يناطحقلا ضياع «نينخلا دمحم ذاتسألا ءدمحلا لصيف روتكدلا

 سلجم نم نيوضعل رخآ نايب ىلع دري ءرطملا دمحم ذاتسألا
 فيس روتكدلاو «يريطملا مكاح روتكدلا :امه ًاضيأ بزحلا ىروش

 سيئر ةيوضع ديمجت هيف ناررقي م17١1 سرام/راذآ : يف يرجاهلا

 لصيف روتكدلا بزحلا ماع نيمأو يريفظلا داّوع روتكدلا بزحلا
 فالتئا يف امهتكراشمو بزحلا تاسايس امهتفلاخم ببسب دنسلا
 .ةظواقملا

 بازحألاو تارايتلا هل تضّرعت امم ةزجومو ةعيرس ةحمل هذه

 يتلا بارطضالا ةلاح ةيحان نم نيبي تيوكلا يف ةيسايسلا ىوقلاو
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 ةلاح نّييت ىرخأ ةيحان نمو «ةيتيوكلا ةيسايسلا ىوقلا اهيف ّرمت
 نم ةيبلس امئاد جئاتنلا نكت مل كلذلو «ةيويحلاو مئادلا طاشنلا
 ةيسايسلا تاركا كلت طم ة م لك ىفف «ثادحألا كلت

 ةيندملا ةيطارقميدلا ةكرحلا نحن ؛ةريصقلا انتبرجت نكت ملو

 دقف .تاّرهلا كلت نم ةيلاخ بازحألا ةّيقب ىلإ ةبسن ««مدحل

 تالكشم ةدع ىلإ انتكرح سيسأتل ىلوألا رهشألا ذنم انضّرعت
 ارو ةيحئال ريغ ةقيرطب ةكرحلا سيئر لزع تالواحم نيب تحوارت

 ارتيوتا يعامتجالا لصاوتلا عقوم يف يمسرلا ةكرحلا باسح ةقرسي

 ءاضعألا نم ددع لبق نم ةمظنم وأ ةيدرف تالاقتساب ًءاهتنا سيلو

 انلمع انلصاو دق اننكل «ةكرحلا ةيوضع يف مهتياغ اودجي مل نيذلا

 ىلع در لضفأ نأ دقتعن اّنكو فلخلا ىلإ تافتلا نود نمو طاشنب

 ًاداقتعا اكو 000 ايم وه هلالخ نم مجاهنو عاشي ام لك

 كلت لك تش رهشأ ة ةثالثب تامزألا هذه دعبف ءهّلحم يف

 يّدؤتو لمعت 0 ا ةكرحلا تيقبو اهراثآو تالكشملا

 .روطسلا هذه ةباتك ىتح بعشلا هاجت اهرود

 يتلاو ةيسايس ىوقك انتبرجت نم جذومن راصتخاب اذه ناك
 تلقن ««مدح» ةأشن لبق ام ذنم ةظحلب ةظحل اهليصافت ضعب تركذ

 اورثيل اهباحصأ اهنع ثّدحتيس يتلا ةبرجتلا هذه اهلالخ نم

 .هيلإ اوفيضيو يسايسلا تيوكلا خيرات مهثيدحب

 قلغُت مل ةريبك تاّفلم مامأ م17١1 رياربف /طابش سلجم ناك
 ةوشن كلذ ٌبخحاص «ةليوط ةقباس ةلحرم باسح فشك ةمئاقو ءدعب
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 باّونلا نم ةفلتؤم ةعومجم لك وأ ةدح ىلع بئان لك عفدت راصتنا
 ةّيصخشلا كلت نأب يحوتل يسايسلا دهشملا ةّمق ىلع زوربلا ىلإ
 ريبكلا ىبعشلا كارحلا كلذ ةثيرو ىه ةعاجشلا ةلتكلا وأ :ةّدغْلا
 ١ 1 .هل ردجألا ةلّثمملاو

 نايسايس نازمر اهمَعزتي ةيناملرب ةلتك يهو يبعشلا لمعلا ةلتك
 سيئر نودعسلا دمحأ ديّسلا :امه «ةيتيوكلا ةيناملربلا ةايحلا ىف

 يف ”ةرمب لأ كلكشت معو: ءللازبلا مكس دجنلاو «قباسلا ناملربلا
 ةيامح» راعش نم اوذختا باّونلا نم ةعومجم نم م1949 ةنس
 كلت لمع رّوطتي نأ نود نم «مهل ًافده ؛ماعلا لاملاو روتسدلا

 طبار مهعمجي نأ الو اهنيح مّظنم يسايس لمع ىلإ ةلتكلا
 ناملربلا روقص نم ربتعُت ىتلا ةلتكلا يهو ءدّحوم يركفو يجولويديأ
 ةيلاملا ريزول باوجتساب م5١١٠ سلجم ةلتكلا تحتفتسا .يتيوكلا
 وهو «ةيسايسلا ةلءاسملا ةصنم ىلع هفاقيإو ىلامشلا ىفطصم دّيسلا
 ةرييك ةيلوؤسم ةلكحتو ةنلاقإب ةضزاعملا ثيلاط انلاطت يذلا ريزولا
 نيلوؤسمو نيذفنتمل ماعلا لاملا نم اهعاطتقا مت يتلا لاومألا نع
 .ءارزولا ةسائر حابصلا دّمحملا رصان يلوت نابإ ؛ةلودلا يف رابك

 يفلسلا راّيتلا نم قيرف داق ءسلجملا نم ىرخأ ةيحان يفو

 «(نيناوقلا ةملسأ) يهو اهب ةادانملا داتعا يتلا هتدنجأ وحن سلجملا

 /راذآ 9 خيراتب ةيّلحملا يارلا ةفيحص يف تاحيرصتب رمألا أدبو
 :اهيف لاق يريطملا فياه دّمحم يفلسلا بئانلل م5١١5 سرام

 حرتقا نأب ةيلمع ةوطخب مّدقت امك ««ةيندم ال ةيمالسإ ةلود تيوكلا»

 نأب يضقت ثيحب يتيوكلا روتسدلا نم (1/4) ةداملل ًايروتسد ًاليدعت

 ةعيرشلل ًاقفاوم نكي مل ام نوناق يأ ّنسي نأ ناملربلل زوجي ال
 حارتقالا ومدقم اهيلإ يمتني يتلا ةلادعلا ةلتك تأدبو «ةيمالسإلا

 .حرتقملا كلذل عيقاوتلا عمجب

 لحد



 ةذع ليكشت م7١١7 سرام /راذآ ١5 يف ناملربلا رقأ امك
 ىبعشلا كارحلا نيوانع تناك ىتلا اياضقلا نم ددع ىف قيقحت ناجل

 ةنجل تلكّشف «حابصلا دمحملا رصان ءارزولا سيئر طقسأ يذلا

 سيئر مهتت يتلاو «(ةيلاملا تاليوحتلاو تاعاديإلا» ةيضق ىف قيقحت

 يف باو تاءالو ءارش ىف ماعلا لاملا مادختساب قباسلا ءارزولا

 قيقحت ةنجل تلكُش امك ءىصخشلا هباسحل اهنم قافنإلاو ناملربلا
 عم ةيلخادلا ثحابم تازواجت» ةيضقو «لزيدلا بيرهت ةيضق» يف

 نيناوقلا نم ًاددع تلاط قيقحت ناجلو «ةيسايسلا ةضراعملاو بابشلا
 .قباسلا سلجملا يف تّرقأ يتلا ةيطفنلا تاقفصلاو

 دهعلا عم باسحلل ةعساو درج ةيلمعب سلجملا ماق دقل
 اهنم برتقي يذلا ىقيقحلا رطخلا رعشتست ةطلسلا لعج ام «قباسلا
 كيرحت ربع تقولا ءارش ةلواحمب تأدبف ءاهتنادإ ىلع كشويو
 .ًالعف ثدح ام اذهو ناملربلا يف اهل ةيلاوملا ةيلقألا

 عطقل ةدهاج م7١١1 رياربف سلجم يف ةيلقألا تلمع دقف
 ةبغاشملاو تامزألا قالتخاب ةيسايسلا ةضراعملا ةدنجأ ىلع قيرطلا

 مالعأ بصني ةيناملربلا ةيلقألا مايق كلذ نمو «سلجملا لخاد يف

 سرام /راذآ ١5 يف كلذو ناملربلا ةعاق يف اهلمحو ءادوس ةحشوأو

 سلجملا غالب حيحصتب ناملربلا بتكم مايق ىلع ًأجاجتحا م
 نيرشت ١١ ىف سلجملا لوخد «ءاعبرأ ثادحأ لوح ةماعلا ةباينلل
 نايب يغلي قحاللا نايبلا نوكيل 2ءم١١١1 يضاملا ريمفون /يناثلا

 ةّيلقألا ءاضعأ دحأ حّرص دقو «تاباختنالا لبق قباسلا سلجملا
 ءادوسلا مالعألا عفر موي يف يارلا ةفيحصل ةبغاشملا ةيناملربلا

 لك يف مّدقتسو «ةبروش اهلّوحنس» :ًالئاق يتشد ديمحلا دبع بئانلا
 وضعو روشاع حلاص بئانلا ةيلقألا يف هليمز ماق امك ؛«ًابلط ةسلج
 ميدقتب (يعيش) يسايس عمجت وهو «مالسلاو ةلادعلا» عمجت

 لحلف



 نع ًايسايس هتلءاسمل حابصلا كرابملا رباج ءارزولا سيئر باوجتسا
 تققح نيذلا دحأ روشاع بئانلا ناكو .«ةّيكنبلا تاعاديإلا) ةيضق

 78 ءاعبرألا موي باوجتسالا ةشقانم تمتف ءاهصوصخب ةباينلا مهعم
 مّدق امك .باوجتسالا ةشقانمب ءافتكالا متو م7١١1 سرام /راذآ

 هللا دبعلا دمحم مالعإلا ريزول ًاباوجتسا فالقلا نيسح بئانلا
 تاباوجتسا ةعومجم تمّدُقو ؛م5017 سرام /راذآ 37 يف حابصلا
 ىف «لبق نم اوناك دقو اهسفن ةيناملربلا ةيلقألا ةلتك نم ىرخأ
 6 ؛حابصلا ديمكتلا ريمان قياسا ءارؤؤلا نهفر تانوكح
 ةلءاسم يأ مامأ مهنع نيعفادملا لوأو اهئارزوو ةطلسلل نييديلقت

 نم مهجاعزنا ةلاح فصي ضيقنلا ىلإ مهلاح لّدبت ّنكل «ةيسايس
 اونوكيل «ةطلسلا موصخو مهموصخب تءاج يتلا تاباختنالا جئاتن

 ةيسايسلا ةايحلا خيرات يف ةرم لوأل ةيعيرشتلا ناملربلا ةيبلغأ
 . ةيتيوكلا

 سلجملا لخاد يئاملربلا عارصلا ةلاح عم ًامغانتم ناكو
 تاباقنلاو يندملا عمتجملا تاسسؤم اهدوقت ةيجاجتحا تاكرح

 تألمف ءاهبلاطم عفرتل ةصرفلا تزهتنا يتلا تاداحتالاو

 ةيلاّمعلا تابارضإلا ديعاوم تأدبو فحصلا ةيّدحتملا تاحيرصتلا

 يتأيل ؛ةمحازتملا ءاوجألا هذه يف اهل ناكم زجح ىلإ قباستلاب
 /راذآ رهش نم مايأ ةّدع رمتسا يذلا ةيتيوكلا كرامجلا بارضإ

 تأدب ثيح ؛يتيوكلا نطاوملا يف رشابملا هريثأتب 2م١١7؟ سرام

 ةيمنتلا» ةلتك عفد امم يلحملا قوسلا نم دفنت ةيرورضلا علسلا ضعب

 «سدحا ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلا باّون مضت يتلا «حالصإلاو

 مّلسملا لصيف روتكدلا بئانلا لثم نيظفاحملا باّونلا ضعبو

 نوناق ىتبتل ىئابطبطلا ديلو روتكدلا بئانلاو نالعزلاو كرابم بئانلاو
 ةلتك عم نواعتلاب ةيندملا تاعاطقلا ضعب بتاور ةدايزب يضقي
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 اهبارضإ فقوتو تاداحتالاو ةيباقنلا تابلاطملا أدهتل يبعشلا لمعلا

 .اهتاديدهت يغلتو

 عراشلا نم اهلاقتناو عارصلا ةلاح رارمتسا نم ًاحضاو ناك دقل
 «عراشلل ةباجتسالاو ةوطخلا كلتل ةطلسلا ةعجارم نأ ناملربلا ىلإ

 ءارجإو «هتموكحو حابصلا دّمحملا رصان ءارزولا سيئر ةلاقإب

 عراشلا بضغ صاصتمال ةلواحم الإ يه ام «ةركبم تاباختنا

 ئفاكتملا ريغ عارصلل ًالقنو «سافنألا طاقتلال ءارولا ىلإ ةوطخو
 يتلاو تاودألا دودحملا ناملربلا ىلإ بعشلا ةحلصمل لئاملا
 ١ .هيف قّوغتلاو. بعللا ةظلسلا تفرتحا

 ثادحألا نم تاونس ثالث نم رثكأ دعب مويلا ليلحتلا اذه نإ

 مّيقملا نيعب بتكأو مويلا رظنأ كلذل ءاهنيح حوضولا كلذب نكي مل
 يف قرغتسملاو اهيف كراشملا نيعب سيلو ثادحألل صحافلاو

 لجأ نم انكارح ةلصاوم يف انفعسي نأ بجي ام اذهو ءاهليصافت
 .بيرقلا يضاملا سورد نم انمّلعت نأ دعب ةيبعشلا قوقحلا

 ةضراعملا لعج تقولا كلذ يف ةعجارملاو مييقتلا بايغ نإ
 عراشلا نع ءانغتسالا اهيف ام رطخأ ناك يتلاو اهتسايس يف ٌرمتست

 اهدعاوق ةيناملرب ةلتك لك ةلزاغمب كارحلا ديربتو ؛ناملربلا يف
 ةينناجلا كيكاحألا نمو نايألا وما تك نق اك دقو «اهريفانجو
 عقاوم لالخ نم ًاتلع وأ ةضراعملا نم ناملربلا باّون عم ةيصخشلا

 ةعومجم تانايب وأ ةيسايسلا ىوقلا تانايب وأ ىعامتجالا لصاوتلا

 ةداج تاوطخ ذاختاب ةعراسملاب ةضراعملا باّون ىلع َحلن دارفألا
 ةيوناثلا رومألا نع دعتبتو ةيسايسلا ةبعللا دعاوق نم لّدعت ةيرذجو

 .راّيتو ةلتك لكب ةصاخلاو

 وأ ةليوطلا تايولوألا نم ةمئاقو تاريربتلاب هجاون اك اننأ الإ

 ل



 ام اذهو ءلامعألا لودج ىلع انبلاطم عيمج نأب ينامألاو دوعولاب

 ةعومجم» نايب يمس ريهش نايب يف دعب ام يف بابشلا هنع ربع
 ةيبلغألا ةلتكل يندتعلا باطخلا فقسب انمدص» :هيف اولاقو 2؟58لا
 .«يسايسلا حالصإلا عورشم صخي ام يف

 ليلب رّبد
 ةيلقألا نيبو ةضراعملا ةيبلغألا نيب ًامدتحم عارصلا ناك امئيب

 ةموكحف ءرخآ رمأ ىف ةلوغشم ةطلسلا تناك ءاهتلقرع لواحت يتلا

 ملو ةعادولا ةياغ يف تناك حابّصلا كرابملا رباج ءارزولا نم
 اهناجلو اهتابلط لكل تباجتساو ةيناملربلا ةيبلغألا ةهجاوم لواحت
 ةيلقألل اهتيغاشمو ةيبلغألا ةلغاشم ةّمهم تكرتو ءاهتاباوجتسا ىتحو
 .ةروتوملا ةيناملربلا

 ةيادب لبق يأ «م17١1 ةنس ليربأ /ناسين رهش يف نآلا نحن
 «ةضراعملا ةيبلاغلا يذ ناملربلاب تدوأ يتلا ىربكلا ثادحألا

 !؟ةرتفلا هذه لالخ ةطلسلا لمعت تناك اذامف «ًابيرقت نيرهشب

 ىتلا ةيضاملا تاباختنالا ةجيتن دعب اهتّين ةطلسلا تنّيب دقل

 عضت تناك امنيب ءاهنواعتو اهثودهب مهترغأو ءةضراعم ةيبلغأب تءاج
 ناملربلا ىلع ءاضقلا ىلإ فدهت رواحم ةّدع ىلع تينب يتلا اهتطخ

 :يه رواحملا كلت تناكو ءهنم صلخَتلاو ةضراعملا ةيبلاغلا يذ

 لح متي هيفو ينوناقلاو يروتسدلا روحملا :لوألا روحملا
 يأ يف ةضراعملا ظوظح للقي يباختنا نوناق ميمصتو ناملربلا

 .ةمداق تاباختنا

 نم ىّقبتي ام لعف دودر ةهجاومل دادعتسالا :يناثلا روحملا

 .اهنع بعشلا قيرفتو اهكيكفت دعب ةضراعملا

 لحل



 أديتس «تاءارجإلا كلتل ةبحاصم ةيمالعإ ةلمحب كلذل ِبّبُرو

 ةلوغشم ةيباينلا ةيبلغألاو متي كلذ لكو ءةظخلا ذيفنتب رماوألا ةظحل

 ريمألا نم تانيمطت تّقلت لب (يناملربلا  يناملربلا) عارصلا يف

 هب اوربخيو اودقتعي نأ اودارأ اذكه وأ مهسلجم رارمتساب هسفن
 ناكو ءريمألا يباين دفو ىقتلا م7١١1 ليربأ /ناسين 4 يفف «سانلا
 دقولا جرخو نودعسلا دمحأ ديسلا ةمألا سلجم سيئر دفولا سأري

 ىضرب مهنئمطت بعشلا ىلإ اهولقن لئاسر ةدعب ريمألا ءاقل نم
 اهتحفص يارلا ةفيحص تنونع ىتح سلجملا تاسرامم نع ريمألا
 لمكي نأ ىنمتأ» :هلوق دالبلا ريمأ نع اولقن باّونلا نأ ةسيئرلا

 ثيثح لكشب لمعت تناك ةطلسلا ّنكل «؛ةيروتسدلا هتّدم سلجملا

 .كلذ لبق لب جئاتنلا نالعإل لوألا مويلا ذنم رخآ هاجتا يف

 ءارزولا سيئر ةموكح ةلاقتسا تلبق نيح «لوألا روحملا يفف
 تفتنا 2«م١1١5 ربمفون /يناثلا نيرشت 58 يف حابصلا دّمحملا رصان

 مدع باتك عفر مهلّوخت يتلا ةينوناقلا ةفصلا هتموكح ءارزو نع
 دالبلا ريمأ ىلإ باتك عفر مهنكمي ال يلاتلابو «ناملربلا عم نواعتلا

 تماق كلذ عم نكل «ةمألا سلجم لح ىلإ يّدؤي ةلودلا سيئر
 كلذبو ءروتسدلا نم )/٠١( ةداملا ةفلاخم ةوطخلا هذهب ةموكحلا
 تقو همدختستل «سلجملا طئاح يف (احج رامسم) ةطلسلا تّقد

 . ةجاحلا

 نم ةعومجم ةموكحلا تعدتسا لوألا روحملا اذه ىف كلذكو

 لضفألا يباختنالا ماظنلا يف مهتراشتسال نيينوناقلاو روتسدلا ءاربخ
 ءاريخب ةموكحلا تناعتسا امك «لاحلا ةعيبطب ةطلسلا ىلإ ةبسنلاب
 رييخلا هب حرص ام كلذ نم .تيوكلا جراخ نم نييروتسد

 - ةديرحلا ةفيحص عم هل راوح يف لمجلا ىيحي يرصملا يروتسدلا

 * يف ًاديدحتو «ثادحألا نم ةّدم دعب رداصلا اهددع يف - ةيلحملا
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 حارتقا بحاص ًايصخش يننإ» :لاق ثيح ؛م4١١1 رياربف /طابش
 ًاقحال مت ام اذهو ؛هب ذخألاب ديعسو .تيوكلا يف دحاولا توصلا
 !ىرتس امك

 قيقحت ىلع ةطلسلا لمع ىلع حضاو لكشب لدي قبس امف
 ىلع ضاضقنالل ةينوناقلا ةيضرألا ديهمتو روحملا اذه تابلطتم
 .هلحو ناملربلا

 ةضراعملاو يسايسلا عراشلا ةهجاوم روحم «يناثلا روحملا امأ

 تأدب «ةعباتتم لحارمو تارتف ىلع دعب ام يف ترهظف اهكيكفتو
 وه امكو اهنأش نم ةوطخلا هذهو ةركبملا تاباختنالا نالعإ ةوطخب
 ةيبلغألا» ةطفاي فلخ ةدّحوملا ةيسايسلا ىوقلا ككفت نأ داتعم

 بزح وأ راّيت لكو تاباختنالا يف ةسفانتم ىوق ىلإ ؛ةضراعملا

 .صاخلا هباطخ هروهمجو هدعاوق ةيطاخمل غرفتي يسايس

 ةطلسلاف «داتعملا يديلقتلا ميسقتلا اذهب ةطلسلا فتكت ملو

 ناملربلا برضل ةليسوك تاباختنالا مدختست تناك اهخيرات لاوط

 سلجملا ذنم هنأ اوروصتت نأ مكلو «ةيسايسلا هتبيكرت رييغتو

 مئاق ةمأ سلجم رخآ وهو م17١1 ةنس ىتحو م1477 ةئس ىسيسأتلا
 باهل ١١ نع ترفسأ «ةرم ١١ تاباختنالا نرخ «نآلا ىتح

 مل ةنس 0٠0 نم رثكأ لالخ هنأ يأ تاناملرب 4 لطبأ وأ اهنم لخ

 كولس نأ نّيبي ام «ةيباين سلاجم ا/ الإ ةيروتسدلا اهتدم لمكت
 مجح اولّيختو ءهداقعنا سيلو ناملربلا ليطعت هيف لصألا ةطلسلا

 لك يف ةيسايسلا ىوقلا ىلع ةيلاملا ةفلكتلاو يسايسلا قاهرإلا
 ١ !ناملريلل ةطلسلا لح دعب يري تاباختنا

 تناكف «تاّرم ثالث ىباختنالا ماظنلا تريغ ةطلسلا نإ امك

 ةرئاد ١0 ىلإ رئاود ٠١ نم ةيباختنالا رئاودلا ترّيغ نيح ةّرم لوأ

 /ا١



 يناكسلا اهعّمجت بسحب فئاوطو تائفو لئابق ىلإ عمتجملا مّسقتل
 تاجاجتحاو يبعش مخز دعب مث 21948١ ةنس كلذو ةرئاد لك يف

 ىلع م5١٠٠ ةنس سمخلا رئاودلا مارا اهسفنب ةموكحلا تمّدق
 امم برهّتلا اهتلواحم دعب «هيلع ةقفاوملا ىلإ ترطضاو .ءضضم
 ةمكحملا ىلإ هتلاحأ يذلا رشعلا رئاودلا نوناق وهو هتحرتقا

 اذه ةطلسلا ترّيغ مث 0م1١٠5 ةنس يف انفلسأ امك ةيروتسدلا

 هيحّشرم مهب راتخي تاوصأ ةعبرأو رئاود سمخلا اذ ريخألا نوناقلا
 نم طقف ةثملا يف 8٠ بخان لكل يأ باّون ٠١ جرخت ةرئاد يف

 لكل توصو رئاود سمخلا ماظن ىلإ «ةرئادلا يف يباختنالا هقح

 يباختنالا هّقح نم طقف ةثملا يف ٠١ بخان لكل حبصيل طقف بخان

 !ةرئادلا يف

 (دحاولا توصلا ماظن) يباختنالا ماظنلا يف ريخألا ثبعلا اذه
 امكف ؛هكيكفتو يسايسلا عراشلا ميسقت يف ةيلاتلا ةموكحلا ةوطخ ناك
 عراشلا مسقنا نيح م١ ةنس ترج يتلا تاباختنالا يف لصح

 ةيسايسلا ىوقلا نم ريبك ددعو تاباختنالا ىف كراشم نيب ىسايسلا

 رئاودلا ليوحتو يباختنالا ماظنلاب ةطلسلا ثبع ببسب اهعطاق
 ةظخلا ةطلسلا تمدختسا «ةرئاد ١0 ىلإ رئاود ٠١ نم ةيباختنالا

 توصو رئاود سمخ يباختنالا ماظنلا تلعج نيح م7017 ةنس اهسفن
 كراشم نيب ىرخأ ةّرم مسقني يسايسلا عراشلا لعج امم «بخان لكل
 ماظنلا يف ةطلسلا لخدت ىلع ًاضارتعا ءاهل عطاقمو تاباختنالا يف
 .ةضراعملا ةهبجل يناثلا ميسقتلا اذه ناكو «يباختنالا

 56 نأ دعب هنأ وهو ءدعب ام يف ثلاثلا ميسقتلا ثدحو

 لوألا يف دحاولا توصلاو سمخلا رئاودلا ساسأ ىلع تاباختنا
 ناملربلا اذهب نعط مّدق «م17١1 ةنس ربمسيد /لوألا نوناك نم
 يف كلذو يناثلا سلجملا لاطبإب ةيروتسدلا ةمكحملا تضقو ًاضيأ
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 اذه نالطب ببس نأ ىوعدب م7١١5 ةنس وينوي/ناريزح
 هرثأ ىلع تيرجأ تاباختنالل ايلعلا ةنجللا موسرم وه سلجملا
 ةمكحملا هتركذ يذلا ينوناقلا ببسلا اذه ًاعبط !تاباختنالا
 لاطبإ ةرورض ضرف يذلا يقيقحلاو يسايسلا ببسلا ّنكل ةيروتسدلا

 ال يتلا ذوفنلا ىوق ةعطاقم وه م7١١1 ربمسيد /لوألا نوناك سلجم
 لئاوعلا يهو اهنع ءانغتسالا عيطتست الو اهتراسخ ةطلسلا ديرت
 دّمحم ديّسلا اهزومر دحأ نلعأ يتلاو تيوكلا يف ىربكلا ةيراجتلا

 رسألا كلت يلثمم نم ددع هعمو تاباختنالل هتعطاقم رقصلا مساج

 فلاحتلا لثم (ةيلاربيل) ةيسايس تاراّيت نم مهعبتي امو ةيراجتلا
 .يطارقميدلا ينطولا

 ةذفانلا ىوقلا كلت ليمتست نأ الإ ةطلسلا نم ناك امف

 تلطبأ كلذلو اهميسقت يف ديزتل ةضراعملا فوفص نم اهجرختو
 .م7١١1 ريمسيد /لوألا نوناك سلجم ةيروتسدلا ةمكحملا

 هذه يفو ءًايبسن ةرخأتم ةّدم دعب ءاج ةضراعملل عباَرلا ميسقتلا
 نمألا ىوق ىهو «ةظيلغلا اصعلا ةطلسلا تمدختسا ةلحرملا
 .مهل مهّتلا قيفلتو نيقباسلا باّونلاو بابشلا لاقتعا ربع ءاضقلاو
 ١7 تغلب م9١١5 يف روطسلا هذه ةباتك ىتح ىلإ ةهجوملا مهّتلاف

 «تاّرم ثالث زاجتحاو لاقتعاو ءةفلتخم اياضق ثالثو ءةمهت

 ىباحصأب نراقي ال كلذ لكو «رانيد فالآ ةسمخ تغلب تالافكو

 ةضراعملا زومر نم زمرب نراقي الو ءكارحلا بابش نم نيرخآلا

 «تارشعلا هيلإ ةهّجوملا مهتلا تغلب ذإ كاّربلا ملسم ديّسلا ةيتيوكلا
 هتنادأ نأ دعب ًاسبح نيتنس ةبوقع ىضقي نجسلا يف نآلا وهو

 ةحاس يف «اثبع ىفك» ريهشلا يسايسلا هباطخ ببسب ةمكحملا
 كفي نأ هللا لأسأ ,م5011 ربوتكأ /لوألا نيرشت ١١ :ةدارإلا
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 كولس ىلإ رظاّتلاو «مويلا اهليصافت عيمج تّدبت ةطخلا هذه
 نوكت ام دعبأ ةطخ اهنأ كردي ةّظخلا هذه قيبطت ىف اهجّردتو ةطلسلا

 ةطلسلا ربتعأ مل انأ ةخارصبو .لعفلا دودوو لاجترألاو ةيوقعلا نع
 ذيفنتلاو طيطختلل ةريبكلا ةردقلا هذه اهدنعو ةعدبمو ةيكذ اهنأ ًاموي

 يف رومألا ةلّصحم نوكت نلو «ةيبغ ةطلس اهنأب اهيلإ رظنأ لازأ الو
  :يه تارابتعا ةّدعل تحجن ةطلسلا نأ نظأ يننكل «ًادبأ اهتحلصم

 ىتلا بعللاو طغضلا قاروأو اهل ةحاتملا تايناكمإلا نأ :ًالوأ

 ْ .لحارمب ةضراعملاو بعشلا دي يف ام قوفت اهدي يف
 عراشلاو ةضراعملا ّرجت نأ تعاطتسا ةطلسلا نأ :ًايناث

 وهو «هيف بعللا تفرتحا يذلا اهناديمو اهبعلم ىلإ يسايسلا
 اهساقم ىلع ًاساسأ لَصُك يذلا نوناقلاو روتسدلاو ناملربلا
 .اهتّوق حيتافم هيف تعضْوو

 ةطلسلا تعاطتسا ىتلا ةضراعملاو كارحلا ىف انؤاطخأ :ًاثلاث
 : : .اهنم ةدافتسالا

 ةلحرم يف ةطلسلا نأ نوريثكلا ينقفاوو ترعشتسا دقل :ًاعبار
 نأ ىلإ ريشي امم طيطختلاو ةرادإلا ىف اهكولس فلتخا لحارملا نم

 مل ةطلسلا ىلع ةبيرغ ةيلقع ةيسايسلا ةكرعملا ريدت يتلا ةيلقعلا
 لثم نع عمسن اّنكو «(ةدروتسم) ةينمأ ةيلقع يه ًابلاغو ءاهدتعن
 نع فارطأ ةدع نم ًايصخش تعمس دقو «ثادحألا ءانثأ ىف كلذ
 ةرغنيتوب لب» اهمسا (ةماعلا تاقالعلا) ىف ةصّصختم ةيناطيرب ةكرش
 اهفقاوم نيسحتل طيطختلا يف ةطلسلا دعاست (8ءاا طمننموعم)

 جاربأ ىدحإ يف مهّرقم ناونع يل فصي ضعبلا ناكو «(ًايمالعإ)

 «رابخألا هذه لثمب نّيمتهم نكن مل اهنيح انّدكل «تيوكلا ةمصاعلا
 .ةيمويلا ليصافتلاو ثادحألا ةمحز يف انك دقف
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 ًامييقت نوكي نأ هنم لمآ يذلا باتكلا اذه بتكأ انأو نآلا امأ

 ام لك قيثوت ىلع هيف صرحأ ينإ ذإ «هل قيثوت وه امك ءانكارحل
 نأ عيطتسأ الو «ةكرشلا هذه نع ثحب ةيلمعب تمق كلذلو «هلقنأ

 ام ىلإ انهابتنا مدعل تنزح يننكل «تدجو امب تأجافت يننإ لوقأ

 يف تدجو دقل .ءفسألل ةطلسلا لبق نم انلاومأب انّدض كاحي ناك
 دحأ نأ ةكرشلل ءالمعلا ناونع تحت تنرتنإلا ىلع ةكرشلا عقوم

 ةلود ةموكح اهتبلط يتلا ةمهملا فصو يفو «تيوكلا يه مهئالمع

 «يبرعلا عيبرلا نم ةبلج طسو» :ةكرشلا لوقت «ةكرشلا نم تيوكلا
 ةموكح تناك «تارتوتلا ديازتو تاباختنالا دعوم بارتقا عمو
 ةحلصملا باحصأ عم حيحص لكشب لصاوتلل ةأّيهم ريغ تيوكلا

 ةردقو ةيعون نيسحت اّنم بلظ هيلعو «جراخلاو لخادلا يف نيسيئرلا

 .«مالعإلا ةرازو يف ةيموكحلا تالاصتالا

 نأ يل نيبت ءاهئالمعو ةكرشلا رابخأ تعبتتو تصخفت املو

 نم ًاعاستا رثكأ اهلاجمو ةكرشلا هذه ماهم نع سانلل نلعملا ءاطغلا
 تامدخلا ناونع تحتف «.(ةماعلا تاقالعلا) لاجم ىلع رصتقي نأ

 :يتآلا دجن ةكرشلا اهمّدقت يتلا

 ميدقت يف ةعساو ةربخ انيدل :«ةعمسلا ةرادإو اياضقلا»

 بعصأ ةهجاوم يف ىربكلا اياضقلا ةجلاعم نأشب ءالمعلل ةروشملا

 .ريهامجلا

 مدقن نحن :«ليلحتلاو تارايختسالاو ةيسايسلا رطاخملا»

 اننإ امك «ليمع لكل تايولوألاو تاجايتحالل ًاقفو ليلحتلاو دصرلا
 ىلع ةبترتملا راثآلا نم ءالمعلل ةروشملا ميدقت ىلع نورداق

 لصاوتلاو طيطختلا ىلع نيرداق نونوكي ثيحب ةيسايسلا تاروطتلا
 .كلذل ًاقفو



 اهب تناعتسا يتلا ةكرشلا ماهمو تاصاصتخا ضعب هذه
 نا تكول !هيسعلا ةي وجل تيركلا :ةمركس همه ك دن عنو ةطلدلا
 ماهم ىلع ترصتقا ةطلسلا نأ لقاع نظي لهف «ةّقحملا هبلاطم
 تناك يتلا تاصاصتخاللا ةيقبل اهدقاعت دتمي ملو (ةماعلا تاقالعلا)

 ؟اهنّمؤت ةكرشلا تناكو اهيلإ ةجاتحم ةطلسلا

 : اهئالمع ضعب ىلع ةرظن قلنلف ةكرشلا هذه فلم قلغ لبقو

 . عولخملا يدنالياتلا ءارزولا سيئر ارتاوانيش نيسكات 3

 راّشب مرجملا يروسلا ماظّنلا سيئر ةجوز دسألا ءامسأ

 .دسألا

 .ءاضيبلا ايسور روتاتكد .وكنيشاكول ردنسكلأ

 .نيرحبلا ةموكح

 .رصم ةموكح

 .قارعلا يف ةيكيرمألا لالتحالا ةرادإ

 حاجن ىلإ ًارظنو !فسألل «تيوكلا ةلود ةموكح ًارخآ سيلو
 ىتح ةطلسلل تايجيتارتسالاو ططخلا ميدقت يف اهتّمهم يف ةكرشلا

 يف طسوألا قرشلا ريدم نييعت مك ةّمحملا بعشلا بلاطم عمقت

 ءارزو سيئر بتكم يف (1ذم ال/ةلطندكهد) نوسنكليو ميت ةكرشلا

 لكشب ةبرطضم ةرتف لالخ» تالاصتالل ًاريدم ناك امدعب «تيوكلا
 اهددع يف ةيناطيربلا زميات لاشنانيافلا ةففحص فصول ًاقفو «صاخ
 .م17١7 سرام /راذآ ٠ خيراتب رداصلا

 مدعو زجعلاو فعضلا نم تغلب ةيسايسلا ةمظنألا كلت لثم نإ
 ةّيبنجأ ةكرشب نيعتست اهلعج ام اهتدلج ءانبأ نم اهرداوكب ةقثلا
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 نأ ةفداصملا ليبق نم سيلو ءاهبوعش عم لماعتت فيك اهل ططختل

 ىلع لضف اهل ايناطيربف «ةيناطيرب ةكرشلا ةيتيوكلا ةلاحلا يف نوكت
 ةيامحلا ةدهاعم نم دعبأ «ديعب نمز ذنم اهتيامحو اهدوجوو ةطلسلا

 لتق امدعب م1849 ةنس ؛ريبكلا»ب بّقلملا حابّصلا كرابم اهعّقو يتلا

 ةنس ويام /رايأ ١7 يف ةدهاعملل نيضفارلا حاّرجو دّمحم هيوخأ
 مم

 كّشلل ًالاجم عدي ال امب ّلدي بابلا اذه يف هركذ قبس ام لك
 يف ةّرم لوأل ةضراعملا ةيبلغألا يذ ناملربلا لح ةلأسم نأ ىلع
 «بسحف ًايروتسد ًامكح الو ةيئاضق ةلأسم نكت مل تيوكلا خيرات
 نأ ذنم ءدّصرتلاو رارصإلا قبس عم ةطلسلل ةيسايس ةيغر يه لب
 .م5017 رياربف /طابش ١ سلجم تاباختنا جئاتن تنلعأ

 رورم عم تفّشكت يتلا لوألا مويلا ذنم ةطلسلا ةطخ هذه تناك

 ةظخ اهيّمسي نأ ّبحي ال ضعبلا لعل «تاونّسلاو رهشألاو مايألا

 درجم هنأب لصح ام فصي نأ ضعبلا لّضفي امبرو ءاهرّوصتي الو
 .«ضعبل اهضعب دّهم ةجّردتم ثادحأ وأ ءلعف دودر وأ ءةفدص

 تثحب امكو ترج امك عئاقولاو ثادحألا درسأ نأ تببحأ يننكل

 . .ديزملا يكحتس ةّصقلا لوصف يقابو «تيّصقتو

 !ًامغل حبصأ روتسدلا

 ىلع ضاضتقنالا ةّين تّيبت تناك ةطلسلا نأ ًاحضاو ناك امك
 موسرم (يروتسد) مغل عرزب تماق كلذلو «هنم صّلختلاو ناملربلا
 اذهب دحأ نعط ول هنأ ثيحب ءاهيلإ ةوعدلاو تاباختنالا ءارجإ يف

 «تاباختنالا لطبتس ةمكحملا نإف ةيروتسدلا ةمكحملا مامأ ءارجإلا
 ..مت ام اذهو
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 ءافص بئانلا تمّدقت 7٠١١7 رياريف /طابش " يف يأ طقف مانا ةعبرأب اهدعبو م17١1 رياربف /طابش ١ يف تيرجأ تاباختنالاف

 «يروتسدلا مغللا» ىلع ًءانب تاباختنالا ءارجإ ةّحصب نعطلاب مشاهلا
 .تاياختنالا ىلإ ةوعدلا موسرم يف اهسفن ةطلسلا هتعرز يذلا

 ىتلا قيقحتلا ناجلب امإ ًالوغشم ةظحللا هذه ىتح سلجملا ناك
 اهمدقي تاناوجتساب امإو" «ةقلاعلا تانلملاو اياضقلا ةعباحل اًينكك
 يتلا ةيناملربلا ةيلقألا تابغاشمب وأ «ءارزولا سيئرل وأ ءارزولل

 ءادأل يديلقتلا راطإلا اذه نم جرخي ملو «ةيبلغألا ةلقرع لواحت

 نلعأ ثيح ىيحيلا لصيف قيدصلا باشلا بئانلا الإ «سلجملا ةيبلغأ
 نع م7١١٠ ليربأ /ناسين 194 موي ةمألا سلجم يف يفاحص رمتؤم يف
 املاطل يتلا ةيروتسدلا تاليدعتلاو تاحالصإلا نم ةمزح هحارتقا
 ّسمت يتلاو «كارحلا بابش هنم صخألابو يبعشلا كارحلا اهيف بلاط

 لعجب اهقيبطت لاح يف يضقتو تيوكلا يف ةيسايسلا ةيلمعلا روذج
 لصيف بئانلا خألا نالعإ قحلو «ةيقيقح ةيطارقميد ةلود تيوكلا

 اهتردابم مدع كاردتسا لواحت يتلا ةيباينلا لتكلل تاحيرصت ىيحيلا
 ليطعتو ةيفيصلا ةلطعلا بارتقا عم ةصاخ بلاطملا هذه ينبت يف

 ميدقت اهمازتعاب ؟حالصإلاو ةيمنتلا ةلتكا تحرصف «سلجملا تاسلج

 تتأ ًاضيأو «مداقلا داقعنالا رود يف ةيسايس تاحالصإ ةمزح
 ."«يبعشلا لمعلا ةلتكا نم قايسلا اذه يف ةقفاوم تاحيرصت

 ليدعت نع رابخأ ترس دقف اهتموكحو ةطلسلا ركسعم يف امأ

 ديسلا لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلا ريزو ميدقت ءارج كيشو يرازو
 ريزو حيولتو «م1١١7؟ وينوي /ناريزح ١؟ يف هتلاقتسا بيجرلا دمحأ

 بلطو اهضفر دالبلا ريمأ ّنكل هتلاقتساب باهش لامج ديسلا لدعلا
 .ةموكحلا ىف رارمتسالا هنم



 ةموكحلا يف رخآ ريزو ةلاقتسا ضفرو ريزو ةلاقتسا لوبق نإ
 كلذ لوقي ذإ ءاهسيئر فقومو ةموكحلا عضو ليلحت يف ديفي اهسفن
 كاحي امب ملع دق حابصلا كرابملا رباج ءارزولا سيئر نإ :ليلحتلا
 سيئر كلمي يتلاو دالبلا ريدت يتلا ةيقيقحلا ةطلسلا لبق نم سلجملل
 رباجف ءاهيف ربكأ ًاذوفن هؤافلحو حابصلا دمحملا رصان قباسلا ءارزولا
 صلختلا لجأ نم تاكّرحتلا كلت لك نأ نظي ناك حابصلا كرابملا
 دمحملا رصان ةدوع لجأ نم يه لب هتحلصم يف تسيل ناملربلا نم

 سيئر حانفلا ةلرايملا نتاج اميين هاةزادنفلا ىلإ ةكافلصو حابصلا
 اهحلاصم عطاقتت يتلا ةيباينلا ةيبلغألا «ةيامحاب ىظحي يلاحلا ءارزولا

 : اهل نداهملا حابضلا كرابملا رباج ءاقب عم
 نأ الإ ءليلحتلا اذه ةّقدب عطقأ ال يننأ نم مغرلا ىلع

 نإو ليلحتلا اذه نكي مل لاح لك ىلعو ءالوبق هل لعجت عئاقولا
 سلجم) ناملربلا نم صلختلل ةيلمعلا تاوطخلا ءدب نم ًاعنام قدص
 .(يتيوكلا ةمألا

 وينوي /ناريزح ١19 ءاثالثلا موي نم ًارهظ فصنلاو ةدحاولا يف
 ةمألا سلجم تاسلج ليطعتب يضقي يريمأ موسرم ردص م
 ةيسايسلا ةايحلا يف ةيخيرات ةقباس يف هخيرات نم رهش ةّدمل

 ام ءارجإلا اذهل ًاريربت ءارزولا سلجم نايب يف ءاجو «ةيتيوكلا
 ةئدهت ىلع لمعلا ةرورضب ريمألا ومس تاهيجوت ىلع ءانب» :هّضن
 ةيعيرشتلا نيتطلسلا نيب دوشنملا نواعتلا قيقحتل ةيسايسلا ءاوجألا

 اهيف ربدتتو سوفنلا اهلالخ ىّمصُت ةفقوو ةصرف حنمو «ةيذيفنتلاو
 ةقباسلا ةلحرملا راسم ميوقت عيمجلل حيتت داشرلا لبس بابلألا
 اهبوشي ام ءردو ةيناملربلا ةسرامملا حالصإل ملسألا قيرطلا سملتو

 ةلصافلا دودحلا زواجتو نّيتطلسلا نيب ةقثلا نادقف تلعج تانرد نم
 قفاو دقف «ةيضاملا ةلحرملا راعش وه تاطلسلا تاصاصتخا نيب
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 )1١5( ةداملا صن ىلإ ًادانتسا موسرم عورشم ىلع ءارزولا سلجم
 نم ًارابتعا رهش ةدمل ةمألا سلجم تاعامتجا ليجأتب روتسدلا نم

 67١١1. وينوي /ناريزح ١4 نينثإلا

 تارامأ تدبو سلجملل ليطعتلا اذهب ةيباينلا ةيلقألا ترشبتسا

 ءارزولا سيئر حابصلا دمحملا رصان قيرف ىلع ىضرلاو حرفلا
 امنيب «هل ةعباتلا مالعإلا لئاسوو هل نيلاوملا لالخ نم قباسلا
 ىف هنأو ةصاخ ديدهتلاو رطخلا ةضراعملا ةيباينلا ةيبلغألا ترعشتسا

 دض هّجوملا نعظلاب ةيروتسدلا ةمكحملا مكح ردصيس ىلاعلا مويلا
 نالطبلا عوقو وهو ءأوسألا ويرانيسلا نيريثكل حّجر امم «ناملربلا
 !اذه ليطعتلا موسرم لعفب سلجملا بايغ عم ًالعف

 هذه لثمل ًادعتسم دحأ نكي مل ءًالعف تاف دق ناوألا ناك
 «ةيتيوكلا ةيسايسلا ةايحلا يف ةيروتسدلا ةقباسلاو ةئجافملا ةوطخلا
 دقف «يلاتلا مويلا يف عقاو ردق نع ةرذحلا تاحيرصتلا ٍنغت ملو
 لاطيإ) ةموتحملا ةجيتنلا هذه ىلإ يدؤي انلوح ثدحي ءيش لك ناك

 .ناملربلا لحو (ةمألا سلجم

 ةمكحملا ةطلس

 ةيروتسدلا ةمكحملا تأر م5١١٠ وينوي/ناريزح ٠١ يف
 يذلا ةمألا سلجم نالطب اهمكح يف ةلادعلا ىضتقم نأ ةيتيوكلا

 اهرتخي مل يتلا ةطلسلا هتفرتقا أطخ ببسب هبختناو بعشلا هراتخا

 !اهبختني ملو بعشلا

 مئاقلا سلجملا وه م4١٠٠ سلجم حبصيف نكي مل نأك هرابتعاو مآ *7
 :ةيخيراتلا هتيمهأل هتافطتقم ضعب دروأ يذلا ةمكحملا مكح بجومب
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 تيوكلا ريمأ ومسلا بحاص مساب

 بجر رهش نم ٠١ خيراتب ةمكحملاب ًائلع ةدقعنملا ةسلجلاب
 /راشتسملا ديسلا ةسائرب «م17١1 وينوي نم ٠١ قفاوملا ه147

 ةداسلا ةيوضعو ةمكحملا سيئر دشرملا زيزعلا دبع لصيف

 دمحمو يلع ملاس دلاخو حارشلا بوقعي دشار نيراشتسملا

 دوعس ديسلا روضحو .يلسروب دجام لداعو يجان نب مساج

 :يتآلا مكحلا ردص ؛ةسلجلا رس نيمأ ناليجحلا زيزعلا دبع

 ماع ةمألا سلجم تاباختناب ةصاخ نوعط» 7٠١1١7 ةنسل (70)و

 : نم نيمدقملا لم

 مشاهلا زيزعلا دبع نمحرلا دبع ءافص -

 : عئاقولا

 يف لصحتت  قاروألا نم نّيبي ام ىلعو - عئاقولا نإ ثيح»

 ةمألا سلجم تاباختنا نالطبب هيف تنعط ًابلط تمدق ةبلاطلا نأ
 ؛(ةثلاثلا) ةيباختنالا ةرئادلا يف 7١17/7/7 خيراتب تيرجأ يتلا

 ةباين (فالقلا ميهاربإ) يماحملا نم ةعقوم ةفيحص بجومب كلذو

 0010 //ا خيراتب ةمكحملا هذه باتك ةرادإ اهعاديإ مت ءاهنع

 اهل قبس رخآ أابلطو 2٠١١7 ةنسل )١( مقرب اهلجس يف تديق

 ةمألا سلجمل ةماعلا ةنامألا ىلإ نومضملاو لكشلا تاذب هميدقت

 "ا



 27٠١117 /7/19 خيراتب ةمكحملا هذه ىلإ درو 27017 /1/1 خيراتب

 .«م17١5 ةنسل (70) مقرب اهلجسب هديق ىرجو

 نيذهب ءاج ام وحن ىلع  اهنعط ةبلاطلا تسسأ..... 0

 اهتروتعا دق تاباختنالا هذه نأ هلصاح دنس ىلع - نييلطلا

 نالطبلاب اهمصت اهل ةدهمملا تاءارجإلا يف ةيروتسد تافلاخم

 ةيلمع باش امع ًالضف ءروتسدلا صوصنل قرخ ىلع اهئاوطنال
 نم اهعيمجت وأ تاوصألا زرف وأ عارتقالا يف ءاوس باختنالا

 كلت يف باختنالا لاطبإ ىلإ يدؤت ةميسج بويعو ةيرهوج ءاطخأ
 .«ةرئادلا

 كلذو ببس نم رثكأ ىلع ددصلا اذه يف اهيعن ةنعاطلا تنبو

 : يلي امل ًاقفو

 لحب 7٠١١١ ةنسل (147) مقر موسرملا نأ :لوألا ببسلا

 نأ ذإ «نالطبلاب همصي امم روتسدلل ًافلاخم ردص دق ةمألا سلجم
 سلجم سيئر نيع اذإ هنإ روتسدلا نم )١59( ةداملا صن ىّدؤم

 عيمج ةفص تلاز ليقتسملا ءارزولا سلجم سيئر لحم ديدج ءارزو

 رئاسو ءارزولا سلجم سيئرل دعي ملو «ةليقتسملا ةرازولا يف ءارزولا
 مهلمع ىف رارمتسالا يف قح يأ ةليقتسملا هترازو يف ءارزولا

 ديدجلا ءارزولا سلجم سيئر ءادأ دعب لامعأ فيرصت ةموكحك

 سيئر نييعتب يريمألا رمألا نأو ءدالبلا ريمأ مامأ ةيروتسدلا نيميلا

 ةرازولا ءاضعأ حيشرتب هفيلكت نمضت ديدجلا ءارزولا سلجم

 ليكشت لبق لمع يأ سرامي نأ روصتي الف يلاتلابو «ةديدجلا
 ردابي ملو يعيبطلا اهارجمل ًاقفو رومألا رجت ِك هنأ ديب «هترازو

 ةديدجلا ةرازولا ءاضعأ ليكشت ىلإ ديدجلا ءارزولا سلجم سيئر
 دعب ةجرحلا ةرتفلا كلت لالخ كلذ يف ىخارت لب «هنييعت رمأل ًاقفو
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 ءارزولا سلجم سيئر رشاب ثيح «ةليقتسملا ةرازولا ةفص لاوز

 «ديدجلا ءارزولا سلجم ليكشت لبقو اًدرفنم هتايحالص ديدجلا
 سلجمل عامتجا يف مهمظنو «ةليقتسملا ةرازولا ءاضعأ راعتساف

 لحب دالبلا ريمأل باتك عفر ررقو 70١١/١5/1. خيراتب ءارزولا

 هعم يحضيو «روتسدلل ًافلاخم لحلا ءارجإ لعجي امم ةمألا سلجم
 مدعلاو وه ءًاقلطم ًانالطب ًالطاب نأشلا اذه يف رداصلا موسرملا
 هراثآ بيترت مدعو هب دادتعالا مدع كلذك لاحلاو بجوتسي ءءاوس

 .نكي مل نأك هرابتعاو

 ةوعدب 7٠١١١ ةنسل (547) مقر موسرملا نأ :يناثلا ببسلا

 ذإ «نالطبلاب ًابوشم ردص دق ةمألا سلجم ءاضعأ باختنال نيبخانلا

 رصنع اهنأش ىف فّلخت ةرازو بلط ىلع ءانب ةوعدلا هذه تءاج

 ريزو يأ نييعت نم تلخو ءاهدوجوو اهمايق رصانع نم يرهوج
 ديقلاب اهليكشت يف مزتلي نأ نود نمو ءةمألا سلجم ءاضعأ نم اهيف

 يذلاو - روتسدلا نم (05) ةداملا يف هيلع صوصنملا يروتسدلا

 سلجم ءاضعأ نيب نم ءارزولا نييعت نوكي نأ بوجوب يضقي

 ًارثأ بتري ال ًامدعنم موسرملا اذه هعم نوكي يذلا رمألا «ةمألا
 - ةرورض ةلاح مايقب عرذتلل هجو الو ءروتسدلل هتفلاخمل ًاينوناق

 يروتسدلا طرشلا اذه نم للحتلل ةثكت كلذ نم ذختي نأو «ًالطاب

 مكحلا رادصإ ةمكحملا تررق 7١١5/4/17 ةسلجبو ...»

 «نيعوبسأ لالخ ءاشي نمل تاركذم ميدقتب تحرصو «مويلا ةسلجب

 اهتابلط ىلع اهيف تممص ةركذم ةنعاطلا تعدوأ لجألا اذه لالخو
 .«هعافد يف اهتدبأ نأ قبس يتلا

4 



 ىلإ ًادانتسا ءاج دق لحلا اذه نأ ...» :ةمكحملا تلاقو
 هذه اهتلياز دق ةرازو بلط ىلع ًءانبو ءروتسدلا نم (١١٠ا/) ةداملا

 سيئر نييعت مت نأ دعب كلذو ءاهلماكب اهتلاقتسا ريمألا لوبقب ةفصلا

 ةرازولا ءاضعأ حيشرتب هفيلكتو يريمأ رمأب ءارزولا سلجمل ديدج
 لبق هذه هتفصب - ءارزولا سلجم سيئر قبتسا ثيح «:ةديدجلا

 ةراعتساب اهليكشتب موسرم رودصو ةديدجلا ةرازولا هذه فيلأت
 عامتجا يف مهمظنو اهتفص تلاز يتلا ةليقتسملا ةرازولا نم ءاضعأ

 ءارجإلا اذه نإف ءلحلا اذه ىلع مهتقفاوم ذخأل ءارزولا سلجمل

 ئدابملا حورل ًافلاخم «ةيلكشلا ةهجولا نم حيحص ريغ نوكي
 .«؛هتتس تعرش هلجأ نم يذلا ضرغلاو ةيروتسدلا

 ءاج دق لحلا اذه ءارجإ نوكي ءمدقت ام ىلع بيترتلابو ...»

 دادتعالا مدع بجوتسي ءءاوس مدعلاو وه ىحضيو نالطبلاب ابوشم

 نيبخانلا ةوعد نالطب نم كلذ هعبتتسي امب هراثآ بيترتو «هب
 لحلا اذه ىلع ءانتبا تءاج ىتلا ةمألا سلجم ءاضعأ باختنال
 ىلع كدرو دقأ ةلاخلا هذه ىف نيبتانلا ةدارإ' هع ودنت امك ءلطابلا
 تردهأ ةلطاب تاءارجإ ةديلو تاباختنالا تءاج ذإ دعب «لحم ريغ

 .؟هنايب فلس ام وحن ىلع روتسدلا يف ةيئارجإلا دويقلا اهيف

 باختنالا ةيلمع لاطيإب :ةمكحملا تمكح «بابسألا هذهلف»

 «ءسمخلا رئاودلا يف 3١17/7/5 خيراتب تيرجأ يتلا ءاهتمرب

 سلجم لح نالطبل ءاهيف مهزوف نلعأ نم ةيوضع ةحص مدعبو
 ىتلا ةمألا سلجم ءاضعأ باختنال نيبخانلا ةوعد نالطيو ةمألا
 نم كلذ ىلع بترتي ام عم «تاباختنالا هذه اهساسأ ىلع تمت
 هتطلس - روتسدلا ةوقب - لحنملا سلجملا ديعتسي نأ اهصخأ راثآ

 حضوملا وحنلا ىلع كلذو ءنكي مل لحلا نأك ةيروتسدلا

 .«بابسألاب
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 ةبعللا» ةياهن عضو ةيروتسدلا ةمكحملا مكح نأ حيحص

 ةبغاشمو ةجعزم ةبعل تحبصأ امدعب ةطلسلا اهتّلم يتلا ةيناملربلا
 عارصل ًاباب حتف دق مكحلا كلذ نأ الإ ءاهل ديرأ اًمع تجرخو
 ةطلسلا ةحلصم يف نوكت نل هجئاتن نأ ةقث ىلع انأو «ليوط يسايس

 . ًادبأ

 ةضراعملا بارطضاو ...ةطلسلا ءودذه

 هب تماق أطخ حلصي هنأ ادب نإو ةيروتسدلا ةمكحملا مكح نإ
 ةمألا ةدارإ ءاغلإ ةئيطخ ّرقأ دق ىرخأ ةيحان نم هنأ الإ .ةطلسلا

 لثم نكل «ءاوس مدعلاو يتيوك بخان فلأ 15٠٠ رارق نم لعجو

 ةمكحملا مكح دعبف «ةمرتحملا لودلا يف ردصت ال ماكحألا هذه
 50 يف يأ «مايأ ةسمخو رهشب ركذلا فلاس ةيتيوكلا ةيروتسدلا

 نوناقلا نالطبب ةيناملألا ايلعلا ةمكحملا تضق 2«م7١١5 ويلوي /زومت

 ناملربلا ىلع تيجوأو ناملربلا لكُش هساسأ ىلع يذلا يباختنالا

 لحت مل اهنأ الإ ءيروتسدلا روصقلا ىفالتي نوناق عيرشت مئاقلا
 .يناملألا نطاوملا توصو ةيناملألا ةمألا ةدارإل ًامارتحا ناملربلا

 ةمألا لّمحي يذلا ةيروتسدلا ةمكحملا مكح ناك دقل

 اهتاءارجإو ءةطلسلا أطخ ةيلوؤسم عارتقالا قيدانص ربع اهرايتخاو

 يه ةفوشكم تتاب ةبعل نم ةمألا قاتعنال ةصرف «روتسدلا قيبطتب
 ةطلسلا ثيع نع اهسفنب يأنلاو «تاّيحالصلا صوقنم ةةمأ سلجم#
 .اهساقم ىلع اهتلّصفو اهتمسر نم يه ةيسايس دعاوق راطإ يف

 فيفخت ىلع ةطلسلا تلمع «ةبوسحم تاوطخيو ءوده لكب

 .ءودهلاو ىنأتلا نم ّوج ةعاشإب ,هطيبشتو يسايسلا طاشنلا ةريتو

 رارق مارتحاب تحّرص مكحلا نالعإل ىلوألا ةظحللا ذنم ةموكحلاف
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 ًالوأ تعّداو ةقّتلاو مزحلا ةجهل نع تدعتباو «يروتسدلا ةمكحملا

 اهمقاطو عيرشتلاو ىوتفلا ةئيه تعدتسا اهنأو مكحلاب تأجافت اهنأ
 ةيروتسدلاو ةينوناقلا «ةأجافملا» هذه عم لماعتلا لبس ثحبل يتوناقلا

 !اهل بسانملا لحلا عضوو

 رايتخاب «ًاينوناق ةلأسملا ثحب» راعش تحت ةطلسلا ترداب مث
 تاسسؤملاو نوناقلا نم ذختت ةطلسلاف ءاهفورظو ةكرعملا ضرأ

 ناديملا نإف كلذلو ءاهموصخ برضو اهتاطلطخم ذيفنتل ةادأ

 ةضراعملا رج ديرت يذلا لّصفملا اهناديم وه ينوناقلاو يروتسدلا
 . . هيلإ

 هن تيحت هةحوللا"ديدق نان تردصاف ةيفاقلا ةقراعملا ةمأ
 ىف ثبعلا ىف ةطلسلا ةبغرب هيف تأّينتو «ةمهم طاقن ةدع ىلإ

 ةيروتسدلا ةمكحملا مكح يداريإ لباقم يفو :يباختنالا نوناقلا
 مويلا يف ردص يذلا ةيبايتلا ةيبلغألا نايب دروأ سلجملا لطبأ يذلا

 وينوي /ناريزح 7١ سيمخلا ةيروتسدلا ةمكحملا مكحل يلاتلا

 :هيف ءاجو 07

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 ةيناملربلا ةيبلغألا ةلتك نم رداص نايب

 :دعبو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا

 عضوب راوجلا لود نم ًاريثك تقبس دق تيوكلا تناك نئل
 ردصمو ةدايسلا ةبحاص ةمألا نأ تدكأ ىتلا ةقيثولا ١1457« روتسد

 انو ىفاحشألاب :لهتوو ل كيوكلا رارثكلا لمع اهم تاطللا
 ةيضاملا ًاماع نيسمخلا لالخ هنأ الإ .ءتاسسؤملا ةلودو روتسدلاب
 ًاءدب ًارركتمو ًاحيرص ٌءادتعا روتسدلا ىلع يدعتلا ةطلسلا تلصاو
 ميدقت ببسي «15577 سلجم يف تايرحلل ةديقم نيناوق اهميدقت نم
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 19717 سلجم تاباختنا ريوزت مث مهتالاقتسا باونلا نم ةعومجم

 ءاج مث «ةيروتسد تاليدعت ميدقت مهتين نع نيحشرملا نالعإ رثإ
 بالقنالا ًاضيأو «191/5 ةنس سلجملا لحب روتسدلا ىلع بالقنالا

 ىتح دتما يذلا 1985 ةنس سلجملا لحب روتسدلا ىلع ىناثلا

 هقحو يتيوكلا بعشلا ةدارإل يرسقلا بييغتلا لظ ىف ىقارعلا وزغلا
 تءاج ىتح 1١444 ةنس سلجملا لح ًاضيأو «عيرشتلاو ةياقرلا يف
 تارم سمخ ةمألا سلجم لح اهيف مت يتلا ةريخألا تاونس تسلا

 .بعشلا ةدارإب ٠٠١9 سلجم طاقسإ اهيف ناك ةرركتم

 ةمألا سلجم لح راركتب يتيوكلا بعشلا كاهنإو قاهرإ نإ
 روتسدلل تمي نأ لاح يأب نكمي ال ةيضاملا تاونس سمخلا لالخ

 نيب عارصلا اذهب ةيئاضقلا ةطلسلا ماحقإ اهرطخأ لعلو «ةلصب

 ام ثدح امف «ىرخأ ةهج نم هروتسدو بعشلاو ةهج نم ةطلسلا

 نم اهنع ربع يتلا يتيوكلا بعشلا ةدارإ نم فينع ماقتنا الإ وه
 .قباسلا ناملربلاو ةموكحلا هطاقسإ لالخ

 ببسي ةيقيقحلا ةمألا ةدارإ نع رّبعملا 7١١75 سلجم لح نإ

 لوبقلا ةروطخلا نم ةدروتسم ةعدب وه ةموكحلا هبكترت ىئارجإ أطخ
 ةعيهز ةمآلا نيلحتم لح لحجم ىنلا ريالا اهنلا تاعذالا 01 اه
 اذهب ببستملا ديدحت نإف كلذل ءةدمعتمو ةلطاب ةيموكح تاءارجإب

 ةدارإف ءهريخأت زوجي ال بجاو هتيساحمو دجو نإ ىئارجإلا أطخلا

 .ءاطخألا هذه دمعتت فارطأ يديأب ةبوعلأ تسيل ةمألا

 ىلع رركتملا اهجورخ ريربت يف ةطلسلا اهقوست يتلا ةعيرذلا نإ
 حبصأ دقف اذل «ةلوبقم ةعيرذ دعت مل نوناقلا قيبطت مساب نوناقلا

 يأ نم تاسرامملا هذهب انلوبق مدع ةحارص نلعن نأ انيلع ًامازل
 ىلع عقاولا رمألا تاسايس ضرفف ءرربم يأ تحتو تناك ةطلس
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 هب لوبقلا نكمي ال ًايدادبتسا ًاجهن ربتعي نوناقلا قيبطت مساب سانلا
 ةيروتسدلا لبسلاو لئاسولا لكب هضفر مزلي لب ءهعم شياعتلا وأ
 ةيروتسدلا ةمكحملا مكح ردص ءاوجألا هذه لظ يفو «ةحاتملا

 ءاج يذلا رارقلا وهو «باختنالاو ىوعدلا موسرم نالطبب ريخألا
 ثادحأ يف نينطاوملا ىلع نيدتعملا ةءاربب ماكحأ رودصل ًاقحال
 تاوقل قبسم نذإ ءاطعإ موزللا مكحب ينعي امم «شبرحلا ناويد
 تحت مهتامارك نم لينلاو مهتايرحو دارفألا قوقح ةحابتساب نمألا

 باب حتفي ام وهو «قطنم وأ نوناق وأ عرش ىلإ دنتست ال تارربم
 .ةيرحلاو ةطلسلا نيب مادصلا

 /؟/" يف يتيوكلا بعشلا اهلصوأ يتلا ةيباينلا ةيبلغألا نإ

 نأ يتيوكلا بعشلا ةدارإب ثبعلا اذهل نكمي ال هنأ دكؤتل 7
 لماك يناملرب ماظن ىلإ ًالوصو ةيروتسدلا تاليدعتلا نأو «رمتسي
 ةمألا ةدارإب ةطلسلا بعالت عنمن يك اهنع ديحم ال ةرورض حبصأ

 اهلامعأ ةسرامم لبق ناملربلا ةقث ةموكحلا لينب قلعتي ام يف ةصاخ

 نيوانع تحت رركتملا ةمألا سلجم لح قحب ةطلسلا دي دييقت

 اهنإ امك «مئاد داقعنا ةلاح يف اهنأ نلعت ةيباينلا ةيبلغألا نإ

 ةدارإ هتموكح سكعت ال ءارزو سيئر يأ عم نواعتلا لبقت نل

 حالصإلا عيراشمب مازتلالا حوضوب نلعي الو يتيوكلا بعشلا
 نيلواطتملا ةبساحم يف ةمألا قح لامكتساو يئاضقلاو يسايسلا

 نم ةبساحمو تالليوحتلاو تاعاديإلا اياضق يف ماعلا لاملا ىلع

 .لحلا ميسارم يف تمت يتلا ءاطخألا هذه يف طروت

 ىنعي ال ةيباختنالا رئاودلا نوناق ىف ثبع يأ نأ دكؤن ءًاماتخ
 ءيتيوكلا بعشلا هب لبقي نل يذلا رمألا تاباختنالا ريوزت الإ
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 بئانلا ناويد يف نوكيس مداقلا عامتجالا نأ نلعتل ةيبلغألا ةلتكو
 هللا نذإب ىقبنسو 7١١7/5/50: نينثإلا موي ءغاوصلا حالف

 .انيقب ام اهقوقح نع نيعفادم ةمألا عم نيلصاوتم

 .هوركم لك نم اهبعشو تيوكلا هللا ظفح

 :نايبلا ىلع نوعقوملا
 دمحم «ىسيع نب ناطلس دلاخ .نودعسلا زيزعلا دبع دمحأ

 «يجيرطلا دمحم هللا دبع ءيفيصلا كرابم يفيصلا ؛ةفيلخلا ةفيلخ

 قلطم حالف «يرجنعلا دهف نمحرلا دبع «كاربلا دمحم ملسم

 دمحم «سادرملا زيزعلا دبع فيان «نالعولا دمحم كرابم «غاوصلا
 نمحرلا دبع عياش «يمزاعلا نالمن ملاس «ينالطهلا ناميلس

 دمحم رامع «يريطملا فياه دمحم «ملسملا يلع لصيف «عياشلا
 دمحم «ىيحيلا حلاص لصيف «شغربلا رشح هللا دبع «يمجعلا

 دمحأ «يردنكلا نسح دمحم «يمسولا دمحم ديبع «لالدلا نيسح

 دعاسم ديلو .«يمزاعلا بايذ روانم ؛يمزاعلا عيطم هللا دبع

 ةماسأ «يسابقدلا ملاس يلع «سوحاطلا ناعشم دلاخ :«يئابطبطلا

 ضاير «موهادلا دياز ردب «يريطملا ريخش دلاخ «نيهاشلا ىسيع

 لداع «روانملا دمحأ ةماسأ ءرطملا دمحم دمح ؛ىناسدعلا دمحأ

 باهولا دبع فيطللا دبع «شبرحلا رهاظ ناعمج «يخمدلا مساج
 .يريمعلا

 قمع نع ةقيقح ًاربعم «هنيماضمو هيناعم يف ًايوق ًانايب ناك دقل
 يّلعلو «ةمألا ٌقح يف ةطلسلا هتبكترا يذلا مرجلا ةحادفو ةمزألا
 مهأ 2م7١١1 رياربف /طابش ناملرب ةيبلغأل نايبلا اذه نأ ربتعأ
 ةدع ىلع هئاوتحال ًاديدحت ةلحرملا كلت يف قالطإلا ىلع اهتانايب
 :يه ةسيئر رصانع



 هّبنت مدع نم مغرلا ىلع ًادّمعتم ًالح ناملربلا لح رابتعا :ًالوأ
 اذه نأشب نايبلا ىف ءاج دقو هل دادعتسالا الو هعوقو لبق هل ةضراعملا

 .«ةدمعتمو ةلطاب ةيموكح تاءارجإب ةئيهر ةمألا سلجم لح» :رمألا

 نوناقلا مساب ةيبعشلا ةدارإلاب ةطلسلا ثبع ىلإ هّبنتلا :ًايناث
 رركتملا اهجورخ ريريت ىف ةطلسلا اهقوست ىتلا ةعيرذلا نإ» :ةلئاق
 ,«ةلوبقمل ةعيرذا دعت مل" نوناقلا :قيبطتا ساب نوئاقلا 'نلع

 يف حالصإلا ةيادبو للخلا نمكم ىلع عبصألا عضو :ًاثلا
 يناملرب ماظن ىلإ ًالوصو ةيروتسدلا تاليدعتلا نأو» :ةرقفلا هذه
 ةدارإب ةطلسلا بعالت عنمن يك اهنع ديحم ال ةرورض حبصأ لماك

 ةسرامم لبق ناملربلا ةقث ةموكحلا لينب قلعتي ام يف ةصاخ ةمألا

 تحت رركتملا ةمألا سلجم لح قحب ةطلسلا دي دييقت اهلامعأ

 .؟ةفلتخم نيوانع

 عم نواعتلا لبقت نل اهنأ» :ةرقفلا هذهب يسايسلا دّهعتلا :ًاعبار
 نلعي الو يتيوكلا بعشلا ةدارإ هتموكح سكعت ال ءارزو سيئر يأ

 لامكتساو يئاضقلاو يسايسلا حالصإلا عيراشمب مازتلالا حوضوب

 اياضق يف ماعلا لاملا ىلع نيلواطتملا ةبساحم يف ةمألا قح
 يتلا ءاطخألا هذه يف طروت نم ةبساحمو تاليوحتلاو تاعاديإلا
 .2«لحلا ميسارم يف تمت

 يف رداصلا (ةلطبملا) ةيباينلا ةيبلغألا فقوم ةّوق نم مغرلا ىلع

 نع حاصفإلا يفو اهتاءارجإ يف تلّهمت ةطلَّسلا نأ الإ ءاهنايب
 لّهمتلا اذهل ناكو «ءًايروتسدو ًاينوناق ةلأسملا ثحب ةعيرذب اهاياون
 مكحف «ةضراعملا ىوق يف اميس الو يسايسلا عراشلا يف رثأ

 داعأ هنكلو م7١١1 رياريف /طابش سلجم لطبأ ةيروتسدلا ةمكحملا

 ةيبلغأ ءاضعأ نم ددعل ةيباينلا ةفصلا هعم تداعو م9١٠٠ سلجم
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 ًامسق :نيمسق ةضراعملا ةيبلغألا تحبصأف 2م1١٠؟ رياربف /طابش
 5٠١٠9 سلجم باّون مهو «ةيباينلا هتناصحو هتفصب اظفتحم لازي ال

 باّون مهو ةيناملربلا هتناصحو ةيبايتلا هتفص هنع تلاز ًامسقو
 نيب قّرفي هنأل ةيبلغألا ةلتك يف ءلق نإو ءّرثأ اذهلو «

 .مسق لكل يسفنلا جازملا

 لعج «ةلبقملا اهتوطخ نع ةطلسلا نالعإ مدع نإ امك
 ناك دقف «عراشلا ىلإ لوزنلاو ديعصتلا رايخ يف لّهمتت ةضراعملا

 ًاريبك ًازّيح لغشي يئارجإلاو ينوناقلاو يروتسدلا بناجلا نم لك
 ٠٠١9 سلجم باّون نم ددع ماقو ءاهتاليلحتو ةضراعملا ريكفت نم
 ةمألا هتطقسأ يذلا سلجملا تاسلج ةعطاقم مهمزع نع نالعإلاب

 ةيطارقميدلا ةكرحلا يف انلواحو «ًالعف ًاكبرم عضولا ناك
 ةيبلغألاو ءانعمج يذلا لعفلا ّدر راطإ نمض «مدح» ةيندملا

 ال ةيلمع تاوطخب ةضراعملا ةيبلغألا باطخ ةجهل حيجرت ةضراعملا

 ربع ةوعدلا انهجّجوو مامألا ىلإ ةوطخ يف انردابف «مهنايب دنع فقوتت
 ةودنل م17١7 وينوي /ناريزح 7١ ةعمجلا موي يف ردص ةكرحلل نايب

 تحت وينوي /ناريزح ١4 ةلبقملا ةعمجلا ةدارإلا ةحاس ىف اهميقن

 هذهب ديرن اّنكو «ةبختنم ةموكحو ةيروتسد ةرامإ وحن ًاعم» ناونع
 «ةيسايسلا ةحاسلا ىلع ةدنجأك هتاليصفتو راعشلا اذه حرط ةوطخلا

 ةيباختنالا تالمحلاو تاباختنالا ىلإ تاوعد يأ نع رظنلا فرصو

 .اهب انلاغشإ ةطلسلا ديرت يتلا ةينوناقلاو ةيروتسدلا تاليلحتلاو

 نم طقف ءاضعأ ةثالث مهنمض نمو تائم عضب ةودنلا رضح

 ء«يمسولا ديبع روتكدلا «ىيحيلا لصيف) باّونلا مه ةلطبملا ةيبلغألا
 مغرلا ىلع انباطخو انفقوم ديكأت يف انحجن دقل .(يخمدلا لداع

 او



 ىف قارغتسالا ترثآ ةيباينلا ةضراعملا ةيبلغأ نأ الإ «ةمزألا نم
 يف ةعطاقملا ُفّرصت ٌراثأ دقو «ةطلسلا اهتقلخ يتلا ةلكشملا ليصافت

 ًاريبك ًءايتسا م7١١1 رياربف /طابش سلجم لاطبإ تلت يتلا مايألا
 ًانايب اباش 18 ردصأف ؛يبعشلا كارحلا بابش زومر نم ددع ىدل

 ويلوي /زومت ١١ يف ةيباينلا ةيبلغألا ىلإ ًاهّجوم ةجهللا ديدش
 «ةيباينلا ةيبلغألا ةعطاقم مهمزع نع حضاو نالعإ هيفو م7٠

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 يبابشلا كارحلا يف نيطشانلا ضعب نم نايب
 دير قرت اذ ناك ْرَلَو اولِيَعت َرْسُْك اًإَوظ :ىلاعت هللا لاق

 .[165 :ماعنألا] « توُرْكَذ 54 د ُْمنَصَو كِل ْأْوَوَأ هم

 كارحلا ةريسم ددهي ريطخ فطعنم نم دالبلا هب رمت ام نإ

 نأ انيلع متحي يسايسلا حالصإلاو تايرحلا نم ديزملا وحن ينطولا
 اونوكي نأ وجرن نم قح ىف ةيساق تناك نإو ةقداصلا ةملكلا لوقن
 :تانماهراتعاب ايعناكمو اهرود ةدامكبالاةئألا ةميح مريع
 وأ ةلماجملل لاجم كانه دعي ملف «ًاعيمج تاطلسلا ردصمو ةدايسلا
 نم لكش ةمألا ةدايسو نطولا باسح ىلع ةلماجملا نإف ةارادملا
 .هنطول بحم نطاوم اهاضري ال ةنايخلا لاكشأ

 مايقلا يف ةيبلغألا ةلتك ىلع ةريبكلا لامآلا اندقع دقل
 تصن امك مكحلا ةيبعشو يطارقميدلا مكحلا بابسأ لامكتساب

 حالصإلا عورشم ينبت ىلع لمعلا ربع ءروتسدلل ةيريسفتلا ةركذملا
 تاباسحل رايتعا وأ ةلماجم نود داجو حيرص لكشب يسايسلا

 «ةريبك لمأ ةبيخب انبصأ فسأو ةحارص لكبو اهلوقن انتكل «ةيباختنا

 نيدسفملا طيطختو لمعو «نطولا ىلع داسفلا ةضبق ماكحتسا مغرف
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 ةيبلغألا ةلتكل يندتملا باطخلا فقسب انمدص «مهذوفن عقاوم زيزعتل

 تاعجارت كانه نإ لب «ىسايسلا حالصإلا عورشم صخي اميف

 ضعب دوجو نم مغرلا ىلع ؛عورشملا اذه باسح ىلع تالماجمو
 تسيل اهنأ الإ «ةلتكلا ءاضعأ ضعب نم ةروكشملا ةيدرفلا دوهجلا

 كلذ سكعني ثيحب ةعمتجم ةلتكلا نمض نكت مل نإ ريبك رثأ تاذ

 .اهتانايبو اهباطخ يف

 حضاو لكشب ًةعمتجم ةيبلغألا ةلتك نبتت مل ام هنأ دكؤن ًاماتخ

 :ىلع مئاقلا يسايسلا حالصإلا عورشم اهتانايب ربع ء.حيرصو

 حيتي امب ءةيسايسلا تائيهلا ميظنتو راهشإ نوناق رارقإ - ١
 . انوناق هب فرتعمو يمسر لكشب يسايسلا لمعلا يف ةكراشملا ةمالل

 ليثمتلاو ةقلغملا مئاوقلا ماظنب ةدحاولا ةرئادلا رارقإ  "؟

 فسأ لكبو نلعن اننإف ةيناملربلا ةموكحلا ىلإ الوصو ..يبسنلا

 ةيسايسلا مهتاكرحت فلتخم يف مهمعد مدعو «ةيبلغألا ةلتكل انتعطاقم

 .بيبحلا اندلب يف يسايسلا لمعلا ةريسم روطت حلاص يف نوكي نأ

 :نايبلا ىلع نيعقوملا 58لا ءاطشنلا بابشلا ءامسأ

 مناغ ردب .ناهزنلا يجان رصان «نايلعلا نمحرلا ديع دمح»

 يكرت حارج «يرماشلا دهف دمحم ءدتسلا فسوي يلع .مانغلا

 دعس «ءدمحألا هللا دبع يماحملا «يبرحلا دلاخ دايع «يرمشلا

 «يردنكلا نسح يماحملا ءيطشلا ماسي فسوي «يمجعلا رصان

 مساج زيزعلا دبع «ماسرلا دمحم باهولا دبع «شرتخلا لصيف دايإ
 دلاخ ءحالفلا لداع هللا دبع «يللبرغلا ليلجلا دبع نائنح «نرعلا

 دلاخ «لتابلا دمحم ردب «يريطملا حالق يراشم ةلاضفلا دنس

 .عوطملا ردب ةمطاق « يميخرلا ردب نمحرلا ديع «يرفعجلا دمحم

 لحل



 لاون «فيضلا ردب ةراس «يللبرغلا قيفوت ةمطاف «ةلاضفلا دنس ىمل

 .؟يمزاعلا شاشحلا حالف « ىيحيلا ىيحي

 يف ةنيابتم ًادودر (بابّشلا نايب) ىلع ةلطبملا ةيبلغألا باّون در

 ةيبلغألا مضي عّسوم عامتجا ىلإ يعادتلا ّمتف ءهتجهلو نايبلل اهلّبقت
 يف انعمتجاف «كارحلا بابش نم ريبك ددعو ةيسايسلا ىوقلاو ةيباينلا
 «ةهبجلا دحوتو فصلا عمجت ةردابمب مّدقتنل ةصرفلا انزهتناو ةكرحلا
 ةمألا سلجم سيئر ناويد يف ةيدلاخلا ةقطنم يف عامتجالا دقع متو
 .م1١١7؟ ويلوي/زومت ١5 يف نودعسلا دمحأ ديّسلا لطبملا

 فصلا ةدح-و نم دب هل

 ةمدح# ةيندملا ةيطارقميدلا ةكرحلا نع ًالثمم عامتجالا ٌترضح
 يروضغلا ملاس يخأو ةكرحلا سيئر بئان عامتجالا يعم رضحو

 اتمّدقو « «يمجعلا دعس يخأ ةكرحلل ماعلا نيمألا بئان رضح امك

 :اهّضن ناك نيعمتجملل ةردابم

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 نيمرتحملا ءاضعألا /ةداسلا

 :دعبو ةبيط ةيحت «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 ينطولا لمعلا ةيمهأب ةيندملا ةيطارقميدلا ةكرحلا يف ام ًاناميإ
 اننطو اهب رمي يتلا ةقرافلا ةلحرملا ةيساسحل اّنم ًاكاردإو «كرتشملا
 لبق نم انل تهجو يتلا ةميركلا ةوعدلل انم ًةباجتساو «تيوكلا
 دمحأ لضافلا بئانلل رماعلا ناويدلا يف ةعمتجملا ةيباينلا ةلتكلا

 ةيادبلا يف انعسي ول ماك ١.1 ويلوي /زومت ١ تيسلا موي نودعسلا

 باّونلا مكيدل يلاعلا سحلا اذهل ليزجلا ركشلاب مدقتلا الإ
 «كرتشملا لمعلا ةيمهأو ةرورض نم ةلحرملا هبلطتت يذلاو لضافألا
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 لوح فافتلالا يف ةينطولا ةيلوؤسملا ًاعيمج انراعشتسا ىلع دكؤنو
 لقني ايبعش ابلطم حبصأ يذلا يسايسلا حالصإلل ينطو عورشم

 همسر ام كلذب ًافلاخم ءىسايسلا انلمعل ةيساسأ ةدعاقك ةيقيقحلا
 ةيقيقحلا ةيطارقميدلا ةلودلا وحن راسم نم هوددحو اندادجأو انؤابآ

 هتاسسؤمو هتائيه ربع هنوؤش ةرادإ يف بعشلا قح ىلع ةمئاقلا

 سلجملاب ًارورم م١197 ةنس يف ىروشلا سلجم ذنم ةبختنملا

 عضو يذلا ىسيسأتلا سلجملاب ًءاهتنا سيلو ١1978 ةنس ىعيرشتلا

 11537 ةنسا ووعتسو

 هب موقت ام ردقنو لجن ةيندملا ةيطارقميدلا ةكرحلا يف اننإ
 لك معدنو انمعدو .ًادارفأو ًالتك ةمرتحملا ةيباينلا ىوقلا
 ةيتيوكلا ةيسايسلا ةيلمعلا ريوطتل ةفداهلا ةيلاحلاو ةقباسلا تاداهتجالا
 رحلا يتيوكلا بعشلا علطتي يتلا جئاتنلا لضفأ قيقحتل اهدعاوقو

 ةيلمع ةيأ نأ دقتعن هسفن تقولا يف اننأ الإ «ريثكلا قحتسي يذلا

 يتيوكلا عقاولا اهنم قلطنيو ماعلا نأشلا سمت يسايس ريوطت

 هل نكن يباين لمع نم قمعأو ربكأ وه ام بلطتي دوشنملا هلبقتسمل
 .مارتحالاو ريدقتلا لك

 كراشي نأ بجي عمتجملا عيمج ىلع هتاساكعنا نوكت ام نإ
 يف يتيوكلا روتسدلا مهل عضو نيذلا هيلثمم لالخ نم عمتجملا هيف

 تاعامجلا ءاسؤر» مهاّمس ذإ ةرّدقم ًةفصو ًارابتعا 01 ةداملل هريسفت

 نم اهسيئرو ةموكحلا لكش ديدحت يف مهترواشم لعجو ؛ةيسايسلا
 ةردابمب مكيلإ مدقتن كلذلو «ةربتعم ةيسايس ةدعاق دالبلا ريمأ لبق

 ينطولا لمعلا فالتئا» يف عمتجملا تانوكم عامتجا اهفده

 ةيسايسلا تانايكلاو ىوقلا عيمج ىلع ضرعت «يسايسلا حالصولل
 يف بغر نمف ءءاصقإ وأ دحأل ءانثتسا نود نم عمتجملا يف
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 ةلاح قلخل ًالعف هل ىعسن اممو بيحرتلا لحم ناك ةكراشملا

 هرايخ اذهف ةكراشملا نع بغر نمو «ينطولا قفاوتلا وأ عامجإلا
 ةمهاسملل تقو يأ يف هل ًاحوتفم بابلا ىقبيسو مرتحملاو ردقملا

 ةيطارقميدلا ةكرحلا يف اّنم ًاداهتجاو «قبس امم ًاقالطناو
 كلت حارتقاب مكيلإ مدقتن قافتالاو شاقنلل مكيديأ نيب هعضن ةيندملا

 ينطولا لمعلا فالتئا» نلعت اهساسأ ىلع يتلا ةماعلا دعاوقلا

 :يهو «يسايسلا حالصؤلل
 ةيقفاوت ةغيصب جورخلا ساسأ ىلع فالتئالا نلعي نأ :ًالوأ

 .هريغ ىلإ هزواجتت الو طقف يسايسلا حالصإلا عوضوم لوانتت

 لتكلاو ةيسايسلا تانايكلا لك ىلإ ةوعدلا هجوت نأ :ًايناث
 .دحأل ءانثتسا نود نم «ةيبابشلا تاعومجملاو ةيباينلا

 حالصإلل ينطولا عورشملا زاجنإل ًاينمز ًافقس ددحي نأ :ًاثلا
 .هيلع قفاوتملا يسايسلا

 مئاوق ساسأ ىلع نوكي ةمداقلا تاباختنالا ضوخ :ًاعبار
 لصفلل ًاسيئر ًافده يسايسلا عورشملا لمحي ًاينطو ًافالتئا لثمت
 . مداقلا يعيرشتلا

 ةمداق ةموكح يأو ةطلسلا عم نواعتلا نوكي نأ :ًاسماخ
 لصفلا يف يحاتتفالا اهباطخ يف هنالعإ اهيلع يذلا اهفقومب ًانوهرم
 ىلع مّدقُت ةيولوأك يسايسلا حالصإلا ىلع ةقفاوملاب مداقلا يعيرشتلا
 .ددحم ينمز فقس قفوو ًاعيمج اهاوس ام

 عيمج باعيتسا ىلع ةرداقلا ةماعلا طباوضلا كلت ىلعو

 عورشم ةدوسم عضو ةئيه» بختنت «يسايسلا حالصإلا يف نيبغارلا
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 ءاربخلاب اهيق ناعتسيو «فالتئالا» لثمي يذلا «يسايسلا حالصإلا

 ينطولا لمعلا فاالتئا» تانوكم عيمج ىلع ضرعت مث « نيصتخملا

 ىلع تاباختنالا ضاختو اهيلع قافتالا متيل «يسايسلا حالصإلل
 .فالتئالا يحشرم ديدحت دعب اهساسأ

 انلبق نم لعفلا ةّدر راطإ نم جرخي مل يذلا داهتجالا اذه نإ

 ليمحتل انم ةبغر ىتأي هنأ الإ ءةيندملا ةيطارقميدلا ةكرحلا يف

 «يسايسلا حالصإلا ةيلمعب مايقلا فرشو ةيلوؤسم هرسأب عمتجملا
 اياون لاني نأ نكمي حيرجت وأ ماهتا يأ نع يأنلل كلذك فدهيو

 بسكتلا ىوعدب ةيحالصإلا اهتابغر هيوشتو ةصلخملا ةيباينلا لتكلا
 رهظن نأ ديرن ةردايملا هذه يف اننإ امك «قفألا دودحملا يباختنالا

 ىوقو بعش «هنأو ةلعافلا هاوقو يتيوكلا عمتجملل يراضحلا هجولا

 تيوكلا نأب عيمجلا نئمطيل ةيقيقحلا ةيطارقميدلاب ريدج «تايلاعفو
 .«مكاطخ هللا كرابو قيفوتلا يلو هللاو اذه «ةنيمأ ٍديأ يف

 ناكو «فارطألا لك نم فقاوملاو تانايبلاب ىألم ةرتف تناك
 «ةحضاوو ةددحم فادهأ لوح ةضراعملا ةهبج دحوتت نأ نم دب ال

 ينطولا لمعلا فالتئا» ليكشتل يعسلا يف انتردابم تناك كلذلو

 ةبيصعلا فورظلا هذه يف اهتيّمهأ رعشتسن ةوطخ «يسايسلا حالصإلل

 .ةفصاع ةيسايس ةمزأ مضخ يف تيوكلا اهب ّرمت يتلا
 «ةحاتم ةصرفو ةّقحتسم ةوطخ انتردابم ىف نوعمتجملا ىقل

 نأ ىنربخأو ىخمّدلا لداع روتكدلا قباسلا بئانلا نب لاو

 .ًايباجيإ اهعم يطاعتلا ىلع صرحتسو ةردابملا تنسحتسا ةيبلغألا
 «مهئارآ جازمتسال ةفلتخملا ةيسايسلا ىوقلا عم انتالاصتا انأدب

 ةنجلا» حرتقا يمدقتلا رايّتلا نأ لب «ةيباجيإ لعفلا دودر تناكو
 انيلإ تلسرأو ؟كعم - يتيوكلا لمعلا ةّلظم»و مهيلإ انتّمض «قيسنت
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 يف اهانلوادت «م757١١7 سطسغأ /بآ 7١ يف (ةنجللا حرتقم) ةقرولا

 يف يمدقتلا رايّتلا ىلإ انتاظحالم انلمحو ةكرحلل يسايسلا بتكملا
 ا ربمتبس /لوليأ ١ موي كلذو مهرقم يف دقُع يذلا عامتجالا

 فدهلا دشنت يتلا دوهجلا ةيقب يف ٌبصي ًايباجيإ عامتجالا ناك دقو

 .ةضراعملا فوفص ديحوت وهو هسفن

 ةيبلغألا جراخ كارحلاو بابّشلا ةهج يفو «ءانثألا كلت يف

 ذاتسألا عم كّرحتي ةلاضفلا دنس دلاخ خألا ناك (ةلطبملا) ةيباينلا

 كرحتلاو فوفصلا ديحوت ىلع مساجلا رداقلا دبع دمحم يماحملا

  ةيراجتلا تاعّمجملا دحأ ىف انعمتجاو اندعاوتف «قايسلا سفن ىف

 ينربخأو كارحلا لاوحأ نع انثّدحتو «يرودال ىهقم يف - (360 مهلا)

 دلاخ ألا لصاو لعفلابو «هؤاشنإ مزتعملا عّمجتلا اذه ةركف نع
 عامتجا ىلإ ةوعدلا تّمتو عمجتلا ةدّوسم انل تلسرأ «هيعاسم ةلاضفلا
 .م7١١1 ربمتبس /لوليأ 9 يف نيماحملا ةّيعمج يف

 ماعلا نيمألا يخأو انأ ةليللا كلت ءاسم عامتجالا انرضح

 يدبن نأ تريثأ ىتلا تاشاقنلا دعب انيلطف «سيهيلبلا دّمحم ةكرحلل
 اهانمّلس يتلا انتقرو تناكو «ةهبجلا حرتقم ةدّوسم ىلع انتاظحالم
 :يتآلا ىلع ّصنت عامتجالا سأري ناك يذلاو نييدلا دمحأ ذاتسألا

 ميحرلا نمحرلا هلئا مسي

 ةهبجلا عامتجال 'مدح» ةيندملا ةيطارقميدلا ةكرحلا تاحارتقاو تاظحالم
 مل ربمتبس /لوليأ 4 نيماحملا ةيعمج يف دقعنملا لوألا ةينطولا

 يف ةكراشملا «مدح» ةيندملا ةيطارقميدلا ةكرحلا يف اندعسي
 ريعي ىتلا ةلماكلا ةيطارقميدلا قيقحتل ىعاسلا ىنطولا لمعلا اذه
 انتوعد تناك دقلو «ةلداعلا ةقداصلا ةيقيقحتلا هتدارإ نع بعشلا اهيف

 فالتئالا اذه عمجل يضاملا م17١7 ويلوي ١5 يف رداصلا اننايب يف

 <«”2ظ"<ظثؤ]و"



 يف عامتجالا اذهل نطولا ةجاحل ةباجتسا يسايسلا حالصإلا قيقحتل

 . يسايسلا انخيرات يف ةقرافلا ةرتفلا هذه

 دورو ًاديج مهفتن ؛مدح» ةيندملا ةيطارقميدلا ةكرحلا يف نحنو
 هذه نيوكتل فالتئالا اذه لثم يف رظنلا تاهجو ددعتو فالتخالا

 لءاضتت تافالتخالا كلت لك نأب ةقث ىلع اننأ الإ «ةينطولا ةهبجلا
 .ةديدجلا تيوكلا ءانب يه يتلاو ةياغلا ولعو فدهلا ومس مامأ

 انتاظحالم ضعب لوبق نيعمتجملا ةداسلاو تاديسلا نم ىنمتنو

 ىلع قافتالا نيلواحم مويلا عمتجن اهساسأ ىلع يتلا ةدوسملا ىلع
 :ةهبجلا هذه ليكشتل ةنكمملا غيصلا لضفأ

 ةهبجلا» وه ةهبجلا مسا نوكي نأ حرتقن :ىلوألا ةظحالملا

 روتسدلا ريوطتل ةينطولا ةهبجلا)» وأ ة"يسايسلا حالصولل ةينطولا

 قفاوتلا» :ىلاتلا ةمدقملا ةجابيدلا يف درو :ةيناثلا ةظحالملا

 ىلع ًاظافح اهلادبتسا حرتقنو «حابصلا ةرسأو بعشلا نيب يخيراتلا

 نيب يخيراتلا قفاوتلا» يلاتلاب مهتيعرش ساسأو ثدحلا ةيخيرات

 .«حابصلا ةرسأ راتخا يذلا يتيوكلا بعشلا

 لادبتسا ىدملا ةبيرقلا فادهألا دنب يف :ةثلاثلا ةظحالملا

 عضوا لدب «ضفر» ةملكب 479 مقر رصنعلا يف ىلوألا ةملكلا
 , الح

 فادهألا دنب يف «45» مقر رصنعلا لقن :ةعبارلا ةظحالملا

 .ىدملا ةديعب فادهألا دنب يف 400 مقر رصنعلا نوكيل ىدملا ةبيرق

 فادهألا دنبلا 29 مقر رصنعلا يف ةفاضإ :ةسماخلا ةظحالملا
 .«ةقلغملا مئاوقلا ماظن» يلاتلا ىدملا ةديعب
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 اهيلع قافتالا لمأن يتلا ةماعلا دعاوقلا دعب ةفاضإ دون امك

 :يهو ةينطولا ةهبجلا تانوكم اهب مزتلت نأو

 ةقيثو يف دري امك ميدقتلا يف تايولوألا بيترت دامتعا :ًالوأ
 .ةهبجلا

 حالصإلا تاعيرشت رارقإل ددحم ينمز لودج عضو :ًايناث
 «تاباختنالل ةلقتسملا ةئيهلا «بازحألا «يباختنالا ماظنلا» يسايسلا
 . مداقلا يعيرشتلا لصفلل لوألا داقعنالا رود هاصقأ زواجتي ال

 ةمداقلا ةموكحلاو ةطلسلا عم نواعتلا مدع وأ نواعتلا :ًاثلاث
 يف تاحالصإك ةهبجلا هيلع تقفتا ام اهلوبق مدع وأ اهلوبقب نوهرم

 . 'اهتقيثو

 ةيسايسلا ىوقلا عيمج نولثمي نيذلا نوعمتجملا ضفر دقل
 عيمج كارحلا يف نيلقتسملا بابّشلا نم ٌددعو ةضراعملا
 انتاظحالم ضعب دّيأ يذلا ليلقلا ددعلا يأر رّيغي ملو ءانتاظحالم
 اتدوهجف سيهيلبلا ىبحاصو انأ ىبلس ٌروعش انباتنا «ةجيتنلا نم
 :هدضت( بلاطمو نشأ ىلع كفاك فودتسللا ديحوتل انتاردابمو
 اهيلع قفّتاو عامتجالا تداس يتلا حوزلل ةرياغم ًاحور لمحتو
 نم ىلوألا ةظحالملا نيب قرفلا ىف تلّئمت ًاحور ءهروضحلا
 ةهبجلا» نوكيل عّمجتلا مسا رييغتب ًءادتبا بلاطت يتلاو انتاظحالم

 روتسدلا ريوطتل ةينطولا ةهبجلا» وأ «يسايسلا حالصإلل ةينطولا
 مزلي ام لك ىلإ ريشي ماع مسا وهو ؛يسايسلا حالصإلا قيقحتو
 تابلاطم نم ًارارم هاّنلعأ ام هنمو يسايسلا حالصإلا قيقحتل

 وهو هيلع اوقفتا يذلا مسالا نيبو «ةيرذج ةيروتسد تاليدعتب
 .؛ةيسايسلا تاحالصإلا قيقحتو روتسدلا ةيامحل ةينطولا ةهبجلا»

 وأ ىنعملا ةبراقتم اهلعجل نيوانعلا ريوحتو تاليوأتلا نع ًاديعب
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 بلاطن انتلعج يتلا عفاودلا نأ الإ «ةقباطتم ضعبلا اهاري امّتر

 يتلا عفاودلا نع فلتخت ؛عّمجتلا مساب أدب اهعيمج انتاظحالمب

 ةقفاوملا انعّقو اننأ الإ اهعيمج انتاظحالم ضفر نم مغرلا ىلع

 ىلع فّضلا ديحوتو ةملكلا عمج يف اّنم ٌةبغر «ةهبجلا ليكشتل

 نم هب انثج ام ضفرل انمّهفت الو انحايترا مدع نم مغرلا
 يذيفنتلا بتكملا يف ةكراشملا نع فزعن انلعج يذلا «تاظحالم

 - .كلذ اًنم ضعبلا بلط نم مغرلا ىلع ةهبجلل
 قيقحتو روتسدلا ةيامحل ةينطولا ةهبجلل يذيفنتلا بتكملا لكشت

 «ناهلبلا سراف» :مهؤامسأ ةيلاتلا ءالمزلا نم ةيسايسلا تاحالصإلا

 «يمجعلا لقت 3ك .عوطملا ةمطاف «بيسملا ةديرف .ةلاضفلا دلاخ

 دمحم ؛«يدج دمحأ ؛ىخمدلا لداع .د .ءيريطملا يراشم

 .«يدلاخلا راصنو دمحألا هللا دبع ءىيحيلا لصيف «مساجلا
 .نييدلا دمحأ ذاتسألا ةسائربو

 ةهبجلا نع نالعإلا نايب يف ءاج ام ّصن يتأي ام يفو

 : اهليكشت ىلع نيعفوملاو

 ئدابم نالعإ
 ةيسايسلا تاحالصالا قيقحتو روتسدلا ةيامحل ةيئطولا ةهبجلا

 عيرسلا يدصتلا ائيلع ضرفي دالبلا يف نهارلا عضولا ناك نئل

 ماكحإ فدهب يباختنالا ماظنلا رييغتب دارفنالا ةطلسلا ططخمل

 ىلع رارقلا راكتحا يف اهجهن سيركتو ةمألا سلجم ىلع اهترطيس
 بعشلا نيب يخيراتلا قفاوتلا اهيلع ماق يتلا سسألاب لخم وحن

 يف يتيوكلا بعشلا نم بلطتي يدصتلا اذه نِإَف .حابصلا ةرسأو

 ليكشتو عساو ينطو قفاوت قيقفحت ةرورض ةجرحلا ةلحرملا هذه
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 ىوقلا ةئبعتو يبعشلا فقوملا ديحوت يف ةهج نم مهسي عماج راطإ
 ضفرلو ةطلسلا ططخم لاشفإل يعامجلا كّرحتلا ميظنتو تاقاطلاو
 ىلإ لفكت يتلا ةيروتسدلا نينطاوملا تانامضو تاموقمب ثبعلا

 ؛ةيصخشلا ةيرحلا تامّوقم فلتخم ىسايسلا باختنالا قح بناج

 ؛رشنلاو ةعابطلاو ةفاحصلا ةيرحو ؛يأرلا ةيرحو ؟؛ةديقعلا ةيرحو
 ةيرحو ؛تاباقنلاو تاعامجلا نيركت ةيرحو ؛ةلسارملا ةيرحو

 ؛تاعمجتلاو بكاوملاو ةماعلا تاعامتجالا دقعو صاخلا عامتجالا
 ىرخأ ةهج نم 1 ةماعلا تاطلسلا ىلإ ضئارعلا ميدقت قحو

 تاحالصإلا قيقحت لامكتسال فورظلا ةئيهت لجأ نم لمعلا ىف

 .ةدوشنملا ةيطارقميدلا يالا

 قيقحتو روتسدلا ةيامحل ةينطولا ةهبجلا َنإف انه نمو

 نينطاوم مضي عساو ينطو فالتئإ يه امنإ ةيسايسلا تاحالصإلا

 مهتاهجوت نع رظنلا ضغب هتاقيطو 0 تائف فلتخم نم

 نالعإ يف اهيلع قفّتملا فادهألا قيقحت لجأ نم مهتاءامتناو

 .ئدابملا

 يف بيرقلا ىدملا ىلع ةينطولا ةهبجلا هذه فادهأ لّثمتتو

 ةلواحم ضفر ًاديدحتو ؛ةطلسلاب دارفنالا جهنل يّدصتلا 2

 .درفنم وحن ىلع يباختنالا ماظنلا رييغت ةموكحلا

 ١" سلجم لحب ةيبعشلا ةدارإلا ةيبلت ىلإ عارسإلا 258١9

 .تاباختنالا قيدانص ربع ةمألا ةدارإ ىلا ةدوعلاو

 اهتاروانم يف ءاضقلا ماحقإ ةطلسلا تاالواحم ضفر >2

 . ةيسايسلا

 .ًايبعشو ًايباقرو ًايعيرشت داسفلا ةهجاوم - 4
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 ةرشابملا فادهألا هذه زاجنإ دعب ةينطولا ةهبجلا هذه مزتلتسو

 «ةيروتسدلاو ةيسايسلا تاحالصإلا قيقحت لجأ نم كرتشملا لمعلاب

 :لجأ نم كّرحتلا كلذ ةمدقم يفو

 .لماك يناملرب ماظن وحن يطارقميدلا روطتلا لامكتسا -

 .ةيسايسلا تائيهلا راهشإل يطارقميد نوناق نس ١

 ةيباختنالا ةرئادلا ماظنل ًاقفو ديدج يباختنا نوناق ّنس - '“
 ةلقتسم ةئيه ءاشنإو «مئاوقلا ماظنو يبسنلا ليثمتلاو ةدحاولا

 .تايباختنالل

 ةمدقم يفو «هتيلالقتسا معدو هريوطتو ءاضقلا حالصإ 3

 نم )١97( ةداملا ّصنل ًاقفو ةلقتسم ةيروتسد ةمكحم ءاشنإ كلذ
 .روتسدلا

 نم راطإ نمض اهتارارق ذاختا ىلع ةينطولا ةهبجلا صرحتسو
 يأر ةيبلغأ ىلع ءانب تارارقلا ذختتسو .كلذ اهنكمأ ام «قفاوتلا

 فلتخمل لمع قرف ليكشت ربع اهلمع ةهبجلا مظنتسو ءاهئاضعأ

 .قطانملاو تاظفاحملا ىوتسم“ ىلع ناجل ليكشتو .تامهملا

 بيلاسأ فلتخم ربع اهفادهأ قيقحت ىلإ ةينطولا ةهبجلا ىعستسو
 .ىروتسدلا راطإلا نمض ةنكمملاو ةحاتملا يملسلا يناديملا لمعلا

 ْنَم لك ةكراشم مامأ ةينطولا ةهبجلا يف ًاحوتفم بابلا نوكيسو

 ىعسي يتيوك نطاوم لك ئدابم يه يتلا ءاهئدابم نالعإ عم قفتي

 رارحألا نييتيوكلا نينطاوملل دحاولا نطولا تيوك ءانب ىلإ
 يف مهقطانمو مهلوصأو مهتائفو مهفئاوط نع رظنلا ضغب نيواستملا

 صرفلا ؤفاكتو ةيعامتجالا ةلادعلاو ةاواسملاو ةيرحلا نم راطإ

 ةينطولا ةدحولا زيزعت ةينطولا ةهبجلا ديكأت عم «ةيروتسدلا ةنطاوملاو

 فرخ



 عيماجملاو تاسسؤملا ةفاك عم نواعتلل ةيئنطولا ةهبجلا ىعستس

 ةيعامتجالاو ةيسايسلا نيتحاسلا يف ةلعافلا تايصخشلاو تارايتلاو

 .ةعوضوملا اهفادهأ ققحي امبو روتسدلا راطإ يف

 .47017 ربمتبس نم عساتلا دحألا موي تيوكلا

 :نوعقوملا

 دمحأ .د «حادبلا ةمطاف «ىيحيلا لاون «نيميثعلا لابقإ .د»

 كرابم فسوي « يمجعلا رماع ديهف «يريطملا دياع رصان «يردنكلا

 مناغ ردب «يبرحلا دلاخ دايع «نايرشلا قوزرم نايرش «يكرابملا
 دمحم رمع «ناملسلا ناملس مناغ .د «تايح رهوج دمحم «مناغلا

 لصيف «ىسيعلا فسوي نسح «يريفظلا بلصعلا فيان ؛يرمشلا
 زيزعلا دبع فيان «يزنعلا هلقع دمحأ «ملسملا لصيف .د «ىيحيلا
 «يريطملا يراس فاون «نايلعلا نمحرلا دبع دمح ؛سادرملا

 .كاربلا دمحم ملسم «كرتملا دعس داهف «يبيتعلا دمحم مساج

 «لمازلا ريهز دهف «ينيسحلا مانغ زيزعلا دبع ءيزنعلا رايس دمحأ

 قوزرم دمحم «ةفيفكلا حالف دلاخ .د «يعدجلا رماث زاوف .د

 نيسح ةديرف «لالدلا نيسح دمحم «ةلاضفلا دنس دلاخ «سيورلا

 مساج ديلو «يريطملا ماطس يكرت .د .موهادلا كارب رونأ «بيسم

 ديبع يضرم .د «روفغلا دبعلا زيزعلا دبع نمحرلا دبع «بيجرلا
 لصيف دايإ «يريطملا عفان قراط «نايقولا ةفيلخ ناسغ «شايعلا
 رصان «ناينثلا فيلخ ليحر «ىمجعلا ةلفط نب دعس .د «شرتخلا

 زيزعلا دبع دمحم ءدمحألا لذاع هللا ذيع «نيويركلا دومح

 دمحأ ردب .د هركفلا رونأ ءيطشلا ماسب فسوي «سيهيلبلا

 ريخش دلاخ .د «يدياذلا فيلخ دمحأ .د .غاوصلا يماس «يشانلا

 ؟



 دعس هللا دبع ؛«بالث رصان :يعيبضلا دلاخ ديلو «يريطملا

 رونأ «نيهاشلا دجام ىسيع «ءناوصلا عناملا دبع «نسحألا

 «ديزملا مي ميهاربإ حلاص ,يدلاخلا يحضم راصن «ديشرلا رداقلا دبع

 يلع دمحأ يا زيزعلا دبع دوعس «يريطملا حالف يراشم 3

 «يريفظلا ليجع .عوطملا ةمطاف «ناهزنلا يجان رصان «سيمخلا

 «يمجعلا دعس لقث د «يبيتعلا يدج دمحأ «يخمدلا لداع .د

 دمحم عفان ءمساجلا رداقلا دبع دمحم «ناهلبلا ملاس سراف

 .؟نييدلا دمحأ «نايصحلا

 مايقلل هعيطتست ام لك هيف تلذبو روكشم لمعب ةهبجلا تماق
 ءاهتزواجت دق ثادحألا تناك ةدم دعب اهنأ الإ ءهب تدّهعت امب

 ةهبج#) ةافو نع  ًايمسر  دحأ نلعي مل روطسلا هذه ةباتك ىتح

 اهتدوع نكمي الو ةلعاف دعت مل اهنأ دّكؤملا نكل ءهروتسدلا ةيامح

 نكل «ءحيحصلا لمعلاب مايقلا يفكي ال ةريثك نايحأ يف ءةايحلل
 .هنم عفتني ىتح حيحصلا تقولا يف هب مايقلا ًاضيأ بجي

 هروتسدلا ةيامح ةهبج» ةبرجت مييقت زجوم لكشب تدرأ ولو
 : يتآلاب اهزجوأ طاقن ةدعب تجرخل

 ةيسايس ةرورض كرتشملا لمعلاو عامتجالا ةركف تناك :ًلوأ
 . اهجئاتنو ةبرجتلا هذه عم انلماعت ة ةقيرط نع رظنلا ضغب

 هّلعلو هعون نم ديرف ةهبجلا يف عامتجالا اذه ناك :ًايناث
 ثيح نم الو ءهتحت يوضنملا ددعلا ثيح نم ال قوبسم ريغ عّمجت

 عساولا عّونتلاو ةيعونلا

 يسايسلا عقاولا عم ةبسانتمو ةمّدقتم فادهألا تناك :ًاثلا
 .عفترملا فقسلاو
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 عامتجالل ريضحتلاو ميظنتلا نم ًالوبقم ًاردق كانه ناك :ًاعبار
 . يسيسأتلا

 انأ تعفر دقو «لاحلا ةعيبطب تايبلس نم ةبرجتلا لخت ملو
 ةكرحلل يسايسلا بتكملل ًاريرقت سيهيلبلا دّمحم ماعلا نيمألا خألاو
 تاظحالم ةّدع ىوح م7١١٠ ربمتبس /لوليأ ٠١ يلاتلا مويلا يف

 : اهنم

 .ةيسايسلا تاكرحلا بسحب سيلو ًايدرف ليثمتلا نأ

 نكي ملو دحاو درف نم رثكأب ةيسايسلا تاكرحلا نأ -

 ددعلا يف ةدايز ناك لب ؛تاكرحلا كلتل ًايمسر ًاليثمت مهروضح

 .تيوصتلل احجرمو

 يسايسلا مهطاشن ىلع ءانب مهرايتخا مت ًادارفأ كانه نأ
 دوجو مدعو ةيسايس تانايكل مهئامتنا مدع مغر ماعلا مهطاشنو

 .؛رايتخالل ةددحمو ةحضاو ريباعم

 يف ًالتخم ناك هنأ ءاهنيح عامتجالل ةكرحلا يف انمييقت ناكو
 ىتلا ةقباسلا تارابتعالل تيوصتلاو رارقلا ذاختا ةيلآ صخي ام

 . ؟مدح» ةيندملا

 بتكأو رظنأ انأو نآلا اميس الو ةهبجلا لمع نم ةدم دعبو

 تاظحالملا نم ىرخأ ةعومجم تّدبت «ةلحرملا كلتل مييقتلا ملقب

 :اهنم «ةمهملا

 ءماعلا لمعلل (ًالازتخا) رخآب وأ لكشب تناك ةهبجلا نأ
 كلت ىلع ًالامآ قلع ًامومع يسايسلا عراشلاو ةيسايسلا ىوقلاف

 ام وهو «؛ةيسايسلا ةحاسلا يف فرصتلاب اهل لّكوم هبش ناكو ةهبجلا
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 اهسفن تبدتنا اهنأ ضرتفأ الو «هب مايقلا ةهبجلا عيطتست نلو مل

 ام كلذ نكل .؛ةحاسلا يف راودألا ةيقبل لزتخملا رودلا اذه لثمل

 .لصح

 نأ هل بجي ناك امو كارحلا تاعاطق نم مهم عاطق ميظنت -

 يمتنملا ريغ بابشلا ةصاخ ينعأو «(موزللا نع ةدايز) ًامظنم نوكي
 تاذ كارحلا نم ةّمهملا ةئفلا هذه تناك دقف «ةيسايسلا ىوقلا ىلإ

 ناكو ءاهلمعل هيجوتو طغض ةادأو ةيسايسلا ىوقلا يف ريبك ريثأت
 اهريطأت ناك دقو «ماعلا عراشلا يف تاجاجتحالا ةعفار مه بابّشلا
 ةمظنملا ةيسايسلا ىوقلا لمعب اهرمأ قيلعتو تاعامتجاو مظنم لمعب
 .اهبلجت بجي ناك يتلا تايبلسلا نم ةيسايسلا تاباسحلاب ةلقثملا

 ةججح تناك لب (يلاربيللا راّيتلا) ءاوتحا ةهبجلا عطتست مل
 طخ نع لاصفنالل يلاربيللا رايتلا يف تايصخشلاو ىوقلا ضعبل

 مل يتلاو (ةلطبملا) ةيباينلا ةيبلاغلا اهمَعزتت يتلا ةيديلقتلا ةضراعملا

 . اهيف ليثمت يلاربيللا رايثلل نكي

 ةهبجلا ىف ًايمسر ةلثمم ريغ (ةلطبملا) ةيباينلا ةيبلاغلا تناك
 ىتح تناك ةيبلاغلاف ءاهيف اهئاضعأ ضعب ةكراشم نم مغرلا ىلع
 ىلع ظافحلاو يسايسلا دهشملل اهتدايق ةرورض ىرت نيحلا كلذ
 ةلطبملا ةيباينلا ةيبلاغلل ةسايسلا هذهو ءادّحومو ًاعمتجم اهنايك
 .دوهجلا دّحوت ةّلظم هنم رثكأ سفانم فرطك ةهبجلا تلعج

 راذعألا قيلعتل (ةعاّمش) تقولا رورم عم ةهبجلا تحبصأ

 ؛هتايلوؤسم نم صّلمتلل همدختسي ضعبلا ىدل ًارربمو «سعاقتلاو
 يباختنالا قاقحتسالا ةصاخ ىرخألا هتاباسحل غّرفتيل ةصرفو
 . مداقلا

 لمع تاب ىتح اهطغضو اهتبوعص تدازو ثادحألا تعراست
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 يتلا تايبلسلاو تامزألاو تايدحتلا كلت مامأ ًالئاضتم ةهبجلا
 ماظنب تءاج يتلا ىربكلا ةمزألا دعب ةصاخو ءاهتأشن تبحاص

 دقوملا ىلع

 (ةظفاحملا) ةيسايسلا ىوقلا ضعب مضي يذلا «جهن» عمجت اعد

 ٠١ نينثإلا موي ةدارإلا ةحاس يف عمجتل بابشلا نم ددع عم

 تابلاطمب «عيضت اهعدن نل» ناونع تحت م ربمتبس /لوليأ

 ةيبابشلا تاعومجملاو ةيسايسلا ىوقلا ةّيقب تباجتساو «ةةرمتسم
 عّمجت ذنم عّمجت ربكأ وهو «نطاوم 7٠٠١ زواجت يذلا روضحلل
 نيرشت 54 يف قباسلا ءارزولا سيئر حابصلا دمحملا رصان طاقسإ

 ةدعاصتم ةلحرمب روضحلا لؤافت نم داز ام «م١١١7 ربمفون /يناثلا

 ىلإ ؛جهن» عمجتب ادح ام ءهمخزو يسايسلا عراشلا ةداعتسا نم

 ربمتبس /لوليأ 74 لبقملا نينثإلا موي وه رخآ موي ىلإ ةوعدلا
 .مآ5

 «رييغتلا تاراوح» ناونع تحت بابشلا نم ةعومجم تزرب

 مهملا يسايسلاو ينوناقلاو يروتسدلا يعولا رشن ىلإ فدهت تناك
 دايإ :اهيف نيلعافلا مهأ نم ناك «دالبلا اهب رمت يتلا ةلحرملل

 دشار ؛ةلاضفلا ىمل «يبيتعلا ةمينغ «بيبحلا رذنم «شرتخلا
 دمحم «يدايزلا هللا دبع ؛ةلاضفلا رارض .غاّوصلا يماس «ةلاضفلا
 ىلإ ةفاضإلاب اهقتاع ىلع ةيبابشلا ةعومجملا هذه تذخأ .ناميرعلا

 تناك دقف «ةضراعملا باطخ بيذهت ىلع لمعلا ةيوعوتلا اهفادهأ
 ةيروسلا ةروثلاو درطضم لكشب دادزت ةيسايسلا ءاوجألا ةنوخس

 ةحاسلا ىلع اهلالظب يقلت اهلوح يسايسلا عراشلا تاباطقتساو

 ربمتبس /لوليأ ١١ يف يضاملا ةدارإلا ةحاس عّمجت يفف .ةيتيوكلا
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 وتلل اناك ناذللا شبرحلا ناعمجو يئابطبطلا ديلو نابئانلا هيف مّلكت

 «ةيروسلا ةروثلا لاوحأ نم بناج ىلع اعلظا دقو ايروس نم نّيمداق

 ةئف لعج ام «نأشلا كلذ ىلإ قّرطت دق ةصنملا ىلع امهباطخ ناكو
 بلغأ نأل .يفئاطلاب هفصتو مهتلا عمجتلا لدابت ةيتيوكلا ةحاسلا يف

 زومرلاو ىوقلا نم مه هّقص يف فقيو يروسلا ماظنلل رّربي نم
 ةمظنألل ةيلاوم فقاوم مهل نيذلا نييتيوكلا ةنَّسلا ضعب عم ةيعيشلا

 .هتاروثو يبرعلا عيبرلل ةيداعمو ءاهقالطإب ةيبرعلا

 ةقيثو» اهناونع ةردابم حرطب ارييغتلا تاراوح» ةعومجم تماق

 نم باطخلا يف يفئاطلا سْمَنلا نع دعبلا ىلإ وعدت «ةيهاركلا ذبن
 تماق امك «ةقيثولا هذه ىلع عيقوتلا ىلإ تعدو فارطألا عيمج
 لك ءاسم ةدارإلا ةحاس ىف ةحوتفم تاراوح ةرادإب ةعومجملا هذه
 1 «ةحعاشسلا "نفل

 تاوعد نيبف «طاشنلا ةياغ يف ةيتيوكلا ةحاسلا تناك دقل

 ىوقلا تانايبو :(ةلطبملا) ةيباينلا ةيبلغألا تاعامتجاو ؟جهن»

 اولخي مل ةيسايسلا ءاوجألا يف ةنوخسلاو طاشنلا اذهو «ةيسايسلا

 نيلعافلا عيمج نيب دهشملا ةدايق ىلع ةديدشلا ةسفائملا نم ةلاح نم

 سفانتلا نإف مداق يباختنا قاقحتسا كانه املاطف «ةحاسلا يف
 سجاهلا ناك خيراتلا كلذ ىتحف «ةّوقبو ًارضاح نوكيس مومحملا
 ةّداح ةيسايس تاباطخ فلخ ًانايحأ ىراوت نإو ًاحورطم يباختنالا

 .بولسألاو حرطلا

 عم يسايسلا فقسلا عفرت ةيباينلا تاحيرصتلا تقباست دقل
 ربمتبس /لوليأ 74 نينثإلا موي يف بقترملا ةدارإلا ةحاس عّمجت بارتقا
 ءارزو سيئرب ةبلاطملا فقاوملا نالعإو تاحيرصتلا تتابو م7٠

 حابصلا ةرسأ نم ءارزولا ةسائر ؛عزتنت» نأو بعشلا نم بختنم
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 هذه تتاب «سوحالطلا دلاخ قباسلا بئانلا كلذ نلعأ امك ةمكاحلا
 .يسايسلا دهشملا ةدّيستم يه فقاوملاو تاحيرصتلا

 يتبتب باّونلا نم ريبك ددع نم ةينالعلا كلت نم مغرلا ىلع
 وحن هريوطتو تيوكلا يف يسايسلا ماظنلا نم ةيرذج ةيسايس فقاوم
 ىوقلا نم ًاريثك نأ الإ «لماك يناملرب ماظن قفو ةيقيقح ةيطارقميد
 مغرلا ىلع (ةيرانلا» تاحيرصتلا كلت لثم ىلإ نئمطت مل ةيبابشلا

 ةصاخو ةيباينلا تاحيرصتلاب ةبيرقلا ةربخلاف ءاهنومضمل اهتقفاوم نم
 ىلع تاحيرصتلا كلت ذخأ نم انتتّصح دق ةريخألا تاباختنالا لبق
 دق ةهيبش تاحيرصت تناك دقف «قيبطتلا تقو دنع دجلا لمحم

 نيح اهيف ؤُكلتلا متو م17١7 رياربف /طابش ١ تاباختنا لبق تقلطأ
 ةكرحلا ىف انّرَّذَح ناك كلذلو :نامتربلا ىلإ ءاضعألا لصو
 ىلع دمتعت مل ةيبابشلا ىوقلا نإ امك ءًارضاح ةيندملا ةيطارقميدلا
 .هل دعت يذلا اهراسم يف ريست تناكو تاحيرصتلا كلت

 ربمتبس /لوليأ 75 نينثإلا موي يف ةدارإلا ةحاس عّمجت دقع
 نوناق ىلع ةيروتسدلا ةمكحملا مكح قبست يتلا ةليللا

 مزع عمجتلا ءاهتنا لعب مث .ةموكحلا هب تنئعط يذلا تاباختنالا

 ةحاس نع دعبي يذلا لدعلا رصق ىلإ هّجوتلا ىلع روضحلا نم ددع

 ةمكحملا مكح نيرظتنم اومصتعيل ًابيرقت نيرتموليك ةفاسم ةدارإلا
 .ًادغ ةيروتسدلا

 يف ةموكحلا نم «ًانعط» تّقلت دق ةيروتسدلا ةمكحملا تناكو
 «سمخلا رئاودلا» نوناق مهّتي «م5١١7 سطسغأ/بآ ١١ خيرات
 نوناقلا وهو «يروتسدلا راوعلابو ةلادعلا مدعب )35٠١7/41( مقرلا
 ةعمجم هتّرقأو ةيرازولا اهتنجل ربع اهسفن ةموكحلا هب تمّدقت يذلا

 اهيلع داع دق نوناقلا اذه ّنكل «م 7٠٠١5 ةمألا سلجم يف هيلع

15 



 يذ رياربف /طابش سلجم ربع م ١؟ يف ةظهاب ةيسايس ةفلكتب

 اذهب يباختنالا ماظنلا كلذ نم صّلخَتلا تدارأف «ةضراعملا ةيبلغألا

 .ةيروتسدلا ةمكحملا مامأ نعطلا

 ىدصتت يتلا ةهجاولا نوكت نأ درت مل ةيروتسدلا ةمكحملا ّنكل

 «نعطلا ضفر# ب تمكحف ةيباينلا ةيبلغألل ةطلسلا اهلالخ نم

 .ىرخأ ةرم ةطلسلا بعلم ىلإ ةركلا تداعأو

 ةيروتسدلا ةمكحملا نم مكحلا اذه م ةيتيوكلا ها

 اهنأ امك ءهعم لماعتلاب اهاياون نع دعب ةطلسلا حصفت و «ًامئاق
 يذلا امق «ةيروتسدلا ةمكحملا ةباّوب ربع هنم صلختلاب حلفت مل

 !؟ةطلسلا هئيخت

 نطو ةمارك
 نعط ضفرب ةيروتسدلا ةمكحملا مكح تلت يتلا مايألا

 تناك )٠٠١5/47( مقرلا «سمخلا رئاودلا» نوناقب ةموكحلا

 ةضراعملا تناك «تاعامتجالاو تاءاقللاو تاحيرصتلاب ةمحدزم

 لاثملا ليبس ىلع مهنمو مهضعبف «ةيقرتمو ةسّجوتم اهتانّوكم لكب

 ةلصاوم ىلإ هسّجوتو هرذح هداق يذلا يئابطبطلا ديلو روتكدلا بئانلا
 ًاحوتفم ةدارإلا ةحاس يف داشتحالا ىلإ ةوعدلا باب كرتو طغضلا

 ةطلسلا لمحي نأ كلذب ًالمآ ةمكحملا مكح رودص نم مغرلا ىلع

 ىلإ ةوعدلاب موسرم رودصو م9١٠٠ ناملرب لحب ةعراسملا ىلع
 رئاود سمخ) قباسلا يباختنالا ماظنلا ساسأ ىلع تاباختنالا

 ةبغر ةئدهتلا ىلإ لام رخآلا ضعيبلاو «(بخان لكل تاوصأ ةعبرأو
 تدب يتلا تاعئاشلا قيرط يف اهّيضمو ةطلسلا زازفتسا مدع يف هنم

 اب



 ماظنلا رييغتب ةطلسلا ةبغر نع ثّدحتتو ء.حطسلا ىلع رهظت

 ديَّسلا قباسلا بئانلا ةئدهتلا ىلإ نيلئاملا كئلوأ نم ناكو ؛يباختنالا
 ربمسيد /لوألا نوناك 18 يف ًالئاق حّرص ثيح ناطلسلا دلاخ
 ام كانه سيل مايأ ةعبرأب ةيروتسدلا ةمكحملا مكح دعب م/0 5

 يضق دقف «لبقملا نينئثإلا موي ةدارإلا ةحاس يف عمجتلا بجوتسي

 اذه بجوتسي ءيش يأ ىلع مدقتس ةطلسلا نأ دقتعأ الو رمألا
 لحلا ىوس ىرخأ تارايخ يأ دجوت الو موسحم رمألاف « .عمجتلا

 .«ةركبملا تاباختنالا ىلإ ةوعدلاو

 ريثي دق فقوم يأ ءادبإ يف ةرذح تناك دقف ةطلسلا امأ

 ءودهلا ءاوجأ ةعاشإ يف اهلّهمتب ترمتسا لب ءرثكأ يسايسلا عراشلا
 ١ نينثإلا موي يفف .عاطتسملا ردق نخاسلا يسايسلا دهشملا 0

 دمحألا حابص خيشلا دالبلا ريمأ ىقتلا م5 ربوتكأ /لوألا نيرشت
 ةطلسلل نيلاوملا ٠٠١4 سلجم باّون ةيبلغأ نم ًاددع حابّصلا رباجلا

 دقو .هّلحب نيبلاطم فالآلا تارشعب يتيوكلا بعشلا جرخ يذلاو

 ٠٠١9 سلجم ّلح» :لاق هنأ ريمألا ناسل ىلع باّونلا ءالؤه لقن
 ةيرورض ميسارم رادصإ هبقعيسو «ةماعلا ةحلصملا لجأ نم مداق

 ثيدح نأ ءاقللا رضح نمع لقني ملو .«ةقلاعلا اياضقلا ضعبل

 نكل «باختنالا نوناقب قّلعتت ةيرورض ميسارم ىلإ قّرطت ريمألا
 ةطلسلا نأ ديكأتلاو رتاوتلا ٌّدح تبراق دق تاعئاشلاو ثيداحألا

 .تاباختنالا نوناقب ثبعلل تّيبت لعفلاب

 رظنلا اياوز ةفلتخم ىوقب لّثمتت ةضراعم ءهذه لاحلاو

 لخاد لمعي رخآلا ضعبلاو «تاباختنالا رظتني مهضعبف تاباسحلاو

 «سّجوتملا قِلَقلا هليمز سكع ىلع نئمطم ضعبلاو «هراّيتو هبزح

 اهنم اهتنكم ةقثاو تاوطخبو ةتيبم ةّيفخم اياون قفو ريست ةطلسو
 .ةينوناقو ةيروتسد تايناكمإو تاودأ
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 «ةرمتسملا ةكرعملا هذه رابغ عاشقنا رظتني يسايسلا عراشلاو

 بقرتلا ةلاح رسكو ةردابملل بّئوتي ينطولا كارحلا ةعيلط بابشلاو
 نيرشت ١ نينثإلا موي رهظ يف ينلعج ام «عباصألا ضع ةبعلو
 (رتيوت) يعامتجالا لصاوتلا عقوم يف بتكأ م7١١7 ربوتكأ /لوألا
 فاقيإ ةطلسلا عيطتست له» :لوقت ةديرغت (©ه|_12892009) فّرعم ربع

 زواجت ول يسايسلا حالصإلاب بلاطتو راتهتسالا ضفرت ةرهاظم

 نوكت ىتح» :لوقت ىرخأو «ىربكلا ةرهاظملا# !؟فالآ ٠١ اهددع

 كانهو «قبسملا دادعإلاو نالعإلا نم اهل دب ال ةحجان ةرهاظم يأ

 ةرهاظملا# تاريسملاو تارهاظملا زيهجتل ةعونتمو ةريثك نوئف

 اهمخز ضرفت ىربكلا تارهاظملا» :ًاضيأ ةديرغتب اهّتعبتأو «ىربكلا

 نع فلتخت نيرهاظتملا تايونعمو ةسامحو ًايجراخو ًايلخاد يمالعإلا

 .«ىربكلا ةرهاظملا# تاباطخلاو يساركلا باحصأ تايونعم

 )1١4607 وغوه روتكيف يسنرفلا رعاشلاو بيدألا لوقي
 لعفلايو :«اهتقو ناح ةركف نم ىوقأ شيج كانه سيلا :م©«م06
 كلذ ةريهظ هتقلطأ يذلا مسولا اذهب ىربك ةرهاظم ىلإ ةوعدلا تناك

 اهاقلت دقف ءاهناوأ ناح يتلا ةركفلا يه (ىربكلا ةرهاظملا#) مويلا
 داز مايألاو تاعاسلا تّرم املكو «ريبك مامتهاب يتيوكلا بابشلا

 ةفيحص يف يئابطبطلا ديلو بئانلا حرص ىّتح اهروضحو اهمخز
 ةوعدب تعمسا 7١١7: ربوتكأ /لوألا نيرشت 4 نينئثإلا موي يارلا

 يف ثبعلا لاح يف ىربك ةرهاظم ميظنتو كارحلا ىلإ ةيبابشلا ىوقلا
 حيرصت ناكو ««هجوتلا اذه معدن دق «جهن» نحنو يباختنالا ماظنلا

 لحب يضقي يريمأ موسرم رودص دعب هلاق دق يئابطبطلا بئانلا
 .م7١١5 ربوتكأ /لوألا نيرشت / دحألا موي كلذو ةمألا سلجم

 ردصت نأ نود نم 7٠٠١5 سلجم لح موسرم ردص دقل

 ىتلا تاياختنالا ىلإ ةوعدلا «ةداعلا يف يرجي امك ء.هعم نمازتلاب

 م



 ال يلاتلابو «ناملربلا لح دعب نم نيرهش لالخ ىرجت نأ بجي

 اهمسح مدعو ةطلسلا ةلطامم نأ انيأرو ءموسحم ريغ رمألا لازي

 ةصاخ هريوثت مدعو عراشلا ةئدهتو تقولا ءارش هنم داري ًاثبع ناك

 يذلا ؟يويسآلا راوحلا رمتؤم» يه ةيلود ةّمق نضتحت تيوكلاو

 «نيلوؤسملاو تاموكحلا ءاسؤرو لودلا ءاسؤر تارشع هرضحي
 يرئازل ًٌءاعارم «عراشلا ءوده ةطلسلا ميدقت ةضراعملا بضغأف
 ةضراعملا لعج ام «ةيسايسلا هاوقو يتيوكلا بعشلا ىلع ؛تيوكلا

 نالمنلا ملاس بئانلا ناويد يف ةودن تماقأف ؛ديعصتلا ةجهل لصاوت
 ١١ يف ىرخأو م ربوتكأ /لوألا نيرشت ١١ سيمخلا موي
 يتعفترم نيتنخاس نيتودن اتناكو مآ ربوتكأ /لوألا يرش
 ١١ نينثإلا موي يف ةعمزملا ةدارإلا ةحاس ةيلاعفل ًاديهمت فقسلا

 . !ًاثبع ىنك١» ناونع تحت م٠٠ ه١ ؟ ربوتكأ /لوألا نيرشت

 ةدارإلا ةحاس يف لبقملا ءاعبرألا عّمجت لبقو ءاوجألا هذه يف
 لضاوتلا عقوم يف 89 9[1313106/اق - نطو ةمارك» باسح بتك

 ًاناميإ» :هيف لاق بضتقم نايب ىف ىلوألا هتاديرغت ؟رتيوت» يعامتجالا
 ميسارم رادصإ نإف «ًاعيمج تاطلسلا ردصم «ةمألل ةدايسلا نأب انم
 .«ةدايسلا هذهل فاطتخا وه يباختنالا ماظنلاب ثبعت يتلا ةرورضلا

 ةمألا ةدايس ةداعتسا فدهب ةيملسلا تاجاجتحالاو تارهاظملاو
 .؛ةفطتخملا

 قوقح قيثاومو روتسدلا هلفك عورشم قح وه لمعلا اذهو»

 .«ةيلودلا تايقافتالاو ناسنإلا

 أدب «م1١١5؟ ربوتكأ /لوألا نيرشت ١ تبسلا ءاسم كلذ ناك
 ددع ديازتو ءاطشنلاو ةيبابشلا ىوقلا عيمج نم باسحلا عم لعافتلا
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 اهناكمو ةريسملا دعوم نع نالعإلا موي بقرت تأدبو «هيعباتم

 هتاوطخ نع نالعإلا لجأ نطو ةمارك باسح نأ الإ ءاهفادهأو

 ١5 موي ةدارإلا ةحاس يف لبقملا نينثإلا عّمجت دعب ام ىلإ ةيلاتلا
 .م 5١١7 ربوتكأ /لّوألا نيرشت

 !؟هريدي نم !؟باسحلا اذه لوح ةريثكلا ةلئسألا تحرط دقو

 نم رادي له !؟هب قثن فيك !؟نم باسحل لمعي !؟لّثمي نم
 ءًالادجو ًاحرطو ًاثحب تلتق ةلئسألا كلت لك !؟اهجراخ مأ تيوكلا
 . .ةدّكؤملا ريغ تاباجإلا تارشع اهنم لاؤس لكلو

 اهطبضيو بعاصملا اهيرتعتسف رمألا اذه ىلع ىتداهش امأ
 هريدي مو تتاجحلا اذه هلق امى اهدطأ ال طلتناف ةردعتلا
 اذه ريدي ناك نم (نايعأ) فرعأ ال قدص لكبو يننإ امك ءاهب
  اودّدرو ضعبلا عاش دقو «نيقيلاو مزجلا هجو ىلع باسحلا
 ام فرش وهو «باسحلا اذه ريدأ نم يننأ - يب نظلاو ةيّتلا نسحب

 لفطتأل نكأ ملو اهباحصأ اهلّمحت ةريبك ةيلوؤسمو ؛هيعّدأل تنك
 . اهيلع

 نع هترادإ جرخت ال نطو ةمارك باسح نأ (هنظأ) امو
 فلاسلا مهنايب اوعّقو نيذلا نيرشعلاو ةينامثلا بابَّشلا نم ةعومجم

 بلاطمب مزتلت مل نإ اهتعطاقمب نوددهيو ةضراعملا هيف نودقتني هركذ
 لب هريدي ناك ًادحاو ًاصخش نأ نظأ ال امك .يسايسلا حالصإلا
 «مهتميزع تيوقو مهتاين تصلخو مهقطنم ماقتسا صاخشأ ةعومجم

 :هلوق مالسلاو ةالصلا انّيبن ىلعو هيلع حيسملا ىلإ بسني امك مهنإو
 .!مهنوفرعت مهرامث نم»

 ىف ةربعلا سيل يذلا باسحلا اذه نع هلوق يىنعسي ام اذه
 بلاطملا يف يه ةّوجرملا ةدئافلاو ةربعلا لب 6 ناك نم ةقرعم
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 هتاديرغت نم ةديرغت لك بحاصت تناك يتلا حورلاو ءاهب بلاط يتلا

 ىوقلا لك تزجع يتيوكلا بعشلا نم فالآلا تارشع اهل ّبهيف
 تيوكلا خيرات ىدم ىلع مهجارخإ نع نيلوؤسملاو زومرلاو
 لعلو «لمأتلاو رظنلا ٌقحتسملاو مهألا وه هللاو اذهو «يسايسلا

 . هنع حصفأ مل اًّمع حصفي خيراتلا

 ًاثبع ىفك
 ًارصع انعمتجا م7١١1 ربوتكأ /لوألا نيرشت ١4 دحألا موي يف

 صغو «ناطيخ ةقطنم يف ملسملا لصيف روتكدلا بئانلا ناويد يف

 ةينطولا ةهبجلا  ةيبلغألا ةلتك١ :مهنمو فيثكلا روضحلاب ناويدلا

 - حالصإلاو ةيمنتلا ةلتك  يبعشلا لمعلا ةلتك  روتسدلا ةيامحل
 ةيروتسدلا ةكرحلا  كارح عمجت  ةيندملا ةيطارقميدلا ةكرحلا
 نم ددعو («يتيوكلا يمدقتلا رايتلا  كعم ةلظم ةيمالسإلا

 ًادغ اهدقع عمزملا ةيلاعفلا انثحابتو «نيلقتسملاو ةيبابشلا عيماجملا
 ريمأ نأ وهو ءرمأ انعامتجا يف دجتسا هنأ الإ «ةدارإلا ةحاس يف

 «رارش هللا :كيض دمع ديثلا امه هيراشتنم نم نينثاب كعب ةالبلا
 ديّسلا اهنع لاق انعامتجال ةلاسر امهلّمحو قوتعملا هللا دبع ديّسلاو
 ةلاسر لقنب رارش راشتسملا عم ومسلا بحاص ينفلك دقل» :قوتعملا
 راوحلا رمتؤمل تيوكلا ةفاضتسال ًارظن هنأ ءاهدافم ةّيبلاغلا ىلإ
 تاودنلا فاقيإ ةيبلاغلا يف ةوخألا ىلع ىنمتي هّومس نإف يويسآلا
 ١ .«رمتؤملا ءاهتنا نيح ىلإ تاعمجّتلاو

 ضفر «ةيبلاغلا باّون نم ةعومجم نيراشتسملا عم عمتجا
 ذاتسألا هالت عامتجالا دعب نايب ردصو ءريمألا بلط نوعمتجملا
 اهدارفنا جهن يف ةيضام ةطلسلا لازت ال» :هيف لاق نييدلا دمحأ

 ماظنلاب ثبعلاو روتسدلا ىلع بالقنالا وحن اههجوتو رارقلاب

 نحي



 «ةيبلغألا ةلتك» نم لكل ةكرتشملا تاءاقللا راطإ ىفو .ىباختنالا

 ةةينئابسلا تاحالضالا قيقحتو روخبتلا ةيامحل ةيطولا ةيججلا»ز
 دحألا مويلا ءاسم مت ةيبابشلا تاكرحلا نم ددعو «جْهن» عمجتو
 ملسملا لصيف روتكدلا ناويد يف ءاقل دقع ربوتكأ /لوألا نيرشت 4

 نيراشتسملا نأ ةيبلغألا ةلتك ءاضعأ ةوخإلا نم ددع حرش ثيح
 دق قوتعملا هللا دبع .دو رارش هللا فيض دمحم يريمألا ناويدلاب

 ثيح ةيبلغألا ةلتك ءاضعأ نم ددع عم تاءاقل امهبلط ىلع ًءانب ايرجأ

 نينثإلا دغ ءاسم ررقملا يريهامجلا عامتجالا ةماقإ ليجأت اهيف ابلط
 يأ ميدقت نود نم سيمخلا موي ىلإ يراجلا ربوتكأ /لوألا نيرشت 6

 نوناق ليدعتل نوناقب موسرم رودص مدعب يتيوكلا بعشلل نامض
 يراشتسم ىلع ةيبلغألا ةلتك ءاضعأ دّر ناكو ...ةيباختنالا رئاودلا
 ةيسايسلا ةمزألل ةيقيقحلا بابسألا نايب ىف ًاحضاو يريمألا ناويدلا
 يموكحلا جهنلا ءوض يف ةقثلا مادعنا ةلاح رّدجتو دالبلا يف ةمدتحملا

 نعطلا ضفرب ةيروتسدلا ةمكحملا مكح رودص دعب اصوصخ روانملا
 .ةيباختنالا رئاودلا ديدحت ةداعإ نوناق يف يموكحلا

 ةهبجلا»و «؛ةيبلغألا ةلتك» هتدقع يذلا كرتشملا ءاقللا ىفو

 عمجتو ««ةيسايسلا تاحالصإلا قيقحتو زوتسدلا ةيامحل ةيئطولا
 عامتجالا نأ ديكأتلا مت «ةيبابشلا تاكرحلا نم ددعو ««جُهن»

 ةطشنألا نأو ًامئاق لازي ال نينثإلا ٍدغ موي ررقملا يريهامجلا
 ةرمتسم يباختنالا ماظنلا رييغت ربع روتسدلا ىلع بالقنالل ةضراعملا

 نع ًايمسر ًانايب ءارزولا سلجم رادصإ لاح يف الإ فقوتت نلو
 روتسدلل فلاخم نوناقب موسرم يأ رادصإ مدعب هيف دهّعتي «عامتجا
 ثيح نم يلاحلا يباختنالا ماظنلاب ثبعلا مدع صخألا ىلعو
 تاباختنالا ءارجإب ةموكحلا مزتلت نأو تيوصتلا ةيلآو ءرئاودلا

 هذه ةهازت نامض عم يروتسدلا اهدعوم يف ةليقملا ةيباينلا

 قذر



 ةيامحل ةينطولا ةهبجلا»و ««ةيبلغألا ةلتك) وعدتو .تاباختنالا

 تاكرحلاو .««جهن» عمجتو ««ةيسايسلا تاحالصإلا قيقحتو روتسدلا

 ىلإ نينثإلا دغ ءاسم جورخلا ىلإ يتيوكلا بعشلا ريهامج «ةيبابشلا
 ةطلسلا تالواحمو رارقلاب دارقنالا ضفر نع ريبعتلل «ةدارإلا ةحاس

 .«يباختنالا ماظنلاو روتسدلاب ثبعلا

 ةوطخ عوجرلا ةرعش ريمألا بلط اهضفرب ةضراعملا تعطق دقل

 اهدنع نكمي ةصرف رخآ ريمألا لبق نم بلطلا اذه ناك دقف «ءارولل
 نم تانامض ليصحت ىلع نيصيرح انك ءاياونلا نسح ءادبإو ءاقللا

 اذه لبق تاراشإلا لك تناكو ءاهئاطعإ ىلع رداقلا وهو ريمألا

 نم ًابولطم ناكو «ةطلسلا لبق نم اياونلا نسحب يشت ال بلطلا
 عراشلا ةهجاومو هيلع تانامض ال بلط لوبقب ةرماغملا ةضراعملا
 يف نيّقحم انك ةيوازلا هذه نمف «ةبوسحملا ريغ ةرماغملا هذهب
 .بلطلا انضفر

 ىلع ةينلا نسح ميدقت انناكمإب ناك دقف «ىرخأ ةيواز نم اَمأ

 انفقوم رّسفن نأ عيطتسن اّنكو «ةموسحم ريغ جئاتن نم هفنتكت ام

 لزانتلاو ةوطخ عجارتلاو لقعلا ةغل ميدقت انرثآ اننأب يسايسلا عراشلل

 ناكمإلاب ناك امك «ةنومضم ريغ تناك نإو ربكأ ةحلصم لجأل
 .لبقتسملا يف انل هبسحي ريمألا دنع فقوم باستكا

 هانلختا يذلا فقوملا كلذ ناك له «مويلا يسفن لأسأل ينإو

 ىلع ءانب لضفألا رايخلا وه انعّمجت ليجأت ريمألا بلط ضفرب
 ةئدهتلا ىلإ انحنج ول له ؟مويلا تيوكلا هب رمت يذلا عضولا
 كلذ دعب دالبلا باصأ امم ًاريثك انبّنجت اّنكل اياونلا نسح انمّدقو

 «باجيإلاب نوكيس باوجلا نأ ضرتفأ ال ةحارص لكب ؟فقوملا
 .كلسي نأ نكمي ناك ًالامتحاو ةصرف انتّوف انّنأ دكأتم يننكل
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 «حلصنيس ؛ةئثدهتلا ىلإ انلم ول ءتيوكلا لاح ناك له مث

 انك له ؟ةيقيقح ةيطارقميد ىلإ لّوحتنو «يسايسلا اهماظن ميقتسيو

 بعشلا ةماع نم نيريثكلا بولق نم نككمت يذلا نيقيلا ىلإ لصنس
 ؟ةءوفك ريغ ةطلسلا هذه نأب مويلا

 زئاجو اهل رّربم كلذ دعب ةطلسلا هب تماق ام له ءًأريخأو
 هعبت ام لك انفقوم قحتسي وأ يواسي له ؟كاذ انرايخ انذختا اننأل

 ؟ةرمتسم لازت ول يتلاو ةطلسلا تاسرامم نم

 نم ليلق ريغ ددع اهحرطيو مويلا اهحرطأ يتلا ةلئسألا هذه نإ
 «ةدحاو تاباجإ اهل تسيل يتلا ةلئسألا نم ريثك لاحك «سانلا
 بّتجت مهناكمإب ةئيس تارايخلا تناك امهم سانلا نأب نمؤم يننكل
 . .اودارإ اذإ اهنم ليلقتلا وأ اهتايبلس نم ًاريثك

 ةحاس تناك م7١١1 ربوتكأ /لوألا نيرشت ١5 نينثإلا موي يف
 «تيوكلا ةمصاعلا يف يبرعلا جيلخلا لحاس ىلع عقت يتلا «ةدارإلا

 ةأرج بطخلا رثكأو رهشأ عم دعوم ىلع «ناملربلا اهفلخ نمو

 ناك كلذ .«تيوكلا مكحي ريمأل يتيوك نطاوم اههججو ةحارصو
 هيف رذح يذلا باطخلا ءكاّربلا ملسم ديّسلا قباسلا بئانلا باطخ
 ام اذإ تاونس سمخ هييسي نجسُي دق هنأب كاّربلا دّيسلا وماحم

 قحلا ةملك ةبيرض لّمحت نم دب ال ناك نإ» :كاّربلا لاقف ءهاقلأ

 .«اهتيلوؤسم مكنع لمحأ انأف

 تاريدقتلا ضعب تلصو ىّتح ةدارإلا ةحاس يف فالآلا عمتجا
 بئانلا ةملك بئرتي عيمجلا ناكو ءافلأ نيرشعلا زواج ددعلا نأب
 هباطخ ىقلأف «ماتخلا لبق ام ىلإ ترخأ يتلا كاّربلا ملسم قباسلا

 :هيف لاقو «اثبع ىفك باطخ» مساب رهتشا يذلا

 <2ظ2ظ6



 . .باطخ يدنع ...ةمألا مساب ...مويلا انأ ...ناوخإ اي

 تبلطو تبهذ 6.06 عيرشتلاو ىوتفلا ةرادإ ىلع فلكأ حار امو.

 نومدختسي نآلا سانلا اوفاش امل .٠ .ينعي ونش . .ةطلسلا موهفم

 ىوتفلا ةرادإ اي رمألا اذه نع مكينغبأ نآلا انأ ...ةطلسلا ةملك

 ريمأ . .ومسلا بحاص ىلإ ةرشابم يباطخ هجوأس مويلا انأ

 بحاص اي كلوقأو ..حابصلا رباجلا دمحألا حابص خيشلا . .دالبلا

 اهوعمست مل نإ مكيف ريخ الو اهلقن مل ذإ انيف ريخ ال ..ومسلا

 . .اهلحارم أوسأب رمت تيوكلا مويلا ومسلا بحاص اي . .مويلا

 ينرذعاف . .ةنداهملا الو . .ةلماجملا ةيهافرل مويلا لاجم اندنع ام

 ةريبك ةصق ..ةصق انبولق يفو ليكلا حفط دقف ...ريمألا ومس اي
 ...ملألا بعشلا ءانبأل بيست

 «سرافلا رعاشلا ريمألا . .تاظحللا هذه يف ركذتسا انأو
 يفكي جرهلاو ناشين جرهلا ةدبزو لد لق ام . . .نيلثح نب ناكار

 3 .ةريثك نع هلماص

 انأ فقأ امدنع ..هللاب ًامسق نكل ..يدل ام لوقأس انأ
 . .ريمألا ومسل ًارشابم ًاباطخ هجونل ..ةدارإلا ةحاس يف يئالمزو
 يللا لثم نإ ميظعلا هللاو . .اهئاطخأو ..ةطلسلا تاسرامم نع

 يللا لاق رملا ىلع كداح يللا يش لاق نكلو هناعرذ محل عطقي

 .. هلم رمأ

 ديب هذهو هقزرو هتايح ..ناسنإلا مهيلع ىشخي نيرمأ كانه نأ
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 . .كتموكح ديب الو ةطلسلا ديب الو كديب تسيل زيزعلا ميكحلا

 نب ديبع ريمألا رعاشلا سرافلا هلاق ام ًاضيأ ركذتسأو

 سارلا نامط بيعو ناب ام بقع ىقتي يللا ىلع بيع ...ديشر
 هعافترا بقع

 ىشخن ال ...مئال ةمول هللا يف ىشخن ال ..خيش اي نحن
 يتلا مكنوجس ىشخن الو ..اهوتيرتشا يتلا ةديدجلا مكتاواره
 . .انتمارك ىلع ًاباقع وه ريمألا ومس اي نجسلا ناك اذإف . .اهوتينب
 لوق ىلع انل ًاباقع برضلا ناك اذإو ..عوضخلا نم فرشأ وهف
 . .ريمضلا عيرقت نم نوهأ وهف قحلا ةملك

 تيوكلا لجأ نم انقيرط وه ..ةماركلاو ةزعلاو ةيرحلا قيرط
 تيوك رضحلا تيوك ةنسلا تيوك ةعيشلا تيوك ..قشعن يتلا
 . .ىبأ نم ىبأو ءاش نم ءاش . .ودبلا

 انديس ..ةيئارق ةثداحب ..كركذأ نأ دوأ ديرأ ..ريمألا ومس

 . .ةلمنل عمتسي نأ نم تنأ تلعف امك هيراشتسم هعنمي مل ناميلس

 لضفأ تسل تنأو ةلمنلا نم لضفأ بعشك ومسلا بحاص اي نحنو
 ناميلس نم

 كيراشتسم ضعب ..ريمألا ومس ..انمالك لبقتو ..انم عمساف

 بعشلا ىلع نيفد دقح مهبولق يف مهضعبو ةيراجت حلاصم مهل
 مهحلاصمل ًارمم ريمأ تنأو كتاطلس لعجت الف ..ةيطارقميدلاو
 لاملا سأر نيب عمجت يتلا يه ةراشتسا أوسأف ..مهداقحأو

 . . .ةطلسلاو

 نولوقي  مهنوفرعتو  ةطلسلا ءاملع يتأي نأ . .فسؤملا رمألا
 اونمآ نيذلا اهيأي ..ىوقتو عرو لكب سانلا نوبطاخي سانلا قح

 "ا



 سانلا قح نولوقي ..مكنم رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ

 دهعلاب اوفوأو هنذأب نوطحيو هلولوقيو ريمألل نوحوري مهنأ اوسانتو
 ..الوؤسم ناك دهعلا نإ

 يف ام نأل ..ةطلسلا يف ديحولا كنأل كبطاخأ ..مويلا
 يف كدحول كديإ يف مويلا ةطلسلا ..ةموكح يف امو ةمأ سلجم

 ..نآلا كتوص الإ دلبلا يف توص الو كتوص توصلاو ...دلبلا

 ..بعشلا ةطلس نم مداقلا انتوص عمساف

 ةمزأ طقف يه ام ...مويلا تيوكلا اهنم يناعت يتلا ةمزألا

 يف رمن نحن معن ..ريثكب ربكأ ةيضقلا ...تاوصأ ددع الو رئاود
 هتماركو هتدارإ ىلع ظفاحيو بعشلا رصتني نأ امإ . .ةيلصفم ةلحرم

 . .يدرفلا مكحلا ةيواه ىلإ تيوكلا ردحنت وأ هتدايسو

 ةمألا مساب . .كل حمسن نل ..كل حمسن نل ..كل حمسن نل
 يدرفلا مكحلا سرامت نأ بعشلا مسابو

 حمسن نل» :رركي اهفاتهو اهتاحيص تلعو دوشحلا تقّفصف
 «كل

 . .ةميقو ةناكم ةيعامتجالا تارابتعالا يطعن ..قباسلا يف انك

 ريمألا ةبطاخم انل قحي معن معن ..ةنداهم الو ةلماجم ال مويلا امأ

 . .ًاضيأ هلامعأ داقتناو . .ةرشابم

 عيش ايووعي ان ةك ةطلسلا سن ةيوفحلا + .ةطئملاو
 سيئر كنأ دقتعت نيحلل كنإ . .!؟كرمع لاط كتلكشم ونش فرعت
 د انه بولطم وم . . كتلكشم هذه ..ءارزو
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 فالخب كنأ ..كنأ فرعت له ..ومسلا بحاص اي
 ةزيملا هذه يف كعم كرتشيو ..كفالسأ فالخب كنأ ..كفالسأ

 . .لوألا حابص

 نم ةرامإلا ىلع متلصح لوألا حابصو تنأ  متلصح متنأ
 ..ةمألا نم ..ةرشابم بعشلا

 سلجم كراتخا تنأو ..تيوكلا لهأ هراتخا لوألا حابص

 كوخأ كنّيع امو . .دهعلل ًايلو كوبأ كنّيع ام ..ًاريمأ كنّيعو ةمألا
 ءازج لهف ..دالبلل ًاريمأ ًايضار بعشلا كراتخا ..دهعلل ًايلو
 ..!؟ناسحإلا الإ ناسحإلا

 ناسحإلا ءازج له ...!؟ناسحإلا الإ ناسحإلا ءازج لهف

 يللا تيوكلا ماكح نيب نم ومسلا بحاص اي تاذلاب تنأ

 نيحف ..نيد كتبقر يف مهل يتيوكلا بعشلا ءانبأ لك ..مهلك

 نوناقو ..روتسدلا الإ مكفالخ مسحي مل «ةرامإلا ىلع متفلتخا
 فراشم ىلع تيوكلا تناك ..ةمألا سلجمو ةرامإلا ثراوت
 بعشلا فوقوو روتسدلل ماكتحالاو خي هللا لضف الول ..عايضلا

 نطولا ةحلصم لجأ نم مكبناجب
 رخآ خيش يأ نمو كريغ نم رثكأ كردت حابص خيش اي تنأ

 ىلع ظفاحو روتسدلا ىلع ظفاحف ..نوناقلاو روتسدلا ةيمهأ

 ..بعشلا كظفحي «ءنوناقلا

 مفلاب اهلوقأ نكل ..معن ةلودلا سيئر تنأ ..ومسلا بحاص

 ًاقفو ةمألا مساب ةديقم اهنإ ..ةقلطم تسيل كتاطلس ..نايلملا
 . .روتسدلل



 روتسدلل فلاخم اذهو رفألا يلوو تاطلسلا وبأ كيلع نوقلطي
 يذلا يىعامتجالا دعبلا ريثأت تحت هلك اذه ..كلذ فرعت تنأو

 ٍ 53 اذه ريمألا ومس اي رسكت الف هماكحب يتيوكلا بعشلا ءانبأ طبري

 اذهف ..طقف روتسدلل ًاقفو كيف بعشلا ةقالع لعجت ال
 ظفاحت نأ كيلعف ..كتاطلس نم ربكأ ةطلس بعشلا حنمي روتسدلا

 طيبارخ كنع كرتاو بعشلا ةبحم يف طرفت الو بعشلا ةبحم ىلع
 هعبرو يفارخلا مساج

 انأ ..اهلوقأ انأ ..!؟كتلكشم ونش فرعت ..رمعلا ليوط

 يف بئان 70و ةيسايسلا ىوقلاو بعشلا تعضو كنأ ..اهلوقأ

 دمحمو يفارخلا مساج تعضوو ..ةفك يف ةيناملربلا ةيبلغألا

 كنأ ريمألا ومس اي فسألا عمو ...ىرخألا ةفكلا يف رقصلا
 ..بعشلا ىلع رقصلاو يفارخلا ةفك تحجر

 ...كمازح مهارت ..بعشلا لعزتو يفارخلا يضارت ال
 مه (ءالؤه) لوذه ...مايألا كيلع تقاض اذإ كمازح مهارت

 ..ةمألا رارحأ (ءالؤه) لوذه ..(روهمجلا ىلإ ريشي) كمازح
 . .ةدارإلا رارحأ لوذه ..فارشألا لوذه

 فرعت ..اهقح نم اذهو رمعلا ليوط اي لءاستت سانلا

 ..لاؤس اذهف ..عابطنالا اذه اوقلخ كيلاوح يللا نأل ..!؟شيل

 ...اهجوز لأست ةجوزلا ...تيبلا يف هوخأ لأسي خألا ىرت

 ...هوبأ لأسي دلولا ..هوبأ لأسي بألا

 حابص دهع هيف انحا يللا دهعلا ...ةعامج اي ..نولوقي
 كنأ فسألل ..عورشم لاؤس ..يفارخلا مساج دهع الو دمحألا



 يف يسيئر كيرش يفارخلا ..رمعلا ليوط ..رمعلا ليوط
 ةيراجت لئاوع ةيداصتقا تاعومجم سمخ اهكلمت سبقلاو ..سبقلا
 ءانب يف مهرودو ةيطارقميدلا يف مهضعب رود ركنن ال ..ةيداصتقا

 ةيلآ ليدعتب ةرورضلا موسرم ضفرت ةيحاتتفا تبتك سبقلا
 ومس اي كعنقي ردقيو هئاكرش عنقي نأ زجع يفارخلا ...تيوصتلا
 نأ زجعي ..ةقرافملا اوتفش ..ةبعصلا ةقرافملا اوتفش ...ريمألا
 هنأ ةصاخلا هسلاجم يف رخافتي كلذ دعبو سبقلا يف هئاكرش عنقي

 ...ريمألا ومس عنقي

 مكلوقأ دعاق انأ ...منغلا بيذلا لكأ (ةيامحلا) الول ناوخا

 موسرم ...نيموسرم يريمألا ناويدلا جاردأ يف نآلا ..نيحلا

 نيتوصب رئاود سمخو ..يفارخلا ءاضرإل ..توصب رئاود سمخ
 ...رقصلا دمحيم ءاضرإل

 مكل ام ..مهنهذ يف متنأ الا معلا ..ءيش مكل ام ال

 .. .ةفقولا هذه نوفقت امل الإ ءيش

 ًاضيأ خيراتلا ..لجسي ًاضيأ خيراتلا ...رمعلا ليوط
 ...دصر ونشو لجسي ونش خيراتلا كلوقأ (ينعد) ينلخ . .لجسي

 ...حابصلا كرابم ةريزجلا دسأ كدج نع هلاق ام كلوقأ ينلخ
 . . .خيراتلاو

 اهدودحو تيوكلا و هللا دعب ىمح يللا وه حابصلا كرابم
 ..ريمألا اذه ىلع ًاريثك زكري ال خيراتلا نكل ..رطاخملا عيمج نم
 ونشف ...هبعشب مكاحلا ةقالع ىلع زكري خيراتلا ؟؟هيلع زكر وش
 . .حابصلا كرابم نع لاق
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 اهامحو اهلالقتساو اهنمأو تيوكلا ةدايس نع عفاد يذلا وهو

 رطاخملا نم

 ًامولظ ًاموشغ ًادينع كرابم ناك ةريزجلا دسأ نع خيراتلا لوقي

 نيرئاجلا نيدبتسملا نم ناكو

 كرابملا ملاس كمع نع خبراتلا لاق ونش

 هنيذتو هتمحرب فورعم يللا

 ءادعصلا نويتيوكلا سفنت كرايم نب ملاس خيشلا ةافو دعبو لاق

 5 1 ارو يف مالكلا اذه اوعمسا اوعمسا  دح عضو ىلع اومزعو

 . .اولاق ونشو اولعف ونش مكدادجأ اوعمسا

 مكحلا

 لوقأ ينيلخ ....كمعو كدج نع خيراتلا هلاق ام اذه

 حابصلا ملاسلا هللا دبع خيشلا كمع دلو نع لاق ونش خيراتلا

 هارث هللا بيط

 ديلا بحاص هنأ ملاسلا هللا دبع خيراتلا لوقي خيراتلا لوقي

 بعشلا ءائبألو هتيرذلو هل رخفلا نم ةيافك ةملكلا هذه ىفو ءاضيبلا

 يتيوكلا

 خيراتلا بتكي نأ ديرت اذامف لجسي خيراتلا ومسلا بحاص اي

 ؟؟كتحفص ىف

 خيراتلا عضي نأ دمحألا حابص خيشلا ريمألا ومس اي ديرت اذام

 ؟؟كتحفص ىف

 دمحألا حابص خيشلا دهع يف هنأ خيراتلا بتكي نأ ديرت له



 دمحألا حابص خيشلا دهع يف هنأ خيراتلا بتكي نأ ديرت له

 ؟؟(تاوارهلاب) تاعاطملاب سائلا برض مت

 دمحألا حابص خيشلا دهع يف هنأ خيراتلا بتكي نأ ديرت له

 مت دمحألا حابص دهع يف هنأ خيراتلا بتكي نأ ديرت له

 دمحألا حابص خيشلا دهع يف هنأ خيراتلا بتكي نأ ديرت له

 ؟؟يفارخلا مساجل ىلوطلا ديلا تناك

 (كنيمي) كانمي لعفب هعنصت تنأو كخيرات اذهو ..كل رمألا

 تاحفص نم هبيصن يتيوكلا بعشلل نأ رمعلا ليوط اي دكأت نكل
 ؟؟ًايعطق ًاضفر يدرفلا مكحلا ضفري يتيوكلا بعشلاو خيراتلا

 نيح ...رمعلا ليوط ..كدعب يتأي مكاح يأ نم وأ كنم
 ىلع مكمواسن مل تاسسؤملا تطقسو مكحلا عاضو ةلودلا تراهنا

 مكنأل ...تيوكلا لخاد يف نيدوجوملا وأ ةدج رمتؤم يف مكترامإ
 اي كلأسأ انأو ..مكردق اضيأ نحو هديرنو هيف كسمتن ىللا انردق

 نأ دعب نآلاو ..لاوقأ ال لاعفأ ديرت ةيلعف ةباجإب ةيلمعلاو

 بعشلا ءانبأ دعبو © هللا دعب ةوقلا ىلإ فعضلا نم متلوحت
 !!!هروتسد كاهتناو هبرضو هعمقو بعشلا رهق نوديرت . . .يتيوكلا

 فعض رارقلاب دارفنالاو روتسدلاب ثبعلا ...ومسلا بحاص اي
 ميسارم ىلع هيف فلتخن يذلا تقولا اذه يفف ..ةوق سيلو مكل
 دهعلا يلو ومس ىلع سئاسدلاو تارماؤملا كاحت ...ةرورضلا

 . . . .حابصلا رباجلا دمحألا فاون خيشلا
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 ةطبترم ةطحم يهو 886 ةطحم (فيك) نولش مكلوقب انأو
 نايب انعمس ال عوضوملا اذه نع تثدحت ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازوب

 يتلا ةمئانلا ةموكحلا هذه نم نايب انعمس الو يريمألا ناويدلا نم
 يردت ال) اهطاق هللا نيو يردت الو شنت الو شهت ال هللاب ًامسق
 (هللا اهاقلأ نيأ

 يف نيتوصلاو توصلا ةفلاس ةيضقلا له ؟؟لءاستأ انأو
 جوري نم لواحي له !!؟؟يساركلا بيترت ةداعإل تاباختنالا
 نم نوكم طقاس يروص نسلط نايتإلا نيتوصلاو توصلل

 ىرخأ ةرم دمحم رصان اوديعي يك ىمدلاو ةضيبقلاو تازوجارألا
 تاليوحتلاو تاعاديإلا . .تافلملا ركسي يك ءارزولا ةسائر ىلإ
 تلام يتيوك رانيد رايلم ”7 .. .ىرخأ ةرم قرست ناشع لزيدلاو

 ةمداقلا لايجألا قودنص قرسيو ....ةيمنتلا (ب ةصاخلا»
 . .ةلودلل ماعلا يطايتحالاو

 سفنو ءارزو سيئر نوبيجي ....ةبترم ةطخ اهنأ حضاو هذهف
 . .مكلوقأ انأو ..دهعلل ًايلو هرايتخاب دهعتي يللا وه سلجملا اذه
 اي نوركذتأ .. .ىسني ام يتيوكلا بعشلاو ءارولا ىلإ نوعجرت مكيبأ
 لمعو هنم علطو ريمألا ومس لباق فالقلا نيسح ديس امل -

 مكاحلا وه دمحملا رصان نأ لاقو ةمألا سلجم يف يفحص رمت
 ؟؟ًاعبع رمألا اذه نوربتعتأ ...؟؟تيوكلل رشع عباسلا

 ةئيس رومألا نأ ىشخأ انأو ...عنصتو رادت ةدعاق ةطخ كانه

 اذه عمقو نوكسدلا حيقنت فراشم ىلع ًالعف اننأ ىشخأ 1 .ًادج

 ةيالو . .ًائلعو ظ2011111 مالعإلاو سانلا ..رحلا بعشلا

 اعبر كلابح ندر نط بعت نهتم ال ويس سيلا هيعلا

"0 



 مكيعدي نم كانه نآلا .. .نيتوصلابو توصلاب نيهال متنأو

 تنعلا الإ بلعب أل كتعلا نأ نيفألا ومس" ايا امام قت نكل
 . .داضملا

 نكلو هديرن ال رمأ اذهو داضملا فنعلا بلجيس فنعلا نأ

 .. .هيف بصغ سانلا نوطحت نيدعاق متنأ

 باوئلا نم ةعومجمو انحا مويلا ..ومسلا بحاص اي مويلا

 ىلع مكاحن ..مكاحن ةدعاق ةيبابشلا ىوقلا نم ةعومجمو لضافألا
 دادعتسا ىلع نحنو ..ةمألا سلجم انلخد اننأ مكاحن ..!!؟ونش
 ةيبابشلا ىوقلا عم انيوط دق اننأل ...مكحلا اذه جئاتن لمحتن نأ

 . .تيوكلا خيرات نم ةيزخم ةحفص

 . . .ةبيجعلا ةقرافملا ريمألا ومس اي كلوقأ ىنيلخ انأ نكل

 عمتجملا تانوكم

 ريغ ءيش ال ...نوناقلا رمعلا ليوط اي لوقت كلذ دعبو
 . .ةبيجعلا ةقرافملا رمعلا ليوط اي كلوقأ ينيلخ نكل ..نوناقلا

 لالط كوخأ دلوو انومكاحو ةمألا سلجم انلخد انحا انملؤت ىللا

 ..روبقلا تمص ةموكحلا تتمصو هلتحاو ةركلا داحتا محتقا دهفلا

 ..بجعألا ةقرافملا كلوقأ ينيلخ نكل ...هلتحم لاز الو

 اوقبط انل لوقتو رانيد نينويلم هيطعتو هئفاكت . .رمعلا ليوط اي كنأ
 . . .نوناقلا
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 بئانلل نجس كانهو محتقا اذإ خيشلل ةأفاكم كانه نأ حضاو
 قبطي نوناقو بعشلا ىلع قبطي نوناق كانه نأ حضاو ...لخد اذإ

 ...خويشلا ىلع

 ًايروتسد كعم مداصتن الأ رادقألا تءاش ...ومسلا بحاص

 ليوط اي كلوقأ انأو ...ءارزولل ًاسيئرو ةيجراخلل ًاريزو تنك امدنع
 امدنع بعشلا عم مداصتت تنأ كنأ بسانملا نم سيل ...رمعلا
 ةمألا رايتخاب دالبلل ًاريمأ تحبصأ

 تنأو كل ةنيز يه ام ...رمعلا ليوط اي كل ةنيز يه ام
 اي كركذأ بحأ ...ءارزولل ًاسيئر وأ ًاريزو تسلو ةلود سيئر
 نيسحتب بلاطن انحإ انك يللا تقولا يف 2٠٠١5 ةنس يف رمعلا ليوط

 انمدقو نوملعي باونلا ةوخألاو دودحملا لخدلا باحصأ عاضوأ
 نيدعاقتملاو نيفظوملا نم ...«نطاوم لكل رانيد نيسمخ» نوناق
 ...ةيعامتجالا تادعاسملا يقلتمو لمارألاو نيقاعملاو

 انرصتناو نوناقلا ىلع اهانربجأو ةموكحلا عم عارص يف انلخد
 ...ىرخأ ةرم نوناقلا تعجر كومس ىلإ ءاج امدنعو ...اهيف

 رانيد نيسمخلا عوضوم وه سلجملا لح بابسأ ىدحإ نإ لاقيو
 تملتسا ام لوأ ..تنأ كومس بيط ...نطاوملل اهطحن حار ىللا
 نيسمخ ىلإ نويلم ةينامث نم كتاصصخم تعفر ..ةرامإلا
 . .نويلم

 اذه ريمألا ومس اي ظفحاف ...كل ًاريدقت ءىش انلق ام
 . . .ةمألل امنإ انل سيل ...ريدقتلا

 امكمركي هللا» نيطقاسلاو ءاسعتلا ضعب نيحلا نوعلطي

 شيجلا نولزني حار نأ ...مهنع تيوكلا لهأ (نيمركم) نيموشحمو
 نيحلاه ةيضاف (ةطرشلا زكارم) رفاخملا نأو ...ينطولا سرحلاو

 "هك



 ...رخآلا نم بيجأو كلوقأ انأ ...ةصاخلا تاوقلا نولزتيبو

 ةرصانم ىلع انينثت نل «كتطرشو ينطولا كسرحو كشحج مج لزنت

 ...روتسدلا ةيامحو بعشلا

 زمبلا يضاضلاب ةللوناوب اهيا كيجآ يبلغ: ريمألا نكس
 مدختست كنإ كلمت ام ...روتسدلاب ةديقم كتاطلس ةلود سيئر تنأ

 ال ةيئانثتسا ةلاح يه الا ةداملا ...مكفيك ىلع ال١ ةداملا

 تناك اذإ الإ ...مئاق ةمألا سلجم ناك اذإ الإ ريمألا اهمدختسي

 ةلاح ايلع ةينطو ةحلصم وأ ....ةمألا ىلع مهاد رطخ كانه

 .. .(ةيتآ)

 كل ام رمعلا ليوط اي كلوقن كلذ ريغ ...رقصلا دمحمو دشارلا
 ةمألا ,موسرملا تردص اذإو قح كل ال ..قح كلام ..قح

 تردصأ اذإ كنأ هللاب قث ...ريمألا ومس ..ريمألا ومس

 اي كنإف «تاوصألابو تاباختنالاب قلعتي يذلا ةرورضلا موسرم

 سوؤر دقع يللا ريمألا ومس ايو «لابحلا تدقع رمعلا ليوط

 ردص اذإو ...اهلحي لابحلا سوؤر دقع ىللا ...اهلحي لابحلا

 كنأ كتيلوؤسمو لابحلا تدقع نم رمعلا ليوط اي تنأف .موسرملا

 ...ةايحلا ةرود ىه هذه بوعشلا فعضتست نأ ناوخإ اي

 انديس مايأ لسرلا مايأ ذنم ايندلا هللا قلخ نأ ذنم ةايحلا ةرود
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 اي ...اهسفن بوعشلا فعضت نأ ةثراكلاو ءيش رطخأ
 ...مكرودص نمو ...مكبولق نم فوخلا اوليش ...ناوخإ

 ةمألا روتسد ىلع يدتعت نأ ديرت يتلا ةمشاغلا ةطلسلا اوهجاوو

 ال ...بعشك انقوقح ىلع يدتعت نأ ديرت ...ةمألا تاردقمو

 عفت !نلوأ خمستا نلو عض
 ....مكناطوأ يف رارحأ نآلا متنأ ...ناوخإ اي ..يلاتلابف

 ًاديبع اونوكي ...رارحا متنك نأ دعب مكدافحأو مكءانبأ نولخت الف
 يفارخلا مساجل ةغئاس ةمقل مهولخت ال ...مهنطو يف ءارجأو

 مهتولخت ال ...رقصلا دمحمو

 تعمسم انأ ...اروهمجلا بطاخي» وفك «تعمس .«تعمس انأ

 انأو ...نطو ةمارك ىربكلا ةريسملا بابشلا اهومس ةريسم نع

 يللا بابشلا مه نم فرعأ ام ينأ هللاب ًامسق ناوخإ اي هللاب ًامسق
 . . .ينيدانت يتلا مهرئامضب مهتفرع يننكلو ...ةريسملا هذه اومظن

 . .ءادنلا يبلأس مهلوقأ انأو

 يبن يللا نوكن امأ ..بعش اي ..ناوخإ اي ..ناوخإ اي

 ىهتنا «فحصلا تفجو مالقألا تعفر ..نوكن ام اناسع الو (ديرن)

 امك ترعشو «كاّربلا دّمحم مّلسم بئانلا ديّسلا ةملك تهتنا
 رخفلاب ءدقتعأ ام ىلع .ءباطخلا اذه رضح نم عيمج رعش

 يف سيل «يخيراتلا باطخلاو فقوملا اذه دهش هنأ زازتعالاو

 اهخيرات يف يبرعلا جيلخلا لود ةقطنم يف لب بسحف تيوكلا

 .رصاعملا

 ةدارإلا ةحاس نم تقلطنا ةدشاح ةريسم يف عومجلا تعفدنا

 نمألا زجاوح ىلإ تلصو ىتح «؛كل حمسن نل» كاّربلا ةملك دّدرت
 وهو تيوكلا ةمصاعلا يف ءادهشلا عراش تقلغأ يتلا ةيديدحلا
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 سلجم) ناملربلا ىنبمو يكيرمألا ىفشتسملا نيب ّرمي يذلا عراشلا
 تقّرفت «بابشلا يف تاباصإ ةّدع هيف تعقو مادص ثدحو «(ةمألا

 .اهل قيرطلا حتُق نأ دعب ريهامجلا ًابيرقت نيتعاس دعب

 ةطلسلا تهّبنت ءرهشأ ةعبسب ةثداحلا هذه دعب ًابيرقتو ءدعب ام ىف
 يف لوألا مهّتملا تنك دقو «بابشلا نم ًاددع اهيف مهتت ةّيضق قلتختل
 داّمح «يدياذلا لعشم :مهنم ركذأ ءاباش 1 يعمو ةيضقلا هذه

 «بادبدلا كرابم ءشاّشحلا رقص «ماسّرلا باهولا دبع ؛يسمونلا

 «بيبحلا رذنم «يريطملا رصان .نودعسلا زيزعلا دبع «ناميرعلا رمع

 تأاأرمتساو قيفلتلا تداتعا ىتلا اهتيلخاد ةرازوو ةطلسلا ةداعكو

 نيح ماعلا بئاّتلا ليكو رضحم يف ةيلخادلا تعدا  فسألل  بذكلا
 امو» :ًالئاق يردنكلا دمحأ دئارلا ثحابملا نم ةعقاولا طباض لأس
 .(؟ةعقاولا يف يريطملا عفان قراط مهتملا رود وه

 ةّيقبلو ةريسملل سيئرلا دئاقلا ناك وه» :ثحايملا طباض باجأ

 ةمّدقملا يف ناك نم وهو «تايرحّتلا مهل تلّصوت يتلا نيمهتملا

 ناكو «ةطرشلا لاجر عم لماعتلا ةّيفيكو ةريسملل ططخيو مههجوي
 لاجر ىلع ءادتعالاو يديدحلا زجاحلا وحن عفادتلا ىلع ضّرحي

 عجارّتلا مدع نيكراشملا نم بلطي ناكو «ةريسملا لامكإو نمألا
 ةيقب هّجويو نيرهمجتملا ةميزع نم يّوقيو ءزجاحلا مامأ رهمجتلاو
 ةّيقب عم لماعتلا ةيفيك ىلإ تايرحّتلا مهل تلّصوت نيذلا نيمهتملا
 امدنع ناكو .عجارتلا مدعب اهيصويو ةريسملا يف ةكراشملا عيماجملا
 - ناك ةريسملا ٌضفو فارصنالا نيكراشملا نم يباعّرلا ءاوللا بلطي
 رهمجتلاو هيلإ عامتسالا مدعل ةريسملا يف نيكراشملا تحي - مهّنملا

 .«ةريسملا لمكتست نأ ىلإ

 ةباينلا لبق نم يعم قيقحتلا مت ًالماك ًاموي تزجّتحا نأ دعبو
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 اهنإ ثحابملا لوقت - يل تطقتلا ةروص ١94 ىلع ينوعلطأو ةماعلا

 يتلا يتروص ةيقابلا ثالثلاو ءمّلم باشل ةروص ١5 اهنم - يروص
 نم ّاَيأ اهيف رهظي الو ةدارإلا ةحاس ىف تناك اهّنكل ىل اهنأب تررقأ
 تاعاس ماد قيقحت دعبو «ةيلخادلا ةرازو ىلإ اهتهجّجو يتلا مهتلا
 ةلافكي كانه نمي جرخأل نيدبلا دّيقم ةطرشلا :رفكم ىلإ يتوداعأ
 ةكرحلا ماع نيمأو يبحاص مأ تّرصأ «يتيوك رائيد ٠٠٠١ اهردق
 عفد ىلع يمجعلا دمحم دعس يخأ «مدح» ةيندملا ةيطارةطوذلا
 .ًاريخ ينع هللا اهازجف « نع ةلافكلا

 كلل دس اب ماو لاو «ًاثبع ىفك» ةليل تناك دقل
 بعشلا يقب املاط يضقنت ال ةميظعلا مايألا نأ الإ ؛مايألا
 ءاهادم تغلب دق ا نأ بنت ةليللا كلت تناك ءًاميظع ناسنإلاو

 ةرارش الإ ّقبي ملو ءاهلحارم ىصقأ يف تناك ةيبعشلا ةئبعتلا ْنأو
 .ةطلسلا هب تماق ام اذهو ءراجفنالا

 ةرورضلا ال ررضلا

 بئاثلا رمأ م7017 ربوتكأ /لوألا نيرشت ١17 ءاعبرألا موي يف

 ةيضق مساب فرع ام ظفحب يسوعسمعلا رارض ديسلا ماعلا

 ١١ عم اهيف قيقحتلا مت يتلا ةّيضقلا يهو «ةينويلملا تاعاديإلا»

 يف سبقلا ةفيحص اهتراثأ يتلاو «م9١٠٠ ناملرب باّون نم ًابئان
 اهتحفص ىلع م١١١5 سطسغأ/بآ ٠١ تبسلا موي رداصلا اهددع
 كبرت باّونل ٌلاومأ» وه سيئر ناونع تحت ةيضقلا هذه ىلوألا
 يف باّون يقلت نع ةراثملا ةيضقلاو ««ةيباقرلا تاهجلاو فراصملا

 يف كونبلا اهتفشتكا ةيتيوكلا ريناندلا نييالمب ًالاومأ ناملربلا
 .ةمّكحضتملا باّوئلا كثلوأ تاباسح
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 دوجو هيف تدّكأ ةيضقلا كلت لوح ًانايب ةماعلا ةبايّتلا تردصأف
 اهعم لماعتت نأ عطتست مل اهتكل تاباسحلا كلت يف تعدوأ لاومأ

 كانه نأل نكل ًالعف تعقو يهف - عقت مل اهنأل سيل ةميرجك

 دقو ء«!ثدح ام ميرجت نم ةماعلا ةباينلا نّكمي مل ًايعيرشت 7 ًاروضق

 ةطلس اهفصوب ةماعلا ةباينلا تناك امل» : يتآلا ةباينلا نايب يف ءاج

 ىلع عقي مث نمو ةميرج ةيأ توبث ةلدأ قيقحتب ةفلكملا يه ماهتالا

 وأ لاومألا وأ غلابملا ةقيقح تابثإ اياضقلا هذه ىلإ ةبسنلاب اهقتاع

 «ةعورشملا ريغ اهرداصم تايثإو تاغالبلا هذه عوضوم تاعاديإلا

 يزكرملا تيوكلا كنبب ةيلاملا تايرحتلا ةدحو تايرحت تناك املو

 نمأ زاهجب باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ ةحفاكم ةرادإ تايرحتو

 تبثي ام ىلإ لصوتت مل تاقيقحت نم ةماعلا ةباينلا هترشاب امو ةلودلا
 دق مهيف هبتشملا صاخشألا تاباسح يف ةعدوملا لاومألا نأ

 دقف اذل ....عورشم ريغ ردصم يأ نم وأ ةميرج يأ نم تلصحت
 ترمأ نأب اهيلإ راشملا اياضقلا يف فرصتلا ىلإ ةماعلا ةباينلا تهتنا

 اهديقبو تاغالبلا هذه عوضوم عئاقولا نع ةيانجلا ةهبش داعبتسا
 قيقحتلا تاءارجإل اهترشابم ءوض ىلع ...ًايرادإ اهظفحو ىواكش

 نوناق صوصن نأ ىلإ جئاتن نم هنع ترفسأ امو اياضقلا هذه يف

 تيوكلا ةلود يف ًايلاح امهب لومعملا لاومألا لسغ نوناقو ءازجلا
 يتلا عئاقولاو درعا ةفاك ميرجتل نهارلا تقولا يف ةيفاك دعت مل

 اذل عورشملا ريغ بسكلا ميرجتو ةيلاملا ةمذلا نع فشكلاي قلعتت

 لسغ نوناق ليدعت ىلع لمعلا عرشملاب بيهت ةماعلا ةباينلا نإف

 هل ةلمكملاو هب ةطبترملا ةيئازجلا تاعيرشتلا راذقإب مئاقلا لاومألا

 ريغ بسكلا روص ةفاك ميرجتو ةيلاملا ةمذلا نع فشكلل ةمزاللا

 .؟"عورشملا

 ًايلاوم ًابئان ١ دّيقت نأ ةطلسلا تعاطتسا ةيضقلل ظفحلا اذهبو

"5١ 



 :ناونع تحت لبقتسملا يف مادختسالل ةلباق ظدع فورم اهل
 تعد اذإ (ةيضقلا فلم حتف ةداعإ يضتقت تايطعم تدجتسا)

 ةمكحلاب باّونلا كئلوأ مزتلا املاط ىعدتست نل ةجاحلاو «ةجاحلا
 ىلع ةمزتعملا ةطلسلا تاوطخ اودّيأو «ةماعلا ةحلصملا ةاعارمو
 !طخلا لوط

 ماتتخا م7١١٠ ربوتكأ /لوألا نيرشت ١٠ هسفن مويلا يف ناكو

 ةرداغم تأدبو تيوكلا هتفاضتسا يذلا يويسآلا راوحلا رمتؤم
 تقلغأ امدعب ةمداقلا ةوطخلل ةزهاج ةطلسلا تحبصأ نآلاو «دوفولا
 .هيلع ةمزاع يه ام ليجأت ىلإ اهتعد يتلا اهتاّملم

 جرخ م7١١5 ربوتكأ /لوألا نيرشت ١4 تبسلا موي ءاسم يف
 ليوط زفلتم باطخ يف 0 دمحألا حابص ْخيَِشلا دالبلا ريمأ
 «ةيسايسلا ةضراعملا ىلع فينعتلاو ةجهللا ديدشت ىوح ءلصفمو

 دعبو مويلا» :ًالئاق رهشأ ذنم هل دّهمت ةطلسلا تناك ام ىلإ لقتنا مث
 ءارجإب حمسي يذلا مساحلا اهمكح ةيروتسدلا ةمكحملا تردصأ نأ

 لج هللا ترختسا دقف يباختنالا ماظنلل مزاللا يرورضلا ليدعتلا

 ءايفوألا تيوكلا لهأ مامأ مث هللا مامأ يتيلوؤسمل ًالّمحتو ءالعو

 رارقلا اذه ذاختال ءوجللا تبجوتسا يتلا ةحلملا ةرورضلل ةباجتساو
 ةيروتسدلا يتاطلسل ًاليعفتو «ليجأت وأ فيوست يأب حمسي ب ال يذلا

 ليدعت ءارجإل نوناقب موسرم رودص ةيمتحب ةمركسللا ات تهججو دقف
 تيوصتلا ةيلآ ةجلاعم فدهتسي مئاقلا يباختنالا ماظنلا يف يئزج

 ققحيو ةيطارقميدلا ةسرامملا زيزعتو ةينطولا ةدحولا ةيامحل ء.هيف

 .«عمتجملا حئارشل بسانملا ليثمتلاو صرفلا ؤفاكت

 نأب يضقي ةرورض موسرم ردص ريمألا باطخ ىلع ءانبو

 ىلع 7٠١1١7 ربمسيد /لوألا نوناك نم لوألا يف تاباختنالا ىرجت
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 حاتيو ةيباختنا رئاود سمخ تيوكلا هيف مّسقت يباختنا ماظن ساسأ

 باّون ٠١ نمض نم ادحاو ابئان هيف راتخي دحاو توص نطاوم ّلكل

 .ةرئادلا مهبختنت

 عقاوم تلعتشاو «هفارطأ لك نم يسايسلا دهشملا رجفناف

 «بناج لك نم رودصلاب تانايبلا تأدبو ء«يعامتجالا لصاوتلا

 يذلا ءوسرعلا اذه اوكرارو اوللع اهتاسراممو ةلقلطسلل تولاؤملاف
 ماظنلا اذه حيزي نأ دعب يسايسلا دهشملا ةرادص ىلإ مهديعيس

 دق ةطلسلا نأ تكردأ ةضراعملاو «مهقيرط نم مهموصخ يباختنالا

 ميجحتو اهميطحتو اهعم ةرشابمو ةحوتفم برح ضوخ ىلع تمزع
 . يسايسلا اهريثأت

 تاباطخلا قوسو ججحلا هفارطأ مدعي نل يسايس فقوم يأكو

 نييروتسدلا ءاربخلاب ةحاسلا تجض :مهفقوم ةحص ىلع ليلدتلاو

 مهتانايبب نويسايسلا ىلدأو ءةرورضلا موسرمل ضراعمو دّيؤم نيب

 تايآلا درسب نوتفملا أدب ىوتفلا ىتحو ؛مهتاليلعتو مهتاباطخو
 يأر مارتحا يف ىرخأ ةراتو رمألا ةالو ةعاط يف ةرات ثيداحألاو

 . ًائيش ضرألا ىلع عئاقولا نع ينغيل كلذ لك نكي ملو «ةمألا

 نأشب )١/( ةداملا ءاج ام بسحب ىتيوكلا روتسدلا ٌصنيو
 :يتآلا ىلع ميسارملا وودنم: نعدشت يتلا «ةرورضلا» ةلاح

 ةرتف يف وأ ةمألا سلجم داقعنا راودأ نيب اميف ثدح اذإ»
 زاج ءريخأتلا لمتحت ال ريبادت ذاختا يف عارسإلا بجوي ام ءهّلح
 نأ ىلع ءنوناقلا ةوق اهل نوكت ميسارم اهنأش يف ردصي نأ ريمألل
 نوناق ىف ةدراولا ةيلاملا تاريدقتلل وأ روتسدلل ةفلاخم نوكت ال
 لالخ ةمألا سلجم ىلع ميسارملا هذه ضرع بجيو ةينازيملا
 يفو ءامئاق سلجملا ناك اذإ ءاهرودص خيرات نم ًاموي رشع ةسمخ
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 مل اذإف «يعيرشتلا لصفلا ءاهتنا وأ لحلا ةلاح يف هل عامتجا لوأ

 ىلإ ةجاح ريغب نوناقلا ةوق نم اهل ناك ام يعجر رثأب لاز ضرعت
 رثأب لاز سلجملا اهّرقي ملو تضرع اذإ امأ كلذب رارق رادصإ
 دامتعا سلجملا ىأر اذإ الإ ,ءنوناقلا ةوق نم اهل ناك ام يعجر

 .ةرخآ هجوب اهراثآ نم بترت ام ةيوست وأ ةقباسلا ةرتفلا يف اهذافن

 ةلاح ةجلاعمل تءاج حضاو وه امك روتسدلا نم ةداملا هذهو

 ذاختال ريخأتلا الو فيوستلا هعم لمتحي ال مهاد ئراط ثودح

 عون يأ نم ةّينطو ةبيصم وأ ةيعيبطلا ثراوكلا وأ برحلاك تاءارجإ
 ًابئاغ ئراوطلا كلت تلثم يف رظنلا يف لّوخملا ةمألا سلجم ناكو

 يّدصتلاو ئراوطلا كلذ ةجلاعمل ميسارم ردصي نأ ريمألل (زاج)
 ىه ةيسايسلا ةضراعملا نأ ربتعت تناك ةطلسلا نأ ودبي نكل ءهل

 ذاختا بجي يذلا ئراظلاو نطولا ىلع تّلح يتلا ةثراكلاو ةبيصملا
 رربي لقع يأف ء!اهل يدصتلل ليجأتلا لمس هل نوال انت
 !؟قطنم يأ قفوو ءاهلعف كلذ دعب ةطلسلل

 ىربكلا ةريسملا

 اومّدقتو دهشملا بايشلا داق ّيئانثتسا فقوم لك ىف امكو

 خيشلا دالبلا ريمأ ىهتنا نإ امف «ةردابملا ةيار اجدد علما
 موسرم نع ًانلعم ةزفلتملا هتملك نم حابصلا رباجلا دمحألا حابص
 ربوتكأ /لوألا نيرشت نم رشع عساتلا ءاسم يباختنالا ماظنلا ربيغت

 باسح (تيوت) يعامتجالا لصاوتلا عقوم يف دّرغ ىتح « ٠

 ىربكلا ةرهاظتلا دعوم نع ًائلعم 418220698188 د نطو ةمارك»

 نم ًاقالطنإ» :يه ةديرغتلا تناكو «ىلوألا نطو ةمارك ةريسم»

 دحألا موي يف نطو ةمارك ةريسم قالطنا نلعن ةينطولا انتيلوؤسم
 .7١١411؟١5-05 17١ قفاوملا
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 هيف ًانايب ةبسانملا هذهب «نطو ةمارك» باسح ردصأ دقو
 اهيف ددح تيوكلا ةمصاعلل ةطيرخو قالطنالا ديعاومو تاداشرإ

 :يتالاك بضتقملا نايبلا ءاجف «عمجّتلل طاقن ثالث

 :ةيداشرإ تاميلعت

 يف نيبخانلا بسحب عمجتلا طاقن ددحي قفرملا ططخملا ١.

 .رئاودلا

 عراش) ةعاسلا راود برق ةثلاثلاو ىلوألا ةرئادلا )١( مقر ةطقن

 .(دمحألا هللا دبع

 لباقم) فيان رصق مامأ ةعبارلاو ةيناثلا ةرئادلا (؟5) مقر ةطقن

 .(تيوكلا ةيدلب
 .(لدعلا رصق مامأ) لدعلا ةحاس ةسماخلا ةرئادلا (7) مقر ةطقن

 ةحاسب يهتني ططخملا ىلع حضوم وه امك ريسملا طخ .؟

 .ءارزولا سلجمل ةلياقملا - رييغتلا

 ريسملا طخ وأ عمجتلا طاقنل ةيلخادلا ةرازو ةقاعإ ةلاح يف ."

 ريسملا طخل لئادب كلذكو عمجتلا طاقنل ةبيرق لئادب ةدع كانه نإف

 .(ءارزولا سلجم مامأ) رييغتلا ةحاس يف ةياهنلاب بصي يذلا

 لك ىلع (نيطبابلا جري) برق )١( مقر ةطقنب ءاسنلا عّمجت .4

 .ددحملا ناكملاب دجاوتلا تاوخألا

 :ةمهم طاقن

 ماظنلا رييغت موسرم رودصل يلاتلا مويلا ءاسم ةريسملا دعوم ١

 .(رييغتلا موسرم نع نالعإلا رودص دعب موي) يباختنالا

 ريسملا ءدب 8:7١ :عمجتلا ال: 7٠ :ةعاسلا

 ديعاوملاب مازتلالا ءاجرلا
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 مازتلالا اجر نومظنم عّمجت ٍةطقن لك يف نوكيس .؟

 رمأ وهو ناديملا يف نلعُتس يتلاو ةنلعملا تاداشرإلاو تاميلعتلاب

 .ةيمهألا ةياغ يف

 .يبط قيرف ةريسم لك قفاريس .“

 تاسسؤملا عم لصاوتتل ةيمالعإ قرف ةريسملا قفاريس .4

 .ةيلودلاو ةيلحملا ةيمالعإلا

 ةيلحملا ناسنإلا قوقح تايعمج نم ديدعلا عم قافتالا مت .5

 .ةيلخادلا ةرازو لبق نم تاكاهتنا يأ دصرل ةيلودلاو

 تاراعشلاو تاتفاللا راضحإو هبلاطم عفر ىف قحلا لكلل 1

 روتسدلا ميهافمب مازتلالا طرشب «ءصاخلا هيأر نع رّبعت يتلا

 .ماعلا قوذلاو

 نع رّبعملا نوللا ةيزمرل ةيلاقتربلا ةحشوألاو مالعألا عضو .
 .رييغتلا

 عمتجملا حئارش عيمج مضي ايبعش اكارح لثمت ةريسملا هذه .

 نم لكل ةلظم يه لب «ءرايت وأ ةئف ىلع اركح تسيلو هتاتوككمو

 .«ةيروتسدلا تايستكملا ةنايصو نطولا اذه ىلع ظافحلل ىعسي

 ىهتنا

 دارفأو عيماجمو بازحأ نم ةضراعملا تانّوكم عيمج تنلعأ

 يف اهتكراشمو اهدييأت نييميداكأو ةينطو زومرو تاميظنتو لئابقو
 رودص نالعإ يزاوي تيوكلا يف ٌتدح نكي مل ىتح «ةريسملا هذه

 تأدبو «(نطو ةمارك) ةريسم نع ثيدحلا الإ (ةرورضلا موسرم)
 . ةريسملا هذهل ريضحتلاو تادادعتسالا
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 ةيندملا ةيطارقميدلا ةكرحلا يف يئالمزب تلصتا يروف نمو

 هذه يف ةكراشملل ةصاخلا انتازيهجتو انتدادعتسا أدبنل (مدح#

 يف ةروكذملا عمجتلا طاقن ىلإ تبهذ ةيلاتلا ةليللا يفو «ةرهاظتلا

 . ًادغ انكرحت راسم طخ ىرأو اهدّقفتأ «نطو ةمارك» ةطيرخ

 دق انك م5١١1 ربوتكأ/لوألا نيرشت ١١ ةريسملا موي يفو

 ةظخ انحرش «ةكرحلل نيّيحملاو ءاقدصألا نم ددعو ةكرحلا ءاضعأ
 ثالث انسفنأ انمّسق مث ءاهلوح تاعقوتلا انلوادتو ريسملا

 تناكو تازيهجتلا نم ةعومجم تيطعأ ةعومجم لكو «تاعومجم

 نولو نطو ةمارك راعش وهو ةيلاقترب تاراشو ةحشوأ نع ةرابع

 ىتلا تاميلعتلا ضعبو .ءاملا ىنانقو هانرتخا يذلا ةضراعملا

 .ةكرحلا هضوخت يناديم كارحو ةرهاظت لك يف اهعابتا ىلع صرحت

 لك تمّلس مث برغملا انيلص ىّتح برغملا ةالصل نذأ نأ امو
 ىف لمحت ىلاقتربلا نوللا تاذ ةكرحلا تايار نم ةيار ةعومجم

 انك ءرمع وبأ يريطملا ياّرغ عفان زيزعلا يخأ ةبحص يف تنك

 لمحي يتلا تاراّيسلا نم ريثكلا انقيرط يف نحنو عراشلا يف ىرن

 املك 000 نوحّولي ارك م0 0 تاراش 00

 1 علا ا ا

 ةيمهأل ةقباس ةرم لك نع ةدايز امبرو فالآلا رضحيس هنأ هنظن

 .ثدحلا

 رصق ةهج نم ةمصاعلا لخدم ىلإ ًابيرقت ةقيقد ١0 دعب انلصو

 ًاموحزم ةداعلا ريغ ىلع ناكو هل يزاوملا قفنلا ىف انلخدف .لدعلا

 ال



 ءرورملا ةبوعصو اهترثكل عراشلا طسو يف تفقوت يتلا تارايسلاب
 اثلتمم قفنلا اذه ناك نأ لبق نم دهشأ مل» :عفان يبحاصل تلق
 رادو «!؟ةريسملل اورضح دق ءالؤه لك نأ نظت له ءدحلا اذهل

 ٠١ ىلإ لصي امبر انلقو عقوتملا ددعلا ريدقت لوح ثيدح اننيب

 . ًافلأ

 عباتن «رتيوت" يعامتجالا لصاوتلا عقوم ىلع اننيعأ تناك

 ةديرغت نطو ةمارك باسح بتك .ًابيرقت ةسداسلا ةعاسلا يفو ءرشنت
 يأل تيوتير لمعل عيمجلا وعدن ًءاسم 5:78 نم ًءادتبا» :اهيف لوقي
 ؛عيمجلل ةيداشرإلا انلئاسر لصت ىكل باسحلا اذه نم ردصت ةديرغت

 :ةيلاتلا ةديرغتلا باسحلا بتك قئاقد ةسمخ براقي ام دعب مث

 تاوقب كاكتحالا مدع ًايلاح طاقنلا يف دجاوتملا بابشلا نم ىجريا
 يأ لاح يف ضرألا ىلع سولجلاو ًالعف الو ًالوق ال نمألا
 نمألا تاوقل ريبك دّشحتب ديفت ةدراولا رابخألا تناك دف «ةءادتعا

 .نيرهاظتملا ةمجاهمل دادعتسالا عضو مهذخأو ةصاخلا

 ةعقاولا (ةيدلبلا ةقيدح) ةمصاعلا يف ةماعلا قئادحلا ىدحإ ىف

 وبخان اهيف عّمجت يتلا ةثلاثلا عّمجتلا ةطقن يهو لدعلا رصق ةلابق
 رئاود ءانبأل ةصصخم عّمجت ةطقن لك تناك ثيح «ةسماخلا ةرئادلا
 نم «ةطقنلا هذه دنع ء.ةصاخلا تاّوقلا تمجاه ؛ةددحم ةيباختنا

 ةّوقو فنعب أبرض اهتاواره مهيف تلمعأو نيعّمجتملا رربم يأ نود
 تاباصإ ةدع تعقوأف زاغلاو توصلا لبانق تمدختساو «ةطرفم

 .تايفشتسملا ىلإ اهنم ريثك لمح قانتخا تالاحو

 ةطلسلا تاين تحضتا نأ دعب ؟نطو ةمارك» باسح عراس

 اهقالطنا لبق ةريسملا ىلع ءاضقلا يف ةطرفملا ةوقلا مادختساب
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 هّجوتي ةليدب ةطقن نالعإب باسحلا عراس ءاهل عّمجتلا طاقن برضب

 كلذ نع نطو ةمارك باسح درغف ةكراشملل رضح نم عيمج اهيلإ
 :ةديدجلا ةطقنلا ىلإ هجوتلا طاقنلا لك يف عيمجلا ىلع» :ًالئاق

 يف نيدجاوتملا لاقتعاو عمقو برض ببسب كلذو تيوكلا جاربأ
 ءابيرقت ةقيقد 71و ةسداسلا ةعاسلا مامت يف كلذو «ةيلصألا طاقنلا

 ربع انهججوت نأ الإ انلوح نيدجاوتملا عيمج نمو اّنم ناك امف
 يتلا «تيوكلا جاربأ ىلإ ةليدبلا عّمجتلا ةطقن ىلإ قرطلا فلتخم

 .رتموليك ٠ براقي ام انع دعبت تناكو يبرعلا جيلخلا ىلع لطت

 سانلا ناكو «نيماحملا ةيعمج ىلإ انلصوو نيعرسم انهجوت

 «قرطلا ألمت تارايسلاو تائملاب قيرطو عراش لك نم نوجرخي

 انأ ءاشعلا انيّلصف عفترا دق ءاشعلا ناذأ ناكو انتاراّيس انفقوأ
 انتفتلا ةالصلا تيضق اًملف «نيملعملا ةيعمج فيصر ىلع رمع وبأو

 اهلمحي «مدح» ةيار مهمدقتت نوريسي نيرهاظتملا نم تارشعب اذإو

 نم نيب نم ناكو يناحيدلا عفار لالط قباسلا ةماعلا ةنامألا وضع
 ةيؤرب اندعس ءرطملا دمح روتكدلا قباسلا بئانلا ةيارلا لوح عمتجا

 انييحو اهب قاحّلل انلورهف عّمجتلا ةطقن ىلإ هججوتت ةعوفرم انتيار
 وحن تضكرف ءاهجوأ يف انتايونعمو رّكبملا انلوصو ىلع انضعب
 تنكو ءراجشألا ضعب هتيؤر نيبو اننيب لوحت تناك يذلا عراشلا
 ىلإ سانلا قبساو ضكرا نأ ةيارلا لماح يناحيدلا لالط يف خرصأ

 .كلوح اوعمتجي ىتح عقوملا

 ريبكتلاب انفاته الع ىتح عراشلا ائيأرو راجشألا انزتجا نإ ام

 نيرهاظتملا نم فالآب جومي عراشلا ناك دقف ءرظنم نم انلاه امل

 انسفنأ نظن انك دقو انلبق اولصو فيكو اولصو ىتم يردن ام
 دق ةيلاقتربلا تايارلا نوعفري انباحصأ نم ًاضعب نأ لب ؛نيعرسم

 . اننيب اولصو

 ف



 يردي دحأ ناك امو «ءلمعلاو ةهجولا نع نولءاستي سانلا ناك

 نم ةعامج ىنلأسف «لعفن نأ انيلع اذامو هّجوتن نأ بجي نيأ ىلإ

 تحصف .؟دايز ابأ اي ةهجولا نيأ ىلإ» :مهرثكأ فرعأ ال سانلا

 انه انناكمف ةمصاعلا وه هيلإ أجلن ناكم لضفأ نإ» :مهيف

 نم اوجرخ ّرتلل مهف ييأر مهبجعي مل مهنأ نظأو ,.«فوشكم
 باسح نورظتني مهنإ مث ءاهيف مهعمجت طاقن اوكرتو ةمصاعلا

 يف رورملا ةراشإ دئع كلذك نحن امليبو .مههجوي «نطو ةمارك)

 ناكو جاربألا ةيحان هّجوتت ةيلاقتربلا انتايار تأدب ذإ «ةرهاظتلا رخآ

 ناكو «يدياذلا لعشم خألا قباسلا ةكرحلا وضع ةيارلا ةلّمح دحأ

 وحن هجوتلا ىلع سانلا ٌثحيو توص رّبكم ىرخألا هدي يف لمحي

 .ينعمسي ملو تعطتسا امف هتداعإو هتادانم تلواح «جاربألا

 يناغألاو ديشانألاب فتهن جاربألا ةهج سانلا عم انرس

 رسكن» :فاتهو «كل حمسن نل» :ةملكب ردهت فالآلاو «ةينطولا

 نأ نكمي ام ىصقأ ًابيهم دهشملا ناكو «يلابن الو دينعلا مشخلا

 .لالجإلاو ةباهملا هيلع نوكت

 ال ًاعومج تيأرف قيرطلا بناج ىلع ًاعفترم ًاعراش تيقترا
 لئاسو نم ٌريثك ترّدق دقف ءاهرخآ كردي الو اهلوأ يرظن غلبي
 دق ىلوألا نطو ةمارك ةريسم رظح نم ددع نأ نودصارلاو مالعإلا
 الإ «تاريدقتلا هذه نع تلق نإو يهو رهاظتم فلأ ١٠٠لا براق
 تيوكلا اهتدهش ةيبعش ةرهاظمو دشح ربكأ ناك كش ىندأ اليو هنأ

 ىلإ ةبسن برعلا اهدهش ةرهاظت مظعأ نوكت امبر لب ءاهخيرات يف
 نم ةئملا يف ٠١ نأ ينعت رهاظتم فلأ ةئملاف ءناكّسلا ددع ةبسن
 .نينطاوملا ددع

 دوشحلا هذه ىرأ انأو يرعاشم فصو عيطتسأ ال اهتقو تنك
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 يتيوكلا بعشلا نأ نهار نم لك ىلع درت ىتلا ةصلخملا ةينطولا

 يف ليخادملا ىلعأ نم ًايونس هيف نطاوملا لخد دعي يذلاو هقرملا
 تحت نئي الو ةقافلاو رقفلا وكشي ال يذلا بعشلا اذه «ملاعلا
 تارشعب جرخ دق ءامدلل كفاسلاو ةايحلاب يدوملا ملظلا ةأطو

 ّيحلا هريمض رعش ايلع ةيناسنإ ةميق الإ هجرخأ امو ةرداهلا فالآلا
 ؛ةماركلا» ةميق تناك ءةطلسلا لبق نم اهيلع يّدتعا وأ تكهتنا اهنأ
 اندوقت يتلا يه هعمجأ انخيرات يف ةرهاظت مظعأ اهب تّمست يتلا

 .صوقنم ريغ ًالماك انقح درتسن ىتح ٌرمتستسو لازت الو اهموي

 تناك اننيع ةكيشف ةسانيو غ3 اراهش ةالسلا انفرد

 امف .ءفنعو مادص ةبلط ال حالصإو قح ةبلط نحنف .فورظلا

 ةيجاجز ةهجاو الو ةراّيس الو اماع اقفرم الو ةرجش تضّرعت

 ةيلوؤسملاو ىلاعلا طابضنالا اذهب ءررض وأ فالتإ وأ رسكل ةدحاو
 ال ةصاخلا تاّرقلا نم تارشع ةعضب مامأ انفقو ةيقارلا ةيتاذلا

 اوعنميل مهءالمز اوقيس دق اوناك رصنع ٠٠١ لا مهددع زواجتي

 نم فالآ ةسمخ براقي ام مهئارو نم ناكو «ةلصاوملا نم انريسم
 ناك ءرخآ قيرط نم عمجتلا ةطقنل اومدق دق اوناك نيذلا نيرهاظتملا

 يأ ديرن نكن مل اننأ الإ ءنمألا رصانع زواجت ةطاسب لكب انناكمإب
 .اهمجح لق امهم مادصلل ةصرف

 «ةيملس انتريسمف قيرطلا حاسفإ ةصاخلا تاّوقلا نم انبلط

 مهتوق لمكتست ىتح نورضحي مهئالمز ةيقب اورظتناو اوضفرف
 يف ةغلابم عراشلا ىلع سلج انضعبو انرظتنا لعفلابو ءانتهجاومل
 مادصلا ديرت تناك ةطلسلا نأ الإ ءمادصلا يف ةبغرلا مدعو ةيملسلا

 لّيسملا زاغلا لباتق قالطإب اهرصانع ترمأف يملسلا انريسم عمقو

 ةمجهلا هذه نم ىلوألا فوفصلا تقّرفتف ةيتوصلا لبانقلاو عومدلل

 نم تيبثتو تابثلا تلواح فوفصلا لوأ يف تنك دقو ء«هتغابملا
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 اهنم رظنلا عيطتسأ دعأ مل ينيعو ةرارح لعتشا يهجو نأ الإ يلوح

 طئاحلا سّملتأ تنك ءاهتقلطأ يتلا ةصاخلا تاوقلا تازاغ لعفب

 ىدحإ توص عمسأو ءطقسأ ال ىتح يسفن تيبثت ًالواحم يلوح
 ثدح اذام ؟كل ام دايز ابأ» :ىتينكب ىنيداني ىنم برقلاب تادّيسلا

 ال» :لوقأف ّدرأ تنكو 4ءاملا ةرفغأ ءءاملا نرقعا تانب اي ؟كل
 لب زاغلا لوعفم ةجلاعمل حلصي ال ءاملا «يسبيب ديرأ ءام ديرأ

 تامولعملا هذه اندفتسا دق انكو «حلصي ام يه ةيزاغلا تابورشملا
 رهاظتلا ةفاقث تحبصأ دقف «يبرعلا عيبرلا نادلب يف انناوخإ نم

 .ةيبرعلا ةروثلا قالطنا ذنم ةبّرعم ةفاقث

 ةقيدص دمحم مأ حادبلا ةمطاف ةميركلا ةديسلا هذه تناك

 ءاضقنا دعبو «حّرفملا ليبن زيزعلا يبحاص اهجوزو دايز مأ يتجوز
 ةروصلاو توصلاب ًارّوصم دهشملا اذه دّمحم وبأ يلإ لسرأ ةليللا

 .بيغت ال يذلا مويلا كلذ تايركذ نم هيف ظفتحأ

 بتجتو مادصلا دعب عيمجلا نم ةادانم طسو فالآلا قّرفت أدب

 قوبسملا ريغ لكشلا اذهب هدهعن مل يذلاو نجهتسملاو برغتسملا

 «اهلبانق يمرتو لقتعتو برضت ةصاخلا تاوقلا تناك «تيوكلا يف

 تارشع مهنمض نم ًالقتعم ١٠١ لا اوقاف ىتح تارشعلا لقتعاف
 نيباصملا فالخب «ناملربلا باّون نم ددعو ءاطشنلا بابشلا

 .قانتخالا تاالاحو ىحرجلاو

 ىلع ىقلم ناك دقو ديزلا هللا دبع ىباحصأ دحأ ىلع تفّرعت
 زاغ ةلبنق نم هفاعسإ نولواحي سانلا نم ةعومجم هلوحو ضرألا

 اوحسفيل هنع اودعتبي نأ سائلا نم تبلطف «قانتخالاب هتباصأ

 تيشمو هتدنسأف «ىعولا نع بئاغ هبش ناكو هتمّلكو ءاوهلل ًالاجم

 "ا



 نين انيمأ اناكم انغلب نتخ ةضاعلا تاؤقلا ةبحتع نع اذيعيهي

 انيقتلاو «تيوكلا جاربأ نم بيرقلا ريفس قدنف دنع انرظتنا

 اروكشم انلمح ءاهبحاص فرعأ ال ةراّيس انب تّرمو انباحصأ ضعب
 مل نم رظتننو ةرهاظتلا نم اوداع نيذلا انلهأ اهيف ىقلنل ءانتويب ىلإ
 تأجتلا دقو اهتيأر ةرهاظملا يف ةرون يتجوز تناك دقف ءدعب عجري
 تملع امك «؛ةميد اهتخأ عم ةيرحبلا ةهجاولا ىلع معاطملا دحأ ىلإ

 ىلإ يخأ اهلمحو زاغلا قاشنتسا لعفب اهيلع يمغأ دق يمأ نأ

 يلهأ فتاهلاب دقفتأ يلوصو دنع ىلوألا يقئاقد تيضقف .تيبلا

 .ةريسملا يف اوناك نيذلا يباحصأو

 نم نيرشعلاو يداحلا دحألا موي ءاسم نوكي نأ ترتخا

 ىلوألا «نطو ةمارك ةريسم»و .«م7١١7 ةنس ربوتكأ/لوألا نيرشت

 رشع ةسمخ يورتل ةياكحلا هذه اهدنع حيرتست يتلا ةظحللا يه

 ىلع يتداهش اهلالخ نم تدرس :«يسفنب اهتربتخاو اهتشع اماع
 ثادحألاب ميظعو ريبك ءهيف يرثأو يرمع ىلإ ةبسن عضاوتم خيرات
 دولخو ركشلا اوقحتسا نم اهمّدق يتلا تايحضتلاو تالوطبلاو

 فقاوملا كلت نم ًابناج تدهش نأب هللا ينمركأ دقو .مهتريس
 انتَّمأ خيرات لب يتيوكلا انخيرات يف سيل ةقرافلا تاظحتللاو ةميظعلا

 نم ةمهم ةظحمب تررم يننأ ىلاعت هللا ريدقت ناكو «ةيبرعلا
 ةظحللا هذه دنع فقوتأ اذامل نكل ...خيراتلا كلذ تاطحم

 !؟اديدحت

 ا



 نم تغلب نطو ةمارك ةظحل نأ ًاخسار ًاداقتعا دقتعأ يننإ
 انرطقو يّلحملا انراطإ نم جرخت اهلعج ام ةيمهألاو مجحلا

 تحزر ةيبرع ةمأ ةلاح عم تمغانتو تجزتما ةظحل اهنإ «يتيوكلا

 .اهقاتعنا تقو نآو رمعتسمو لتحم رين تحت ًانورق

 يتلا ىلعألا ةخرصلا يه ىلوألا نطو ةمارك ةريسم تناك دقل

 امك انب داري يذلا ركملا نم ةعوزفم ةرومعملا عاقصأ يف تّرد

 ىتح نطو ةمارك تاريسم اهدعب تلاوتو «ةيبرعلا ةمألا يف ديرأ

 تيوكلا يف ةطلسلا ةسايس نأ الإ «ةيبعش تاريسم ينامث تغلب

 تعبتا ةسايس نع ةديعب ًادبأ نكت مل ةيبعشلا ةّبهلا هذه عم اهلماعتو

 .مهعيبرو برعلا ةروث رصاحتل يبرعلا اننطو يف

 يبرعلا بعشلا ةروث ةرصاحمل ةيجيلخلا ةردابملا تعّقو دقل

 روتاتكدلا دعبيل م١١١1 ريمفون /يناثلا نيرشت 77 يف نميلا يف

 قيفر هنم الدب مدقيو عولخملا ينميلا سيئرلا حلاص هللا دبع يلع
 رهشأ لالخ يفو «يداه روصنم هبر دبع ةنس 7١ لاوط هبرد

 «طسوألا قرشلا يف مالسلل فينج رمتؤم» ةركف تحرط ةليلق
 وينوي /ناريزح 7١ يف رمتؤملا دقعو ةيروسلا ةروثلا ةرصاحمل
 ةدحو» ةموكح ىلع قافتالاو دسألا داعبإ هنم داري ناكو م5

 وينوي /ناريزح ١7 يفو .مرجملا دسألا ماظن سنج نم «ةينطو

 يروتاتكدلا يرصملا ماظنلا لثمم قيفش دمحأ ريخأت مت م
 لمعلا أدبيو يسرم دّمحم سيئرلا ميدقتو ةقيمعلا هتلودو

 يسايس ءاطغو يجيلخ ليومتو معدب هيلع يركسعلا بالقنالل
 ,”نملاغ

 ةدحاو ةسايسو دحاو ىسن قفو لمعت «ةداضملا ةروثلا» تناك
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 ماظنلا ىلع ا هصخشو روتاتكدلا ةروص لادبتسا» :اهتاونع

 «ناونعلا كلذ قيقحتل غيصلا تفلتخا نإو «دبتسملا يروتاتكيدلا

 نكتل وأ «يلود رمتؤم» يه رخآ ًانيحو «ةردابم» تناك ًانيح

 راطإ ىلإ هديعتو يبرعلا بعشلا ةروث صتمت تناك املاط «تاباختنا»
 .لوألا رمعتسملا ةطخ ىلوألا انتطخو ةيسايسلا (انتبعل)

 58 يف حابصلا دّمحملا رصان قباسلا ءارزولا سيئر ةلاقإ

 ( هنم الدب حابصلا كرابملا رباج نييعتو م٠٠ ١١ ربمفون / يناثلا نيرشت

 اهبقعأ امو م7١50 رياربف /طابش ناملرب لحل طيطختلاو دادعإلا مث

 ىلوألا نطو ةمارك ةريسم عمق يف ةظيلغلا اهتاصع تدب ةطخ نم

 يبرع قايس جراخ نكت مل م15 ربوتكأ /لوألا نيرشت 7١ يف

 .جيلخلا ىلإ طيحملا نم ماع

 «ىلوألا نطو ةمارك دعب ثدح ام ليصافت ىف لوخدلا نإ
 هتدرأ امف «باتكلا اذه قايس نم جرخي هنأ الإ «هقيثوت ةيمهأ ىلع

 بوعشلا ةضهن ةصق ةياور وه رفّسلا اذه يف اهتبتك ةملك لوأ ذنم
 تناكو هئانبأ دحأ تنكو هترصاع يذلا ةوبلا اهليج ةروثو ةيبرعلا

 .دعب يهتنت امل يتلا اهكراعم تاحاس دحأ تيوكلا

 /ناريزح ١١5 دحألا موي ريرقتلا ةفيحص يف ةلاقم تبتك دقل

 ةروث نم ثدحي ام رّسفت «نيتّرم دلوت ةروُثلا» اهناونع م5015 وينوي
 نوناك ١7 ةعمجلا موي يف تقلطنا يتلا ةيبرعلا ةمألا ةروثل ةداضم
 ءاوجأف «ءسنوت يف يزيزعوبلا نم ةخرصب م7١١٠ ربمسيد/لوألا
 ةيبرعلا ةروثلا دلوتسو «مودت نل مويلا اهشيعن يتلا ةداضملا ةروثلا

 امب نطو ةمارك يف ىرج ام لصتس اهدنعو بيرق اًمع ةيناث ةدالو

 ةمداقلا ةروثلا كلت ًاعيمج كردن نأ هللا وجرأل ىنإو ءاهدعب ثدح

 . . اهعاّتص نم نوكنو لب
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 ؟دوجوم تنأ له دمح :قراطلا

 . .امئيسلا ىف انأ «قراط ًالهأ :دمح

 ءاهتناب كربخأ نأ تيبحأ طقف «كتقوب عتمتسا :قراطلا

 ..باتكلا

 «لسرا هلسرأ : لمح

 م16١5 سطسغأ /بآ ” يف مت دق هللا دمحب

 ا



 روصلا قحلم



 0 قداس

 .قراطلا ةنودم نم م4١٠٠ ربوتكأ /لوألا نيرشت ١7 يف تقلطنا يتلا «لحرا» ةلمح راعش -

 فقوم لجس
 ةمألا باون ىلإ تيوكلا بابش

 مكعم اندهوم مويل
 ةدارالا ةحاس يه ماصتصالل

 دحاو توصي اهلوقنو ...انشقوم لجسنلا

 باوجتسال تدقع يتلا ةمألا سلجم تاسلج ةيّرس دض «لحرا» ةلمحل روشنم - ١

 .مككدك ةنس دمحملا رصان ءارزولا سيئر
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 ةيبرعلا ةروثلا ىلإ لقتني «لحرا» راعش - '"

 .م1١١1؟ ةنس رياني 10 ةروث يف رصم تارهاظم يف عفريو

 ,ةيرصملا ةيماعلا ةجهللاب مجرتي ًاقباس مدختسملا ريغ «لحرا» راعش - ؛
 .م1١١1 رياني <30 ةروث
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 ءارزولا سيئر ليحرب ةبلاطملا «لحرا» ةلمحل ةدارإلا ةحاس يف عّمجت لوأ - ©

 سلجم مامأ م7١٠٠ ةنس «سمخ اهيبن» ةلمحل لوألا عمجتلا نم بناج 5

 .يتيوكلا ءارزولا

53 



 «سمخ اهيبن» تايلاعف ىدحإ يف روضحلا نم بناج

 .م١٠5" ةنس ةدارإلا ةحاس يف

 «سمخ اهيبن» ةلمحل ماصتعا لوأ عا

 .مك' "٠ ةنس يتيوكلا ءارزولا سلجم مامأ

58١ 



 ةموكحلا لم اعث ىلع اض ارتعا ةمالا سلجم ةسلح نم تاوذلا تاحشلا ت5

 ما "٠ ةنس مهل ايّيحم روضحل | فوقوو
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 :2006/5/14 دحأللا .

 3 ل ا را ل

 ةدارإلا ةحاس يف عمجتلا ىلإ وعدي «سمخ اهيبن» ةلمح روشنم ٠١

 .م5١٠1 ةنس يتيوكلا ةمألا سلجم ةلابق

 فينو



 ةيبرعلا بوعشلا هب تفته ايبرع ًاراعش تحض «لحرا» ةملك ١

 .سنوت نم م١٠٠٠ ربمسيد/لوألا نوناك ١7 يف يبرعلا عيبرلا قالطنا عم

 ةيملسلا نودبلا تارهاظم 1١

 .م١1 ٠١ ةنس ةيناسنإلا مهقوقحب نيبلاطم

 ل



 نودبلا تارهاظت يتيوكلا ةطلسلا نمأ عمق ١

 م ةنس

 أ 4 2*5 5 هس
 شبرحلا ناعمج بتئانلا تيب محتقت ةطلسلا نمأل ةصاخلا تاوقلا ١4

 .م١١٠١٠ ةنس ةطلسلا تاسراممل ةضراعملا ةودنلا ءانثأ يف

52 



 يمسولا ديبع نوناقلا روتكد ىلع ًابرض تاوارهلاب لاهنت ةطلسلل ةصاخلا تاوقلا 6

 ما ٠١ ةنس شيرحلا ناعمج بئانلا ناويد ةودن يف

 ةافصلا ةحاس يف لوألا عمجتلا 7

 ماكل ةنس تيوكلا ةمصاعلا يف

1" 



 ةافصلا ةحاس يف لوألا عمجتلا روضح نم بناج - ١

 .م١١١1 ةنس تيوكلا ةمصاعلا يف

 ةيسايسلا ةحاسلا يف نوكس لوط دعب ةمصاعلا يف ةرهاظت لوأل ةروص - 1

 .م/١1١ ةنس روتسدلا ةعمج هذه تناكو يناديملا كارحلاو

51 



 ةريهشلا ةودنلا نم كاّربلا مّلسم ةيتيوكلا ةضراعملا ميعز ةروص 5

 .م17١1 ةنس أتبع ىفك» رهشألا يسايسلا باطخلا اهمساب يمس يتلا

 تيوكلا ملع نوعفري ةمألا سلجم لوخد دعب نورهاظتملا - ٠
 .م١١١1 ةنس ينطولا ديشنلاب نونغتيو

58/4 



00 

 لقتعملا لخاد نم يتيوكلا بابشلا نايب نم ىلوألا ةحفصلا ١

 .م١١١٠ ةنس سلجملا لوخد ةيضق ةيفلخ ىلع

504 



 لقتعملا لخاد نم يتيوكلا بابشلا نايب نم ةيناثلا ةحفصلا - ١

 .م١١١1 ةنس سلجملا لوخد ةيضق ةيفلخ ىلع
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 دك اؤقأ هه نيب

 ةيئانجلا ثحابملل ةماعلا ةرادالا
 ةينقلا ن دشلا مسق

 رمن وشعمجلب بالسمسم 3

 ريامملا ل ب

 و راد ههيراج زيزملب بخ +
 يسم مداج ريسسأ 5 |

 وال هيم كل بع د
 لس هعرطجا حاتك كاسم. د 6
 م دال

 لقتعملا لخاد نم يتيوكلا بابشلا نايب نم ةثلاثلا ةحفصلا - ”؟
 .م١١١1 ةنس سلجملا لوخد ةيضق ةيفلخ ىلع
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 .م١١١1 ةنس ةمألا سلجم لوخد ةيفلخ ىلع

 1 ل 1 : ل لكلب 5 0 ١ + . عا 1 1 م

 نيلقتعملا بابشلا حارس قالطإب ةبلاطملل لدعلا رصق ةحاس يف نيمصتعملا عّمجت 0

 سيئر ةقرطم نع ةيانك «ةقرطم» مسجم هيف رهظيو ةمألا سلجم لوخد ةيفلخ ىلع
 .م١1١1 ةنس !اهذخأب بابشلا مهّتا يتلا ةمألا سلجم

 امني



 نطو ةمارك باسح اهنلعأ يتلاو تيوكلا ةمصاعلا يف نيرهاظتملا عّمجت طاقن 1

 .م17١١ ةنس يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ربع

 تيوكلا خيرات ىف ةرهاظت ربكأ نم بناج -

 .م7١١7 ةنس يبرعلا جيلخلا لحاس ىلع تيوكلا

 اعدل



 ن1 <51

 مال اذ ةنس «نطو ةمارك» تارهاظم ىدحإ يف
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 لوبطلا نوعرقيو ةكرحلا تايار نوعفري «مدح» ءانضعأ خرم ةغومجم ب

 مادا ةنس نيرهاظتملا ةسامح ةراثإل
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 ةميغ طسو ةكرحلا ءاضعأ دحأ تابثشب اهلمحي ةيندملا ةيطارقميدلا ةكرحلا ةياز ١"

 نيرهاظتملا ىلع نمألا تاوق اهيمرت يتلا عومدلل ليسملا زاغلا نم

 ماك ةنس «نطو ةمارك» تارهاظم ىدحإ يف

 [نسسملاب ةلاوتماج هل' ان ملك هاتوا 1

 طورت الام قدرت!( لل كازتءل لاجل لل اراب د

 ا

 يتيوكلا كارحلا ةهجاومل ةطلسلا اهب تناعتسا يتلا 811 2015ععء# ةيناطيربلا ةكرشلا عقوم 5"

 .اهتامدخب ةيتيوكلا ةموكحلا ةناعتسا ةكرشلا ركذت هيفو

 يحاول


