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 ركش و

 ىحوي ىنظ ناكو « ىاتكلا اذه ةباتكب أدبأ نأ لبق تالاقملا نم تائملا تبتك
 نايا ردعألا ىلع ربحا ةيركملا ى طاوعتألا نعل ءالطعلا انه ةلؤهسب امقاد لإ
 ذا ظيحالا وه كلل ىف انهييعتسار م لاثقلا ةءاقك نم ريتك نمت ناقكلا بانك
 لصحتو رشنتو بتكت تنأ لاقملا ىفف « ةليوط تارتفل لمعلا «ةيرس» ىلع ظافحلل
 . يركفلا كجاتنا ىلع ةيروفلا - تاداقتنالاو - تاقيلعتلاو دودرلا ىلع

 قيثوتلاو دادعإلاو ثحبلا نم تاونس ىلإ جاتحت « باتكلا يف لمعلا ةعيبط نكل
 نم هيلع تدتعا ام ىلع لصحت ال يلاتلابو « ريهامجلل هراهظإ نم نكمتت ال يذلا
 :ةرمافلا كاكا لعشر ةمئانلا كايذاخ فكس ةيروق تاداقتلاو تانقيلعتو ذوهز
 لعفلاب تنكمت ىتلا « لسكلاو سأيلا تابون ىلإ - ًامئاد - بتاكلا ضرعي ام اذهو
 : . اهتدالو لبق ةيباتكلا لامعألا نم ريثكلا دأو نم

 للملاو لسكلاب باصأ تنك ًاضيأ ينأب فارتعالا يف ةضاضغ دجأ ال « كلذلو
 نكفأل نك ملو باتكلا اذه ةباتك يف اهتيضف يتلا عبرألا تاونسلا لالخ سأيلاو

 ةلصاومب يلع ةبحألا حاحلإو « ءاقدصألا عيججشت الول ينيع نم ساعنلا ضفن نم
 ينلعجي ام اذهو « هتءارقب عاتمتسالاو؛ هتيؤر نم اونكمتي يك ةياهنلا ىتح لمعلا

 «باتكلا» نع ةباينلابو ؛ يسفن نع ةلاصألاب مهركش ل تاحفصلا هذه صصخأ

 ءاوس « مهمعد الول« ةدوحا هذهبو « ةظحللا هذه 8 مكيديأ نيب توكيل ركن مل يذلا

 ينم بلطب « ةفداصم وأ ًادوصقم : ةلماجم وأ اقدايش ايون وأ ايدام معدلا اذه ناك

 رقاب وا

 «باتكلا اذه فالغ ىلع «يفسويلا دمحم» مسا دارفنا نم مغرلابو , كلذبو
 ذاتسألا ركذلاب صخأو « هتكراشم قحتست ىتلا ءامسألا نم تارشعلا كانه نإف

 ذاتسألا نم لكو « ةثالثلا باتكلا ةفلغأ ميمصتل عوطت يذلا ء. فرش دمحم نانفلا
 الو « باتكلل يوغللا حيحصتتلاب اماق نيذللا « رطم ميهاربا ذاتسألاو يعيبر دلاخ
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 رهام ذاتسألا مهسأر ىلعو «رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملاب نيلماعلا انه ىسنأ

 . باتكلا رشنو ةعابطل يدصتلا ىلع . يلايكلا
 ىلع هنم تلصح يذلا « ىفسويلا هللادبع روتكدلا يدلاول ركشلا لك ا

 مل ىتلا « مينغلا ةميد :ذاكسالاز:: تايكيتادعلا ةرعقب ةقلذتملا قئافولا نه ماك كقيفرأ
 مدق يذلا « نايلع ةزمح ريبكلا ذاتسألاو « تاينيتسلا ةرتف رداصمب سىاتكلا ىلع لخبت

 « ينيسحلا دمحم ذاعمألا كلذ يف كرتشاو ؛ تاينيعستلا ةرتف رداضم باتكلل

 ةذتاسألاو ؛ غياصلا هللادبع ذاتسألاو « دمحوب لعشم ذاتسألاو؛ حوسم رمع ذاتسألاو

 ء«ريصبلا ناندعو « فازجلا ىناهو « ىناليغلا رقصو « ىعانملا نمحرلادبع ءاقدصألا

 . اضر وب لسابو « مساجلا دلاخو , غارج هللادبعو « ىلعلا دامعو
 دولخ ةذاتسألاو « يفرعم بنيز ةذاتسألاو « رمعلا ماهلإ ةذاتسألا ىلإ ةفاضإلاب

 يفصلا لصيف روتكدلا ؛ ةنيمثلا حئاصنلاو ةروشملا يل مدق نمل ركشلا لكو . يمزاعلا
 بتاكلا ذاتسألاو « يدامحلا ىاهولادبع ىئاورلا ذاتسألاو « قارج نيسح روتكدلاو

 ةذاتسألاو « لبأ رساي ذاتسألاو « يوسوملا دمحأ ذاتسألا يبراقأو « ناضمر نسح
 . ابروز دمحم ذاتسألاو « نامثعلا سيم ةيئاورلا ةذاتسألاو « رفظم قورش ةقيدصلا

 مهنكل « هوؤرقي مل ءاقدصأ معد ىلع لوصحلا يف ظحلا باتكلا اذهل ناك دقو

 . يرجاهلا فون ةذاتسألاو . حادبلا ينامأ ةقيدصلا ةذاتسألا , هومعدف يبو هب اونمآ

 رماع ةذتاسألا ءاقدصألاو « ىضوعلا نانح ةذاتسألاو ء رصانلا ىبيب ةذاتسألاو

 7” لسا نميكتو» مناغلا لعشمو « ىقيتعلا زيزعلادبعو « لالهلا

 ةباتكب يلاغشنا ببسب هقح يف ترّصق نم لك ركشأ نأ انه ينتوفي الو
 سيلو ًاريخأو . لمعلا يف يئالمزو ةريبكلاو ةريغصلا يتلئاع مهسأر ىلعو « باتكلا
 لصاوتلا هسفن ىلع فلكتيو ؛ سباتكلا أ اربي رف لكل «ًامدقم» ركشلاب مدقتأ 2 اغا

 اناخيإ نيكمتكس يتلا « ةيقطنملا تاداقتنالاو « ةيحيحصتلا تاظحالملا ءادبإل يعم
 . كلذ هللا يل ءاش نإ ةمداقلا تاعبطلا ىلع
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 قرطت « هبناجب ضكارتت تاونسلاو . هلوح نم رمي تقولاب رعشي نكي مل
 اهتاروطتو « ةمحازتملا ثادحألاب هسفن لغشأ دقف ءاهل هبتني نأ نود هذفاون
 . يمالسإ كانه رخأو . يميلقإ عارص كاذو , يلخاد ناقتحا اذهف . ةعراستملا

 دنج دقف . هب لغشنت الو  هلغشت اهلك « ىملاع رايهنا هبقعيف ٠ يموق انه رمتؤمو

 لعف درو « انه لعف نيب « هتايح ترم اذكه « هنذأتست مل يهو . اهعم لعافتلل هسفن

 ال وهف ءاهنم بارتقالاب متهي مل هنإ لب اهفرعي دعي ملو , هسفن يسن ىتح « كانه

 اهتاروطتو « ةمحازتملا ثادحألا ةآرم نع أديعب ؛ يا

 ونزل نايس نتاطو نيستا وننلا نداوبلا ميسقراو» نابل ويرسم

 ؛ انايحأ هركُس فئاكتيو « انيح همد طغض عفتريف ؛ ملعي ال ثيح نم اهلبقتسي

 ةقحالمب اهبعتأ نأ دعب , هئاضعأ لذاخت نم بعت ,. برطضيو ةلفحلاب هبلق كرتشيف

 . هسأر أدهي , ةعراستملا اهتاروطتو « ةمحازتملا ضارمألل اريسأ راصو . ثادحألا

 ملف ء هظح مستبي الو , ةئيس هرابخأ « هتبقر جنشتتف , هرهظ رقتسي . هتدعم لعتشتف

 . . بيبطلا ةرايز ىوس همامأ دعي

 ديعاومو « تلاط ريقاقعلا ةمئاقف . بيبطلا عم وه راتحاو . بيبطلا هيف راتحا

 اهدعبو . مدلا طغضل نافويد كاذو ء ركسلل نيلوسنأ اذهف ء. تمحدزا اهتاعرج

 مونلا ىلع ًارداق دعي مل وهف « ةجعزملا لوبلا تاردم ىلإ ةفاضإ « بلقلل نيربسأ
 .ءءاودلا ىطاعت نع فقوتلا ررق اذهلو « ةحارلا تيب ةرايزل ةرمتسملا هتجاح ببس

 . . ءالبلا هب لح ىتح

 3 يناثلا عوبسألا ىلع بلغتي مل ءودهلا نكل ٠ ءودهب لوألا قيسالارب

 يف يردصلا هصفق ةكرح تعراست « هسافنأ تقنتخاو « ليللا يف ه هردص قاضف

  هذاقنإ نكمي ام ذاقنإ لواحي « | حزما هلق به قسم وألا قادر رج وه كمعلا
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 انه مدلا خضي , عاضوألا ىلع ةرطيسلل دهتجا يذلا , هبلق تاقد تعراست

 نيتسو ةئملا هبلق تابرض تزواجتو ؛ همد طغض دعاصت « ىودج اللب « كانهو

 . . . ةقيق دلا ىف . . . ةبرض

 ًايشغم طقسف . هيعو ىلع هؤاقبإ بعصلا نم حبصأو « لادتعالاب هيعو ذأ
 . هبلق هعم طبهف , هدسج اوطبهأ شاعنإلا ىفو , هلقنل فاعسإلا تءاجو « هيلع

 نونج لاب امو « لجرلا اذه لاب ام. هبلق ةكبر مهكبرت « ءابطألا هيلع لخد
 حجرأتيف « ضبنلا امأ « 55١ ةراتو . 3٠١ ةرات , هزواجتيو فقسلا بعادي , هطغض

 « بيبطلا ىلع ثادحألا تمحازت « ةرم نيتسو ةئمو « ةرم نيسمخو ةئم نيب

 ري ملف . هضرم خيرات نع لأسي ملو  انبحاص صحفي ملف , اهتاروطت تعراستو
 ةرطيسلل دحاو لح همامأ حبصأف ٠ ةمحازتملا اهتاعرج ديعاومو « ءاودلا ةمئاق

 . . . ةعراستملا ثادحألا طسو . همد ىلع

 رمتسيل حفاكو « ةمواقملا هبلق لواح . هطغضل أدح عضيل « لاردنألا هل بلط
 طبهو . ةهجاوملا نم بلقلا بحسناف ءهرصتتنا راقعلا نأ الإ. هماهم ءادأ يف

 توتساو « ءاضيبلا ةيارلا تعفترا مث « نيرشع ىلإ اهنمو ٠ نيعبسلا ىلإ طغضلا

 . ةكرعملا ةياهن نع نلعت . فقوتت ال ةميقتسم طوطخ . تاشاشلا ىلع ةءارقلا
 .. . ةعراستملا ثادحألا نارودو . ءابطألا محازت طسو

 اهسفن كهنت ىهو ةأشنلا ذنمف « ضيرملا اذه لاح تيوكلا ةلاح هبشت

 « ةنمزملا ضارمألا اهيلع تبلاكت ىتح « ةعراستملا اهتاروطتو « ةمحازتملا ثادحألاب
 اهنم لك برضي « ةيبناج ضارعأ يتأت ءاود لك عمو « ءاودلا يتأي ضرم لك عمو
 تحبصأ « ينمأ تالفناو ء يموكح عايضف « يلخاد ماسقناو « يميلقإ عارص ءرخآلا

 فصوب عراسي « بيبطلا ىلإ ءوجللا دنعو . اهيف نم اهيف نم لك برضي « ةبلح دلبلا
 « ضيرملا خيرات أرقي نأ نود . صّخشُي نأ نود . صحفي نأ نود « ءاودلا نم ديزملا

 لواح يتلا ةيودألا يه امو , اهب رم يتلا براجتلا يه امو « عرعرت فيكو ءأشن ىتم
 . . . اءوس هلاوحأ ءوس داز اذامبو « دافتسا اذامب ء اهب هسفن جلاعي نأ

 ام لك بيبطلا هيف دجيس « تيوكلل ىبطلا فلملا وه « ةطاسبب « ىاتكلا اذه

 يف تمهاس يتلا لماوعلا يه امو ء تعربعرت فيكو « تأشن ىتم ءاهيف قلعتي
 ناك وأ « جراخلا نم تءاج ءاوس « اهديدهت ىلع تمواد ىتلا رصانعلا مث « اهراهدزا
 ىلإ رادقألا اهتلوحف « ةنيدم تحبصأو « ةيرق تناك نأ ذنم « اهراشتنا لخادلا نم
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 . . اضيأ اهتازيمو « ةلحرم لك تايدحت « ةلود
 فاشتكا ةداعإ بيبطلا ىلع رفوتس « فلملا اذه ةءارقو 3 خيراتلا اله ةفرعم

 نيأ نم فرعتسو « ضرملا نع أرقتس انهف « ةلشافلا ةيودألا فصو ةداعإو « ةلجعلا

 صحف كل ىنستي اذهبو « مويلا هيلإ لصو ام ىلإ لصو ىتح « مقافت فيكو ؛ أدب

 كجالعو « ةقد رثكأ كصيخشت نوكيل , عورفلا لبق روذجلا , جئاتنلا لبق بابسألا

 . . ةيلعاف رثكأ

 - يسايسلا تيوكلا خيرات يف ةصتخملا - بتكلا نم ريغ نع باتكلا زي امام

 : ىتآلا وهف

 اذه امأ ؛ ةددحم ثادحأ وأ تارتف ةجلاعمب خيراتلا بتك بلغأ صصختت -

 لوصو ذنم يسايسلا تيوكلا خيرات يطغيف (ةثالثلا هئازجأب) باتكلا

 3 م1 ماعلا ةياهن ىلإ م0 ماعلا 5 «نيرقلا» ىل 3-7 7 0

 ئراقلا ا 0 بتكلا هانبتت يذلا 5(

 بولسألا اذه مهاسي ًاضيأ لعفلا درو لعفلا ةموظنم قفو ثادحألا صحف

 . للملاب ئراقلا ةباصإ كلذب زواجتنف ؛ ثادحألا راركت ةيلمع ليلقت يف

 طبترت لوصفلاف « ةدح ىلع لصف لك ةءارق وأ . الماك ناتكلا ةءارق ةيناكمإ م

 غ ىرخألا لحارملا نع ةلقتسم ةلحرم جلاعي لصف لك نأ الإ ا

 ال ىتح ؛ هتاليلحتو بتاكلا تاقيلعتب هقاحلاإ 0 75-5 0 باتكلا زكري -

 ىلع ايقيأ كرب هنإف ؛ يسايسل تيوكلا خيرات يف باتكلا صاصتخا معر -ه

 علطيس كلذبو « ةيلحنلا تاساكعنالا تاذ ةيميلقإلاو ةيملاعلا ثادحألا

 ثدحلل ةيميلقإلا داعبألاو « ىميلقإلا ثدحلل ةيلحما داعبألا ىلع ئراقلا

 . ىلحا
 يف باتكلل - ةلوهسب - ةرفاوتم نكت مل ىتلا ةثيدحلا رداصملا مادختسا -؟

 سكيليكيولا قئاثوو ةيناطيربلا قئاثولاو ةينويزفلتلا تالباقملاك « قباسلا
 . تنرتنإلا عقاومو

 تقو ىف هيرصاعمو هدوهش ناسلب ثدحلا لقن وحن - ناكمإلا ردق - ليملا تاي



 هليصافتو هداعبأ لكب ثردحلا ةشياعم نم ئراقلا كمي ىتح ) هعوفو

 . ةطاحإلا يف لامكلاو ) مهفلا يف ١ ةدايزلل

 ةرثؤملا ىرخألا داعبألا لامهإ نود «. ثدحلل ىسايسلا دعّبلا ىلع زيكرتلا -8

 0 . رشابم ريغ قيرطب ةيسايسلا ةلاحلا ىلع

 ةقثوملاو ةبوتكملا رداصملا ىلع صرحخلاو ةيهفشلا تاياورلا ىلع دامتعالا مدع -9
 . طقف

 ةلوادتملا تاياورلا نم ىدتحلا ركذ نع يعانتما يف ةريخألا ةطقنلا تببست دقو

 ىف كلك عمق اقيأ: ةمولعملا ةيقادصتم ىلع ايهرختا( قيثوت نود) يهفش لكشب

 «دق» اذه نأب رارقإلا عم ؛ ةمولعملل ردصمك ةيصخشلا تاللباقملا ىلع دانتسالا مدع

 نمف « فعضلا طاقن نع ثيدحلا دنعو « ياتكلا ىف فعضلا طاقن دحأ ربتعُي
 ةيمسرلا تاباظخللا ةءارق ءارخ, نم ئراقلا تيصي.«ذق» ىذلا للملا ىلإ ةراشإلا نكمملا
 تارقفلا ركذو اهراصتخا ناكمإلا ردق تلواح دقو «. صنلا نتم ىف ةدوجوملا ةلوطملا
 . ةفرخزملا ةيئاشنإلا تارابعلا داعبتسا عم , اهيف ةمهملا

 نأ نم اهريغو ةيريمألا تاباطخلاك ةيمسرلا تاباطخلا ضعب ةيمهأ ىتأتو

 ملف ؛ اهنم مهفقاوم بابسأو ثادحألا ىلع اوقلعي وأ مهتاركذم اوبتكي مل اهباحصأ
 اذه رظن ةهجو اهنم صلختسن نأ نكمي ىتلا ةيمسرلا تاباطخلا ىوس انمامأ دعي

 ا مفيدا لوك ةلاو وأ فرطلا
 عم , اهردصم ركذ نود باتكلا يف ةمولعم يأ ركذ مدع ىلع تصرح دقو

 تصرح كلذلو . ةمولعملا ةحص ةرورضلاب ينعي ال «ردصم» دوجو نأ ىلع ديدشتلا

 ةراشإلا ىلع ًاضيأ تصرحو ء ردصم نم رثكأ نم تامولعملا ضعب نم دكأتلا ىلع
 ىلع تاظحالملا مهأ امأ . ةجاحلا دنع هيلع ةظحالم عضو وأ ردصملا فعض ىلإ

 : ىتآلا يهف رداصملا

 يرجهلا خيراتلا ركذيو «. يساسأ لكشب يداليملا خيراتلا ىلع باتكلا دمتعي ١-

 . طقف ةجاحلا دنع

  شماهلا يف ةعبطلا مقر ركذ مدعو ردصملل ةعبط نم رثكأ دوجو لاح يف ا

 . ىلوألا ةعبطلا يه ةمدختسملا ةخسنلا نأب ًايئاقلت ملعي نأ ئراقلا ىلعف

 . شماهلا يف كلذ ركذ متيس ىرخألا تاعبطلا مادختسا لاح يفو
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 اكرر رثكأ نوكت ىتح اهبيترت ةداعإو تاسابتقالا نصحعب ليدعت 2-7

 ىندألا دحلاب كلذ مت لاحلا ةعيبطب) « ثدحلل ماعلا قايسلا عم اماجسناو

 . (سابتقالل ماعلا ىنعملا ىلع ريثأتلا نودو

 ال كلذ نكل . بحاصملا ثدحلاب ةرشابم طبترت صنلاب ةقفرملا روصلا بلغأ -5
 اهنكل . ثدحلا عوقو تقو يف ذخؤت مل روصلا ضعبف « اهلك اهيلع قبطني
 حيضوتلا ثيح نم ةجلاعملل اهنم ةريبك ةبسن تعضخ دقو « ىنعملا مدخت

 . بيترتلا ةداعإو

 . ءامسألاو تامولعملاو ثادحألا ضعب ركذ يف اريثك تددرت يننأب انه فرتعأو
 تزيحت يننأ الإ ءاهركذ ةجيتن داقتناو بعاتم نم هل ضرعتأس امب ةقبسملا يتفرعل

 « بيذشت وأ بيذهت نود . ةلماكتملا ةمولعملا ةفرعم يف ئراقلا «قح» ىلإ امئاد

 دقنلل ضرعتلا نم يتفاخم ىلع ئراقلا فغش عابشإ يف يتبغر ترصتنا كلذبو
 نم لكش يأب دصقأ مل ينأ ىلع ديدشتلاو ديكأتلا عم كلذ لوقأ « بعاتملاو
 ىلع انأو « باتكلا يف اهركذ مت ةلئاع وأ ةئف وأ صخش يأ ىلإ ةءاسإلا لاكشألا

 - ةلبقملا تاعبطلا يف - هيحصل ةمولعم يأ رييغتو دقنلا لبقتل مات دادعتسا

 يأ لوح يحيضوت شماه عضوب ًاديعس نوكأسو ؛ اهتحص مدع نم يدكأت لاح
 ىرخأ رظن ةهجو دوجوب يعانقإ متو . ةدحاو رظن ةهجو نم باتكلا يف تدرو ةمولعم
 . ةمولعملا سفن لوح ركذلا قحتست

 الب يلمع نوكي نأ ىف ةمئادلا يتبغرلو ؛ لامكلل امئاد ىعسأ ينأل كلذب موقأ

 ءهتحص زنكو« ةعقو لج فرض ناسنإلا ىلع ًالتهتس سيلف# صقاون وأ بويع

 نع ربعيو « هلثمي نأ قحتسي ال ءيش لجأ نم « هتحار تاقوأو « هتاقالعب ةيحضتلاو

 ةيفرعملا ةلصحما ىلع لمعلا اذه هكرتيس يذلا (يباجيإلا) رثألاب يتقث الولو « هركف
 . هزيهجت يف يتايح نم تاونس عبرأ تيضقو هب مايقلا تفلكت امل ئراقلل

 ؟باتكلا اذه نمل وهو مهم لاؤس ىتأي « ئراقلا نع ثيدحلا دنعو

 دنع دادزتس هتيمهأ نأ الإ « عيمجلل باتكلا اذه نأ يه لاؤسلا نع يتباجإ
 : ةيلاتلا تائفلا

 اقوم تيوكلا خيراتو ٠ خيراتلاب مامتها هيدل صخش لك ١-

 ١ اهو تيوكلا يف ةسايسلاو « ةسايسلاب مامتها هيدل صخش لك -؟



 حلصي وهو ء اصوصخ يسايسلا اهخيراتو ؛ تيوكلاب مامتها هيدل صخش لك -5

 ةطلسلا ءاضعأو سرادملاو تاعماجلا ةبلطل ايخيرات ايسايس اعجرم نوكي نأل

 نييجيلخلا ءاقشألا دنع ىربك ةيمهأ باتكلل نوكيس اضيأ « يسايسلا لاجما

 لقنل نيسمحتملا ةصاخبو « ىخيراتلاو ىسايسلا نأشلاب نيمتهملا سرعلاو

 . مهرايد ىلإ ةيتيوكلا ةيطارقوميدلا ةبرجت

 . لمعلا اذهب ةيتيوكلا ةبتكملا ءارثإ يف تقفُو دق نوكأ نأ ىنمتأ « ماتخلا يفو

 ينطو « تيوكلل هب نيدأ يذلا ليمجلا نم - طيسب - ءزج درب هلالخ نم تحجنو

 . راهدزالاو مدقتلاو ةزعلا هل ىنمتأ يذلا بيبحلا

 ٠١1١١ . ىفسويلا دمحم
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 هل 21

 هم دعم

 تيوكلا

 لالتخالا ىلإ ريرحتلا نم

 ىف لوانتت ءازجأ ةثالث نم ةنوكم ةلسلس نم ثلاثلا ءزجلا وه ساتكلا اذه

 اذه ثدحتيو « 7017 ماعلا ةياهن ىتح ةأشنلا ذنم يسايسلا تيوكلا خيرات اهعومجم
 سداسلا ىف (ىقارعلا لالتحالا نم) تيوكلا ريرحت نم ةدتمملا ةرتفلا نع ءزجلا
 تردعلا ءاظن نييت) ةنعالا نيلدعم كازانقتلا ىلإ 1431 رنا ربك نو نيرتتسعلاو
 - قحلمو - لوصف ةثالث ىلإ باتكلا مسقنيو « 75١11 ربمسيد نم لوألا يف (دحاولا

 صلخت عم أدبي لوألا لصفلاف « ىرخألا نع فلتخت ةيخيرات ةلحرم اهنم لك لوانتي
 دعب اهمكح فانئتسال «(حابص لآ» ةطلس ةدوعو يقارعلا لالتحالا نم تيوكلا

 دعب ام تيوك ىلع «ةيناثلا ةلودلا» مسا قالطا نكمي كلذبو « رهشأ ةعبس ماد عاطقنا

 . لالتحالا

 ىتيوكلا تعشلا حئارش فلتخم ىلع لالتحالا تامصب لوألا لصفلا جلاعيو

 «نوئجال»و « هتوسقب لالتحالا ةهجاوأ تيوكلا يف ذ اويقب «نودماص» ىلإ مسقنا يذلا

 درشتلا ةوسقو لالتحالا ةوسق يورو انشأ ها درشتلا ةهجاومل تيوكلا نم اوجرخ

 . ءاقللا ناك
 ةموكح ىلع ةضورفملا تاقاقحتسالا ىلع ءوضلا طيلستل لصفلا لقتني مث

 تاقاقحتسالا اهيف امب « جراخلا وأ لخادلا نم تءاج ءاوس « ريرحتلا دعب ام تيوك

 تببست فيكو « ريرحتلا ةيلمعل اهتدايق ريظن ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا هاجتا ةعقوتملا

 . ةطلسلا باطقأ نيب فالخلا ءوشن يف تاقاقحتسالا هذه

 ١9557 روتسدب لمعلا ةدوعب ةيادب ةيسايسلا ثادحألا درس يف لصفلا رمتسيو

 سلاجم ثادحأ مهأ ةيطغت ا لمشيو « ١ 6 ماعلا يف ةمألا سلجم ةدوعو

 بئانلا ىلع ة ةفرطتملا ةينيدلا ةغبصلا نايغط كلذ ىف امب ؛ "0.08 99و
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 . يعيرشتلاو يباقرلا هيقشب سلجملا لمع ىلع فرطتلا اذه ساكعناو يتيوكلا
 تامجهل ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ضرعتب ٠٠١١ ماعلا يف ىتأتف ةراثإلا امأ

 كلذبو  ندال نب ةماسأ يدوعسلا نطاوملا هدوقي يذلا «ةدعاقلا» ميظنت اهذفن ةيباهرإ

 فرطتلا ىلع يرجلا» وأ «ناهرإلا ىلع برسجلا» ةيكيرمألا ةموكحلا نلعت

 طغضلا ةقرطمو اهينطاوم نم ًاينيد نيفرطتملا نادنس نيب تيوكلا عقتل « «يمالسإلا
 . قارعلاو ناتسناغفأل ىكيرمألا وزغلا لصفلا ىطغي لاجما اذه ىفو . ىكيرمألا

 رباج خيشلا دالبلا ريمأل ةيحصلا ةلاح ا رقهقت تاعبت ركذب لوألا لصفلا يهتنيو
 لاقتنا ىلإ ىدأ ام « هللادبعلا دعس خيشلا هدهع ىلوو هتموكح سيئرو دمحألا

 عفدلل رطضا يذلا ء دمحألا حابص خيشلا ةيجراخلا ريزو ىلإ دالبلل «ةيلعفلا» ةرادإلا

 نصحي مل كلذ نكل « “٠٠١ ماعلا ىف ءارزولا ةسائر نع دهعلا ةيالو لصف وحن

 ةيادب ىف دمحألا رباج خيشلا ريمألا ومس ةافو دنع (مكح ةمزأ» ةهجاوم نم دالبلا

 . يناثلا لصفلا ثادحأ اهعم أدبت يتلاو « ٠٠١5 ماعلا

 يف تدأ ليصافت نم اهيف ام لكب «مكحلا ةمزأ» ليصافت يناثلا لصفلا ركذيو

 خيشلا ريمألا ومس (ةيحنت) تايحالص لقن ىلع ةمألا سلجم تيوصت ىلإ ةياهنلا

 تافالخلا زورب يف كلذ مهاس فيكو « ءارزولا سلجم ىلإ حابصلا هللادبعلا دعس

 ىلع تافالخلا هذه تاعبت تسكعنا ثيح «. ةمكاحلا ةرسألا ىاطقأ نيب ةقيمعلا

 . صاخ لكشب ةمألا سلجم ءاضعأ ىلعو « ماع لكشب ةيسايسلا ةحاسلا

 «ةينورتكلإلا تانودملا يبابش» لوخد ليصافت لقنل كلذ دعب لصفلا لقتنيو

 ةيبعشلا بلاطملل ةموكحلا مالستسا ىف رثؤملا مهرودو ةيسايسلا ةحاسلا ىلع
 ىلع ةأرملا لوصح عم كلذ نمازتو « رئاود ٠ ىلإ 55 نم ةيباختنالا رئاودلا صيلقتب

 مامأ باوبألا حتف يذلا ديدجلا تاعوبطملا نوناق رودصو باختنالاو حشرتلا قح

 . يسايسلا دهشملل ةصاخلا مالعإلا لئاسو لوخد
 بعشلا فايطأ نيب ةيلخادلا تارحانتلا ةريتو عافترا لصفلا لوانتي اضيأ

 ىعامتجالا بلاقلا وأ « ةنُسلاو ةعيشلا نيب ىبهذملا بلاقلا ىف تءاج ءاوس ىتيوكلا

 - .راجُتلاو نيفظوملا ةقبط نيب يداصتقالا بلاقلا وأ « لئاوعلاو لئابقلا ءانبأ نيب
 فقس عفرب يتيوكلا ةمألا سلجم حابن وهف « لصفلا اذه يف زربألا ثدحلا امأ

 . حابصلا دمحألا دمحملا رصان خيشلا ءارزولا سيئر باوجتسا لالخ نم ةماعلا ةباقرلا

 هذه رمت مل لاحلا ةعيبطبو « مكحلل ةلهؤملا حابصلا كرابم خيشلا ةيرذ ىلإ هئامتنا مغر
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 ةطلسلا نيب رشابملا مادصلا يف .ةمكارتملا اهتاعبت تببست دقف « ماركلا رورم ةيلمعلا
 يهتنت يذلا , «شبرحلا ناويد» ثادحأب ىمسي ام يف 7٠٠١ ربمسيد يف ةضراعملاو

 . ناتكلا نم ىناثلا لصفلا ثادحأ هعم

 طال ةييمباقالا اناا هج: لاققت الاب ص نمتألا وده كالا رضفلا ادنيو
 فيكو , «يبرعلا عيبرلا» مساب فرعي.اميف ةيبرعلا بوعشلا تاروث ىلع ءوضلا
 فيكو ؛ يبعشلاو يموكحلا هيقشب ىتيوكلا عراشلا ىلع تاروثلا هذه تسكعنا
 . نيفرطلا نيب مداصتلا يف امهنم لك فقاوم فالتخا ببست

 ةمكاحلا ةرسألا ناطقأ تاعارص ىلع ريبك لكشب لصفلا اذه زكريو

 كلذ بحاص امو« عارصلا اذهل «ةبلح»ك مالعإلا لئاسوو ةمألا سلخ مهمادختساو

 ةسرامملل أوسألا لاثملا تيوكلا هعم تحبصأ راوحلا ةغل ىف ديدش رادحنا نم

 تارابع نم ءالؤه ناسل ىلع ءاج ام لقن ىلع ضعبلا ينبتاعي دقو « «ةيطارقوميدلا»
 اذهل ىلبقت مغرو « باتكلا اذهل (ةيبدألا» ةميقلا . نم للقيس ام ةئيذب تاملكو ةيبان

 , ئراقلا ىلإ ةيبلسلاو ةيباجيإلا هداعبأ لكب ثدحلا لقنأ نأ ترتمخا ىننإف ساتعلا
 تببس ىتلا «لاعفألا» يه ام قمعأ لكشب مهفتيو « ةروصلا هدنع لمتكت ىتح

 . «لاعفألا دودر»

 - ةحيضف وأ - ةمزأ ليصافت ىلإ لقتنن لصفلا نم ريخألا ءزجلا يفو
 دمحم ا رصان خيشلا ءارزولا سيئر ةلاقتسا يف رشابملا اهببستو «ةينويلملا تاعاديإلا»

 دعب «هلاطبإ» مت رخأ سلجم باختناو ةمألا سلجب لح نم كلذ الت امو « حابصلا

 ليدعتل لبقملا سلجملا اختنا لبق ريمألا لخدتو . ىئارجإ أطخ ببسب رهشأ ةسمخ
 اهب ءالدإلا بخانلل قحي يتلا تاوصألا ددع ويف افلا ردو يباختتالا ماظنلا
 مك ال روتسدلا ىلع «ًابالقنا» ةضراعملا هتربتعا ام اذهو . دحاو توص ىلإ ةعبرأ نم

 . ةلبقملا تاباختنالا ةعطاقمل ةوعدلاب الإ هتهجاوم

 000 قحلم تلاغلا لصفلا قافرا عم ) ساتكلا متتحن ثادحألا هذهب

 . 73١١1 ماعلل ةيميلقإلاو ةيلحما ثادحألا مهأ
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 لوألا ل صفلا

 ةديدج ةيادب





 ادإ ينوحماس نكل .. . تلق امم رثكأ لوقأ نأ دوأ تنك»

 . (مكعم ةترضق تنك

 . حابصلا دمحألا رباج خيشلا)

 ”5٠١( ربوتكأ ١9 ةمألا سلجم داقعنالا رود حاتتفا

 د داو ا نا هيي مزه يقارعلا شيجلا»

 درفت فرد كينج نم برقري كرم لا علا و :دادعي تاذؤا اخ 0 0

 ءاسم هبعش ىلإ شوب مروج ىكيرمألا نديتولا ةلاسر تاملكلا هذه تيريذدل

 شوب سيئرلا هرشب يذلا يتيوكلا بعشلا امأ « 148١ رياربف نم نيرشعلاو عباسلا

 0 يي اللا

 :نودماصلا

 اودمصو تيوكلا نم جورخلا اوضفر نيذلا نييتيوكلا ىلع ةيمستلا هذه قالطإ مت
 تيوكلا نم جرخ نبع ةنرامملاب مهددع ةلق نم مغرلابو ؛ لالتحالا ةهجاوم ىف

 ؛ مويب ًاموي ٠ هجول ًاهجو لالتحالا عم اولماعت مهنإ ثيح ٠ ًارأتو ًاريثأت رثكألا مهنإف
 هجاو 1 انابخأ ةيرخلا بلسو « انيح لاملا بلس « بيذعتلاو ةناهالل 0

 رخفلاب اروع مهيدل دلو امم «رانلا طخ ىلع مهدوجو ببسب برخلا رطاخم ءال

 . ىرخألا تائفلا نيبو مهنيب 0

 :نوكجحاللا

 رصقي نيتيوكلا نم ريبك ءرج ناكف « ةيفيصلا ةلطعلا ةرتف يف ىقارعلا وزغلا عفو

 نم جورخلل مهنم ةريبك دادعأ رارطضا 05 عضولا داز امثو « دالبلا جراخ ةيونسلا هتزاجإ
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 دق ام لمحتو لالتحالا دونج عم لماعتلل ًايشاحت وزغلا نم ىلوألا عيباسألا يف دالبلا
 ةبغر نييركسعلا نع ثحبت تناك ةيقارعلا تارباختنا نأ ايقوضخت مرام اكول هنع جتني

 . «ةتقؤملا تيوكلا ةموكح» دارفأ عم لصح امك قارعلا باسحل مهدينجت يف

 وص ١ جورخاف نودماصلا اهضاخ ىتلا كلت نع ةفلتخم ةبرجت ةئفلا هذه تضاخ

 نأ اصوصخو . نّيهلا رمألاب نكي مل - ةيلمرلا وأ - ةيمسرلا قرطلا ربع تيوكلا
 لود ىلإ مهنم :م ربكألا ء ءزجلا أحلل دقو . مولعم ريصم وأ ةددحم ةهجو الب جرخ مهبلغأ

 لابقتسال ةرابج تادوهجمب اهبوعشو اهتاموكح تماق يتلا يجيلخلا نواعتلا سلجم

 يف ةيتيوكلا ةموكحلا تمهاس انفيأ ) مهنطو عايضو مهتبرع نع فيفختلاو نييتيوكلا

 يف حجني مل كلذ لك نأ الإ .مهتشيعم فيلاكتو ءالؤه تاجاحب لفكتلاب ىفنملا

 . درشتلاو ءوجللا ةفاقث خف يف عوقولا نم مهنيصحت
 « ةضقانتملا تارثؤملا نم ديدعلا ىلإ ةداع نيئجاللا نم لوألا ليجلا ضرعتي

 ىلع ظافحلا نادنسو ديدجلا عمتجم ا عم جامدنالا ةقرطم نيب | نوخو هسفن دجيف

 تادعاسمل ةمئاد ةحاح ىف هسفن عئجاللا دجي اضيأ ء اهتيصوصخو ةيلصألا هتيوه .

 اهرصخ  ةناهملاو لذلاب نيفد روعشب ةبوحصم ىتأت ةجاحلا هذه نكل « هيفيضتسم

 لبق نم كلذ ىلع دتعي مل نمل
 يتيوكلا ئجاللا ةيصخش ىلع تاضقانتلا هذه سكعنت نأ يعيبطلا نم

 عمتجماو .ةماع ةيجيلخلا تاعمتجلا عابطأب عبطتلا ىف غلابي هدذجنف « هتيسفنو

 حطسلا ىلإ تزرب ا مهيدلو هيدل جامدنالا رورغ يضري ىتح , ةصاخ يدوعسلا

 ريثملا . لوصألا نم اهريغ ىلع قوفتت اهنأكو ةيدوعسلا لوصألل ءامتنالاب ةرخافملا ةداع

 , ةيقارعلا لوصألا يوذ نييتيوكلل ةرياعُم ةليسوك تسكعنا ةرخافملا هذه نأ انه

 ةبوحصم تءاج اهيلإ ءامتنالا ءايحإو لوصألاب ةرخافملل ةعزنلا هذه نأ انه بيرغلاو

 ةرهاظ لكب ةرخافملا ةداع ايها ترروفا# ةيفركلا ةروهلل فرش ةيسروتتت عرف

 . ةيبلسلاو ةيباجيإلا اهراثآب يقيقح مامتها نود «ةيتيوك»

 هرييصلا هرقل اا ريرختلا عب نمور رح اقل ورجل تيركلا ني رعتاجا هين كلج الا
 روعشلا نادقف راثآلا هذه مهأ ناكو اي نييتيوكلا سوفن ىف اهراثآ تكف اين

 ىلإ نطولا ءانب سجاه لّوحتف «رارمتسالا ىلع اهتردق ىف كشلاو ةلودلا هاجتا نمألاب
 لعج ام اذهو « نطولا اذه نادقف راركت لاح اف لبقتسملل يداملا نيمأتلا سجاه
 . ريرحتلا دعب يتيوكلا درفلا تامس نم ةمس ةماعلا ىلع ةصاخلا ةحلصملا بيلغت

 نا



 و

 1 :4طلسلا

 هللادبعلا دعس خيشلا اهسأر ىلعو - ةطلسلا هب تماق ام راكنإ نكمملا نم سيل

 يف نييتيوكلا نينطاوملا ةياعرل لالتحالا ةرتف لالخ ةرابج دوهج نم - حابصلا

 يف حجنت مل دوهجلا هذه نأ الإ, ايناث تيوكلا ريرحتلو « الوأ جراخلاو لخادلا

 , هتهجاومل داذعتسالاو يقارعلا وزغلا عقوت يف عيرذلا ةطلسلا لشف بعشلا «ةيسنت»

 ثادحأ نم هدهش امو ىقارعلا وزغلا هاجتا ةيلهاجت ةسايس ينبتل اهعفد ام اذه

 , تايبلسلا لبانب تايباجيإلا لباح طالتخا ىلإ ةسايسلا هذه تدأ « ليصافتو

 . نايسنلا يط ءادهشلا تالوطبو دومصلا ىركذ تبهذف
 :فوكلا تايدحتلا نم يشعل يداوم ىف ةظلشنلا كفاك ألا يناكلا ىلع

 ًاصوصخ « اهيف يلودلا عمتجلا ةقث بسكو طفنلا قئارح ءافطإو ىرسألا ةيضق اهمهأ
 نم مهئانبأب اوحض ىتلا لبقتسملا تيوكل فلاحتلا تاوق بوعشو لود تاعلطت عم

 . اهنم ةيلخادلاب ةطلسلا ىلع ةيجراخلا تاقاقحتسالا تواست اذهب « اهلجأ

 :ةيسايسلا ةضراعملا

 مع رتل نيفكيود لالعجالا ةرعف ءانأ امنهنم اروح ةيسايوبلا ةضااخلا فيعل
  ةدج رمتْؤم ىف ةكراشملا لالخ نم ةطلّسلا تمعد اهنأ الإ ةقرفتملا تاشوانملا ضعب

 ىتلا ةقباسلا ةلحرملا نع هتاعبتو ىقارعلا وزغلا لصفت مل هسفن تقولا ىف اهنكل

 وزغلا ةهجاوم ىف ةلودلا لشفل ةلماكلا ةيلوؤسملا ةطلّسلا ليمحت ىلع رص اهلعج
 تمهاس دقو «رارقلا ةدّس نع مهداعبإو هنع نيلوؤسملا ةبساحمب يدانّتو « يقارعلا

 . فقوملا اذه زيزعت يف (ريرحتلل) ىلاتلا مويلا ثادحأ

 فبئانلا لزنم ناب لوهجم صخش قرط « ١44١ رياربف نم نيرشعلاو نماثلا ىفف

  ًاضرأ هتحرط ةيران تاقلطب لوهجملا هلجاعُيل بابلا هل حتفف (7١ناعوجلا دمح قباسلا
 . ("7ًالعف تام دق نكي مل يذلا ناعوجلا نم صالخلاو ةمهملا حاجنب كاذ دقتعاف

 . «نينثإلا نيواود» ةكرح ةداق دحأو قباسلا ةمألا سلجم وضع )١(

 ل ا نوتاريشلا قذتف ناعوجلا دمح ةودن )(

 ؟/



 تيوكلا نم لوهجم توص ا سرج نِرْف ندنل يف هتقش ىف ياشلا 3

 ينوناق ءارجإ يأ ناعوجلا ذخختي مل« 7١(!كرود رودلا , ناعوجلا نم انصلخا :

 زومر ةيقبل رطخلا سوقان ةثداحلا هذه تعرق دقو , للشلاب هتباصإ مغر عوضوملا »
 دعب ام ىضوف لالغتسا ىلإ - اهنم نيبرقملا وأ - ةطلتسلا هاجتا نم افوخ ةضراعملا
 . رخآلا ولت دحاولا مهتيفصتل ريرحتلا

 سرام نم عبارلا يف تيوكلل ايفرع امكاح حابصلا هللادبعلا دعس 0 داع

 رباج خيشلا اهريمأ تيوكلا تلبقتسا هسفن رهشلا نم رشع عبارلا يفو ؛ 0١
 ةداعإ ةدايقلا ىلع لهسلا نم نكي مل « بايغلا نم 5 ”؟60 دعب حابصلا دمحألا

 ىف ىنمألا تالفنالا ةهجاوم اهيلع ناكف « ةبولطملا ةعرسلاب اهباصن ىلإ رومألا

 در تاقاقحتسالا هذه لوأ ناكو « جراخلا يف فلاحتلا لود تاقاقحتساو « لخادلا

 ندرألاو قارعلا ةبقاعم لباقم ةيروسلا ةيروهمجلاو ةيبرعلا رصم ةيروهمجل ليمجلا
 هذه ىلإ نيمتنملا نيلماعلا نم فالآلا تارشع نع ءانغتسالا متف . نيطسلفو

 تيوكلا تماق ًاضيأ , نيرحبلاو ايروسو رصم نم نيفظومب مهلادبتساو تايسنجلا
 . 19194 ماعلا يف اهنع لزانتلاب تماق مث ايروسو رصمل ةصصخما ضورقلا ةبسن ةدايزب

 تيوكلا نيب ةيعافد تايقافتا لكش ىلع تءاجف ىربكلا لودلا تاقاقحتسا امأ

 اسنرفو « 1447 ىف ةدحتملا ةكلمملاو ء. 194١ ىف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم لكو
 هذه تلمش ؛ 1946 يف ةيبعشلا نيصلا ةيروهمج مث نمو « 1447 ىف ايسورو
 ةدحتملا تايالولا زييمت عم ةيركسع تاروانمب مايقلاو بيردتو حيلست دوقع تاقافتالا
 رصتقي مل « تيوكلا يف يكيرمألا شيجلل ةيركسع ةدعاق صيصختب تايرخألا نع

 يسايسلا بناجلا ىلإ دتما هنكل . طقف يركسعلا بناجلا ىلع يكيرمألا زيمتلا
 ةسايسلا تارادم ىف ريست ةماع جيلخلا لود ةيقبو « ةصاخ تيوكلا تحبصأو

 مدعا لود ةعومجم نمض اهسفن فنصت تناك نأ دعب ةيكيرمألا ةيجراخلا

 ةيتيوكلا ةموكحلا تنكمت « ةيكيرمألا ةسايسلا فلخ ماعلا اهقايسنا مغرو . «زايحنالا

 تضّرع اهنكل . ليئارسإ ةلودب فارتعالاب يكيرمألا بلطلا ةيبلت نم صلمتلا نم
 11 | عم لماعتت يا ةيكيرمألا تاكرشلا ةعطاقم ءاهنإب كلذ

 )١( 7378ص« ةرامإلا ىلإ ةلودلا نم : تيوكلا « بيطخلا دمحأ .د .

 )١( 50ص« قارعلا هاجت ةيتيوكلا ةيجراخلا ةسايسلل ةيميلقإلا تارثؤملا . قوزرملا ديز لالط .
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 قارعلا بناجب تفقو ىتلا ةيبرعلا لودلا عم ةديدش ةيساسحب تيوكلا تلماعت
 تدهشف ةلودلا ةزهجأ ىلإ ةيساسحلا هذه تلقتنا « «دضلا لود» مسا اهيلع تقلطأو

 هذه ينطاوم دض ةيناسنإلاو ةينوناقلا تاكاهتنالا نم ديدعلا ريرحتلا دعب ام ةلحرم

 لفاحملا يف ةعذال تاداقتنال اهضرعو جراخلاب تيوكلا ةعمس ىلإ ءاسأ امم « لودلا

 . ةيلودلا

 ليربأ نم نيرشعلا يف - ريرحتلا دعب - لوألا يرازولا ليكشتلا موسرم ردص
 قباسلا ةيجراخلا ريزو مهنيب نم نكي عل ارتزز ٠١ ةليكشتلا هذه تمضو« 0١

 يفرعلا مكحلا ديدمت مت ويام نم نيرشعلاو عباسلا يفو , حابصلا دمحألا حابص خيشلا
 سلجملل يناثلا داقعنالا رود ريمألا ومس حتتفا ويلوي نم عساتلا يفو ؛ اموي نيثالغل

 هذه تراثأ دقو هل ًاسيئر ديعاسملا زيزعلادبع ديسلا باختنا ديعأ ثيح « ينطولا

 هعقوتت تناك ال سكاعملا هاجتالا ىف ةراشإ اهتربتعا ىتلا ةضراعملا ىوق ءايتسا ةوطخلا

 ا 0 يلا ةلخع دانس
 لكلا داع نارا علا ةلشرانلا وقل نيك فال الح ١١!كللت قدها

 بازحألا بلغأ فقاوم تمهاس دقف  لالتحالا دعب ام تيوك عم بسانتي اب اهسفن
 حبصأف . اهتاراعشو اهئامسأ نمو اهنم يتيوكلا بعشلا روفن يف ةيبرعلا ةيسايسلا

 اهتاطابترا نع اهيف دعتبت ةديدج ءامسأ نع ثحبلا ةيلحملا تاعمجتلا ىلع ًامازل

 . ةيراسيلا ةيموقلا ىوقلل ديدجلا تيبلا «يطارقوميدلا ربنملا» حبصأف « ةيميلقإلا
 امأ « نيملسملا ناوخالل ديدجلا ناونعلا «(سدح) ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلا»و

 ةعامجلا تداعو « «ينطولا يمالسإلا فالتئالا» مسا مهعمجت ىلع اوقلطأف ةعيشلا

 ةيلبقتسم ةيؤر» ىلع ىوقلا هذه تقفتا ؛ (يبعشلا يمالسإلا عمجتلا» مساب ةيفلسلا

 2« 1١99١ سرام نم نيثالثلاو يداحلا يف ردص نايب ىف اهنع تنلعأ «تيوكلا ءانبل

 : ةيسيئر رواحم ةعبرأ ىلع زكتري ناكو
 ماتلا كسمتلا لالخ نم ةيروتسدلا تاسرامملا ديطوتو ةيبعشلا ةكراشملا ١-

  ةمألا سلجم تاباختنال ديدج دعوم ديدحتو ةيريسفتلا هتركذمو روتسدلاب

 ةفاحصلاو ريبعتلا ةيرح ةدوعو نوناقلا قيبطتو ةاواسملاب تبلاط اهنأ امك

 . ةيسايسلا ةطشنألاو

 . دالبلا يف ةيذيفنتلا ةرادإلا حالصإ -؟
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 ةيرادإلا اهلامعأ لك يف ةيذيفنتلا ةطلسلا نع ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا -

 . ىضاقتلا لبس ريسيتو ةيلاملاو

 يميلعتلاو يوبرتلا دادعإلا» لالخ نم ةيرشبلا ىوقلا ةيمنتو ةينطولا ةيوهلا -4
 تابجاولاو قوقحلا بسححو ةيمالسإلا ئدابملا قفو يفيقشتلاو
 .. تناك لا ةيبك رتل ةءلفاعتاةةقزث لاح بلاطو اصر أ .٠ الو ةي ردم

 تيار رطل جل حفحت ةسصصلا <
 هاش كايططتستلا

 يجينا نونصطلا ءاطبلل عطوستا

 1| ٍ ةيقب وعلا ةيلوشلا ينكرأ لطمكتسا 1
 7” 05 مهل مس سس سسسسسسللأ

 0 م ----

 ربع ممسلا يملح ليسفم
 هصخالا رياج ةميسل# دالبيفا

 رونا يطرأ بأ حاسما رشي

 اللسلا يم اما ضيحفلا مولا
 ةبدوهسلا ةيب ردا

 منسم اصلا يصا وسوم
 نطق ا روع يدم يبطل 7 نايف"

 تربع تصح ..نطوتا نسر
 اهتامتجو اهطم مايص ةهولاحلا
 نع يهؤم اييبطا دعا نع نإ دج
 رس دوال

 رساوسنو نب مقتحلا رسب يو
 روصو خم ماسلا ويصا لوسعب

 3 نيفربخ 28 ) نم اعلا منعلا
 مقجق ةفجمجس هص حفص فض

 اهمترن رن .حاطصرلا ثري ريتا

 را ااا ا

 : | ريم 337 مهتيب نتاضرلا نم 300 نع جارسنالا مث
 يه نع نطق و ةيسخي ةجال رض و ناس مهو نيسباس رمق
 ةنئرسف عيبسج رسلالا نم لفي نأ .لاعت دما لغو جيني والا

 )١1( ةيناثلا ةعبطلا « (ريرحتلا دعب ام ةلحرم) ةيتيوكلا ةيسايسلا تاعمجتلا . سريدملا حالف . د ٠ص ٠١

 ؛ص ١ ص "5 ص ١" قلص .



 نمهيف“دب» روتادلا ءارزولا صاجع نوؤشت ةنود# ريزو دعا :
 ةينعز ةرقف لالخ تبوكلل ىل؟ دوعنس ةينضايبلا ةايسنا نأ ينرهقا [

 .ةتساار روهش ةتدملا نب ام حوارتت
 سمن موي هدقع يذق لحنا ءردتؤب يف يضوحلا روثلملل كضشلو 1 1077

 ةابعا نأ ىلا لنويفانرتشا تبون .يؤدنفم يصتلعالا زقيفن رفع يف
 1909 ماه روطمفل اهامط صحم ةينقليسلا 1

 دج يدلل يبهشلا رستابلا تارلرفم احترت تا صدقا هذه يتنجو
 , يضاننا ريرتكا ريض يف ةمج يف
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ُ 
1 
 ا
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 1 تيا موس ميدل مم مج يس دسم

 دات ديا هده هر ومشم 5-52 هس ||[ تحتال: -_- | يسرا هع م - 1

 ته كن 925 هج د كم 7

 اس ةبَعَص ةبَعَص تنويم ةوزغلا لب ضورتلا ةدّصْزا لك
 تيوكلا يف عاضوألا رارقتسا دعب اروف تفقوت اهنكل « ةديدج فحص لالتخالا دعب تردص

 مب 10 0 -. ردهم رم ادا وجب دعنوسم | رجب ونوم وصب هوو وسم

 00 5 2 دالك رطوربا ل دبه 11:1 سير ؟؟ رشع (-6> مهل! 0 .
 ا هدير طبوس أ 13 : 2 00022 ا

 نا سل و تيونلا 2-7 2
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 ةيناشلا ةئتفلا نم ةيسنجلا ةلمح عطوو ةيينامربلا هع قار ةكواصت ةسئزما#

 ةيسايسلا ةأرملا ةكراشم ةساردو ةمألا سلجم ةدوعب دوعو

 رض



 ا ا ا ا

 تحصمسإ بسلا تست ىاسشتتلا ل عضه ةيفراط

 . اييسهلا

 هةبشب وت يضرالا مطعم نا رقاب نيدجلاو تف وال اخد نير رطل اطمراطلا دل ةطبسققلا
 | بع يسال حدس مفرصسللا م رم يقع يل ةتوقشقا ةيناطي بقا

 هدهغ ةجيتنو .يفارحاا لاقمجالا نا وق مجنوتن ما يكرس ريدقا و تنوي روختلا
 : 00 لوسط امهقي زم لطصتم

 زوحضتي نيروسح# ءارجخل# ناخ هلل :رجفمت
 يانا اهرطمناب نالعلا دل نع بيقتلا مدعي ةيبعب تمسي رلعو بهن و ع

 ماغلألاب تيوكلا يضارأ يقارعلا لالتحالا تاوق تألم

 ضي



 ' مولظملا نع ًاعافدو قحلل ةرصن اولخدتي مل
 ىتيوكلا ىسايسلا ساطخلا ىلع رثألا ةحضاو ةيفلسلاو ةينيدلا ةغبصلا تناك

 ةيفلسلا خويش رابكل مساحلاو يباجيإلا فقوملا مهاس دقف «ريرحتلا دعب ام ةلحرم يف
 تيوكلا ريرحتل ةيبنجألا تاوقلاب ةناعتسالا ةلأسم نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف

 ةنملسملا ناوخالاك قرخألا ةيقيدلا تارايتلا نم هريغ ىلع رايتلا اذه ةفك حيجرت يف

 نشيتروكلا نم 2 دادعأ دجاوت مهاس افا «ةلاسلا ته عم ةيبلسب اولماعت نيذلا

 ىلإ فضأ ٠ ل اذهب مهرثأت يف لالتحالا ءانثأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ْئَف

 يتيوكلا بعشلا داعتبا ةجيتن هللا نم «اباقع» لالتحالا رابتعا ىلإ ماعلا حونجلا كلذ

 لاكشأ نم الكش - هيف فرطتلاو - نيدلاب كسمتلل ةدوعلا لعج امن هنع هماكحو

 ددعلا ةيحاتتفا ىف ثادحألل ةينيدلا ةرظنلا هذه تدسجت « ةئيطخلا هذه نع ةبوتلا

 - ١199١ وينوي - يمالسإلا ثارتلا ءايحإ ةيعمجل ةعباتلا «ةقيقحلا» ةلجم نم لوألا
 : اهيف تبتك ىتلا

 ىمالسإلا نيدلا بل لثمت ةيساسأ ةيضق رفاكلا نم ءاربلاو ملسملل ءالولا نإ» .
 . «ةنيعم حلاصمب الو ةدودحم فورظب طبترت ال ةيضق يهو

 لخدو نيملسملا نيب تافالخو لكاشم تثدح خيراتلا لحارم نم ريثك يف

 ةيبرعلا ةريزجلا خيرات ىلإ رظانلا نا لب ٠ ىرخأ ىلع ةفئاط نورصني اهيف انطت افكلا

 ةرامإ ةرصنل تارملا تارشع اولخدت دق ةيبرغلا لودلاو ايناطيرب ىري نيرشعلا نرقلا ىف

 وأ ةيبرعلا وأ ةيجيلخلا ةدحولا موهفم يغلن نأ كلذ ينعي لهف ىرخأ ىلع 3

 . «!!!؟ةيمالسإلا

 هللا ركشي الف انتنحم ىف انعم فقوو اندناس نم ركشن نأ بجي اننأ كشال»

 اهل ناك ةيبرغلا لودلاو اكيرمأ نأب انيسني الأ بجي كلذ نكلو سانلا ركشي ال نم
 نع ًاعافدو قحلل ةرصن اولخدتي مل مهنأو جيلخلا ةمزأ يف لخدتلل ةريثك حلاصم
 . «كلذب ىنغتي 0 امك مولظملا

 دئاق نإ لذ اهنا را نوسنتل ارز قارعلا ىلع اهرصن ربتعت ةيبرغلا لودلا»

 عيطتسأ نآلا : هلوقب نرخلا ءاهتنا دعب حرص دق جيلخلا نيو وف ةيناطيربلا تاوقلا

 )١( تيوكلا يف ةيسايسلا تارايتلاو ةطلسلا « يديعسلا حلاص . ص”١١7 :

 ضر



 ىلع سبتلي ال نأ بجي كلذل . رصنلاب ةراشب سئانكلا سارجأ اوعرقا مكل لوقأ نأ
 . ١7" «لقاعلا ملسملا

 ايلعلا ةيراشتسالا ةنجللا» سيسأتب ةينيدلا ةغبصلا هذهل ةيسايسلا ةدايقلا تباجتسا

 يف يريمألا ناويدلاب اهقاحلإو «ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ قيبطت لامكتسا ىلع لمعلل
 : يتآلا ىلع ةنجللا موسرم نم ةيناثلا ةداملا تصنو "71481 ربمسيد نم يناثلا

 ةعيرشلا ماكحأ قيبطت لامكتسال ءاوجألا ةئيهتل ةطخ عضو ةنجللا ىلوتت»

 نيناوقلا ةسارد كلذ ليبس ىف اهلو اهحلاصمو دالبلا عقاو ةاعارم عم ةيمالسإلا

 ةعيرشلا ماكحأ عم اهقفاوت نامضل اهنأشب هارت ام حارتقاو تالاجما فلتخم يف ةيراسلا

 : (؟)«ةيمالسإلا

 ؟اهانملعت ينلا سوردلا يه ام

 ءافطإ يف ١119١ ربمفون نم سداسلا يف تيوكلا تحجن «رخآلا بناجلا ىلع

 ىلوألا ةرملل تيوكلا تلصح ربمسيد نم رشع ىناثلا ىفو « ةلعتشملا طفنلا رابأ رخآ

 امكان داع ف اينوفا ال وودفلا ابله هزه يبق ينكر ت قرت نلف ايدتمر ان ىف
 ا . لالتحالا هرمد

 ةلسلس دعب ىتييفوسلا داحتالا ككفت ناكف ةرتفلا كلتل ةيملاعلا ثادحألا زربأ امأ

 ؛ لالقتسالاب بلاطت تايروهمج نيب عازنلا بد ثيح « ةريثملا ةيلخادلا ثادحألا نم
 اهضفري رخآ قيرفو بلاطملا هذه لبقتي قيرف نيب اهسفن ىلع تمسقنا ةيزكرم ةطلتسو
 سيئرلا مدقو لالقتسالاب تايروهمجلا تحجن رمألا ةياهن يفو « اليصفتو ةلمج
 كلذ دعب حبصيل « 144١ ربمسيد نم نيرشعلاو سماخلا يف هتلاقتسا فوشتابروغ

 نلعأ 2١9457 رياربف نم لوألا ىفو « ةيداحتالا ايسور ةيروهمجل ا نستلي سيروب

 ةيسورلا ةرادإلا غرفتتل ةدرابلا برحلل ةيمسرلا ةياهنلا يسورلاو يكيرمألا ناسيئرلا

 . 858 ص« تيوكلا يف ةيفلسلا ةعامجلا « نمركدملا حالف ع )1(

 ىلع ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ قيبطت لامكتسا ىلع لمعلل ايلعلا ةيراشتسإلا ةنجللا عقوم (؟)

 تفرق لا

 . 57ص « تيوكلا يف ةيفلسلا ةعامجلا « سريدملا حالف . د (5)
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 ىلع اهتنميه ضرفل ةدحتملا تايالولا غرفتتو « ةرقتسملا ريغ ةيلخادلا اهعاضوأ ةحلاعم
 . دحوألا هبطق ىه تحبصأ ملاع

 ةيانسلا ةنادقلا تدربت [48 والاب نيف ريشمب ةتلاعلا ينور تيوتا يف
 ةقيثو حابصلا ةرسأ بابش نم ددع ردصأ دقف ٠ عقوتم ريغ فرط نم داقتنالاو موجهلل
 : ةيلاتلا بابسألل ةلودلا هب رادت يذلا بولسألا نع مهاضر مدع اهلالخ نم نونلعي

 ءانب يف يونس ليف اع قو يضاملا براجت نم اندفتسا دق ٍنوكن نأب لمأ انلك»

 2 ملاعلا ْنَظ 0 دنع نوكن فوسو ؛ ءادأو اجناعلإو اي رثكأ ةيناثلا ةلودلا

 نمض لامألا هذهل لادن ىرن ال فسأ لكبو اننكل , انلجأل ىحض يذلا يناسنإلاو

 . كلذ ةيعبت ماظنلا ءانبأك انليمحتو ةطلسلاب درفتلا طمن هيف ريسي يذلا قيرطلا

 امنود مظنم راطإ يف ةرسألا لمش ملو داهتجالا انناوخإو انمع ءانبأ نم رفن لواح دقل

 اوعمتجي ال نأو مهتمأو مهريصم ىف ماظنلا ءانبأ رواشتي ال نأ لقعُي لهف .. . ةجيتن

 اكو ا ولع يتلا يور راااو ار حر ل ري تار

 نم ًاكيش هنع فرعن ملو لب « هيف رشمسُن مل نحن ةطلبلا دازدأل قررا رارق نع عفادن

 نأ امئاد انيلع لهو ؟ةنحلا هذه دعب ةحضاوو ةديدج ةيؤر وأ ةفسلف مكحلل لهو ؟لبق

 ؟هيقي يذلا عردلا يه نوكت نأ نم الدب ةموكحلا ءاطخأل تاس ًايقاو اع رد ماظنلا عضن

 امه اهتيزكرمو ةطلسلاب درفتلا نأب نونمؤم مكاحلا ماظنلا ءانبأ نم ةحيرشك اننإ
 نحنو . . . هللا همحر رباج ريبكلا اندج ةريسمل سكاعملا قيرطلا نم ىلوألا ةوطخلا

 حصنلاو ةروشملا ميدقتو «راسملا اذه حالصإ يف ىضم تقو نأ وموتكا وبلاك

 يفو ةلودلل ةينوناقلاو ةيروتسدلا ميهافملاو فارعألا نمضو كلذ ققحي امب طغضلاو

 عفرتلاب هيلع ظافحلاو هتبيهو مكحلا ةيعرش ةنايص انفده اهيف نينطاومك انقوقح راطإ
 : ىلع نوقفتم نحنو « ةياعرلاو « روطتلاو « ةيدايحلاو « ةلادعلاو « رئاغصلا نع

 هيف دحاو لك تيوكلا نإو , ىبهذم وأ . يلئاع وأ « يفئاط زييمت يأ ذبن : الوأ

 كر ارقلا كيملقتو روعسدلا دوج مك ةنيفاوس يملطاولا
 وعدنو نيتجرد ىلإ نييتيوكلا زييمتب عمتجملل يوئفلا فينصتلا ضفرن اننإ : ًايناث

 . عيمجلل تابجاولاو قوقحلا ديحوت ىلإ

 موكحاو مكاحلا فصنأ دق تيوكلا ٍلهأ هيلع قفتا يذلا روتسدلا نأب نمؤن اننإ ثلاث

 . ةلادعلاو ةيعرشلا دسجي رن هيلع ظافحلاو هب كسمتلا نم دب الو
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 ةيناسنإلا يناعملاو هروحم ناسنإلا , روطتم ريغتم ملاع يف شيعن اننإ : ًاعبار
 مؤاوتلا بلطتت ةلأسم ةيطارقميدلاو ةيرحلا نإف مث نمو . هجهنم ةيراضحلاو

 . ةيدايحو طايل رك جهنمبو « ًاحاتفنا رثكأ لقعب اهعم مؤالتلاو

 فادهأ نم فده اهزيزعتو ةيبعشلا ةدعاقلا ةعسوت نأ ىلع نوقفتم اننإ : انيماخ

 . هميمعتو باختنالا أدبم عيجشت ريغب يتأت ال يهو ةيساسألا مكحلا .
 هقوقحل 4 عمتجم ةيعاو ةئيهت بلطتي رضاعلا ىملاعلا يطارقميدلا هاجتالا نإ : ايذاس

 ىلوألا ةجردلاب - ماظنلا ءانبأل الماك يع بلطتي اذهو ةيروتسدلا هتابجاوو

 « تابجاولاو قوقحلاو تايرحلاب ةقلعتملا نيناوقلاو روتسدلاب بعشلا ةفاكو -
 . كلذ قيقحت يف ربكأ ًارود يمسرلا مالعإلا ذخأي نأ ةرورضو

 ال يسسؤم ءانبو ماظن اهمكحي ىتلا تاسسؤملا ةلود ءانب ىلع لمعلا ةرورض : اعباس
 . دارفألا رييغتب ريغتي

 نوناقلا قبطي نأ بجيو , عمتجملل نامألا مامص همزحو هتلادعو نوناقلا نإ : ًانماث
 كسمتتلاب انريغ نم رثكأ نوبلاطم نحنو . ةلضافم وأ زييمت امنودو عيمجلا ىلع

 . هيف

 ام ضفرنو « اهريوطتو اهتنايصو ةلودلا تارخدم ىلع ظافحلاب بلاطن اننإ : ًاعسات
 طبض ىلإ وعدنو ةلودلا ةيادب عم فزنو رده نم انتايطايتحا هل ضرعتت
 . هسفن مكحلا ىلع ظافحلا نم أزجتي ال ءزج ماعلا لاملا ىلع ظافحلاف . كلذ

 لب « ةيلئاع وأ ةيباختنا وأ ةيسايس تاعارص وأ تاعازن يأ نع مكحلا داعبإ : ًارشاع
 وأ 0 وأ يلئاعلا دعبلا ىلإ يقترت يتلا تاعارصلا ذبن ىلع لمعلا
 ةبئاش يأ نع مكحلاب ًايأن ةيباختنا ةحاس يأ نع لماكلا داعتب لاو ىلبقلا

 . طق دحأ نم ًافدهتسم مكحلا نكي ملو كلذل ًارربم ىرن ال اننأ امك
 هيف ةطلسلا ىلع نيمئاقلا عم ماظنلا ءانبأ رواشت ةرورضب نونمؤم اننإ :رشع دحأ

 ةيرود تاعامتجا لالخ نم ةمهملاو ةماعلا لئاسملا يف يأرلا مهتكراشمو

 ملط
 لاملا اهضعب بلطتي ةرسألل ةفلتخم تاجايتحا كانه نأ نونمؤم اننإ : رشع ىناث

 لاملا نم نيعم قودنص ءاشنإل وعدن كلذلو ء يداصتقالا عضولا نيسحتو
 . عمتجماو ةرسألا ةحلصمل ةفلتخما راودألاب موقيل
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 2 : نيعقوملا نم
 دهف ىلع . دمحألا رباج كرابم « دمحلا كرابم رباج « دمحألا حابص رصان

 حابص ملاس « كلاملا دهف هللادبع . كلاملا دهف دلاخ « دمحألا هللادبع ملاس « ملاسلا

 نا الا دويل ةرك و نا ملسلا: ةنيكت «ددخ ألا نيف ةنيحا ةيضاذلا

 ةيناملربلا ةايحلا ةدوع

 ثدحتت ىهف « ةمكاحلا ةرسألا اهنم ىناعت ىتلا ةمزألا قمع ةقيثولا هذه تفشك

 ءلأملا ين راع ىلإ ةفاضإلاب ةرسألا ند شيمهتو , مكحلا يف درفت نع
 ةقيثولا تبلاط اضيأ « ةرسألا دارفأ ضعبل ىيلاملا عضولا نيسحتل قودنص صيصختو

 . ةيبعشلا ةكراشملا عيجشتو روتسدلاب لمعلا ةدوعب
 لح ةيلاتلا عيباسألا تدهشو « ةقيثولا ىلع - ًايمسر - ةيسايسلا ةدايقلا درت مل

 : 1985 ماع هلح ذنم ىلوألا ةمألا سلجم تاباختنا دقعل اديهمت ينطولا سلجما
 حلاص ىف جئاتنلا تءاجو ؛ 1145 ربوتكأ نم سماخلا يف تاباختنالا هذه تدقُع
 تارايتلا ىلإ ةفاضإلاب «نينثإلا نيواود» ةكرح ىف ةكراشملا ةقباسلا ةضراعملا ةلتك

 حشرتلا يف مهتبغر ءاضعأ ةعبرأ نلعأ باختنالا ةجيتن نالعإ روفو ؛ ةيمالسإلا
  (ةيباينلا ةلتكلا) نينثإلا نيواود ةكرح نم نودعسلا دمحأ : مهو سلجملا ةسائرل

 يناسدعلا فسويو « نيملسملا ناوخإلا لثمم ةليودلا كرابم . راجتلا لثمم رقصلا مساج

 فسويو رقصلا مساج عانقاب تماقف عضولا كرادت ةيباينلا ةلتكلا تلواح
 نينثإلا نيواود ةكرحل ازمر حبصأ يذلا نودعسلا ةحلصمل باحسنالاب يناسدعلا

 رارمتسالا ىلع ٌرصأ ةليودلا كرابم نأ الإ كلذب نانثالا لبق ٠ لحنملا ١480 سلجمو
 ةليودلا ىلع نودعسلا اهيف قوفت ةسائرلل ةقبسم تاباختنا باونلا دقعف « حشرتلا ىف

 : 3 الل ام حبصأف تاوصأ ةعبرأ قرافب
 ىلو رذتعا دقف « سارطضالا ضعب ىموكحلا ليكشتلا دهش رخآلا بناجلا ىلع

 ةهجوملا ةديدشلا تاداقتنالا ببسب ةموكحلا ةسائر نع هللادبعلا دعس خيشلا دهعلا

 )١( 587ص 4١ص « ةرامإلا ىلإ ةلودلا نم : تيوكلا « بيطخلا دمحأ . د .

 ) )0ةرامإلا ىلإ ةلودلا نم : تيوكلا « بيطخلا دمحأ . د « ص١54 .
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 , !"أدهعلا ةيالو نع ءارزولا ةسائر لصفب مهتبغر نع باونلا نم ددع نالعإو هيلإ

 مهبلط ىلإ ةفاضإلاب ةبغرلا هذه حيضوتل ريمألا ومس ةلباقمل ادفو باونلا لكشو
 - (5)ةيقابتسا ةكرح ىف - نلعأ يريمألا ناويدلا نكل « ءارزو ةتسب ةرازولاب ةكراشملا

 نع نالعإلا متف « عامتجالا داقعنا لبق ءارزولل ًاسيئر دعس خيشلا نييعت نع
 خيشلا ةدوع دهش دقو « 11947 ربوتكأ نم رشع عباسلا ىف ديدجلا يرازولا ليكشتلا

 اضيأ « ءارزولا سيئرل لوأ ًابئانو ةيجراخلل اريزو قباسلا هبصنم ىلإ دمحألا حابص
 تارايتلا فلتخم ليثمتل ةمألا سلجم نم ءارزو ةتس ةيموكحلا ةليكشتلا تمض

 اساسا
 ةبساحم «قيقحت ةنحل» ليكشت سلجملا لمع ةيادب عم ةيباينلا ةلتكلا تلواح

 يف تحن ةموكحلا نأ الإ . يقارعلا وزغلا مامأ ةلهس ةسيرف تيوكلا عوقوب نيببستملا
 يسال ىلع اهنرلق وم تانيدأ "1و قت افتح ضقت ةنقو: ىلإ قيقسملا ل ليوخ
 ىلع ةمخض ةيلام تايدعت نع سلجملا فشك اضيأ « (؟)دحأ ةبساحم يف حجنت ملف
 ةيموكحلا تادايقلاو ةمكاحلا ةرسألا ءانبأ نم نيذفنتملا ضعب اهيف َمهّتا ماعلا لاملا
 نم ةعومجمو ةروفاغنس ةيضقو طفنلا تالقان ةيضقو اينابسإ رامثتسا» ةيضقك

 تاسايسلا ىلإ ةفاضإلاب ةيلاملا ةباقرلا يايغ ببست دقو « (72«لخادلا ىف اياضقلا
 ترمتسا رانيد رايلم ١١ تغلب تازوجعل ةلودلا ةينازيم ضرعت يف ةموكحلل ةيقافنالا
 رياني يف ماعلا لاملا ةيامح نوناق رادصإل سلجملا عفد ام اذهو « 1444 ماعلا ىتح
 , "1و

 ةلتكلا ءاضعأ نم ةعومجم مدقت « 1997 رياربف نم نيرشعلاو عبارلا ىفو

 )١( ص « عمتجماو ةطلسلاو ةلودلا تايلآ يف ةسارد تيوكلا « اربغلا قيفش . د ١4١ .

 . 157ص « ةرامإلا ىلإ ةلودلا نم : تيوكلا « بيطخلا دمحأ . د ()

 . 19ا”ص 55١ص « ةرامإلا ىلإ ةلودلا نم : تيوكلا « بيطخلا دمحأ . د (*)

 «لالتحالا ىلإ روتسدلا نم : تيوكلا» نم عبارلا لصفلا يف ةدوجوملا تامولعملا نم ريبك ءزج (4)

 . ةنجللا هذهل يئاهنلا ريرقتلا نم ةرشابم ةسبتقم

 لبسو « تالامتحإلا « عقاولا : تيوكلا يف ةماعلا ةيلاملا عاضوأ) ةينازيملا زجع « ميهاربإلا فسوي . د (5)

 . 77ص 7٠١ ص (ةهجاوملا

 . 44١ص « عمتجملاو ةطلسلاو ةلودلا تايلآ يف ةسارد تيوكلا « اربغلا قيفش . د (5)

 ل



 ةئيهلا رارغ ىلع (١)«ركنملا نع ئهنلاو فورعملاب رمألا ةئيه» سيسأت نوناقب ةيفلسلا
 اذه نكل . نوناقلا اذه ريرمت يف اولشف مهنأ الإ . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةطشانلا

 ومس ىلإ ةضيرع ميدقت لالخ نم «نيناوقلا ةملسأ» يف رارمتسالا نم مهعنمي مل

 روتسدلا نم ةيناثلا ةداملا رييغت ىلإ فدههي «ةبغرب حارتقا» ىلع ةقفاوملاب هبلاطت ريمألا

 ردصملا يه ةيمالسإلا ةعيرشلا» ىلإ «عيرشتلل يسيئر ردصم ةيمالسإلا ةعيرشلا» نم

 نأ الإ « ةضيرعلا هذه ىلع ًابئان 9 عيقاوت عمج يف اوحجن دقو « (' !«عيرشتلل يتسيرلا

 . اهيلع قفاوي مل ريمألا ومس

 ةيسلق ةئيه ءاستلاب 3 . 5 ةسمألا سهم ءالهكضعأ نسم ةسمخ همدق

 لوح ىوافكتلا ىسسفللت

 اهتجلاعمو بادآلاب ةلخملا رهاظملا

 : ةهالص 77ص 2 تيوكلا ىف ةيفلسلا ةعامجلا سريدملا حالف 2 )1(

 : ١ ه١" ص »ع عمتجاو ةطلسلاو ةلودلا تايلآ يف ةسارد تيوكلا » اربغلا قيفش 5 )غ3
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 ((؟ ردكنملا نمنع ى-وهتلاو فورهملاب رذمالا ةئبه اذاملا) نع ةودن يف

 :ررصعلا ضارُمالاو تاه آلاردصم ةيناملعلا :ةودعلا

 عا ْ
 هولا ' 2 مو يش 3 5 ١

 يلا وج العطس
 م |  ىنالسالا ثارتلا .بحاةيعمج
 0 ريع 0
 1 ' له ع ب

 يصرع م ميس م 0 / / .

 ةردنلا يل نورضاحملا ل

 تيوكلا يف ركنلا نع يهنلاو فور عم ابرمالل ةماعلا ةنيهلا ءاشنا عورشم

 ةيموكحلا ةزهجالا نم اليدب تسيل :رقاب
 فن هيديفدت تاطاس يا سرامت نلو

 يسيل سم سيتي فويييمي يس ا ديشم عوريش تضم ة وين يف
 تمسقتل نسييناملعلا ةداسيقل اسنتنسيفس انكر ول :ةودعلا دملاخ بئانلا
 . . يتلا تسسملاف .. سين اهضاهلا مسح ر نم تر دست ا ةسسستي وكلا فصلا

 دك دع ؟ومم نع ةوحصلا ىلبشا اورمسو كئارجلا يف ج وو رطملا ركمملا اوليرلف ابيستل اننلابت فكصلا يرششت راهنت جرقم بئانلا 12

 :سئطولا دهييتلا ب رهسمس ام تالاسكتحا عتمتسف ةسسئيهلا ترق اذا ريسقفاب د سمها يبستانلا



 210 ل ل
 م١ ري#

: 

 ريبك مك كانه

 2 ةصنأ مئارجلا نم

 تهوش ةيلحملاو ملة يقالخالا
 ةثيهلا نوناقلا اهعنمي ةيحابألا

 ركستملا نسع يسسهنلاو فورسمملاب رسمالا ةسئيهل ادسسييأت

 ماشسم لكىلع بجاو اهّوايحإو .. عورشملا معْن

 ميس هوا ري“ تول 0 0 ل 3 7

 0 - 07 00 فليت 0 ها 1 : 0 06 د : 3
 0 2 ها 1
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 نواعتلاب تلاب تارازولا مزليو ةع ةعساو تايحالص اهيطعي عورشملا
 اووسإ دويتو حل جيا ووو حجم يقوم. جاوجمل

 فو رصخاب رمال ٠ ةنسه ١ لوه تيوكلا ىف لدج

 روستسدسلا عم ضراسعتي ال :نوديؤملا

 ةديذرلا نم عمتجملا ريهطتل فدهيو

 خورشم سردت ةموكحلا
 فكفورمئابيرم الاهم
 ةماعلا ةليهلا ءاشناب ةمالا سلجم يناغوللا ناندع بتك

 ركذنملا نع يهنلاو فورعملاب رماللا سيسمح سم مس سس سمس
 ةدوسم و ماو 8 عورشم'ابرااخ ةماعلا سردت

 ءادياو سبل ةيمالسالا بسم
 مغرلاب ءارزولا سلجمل هيف اهيأر
 لازام حرتقملا نوناقب عورشملا نم .
 هتلاحا متت ملو سلجملا تاهدر يف '

 .ةموكحلا ىلا سلجملا نم ايمسر
 لودج ىلع لاز ام عورشملا نا امك
 ةسيعيرشتلا نوؤشلا ةنجل لامعا
 .هرارقا متي ملو سلجملاب ةينوناقلاو
 كلذك ةموكحلا نا خش تملعو
 عورشمللا فادوالا ة ةرازول تلاها

 دييعسلا لالط وضعلا هب مدقت يذلا
 ةرازولا تماقو .ضرفلا سفنل
 ًاساردب ءاتفالا ةرادا فيلكتب اهرودب
 .امهلوح ريرقت دادعاو نيحرتقملا

 «ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةئيه» ءاشنإب يفلسلا رايتلا عورشم لوح ةفلتخم فحص نيوانع
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 فاخن ال انثكل انايقتسم ىلع قلقت

 ملاع يف اريك ًاغارف ةيلحادلا 6-5 هلاغشناو يتييفوسلا داحتالا ككفت كرت

 رع اذه عفد ةيضاملا ًاماع ؛هلا ىدم ىلع هحمالم «ةدرابلا نرجلا» تلكش

 ًأدبو « ةلحتملا تايالولل سفانم ىملالع بطقك زوربلا ىف ىبروألا داحتالا طاشن

 امأ . 1198 ربمفون يف مهلود نيب ةيراجتلا زجاوحلا ليزت تاقافتا ليعفتب نويبروألا
 تحبصأو طسوألا قرشلا ةقطنم ىلع اهتنميه ضرفت تناكف « ةدحتملا تايالولا

 رودلا ةيمهأ ببسيو « مداقلا اهفده ليئارسإو ةينيطسلفلا ةطلسلا نيب مالسلا ةيلمع

 معدب تيوكلاو جيلخلا لود ةيكيرمألا ةموكحلا تبلاط « ةيلمعلا هذه ىف يندرألا

 00 انا ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملاو ةينيطسلفلا ةطلسلا

 ءارزولا سيئرف ؛ ةيتيوكلا ةموكحلا لخاد تافالخلا مقافت ىف بلطلا اذه بيست

 ةيجراخملا ريزو امأ؛ ًاعطاق آضفر «دضلا لودا» عم لماعتلا ضفري هللادبعلا دعس خيشلا

 لزع مدع ىلع ًاصرح اهعم لماعتلل 0 رثكأ ناكف دمحألا حابص خيشلا
 نلعي هلعج ام اذه ,ًايناث يكيرمألا ليمجلا درو « ًالوأ يبرعلا اهطيحم نع تيوكلا
 تفقو ىتلا لودلا عم اهتاقالع ةداعإل تيوكلا اهطرتشت ىتلا تاقلطنملاو دعاوقلا نع

 ورغلا ةنادإب لودلا هذه تاموكح مايق طورشلا هذه مهأ ناكو « لالتحالا ءانثأ اهدض

 نإف . «ةردابملا» هذه نم ندرألاو ةينيطسلفلا ةطلسلا داعبتسا مغرو « هضفرو ىقارعلا

 . مالسلا ةيلمعل ىلاملا اهمعد ميدقتب يكيرمألا بلطلا تلبق تيوكلا

 سيئرلا عقو امنيح ١444 ويام نم عبارلا يف اهرامثب ةيلمعلا هذه تت
 يطعت ةيقافتا لوأ نيبار قاحسإ يليئارسإلا ءارزولا سيئرو تافرع رساي ينيطسلفلا
 ربوتكأ رهش ىف ة ةدحتملا تايالولا تحجن ًاضيأ « يتاذلا مكحلا يف مهقح نيينيطسلفلل

 ةرايز ماعلا اذه دهش دقو « ليئارسإو ندرألا نيب مالسلا قافتا ةياعرب ماعلا سفن نم

 ةئيرج ةوطخ يف (١)برغملاو ايناتيرومو رئازجلاو سنوت نم لكل يتيوكلا ةيجراخلا ريزو
 . دضلا لودب تيوكلا تاقالع ةدوع وحن

 ناك « ةيبرعلاو ةيبرغلا لودلاب اهتاقالع ةداعإ وحن هجتت تيوكلا تناك امنيبو
 ريغي مل كلذ نكل « هيلع ةضورفملا تابوقعلا ببسب ةقئناخ ةلزع يف شيعي قارعلا

 ملو تيوكلاب ةيدودحلا هتاشرحت يف قارعلا رمتسا ف « ةيقارعلا ةدايقلل يئادعلا كولسلا

 )١( دضلا لود نم نكت مل برغملا .
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 رامدلا ةحلسأ منتغ فشكلاو نييقوكلا :ةريدوقفملاو ئرشسألا ةينظق لحل د نواعتي

 تماق .« سويكيإ فلار ةدحتملا مألا ثوعبم ريرقت ىلع سكعنيس ناك ام لماشلا
 يف ةيتيوكلا دودحلا ىلع اهتاوق دشحب ريرقتلا اذهل ةيقابتسا ةوطخب ةيقارعلا ةدايقلا

 ةموكحلا مساب اب يمسرلا قطانلا نلعأ هسفن مويلا يفو « ١95945 ربوتكأ نم سداسلا

 صلختلا قارعلل حيتي «ديدج» فقوم ذاختا يف ثحبت ةيقارعلا ةدايقلا نأ» ةيقارعلا

 قارعلا ءازإ ةضرغم اياون تّيبي) هنأب سويكيإ مهت تا مث « «هيلع ضورفملا رظحلا نم

 مادعنا مغرو ءةدحتتملا ملا فقوم مغر هنأ)او 0 الا ةدحتملا تايالولا عم نواعتلاب

 ضعب ىف ًاساسأ ةقثلا مادعناو «سويكيإ» ةصاخلا ةنجللا سيئر عم 0 يف ةقثلا

 نم رشاعلا ىتح رظتننس اننإف مهعم ةريرملا ةبرجتلا ةجيتن نمألا سلجم ءاضعأ
 ةيلوؤسم فقوم يذ لك لمحتي فوس اهدعبو . يلاحلا ربوتكأ لوألا نيرشت
 1 (« هفقوم

 ذنمف « قباسلا ىف مت ام سكع ىلع ةيدجب تاديدهتلا هذه تيوكلا تهجاو

 ةيلودلا تالاصتالا ءارجإو ةمألا سلجم عم عامتجالاب ةموكحلا تماق ىلوألا تاعاسلا
  يقارعلا بناجلا هيلع مدقي روهتم لمع يأل ادادعتسا فوفصلا صر لجأ نم ةيبرعلاو

 ىلع درلل ايليصفت انايب هللادبعلا دعس خيشلا ءارزولا سيئر ىقلأ ربوتكأ نم نماثلا يفو

 : هيف ءاج اهتهجاومل ةيتيوكلا ةموكحلا تادادعتسا حيضوتو ةيقارعلا تاديدهتلا
 ىلع قفاو وأ نايبلا عاص نم نأ دجي نايبلا اذه ةءارق يف نعمتو ف نم لك)»

 تيوكلا ىلع ينجتلا نم ريثكلا هيفو عقاولاو ةقيقحلل ًاطلاغم ءاج هنأ فرعي هدادعإ

 صاخ لكشب تيوكلا مهتيو ةيلود تاهج مهتيل نايبلا ءاج « ريغصلا اهبعش ىلعو
 راصحلا رارمتسا يف 0 يه - نايجلا يف درو امك - اهنأب ةقطنملا لود ضعبو

 ًايائيسأ كانه نأ فرعي لكلاو « نييقارعلا عيوجت يف ببسلاو قارعلا ىلع ىداصتقالا

 بعشلا حراصي نأ نايبلا اذه ردصي نأ لبق يقارعلا ماظنلا سيئر ناكمإب ناك ةريثك

 تنعتت تلازام يتلا ةيقارعلا ةطلسلا وه ببسلا نإ عيمجلل لوقي نأو اهب يقارعلا

 . «يلودلا نمألا سلجم تارارق عيمج ذيفنت ضفرتو
 انتيوك نع عافدلل نكي امهم نمثلا عفدن فوسو انتيلوؤسم هذهو انردق اذه»

 )0 ةيناثلا ةعبطلا َ ةيتيوكلا دودحلا ىلع ةيقارعلا دوشحلا 2 ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم 60

 ص ١١١.
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 يف لمعلا ىلإ تعرسأ يقارعلا نايبلا ىوحف ىلع ةموكحلا تعلطا نأ ذنمف « ةبيبحلا

 ةقيدصلاو ةقيقشلا لودلا ىف نيلوؤسملا رابكب انلصتاو ؛ يركسعلاو ىسايسلا ناديملا
 تيوكلا ىلع ًارطخ لكشُت اياون نم هنمضت امو يقارعلا نايبلا ىوحف ىلع مهانعلطأو
 ثيح ريطخلا نايبلا ىلع نمألا سلجم سيئر اضيأ انعلطأو « ايناث ةقطنملا لودو الوأ

 . «ةيناودعلا ةيقارعلا اياونلا زربت تارابع نم هيف درو ام مهفت

 توم ببس وه يداصتقالا راصحلا نإ« قارعلا يف نآلا لوقي نم كانه ناك اذإ»

 يقارعلا ماظنلا سيئر عماسم ىلإ لصيل لاؤسلا اذه حرطأ انه انأف نييقارعلا نم ريثكلا

 . ةعاجملا ةحيتن تام يقارع نطاوم مسا انل لوقيل

 ةجيتن دادغب نوجس ىف تام ايقارع مك ملاعلل لوقي هسفن تقولا يف نكلو

 ايقارع انطاوم مك يقارعلا ماظنلا سيئر انل لقيل « يعامجلا لتقلاو عوجلاو بيذعتلل

 . اضيأ دادغب جراخ ىفو « دادغب عراوش يف يفص ائيرب

 تببس ةعاجلا نأ نم يقارعلا ماظنلا سيئر هيعدي ام حيحص له : فرعي ملاعلا

 ؟نييقارعلا نم ريثكل توملا
 ملاعلاو نحن فرعنو ةيئاذغلا داوملاب ةئيلم ةيقارعلا تاعدوتسملا نأ ملعن نحن

 سيئر نهذ ىف ام ببس لجأ نم نكلو ةيودألاب ةئيلم ةيقارعلا تاعدوتسملا نأ اضيأ

 وه مكلافطأ تومو مكتوم يف تعشلا نأ نييقارعلا مهفي نأ ديري يقارعلا ماظنلا

 . «ةيناثلا ةجردلاب اكيرمأو ىلوألا ةجردلاب تيوكلا
 ال اننكل اندافحأو اندالوأ لبقتسمو اندلب لبقتسمو انلبقتسم ىلع قلقن نحن»

 قارعلا ناك اذإو تيوكلا لجأ نم توم نأل نودعتسم نحنو انردق وه اذه . فاخن

 نييتيوكلا دنع بعرلاو فوخلا دلوي نأ عيطتسي كانه وأ انه هتاوق كيرحتب هنأ دقتعي

 نا ينمانأ نم عئطاخ داقتعا اذهف

 هتاديدهت نع قارعلا عجارتف ىلاتلا مويلا يف ةيناطيربلاو ةيكيرمألا تاوقلا تلصو
 هسفن رهشلا نم رشع سماخلا يفو . 1144 ربوتكأ نم رشاعلا يف هتاوق بحس ررقو
 ةيتيوكلا دودحلا ىلع يقارعلا دشحلا ةنادإب 144 هرارق يلودلا نمألا سلجم ردصأ

 ممألا ناحل عم قارعلا نواعت بوجو ىلع ديدشتلا عم لبقتسملا يف كلذ راركت مدع بلطو

 اعل ةعيطلا طيرك ورجل مزز نقدا نويفتلل, ةيديوكلا تاننا دلو ترسم وكرم 1:
 ص ١١١ .

 هه



 لماكلا هفارتعا يقارعلا ينطولا سلجلا نلعأ ءربمفون نم رشاعلا يفو , (')ةدحنم لا
 نمأآلا سلجم رارقل هدييأتو يسايسلا اهلالقتساو ةي ةيميلقإلا اهتمالسو تيوكلا ةدايسب

 . ("!ةيقارعلا ةيتيوكلا دودحلا ميسرتب قلعتملا 1487 ةنسل 857 ىلودلا

 5097 جه 2
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 تسيوقلا د و ادلع يسلم اسم ايس عما مممظتت

 !ةسمزألا لسسصأ ىسلا :دوسعلل «شوبجلا كيرهتب» ندين دادغب
 ربو سس سلا ٠١ دست ١... اي اسس بفنق وسم هب 3 اسسسسهلت نا اسسمب

 ةسسن واسفسم تن نين ةسكستسا ! : تحوصب ةيككا
 ةسسل و نلا تنآ را ربتخلا ىسسلم فاسفستما الل

 ةيقارعلا تادهدهتلا ثععبل ءارزوسلا سساجمل ةسنراط ةسدج مويلا سأرسي ريمالا

 تالادوستسح ١١ لسسكا ند زسعهاه هويوشلا

 ناودسع ى ك ىدصتتنس . .!ا وضل : نطنشاو

 دو اسسسحلاو يلة ب سمسسمألاو ةلايسسسسل اب وللا ريتا يقر ميسكسسممم 0-0

 ةسيلودلا ةسيسرشلاو يتيوكلا نحلل قارس غوضر

 تيوكلاب فارتعالاو مالستسالا مث نمو ةيقارعلا تاديدهتلا

 )١( 187ص« ةيناثلا ةعبطلا « ةيتيوكلا دودحلا ىلع ةيقارعلا دوشحلا . ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم .
  (0ص 2 قارعلا هاجت ةيتيوكلا ةيجراخلا ةسايسلل ةيميلقإلا تارثؤملا 2 قوزرملا ديز لالط ١87١ :

 كك



 تافالتخاو تافالخ
 ريزول ًاباوجتسا يريطملا راهن جرفم يفلسلا وضعلا مدق « 1444 ماعلا ةيادب عم

 قلعت مغرو «رياربف نم نماثلا يف يعبرلا دمحأ روتكدلا يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا
 تافلاخخمو جراخلا يف ةساردلل ثاعتبالا طورشك ةينفلا اياضقلا ضعبب باوجتسالا
 ١7 يلاربيللا رايتلا نيب يسايسلا عارصلا ةلاح نأ الإ « تيوكلا ةعماج ةذتاسأ نكس
 تيوصتلا زواجت نم ريزولا نكمت دقو « ةينفلا ةلأسملا ىلع اهلالظب تقلأ ينيدلا رايتلاو
 ١١ لباقم ةقثلا حرطل ًاضفار ًاتوص ١٠ ىلع هلوصح دعب ةبوعصب ةقثلا حرط ىلع
 . تيوصتلا نع ءاضعأ ؟ 6 عانتما عم اهل اديؤم اتوص

 تيركت . 535؟ مصلا . نيسثعلار ةعمارلا ةنسلا , 245 (راذل) سرام ١ قشارللل . ه1 نايضمر 7 ١ ءاميرألا

 ةيتيوكلا ةيطارصقمب دللا جي وتن تربتعا . .ةسيخيرات ةسلج يف

 ىعسرلا ىف هستسفما هوك هستقت ددصجي ةسمألا سلجسم
 - 0, ا ص رسم ا يسيسج يصيب عج

 يعبرلا دض ةيسايسلا ةيلوؤسملا كيرحتل ىقرت ال باوجتسالا تاعوضوم ٠ دمحألا حايص#

 ةسسسح اسس ١ بوسسسفتبملا لس :ى زا سدس أ

 ! ؟تنا زر رسم ةيسسمخس أ تسخن . . ىسصكس رسم اما

 ؛باوجتسالااذابلف .عيفنت الو ..بعالت الو ..ةيلام تافلاخمال

 فخ تسي ةيبرثلا ريزو :روهمجلا مانغ

 برسم اذه :يعبرلا .د
 7 للا  .انساجسم ىف باوجستسأ

 اسسيست نبل سن اسسستسسم و

 ىعبرلا دمحأ بئانلا باوجتسا

 (ةفلتح ' (

 ىف نيناوقلا ةملسأل ةضراعملا ةيسايسلا تارايتلا ىلع - ًازواجت - ةيناملاو ةيلاربيللا ةف قلطُي )١(

 . ةفصلا هذهل ةماعلا دعاوقلاب امئاد مزتلت ال تارايتلا هذه نأ الإ . تيوكلا

 و/



 ةيملاعلاو ةيميلقإلا ثادحألا نم ديدعلا ١41946 ماعلا دهش ٠ رخآلا بناجلا ىلع

 نا رهاب متل الا كارت ىتارتعلا الارتقاء نيالوي زم رستع عنارلأ ىف عاملا
 ىفو ٠ ةليللا سفن ىف هيلع ء ءاضقلا نم نكمت يذلا نيسح مادص ىقارعلا نسبثرلا

 ىناث لآ ةفيلخ نب دمح خيشلا يرطقلا دهعلا يلو داق ويلوي نم نيرشعلاو اعل

 لصحتو رطقل اري دمح خيشلا حبصأف , دالبلا جراخخ دوجوملا هدلاو ىلع صضيبأ ابالقنا

 ةكلمملا تتلعأ سطظيضأ نم نماثلا يفو . ارا يجيلخلاو يلودلا فارتعالا ىلع

 اونلعأ نيذلا هيتنباو يقارعلا هويه وبلا يرهص ل اهلابقتسا نع ةيمشاهلا ةيندرألا

 ةمهم تافرعب ميدقت لباقم ندرألا ىف يسايسلا ءوجللاب اوبلاطو « هنع مهقاقشنا

 سيئر عقو ربمتبس نم نيرشعلاو عبارلا يفو . ةيقارعلا لماشلا رامدلا ةحلسأ لوح
 نحت هيفاتا اقره رعاة ظيتإ غلا ةظلسلا ىمتزو نيبار»ف امصشإ ل قارسإلا ةءاززولا
 تراثأ ةيقافتالا هذه نأ الإ . «ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف يتاذلا مكحلا ةعسوت
 ربمفون نم عبارلا يف نيبار لايتغاب مهدحأ ماقف نييليئارسإلا نيددشتملا ةظيفح

 . ١65

 ١195 ماعلا ةياهن عمف« ةريثملا ثادحألا نع ةديعب ةيتيوكلا ةحاسلا نكت مل

 ببسب دمحألا حابص خيشلاو هللادبعلا دعس خيشلا نيب ًاددجم تافالخلا تمدتحا
 نم هتلاقتسا ميدقتل حابص خيشلا رطضا ام ندرألا عم تاقالعلا ةدوع ةيضق

 يف هنم ةبغرو ريمألا ومس لخدت ةجيتن ىلاتلا ا هنأ الإ . ةموكحلا

 تيد كقف + اليوط مدي مل رارقتسالا اذه نكل«' اةذعألا رارقتسا ىلع ظافحلا

 رّعؤم حابص خيشلا روضح ءانثأ نيخيشلا نيب اذن عوضوملا سفن لوح تافالخلا

 ةزاجإ يف برغملا ىلإ هجوتلاو رمتؤملا ةرداغمل هعفد ام اذهو « 19945 وينوي يف ةرهاقلا

 حابصلا رصانلا دوعس خيشلا مالعإلا ريزو لاسرإ الإ دعس خيشلا نم ناك امف « ةصاخ
 خيشلا ةلاقتسا لاح يف حجانلا ليدبلا هكالتما ىلإ ةحضاو ةراشإ يف ةرهاقلا ىلإ

 (")-ابص

 )١( ص « قرشلا حاير «. سيرلا ضاير ١4١ .

 ) )1مقر ةقيثولا . سكيليكيو عقوم 96161018/8714046 .
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 .؟ةررع

 ْ 1ع 6

 ل ل 1

 ةيجراخلا ةسايسلا لوح رظنلا تاهجو نيابت ببسلا نا ريرحتلا سيئرل دكا

 دهعلا يلوو ريم'الا ةراشا نهر اناو ..تلقتسا :دمحاالا حابص
 ءارزولا سلجم ةسلج يف ىرج ام ليسصافقفت ضرعت «نسيقتلا| 9

 ندرالا عم الماكنم عيبطتلا قيفحتب ليمك تقولاو جنشتم ريغ انمكومو ةيموردم انناوطخ ؛نيهاشلا ©

 ةيجراخلا ربزو ءارزولا سلجم سيئرل لوألا بئاعلا ةلاقتسال عطافلا ريمألا ضهرن أذبو ةلاقنسالا قارمأ ىولط ةورذلا عامنا

 " ' حابص خيشلا لاقتسا اذا ..ليقتسأ :دعس خيشلا

 لوألا بئانلاو دعس خيشلاىقتلاريمألا

 فناتساو تيوط ةلاقتسالا

 هماهم دمحألا حاسص

 . حابصلا دمحألا حابص خيشلا ةيجراخلا ريزو ءارزولا سيئرل لوألا بئانلل ىلوألا ةلاقتسالا

 ريمألا ومس لخدت دعب اهنع لدع دقو

 قحاسلا هراصتنا ينيدلا رايتلا قيقحت وه رخآ ًايلصفم ًاثدح ١497 ماعلا دهش دقو
 مدقت ١996 ماعلا ةياهن عمف (طالتخالا عنم نوناق» ةكرعم ىف يلاربيللا رايتلا ىلع

 تيوكلا ةعماج يف نيسنجلا نيب طالتخالا عنم» نوناق حارتقاب ناونلا نم ددع

 عنم» نأب مهنم ًاناهإ «ةصاخلا سرادملاو بيردتلاو يقيبطتلا ميلعتلل ةماعلا ةئيهلاو
 لثميو , فافعلاو ضارعألل ةققحم ةيامحو ةمبرجلا نم عمتجملل ةياقو طالتخالا
 « يرشتسي نأ لبق ءالبلا عفد ةنطفلا يعاود نم» نإ ثيح « «ةأرملاو لجرلا نيب الئاح

 يف ملعلا ىقلتي يذلا بابشلا نيب ةقهارملا ةلحرم يف هترؤب تزكرت اذإ اميسالو
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 رثإةزاحإاديدمحالا حابص

 ءارزولا سلجم يف فالخ
 قومسس نسما حاببص نالبط نما وقس ليظتسا

 دعس خبشلا ءارزولا سلجم سيئر دهعلا يلو
 لوس رظننا تاهسو يف نيابت رهط كلذ ةيبرعلا همنا رمتؤم

 , ةسالا ساس هرقل يذلا طالثخالا عذم نوئاق  رظنلا تاهجو يف ًانبامت نا سقلا ثملعو
 يلف ةحون دق دععالا حاسم خيشلا نل ملعو حابص خيش هدم ءارو وه ءارزولا سلف يف موه لشكسا امك حاشملا عئاسلا هللازنفلا

 .هتزاجا ءايضقل برقملا , تقولا ذه يف هنزاجإ دصحالا  بئانلا عايمصلا رباجلا دمحإلا حايص خسشلا
 نيلبتلا اذه ناف ةملطم رياصم بسحو ((( ةيجراخلا ربزو ءارزولا سلجم سيئرل لوألا
 ةيبرعنا ةمقلا عوضوم ةريغالا ةئوالا يف لمش .ةصاخ ةزاجاب ماقلل رفسلاب نانتتسالل كلنو

 ةصاخ ,تيوكلل نوكيس يذلا فقوملاو . ةلبقملا "سيئر دهعلا يلو ومس نا ركذلاب ريدجلا
 نيذلا اهتداف عم لماعتلاو دلا نوعا ةبسئلاب موي ةرهاقظلا ىلا ةجونمس ءارزولا نسيلدفم
 . ةمفلا نورس ىلا تيوكلا دقو سار ىلع .ليقلا ةعبجلا

 ميكح رارسسق قارسسعلا داس عبتسا
 تاعفوتلا قافةيبرعلا ةمفلاحاجن :مالع الاريزو

 مالا ريب ©

 هترداغمو دمحألا حابص خيشلا ةيجراخلا ريزو ءارزولا سيئرل لوألا بئانلل ةيناثلا ةلاقتسالا

 ةيبرعلا ةمقلا ىف رصانلا دوعس خيشلا مالعإلا ريزو كراشف برغملا ىلإ

 هدقفتو هبل يوهتست ىتلا ()ةسسحلا تاءارغإلا نم ةرم هبأتنت تاريثأتب ةطوحم فورظ

 , ةلئاف لب نكل نوناقلا اله ةمواقم ىلاربيللا رايتلا لواح ) (")(ةمواقملا ىلع ةردقلا

 ويام نم نيرشعلاو نماثلا يف ١7 عانتماو ًاوضع "1 ةقفاومب هيلع تيوصتلا مت دقف
 .55١ك

 . ةيليللا

 1١801/5 + ١١- ددعلا « نيتفوب هللادبع , «طالتخالا لصف نوناق ىلع ةسارد» « ةيتيوكلا ةعيلطلا ةديرج(؟)

 . 0 ا



 يع
 منيج

 كيرلا . 1051 دحلا . نورشعلاو اسدلخللا ةسسملا . 1961 رابلإ رباع 18 قوقل ه0 مرعم !؟ ءاطيرألا
 م د نع هعيسملو 2و المر اةهك فج المعلب الح اهلك ٠ ا

 هه

 طالتخالا عم رارقا

 رس سي ص ارط انسلو ..تيوكلا لشا هنمث عفدو الا سلجملا حراس غاسمس سه سة سمج 2 م مل :بيطخلا . نا#

 ١ يتيوكلا بعشلل ةئاسفها كلت ؟نيدلاو فرشلاو ديلافتلا اننوملعت له

 000 ل اا م ال 0

 :اهتيراحل ةيويح تاداصضم قلطنت نا بجي ةيدؤمرظانم

 هلأ عنم نوشاق اورفا نيدلا باونلا :ةؤغل هي طالتخالا عنم نوناق اورقأ نيذلا باونلا :الؤهل ةيحت
 عنم نوناق رارقإب تيوصتلا نع ةثالث عانتماو اًدوص 77 ةيبلغاب تيوصتلاب ةمأالا سلجم باون رارق ءاج

 يتبوكلا بعشلا ةبغر ققحيل ,ةصاخلا سرادملاو بيردتلاو يقيبطتلا ميلعتلل ةماعلا ةئيهلاو ةعماجلا يف طالتخالا
 لكب مدقنذ رارقلا اذه مهرس نيذلا تيوكلا ءاندا نع ةياين اننإف كلذل ,.ةليضفلاب كسمتلاو نيدلا ىلع ظافحلا يف

 ,مهعمتجمو مهميقو مهنيد ىع نيرويفلا لاجرلا ةفقو اوفقو نيذلا ءالضفلا باونلا ءالؤه ىلإ ريدقتلاو ركشلا
 خيراتلاو ىركذلاو ةداشإللو ,هنيد ةبار يلعيو هعرشل نكمي امبو ؛ هاضر هيف امل عيمجلا قفوب نأ ىلاعت هللا نيلئاس
 ا98.يدجسألا بيترتلا بسح مهروصو ءاليضفلا بتاوثلا ءالؤه ءامسأ ريشنن اننإف

 ةيندملا ةلودلا راصنأ لوهذ طسو «طالتخالا عنم» نوناق رارقا

 6هأ



 ١95955 سلجم

 يف ربكأ لشف ىلإ طالتخالا عنل يدصتلا يف يلاربيللا رايتلا لشف لقتنا

 يف تاباختنالا ضوخ نع رايتلا زومر فوزع ببسب نماثلا ةمألا سلجم تاباختنا

 ه زوف نع جئاتنلا ترفسأف « ىرخأ رئاود يف اهضوخ ىلع مهمحازتو « رئاودلا ضعب
 تدكأ دقو , يعبرلا دمحأ قباسلا ةيبرتلا ريزو مهنيب نم نكي مل نييلاربيل نيحشرم
 . (١!صاخخ لكشب ةيلبقلا قطانملا يف هقوفتو « ماع لكشب ينيدلا رايتلا قوفت جئاتنلا

 سلجملا دقع ربوتكأ نم نيرشعلا ىفف « سلجملا اذه يف ًاركبم ةراثإلا تأدب

 ةجيتنلا تءاجف ةسائرلا ىلع نيتطلسلا ءاضعأ اهيف توص يتلا ىلوألا هتسلج

 انوع 8 باق ًاتوص عون نودعسلا دما ةمآلا نشل قباسسلا نييثرلا ةحلضا
 ضارتعا راثأ امن ا ٠« ةسلجلا روضح ددع ناك دقو. يفارخلا مساج هسفانل

 (4؟) ةداملل ًاقبط سيئرلا باختنا تاءارجإ لامكتسا ةرورضب بلاط ىذلا يفارخلا

 : ىلع صنت يتلاو روتسدلا نم

 ققحتت مل نإف نيرضاحلل ةقلطملا ةيبلغألاب لاوحألا عيمج يف باختنالا نوكي»

 تاوصألا رثكأل نيزئاجلا نينثالا نيب ياختنالا ديعأ ىلوألا ةرملا ىف ةيبلغألا هذه

 ةيناثلا ةرملا باختنا يف امهعم كرتشا تاوصألا ددع ىف هريغ امهيناث عم ىواست نإف
 . «ةيبسنلا ةيبلغألاب ةلاخلا هذه يف باختنالا نوكيو

 ةيبلغألا» طرش ققحي ال 07 5٠١ نم ١ ىلع نودعسلا لوصح يفارخلا ربتعا

 ريسفتل ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ عوجرلا وأ تيوصتلا ءارجإ ةداعإ يعدتسي امم «ةقلطملا

 ىف رمألا ةيروتسدلا ةمكحلا تمسح دقو . اهيلع ةجيتنلا قابطنا ىدمو ةداملا هذه

 تاردض الا ةقيضت ننركلا نفعت ةقلاطلا ةينلغ الاو ناي عروق زنة اع و فاعلا
 اننا رد 814 ىلع : ضعت دن نركر ةيلعودو ةدانزلا ردن كنار | هفاظنلا ةحيحعملا
 . (؟)(ةقلطملا ةيبلغألا هل ترفاوت دق (ًاحيحص) ًاتوص ه4 لصأ

 ىفف « ةيسايسلا ةحاسلا ىلع ةيكيتامارد تاروطت ةقحاللا عيباسألا تدهش

 يف جالعلل دالبلا هرثإ ىلع رداغ داح فيزنل هللادبعلا دعس خيشلا ضرعت ليربأ

 حابص خيشلا لوألا هبئان ىلإ ةموكحلا ةسائر ماهم تلقتنا اذهبو «ةدحتملا ةكلمملا

 . ههص و تيوكلا يف ةيسايسلا تارايتلاو ةطلسلا ؛ يديعسلا حلاص 6

 . يتيوكلا ةمألا سلجم عقوم يف نماثلا يعيرشتلا لصفلا ريرقت )١(
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 تيوكلا نيب ةيدولا تاقالعلا ةدوع قيرط ىف ةئيرج تاوطخ ذختا يذلا دمحألا

 ةلواحم هتجوزو يرابينلا هللادبع بئانلا ضرعت وينوي نم سداسلا يفو . دضلا لودو
 هول الالة دعوي وص يسلادعنلا ةوورنططر رواق انه مدرسو يداك( .كاةافومل ابق
 ضبقلا ةينمألا تاطلسلا تقلأ « جراخلا يف جالعلل اهرثإ ىلع لقتنا ةغيلب تاباصإب
 ةيسنجلا مهنم ةثالث لمحي امنيب ىتيوك مهدحأ ةعبرأ اوناكو لايتغالا يذفنم ىلع

 . ةيناريإلا
 تاللاقم ةدع ةباتكب يرابينلا مايق وه ةميرجلا عفاد نأ تاقيقحتلا ترهظأ دقو

 لوألا مهتملل ةيراجتلا حلاصملاب رضأ امم ناضورلا رصان ةيلاملا ريزو ىلإ ةلئسأ هيجوتو

 ثري
ْ 000 3592 

 ل ع ع مح ع طل لوم ا ا ب ب ب موي هس جروح سور سبب ير دج واط ؤلططو تح مر تسب ةنووب

 ا ل يي“ ١ عل يوما اساسا ةسل 07 فريععل صم " ليفاو# . هاا 08 رفس * ةيس
 يل, .فياناجياعا هيج #جو 7 طرح. 11487 ١ 37 "خااضبإ - ١" انالا»االا) جلا ا

 وريجابو سزكيل يترايس نم صصاصرلاب انورطما ةانجلا : سبقإا ل يورت حيرسفلا لاير

 ةيطارقوميدلاو يرابينلا لايتغ ال ةلواحم
 قئاقحلا فشكب بلاطت ةيسايسلا ىوقلاو .. ةميرجلا ةنادإ يف دحوتت تيوكلا
 اسهلك تهوكلا فد هةسسل يسن :دمحألا حاي م # ةسمالا س_-سم يف انهطرسم موسهلاو اتوكس يضسلا ؛نودسعس ملا

 مهسستشتا اوملس يرابينلا ةيضق يف مهب هيتشمو .ش ناملس

 هو و ع و يه ت0 «"'

 ةحوتنفم تالامتحالاو ةريطخ تامولعم
 ءافرش ةباينلا ءالكو نا مسقأو ةنيهر تيوكلا نوديرب :نودعسلا © ةانجلا فشكب عارسالاب بلاط سلجملا 8
 لقتسا وا ءاضقلل رذتعا :رارشل نوراهلا # قارسلا يمحن الو ةلواحملاب انمجق : دمحالا حابص ©

 م ل 97 3 000 7 1 : : 0

 حيرفلا لايرف ةديسلا هتجوزو يرابينلا هللا دبع بئانلا لايتغا ةلواحم
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 دقف نيرخآلا نيمهتملا امأ « ةيلمعلا هذه طيطختل هاعد ام اذهو « نالمشلا ناملس

 لمعلا صرف ريفوتو ةياعر نم مهعم نالمشلا هب ماق يذلا ليمجلل أدر ةمهملاب اوماق
 ماق نم وه ةميرجلا ةيطغتو عراشلا ةبقارب فلكملاو ةيضقلا يف عبارلا مهتملا نأ انه ريثملا

 . (7١ةباصإلا دعب ىفشتسملا ىلإ هتجوزو يرابينلا لقنب

 )!طاولو ائز

 قيبطت مدعو ماعلا لاملا ليصخن نو سعاقتلاو ىخارتلاب هأيإ نيمهتم « ناضورلا

 مل نيبوجتسملا نأ الإ ويلوي نم رشع سماخلا يف باوجتسالا ةشقانم تمت « نوناقلا

 ةينيدلا ةلتكلا فوقو ببسب ريزولاب ةقث حرط بلط ميدقتل ىفاكلا دذعلا ىلع اولصحي

 يف شاقنلا باب لفق بلطب تمدقت باونلا نم ةعومجم نإ لب .« ةموكحلا عم

 هيلع تيوصتلا ةجيتن تءاجف « لامعألا لودج ةيقب ىلإ لاقتنالاو ناوجتسالا

 . ارضاح 67 نم اتوص 1# ةقفاوع
 ماد بايغ دعب ربوتكأ نم رشع ىناثلا ىف دالبلا ىلإ هللادبعلا دعس خيشلا داع

 نع تربع ىتلا ريهامجلا ةكراشمب ةريبك تالافتحا ةبسانملا كلت تدهشو « ًاموي 4

 عباسلا ىفو . ةتقؤم تناك نأ دعب « ةمئاد ةنحل ىلإ ةعيرشلا قيبطت لامكتسال ايلعلا

 وأ كارتشالا مرجتو ميرحت ىلع انوي ؟/ ةيبلغأب ةمأآلا سلجم قفاو ؛ ١ 54/ سرام نم

 نم مدقملا ناوجتسالا ةشقانم تمت مايأ ةثالث لعبو « ايل تاباختنالا ميظنت

 . ١82-0-199494 15/5 ددعلا « ةيتيوكلا ةعيلطلا ةديرج(١)

 « يرسودلا نيسح « يمزاعلا ناعمج . رساجلا رساج ءرقاب دمحأ « يفيلملا دمحأ : نوناقلا ىلع قفاو (؟)

 ناندع . جعدملا نسحن ادبع « عوطملا زيزعلادبع « ديشروخ حالص « سينملا يماس « ةبقرلا دومح

 مساج « ناعيجلا ردب «راصنلا دمحأ ؛ رايعلا لالط . يميصعلا يراشم . ةليودلا كرابم « دمصلادبع

 . يميصعلا مالسلادبع « يديفقلا دوعس ؛ ريثيمد فلخخ , فالقلا نيسح . رهوج نسح « يفارخلا

 . عناصلا رصان « كاربلا ملسم . فلخلا يلع ؛ نوراهلا باهولادبع . يناسدعلا زيزعلادبع

 . ينيبحلا قوزرم « شولع ضياع ؛ عيملا دهف « ةودعلا دلاخ : نوناقلا ضراعو
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 ةئيه ررقمو ةيملعلا ةيفلسلا ةعامج وضع) 05007 ديلو ةيمالسإلا ةلتكلا باون

 5 00يوم ةنخلا دهف روتكدلاو (' /(ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 بتكلا صضعبل مالعإلا ةرأز رو ةزاجإ ةيفلح ىلع حابصلا رصانلا دوعس خيشلا مالعإلا

 . يبرعلا باتكلا ضرعم يف ةعونمملا
 ًاحيرص انعط تاحتم يف لمحم» اهنأب بتكلا هذه ةروصخ نوبوجتسملا ررب

 لوصأب ايفا اععَو َ فينحلا يبدا نيدلاب ادويهفم اكيكشتو 2 ةيهلإلا تاذلل

 1 بادآلاب بتكلا هذه ساسم نع ةالضف ) رخآلا مويلاو ءايبنألاو ةكئالملاب ناميإلا

 فلاخي ام وهو « ملسملا يتيوكلا عمتجملا اهيلع لبج ىتلا ةيمالسإلا ميقلاو قالخألاو

 ةدراولاو ريزولا ةنادإ تبثت د1 فت يتلا تارقفلا ا ها ليصافتلا يفو

 ] : ةيلاتلا بتكلا ىف

 : يوادعسلا لاون ةبتاكلل «مامإلا طوقس» ةياور -

 ةضماغ ةفجر ينطبو يردص ىلع تبرتل طبهت مث يهجو ىلع تبرت هادي»
 . «حيسملا نيدلت فوسو هللا انأ يفاخت ال : معان توص سمهي « ةريرعشقو ينزهت

 : ناوجتسالا ةفيحص انه بقعت

 هللا بضغ بجوي اهب اضيرعتو ةيهلإلا تاذلاب ءازهتساو الين اذه ىف سيلأ»
 ؟حضاولا نعطلا اله لثل نوملسملا دصتي مل ام هباذع لوزنب لجعيو ؛« هناحيبس ترلا

 ارئاغو اقيمع احرج كلذ ىف سيلأ ؟ةيهلإلا تاذلاب ءازهتسالاو لينلا اذه ىف سيلأ

 . «؟صقن لك نم هبر هزني يذلا ملسملا ناسنإلا نادجو يف

 دلخم « مينغلا هللادبع « يرجلا ديلو «رارش دمحم « يرجاهلا هللادبع : هيلع تيوصتلا نع عنتماو م

 . ىمزاعلا

 . ١ص 78-7-7٠١8 ٠  ةيتيوكلا نطولا ةديرج

 )١( 5/ص « تيوكلا ىف ةيفلسلا ةعامجلا « سريدملا حالف . د .
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 : ديزوبأ دماح رصن بتاكلل «ىنيدلا ناطخلا دقن» ناتك -

 مهف ىلع ادامتعا ظوفحما حوللا يف نآرقلا دوجوب كسمتي ينيدلا باطخلا لازام»
 هتكلمو هناحجوصو هيسركو هشرعب كلملا هلإلا ةروصب كسمتي لازامو . صنلل يفرح
 هللا نالفيدعلاو ةيقرنللا نم اهقاز هجرت هن ا يرعسكبلاو امون ةكنؤللا هدودح
 باقعلا روص ةيفرحب هكسمت كلذ نم رطخألاو . لامعألا اهيف نودت يتلا تالجسلاو

 خلا . . طارصلا ىلع ريسلاو ةمايقلا دهاشمو هميعنو ربقلا ناذعو

 . «ةيروطسأ تاروصت نم هلك كلذو

 ثولملا هركفل دجي مث ةيناميإلا لوصألا هذه لك ركني» هنأب نوبوجتسملا هيلع دريف

 لوصأو هبرب نمؤملا ملسملا يتيوكلا عمتجما طاسوأ يف ركفلا اذه رشنب هل حمسي نم

 . «(اهعيمج ناميإلا

 : يركش دمحم بتاكلل «ىفاحلا زبخلا» ةياور -

 نالواحت اتناك امهنأ حوضوب هل رهظو , همسج ءازجأ عيمجب نافوطت اهادي تناك»

 كلذ ىلإ رخآل تقو نم ناقلزنت ةقيقحلاب اتناك كلذ عم امهنكلو « هتناع نع داعتبالا

 . «ركذلا سنجب صاخلا مسقلا

 : ةرقفلا هذه ىلع ناوجتسالا ةفيحص قلعتف

 فيك برعتسنو 6 طظفحت اليو طاوللاو انزلا ىلع تلح ةعونمملا بتكلا هذه نإ»

 نم مولعملا نم امهتمرح نأو مارح طاوللاو انزلا نأ ملعي وهو بتكلا هذه زاجأ نم زاجأ
 : «ةرورضلاب نيدلا

 الإ باوجتسالا اذه ىف شاقنلا باب لفق ةموكحلل نيلاوملا اونلا ركسعم لواح

 ةقثلا حرط بلط ميدقتل ءامسأ ةرشع عمجب نوبوجتسملا حجن دقف « كلذ ىف اولشف مهنأ

 ىف ةلاقتسالا ىلع اهربجأ ام ء مهمامأ دومصلا نم ةموكحلا نكمتت ملف ريزولاب

 ش . ١14 سرام نم رشع سداسلا
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 ةنجل ةموميدي موسرم
 هعيدرشلا قيبطل د لامكتسا

 هعامتجا ون ءاررولا سلجم ررق

 ريما ومس ةهيعرل اديقتتو سنا
 نيقوتملا رسا رشيوفت يف .دالبلا
 تضرعت ىنلا ةريزعلا راطنالا ءارج
 فرست ,يستاملا رهشسلا دالبلا نم

 فلكو .نيدونملارسأل ةيعرشلا هيدا
 لايم نساب ةينعملا تاهسجلا
 ديقتتل امزاللا تاءارحالا لامكتسا

 .راركلا اذه

 مورس... ىلع سلجملا قفاوو

 ماكحا ضفن ليدفتب موسرم
 صاخلا 154/41١ مقر مومدرملا

 انلقلا ةيراشتسالا ةنجللا ءاششناب

 قيبطت لاسكتسا ىلع لمعلل
 يضقب ادب ,ةيصالسالا ةعيرشلا
 س .ةسشاد نوكتل ةيحللا هدم :اغلاب

 نع ءاررولا سلحم ترخا ادك

 كيبباجنالا هئاتنلل هسحامترا

 دداخ اهلذم ينلا ةسصلخملا 86 .امسيملل

 ند ديف كلملا يفيرشلا نيسرحلا

 ءاوجالا ةيقننل .دوفيس لا ريزفلادبع

 .رثحفو رسحم نينقدقسلا نيب
 تاوطغخلا سلجملا_منو

 ةمدخلا زاهج اهب ماق يثلا دوهحلاو
 ةداعا كلدخ ديفنت راطا يلف ,طبندملا

 !ادكؤم .ةلماعلا يوللا ةدكرت ةئكيش

 ىلع ةيباجبالا اهتاساكعنا ىف هتقث
 ىف هلئاسشلا ةيمنتلا دوهج زيزفت

 دالبلا

 ةعيرشلا قيبطت لامكتسا ىلع لمعلل ايلعلا ةيراشتسالا ةنجللا» ليوحت ىلع ةقفاوملا

 ةتقؤم تناك نأ دعب ةمئاد ةنجل ىلإ «ةيمالسإلا

 ةموكح بوجتست ةموكح

 ديدجلا اهليكشت نع ةموكحلا تنلعأ هسفن رهشلا نم نيرشعلاو يناثلا يفو

 نم لقأ دعبو « طفنلا ةرازو رصانلا دوعس خيشلا قباسلا مالعإلا ريزو هيف ملست ىذلا

 ريزول باوجتساب فالقلا نيسح بئانلا مدقت . ةموكحلا نييعت ىلع رهشأ ةثالث
 باوجتسالا اذه نأ الإ « ةيلخادلا ةرازو تازواجت لوح دلاخلا دمحم خيشلا ةيلخادلا

 فارطأ سلجملا سيئر بلط دعبو «وينوي نم رشع سداسلا يفسف « شقانُي مل
 ىلع تيوصتلا سلجم ا نم ءارزولا سيئر بلط « ةددحملا مهنكامأ ذاختاب باوجتسالا
 نم اتوص ٠٠١ ةيبلغأ ىلع بلطلا اذه لصحف « ةيرس ةسلج ىف سناوجتسالا ةشقانم

 نم هباوجتسا عفرو ةسلخحلا نم بحسناف « ناوجتسالا مدقم قنح راثأ ام أذهو ؛ 0

 . لامعألا لودج

 ها/



 1194 ويام نم عساتلا يفف « ةموكحلا مومه رخآ تاباوجتسالا هذه نكت مل
 نم ةيمسر ةوعدب دالبلل نيساي دمحأ خيشلا ةينيطسلفلا «سامح» ةكرح ميعز لصو

 حابص خيشلا ةيجراخلا ريزو ةسايسل ةسكاعم ةوعدلا هذه تناكو « ءارزولا سيئر

 اهضراعت ىلا نينلئارسإلاو نييتيظينلفلا نيب. ةالببلا ةيليدخ مغذي ىذلا دنمحألا
 ةموكحلا نم هتلاقتسا ميدقت الإ حابص ها نم ناك امف « ةضراعملا دشأ «سامح»

 . !١!هتايحالصل ءارزولا سيئر زواجت ىلع ًاضارتعا ويام نم رشع نماثلا يف
 ماعلا دهش دقو . ةداتعملا ريمألا ومس تايضرت دعب هرارق نع حابص خيشلا داع

 ةيلخادلا تابارطضالا رارمتسا اهمهأ ناك ةريبك ةيميلقإو ةيلود تاروطت ا

  همايأ لضفأ شيعي ناكف يبروألا داحتالا امأ , ةيداصتقالا اهتمزأ مقافتو ةيسورلا

 ةلود ١١ اهمادخختساب 1 يتلا (ورويلا) ةدحوملا ةيبروألا ةلمعلا نع خنلعأ تيح

 فادهأ ديدجت يف انيفاذ ىربكلا ةيبروألا لودلا يعس ناك ؛ مداقلا ماعلا نم اءدب

 يداصتقالا بناجلا ىلع زيكرتلا لالخ نم يتييفوسلا رطخلا لاوز دعب «وتانلا فلح»

 ١594 ماعلا دهش ايقنأ؛ ةيكيرمألا ةنميهلا نع اهلالقتسا ززعي ام يركسعلا نم الدب

 . ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو برغلا ىلع حاتفنالا وحن ةحضاو ةيناريإ تاوطخ
 . اسنرف ىف ةماقملا ملاعلا سأك ةلوطب يف مدقلا ة ةركل امهيقيرف ءانل دو اهرصخ

 تاريجفتل اينيكو اينازنت يف ةيكيرمألا ةرافسلا ٍتضرعت ءرخآلا بناجلا ىلع

 تمهتاو « 6 سطسغأ همر شع نينفاخلا يف اضف 76٠١ لتقم ىلإ تدأ ةيباهرإ

 ام اذه « ةعرجلا هذه ساكتراب ندال نب ةماسأ هدئاقو ةدعاقلا ميظنت ة ةدحتملا تايالولا

 حجنت مل اهنأ الإ نادوسلاو ناتسناغفأ يف ةدعاقلا راقم ىلع ًايوج ًاموجه نشت اهلعج
 تتش#+ 111 ريحسو رع ركض ماسلا يفو“ هميظنتو ندال نب ىلع ءاضقلا ىف

 درطب ريخألا ماق امدعب قارعلا ىلع ار ار ةدحتملا ةكلمملاو ةدحتملا تايالولا

 تيوكلا ةلود يقارعلا نسيئولا هده دكر 5 مرصنملا نسطسغا يف نييلودلا نيشتمملا

 نم قلطنت ةيكيرمألا تارئاطلا نأ انعدم ماقتنالاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو

 تناك ةيكيرمألا تارئاطلا نأ ثيح افظاف ًايفن كلذ تفن تيوكلا نإ الإ ء امهيضارأ

 . (!!جيلخلا هايم ىف ةدوجوملا اهتالماح نم قلطنت

 )١( قرشلا حاير . سيرلا ضاير « ص؟١4 .

  60؟ 756 ص « قارعلا هاجت ةيتيوكلا ةيجراخلا ةسايسلل ةيميلقإلا تارثؤملا 2 قوزرملا ديز لالط .
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 دعس خيشلا نم ةوعدب دالبلل ةرايز ادب

 قارعلل يدرايز :نيساب حيسلا

 ىرسألا ةيضف لحي ةطورشم

 :نيسايخيشلا

 ةيلاطم ةينيطسلفلا ةطلسلا

 تيوكلا هاج ةردايمب

 ءاعنص يف طحن ريرحتلا ذنم ىلوألا ةرملل

 ا 0و 5 هرئاط

 دمهحألا ءابص

 بلطي
 نم دءههافغنعا



 ةيموكح تارارق صقن ببسب
 رساحلا دمح - تيوكلا (ز]

 ردابصم نم :تايحلا ١ تملع 8
 لوألا بئانلا نأ ةعلطم ةيتيوك
 ريزو ءارزولا سلجم سيئرل
 دمحألا حابص حيشلا ةينحراخلا

 ءاسسم ىتح لذبت تناك ًادوهج ناو
 .ةلاقفسالا نع هينثل سمأ

 ردبصم نم قيلعت رفوتي ملو
 نكل .ةلاقتسالا هذه نع يميسر

 ميشلا نا تحضوأ رئبايمملا

 ريمألا ىلإ ًايوفش اهب مدقت حابص
 .حابصلا دمحتألا رياح خيسلا

 ةلاقنسإالا بيس رباصملا ترعو

 سلجم رود لوح فالخ ىلإ
 نوؤشلا ةرادإ يف ءارزولا
 ىلع كلذو ,تيوكلل ةبيلخادلا

 ةنحالسصا تارارق ةيفلح

 اهتنخحتا ةيرادإو ةيداصتلا

 وأ اهضقن ىرحو اقناس ةموكحلا

 جراخ تارارقب اهنع عجارتلا

 .ءارزولا سلجم تاعامتجا قاطن
 ميئقمر حابص خيشلا تفاضاو

 نلفت ينلا حالصصالا ةسايس ناي

 ..عضولا اذه رارمتسا لاح يف
 ل نيلاثم ىلإ رداصملا ريشتو

 رارق اهلوأ .«تارارقلا صضقفن.

 ىلعالا نسسلجملااربتخا هنلعأ

 خيشلا هساري يذلا لورنبلل
 دوقو راعسا ةدايز ناش يف حابص
 هيلع قداصي ملو .تارايسلا
 نم بطش لب .ءارزولا سلجم

 .ةريخألا هتسلح لامعا لودح

 سلحم هيلع قداص ام امهيناثو

 ناش يف ةيدلبلل رارف نم ءارزولا
 ببنلح» ةقطيم يف تافلاخملا ةلازا

 هنع مجارثلا ىرسح مث .«خويشلا

 .سلجملا راطإ جراخ

 خيشلا نا رباصملا تفاضاو
 ةرناقم ددص يف ناك حابسص

 دفين ةصاخ ةلجر يف تيوكلا

 ءازعلا ةبسانم نا ريغ ,ةلاقتسالا
 نبا (ًاماع 1؟) دومح خيشلا ةافون

 دمحأ حيشلا قيابسلا عاقنلا ردزو

 يف ءاقنلل ةنعد حابصلا دومفح

 .تدوكلا

 خيشلا نيب 15506 (ردميستد) لوألا

 سلجم سيئر دهعلا يلوو حابص
 هللادبعلا دقتس خيشلا ءارزولا

 عيبطتلا نم فقوملا لوح حايبمحلا

 ةلاقتسا ىلإ ىدا :دضلا لونو عم
 اهنع راع هنأ ريغ .حايص خيشلا

 رباج خيشلا ريالا نم بلطب
 .حابصلا دمحألا

 دمحألا حابص ةلاقتسا
 ءارزولا سلجم سيئرل لوألا بئانلا مدق

 هتلاقتسا دمحالا حابص خيشلا ةيجراحلا ريزوو
 ناكو .سفأ حابض دالبلا ريسأ وقنسلا بحاضص ىلإ

 ومس تيسلا لوألا سما موي ليقتسا دق دوسس
 دقس خمشلا ءارزولا سلجم سيئرو دهعلا يلو
 - ددح ىلع الك دقحألا ءابض حيشلاو هللاديفلا

 تحجرو .ةيموتس الا ةوهس ةداع ىلع ابرج

 حيصقا رهحألا حابص حيشلا ناب ةميلع رداصم

 هييغر نع ريمالا ومس عم يع ويسالا ءاقللا لالخ

 .ةموكحلا نم ةلافتسالا يف
 ناك دممجألا حابص حيسلا ناب ءانثأ تددرتو

 سماةبك ريمالاددختمل | تايالولا ىلا رداقمس

 روفقملا داقو نا الا .ةدبلتلا هتاصوحف لامتنسال

 تاجرا دق حابصلا روفحلا دمحاروفح حيشلا هل

 .هركفلا هذه ذهن

 تالاصتا ةيساسسسلا ةحاسلا تدهتملو
 لودعلاب عابص حبشلا عانقإل ةفئكم تاكرحتو

 هلواحم تاكرمتلا هذه نفض نمو هتلاقدسا نم

 نم ددعو نودقسلا دمحا ةمالا سلجم سيئر
 خيشلاب لاسحتالا وا ءاشنلالا باونلاو ءارزولا
 اهقلاحي مل مهتالواجم ناالا .دمحالا حانص
 .قيفونلا

 ىلا ةلاقتسالا تانيا ةقللتي رداصم تزعو

 لضعب لوح رظتلا تاهحو ىف نبات دوحو
 رجعلا ةيلاعم بولسأ اهنمو .ةيلحملا اياضقلا
 داتا بلطتي دل يذلا ةلودلل ةماعلا ةنزاوملا يف

 لثم يبعش لويقي ىطظحت ال ةيموكح تارارق
 ىلع موسر ضرفو .تاقورحملا راهسا ةداير
 نينطاوملل ةلودلا اهمدقت يتلا ,تامدخلا ضعب

 ْ .نيميقملاو

 ىلا ةلاقتسالا بابسا ىرخارداصم تفجراو
 ىف ةلودلا ةبيه ىلع ةتافحلاب طيترت اياضق دع
 لج تالصم تافلاكم للم اهئارارق دمَفَس

 خويشلا
 سينا لابقتسا مدع ىلا رداصملا كلن تراشاو

 ربجاةمالا سلجم سيئرو دمحالا حايص ةيشلا

 سمها ةيشلا سامح ةكرح ميعرل نودقسلا

 ىضاملا عوبسالا يف دالبلل هترايز ءانلا  نيساي
 لقح امم روصذح مدع ىلا رداصلا كلت تراشاو

 سيئرو دهعلا يلو وقس هصماقا يذلا ءادقلا

 حيشلل هللادبقلا دقس خيبشلا ءارؤولا سلجم

 .بعشلا رصق يف نيساي
 سيئرل لوألا بئاثسلا نا ريكذدلاب ريدجلا
 حابص خيشلا ةيجراخلا ريروو ءارزولا سلجم
 يشلا ءارز ولا سلجم ةيسلج نع بيقت دل .دمحألا

 مل ةناامك .دشألا سماو وب حايم تدقمم

 لوألا سماموب ةمالا سلتف ةسلح رضنب

 .«تيسلا.



 يسايسلا عضولا ىلع تاساكعنالا وثحي باونلا

 لهحالاءايص ةلاقتسا

 افاينسا يب ايكيربلا ةيضراغلا

 ا اس 0 افارتما دعت ةينياشلا
 ًاضارتعا دمحألا حابص خيشلا ةيجراخلا ريزو ءارزولا سيئرل لوألا بئانلل ةثلاثلا ةلاقتسالا

 . نيساي دمحأ خيشلا ةينيطسلفلا «سامح» ةكرح ميعزل هللا دبعلا دعس خيشلا ةوعد ىلع

 ةرعدلا هذه ىلع اضيأ ةيكيرفالا ةرجرانا نضا كاد

 دصلا لود نم هكلمملا اهلالخ تناك ناوئمس م "6 دقن

 هيسيوكلا .ةيئد رالا تاقالعلا ةدوع نع نالعإ بيطخلا ةرايز

 !١11 اربمتبس يف تأدب عيبطت ةريسمًاحيوتت

 0 ماعلا 2 ةيندرألا ةيتيوكلا تاقالعلا ةدوع
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 نب نيسح كلملا يندرألا لهاعلا مايق وه ئجافم يميلقإ ربخب 1999 ماعلا أدب

 ريمألا هنبا نييعتو هبصنم نم لالط نب نسحلا ريمألا هذهع يلدو هيخأ لزعي لالط

 ةثالث دعب « رياربف نم عباسلا يف نيسح كلملا يفوت دقو ؛ نكمل ان ةساو هللادبع

 ايمسر ةيندرألا ةيتيوكلا تاقالعلا ةدوع يف مهاس ام اذهو  هيخأل هلزع نم 37 رشع

 لوألا ددعلا رودص عم تءاجف ةيلحملا ةأحافملا امأ ماعلا سفن نم سرام نم يناثلا يف

 اقباس ةنلعأ اهااهيف رك يذلا ء دمحألا حابص رصان خيشلا اهبحاصل «نمزلا» ةلجم نم

 اننا _ ءادألا نع هاضر مدعو هلمأ ةبيخ نم ١9947( ةرسألا ءانبأ نايب» يف

 )١( يموكحلا ءادألا ريوطتل ديحو لحك ءارزولا ةسائر نع دهعلا ةيالو لصفب

 ةشقانم تمت « 1949 ويام نم عبارلا يفو « ةلجما رودص نم ةدودعم مايأ دعبو

 دعس خيشلا نم هبرقب فورعملاو - يراضنلا سابع بئانلا نم مدقملا باوجتسالا

 فلأ ٠١١ عبطب ةرازولا مايق ببسب بيلكلا دمحأ فاقوألاو لدعلا ريزول - هللادبعلا

 ددع دقو « دالبلا جراخ اهنم ةريبك دادعأ عيزوتو ميركلا نآرقلا نم ةهوشم ةخسن

 : ىتالاك ءاطخألا هذه ناوجتسالا

 ١ - فسوي ةروس م هنآ (440) دلع فذح .

 . سنوي ةروسو فسوي ةروس نم تاحفص طلخ - ؟
 . (تارجحلا « ميهاربإ ء دعرلا) لثم روسلا ضعب فذح - ؟

 . (55) ةيأ ىتح )١( ةيآ نم لحنلا ةروس نم تايآلا ضعب فذح -

 . (فسوي « دوه) روسلا ضعب راركت - ه
 . تاملك نود نم ءاضيب تاحفص دوجو - ؟

 ياك هيلع موجهلا نإف ء هسفن نع عافدلا ريزولا تالواحم نم معغرلابو

 : ًالئاق باوجتسالل اديؤم ثدحت يذلا دمصلادبع ناندع بئانلا ةملك تءاج ىتح

 نآلا مويلا « يرازو ىقيقح نماضت كانه ناك نوبوجتسيي اوناك امدنع نوقباسلا ءارزولا»

 نم دحاو لاق ام لثم رهاظلا يف « سيئرلا خألا. . ءيش وكأ ء لكشلاه فوشن ام
 اذه تارايتو رياص ىللإ اذه « ىناثلا قح رفحي دحاو لك ءارزو ناوخإلا

 1 ْ «. . ناوجتسالا

 )١( ص « قرشلا حاير . سيرلا ضاير ١654-١94 .
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 هثيدح يف رمتسا اذإ» : ًالئاق همالك ىلع دمحألا حابص خيشلا ضرتعاف
 نأ الإ .«طقف باوجتسالا عوضوم ىف ثدحتتيو هءوده مزلي نأ ويجرأ نيتي

 ةموكحلا نأك» : الئاق دمصلادبع لمكأو ءريزولا عفنت مل حابص خيشلا تاضارتعا

 . (!!ةموكح فبوجتست

 يئابطبطلا ديلو نايفلسلا نابئانلا مهيف نمب أبئان ٠١ مّدقت « ةشقانملا ءاهتنا دعبو
 اهتلاقتسا ميدقتل ةموكحلا عفد ام اذهو « ريزولاب ةقثلا حرطل نيبلطب يريطملا راهن جرفمو
 . هسفن مويلا يف ًايروتسد الح سلجملا لح مت مث نمو

 ؟!ةياهن ال ام ىلإ بلحت ةرقبلا نولبقت له
 اهنيب نم ناك لحلا ةرتف ءانثأ ميسارملاو نيناوقلا نم ديدعلا ةموكحلا تمدق

 لالخ سلجا تاباختنا تدقع دقو « ةيسايسلا اهقوقح ةأرملا ءاطعإب يريمأ موسرم
 هذه جئاتن تزيمت ١4 ويلوي نم ثلاشلا ف هلح نس ايزوكتسد ةددحملا ةرتفلا

 هتراسخ دعب يعبرلا دمحأ بئانلا زوف هجوت ىلاربيللا رايتلل يبسن حاجنب تاباختنالا

 دعبف « ينيدلا رايتلا باون ةميزع نم حاجنلا اذه تفي مل لاحلا ةعيبطب « ةقباسلا
 نوناقب حارتقاب يمزاعلا دلخمو يئابطبطلا ديلو نابئانلا مدقت سلجما داقعنا نم عوبسا

 اهكح ةمكلا تردضأ ريوتكأ نم ,عبارلا يفو « تيوكلا يف ةيعرشلا تابوقعلا قيبطت

 لوسرلا عم «بدألا ةءاسإ» ةمهتب ادحاو ارهذ ىدادخبلا فيحا روتكاللا نسييحس ناين
 : هيف بتك يذلا 5 ماع ةيعماجلا «ةلعشلا» ةلجم يف روشدملا هلاقم ىف

 يكملا عمتجما ىلع مالسإلا ضرف يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لشف دقلا» ٠
 يف سيلأ « برثي لهأ نم راصنألا بولق مالسإلا لخد نيح ىلإ ًاماع رشع ةثالث ةدم

 نكي ملو ؛ يسايسلا ملسأتلا تاعامج ةنيدملا ىف 0 مل !؟ةربع ماهلإ رمألا اذه

 ًامالسإ ناك كانه ام لك . غيلبت ةعامج الو ريرحت بزح الو فلس الو ناوخإ كانه

 , 11 ةييلطلا ةنلكلاب تراقلا؟ دك ادفع اين انين
 لاعفألا دودر تلاوتف « يدادغبلا روتكدلا ىلع ضبقلاب ةينمألا تاطلسلا تماق

 دعب يدادغبلا نع هوفع رادصإل ريمألا ومس عفد امن ءارجإلا اذه ىلع ةيلودلاو ةيلحملا

 ددعلا « يقنلا ناملس « «يبرعلا نطولا يف ركفلا مالعأ نم ملع ليحر» « ةيتيوكلا ةعيلطلا ةديرج )١(

 اخم 1١-5١١١ .
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 ىلع ةمألا سلجم تّوص ربمفون نم نيرشعلاو ثلاثلا يفو . هلاقتعا نم ًاموي 4
 . طقف نيتوص قرافب ةيسايسلا اهقوقح ةأرملا ءاطعإب ىضاقلا ةرورضلا موسرم ضفر

 هللادبعلا دعس خيشلا ردصأ  ربمسيد نم عباسلا يف جراخلا يف جالعلل هترداغم لبقو

 نم ناكو «ريزو ةبترب هل اصاخ ًاراشتسم دمحألا حابص رصان خيشلا نييعتب ارارق
 ةيجالعلا هتالحر ترركتف ؛ , قباسلاك دعت مل دعس خيشلل ةيحصلا ةلاحلا نأ حضاولا

 . 3٠١1 ربوتكأو سرامو « 3٠١١ ويامو « 3٠٠١ ربمتبس يف

 نيديؤملاو نيضراعملا حجح اهريرقت يف تدرواو اهئاضعا ءارآ عامجاب نوناقب عورشملا تضفر

 ىلع ريسع :عافدلاو ةيلخادلا

 ةهةيسايسلاةايحلا ةسرامم ةأرملا

 ضقاني ام لك نع اهدعبأ مالسالاو
 اهتلاسر فلاخيو اهيعيبط
 ةيسايسلا اهقوقح ةأرملا ءاطعال ةعئناملاتاهجلا

 اهنيدو اهملعل كشلا قرطتي ال ةدمتعم ةهيمسر تاهج

 ةيسايسلا ةأرملا قوقحل ةمألا سلجم ضفر

 يدادغبلا دمحا روثكدلا نجس لوح ىتيوكلا عراشلا لاعفا دودر دينهمرت .ءايثأالا

 ءارمحلا طرتحخلا ىدعت ىدادغبلا نا ىار عهسذعب

 نيركفملا نجس مدعب نوبلاطي نويفاحصلا باتكلا
 قاروالا طلخ مدعل نيدلا لاجر وعدن :يجياشلا

 ةمارغلا ةدايز لمأنو ميمخ مكحلا:يرنعلا

 ىدادغبلا نع وضعلا ريمألا دشانت ءابدألا ةطبار

 ةيعماجلا «ةلعشلا» ةلجم ىف هبتك لاقم ببسب يدادغبلا دمحأ ىلع ضبقلا
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 ,يعشلا تايوقعلا»و ضفر ارزوا ىلع ةزحم ٠«ةيسلا»

 سلجملا لح وأ ةموكحلا طوقس ينعي عورشسا طوقسو
 ؟دبالا ىلا ةفيرشلا قيبطتي ةيلاطملا كرتن لهف « ءاوجالا ةنيهن» ديرن 3 ةموئحلا

 امعد حف وشن 1: ءابنالا» ىل ىدابطيطلا

 نيلفتسملاو نييلاربيللا ةظظيفح تراثأ ةيميرحتلا يريطملا مكاح تاحيرصت

 ,هيفلسلاب باهرا ضفرت : ,ةسايسلا,ل باون

 سلجملل ,ةيعرشلا تابوقعلا , يف يئاهنلا رارقلاو
 دعس ْحيسلا نيبو هنيب قالخال نا "ةايحلا ىلا ثي دح يف دكا

 تافرع ةرايزب لوبقال دمحألا حابص
 رمي نل ةعيرشلا قيبطت نوناث عورشمو

 نوعجاري نوراشتسملاو نوناقلازاجنا يف نوضام :«ةسايسلا,ل دمحألا حابص
 هدونب

 ةيعرشلا تايوقعلل ةموكحلا عورشم
 نيعوبسا لعب
 لاحملا ىالغاو ديلل عطق هةوريرعت 5
 هالصلل قاد 0

 هضفرت ةموكحلاو «ةيعرشلا تابوقعلا» قيبطتل نوناق حرط

 اقحال ليدب نوناق حرطت اهنكل ةيادبلا يف



 تاريغت طسوألا قرشلا ةقطنم تدهش « ةنلاثلا ةيفلألل ملاعلا لوخد عمو

 نع ةيليئارسإلا ةموكحلا تنلعأ ٠٠٠١ ويام نم نيرشعلاو عبارلا يفف « ةيروحم
 باحسنالا اذه ءاج « لالتحالا نم اماع ١ دعب ىنانبللا يونجلا نم اهتاوق بحس

 بزحا اهب موقي ناك يتلا تايلمعلا نم ةليقثلا يليئارسإلا شيجلا رئاسخخ ببسب
 ال يذلا» اهشيجو ليئارسإ ىلع هراصتنا نلعي سزحلا لعج ام اذهو , ىنانبللا «هللا

 هر طست تدادزاو:ناحييتالا دن يوذلا يعش كدمات لاخلا ةعيطب م مزعل
 ةيسايسلا هتطشنأ ىلع زيكرتلل كلذ دعب سزحلا ههتاو « ىنانبللا يونجلا ىلع ةلماكلا

 ةمواقملل همعد بزحلا فيكتب بونجلا ريرحت مهاس ًاضيأ « نائربلاو ةموكحلا يف
 . «سامح)» ةكرح ىف ةينيطسلفلا

 نوراش لييرأ ليئارسإ ءارزو سيئر ماق « 3٠٠١ ربمتبس نم نيرشعلاو نماثلا يفو

 ريهامجلا تزفتسا ةوطخ يف ىصقألا دجسملا ةحاب لخدو يميهاربإلا مرحلا ىلإ ةرايزب

 : لالتحالا دض - ةيناث - ةضافتنا ىف ثدحلا اذه نم تقلطنا ىتلا ةينيطسلفلا

 نيب « لعف درو لعفو . بذجو دش نيب تاونس ةدع ةضافتنالا هذه حور ترمتساو
 . ةيليئارسإلا تاوقلاو ةينيطسلفلا ةمواقملا ةكرح

 باوجتساب ينيبحلا قوزرمو يرجلا ديلوو كاربلا ملسم باونلا مدقت . تيوكلا يف
 لح ىف ريزولا ةيدج مدع» ببسب حيبصلا لداع ناكسإللاو ءاملاو ءابرهكلا ريزول

 . «روتسدلا نم ١7١ ةداملل هتفلاخمو ةيناكسإلا ةيضقلا

 هسفن نع ريزولا عفادو « 3٠٠١ ربمفون نم نيرشعلا يف باوجتسالا شقون دقو
 هذه نأو « ةثارولاب ةموكحلا عم لماعتت ىتلا تاكرشلا يف هتايكلم ىلع لصح هنأب

 ءايصخش اهريدي ال وهو نينسلا تارشع ذنم ةيموكحلا تاهجلا عم لماعتت تاكرشلا

 هتضراعمل ةثالثو باوجتسالا دييأتل باون ةثالث مدقت « نيفرطلا ةعفارم ءاهتنا دعبو

 : لاق يذلا ةلاضفلا حلاص بئانلا مهنيب نم ناك

 نأ لواحي نم كانه نأ فوشأ سلجملا تيبط )تبي انأ موي لوأ نم .. حيبصلا»
 ريم ةلكشملا 2: ضيئرلا أ >ءيردأ ايم اريصفلا ىرخ ا رأ ةقيرظي عيعصلا لطم
 ال ,ناكسإلا لوقتو مهفطاوع غدغدتو سانلا ىلع هرذت دامرلا لثم يذه .. ناكسإلاب

 . تارارق ثالثلاو . . ريزولا اهردص ىللإ تارارقلاب . . ةلكشملل يين , ناكسإلا وم

 )١( تئج .
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 هلوذه ةيبعشلا تويبلا « '7ةيبعشلا تويبلا نع ملكتي يللإ لوألا رارقلا لوقن
 تيطح انأ سب , اهنوذخاي يللإ بتاورلا فوش ؛ عافدلا ةرازوب نولغتشي نييركسع
 رانيد !رانيد ١58١ هلذخاي دحاو ء١51١1١ هلذخاي دحاو « ”١١١7 هلذخاي دحاو « ةنيع

 ٠٠٠١ ذخاي مكلك نيدعاق ىللإ نم نم !١7١؟... 1١65 رانيدلاب اذه « مهتاشاعم

 !نييتيوك ومو نييركسع هلوذه ؟وهنم ؟!رانيد
 كينإ ؟الهل لوقت نايل 10# هل كاف رافق كبلم ةوروتا ؟:لاقو دوز "ةمكاقوت

 ىلام لزان تنإو 46١ هشاعم ىللإ لاق اذه .. سم اماذه!١6٠8١و ١٠7٠١ ذخات دعاق

 ا ا . «كيف لغش

 ؟ذخاي مج دالوأ سمخ هدنع . . فلأ ىلوألا ةجردلاب يللإ يتيوكلا يبأ»

 ؟ةلكشملاش ؟شيل !رانيد ١" ةدايز عفدي ىبي رامو ١7١٠١ لخاي يركسع اذه!

 نوبي ام ىللإ لوذه !س انلا ىلع اوطغض ىللإ لوذه « سانلا تمّوق ىللإ يذه

 ىتم يل ؟ىتم يل يلوق ؟ىتم يلو !يطعي يبي امو ذخاي يبي يللإ اذه , نوعفدي
 ؟ةياهن ال ام ىلإ بلحنت ةرقبلا نولبقت له« . ىلوق ؟!ةياهن ال ام ىلإ اهبلحت دعقت ة ةرقبلا

0007 
 نع لوقي يناثلا رارقلا ؟لوقيش يناثلا رارقلا : ةيناثلا ةيضقلا . . ةيضق يذه

 جوزتم دحاو اذه !نووسيش اة ةيؤش:فوتشا+ ةيقيوك ةرسأ ِ !اوزلا ةيلمع

 رجاب حار (*7 ينم جوزت 97-1-4778 , مايأ ” دعب بلط مّدق .. 7١-7-98 موي
 !أل لوقن ام هقح !ناكسإلا دنع تبسلا . سيمخلا ةليل جوزت « ينم

 يف ىهتنا نينثا رهش فوش « ” رهش راجيإ لدب ىلع لصح « نيدعب فوشنخ
 راجيإلا لدب ذخايو اهفلي اهيبي ةلغشلا ينعي !؟ ١18- ب قلط « ةثالث رهش !هتياهن

 !هللا ىلع لكوتيو هبيجب هطحيو

 )١( ةضفخنم تاراجيإب اهيبستنم صعبل ًاتويب عافدلا ةرازو رفوت .

 . نكسلل اراقع كلمي الو جوزتم يتيوك لكل «راجيإلا لدب» دنب تحت بتارلا يف ةدايز ةموكحلا فرصت (1)

 . هتجوز قلطي مث نمو ةدايزلا هذه ىلع لوصحلل يروص لكشب جوزتي ضعبلا ناكف
 . نيلاتحم (؟)

 ):( دوصقملا ١1994 .

 . انه (0)
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 مدق 15١-١١-/94 . . . 1١١-١١ يف جوزت يناثلا « يوسيش يناثلا فوشنخ

 كليكو هللا مايأ ةتس !قلط مايأ ةتس دعب 1-5 .. .راجيإ لدب مّدق ...١-5 بلط

 717-4... جوزت 94-98- يدنع فشك « ةنّيع كيطعأ انأ « ثلاثلا قح ىينإ

 نم « ةحلصم اهوقل يإ !قلط ١1١-ا/ . . . راجأ لدب ىلع لصح ١-٠١ . . . بلط مق

 سب نآلا ++ عيتصلا ١17 قلتي ال... عيبضلا ةنك ال نيكلا راض «عيبصلا هيل
 ٌّ هأ6 )3 ءأ ع
 !حيبصلا يصعلاب برصلو !حيبصلا حرطيو « حيبصلا قطني لمدلا ىلع ساد كرحت

 يصوب اي نطح

 نوبلحي نورمتسي مهنوبت ةيعون هلوذه « ةيزابمجلاه ىلوقت !قّلط 1

 انح الو هل لوقن . ال !كدح دنع فقو هل لوقن ةردقلا اندنع امو « ةأرجلا اندنع امو

 !هارو يللإ الو هنم نيفياخ
 ىلع لضف اهل ةرسأ نم ياي « غارف نم ياي وم حيبصلا لداع « سيئرلا خأ

 يف نولوقي ةضورلا باون . . . '7ةضورلاب . ثحاب ةيضقلا هذهب لجر انأو ٠ تيوكلا

 ىللإ مه «هقليهلا» ةنس تراص امل !؟7حيبصلا فسويو ردبلا فسوي . . . نيفسويلا

 . برضي )١(

 . بوبح وأ ةرثب ةروصب لكشتي يدلج باهتلا (؟)
 . ةقومرملا تيوكلا قطانم ىدحإ (0)

 : سرخألا رعاشلا امهمرك يف لاق (؛)

 بهشلا ةعيسلا ناكم نيفسويلاب تغلب دق هللا اهامح تيوكلا نإ

 برعلا رئاس يف امهزعب ينيع ترصب الو ينذأ تعمس ام هللات

 بطي نإو قبعي نإ كسملا نم ىكذأ هرصنع بيط حيبص نب فسويف

 بفي ملو برغي مل دجامألا ردب فرش ىيفو دعس ىف ردبلا فسويو

 م١ صسص « ةغلاثلا ةعبطلا « تيوكلا خيرات , ديشرلا زيزعلادبع
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 مهديفح ىيإ نيحلا « سانلا اومعطأ ىللإ مه . . . سانلا اووآ ىللإ مه . . سانلا اولكأ
 . «خيراتلاب ريصت ام !سانلا قوبي

 ىف ىقبطلا زرفلا وهو باوجتسالا اذه فلخ ىفخما عارصلا ةلخادملا هذه تدسج

 نويتيوكك مهل رظنُي نيذلا لئابقلا ءانبأو ةميدقلا ةيرضحلا تالئاعلا ءانبأ نيب تيوكلا

 تيوصتلا ةسلج يف فالقلا نيسح بئانلا لاق عارصلاو زرفلا اذه حيضوتلو « ددج

 : ربمسيد نم عبارلا يف ريزولاب ةقثلا حرط ىلع
 ةيضق ىف اولاق «ريزولا اذه لجأل لتكتلاو بزحتتلا العف اذه رأ مل وضع انأ»

 ةوبوجتسا اك ؟ةلئاع نبا وم حابصلا دوعس ىخأ اي ؟هتلئاع قح ضرعت نم . . . ةلئاعلا

 نبا وم ناضورلا « ملكت دحم هوبوجتسا فوشأ ؟ةلئاع نب .اوم بيلكلا « ملكت لاق ام

 ؟لئاوع ىلع ملكت ىنعمشإو حيبصلا ىنعمشإ , ملكت دحم هوبوجتسا فتش ؟ةلئاغ
 فحص عبرأ 6 فحص عبرأ ؟بيجعلا اذه وحلا اذه شيلو ةراثإلا هذه شيلو شيل

 . «مولظملا لجرلا ةروص راهظإو نييزتو عيملت سب اهلغش

 نع «ةقثلا حرط» بلط يمدقم ينثل ريزولا يديؤم تالواحم لك نم مغرلابو
 نم اهبلغأ ناك اديؤم نر ١" ىلع ريزولا لصحف « هيلع اورصأ مهنإف هيف رارمتسالا

 امأ « ةموكحلل نيلاوملا لئابقلا ياون ضعب ىلإ ةفاضإلاب ةيمالسإلا تارايتلاو رضحلا
 . ةيعيش هو« ةيلبق ًاتاوصأ اهنم ١7 لكش ًاتوص ١9 ىلع اولصحف ةقثلا حرط وديؤم
 . نودعسلا دما سلجلا هوس رق ىلدأ رضحلل ميتي توصو

 فيلكتلا ةموكح

 لدعلا ريزول باوجتساب فالقلا نيسح بئانلا مدقت ديدجلا ماعلا ةيادب عم

 مدعو «( ةةضقلا دحا لزع يم فسعتلا ىه اياضق عبرا لوح لشاهلا دعس روتكدلا

 دوقع تازواجت ةقحالم ىف ةرازولا لامهإو « دوؤوملا لفطلا ةيضق ىف نوناقلا قيبطت

 ةهجاوم مدع تّلضف ةموكحلا نأ الإ « لدعلا رصق تارادإ لخاد داسفلاو « عافدلا ةرازو
 ةيحصلا ةلاحلا| روهذت انبسبؤ ( هعدذقت نم نيموي دعب اهتلاقتسا تمدقو باوجتسالا

 ةموكح» ناونع تحت ةديدجلا ةرازولا ليكشتب دمحألا حابص خيشلا ماق ء دعس خيشلل

 خيشلا وه ةرسألا بابش نم ديدج رصنع لوخد ةموكحلا هذه تدهشو 2 «فيلكتلا

 لوح ةرركتملا هتاحيرصت دعب كلذ ءاج؛ مالعإلل اريدو حابصلا دمحألا دهفلا دمحأ
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 . ةمألا سلجم تاباختنال حشرتلل هتين

 ءاغلإ اهمهأ ناك ةيبعشلا تارارقلا ضعب ذاختاب اهلامعأ ةديدجلا ةموكحلا تأدب

 روتكدلا ةيلاملا ريزو مدقت ٠٠١١ ويام نم نيرشعلاو عساتلا يفو , يمازلإلا دينجتلا
 قيقحتتلا ةنجل ىلإ نيغالبب حيبصلا لداع روتكدلا طفنلا ريزوو ميهارب إلا فسوي
 ةفيلخلا ىلع خيشلا قبسألا طفنلاو ةيلاملا ريزو دض ءارزولا ةمكاحمب ةصاخلا ةمئادلا

 : نيتيلاتلا نيتيضقلا لوح نيرخآ صاخشأو حابصلا

 :ىلوألا ةيضقلا

 ١9187 ربمتبس رهش يف هيلع ضرع دق ةيلاملا ريزو نأب رامتلا باهولادبع» رارقإ

 هارت يضعنا طيف دعا ونزول حضوأ هنأو « يزكرملا تيوكلا كنبل اظفاحم هنييعت
 لامعأ ىلع فرشي يذلا بصنملا اذه يف هنييعت هعم ىتأتي ال دق يذلا رمألا ةيلحلا
 نع نولطملا ليومتلا نيمأتب ةبوعصلا هذه ليلذتب دهعت دق ريزولا نأو « كونبلا هذه

 هذهب ندنل ىف رامثتسالا بتكم ريدم فلكيس هنأبو ةيبنجألا كونبلا دحأ قيرط

 ةوعدل ةباجتسالا نم هعنمي ام بابسألا نم هل دعي مل دهعتلا اذه مامأ هنأو ؛ ةمهملا

 ملست قيلعت طرشب ضرعلا لبق دق هنأو « يزكرملا تيوكلا كنبل اظفاحم هنييعت
 غلبم ليوحت لعفلاب مت دق هنأو « بولطملا ليومتلا ىلع لوصحلا دعب ام ىلإ لمعلا

 . «ةيلحا كونبلا دحأ عم هباسحل ٠1 خيراتب يتيوك رانيد 0٠٠

 ,(١!ةيناثلا ةيضقلا

 هتميق امب حبرتلاو ريوزتلاو ءاليتسالا اهلالخ نم مت ةيلمع ةرشع ثالث نع ةرابع
 ىلع تايلمعلا هذه تمت « تيوكلا طفن تالقان ةكرش لاومأ نم رالود نويلم

 . 1997 ماع ىتح 1944 ماعلا نم دتقت تاونس ىدم
 رودص عم ارو , ةيمالعإو ةيئاضقو ةيسايس اداه ةيضقلا هذه تذخأ ا

 , 19964 ماعلا يف ندنل يف ةيراجتلا لدعلا ةمكحم نم نيمهتملا دض ماكحألا ضعب

 ءردبلا ناميلس حاتفلادبع تيوكلا تالقان ةكرش ةرادإ سلجم سيئر : ةسمخ ةيضقلا يف نومهتملا )١(

 نيسح ميسن ةيلاملا ةعوجملا ريدم « درزابق ىلع نسح ةيرادإلاو ةيلاملا نوؤشلل بدتنملا وضعلا بئان

 ريزو « (ةيسنجلا يزيلجنإ) دروفاتس يثوميت ةكرشلل لوطسألا تايلمع ريدم « (ةيسنجلا ىندرأ) دمحم

 . حابصلا يبذعلا ةفيلخلا لع يتلا طفنلا



 اديس 2 ا 1 رئارجا طخ يعم دانا حبصأ ل اذه نأ الإ 17
 ةيضقلا جيجأت يف ةنيويصح ىلع ف  «(نطولا» هتفيحصل ةفيلخلا ىلع ٍخيملا

 . ًايمالعإ
 ءارزولا ةمكاحم نوناق قيبطت ىلا تراشاو اهنأشب ةرداصلا ماكحألا تغلآ زييمتلا
 يه ©©

 تالقانثلا تاسالتخا ةهيصق
 هكهيادبلا بلا ةوينعلا
 :ىرمشلا حابص بنك

 سيما زييمثلا ةمكحم تضهر

 ةيضق يف اهماما نيعوفرملا نينعلحلا
 انم طفيلا تالقان ةكرسش تاسالتخا

 .تادب ثنح ىلا ةيبضقلا ندقت

 رِيِبمَتلا ةمكحم تردصا دفف

 فيسوي ديحم رايشتسملا ةسائرب

 ةياينلا نعط ضفرب امكح يعافرلا
 فانثتسالا ةمكحم مكح ىف ةماعلا

 ىدلاو يبحاملا سسرام 3 يس رداصلا

 دولخل ةحرد لوا مكح ءاقلاد ىضق

 .ترادصا ديرات ب نح

 تمكح تانانحلا ةمكحسمس نناكو

 ةرادا سلجم سيئر لوالا مهنملا سبحب
 ردبلا حاتفلأ دبع قيباسلا تالفقانلا ةكرش

 يناثلا مهنملا سيحو .اماع 3 ايبابغ

 كبلاملا نوؤشلل برثتملا ويشعلا بنان

 درزاسيسق نسسح قباسسلا ةيرادالاو

 ايتيوك امهو .اماع 1٠١ ايروضح
 ةمكحملا امهنتمزلاو ةيسنحلا

 نويلم ١١ براقي ام عفدب نيدماضتم
 ثلاشلا مهتملا سيحو .يكريسا رالود
 نسحم ميسن ةيلاملا ةعومجملا ريدم
 ةيسنجلا يندرا وشو اماع 1١١ ايبايمن
 نوبل 1١ براقي ام عفبب همازلاو
 .رالود

 1941 يف اهنأشب ةرداصلا ماكحألا ءاغلإ دعب فحصلا يف «تالقانلا تاسالتخا» ةيضق

 (ةيتيوكلا سبقلا)
 هم

 ريمنبس ١
 ربمتبس نم رشع يداحلا « ءاثالثلا موي يفو « ملاعلا نم رخآلا بناجلا ىلع

 ار ا و يي ا علا ئجوف و«

 ىنبمو « كرويوين يف «ىملاعلا ةراجتلا زكرم» يجربب مدطصت خيراوصك اهمادختساو

 اهفده ةباصإ يف حجنت ملف ةعبارلا ةرئاطلا امأ ء نطنشاو يف ةيكيرمألا عافدلا ةرازو

 رثكأو ليتق فالآ ةثالثلا ةبارق ةيلمعلا هذه ةيحض حار« اينافليسنب ةيالو يف تطقسو

 ليولاب اهيف كراش نم لك دعوتت ةيكيرمألا ةموكحلا لعج ام« حيرج فالآ ةتس نم
 اوناكف ةيسايق ةعرسب ةيلمعلا يذفنم نع ةيكيرمألا تاطلسلا تفشك دقو ٠ وويكلاو

 .١ لومتني ىرخأ تايسنجح نم و ايو ًانطاوم - «ةدعاقلا» ميظنت ىلإ مهعيمج

 )١(جريدة ددعلا , ةيتيوكلا ةعيلطلا 1559 5١١86-78-15.
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 ىنمت ةموكحلا تاكرمتو .. عاستت ثادحألا
 ةديدح ةساحتاب

 ىغالب تدر ءارزولا ةنجل
 بئانلل نيديدجلا ةموكحلا

 ماعلا

 يضاقي ةفيلخلا يلع عافدو
 طفنلا ريزوو ءارزولا سلجم
 تالقانلا ولوؤسمو نيغالبلا مدقتو لورهت ةموكحلا

 ريزولا ضيوفت وأ ديدجلا غالبلا عيقوتاوضفر لورتبلاو

 (ةيتيوكلا نطولا)

 . ناتسناغفأ ىف هافنم نم ندال نب ةماسأ هدوقي يذلا

 : ءادتعالا اذه ىلع بسانملا درلا ددحت يكل ًاليوط ةيكيرمألا ةرادإلا رظتنت مل
 تاطلسلا ىلإ ةدعاقلا ميعز ميلست ناتسناغفأ ىلع نميهملا «نابلاط» ماظن نم تبلطف

 تررقف تاديدهتلا هذهل نابلاط بجتست مل , اهسفنب كلذب موقتس اهنأ وأ ةيكيرمألا

 ىلوأ ةلحرمك ناتسناغفأ وزغب (وتانلا فلح»و ايناطيرب عم نواعتلاب ةدحتملا تايالولا

 ىلع سرخجلا هذه رصتقت ملا «ناهرإلا ىلع نرخلا» هيلع تقلطأ ام لحارم نم

 ليومتو رشنو ةياعرب ماهتالا نارين تحت جيلخلا لود تعقو لب « ةيناغفألا يضارألا

 . ةيسايسلا اهتاطلس عم ةفلاحتملا ةينيدلا اهتاسسؤم ربع ىنيدلا فرطتلا
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 ربمألا ىوس نسلجملا لخكب دحأ الل :بكؤي يخارخلاو 0

 «تالقانلا» غالي تدر «ءارزولا ةمكاحم»
 ةقيلخجلا يلع ناوسع هنعمصت مدعل

 هةفاقلا هةنابئلا ىلاءرءاهتتسالا ةلبش. ءالبو هنم دك هةموكشلا

 بارتلا عم اطاون ربز ريلاو ففمسلا ثحن مدق غالبلا حيبسلاو ءارزولا ملس_ه ريضاشت ةفيلخلا يلم ع عاثر ةئمذ#

 .يريطلمل ا! ملان مك

 ينيضف ناش يف ةماعلا ةبابدتا ىلا ةموكحنا يحنالب نيد
 ةئرش تملعا نبذللا ئبوعرلاو .راهتتسالا ةئيسو :تالفاعلا»

 دش امهفينلت ىلع ايمزع ةقيلحلا يلع خيشلا ع عافسا
 نت قئطتم ىف حيبصلا لداع انقتلا ريزوو ءارزولا سلجم
 فيهن دايشت م ودق يف ملقفستلا تحكم ممق تالفاما غون

 در يف تدتمت سما ةاحاشم ترري .هدهم يف عالفتا داو ىلا

 ةصاخلا قيفحتلا ةدحل هتناعا نإ .غالملا اذهل عيرسو رتبم
 ناوس هنممشت مدقل ةماعلا ةيايفلا ىلا هةرزولا ةمئاحمم

 ةفيلدلا يلع ةستنا لوألا مهنملا

 نيحالسلا ةبسؤف ناش يف سما نارولدنلا تعراسستو
 .سمأ نم لو' ءارزولا رساجم يف ةلاسملا ثحم مدع مرو
 .حييصت لياع ةدقتلا ريزو .نايذقما ناريزولا نمل رباب
 ىلا نيم الملا ميدقت ىلا ييشارتإلا فسوب ةيئاما ريزوو
 يناثلاو .تالقانلل ةيضلم قلعتب ام يف لوالا ةماعلا ةبابنلا

 .رامثتسالا ةنبش تافلاخمب قلعتي ام يم
 تلحبل تاليدعت ةمئازإ:ةيموكح رباصم تحستواو
 اهلوئادث مث يذلا تالقانلا غالب ةعيص ةمئاذو ةمدقم ىلع
 رابثعا ىمع ريبقت نتا اهيلع :رطخب مل. عئاقولا نا ىلا ةريششم
 ءاشريسعت نكمني الو ةئباث اهنا

 ةنحل نأ دح نب ىلع ارظت مل يتلا مايجافملا نكنو

 نس ناثثا مق يثلآ مارزولا ةقكاحمب ةصاقخلا قيقحتلا
 در ىلا تعرامس نسما نم لوا مهملئافسنا ةئالثلا اهئاضما

 ىلع لال دتسسإلا ميقلا .ةناقلا ةبايسلا ىلا تالقانلا مالي
 ركبتي مل دا حابصلا ةقيلجلل يلع مسشلا لوالا مهنملا راوص

 مهبل ونخ رخ ليلا

 ءاهيراجم ىلا ءابملا دوعت نا لبانو .دومقي
 'ةمالا سلجم لجاوجت ىنوث ةولدخ ةلاقثسإلا لك ©

 ومسلا بحاست ريغ سلجملا لهي ىل عيئتتسي دجال, لاق

 تادش نا دكؤنو بوبس ةمكحت ةرمشس ةفث ىلع سمو .ربمالا

 ذئاسإلا هيجوت لواحم نأ ءاوجألا مده لثم يف دمعتي نم
 ىلععم زرت ,اقشنحأ درو نيم الملا ميرفت لباقم يبفو

 نع عافنلا ةئبش رادصا يف لثمت .ايضنأ ىدافمو دينح

 هنف ثيلعأ انانب نسعأ حابشملا يندقلا ةقيلذلا يقع دين

 ءارزولا سلجم دص نيينوباق نيعارجل داخما ىلع اهمرع
 حييصلا دضو

 كيرحت امه زيعارجالا نأ اهئايد يف ةنبهلا تركدو
 هذاننال هنئيش لماكب ءارزولا سلجم دض ةيئازجلا ىوعدلا
 ةيضف يف ةفيلخلا يلع حبشلا دض غالب ميدقتب ارارش
 وأايبففاو سامسأ ال ىل ءارزولا يساحم عدع عغر تالاقانلا

 رويص دقن اصوصخو قالبلا اذه لثم ميشقت ررب اييوتاق

 ءاررولا ةمكاجمب ةصاختل ةفئارلا ؤيلشحنلا ةعدل رارف

 .اهنالاجنس نم عالبلا ءاقلإب ٠٠١1/2/17 حمراتم
 غالبلا مينقت ءارزونا سلجم رار نا عافدلا ةئيك تنرو

 سلجم ىم تردص ةيسايس ةيصون ىمن ءادب يتاب ديدجلا
 ىلع ءادتحلا لكسب امم اشييفتتن ءارزولا نماجم ماقةمالا
 ةفيلخلا ىلع خيضتا وهو نيئطماوملا دحأل ةيدرعلا قوقحنا
 صلخم فيهت ءاجا ءارزولا سلجم رازق ناو ماسحأ

 قلطنب وهف يلاتلابو .ةيسايس ةمَرأ هثريثعا امم ةموكحلا
 ءةينعملا ةهجلل ةرح ربغو ةميدس ريغ ةدارإ نع

 «تاالقانلا تاسالتخا» ةيضق ىف ةموكحلا تاعاللب در

 *..أ ماعلا ىف («ةيجراخلا تارامثتسالا»و

 (ةيتيوكلا يارلا)

 ىلع يكيرمألا موجهلا نم مايأ دعبف « ثدحلا نع ةديعب تيوكلا نكت ملو

 ةدعاقلا ميظنت مساأب يمسرلا قطانلل ةملك ةيرطقلا («ةريزجلا» ةأنق 000 م ناتسناغفأ

 ديزل ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا دد دده « دقو ؛ ةيسنجلا ىتيوك وهو (١)ثيغوب ناميلس

 شيج ىلإ همامضنا» ببسب ةيسنخجلا هنع تطقسأ ىتلا ةيتيوكلا ةموكحلل

 . «ىببنجأ

 )١( سرام ىف ةيكيرمألا تاطلسلا هيلع تضبق 7١1١7 .
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 رباج خيشلا تيوكلا ريمأ ضرعت « 7٠٠١١ ربمتبس نم نيرشعلاو يداحلا يفو
 يفو . جالعلل ندنل ىلإ هرثإ ىلع لقن غامدلا يف دودحم فيزنل حابصلا دمحألا

 ريزول هتلئسأ ليوحتب فالقلا نيسح بئانلا بلاط , ربمفون نم نيرشعلاو يداحلا
 اذه رواحم ترادو « روتسدلا نم )/١571( ةداملل اقبط ياوجتسا ىلإ رقاب دمحأ لدعلا

 ههجاوت مل يذلا قباسلا هباوجتسا ىف اهراثأ ىتلا اياضقلا سفن لوح باوجتسالا

 ةنجل ىلإ هليوحت ةموكحلا تبلط . ناوجتسالا ةشقانمل ةددحملا ةسلجلا ىفو . ةموكحلا

 ةحئاللاو روتسدلا عم هقباطت ىدم ثحبو هتساردل ةينوناقلاو ةيعيرشتلا نوؤشلا
 : ىتآلاب 5٠١7 رياني نم عباسلا يف ةنجللا در ءاجف « ةيلخادلا

 ريسفتب اهريغ نود اهصاصتخا ىلع ةيروتسدلا ةمكحملا نوناق يف صنلا نأ : ًالوأا

 ةيروتسد ةطلس يأ عنمي الو ء ىرخألا مكاحلا بطاخي امنإ روتسدلا صوصن
 اين ابحتالادع ةسزاع دبع ضوصتلا هذه فوق اميف ريسفتلا انهو
 . ةيروتسدلا

 ريسفت ىف ىعيبطلاو ليصألا صاصتخالا بحاص وه ةمألا سلجم نا :ايناث
 . ةفلتخلا ةيروتسدلا هتاودأو هتايحالص مادختسا دنع «روتسدلا صوصن

 قوقحلاب ديقم قح هنأ الإ « ايروتسد ًاقح ناك نإو ناوجتسالا قح نأو . . . . :ًاعبار

 أدبم - ماقملا اذه يف انينعي اميف - اهنيب نمو ىرخألا ةيروتسدلا ئدابملاو
 فقت ىتلا دودحلاو ةلادعلا ةيامحو « ءاضقلا لالقتساو تاطلسلا نيب لصفلا
 ْ نوت اقلاو وشم لا يدرس اعقل دعلا ووك ب اطذم

 نوكت ةطلتنلا دعوت فيتحو ةطلمنلا ره ةييتانينلا ةحلوؤشملا ناسا نإ: انندانس
 نوكي ةماعلا ةباينلاو ءاضقلا لامعأ نع لدعلا ريزو باوجتسا نأو ةيلوؤسملا

 ميظنت نوناق اهصخأو نيناوقلا يف تايحالص نم هكلميام دودح يف

 . ءاضقلا

 ديدحتلو هرظنل احلاص هلعجي ال هب مدق يذلا صنلل ًاقفو باوجتسالا نا : ًاعباس
 . «ميلسلا يروتسدلا ساسألاو لكشلا هداقتفال « هتشقانمل دعوم

 نيرشعو ةسمخب ىلاتلا مويلا ةسلج ىف ةنجللا هتررق ام ىلع سلجما قفاو دقو
 . لامعألا لودج نم ناوجتس الا عفر متف ٠ اتوص
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 ةثالث ٠٠١7 ماعلا دهش دقف  دحلا اذه دنع تاباوجتسالا ةجوم فقوتت مل

 ريزول رهوج نسح روتكدلا همدق سرام نم ثلاثلا يف اهلوأ ناك ىرخأ تاباوجتسا
 ةعماج ىف ماعلا لاملا رده لوح نوراهلا دعاسم روتكدلا يلاعلا ميلعتلا ريزو ةيبرتلا
 نم لوألا يف باوجتسالا ةشقانم مغرو « طالتخالا عنم نوناق قيبطت مدعو « تيوكلا

 حرط بلطل تاوصألا نم فاك ددع ىلع لصحي مل بوجتسملا نأ الإ 7٠07 ليربأ

 . ريزولاب ةقثلا
 ةليودلا كرابمو كاربلا ملسم نابئانلا مدقت « 7٠١7 وينوي نم رشاعلا ىفو

 نم ريثكلا لوح ميهاربإلا فسوي روتكدلا طيطختلا ريزو ةيلاملا ريزول باوجتساب
 فشكلا مدعو « تانيمأتلل ةماعلا ةسسؤملاو « رامثتسالل ةماعلا ةئيهلاب ةقلعتملا اياضقلا

 . تاباختنالا ةرتف ءانثأ يزكرملا كنبلا تاليوحت نع

 ةقثلا خرط هيلط مدقت مو.( ويئوي نم نيرشعلاو عبارلا ف ياوجتسالا شقون
 ا 7” لباقم ةقثلا حرط ىلع قفاوم ريغ اتوص ١7 ىلع لصح هنأ الإ ,ريزولاب

 . هبصنم ىف ءاقبلا نم ريزولا نكم ام اذهو . ءاضعأ ٠ عانتما عم اهل اديؤم

 ءابرهكلا ريزول فالقلا نيسح بئانلا هب مدقتف ريخألاو ثلاثلا ناوجتسالا امأ

 فيظوت يف ريزولا ةسايس لوح ٠٠١7 ربمسيد نم رشع سداسلا يف رايعلا لالط ءاملاو
 ىلع ينازل قواورشأ اذ ةنييصت# ءاذقنلا ىف ريزولا حجت دقو . ةراررلاب اهل ةيبرتتلا
 حرطل بلط هيف مدقي مل يذلا باوجتسالا رواحم يف رظنلل «قيقحت ةنجل» ليكشت

 . ةقثلا

 قارعلاو باهرالا ىلع برحلا
 نم ًاموي 1١١7 دعب هجالع ةلحر نم دمحألا رباج خيشلا ريمألا ومس داع

 عبارلا يفف اذ « قباسلا يف تناك امك دعت مل هومس ةحص نأ حضاولا نم ناك « بايغلا
 نضر راك نأ الإ «. تيوكلا ةعماج ةبلط ىقوفتم مركتب هتداعك ماق 3٠١7 ويام نم

 داقعنالا رود هومس حف ربوتكأ نمش عساتلا يفو ؛ هيلع ةرهاظ تناك «شاعرلا»

 امم رثكأ لوقأ نأ دوأ تنك» : الئاق هتملك ةياهن يف لجترا ف٠ ةمألا سلجم ديدجلا

 . (مكعم ترصق تنك اذإ ينوحماس نكل .. . تلق

 دض نرحلا َهَط راخ ىلع انس كتسوكلا تلخو ماعلا اذه نم ريخألا عبرلا يفو

 مساجو يردنكلا سنأ نايتيوكلا ناباشلا ماق ريوعتك أ نم نماثلا يفف « باهرإلا



 التق امهنأ الإ اكليف ةريزج يف نييكيرمألا دونجلا نم ةعومجم ىلع موجهلاب يرجاهلا
 ىلع ضبقلا ةلودلا نمأ زاهج ىقلا ماعلا سفن نم ربمفون يفو ؛ ةيلمعلا هذه ىف

 ىف «ةدعاقلا» ميظنت ىلإ اهلاسرإو لاومألا عمج ىلع لمعت ةيدوعس -_ ةيتيوك ةكبش

 ىلع رانلا قالطإب يرمشلا دلاخ طباضلا ماق ةيلمعلا هذه نم مايأ دعبو « نميلا

 تايلمعلا هذه تلقتناو « ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ ًابراه رف مث نييكيرمأ نييدنج

 تمضناف « ضايرلا يف ةينكسلا تاعمجملا تاريجفتب لبقملا ماعلا يف ةكلمملا ىلإ

 ةتسوبلا يف بيصأو حرملاو ةايحلا قشمع

 : مايأ ٠١ لبق هءاقدصأ لاس يرحاهلا

 اديهش هللا دنع هبستحن :. ماعلا يأرلا . ل هؤاقشاو همأ

 ليزارمإ رزاجم نع تيوكلا رابحأ هاش ردنكلا سنا
 انوحيدت ام لثم مكحيذل ناكريمأ اي مكنيياح :لافف
 اكليف ىلإ رحبأو اعدوم مهلبق ...احابص ةسردملا ىلإراغصلا هتوخإ لصوأ #

 :نيدهاجللا,ل هتاكلتممب عربتت نأو هبايث يف نقدي نأب هتدلاو ىصوأ#

 .شروب . ىرتشاو طفنلا يف هلمع كرت سنأ لاخ نبا يرجاهلا مساج ا#

 , لك مايل و نام وسع هوب طل ال روصبص يك عال هيلا

 «اكليف» ةيلمع
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 فيثكتب ةدحتملا ةكلمملاو ةدحتملا تايالولا تأدب « هتياهن نم ماعلا بارتقا عمو

 نيبو هنيب طبر ةقالع دوجو ةعيرذ تحت نيسح مادص يقارعلا سيئرلا ىلع اهموجه
 لماشلا رامدلا ةحلسأ نم لئاه نوزخمل مادص كالتما ىلإ ةفاضإلاب . «ةدعاقلا» ميظنت

 حلاصم اهيف برضيس يذلا «ةدعاقلا» ميظنتل اهررمي دق ىتلا ةيواميكلا ةحلسألاو

 نم عباسلا يف يقارعلا سيئرلا ماق . طغضلا اذه نم فيفختللو « ةيبرغلا لودلا

 بعشلا ىلإ ةلاسر» ناونع تحت يتيوكلا بعشلا ىلإ راذتعا باطخ هيجوتب ربمسيد

 مايق نم ريذحتو ديعوو ديدهت اهنطاب نأ الإ راذتعا ةلاسرلا رهاظ ناكو « «تيوكلا يف

 احضاو كلذ ناك « قارعلا برض ىف ةيناطيربلاو ةيكيرمألا تاوقلا ةدعاسمب تيوكلا

 مدعب يحوي يذلا ةلاسرلا ناونع يف «تيوكلا يف بعشلا» ةملكل هماذختسا نم

 . اههاجتا هتين ءوسو تيوكلا لالقتساب هفارتعا
 عمو « ةيبرعلا ةعماجلاو ةدحتملا ممألا يف باطخلا اذه ىلع درلاب تيوكلا تماق

 سيئرلا بلاطو « تيوكلاب زكرمتلا يف ةيكيرمألا دوشحلا تأدب "٠٠١ ماعلا ةيادب
 بجتسي مل « هتلئاع عم قارعلل هترداغمو ةطلسلا نع نيسح مادص يحنتب يكيرمألا

 عمو « مهل ةربقم نوكيس قارعلا نأب ناكيرمألا دعوتو بلاطملا هذهل يقارعلا سيئرلا

 ينوت يناطيربلا ءارزولا سيئرو شوب ويلبد جروج يكيرمألا سيئرلا هجو رياربف ةيادب
 مايقلل عيباسأ ” هالهمأو . هتحلسأ نع فشكلل ىقارعلا سيئرلل ريخألا امهريذحت ريلب

 :هكلذب

 يسورلاو يناملألاو يسنرفلا ركسعملا نم ةديدش ةمواقم يكيرمألا عافدنالا هجاو

 نأ الإ . ةيسامولبدلا دوهجلاو شيتفتلا تايلمع رارمتسال وعدي ناك يذلا ىنيصلاو

 نم رشع سداسلا يفف « اهفقوم نع ةدحتملا تايالولا ينث يف عفنت مل ةمواقملا هذه
 ءارزولا سيئر ةقفرب لاغتربلا يف ًايفحص ًارقؤم يكيرمألا سيئرلا دقع « 7٠١ سرام

 /؟ نيسح مادص هيف لهمأ يلاغتربلا ءارزولا سيئرو ينابسألا سيئرلاو يناطيربلا
 تأدبف « يدحتلا يف رمتسا ىقارعلا سيئرلا نأ الإ قارعلا ةرداغمو مالستسالل ةعاس

 . نمألا سلجم نم يعرش ءاطغ الب سرام نم رشع عساتلا يف قارعلا ىلع برحلا

 تاوقلا مادختسال اهيضارأ حتف ىلع ةقفاوملا ةديحولا ةلودلا تيوكلا تناكو

 اهلعج ام اذه « كلذ نع ةيدوعسلاو ايكرت عانتما دعب قارعلا ىلع موجهلل ةيكيرمألا

 . ةيرشب رئاسخ يأ نع رفست مل اهنأ الإ , ةيقارعلا دوكس خيراوص تاجومل افده
 ةيكيرمألا تاوقلا تنكمت ليربأ نم عساتلا يفف « ًاليوط قارعلا ةمواقم رمتست مل

 ابك



 دقو « ةيغاطلا طوقسب لافتحالل جورخلاب نييقارعلا عيماجم تاأدبو دادغب لالتحا نم

 الإ « ةيقارعلا لماشلا رامدلا ةحلسأ نع ثحبلل ةثيثح ادوهج ةقحاللا ةلحرملا تدهش

 كلذ نع اتضوع نيتلا ةيناطيربلاو ةيكيرمألا نيتموكحلا جرحأ امم لشفلاب تءاب اهنأ

 هسفن مادص ىلع ضبقلاو « ويلوي يف نيسح مادص يصقو يدع لتق نم نكمتتلاب

 يقارعلا سيئرلا ةلاسرل يفرحلا صنلا
 يتيوكلا بعشلا ىلإ نيسح مادص
 تيوكلا يف بعشلا «انبا ةونألا اهيأ

 ...مكيلع مالسلا

 كئلوا نم قارعلا يف مكناوخاو مكيلا ءاسا نم ءوسلا يف نعسما املك
 قئارحو اررش مهنم ةولبلا راثا مكعم وأ مكدعب انتءاجبو مهب متيلتبا نيذلا

 رمتستس اهنظنو ةيضاملا سنسلاو ماوعالا لالخ ىفطنت نل ةرمتسم
 ةتردق ىلع انيه ربتعي امل ميظعلا رداقلا دابعلا بر ىذا اذا الإ قحال نمرل
 رسي اهب اهباصت يف رومالا عضيو ذؤم وه ام يفليو دقعم وه ام لحيف
 .نينمؤم موق بولك

 «تيوكلا يف بعشلا» ىلإ يقارعلا سيئرلا باطخ
 (ةيتيوكلا ةسايسلا)

 ٠٠١ تاباختنا
 يرابينلا هللادبع بئانلا مدقت 0 ماعلا ةيادب تدهش« ىلخما ىوتسملا ىلع

 عورشم لوح رارش هللا فيض دمحم ءارزولا سلجم نوؤشل ةلودلا ريزول باوجتساب
 عابتا نود ءارزولا سلجم امهيلع قفاو نيذللا «ةليسولا» عورشمو «ناريخلا ئلآل»

 اهيلع سفانتت ةماع تاصقانمك عيراشملا هذه حرطت ملف . ةحيحصلا تاءارجإلا
 . ةلودلاو ماعلا لاملا ةحلصم يف بصي ال امم تاكرشلا

 لواح دقو « *3٠١ رياني نم نيرشعلاو عباسلا يف باوجتسالا رارش ريزولا هجاو
 ةموكح يف تمت اهيلع ةقفاوملا نوكل عيراشملا هذه نع هتيلوؤسم مدع حيضوت ريزولا
 مت نأ دعبو « ءارزولا سلجم نوؤشل ةلودلا ريزو سيلو ةيلاملا ريزو اهنع لوؤسملاو « ةقباس

 اذه دض يلبقلاو ينيدلا رايتلا نم سلجملا ةيبلغأ تتوص ريزولا نع ةقثلا بجح بلط
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 يضم ىنارارتك رولا ينل بلافلا
 ريزول باوجتساب ناعيرشلا دمحأ بئانلا مدقت ليربأ نم نيرشعلاو نماثلا يفو

 ىلع ةيلك ةبلط تانييعت ىف ةاواسملا مدع لوح حابصلا كرابملا رباج خيشلا عافدلا

 25٠١ ويام نم رشع ىداحلا ةسلج يف هباوجتسا بحس هنأ الإ , ةيركسعلا ملاسلا

 سلجملا تاباختنا يف حيشرتلاو تيوصتلا يف ةأرملا قح رارقإ مت ةسلجلا سفن يفو
 . يدلبلا

 ىف ديدجلا سلجملا تاباختنا تدقغو « ةيروتسدلا هتدم ١944 سلجم لمكأ

 ةقباسلا هدعاقم بلغأ يندملا رايتلا ةراسخ جئاتنلا ترهظأو « 7٠0 ويلوي نم سماخلا
 ناوخإلل ةليقث ةراسخ جئاتنلا تدهش اضيأ ؛ ةقباسلا ةموكحلا عم هفلاحت ببسب
 . (١/ًاحشرم ١4 نم ءاضعأ 7 مهنم زاف ثيح نيملسملا

 ءارزولا ةسائر نع دهعلا ةيالو لصف
 ًاراظتنا ةمكاحلا ةرسألا وحن هجتت راظنألا تناك « ةلداعملا نم رخآلا بناجلا ىلع

 ةيحصلا ةلاحلا ببسب دهعلا ةيالو نع ةموكحلا ةسائر لصفب ىخيراتلا اهرارقل

 ىلإ ةيكيرمألا ةرافسلا قئاثو ىدحإ ريشتو « حابصلا هللادبعلا دعس خيشلل ةروهدنملا
 امع هتيقرب يف يكيرمألا ريفسلا بتكف « ةرسألا باطقأ نيب تاثحابملا هذه ليصافت

 ةسائر لقن ةدشب نومواقي حابصلا ةرسأ نم «ملاسلا» عرف نأ وهو رداصملا دحأ هيلإ هلقن

 هيخأ هّجوف دمحألا رباج خيشلا ريمألا ومس امأ ء دمحألا حابص خيشلا ىلإ ءارزولا

 خيشلا عمتجا تاهيجوتلا هذه ىلع ءانبو « رارقلا ذاختا لبق «ملاسلا» عم ةلأسملا لحل

 ملاسلا يلعلا ملاس خيشلا «ملاسلا» عرف ديمعو ينطولا سرحلا سيئرب دمحألا حابص

 . عوضوملا لوح ثحابتلل ويلوي نم رشاعلا يف حابصلا
 دهعلا ىلو ةقفاوم ذخأ هيلع نأب حابص خيشلا ملاس خيشلا ربخأ عامتجالا ءانثأ

 خيشلا نأ الإ « كلذ يف عورشلا لبق ءارزولا ةسائر لقن ىلع هللادبعلا دعس خيشلا
 تاباجإ ةثالث ىلع دعس خيشلا نم لصح هنكل؛ 0

 ةيناثلا ةرملا يفو « ءارزولا ةسائر لقن ىلع دعس خيشلا قفاو ىلوألا ةرملا ىفف

 قفاوي ملف ةريخألا ةرملا امأ « ءارزولا سيئرل ابئان دهف خيشلا هنبا نييعت 0 طرتش

 َ 45ص 16 ص 6 تيوكلا ىف ةيسايسلا تارايتلاو ةطلسلا 34 يديعسلا حلاص )1(
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 أدبيف زيكرتلا ىلع ةردقلا هدقفت ةيحصلا هتلاح نإ ثيح ةيلمعلا ىلع اتاتب اهيف
 . «؟اذه نم لزنم»و «؟تنأ نم» لؤاستلاب

 لاقتنال همعد ىدم نع ملاس خيشلا حابص خيشلا لأس عامتجالا ةياهن يفو
 ملاس خيشلل ًالاؤس حابص خيشلا هجوف « معدلا ميدقت ملاس خيشلا ضفرف هيلإ بصنملا
 خيشلا جرخف , همهفي ال هنأب ملاس خيشلا هباجأف يتيوكلا روتسدلل همهف ىدم نع

 . !١!«كنيراعب ىلإ دُع اذإ» : لاقو ًابضاغ عامتجالا نم حابص
 لقنلا ةيلمع ىلع ةقفاوملا وه حابص خيشلل ًالزانت كلذ دعب «ملاسلا» عرف مدق

 نع نلعأو ضرعلا اذه حابص خيشلا ضفر ؛« ءارزولا رايتخاب (ملاسلا) مهمايق لباقم

 ءارزولا ةسائر لاقتنا مسح مدع لاح نول دالبلا ةرداغمو ةموكحلا نم ةلاقتسالاب هتبعر

 حابص خيشلا بلط ىلع «ملاسلا» عرف قفاو رارصإلا اذه مامأ . عوبسا لالخ هيلإ

 نييعتب يريمألا موسرملا ردص اذكهو , ىوقلا زكارم نع مهداعبإ مدعب تاديكأت لباقم
 . 3٠١ ويلوي نم رشع ثلاثلا يف ءارزولا سلجم ًاسيئر دمحألا حابص خيشلا

 ظحالملا نم ناكو « ىلاتلا مويلا يف ةديدجلا ةيموكحلا ةليكشتلا نع نالعإلا م
 خيشلل فيلحلا حابصلا دلاخلا دمحم خيشلا قباسلا ةيلخادلا ريزو ىلع اهلومش مدع

 حالصإ ىلإ فدهت ةموكحلل ةديدج تايولوأ حابص خيشلا عضو دقو « هللادبعلا دعس
 . ةيداصتقالاو ةيسايسلا عاضوألا

 اهقوقح ةأرملا ءاطعإ ىلإ تاهجوت حابص خيشلل تناك يسايسلا لاجنا ىفف

 لواح يداصتقالا لاجملا ىفو « ٠١ ىلإ ؟5 نم ةيباختنالا رئاودلا ددع ليلقتو ةيسايسلا

 ءاطعإو ةصخصخلا عيجشتو يبنجألا رمثتسملل يطفنلا عاطقلا باوبأ حتف حابص خيشلا
 ىرخأ ةيحالصإ تابغر حابص خيشلل تناك اضيأ « ةصاخلا تاعماجلل صيخارت
 لالخ نم «هافرلا ةلود» ةركف رييغتو ةموعدلملا علسلا ىلع يموكحلا قافنإلا ديشرتك

 . (17ةلودلا كالمأ يضارأ تاراجيإ عفرو قّرُطلا مادختسا ىلع موسر ضرف

 )١( مقر ةقيثولا ء سكيليكيو عقوم 0316101/8113101 .

 ريفسلا ردصم دوجو مدع ببسب اهيف درو ام دكأتلا مدع ىلع ديدشتلا عم « ةيقربلل ةيفرح ريغ ةمجرت

 ثدحلا عقوم يف . ]

 )١( 03161)آل/4115343 مقر ةقيثولا « سكيليكيو عقوم .

 (دمحألا حابص خيشلل صاخلا راشتسملا) ةراشب هللادبع ريفسلا نع ًالقن .

 مو



 دعس خيشلا خيراتب ديشي دمحالا حابص

 ةسائرلا نع ةيالولا لصف :تيوكلا
 قيقحتل هموكحلا ةدايق ىف فلس ريخل فلخ ريخ

 ] ةيتيوكلا تاحومطلا

 هنط و اباضف لمحب دمحألا حابص
 ةيخيرانلا لحارملا ىدأ يف

 ءارزولا ةسائر نع دهعلا ةيالو لصف

 (ةينانبللا ريفسلا)

 يراجنو يلامزكرم
 دعس خيشلا بولسا نع ةموكحلا ةدايق يف هبولسا زيمي نأ حابص خيشلا لواح

 ةرايزب اهنشد ةيداصتقا تالوج ىف نييتيوكلا لامعألا لاجر باحطصا لالخ نم

 تايقافتالاو تاقفصلا ضعب دقع ةردابملا هذه تدهشو « ةيعانصلا ةيويسآلا لودلا

 راهدزاو مدقت نم هآر امب حابص خيشلا باجعإل ناك ًاضيأ « لودلا هذهو تيوكلا نيب

 يلام زكرم ىلإ تيوكلا ليوحت» راعش قالطإ يف رثأ ةروفاغنسو غنوك غنوه يف
 . «يراجتو

 ,روهدتملا يحصلا عضولا بحاص دعسلا خيشلا طاشنو هطاشن نيب ةلضافمللو

 تادايقلاب اهلالخ نم ىقتلا ةلودلا تارازول ةيناديم تارايز ةلسلسب حابص خيشلا أدب

 نطاوملا نم ةبيرقلا عيضاوملا لوح ةيلبقتسملا هططخ مهنم لك حرش نيذلا ةيرازولا
 ةفثكم ةيمالعإ ةيطغتب تارايزلا هذه تيظح دقو . ةحصلاو ميلعتلاو ناكسإلاك

 . ديدجلا دئاقلا ةيبعش نم تعفر

 ةيمست نع شوب ويلبد جروج يكيرمألا سيئرلا نلعأ . 7٠٠١4 ماعلا ةيادب عمو

 هل



 معادلا اهفقوم ىلع اهل ةأفاكم -وتانلا فلح جراخ - ًايجيتارتسا ًافيلح تيوكلا
 بئانلا مدقت رياربف نم نيرشعلاو عبارلا يفو . قارعلا ىلع اهبرح يف ةدحتملا تايالولل

 اياضقلا نم ديدعلا لوح يرونلا دومحم ةيلاملا ريزول هجوم ناوجتساب كاربلا ملسم

 نع ةيتيوكلا ةيوجلا طوطخلا لزانتو «(نيرقلا قرش) يفرح ا ةريطف وبأ» عورشم اهمهأ
 ىلع ناوجتسالا زكر ًاضيأ « ةيقارعلا ةيوحجلا طوطخلا ىلع اهتاقحتسم نم ريبك ءزج

 ةئيهلا ةيكلمو رامثتسالل ةماعلا ةئيهلل سدتنملا وضعلا قباسلا هسيئر نم ريزولا ءاقتنا
 . «نانبل ونيزاك» مهسأ نم /0ه١ل ةكلاملا «ارتنإ) ةكرش يف

 دّيَأ نيفرطلا ةعفارم دعبو « 7٠١4 سرام نم نماثلا يف باوجتسالا ةشقانم تمت

 ريزولاب ةقثلا حرط بلط ميدقت متف ءطقف دحاو بئان هضراعو ساون ” ناوجتسالا

 ظفاح كلذبو , ” عانتما عم "5 ةقفاوم مدعو ابئان 7١ ةقفاومب باونلا هيلع توصو

 . هبصنم ىلع ريزولا
 دمحم ةحصلا ريزول باوجتساب فالقلا نيسح بئانلا مدقت رهش نم لقأ دعب

 ضعبو ناسنإلا قوقح كاهتناو اهشيفطتو ةينطولا تاءافكلا ةبراحم لوح هللاراجلا
 وضعلا نأ الإ «. 7٠١ 4 ويام رد عر يناباوتمالا ةشقانم تمتو « ةيرادإلا تافلاخما
 يذلا ريزولاب ةقثلا حرط بلط ميدقتل تاوصأ ةرشع نيمأت نم نكمتي مل بوجّتسملا
 ثيح ريمألا ومسل ةيحصلا ةلاحلا رقهقت رارمتسا 7٠٠١4 ماعلا دهشو , هبصنمب ظفتحا
 مهاس « ةمألا سلجم يناثلا يعيرشتلا لصفلل هحاتتفا ءانثأ فعضلا ةياغ يف رهظ

 يلول ةرامإلا دنسم لاقتنا لوح ةيؤرلا حوضو مدعل ةمكاحلا ةرسألا رارطضا يف كلذ

 سرحلا سيئر حنمب أرمأ ريمألا ومس ردصأف « لضفأ ةيحص ةلاحب نكي مل يذلا دهعلا

 نيب تانزاوتلا ةداعإ راطإ يف هبلطل ةيبلت «ومس» بقل ىلعلا ملاس خيشلا ينطولا

 . ةرسألا ساطقأ

 5 !!يميداكأراتس

 دشارلا ىلعو يفيلملا دمحأ نابئانلا مدق ربمفون نم نيرشعلاو يداحلا يفو

 ةردلبلا ناسف لوح رادع هللا قفا يحتم: دارزرلا نيلحم نرؤعل ةلودلا نزول اوجه
 باوجتسالا اذهل ةيقيقحلا ةلاسرلا نأ الإ « ناونلا ةلئسأ ىلع درلا مدعو ةعارزلا ةئيهو

 ةيكمسلا ةورثلاو ةعارزلل ةماعلا ةئيهلا سيئر ىلإ ةموكحلا سيئر نم ةهجوم تناك
 رم دقو « هرواحم يف ةدراولا اياضقلا بلغأب لوألا ينعملا ىلعلا ملاس دهف خيشلا
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 رايقلا باونو لئابقلا نيب ةيغاط ةيبعشب عتمتي يذلا ريزولا ىلع ًالهس باوجتسالا
 نود نم ةدراولا اياضقلا لوح «قيقحت ةنجل» ليكشت بلطب هومدقم ىفتكاف « ىنيدلا

 . (١)ةقثلا حرط بلط
 يف هطاشن فثك يذلا ينيدلا رايتلا ناكف ٠٠١4 ماعلا نم ربكألا حبارلا امأ

 م مهنم بابشلاو ٠ اموفع لئابقلا ءانبأ نيب هتيبعش نم داز امم ةيجراخلا قطانملا

 ماع 18 ىلإ 7١ نم بخانلا نس ضفخب ةبلاطملا يف عراسي هلعج ام اذه «. صاخ

 ةغبصلا ءافضإ يف يريهامجلا هحاجن دعبو « بازحألا راهشإب حامسلا ىلإ ةفاضإلاب
 ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف امنيسلا رود قالغإك اياضقلا نم ديدعلا ىلع ةينيدلا

 لسلسم ضرع عنمب ءالؤه بلاط « سرادملا ىف ايرايكعا ىقيسوملا ةدام سيردت لعجو

 ناونع رييغتب انقر اوبلاطو « تالفح دهاشم ىلع هئاوتحال يناضمرلا «ىوقلا ايند)

 تناك ثيح « «ةجولفلا يف بح» ىلإ «ةجولفلا يف يترك نم ةيديموك ةيحرسم

 يكيرمألا شيجلا دض - ةينسلا - ةيمالسإلا ةمواقملل ًازكرم ةيقارعلا ةجولفلا ةنيدم

 . قارعلا ىف

 نم ةعومجم تماق ةيداليملا ةنسلا سأرو «سمسركلا» دايعأ مسوم بارتقا عمو 5
 ةئنهت مدعو « ءارهجلا يف سمسركلاب لافتحالا تاودأ عيب عنمب ةبلاطملاب نييمالسإلا

 رايتلا باون مدقت ٠٠١4 ربمسيد نم نيرشعلاو يداحلا يفو « مهدايعأب نييحيسملا

 يئابطبطلا ديلو روتكدلاو ملسملا لصيف روتكدلاو يزنعلا درب داوع روتكدلا ىنيدلا

 : ةيلاتلا اياضقلا 0 نسحلا وبأ دمحم مالعإلا ريزول باوجتساب

 : (يميداكأ راتس» يئانغلا جمانربلا لفحل مالعإلا ةرازو صيخرت -

 . «رأتس ربوس» يئانغلا جمانربلا لفحل مالعإلا ةرازو صيخرت -

 طباوض ةفلاخم اهيف مت ىتلاو كرابملا رطفلا ديع تالفحل مالعإلا ةرازو صيخرت -
 . تالفحلا

 . ةيئامنيسلا مالفألا ىلع ةباقرلا فعض -

 . (ةجولفلا يف بح) ةيزازفتسا تايحرسمل صيخرتلا -
 . ةيعالخلا ةيئاضفلا تاونقلا ةرفش كف ةزهجأ عيب فقو مدع -
 . روجفلاو قسفلا ىلع ضحت ىتلاو «نونفلل ىلعألا سلجما» تارادصإ -

 )١( مقر ةقيثولا ء. سكيليكيو عقوم 11/8174425]04161 .
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 2 7٠١٠8 رياني نم ىناثلا ىف ريزولا ةلاقتسا ببسب باوجتسالا ةشقانم متت مل

 نإف هفقوم ةيذاحم نييمالسإلا نم هيبوجتسم عانقإ ىلع ريزولا ةردق ةلاحتسا معرو

 ضقن هرارق ببسب ىلاربيللا رايتلا معدل هنادقف ناك ةلاقتسالا ءارو يقيقحلا ببسلا

 ببسب «ماعلا يأرلا» ةديرجل ةكلاملا ةكرشلا لييستب يضاقلا زييمتلا ةمكحم مكح

 لامج بئانلا مدقت نسحلا وبأ ةلاقتسا نم نيموي دعبو . اهكالم نيب رئادلا فالخلا

 ةقلعتملا ةينفلا عيضاوملا ضعب لوح رقاب دمحأ لدعلا ريزول هجوم باوجتساب رمعلا
 ٍ (")صقلا نوؤشل ةماعلا ةئيهلا» لمعب

 ةريزجلا دوسأ

 ءاضعألا ىفتكا دقو ؛« ٠٠١ رياني نم رشاعلا يف باوجتسالا ةشقانم تمن

 ءاسم ىفو « اهيف للخلا حالصإو هيف ةدراولا اياضقلا ةعباتمل ةنجل ليكشت بلط ميدقتب

 نميأ بيقرلاو يبويألا دمحأ لوأ مزالملا داهشتسا ربخب نويتيوكلا قعّص « هسفن مويلا

 دوسأ» مسا اهسفن ىلع تقلطأ ةيباهرإ ةعومجم دارفأ عم ران قالطإ لدابتب دوشرلا

 ثيح نزحلاب بعرلا اهيف طلتخي ةلاح ةيلاتلا مايألا يف تيوكلا تشاعو « «ةريزجلا

 نمألا لاجر نيب تادراطملاو تاهجاوملا نم ديدعلا ةينكسلا تيوكلا قطانم تدهش

 يف نيرخآ ةباصإو دمح وب يلع لوأ بيقرلا لتق نم اونكمت نيذلا ةيلخلا هذه رصانعو
 ْ ْ . رياني نم نيثالثلا

 فيلخ رماع ةعومجملا ميعز لزنم نمألا تاوق ترصاح «ىلاتلا مويلا يفو
 اهيف مت ةسرش ةهجاوم دعب هسفن ميلستب ماقف «ريبكلا كرابم» ةقطنم يف ('7يزنعلا
 نع نالعإلا مت ةلودلا نمأ يف تاقيقحتلا نم فّينو عوبسا دعبو « هقافر نم 4 لتق

 . «ةيبلق ةمزأ» ببسب هتافو

 ةيمروب هللا فيض روتكدلا بئانلا مداقت سرام نم نيرشعلاو عبارلا يفو
 ءادتعالا ثداوح لوح هللاراجلا دمحم روتكدلا ةحصلا ريزول هجوم ساوجتساب

 راشتنا ىف ةرازولا ةمهاسمو تيوكلا تايفشتسم ىف ةيبطلا ءاطخألاو ىسنجلا

 رواختم نمض ماعلا, ل املا ىلع: يدفتلاو قونانقلا مارعجا هدنغ ناك ًافيأ «تحارداملا

 )١( مقر ةقيثولا . سكيليكيولا عقوم 81136/)0[0516 .

 ) 79 )0اماع .
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 باون ةرشع مدقت ةعفارملا دعبو ٠ ورنا نيف عارلا ف طنايا يدل باوجتسالا

 2 همعلب ةموكحلا 3 مدعب سحأ امدعب ةلاقتساالا رثآ يذلا ريزولاب ةقثلا حرط بلطب

 (١)اهل نيلاوملا 0 حرط بلط ىمدقم بلغأ ناك ثيح

 ةيسايسلا ةأرملا وقح

 نيمأتل قاسو مدق ىلع لمعت ةموكحلا تناك « ةلداعملا نم رخآلا فرطلا ىلع

 ةيسايسلا قوقحلا ءاطعإ» نوناق ىلع تيوصتلا ىف ةمداقلا اهتكرعمل ةيفاكلا تاوصألا

 أدب ضراعمو ديؤم نيب عمتجملا يف داح ماسقنا نوناقلا اذه رارقإ بحاص دقو ؛ «ةأرملل
 قيرفلا أدبف . ٠٠١5 سرام نم عباسلا يف ةمألا سلجم مامأ نوناقلا يديؤم عمجت يف

 ةعيرشلا عم نوناقلا اذه نمراعت عراشلا عانقإل تارظانملاو تاودنلا دقع يف رخآلا

 ضراعملا 0 لواح ا . «ةماعلا ةيالولا» ةأرملا ىلع تمرح يتلا ةيمالسإلا

 قاروألا طلخل ةأرملا نوناق عم «نييركسعلا ةكراشم»و «بخانلا نس ضفخ» ماحقإ

 ةأرملا ءاطعإ ربتعا 0 حابص خيشلا نأ الإ « نوناقلا بحس ىلع ةموكحلا رابجإو

 عم لماعتلا يف هتردق ىلع اهلالخ نم نهربي ةيصخش ةكرعم ةيسايسلا اهقوقح
 . ةمألا سلجم

 تدهشف نوناقلا ىلع تيوصتلا ةنياح سلجملا دقع ويام نم رشع سداسلا يفو

 ًاتوص 7” ب تيوصتلا ةجيتن تءاج نأ ىلإ يسايسلا رفلاو ركلا نونف عيمج ةسلجلا

 قح ىلع ةأرملا تلصحف « سلجما سيئر عانتما عم افرام ”7و نوناقلا ىلع [قفاوف

 ةعيرشلا يف ةدمتعملا ماكحألاو دعاوقلاب مازتلالا» طارتشا عم حيشرتلاو باختنالا

 . لبقتسملل كرث ماكحألاو دعاوقلا هذه ريسفت نأ الإ . «ةيمالسإلا

 نييعت ىرشب ةيتيوكلا ةأرملا تقلت نوناقلا رارقإ ىلع رهش نم لقأ رورم دعبو
 رشع يناثلا يفو « يدلبلا سلجملا يف رحبلا ةيزوف ةسدنهملاو حابصلا ةمطاف ةسدنهملا

 ةيتيوك ةريزو لوأك كرابملا ةموصعم ةروتكدلا نييعت نع حابص خيشلا نلعأ وينوي نم
 . ةيرادإلا ةيمنتلاو طيطختلا ةرازو ةبيقح دلقتت

 نم رشع عبارلا يفف ؛« ةمهملا ةيميلقإلا ثادحألا ضعب ةلحرملا كلت تدهش

 ىدأ ريبك راجفنال يريرحلا قيفر قباسلا ينانبللا ءارزولا سيئر بكوم ضرعت « رياربف

 . 88ص . تيوكلا يف ةيسايسلا تارايتلاو ةطلسلا . يديعسلا حلاص(١)



 بزحا»و ةيروسلا ةموكحلا ىلإ هجوتلا يف ماهتالا عباصأ تقباست دقو . هلتقم ىلإ

 نم ياحسنالل ةيروسلا ةدايقلا ىلع ىلودلا طغضلا ةدايز ىلإ ىدأ امم ىنانبللا «هللا

 + ه>كيض نيش اقرأ ل998 ليربأ نيف ويرتتعلاو سلاسل ىف عام اذخو هانا
 ه" لتقمب تببستو؛ ندنل يف قافنألا ورتم تاراطق تفدهتسا ةيباهرإ تايلمع

 ةكلمملا تنلعأ سطسغأ رهش نم لوألا مويلا يفو « نيرخأ ٠ ةباصإو اهم

 هدهع يلو ىلإ مكحلا لاقتناو زيزعلادبع نب دهف كلملا ةافو نع ةيدوعسلا ةيبرعلا
 . زيزعلادبع نب هللادبع ريمألا

 !!رانيد نييالم ةعبس
 ليصافتو ديدجلا كلملل ةعيابم دهاشم نم اهبحاص امو دهف كلملا ةافو تلعشأ

 . حابصلا دمحألا رباج حخل تيوكلا ريمأل ةيحصلا ةلاحلا سجاه ةطلسلا لاقتنا

 تاعئاشلا كولت نسلألا تأدبف . ًاموي 7١ نم رثكأل دالبلا جراخ هدوجو عم اصوصخ

 جالعلا ةلحر نم هتدوع روف مكحلا تيبل ةبيرق تابيترت دوجوو ةيحصلا هتلاح لوح
 خيشلا ىلع ةحضاولا اهراثآ ةخوخيشلا ضارمأ تكرت دقو . سطسغأ نم عساتلا يف

 يفو « هرهظم ةوتفب مامتهالاو هرعش غبص ىلع يضاملا يف ًاصيرح ناك يذلا رباج
 جالع ةلحر ىف دالبلا هللادبعلا دعس خيشلا رداغ . سطسغأ نم نيرشعلاو يناثلا

 تاحيملت عم نمازتلاب كلذ مت« مكحلا تيب بيترت تاعئاش بوسنم عافترا ىلإ تدأ

 ةهج نم ىلعلا ملاس خيشلا ينطولا سرحلا سيئرو « ةهج نم ءارزولا سيئرل ةيفحص
 . ىرخأ

 نيخيشلا ةدايقب نيركسعم ىلإ ةرسألا ماسقنا ةلاح تاعئاشلا هذه تلوانت

 لزانت ىلإ حمطي دالبلا ىلع نميهملاو لوألا ركسعملا « ىلعلا ملاسو دمحألا حابص

 مدع ببسب دمحألا حابص خيشلا ةحلصمل دهعلا ةيالو نع هللادبعلا دعس خيشلا

 رباج خيشلا ريمألا ومس ةافو لاح ىف مكحلا ماهم ةسرام ىلع (دعس خيشلا) هتردق

 ةيالوب اكسمتم ناكف دمحلاو ملاسلا عرف لثمي يذلا ناكل ركسعملا امأ .دمحألا

 . دمحألا رباج خيشلا ةافو ةلاح ىف هترامإ ىلع ًأرصُمو دعس خيشلل دهعلا

 عراشلا لعافت ىدم سايقل رابتخا تانولابك تاعئاشلا حالس ناقيرفلا مدختسا

 نع دهعلا يلوو ريمألا يحنتب ةعئاش جرخت ةراتف « ةحورطملا تاهويرانيسلا عم

 يتلا تارييغتلا نع الع هه صتو ةرانقالاب ىلعلا ملاس خيشلا ةبلاطمو امهيبصنم

 مك



 نم ةرسألا رابك بلطب تاعئانشلا يرست ةراتو « ًاريمأ حبصي امدنع اهب مايقلا يوني
 ادادعتسا جراخلا نم ةدوعلاو ةيفيصلا ةلطعلا يف تيوكلا ةرداغم مدع اهدارفأ

 دمحألا حابص خيشلا رارق نأ ىلإ تحنج تاليلحتلا ضعب نأ ىتح « ةهجاوملل

 فوقو ىلإ فدهي يكيرمألا «انيرتاك» راصعإ اياحضل رالود نويلم 000ب عربتلاب
 . ةطلّسلا هملستل رخآلا فرطلا ةمواقم لاح يف هبناجب ةيكيرمألا ةموكحلا

 هيلع ةرهاظ ةخوخيشلا راثآو حابصلا رباجلا دمحألا رباج خيشلا ريمألا ومس

 اهتجوت ف نيفرطلا نيب تاحيرصتلا برح ةدح تدعاصت ءربمتبس ةيادب عمو
 ىلع (١)حابصلا حارجلا لعشم خيشلا قباسلا ةلودلا نمأ زاهج سيئرل ةينويزفلت ةلباقم
 رداقلادبع دمحم يفحصلا بتاكلا عم ةيكيرمألا ةموكحلل عباتلا «ةرُخلا» نويزفلت
 حابص خيشلا ةموكح ىلع ًافينع ًاموجه لعشم خيشلا نش ءاقللا اذه يف , ")وساجلا
 : ةيلاتلا تارقفلاب صخلت

 )١( يلعلا ملاس خيشلا رهص حابصلا دمحلا دلاخ دمحم خيشلا قباسلا ةيلخادلا ريزو ءافلح دحأ .

 ) )1دمحألا حابص خيشلا موصخ دحأو قباسلا نطولا ةديرج ريرحت سيئر .

 /ما/



 ايمالعإ اقطان نوكيل ثيغ وب ناميلس راتخا ةدعاقلا ميظنت» : لعشم خيشلا

 يأ لكشي ال ثيغ وب ناميلس . . ثيغ وب ناميلس ةيمهأل وه ام ةدعاقلا ميظنت مساب

 امل نكلو « ءيشلا اذه نوفرعي مهو فرعي وه . . . ةدعاقلا ميظنت لخاد يتايلمع لقث

 . «ةيمهأ نم تيوكلا هلثمت

 تاريإ نم ىبرعغعم دحاو انل باجو ططخي ناك ىللإ لجرلا يرسودلا دمحتم)»

 تارايس هلخخفي ىتح (ريصقلا زيزعلادبع) يدوعس روزم زاوج مادختساب

 . . . يبرغملا برهو « مهكسم متو . . . ندرألا يفو رطق يفو تيوكلاب اهمادختسال

 : («اهدوفن اهل ةعومجم هوبره ىللإو

 ايشيليم اهنأب اهفصو نكمي له ةيلخلا هذه ؟ايشيليم اوناك له» : عيذملا هلأسف

 . «؟لكك ةرسألل ةلأسملا بسنن ام ىتح ؟ةمكاحلا ةرسألا نم دارفأل

 انلخ « ةمكاحلا ةرسألا عوضوم ىلإ ينرجت دعاق تنا» : لعشم خيشلا باجأ

 صاخشأب رخآب وأ لكشب ةلص اهل يوارحصلا دلجلا ةعامج . . . . اذإ» : عيذملا

 . «!ةئملا ىف نيتئم» : لعشم خيشلا

 نيب ةهجاوم ىه « ثادحألا هذه فرعي ال 0 2 ناميهلا مأ ثادحأ» : عيذملا

 نمأ زاهجب ًاساسأ ةلص ىلع اهنأب لاقي « ةفرطتملا ةعومجملا هذه . . . . طغل اهلوح راد
 . «؟ةلودلا

 جهتنتس اهنأب تلاق ةموكحلا « لبق نم يدبأ ينلخ فوش» : لعشم خيشلا

 انأ ملعللو ١ تافالخ ىف تشدو )0 يذه تاعامجلاه عم راوحلا ىولسأ هحمسأ َ ابولسأ

 نحن . . .. ناهرإلا ةهجاوم يف مكاعم فلتخن انحإو راوحلا نأل , زاهجلا جراخ تنك

 نيو راوحلا اوفوشو مكنيلاوح اورظنا نأل ء اورذحو « راوح اب ههجاون بجي باهرإلا ىرن

 . «ةيعرش اهيطعيو ةوق اهيطعي عيماجما هذه عم راوحلا نأل !لودلا ضعب لّصَو
 ةلودلا نما ناهت قيمت ةلص ىلع . . . . ةعومجلا هذه نأ . . . . ددرتي» : عيذملا

 . «؟!ىلاحلا

 .رمع وب اهلمكأ ينتيلخ ام يتباجإل انأ درأ ينلخ « فوش» : لعشم خيشلا
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 مامت مهفرعأ انأ ةلودلا نمأ بابش ةرسيخ نم نينثأ يف نإ . . .. لصح ىللإ

 لمختي نم... اروقتم ءابغ اوحنار:»..: درولا لثم تابشو + + اوبردو + ةقرعملا

 . «!راوخلا ؟مهتيلوؤسم

 ةهباشم ثداوح ىف داع امو ؛« تهتنا «ناميهلا مأ) ةثداحلا يذه بيط» : عيذملا

 ةهجاوملا هذه نأ دقتعت ام « تيوكلا ئف فرطت نع باهرإ نع عمسن انمق ام ؛ اهل

 . «؟ةيباهرإلا ةعومجملا هذه نم صلختلا ىف تحجن تراص ىللإ

 نسحمو يىرسودلا دلاخ نأ ول حيحص مالكلا اذه هللاو» : لعشم خيشلا ٠

 ؟نيبولطم وم !نيبولطم يلضفلا نسحمو يرسودلا دلاخن سب . . . نجسلاب يلضفلا
 يف ناك يلضفلا نسحم ؛ ملعلل ؟مهنوكسمي ام شيل ؟مهعلط ام ةلودلا نمأ زاهج نيو
 جرفأو . . . . نيعوبسأ نم هيلع ضبقلا ىقلم ناك , نيعوبسأب ةثداحلا لبق ةلودلا نمأ

 . «ضبق ءاقلإ انفش امو . ىولطم نآلاو « هنع جرفأو , مواقو « هنع

 . ةمداقلا شعتسمخلا وأ رشعلا تاونسلا لالخ ... . كداقتعا ىف» : عيذملا

 . (؟جيلخلاو تيوكلا يف ةلودلا ودع وه نم

 نمل ةقباسلا لحارملا يف تيوكلا فوش , تيوكلاع زكرأ ينلخ» : لعشم خيشلا

 ندد ناك حارلا هذه... تيما ةلحرم انلق نك... نضانلايغ ةلسرب انلق
 ريض ل راو هلل ريوس يشافي سو ستوك هوقو لك ةلرد: نامل

 ةرادإل لوألا زارطلا نم لجر هملسي هللا دهعلا ىلو ومس « لوألا زارطلا نم ةلود لجر

 كنأ ىتح تافصاوملا هذه لمحت تادايق ديرن ؟شيإ نم يناعن انح مويلا « ةلودلا
 . . . . رطاخما هذه هجاوت نأ عيطتست

 يلو ومسو هرمعب لوطي هللا ريمألا ومس . . . . ةدوجوم ةدايق . . . . فافتلا ديرن
 ىللإ ونش يردأ ام . . . . ملكتأ نطاومك انأ ةموكحلا , ةموكحلل لاعت نكل ؛ دهعلا

 . تيوكلا ىف تايصخش فوشت نمل فوش . . . لثم ةيصخش ىبأ ىنعي

 ذعر ادهن لع ام نازإ « لعل مناع تسلا وينص ةيصخس فرقد نآلا لوقت

 رجاتلا دجت « هناويد هلحورت 0 سانلا فافتلا فوش !تايمست ىمست وه ام وه ؟ ةلود

 اهلك ةيدابلاو يرضاحلاو ىلئابقلاو يلحم او يبنجألاو ريفسلاو ريفخلاو ريزولاو
 . «؟!مكحلا ناكرأ نم يساسأ نكر وه ام شيل !فافتلا اذه . . . . ةدوجوم

 رمد ؟نطاومك انأ ىنعنقي تيوكلا ىف دوجوملا نامربلا اذه له « نآلا نحن نيأ»
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 0 قوقح ىل ا . . كلو يل نامأ مامص وه كل لوقأ انأ يللإ , نالربلا

 فلتخت فلتخت . . . ةأرملا ق وقح لخخات ناشع تعفدنا ىللإ سولفلا مك فرعن انلك ةأرملا قوقح

 نيواودلا لك . . . . رانيد نييالم ا/ . . . . اذه نيفراع نييتيوكلا لك ؟قفتت وأ ياعم

 . «معن « ملكتت

 ٍ لطاب وهف لطاب ىلع ينبام
 نم نأ اصوصخو . دمحألا حابص خيشلا دض ماعلا يأرلا ةلباقملا هذه ترجف

 يف ةينمألا بصانملا مهأ دحأ دلقتو ةرسألا لخاد نم لجر تامولعملا هذهب ىلدي

 بلغأ قحالت داسفلاب تاماهتالا تناك اضيأ . غارف نم ملكتي ال وه كلذل « دالبلا

 ةنحل» ةمألا سلجم لكش يذلا دهفلا دمحأ خيشلاك حابص خيشلا نم نيبرقملا

 . ةيكيرمألا «نوتريبيلاه» ةكرش ةيضقب هتلص نع فشكلل «قيقحت

 ركسعم ىقلت « دالبلل دعس خيشلا ةدوع دعوم سارتقاو ؛ نان ةيادب عمو

 ةديرج ىف ىلعلا ملاس خيشلا ةلباقم يف تلذمت ةيناث ةبرض دمحألا حابص خيشلا

 رابك نم ةيثالث ةنحل ليكشت ىلإ اهيف اعد يتلاو ريوخكأ هيف رتشاتعلا يف «سبقلا»

 2 . حابص خيشلا ومس نمو « هنم نوكتت ةدايقلا ةدناسمل ةمكاحلا ةرسألا تالاجر

 يبق ةلباقلا هله يف ىلعلا ملاس خيشلا هجو دقو ٠ دمحألا هللادبع كرابم خيشلاو

 : الئاق هئافلحو حابص خيشلا ةموكحل ةرشابمملا ريغو ةرشابملا تاداقتنالا نم افراج

 ةرسأ يف يتيلوؤسم عقوم نمو « هنع توكسلا بجيال أطخ ىلاحلا عضولا نا»

 عابتا مدع يف لثمتي يذلا « ريطخلا يروتسدلا للخلا اذهل هبنأ نأ بجي مكحلا

 ىف تاعيرشتلا رم نأ بجيف « نوناقلاو روتسدلا اهددح ىتلا ةيروتسدلا تاءارجإلا

 . . «اهتيروتسد مدعب نعطي ال ىتح ةململا ةيروتسدلا تاونقلا

 رصان خيشلا يريمألا ناويدلا ريزو ىلإ هتاداقتنا ىلعلا ملاس خيشلا هجو ًاضيأ
 « ةيفيظولا هماهمو هتاصاصتخا ميمص نم يبل راودأي" ةفانقاا تبين حابصلا دمحملا

 . «رارقلاب درفتسي نأ ًايقطنم وأ ًاحيحص سيلف
 ىلع زواجتلا متي امدنع» : لاقو تيوكلا اهب رمت ىتلا عاضوألل هملأ نع برعأ مث

 رومألا ةرادإو « رارقلاب درفتلاو , ةمكاحلا ةرسألا تالاجر رابك داعبإو ةثراوتملا انفارعأ

 دعي كلذ نإف « ةدايقلا دناسنو مهاسن نأ هردقو هللا ءاضق رّدق نأ دعب مهل عوجرلا نود

 . «لطاب وهف لطاب ىلع يلب ام لك نأب داقتعالا ىلإ عفديو اريظخ انِنِقْوَف
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 ة ؛ دحاو نآ يف ًامكحو ًامصخ ةموكحلا حبصت نأ دره لدهن ان

 انأش دعي ملو « هب ثدحتتن ام ارس سيلاو , «هنع دايح ال يروتسد أدبم تاطاسلا

 عضو ىلع تكسن نأ بجي الو « لخادلا يف هل ةيغاص نكت مل نذألا نأ املاط ًاصاخخ

 هه ايس ةذانوأ برضو هبانطأ دم يذلا داسفلا ةرفح افش ىلع دالبلا عضي

 . «هرادقأ نم هناحبس هللا هرّدق اجب ءرومألا اهيلإ تلآ ىتلا عاضوألا

 يكتشي لكلاو « ةلحرملا هذه ناونع يه ىضوفلا نإ» : الئاق ةموكحلا دقتنا مث

 عيمدلاو « ةموكحلا ةزهجأ يف ترشتنا ىتلا ةوشرلاو ةيللشلاو « ةيبوسحماو بيستلا نم

 ةرسآ ىف انسدبكألا يننأ امب» فاضأو « «عيفنتلا صاخشأل ةريسأ اهنأ نع ثدحتي

 ىلع ةظفاحملل وعدأو « ريطخلا للخلا اذهل هبنأ نأ يبجاو نم تيأر دقف « مكحلا

 اهكسامت يف نآل؛ , مكحلا ةرسأ كسامت ىلع لمعن نأو « نينطاوملا قوقح ىلعو دالبلا

 نع اهئانبأ نيب اسمه ثيدحلا دعي ملف . اهلهأل رارقتساو « تيوكلل ةدحو اهتدحوو
 لخاد ًانلع ثيدحلا حبصأ امإو . اهيلإ تهبنو اهنع تئدحت ىتلا أطخلا عاضوألا
 ةبرجتلا مهتلقص نم اهيف نسلا رابك ىلع ةيلوؤسملا نوعضيو عمتجملا يفو , اهطاسوأ
 نأو « براغلا ىلع لبحلا اوكرتي نأ مهل زوجي الف . نيصلخما دلبلا تالاجر اوربخو
 . «نيفلزتملاو نيدسافلا نم يده ىلع ةنيفسلا ريست

 هقثلا ديدجت

 ىلع ملاس خيشلا زيكرت نإ ثيح حابص خيشلا ركسعم ةلباقملا هذه ترفنتسا
 كلذل دقت اهئاغلإ ةيناكمإ ينعي ةيموكحلا تارارقلا «ةيروتسد مدعاا ةيئرج

 خيشلا ءارزولا سيئر روضحب ىلاتلا مويلا يف ةمألا سلجم سيئر ريمألا ومس ىعدتسا

 ناويدلا ريزوو دمحألا لعشم خيشلا ينطولا سرحلا سيئر بئانو دمحألا حابص

 هومس نلعأو ,« يطشلا ميهاربإ يريمألا ناويدلا ليكوو دمحلا رصان خيشلا يريمألا
 نم هب موقي ام لكل هريدقت»و ءارزولا سيئر ومسب «ةلماكلا هتقث» نع يفارخلل

 0 تيوكلا ةحلصم هيف املرومألا مسحا ىلع هصرح هل حضو امك « «دوهج

 . ةمألا سلجم ءاضعأ ىلإ ةلاسرلا هذه لاصيإ ىفارخلا نم هومس بلطو « «اهرارقتساو

 يرواشت ءاققل ىلإ ناونلا اعدو سلجملا ىلإ ءاقللا دعب ةمألا سلجم سيئر هجوتف

 مكحلا تيب بيترت عوضوم لوح مهعم ثحابتيو ريمألا ومس ةلاسر هلالخ نم مهغلبي
 يتلا رومألا روطت لاح يف مهنم بولطملا رودلا وه امو ىلعلا ملاس خيشلا تاحيرصتو
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 0 ا ا ا

 . ا حابص خيشلل لماكلا مهمعد سلجبا ءاضعأ نم ددع ىدبأ

 ملاس خيشلا نم ةيفتاه ةملاكم ةمألا سلجم سيئر ىقلت « ىلاتلا مويلا يفو

 درع ةعحفا ىاف نأ هنم ايلا ةكلتاع خيراتلو هل هريدقت» نع اهيف ررعأ ىلعلا

 دحأل جاتحأ الو« دا يلع الو ,روتسد لجر نأ لوقلاب هيلع ىفارخلا در

 ةظفاحملا هيلع متحت « سلجملل سيئرك ةتيلوؤسم نآب ىلعلا ملاس خيشلا هباجأف

 . هيلع صرحلاو روتسدلا ىلع
 . ديدحتلاب صولا نع يفارخلا هلأس انهو

 لوأ عامتجا ىف ريمألا لاق اذام ةفرعم هنم ديري هنأب ىلعلا ملاس خيشلا باجأف

 . يريمألا ناويدلا

 ىلا ملاس خيشلا داعف « نايبلا يف ءاج ام وه ريمألا هلاق ام نأ يفارخلا هباجأف

 . (؟لاق اذام ينعي لاؤسلا راركت

 امأو . ةليعب نأ هللا هل اعدو ؛« حابص خيشلاب هتقث ددح ويهألا نأ يفارخلا باجأ

 كناوخإ غلب»و تيوكلا ةحلصمل رومألا مسحأس ديالا لاقف رومألا مسح ةينسنلاب

 . «كلذب (ناونلا)

 عوضوم ىلإ هبنتي نأ هيلع نأب يفارخلا ريكذت ىلإ ىلعلا ملاس خيشلا داع انه

 . روتسدلا

 . (؟طبضلاب عوضوملا ام» هلاؤس راركت ىلإ ىفارخلا داعف

 . ريمألا ملع نود نم ميسارملا متخي يريمألا ناويدلا ريزو نأ هباجأف

 بئان) دمحألا لعشم خيشلا ناك ريمألا دنع ناك امدنع هنأب ىفارخلا هباجأف

 . ريمألا هعقوي ىكل ةمألا سلجم

 . ؟هعقو لهو ملاس خيشلا لأسف
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 قلع هلكن الا وع فيوسيعت كنار هبا اوكا كلفت للا تارت سباح
 . يروتسد ريغ حارتقا ةدايقلا ةدناسمل ةيثالث ةنخل ليكشت كحارتقا نإف روتسدلا

 . ةدعاسم ةنجل هذه نا ملاس خيشلا لاقف

 ء ةرسألا ىف ةدعاسم ةنجل همسا ءىش دجوي ال ءايروتسد ىفارخلا هللاقف
 و

 ءروتسدلا يف اهيدل حفوم هل ةرسأك ةرسألا ىتحو « ريمألا الإ انيدل دحوي ووو

 تاهجوو كتاداقتناف « لصاوت ىلع اونوكت نأ بجي رمعلا ليوط اي : ىفارخلا فاضأو

 : (076ة]رطاخ يف ام هغلبأو ريمألا ومس لباق وأ« حابص خيشلا كيخأ

 ءايحألا ةثارو

 ريوككا نمرشع عساعلا ىف ندتل قمهللاةبنعلا دعم خيسكلا ةنهعلا ىلوبةاغ
 ركسعمل حابص خيشلا ركسعم نم يناثلا درلا ءاج ربمفون نم نماثلا يفو «

 ةلودلا نمأ زاهجل قباسلا سيئرلل مهن ٠١ ةماعلا ةباينلا هيجوتب ىلعلا ملاس خيشلا

 نيب مهتلا هذه تحوارت « ةقباسلا ةينويزفلتلا هتلباقم ءوض ىلع حارجلا لعشم خيشلا
 «دالبلا ةحلصمب رضي امب ةيرس تامولعم ةعاذإ»و «ةلودلل ةئيسم ةبذاك ءابنأ ةعاذإ»

 ىلع لعشم خيشلا در . «ةقيدصلاو ةرواجما لودلاب تيوكلا تاقالع ىلإ ةءاسإلا»و

 ليومتلا رداصمو لاومألا نع ةلصفم تامولعم» نع تفشكلل ةذادع شات كلذ

 تاباختنا يف ثدح ام نمضتي اذهو « اهوضبق نيذلا نييسايسلل كونبلا تاباسحو

 ضعب يف تاوصألا ءارشل اهوعفدي ىتح نيحشرمل عفدُي ناك اممم

 : (")«ئاودلا

 , دالبلاب فصعت تاعئاشلا برح ترمتساو « نيقيرفلا نيب ديعصتلا رمتسا
 سيئر ةلباقم ليصافت نويتيوكلا أرقو ٠٠١ ربمفون نم نيرشعلاو يناثلا ءاج ىتح
 : اهيف لاق ىتلا ةيتيوكلا «ةسايسلا» ةديرج يف دمحألا حابص خيشلا ءارزولا

 دتمملاو , هسفن ىلع اهنمآو اهبعش ةعيب ىلع تزاح ىتلا « حابصلا ةرسأ خيرات»

 )١( ىنورتكلإلا فاليإ عقوم «١ ناطلسلا رخاف , «دهعلل ايلو دمحألا حابص نييعت رظتنت تيوكلا» « ١17-

 ٠ ءمه-أا :5 .0

 . 8-١1-5٠١6  «ةلود رارسأ ءاشفإ» ىفن لعشم خيشلا» « ىنورتكلإلا فاليإ عقوم (؟)
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 . قباس دهع ىلو وأ . قباس مكاح هيف دجوي ال , نورق ةعبرألا براقي ال
 هللا لاطأ ءزومرلا . . . نوقاب ةيتيوكلا ةلودلا زومر نأ كل دكؤأ نأ بحأ كلذلو

 ريكفت يأ دض نحنو . نوقاب « ةيفاعلاو ةحصلا باوثأ مهيلع غبسأو « مهرامعأ ىف

 ةمحالتم تاسسؤم اهنأ هللا دمحنو « تاسسؤم ةلود تيوكلا نأ ىسننالو

 . ةقفتمو « اهنيب اميف ةقفاوتمو

 ريغ مالكلا اذه نكل . كاذ وأ زمرلا اذهل بصانم ءاطعإ نعو « كاذ وأ تيبلا اذه

 مك ينادلاو يصاقلا فرعي زومر مهو . مهتايلوؤسم سار ىلع نوقاب اندلب رومر

 نل اننإف كل تلق امكو . مهبعش حلاصمو تيوكلا مهدلب حلاصل انسح ءالب اولبأ

 . (ءايحأ مهو مهتثاروب ريكفت يأل حمسن

 مكحلا تيبل - ركبملا - بيترتلا لوح مئاقلا لدجلا حابص خيشلا ىهنأ « كلذب

 خيشلا ماق « هسفن مويلا يفو « ىمسم ريغ لجأ ىلإ هيلع وه ام ىلع لاحلا ءاقب حّجرو

 خيشلا لبقتف ءرومألا ةئدهتل هعم عمتجاو ىلعلا ملاس خيشلا ةرايزب دمحألا حابص

 ىلعو ةوطخلا هذه ىلع حابص خيشلل هريدقتو هركش نع برعأو ةرايزلا هذه ملاس
 . نلعلل اهتافالخو اهنوؤش لاقتنا مامأ دح عضوو ةرسألا ديحوت ىف هدوهج

 سمانخلا . دحألا رجف ءاج نأ ىلإ عاضوألا ةئدهت يف حابص خيشلا حجن اذكه

 ريمأ ومسلا بخحاض لاقتنا ربخ ئريمألا ناويدلا نلعأ امدنغ + 75 رياني نمرشع

 ناك ام ققحت ء اذهب , ىلاعت هللا ةمحر ىلإ حابصلا دمحألا رباج خيشلا تيوكلا

 . رومألا مسحت نأ لبق رباج خيشلا ةافو وهو « عيمجلا هاشخي
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 سيئر بئانو ءارزولا سيئر روضحب ةمألا سلجم سيئر ىعدتسا هومس
 يريمألا ناويدلا ريزوو ينطولا سرحلا

 حابصب ةلماك يتقن :ريمالا
 رومالا مسحأسو دمحالا
 يف باونلا ىلإ ريمألا ةلاسر ىوحف غلبي يفارشفا

 مويلا رهظ يرواشت عامتجا

 تيوكلا ريست نيأ ىلإ ةقرعملو لبقتسملا فارشتساو عشاولا ء راسا ماستر ينادودعا ةضصمق و

 ءايحأ مهو دحأ مهثري نلو نوقاب ةلودلازومر :دمحألا حابص
 11100 ا

 اندنع يرجي أسم له
 يسا ؟ ةسيطارقميدلا وه

 بعشلل انأاه رثسا الا ىرأ ال

 نكمي ال اياضق باسحل

 اهعم بواسحتلا

 نئازسمخ جف نل

 بلاطم ةيبلتل ةلودلا

 نو عسي نيذلا
 ةيباكتنالا مهحلاصم ىلإ

 تاوصألا سيدكتو
 قيدايتسصتلا يف

 , دمحألا حابص خيشلاب هتقث ددجي ريمألا ومس

 «ءايحألا ةثارو» ديري نم كانه سيل نأب نلعأ ىذلا

 مكحلا تيب يف زمر ءاضعإ
 مالك رخآ زمر ةميلوت وأ
 ةصصما نم هل ساسأال

 زرومرلارمع هللا لاطأو

 ةيقاعلاو ةحصلاب مهعتمو

 ةوقب ةجحاونسو ةينطولا

 عضو لواسسحي نم لك

 بيلاود يف يصعلا
 اهحجمارب ليطعتو ةموكحلا

 ةيح الصإلاو ةيومثتلا

 (ةديوكلا ةضاسلا)

 4م





 يناثلا لصفلا





 «ةيراس يرماوأو .. لوّوؤسملا انأ»

 11-15-1١1١١( « حابصلا دمحألا حابص خيشلا)

 :نأ ىلع تيوكلا ةلودروتسد نم ةعبارلا ةداملا صنت

 . حابصلا كرابم هل روفغملا ةيرذ ىف ةيثارو ةرامإ تيوكلا
 رمأب هنييعت نوكيو « ريمألا ةيلوت نم رثكألا ىلع ةنس لالخ دهعلا ىلو نيعيو

 ةقفاومب . ةصاخ ةسلج ىف متت ةمألا سلجم نم ةعيابمو ريمألا ةيكزت ىلع ءانب يريمأ

 . سلجما مهنم فلأتي نيذلا ءاضعألا ةيبلغأ

 ىلع ةثالث دهعلا ةيالول ريمألا يكزي قباسلا وحنلا ىلع نييعتلا مدع ةلاح ىفو

 . دهعلل ايلو مهدحأ سلجما عيابيف ةروكذملا ةيرذلا نم لقألا

 . نيملسم نيوبأل ايعرش انباو القاع اديشر نوكي نأ دهعلا ىلو ىف طرتشيو

 ةنس لالخ يف ردصي صامخ نوناق ةرامإلا ثراوتب ةصاخلا ماكحألا رئاس مظنيو
 الإ هليدعت زوجي الف « ةيروتسد ةفص هل نوكتو , روتسدلا اذهب لمعلا خيرات نم

 . روتسدلا ليدعتل ةررقملا ةقيرطلاب

 :ىلع «ريمألا» دنب تحتن ةرامالا ثراوت نوناق داوم صنتو

 :؟ هداملا

 رسما رتهملا بحاص ةرصضح)) هبقلو ؛ سمت ال ةنوصم هتاذو ) ةلودلا سيئر ريمألا

 . «تيوكلا

 :7؟ هداملا

 ةسرامم ىلع ةيحصلا ةردقلا دقف وأ طورشلا هذه دحأ دقف نإف . دهعلا ىلو ىف اهرفاوت

 سلجم ىلع رمألا ضرع (كلذ نم تبشتلا دعب) ءارزولا سلجم ىلعف « هتايحالص
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 نادقف ةعطاق ةروصب سلجملل تبث اذإف . ةصاخ ةيرس ةسلج ىف هرظنل لاحلا ىف ةمألا

 لاقتنا . مهنم فلأتي نيذلا ءاضعألا ىثلث ةيبلغأب ررق . امهنع هونملا ةردقلا وأ طرشلا
 . ايئاهن هيلإ ةلودلا ةسائر لاقتنا وأ ةتقؤم ةفصب دهعلا ىلو ىلإ ريمألا تايحالص ةسرامن

 :؟ هداملا

 لبق ريمألا بصنم الخ اذإف . اريمأ دهعلا ىلوب يدون ريمألا بصنم الخ اذإ

 رايتخا نيحل ةلودلا سيئر تاصاصتخا عيمج ءارزولا سلجم سرام « دهعلا يلو نييعت
 ةداملل اقفو ةمألا سلجم ىف دهعلا ىلو اهب عيابي يتلا تاءارجإلا تاذب ريمألا

 ولخ نم مايأ ةينامث لالخ ةلاحلا هذه يف رايتخالا متي نأ بجيو . روتسدلا نم ةعبارلا

 . ريمألا بصنم

 ريمألا ةسراممب ةصاخلا طورشلا نوناقلا اذهل ةيحاضيإلا ةركذملا تحرش مث

 : نأب اهتددحف ةيروتسدلا هتايحالص

 ىلع ةيحصلا ةردقلا الو . دهعلا يلو يف اهرفاوت طورشلا نم اطرش دقفي ال

 ضرع ىلع افقوتم ايئاهن وأ ةتقؤم ةفصب دهعلا يلو ىلإ ريمألا تايحالص ةسرام
 اعلا اكان هت ياك ةنيلغا ةنفألا نترك اركز كيسا نش ءارزرلا ىيلج
 ْ . سلجما مهنم فلأتي نيذلا

 دهعلا ىلوب ةادانملاب تضقف « ريمألا بصنم ولخ ةلاح ةعبارلا ةلاحلا تهجاوو

 ريمألا تاطلس ءارزولا سلم تكرتف دعب نيع دق دهعلا ىلو نكي مل اذإ امأ « اريمأ
 ةعبارلا ةداملا ماكحأل اقفو ةمألا سلجم ةعيابمب ديدجلا ريمألا نييعتو ةلودلا ةسائر يف

 1 مايأ ةينامث لالخ كلذ متي نأ تطرشو . روتسدلا نم

 سلس يروتسد لاقتنا
 ةثلاثلا ةعاسلا يف (ريمألا ومس ةماقإ رقم) ةرهوجلا رصق نم ءابطألا جرخ

 25٠١5 ةنسل رياني نم رشع سماخلا دحألا موي رجف نم ةقيقد نيعبرأو ةسمخو

 قئاقد ضمت مل « حابصلا دمحألا رباج خيشلا رشع ثلاثلا تيوكلا ريمأ ةافو نينلعم

 ةلودلا نويزفلت عطق « ةيفتاهلا لئاسرلا ربع رشتنا ىتح ربخلل مهنالعإ نم ةدودعم
 رصق ىلع حابصلا ةرسأ ءانبأ دفاوتو . ميركلا نآرقلاب هجمارب لدبتساو هثب يمسرلا



 دنعو « نيزحلا ربخلاب نيعوجنفملا نينطاوملا نم عومج هب تطاحأ يذلا نامسد
 ةشاش ىلع ديشرلا سنأ روتكدلا مالعإلا ريزو رهظ . ًاحابص فصنلاو ةسداسلا
 . حابصلا دمحألا رباج خيشلا ريمألا ومس ةافو انلعم تيوكلا نويزفلت

 دعب تيوكلل حابصلا دمحألا حابص خيشلا لصو ىتح ةليلق تاعاس الإ يه ام

 بيترت يف ةلودلا ةزهجأ تأدب هلوصو روفو « نامُع ةنطلس ىف ةصاخلا هتزاجإ عطق نأ

 ريهامجلل ماحدزا نم ةداع اهبحاصي امو ريبكلا لحارلا عييشت مسارم تاءارجإ
 ءارزولا سلجمب حابص خيشلا عمتجا « ةيلودلاو ةيميلقإلا تايصخشلا رابكل لابقتساو
 نلعأ مث « «ةرامإلا ثراوت» نوناق قيبطتبو روتسدلاب همازتلا دكأو « ةرهوجلا رصق ىف

 . تيوكلل رشع عبار اريمأ حا ابصلا ملاسلا هللادبعلا دعس خيشلا ةادانم نع سلجما

 3+ + نايت انجلو 11 راوط 2000: - طلال !اوولا انج 11005 - 3ئلاففت7 يرق .. 1790 بسك, 31 يدنا . 20016 لطي 74. ره 31:17 ةيسلا ينط 11! جيقاقا

  ةطلسلل سمسم يروستسسممد قلاشعستملا

 اريما ديفعلا تافيثلو راج تعدو تيوثلا
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 لابقتسا ىف ةرسألا تأدبو « هسفن مويلا حابص ىلاغلا اهديقف تيوكلا تعيش

 وأ بعاصم الب لوألا مويلا ادب اذكه « نايب ع يف «حابصلا» ناويد يف نيزعملا

 نملشس يروتسدا لاقتنا»ب ىلاتلا مويلل اهددع نونعت نيسفلا ةذيرج لعج ام تاصخغنم

 ةيمستو دالبلل ًأريمأ دعس خيشلا رارمتسا ىلإ ريشت تاعقوتلا بلغأ تناك « «ةطلسلل

 بيرت ةداعإ هيلع متحتي ناك اذهبو « ءارزولل ًاسيئرو دهعلل أيلو دمحألا حابص خيشلا

 5 ةرسألا عورف فلتخم ليثمع ثيح نم نزار رك ةقيرطب يرازولا ليكشتلا

 يروتسدلامسقلا
 ةمآلا لج نستتز دق هئانن رم رتكف نيفاشلا »+ نينثإلا - يلاتلا مويلا يف

 دمحألا رباج خيشلا ةافو عوضوم لوح ثحابتلا لجأ نم ًابئان 4١ هرضح ًاعامتجا

 لوانت عامتجالا اذه لالخ « هللادبعلا دعس خيشلا ومس ىلإ ةطلسلا لاقتنا ةيلمعو
 ةقيرطلاب هئادأ ىلع دعس خيشلا ةردق ىدمو يروتسدلا مسقلا ءادأ ةلأسم باونلا

 وعدي نيقيرف ىلإ ةلأسملا هذه لوح باونلا مسقنا دقو « ًايروتسد اهيلع صوصنملا
 ناك يذلا - رخآلا وعدي امنيب مسقلل ةيروتسدلا طورشلا قيبطت يف لهاستلل امهدحأ
 ا مسقلا ءادأل ةيروتسدلا طورشلاب مازتلالا يف ددشتلا ىلإ - سلجما سيئر هدوقي

 : ىلع صنت ىتلا روتسدلا نم (590) ةداملل

 نيميلا .« ةمألا سلي ةصاخ ةسلج ىف « هتايحالص ةسرامب لبق ريمألا ىيدؤيلا

 تايرح نع دوذأو « ةلودلا نيناوقو روتسدلا مرتحأ نأ ميظعلا هللاب مسقأ : ةيلاتلا
 . «هيضارأ ةمالسو نطولا لالقتسا نوصأو « هلاومأو هحلاصمو بعشلا

 طورشو ةعيبط ديدحتل نييروتسدلا ءاربخلاب ةناعتسالا تمت « فالتخالا اذه مامأ

 : احيحص مستقلا رابتعال ةيلاتلا طورشلا ءالؤه ددح دقو « «يريمألا مسقلا» ةحص

 ار ال سطا عومسم توصب مسقلا نوكي نأ بجي ١-

 صخشل هب هب رّسي نأ حصي الو « هسفن صخشلا هيدؤيو ًأارشابم مسقلا نوكي د

 . هنع هيدؤي رخآ

 ةرادإ مكاح ىلوتي نأ زوجي الو٠ 0000 سانلا 0 علطي ةينلع مسقلا ةيدأت -©

 0 هدالب نوؤش

 نيوانع ىف ماسقنالا رهظف « نيقيرفلا نيب ةوجفلا عاستا ىلإ ىأرلا اذه ىدأ
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 سيئر نم ةبرقملا 7 «ماعلا يأرلا» ةديرج اهصخأو ىلاتلا مويلل ةيمويلا فحصلا
 ةديرجلا تلقنو « «ةرامإلا تايحالص حاتفم ا مسقلا» : كتنبتك تيعع نيلا

 ةيروتسدلا صوصنلا قفو نوكي نأ بجي ريمألا مسق» : هيف لاق ىفارخلل احيرصت
 . «لعس خيشلا ةلاح ىف اهب دتعي ال ملاسلا هللادبع ةقباسو . . ةحضاولا

 لهاستلا يديؤم يرطب علونل ىو حربتتلا نم يناثلا ءزجلا نأ حضاولا نم ناك

 مسقلا ىف و «لهاستلا» عملا هنآ حرص يدل يئابطبطلا ليلو هيتانلاك مسقلا ءادأ يف

 ءارزولا ةسائر نع دهعلا ةيالو لصف» نأب انيف ظ «يفرحلا هصنب مازتلالا مدع»و

 0 !««ًاطرش تسيل اهنكلو ةيحالصإ ةوطخ

 لاقم ةباتكب مساجلا رداقلادبع دمحيم ضراعملا بتاكلا ماق فاالخلا اذه لوح

 ةمألا 0 سيئر هيف مجاه «!ظفاح ريخ هللا» ناونع تحت ينورتكلإلا هعقوم يف

 ) ًالئاق مسقلا ءادأ يف لهاستلل ديؤملا قيرفلا يأر نع عفادو ظ يفارخلا 0

 ؟حيحص دالبلل اريمأ دعس خيشلا ةادانم نأشب مت يذلا ءارجإلا له -

 درحجمب دالبلل أريمأ حبصي د لهعلا يلو نإف ةرامإلا ثرأاوت نوناق نم 3 ةداملل اقبط -

 ةقيقحلا م ىلكش ءارجإ ىهف ةادانملا امأ ةرامإلا دنسم ولخ

 ليصحمن ءارزولا سلجم ءارجإف ىلاتلابو : مكحلا لاقتنال اطرش تيسيلو

 . ايئاقلت دالبلل اريمأ حبصأ دعس خيشلاف « لصاح

 وتسدلا نم ١ ةداملا يف ررقملا مسقلا ريمألا يدؤي نأ طرتشي د له -

 نخل 0 ةرشابم لبق مسقلا ءادأ طرتشي د ةداملا صن بسح -

 هققحت مدع مم اطرش سيل مسقلا ءادأ نأ ىرت ةيروتسد ءا رآو قباوس كانه

 هل روفغملا نأ ركذي . ةحيحص تمت دق ةيلوتلا تماد ام « تايحالصلا ةرشابم

 روفغملا نأ امك . ٠6 ةداملا يف ررقم وه امك مسقلا دؤي مل ملاسلا هللادبع خيشلا

 لح مت دق ناك ثيح «روتسدلل اقبط مسقلا دؤي مل دمحألا رباج خيشلا هل

 . يروتسد ريغ الح ةرامإلا هيلوت لبق ةمألا سلجم
 ؟مسقلا ريمألا ءادأل ةصاخلا ةسلجلا دقعل وعدي نم -

 )١( «يارلا» ةديرج ىلإ اقحال اهمسا ريغت .

 . ١ص ./1١1-1-07005 ةيتيوكلا ماعلا يأرلا ةديرج (؟)

 كك



 نإف ؛ ةمألا سلجم ةحئاال نم ال" ةداملاو روتسدلا نم 68 ةداملا موهفم بسح -

 عم قيسنتلاب ةصاخلا ةسلجلا دقع بلط ةموكحلا مدقت نأ ضرتفملا نم

 . ةسلجلا دقع اوبلطي نأ هئاضعأ وأ ةمألا سلجم سيئرل زوجي الو « ريمألا

 ؟ ةنيعم ةقيرطب مسقلا ريمألا ءادأ بح ونبي له و

 صخش موقي نأب ةيكيرمألا ةقيرطلا عابتا متي نأك « هتاياغو يروتسدلا صنلا

 نأب ةيزيلجنإلا ةقيرطلا وأ . هتاذ مسقلا دعس خيشلا ددري مث مسقلا ةوالتب ام

 مامأ مسقلا ءادأ نكمي امك . قفاوأ وأ «مسقأ» دعس خيشلا لوقي نأب يفتكي

 «سنرفنوك ويديفلا» لثم ةثيدحلا تاينقتلا مادختسا قيرط نع ةمألا سلجم

 لقنب ةمألا سلجمو دعس خيشلا رقم نيب طبرت ىتلا ةقلغملا ةرئادلا وأ

 حتا

 ؟مسقلا ءادأو ةرامإلا هيلوت نيب ةرتفلا يف هتايحالص ةسرام ريمألا عيطتسي له -

 فظوملا ةيرظن اريخخأو « ةرورضلا ةيرظنو « ةلودلا لامعأ ةيرارمتسا ةيرظنل اقبط -

 تذحأو نيناوقب ميسارملا نع اهعافد يف ةموكحلا اهتنبت ىتلا يهو . ىلعفلا

 سلجم نايغ ةرتف ىف تردص ىتلا نيناوقلا نأشب ةيروتسدلا ةمكحما اهب

 دنس اهل ةرتفلا هذه لاوط هتايحالصل هتسراممف . «ةيلعفلا ةطلسلا» ةمألا

 . ةروكذملا تايرظنلا يف يروتسد

 هتامهمب همايقو نيميلا ءادأل هفعست ال دق دعس خيشلا ةحص نأ ددرتي -

 ؟يروتسدلا فقوملا وه امف « ةيروتسدلا

 ناك نيح لحارلا ريمألا نع ابئان حبصأ دعس خيشلا نأ ىلإ الوأ هابتنإلا بجي -

 ةيسايسلا قوقحلا نوناق ىلع عقو يذلا وه دعس خيشلاو « جالعلل دالبلا جراخ

 نأ صرتفنو ؛« طيطختلا ةريزو نييعت موسرم عفو يذلا وه هنا انهك ؛ ةأرسملل

 خيشلا ةادانم نإ لوقي نم كانهو . نيحلا كلذ ذنم ريغتي مل يحصلا هعضو

 هتامهمب مايقلا ىلع دعس خيشلا ةردق مدع نع ثيدحلا نإف هيلعو . ةادانملاب

 ايدق تابثإلا ناك اذإ امأ . ةرامإلا هيلوت دعب يأ « اديدج اتابثإ بلطتي ريمأك
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 سلجم نم أدبت ريمألا ةيحنتل علا ةيروتسدلا تاءارجإلا نإف كلذ ىلعو

 ةردق مدع نم تبثتي نأ هيلع يذلا ةرامإلا ثراوت نوناق نم ا ةداملا قفو ءارزولا

 . نيثلثلا ةيبلغأب هيف تبلل ةمألا سلجم ىلإ رمألا ةلاحإ مث «ريمألا

 ؟ايحص دعس خيشلا ةقايل مدغ ىلع اليلد كلذ ربتعي لهف «ىفارخلا

 نكمت مدع نأشب ةمألا سلجم سيئر هلسري باطخ يأل ةيروتسد ةميق ال -

 رارق نم دب الو . هتيحنت يف هيلإ دانتسالا زوجي الو « مسقلا ءادأ نم ريمألا

 اميف ةمألا سلجم ىلع ضرعي دمتعم ىبط ريرقت ىلع ءانب ءارزولا سلجم

 . دعب
 ؟ريمألا ةيحنت ىلع ةمألا سلجم قفاو ول اذام -

 ةيكزتلا متت نأ ىلع « دالبلل ديدج ريمأ ةيكزت هيلع يذلاو ةرامإلا ثراوت

 ءارزولا سلجم نكمتي مل نإو . ريمألا بصنم ولخ نم مايأ 8 لالخ ةعيابملاو
 دقفي « نابسألا تناك ايأ « ةعيابملا ىف ةمألا سلجم رخأت وأ ريمألا ةيكزت نم

 لخدتو « ةينامثلا مايألا ءاهتناب ةتقوملا ةلودلا سيئر ةطلس ءارزولا سلجم

 اريمأ ءارزولا سيئر ةيكزت تمتو ؛« قباسلا وحنلا ىلع ريمألا ةيحئنت تمت اذإو

 ةعيابم ةظحل نم هنإف « يروتسدلا دعوملا يف ةعيامملا تمتو ؛ دالبلا ىلع

 مكحب ءارزو سيئرك ةقباسلا هتفص دقفي ريمأك ءارزولا سيئرل ةمألا سلجم
 ءروتسدلا نم ١14 ةداملاب المع نيليقتسم ءارزولا ربتعي هيلعو « روتسدلا

 . روتسدلا نم ١١15 ةداملا بسح ةمألا سلجم داقعنا ةحصل مزاللا طرشلا

 ليق اذإ امأ . نيميلا هئادأ لبق ءارزولل سيئر نييعت عيطتسي ال ديدجلا ريمألاو

 ال يأرلا اذهف « نيميلا ءادأ لبق هتايحالص ةسرامم هنكمي ديدجلا ريمألا نإ

 00 «نهارلا عضولا وه امك ءرخآو خيش نيب قرفي

 . 1656-7317 ص ؛ ةبيهلا خويش رخأ ٠ مساجلا رداقلادبع دمحم 6

 ه٠١١



 يدنع يللإ تلق انأ

 نيبلاطملا ءاضعألا قيرف ىلإ نودعسلا دمحأ قباسلا ةمألا سلجم سيئر مضنا

 مهفده نا» : الئاق رخآلا قيرفلا ادقتنم مسقلا ءادأ يف دعس خيشلا عم لهاستلاب

 ومس لزع وه يساسألا مهضرغ نا لب ةيروتسدلا تاءارجإلا ىلع ةظفاحملا سيل

 دقو . «فدهلا اذه ىلإ لوصولا ىلع نيرداق هللا نذإب مهلعجن نل» افيضم . ؛ريمألا

 ةمكاحلا ةرسألا ايعاد يروتسدلا مسقلا تاءارجإ ليهست ةرورض» ىلع نودعسلا ددش

 . «فصلا قش نم ضعبلا نيكمت مدع» ىلإ

 نم لعجي نأ دحأل حمسي ال نأ ضرتفي» : ةمكاحلا ةرسألا طاقم فاضأو

 اولعجي نأ نوديري» عباتو . ؛وه اهديري ضارغأل تيوكلا يف ةلكشم ةطلسلا لاقتنا

 حمسن نأ زوجي ال هنأ ىرخأ ةرم دشانأو هللادبعلا دعس ةحازإل أذفنم مسقلا نم

 . 1)«روتسدلاب مهكسمت ببسب سيلو مهئاوهأ ببسب تيوكلا ريمأ لزعي نأب ءالؤهل
  اهلعتفي نأ لواح نم ناهذأ ىف الإ دجوت ال ةمزألا نأ دقتعأ» : نودعسلا لاقو

 نفيقو نان اب في ديف نط لكلا[: زول سلجم نإ ةنفحسلو يروق كاد اكل
 مث , «دالبلل اريمأ دعس خيشلا ومسلا بحاص ةرامإلا ثراوت نوناقل اقفوو روتسدلل

 نآلا وه دعس خيشلا , قباوس اضيأ اندنعو ةحيرصو ةحضاو صوصنلا» نأب فاضأ

 . «كلذ ريغ لوقي نأ دحأ يأل نكمي الو تيوكلا ريمأ

 قباوسلاب دوعن نأ انيلع» : الئاق نييروتسدلا ءاربخلا يأر ىلع نودعسلا درو

 نأ نولواحي نيذلا نييروتسدلا ءاربخلا ضعب لوقي ام لثم سيلو مسقلا ءادأ ةيفيكو

 نأ بجيو ءاذك مسقي نأ بجي هنأو «. فارطألا ضعب هديري يذلا لكشلاب اهولّصفُْي

 بولسا وأ ةنيعم ةقيرط هل سيل مسقلاف « ًاحيحص سيل مالكلا اذه « ةيرس نوكت
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 دعبف « عازنلل ةيلعفلا فارطألا نيب ةيقيقحلا ةهجاوملا تاحيرصتلا هذه تقبتسا

 رابك عمتجا « 7٠١5 رياني نم رشع عباسلا « ءاثالثلا موي يف ءازعلا مسارم ءاهتنا

 نيب احضاو فالخلا زربف « ةطلسلا لاقتناو مسقلا عوضوم لوح ثحابتلل ةرسألا

 ءارزولا سيئر ركسعمو . حابصلا ىلعلا ملاس خيشلا حابصلا ةرسأ ديمع يركسعم

 )١( «ريسع ضاخعمب رمي ىتيوكلا مكحلا تيب بيترت» « ينورتكلإلا فاليإ عقوم . 3١١5-1-14 .

 ) )1سبقلا ةديرج الكويتية  ١4-١- 7٠١5(ص١ .



 مارتحا بجاولا نم نأب ىري (ملاسلا) ) لوألا قيرفلاف ء حابصلا دمحألا حابص خيشلا

 يف هئاقب لالخ نم اهتيدخ يف ةيخيراتلا هراودأ ريدقتو ةلودلا يف دعس خيشلا ةناكم

 ريمألل ةيحصلا ةلاحلا نع اريثك فلتخت ال يهف ةيحصلا هتلاح امأ « ةرامإلا دنسم
 وه دمحألا حابص خيشلا ناكو ةرامإلا ف ةرشابم ىلع ًارداق نكي مل يذلا قباسلا
 . دالبلل ىلعفلا مكاحلا

 دلقتو دعس خيشلا يحنت ىلع رصي ناكف (دمحألا) حابص خيشلا قيرف امأ

 كرابم خيشلا مايق دعب عامتجالا اذه يف فالخلا مدتحا « ةرامإلا دنسم حابص خيشلا
 نم نكمتي مل يذلا هللادبعلا دعس خيشلل ةلئسألا ضعب هيجوتب دمحألا هللادبع

 لأس اهدنع « مكحلا ىلع دعس خيشلا ةردق مدعب هرظن ةهجو تبثأ ام اهيلع درلا

 ا هيأر نأب ملاس خيشلا باجأف « هآر امب هيأر نع ىلعلا ملاس خيشلا

 هب ةربخأ ام ركذتي ال هنأب لاق يذلا (يريمألا ناويدلا يف ميسارملا ريدم) هللادبعلا

 ىلإ تلق انأ» : ًالئاق نس نم حابص خيشلا جرخ جنشتلا اذه مامأ 2 ملاس خيشلا

 ١)6!!ةيناث ةرم اولاعتو ضعب نيبو مكنيب اومهافت . . يدنع

 لكوتو اهلقعا
 ةلاح ىف دالبلا تلخدف , يتيوكلا بعشلا ءانبأ ىلإ فالخلا اذه رابخأ تبرست

 ىلع - اهباطقأو - ةمكاحلا ةرسألا ةردقل نانئمطالا مدعب قلقلا اهيف طلتخي موجو

 . هتامزأو دلبلا ةرادإ

 تاالواحم 2 ةلج ىلع ركسعم لكل ةثيثح تارواشم نايلاتلا نامويلا دهس

 رياني نم رشع عساتلا سيمخلا موي ءاج نأ ىلإ رظنلا تاهجو بيرقتل ءاطسولا ضعب
 مهعورف ةفاكب حابصلا ةرسأ رابك ةلسارمب حابص خيشلا ركسعم أدب هيفف « 1

 ىولس راد يف مهم عامتجا روضحل هيلإ ةيمتنملا ريغو كرابم خيشلا ةيرذ ىلإ ةيمتنملا
 ةلود نويزفلت ىلإ اضيأ ةوعدلا هيجوت متو « ىلاتلا مويلا يف (حابص خيشلا رصق)

 . عامتجالا اذه روضحل ةيملاعلا مالعإلا لئاسوو ةيتيوكلا ءابنألا ةلاكوو تيوكلا

 رصق ىلع دفاوتلاب ةرسألا ءانبأ أدب « 73٠١5 رياني نم نيرشعلا ةعمجلا حابص ىفو

 ال ددع روضحلا نيب نم ناك « ادرف نيتسلا يلاوح ىلإ مهددع لصيل حابص خيشلا

 )١( 6ةرم لوأ تيكالك : ةرسألا عامتجا» « ةافصلا ةحاس ةنودم 75١1١5-1-180 .
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 دمحمو يلعلا ملاس دهفو يلعلا ملاس يلع خيشلاك ملاسلا عرف رابك نم هب سأب
 طخ دارا عما ييلعلا ريا ايمو وللا باج عيحدوا ىذا رباخ ىلعو ماما ايص
 حارجلا لعشم خيشلاو دلاخلا دمحم خيشلا هرهصو ىلعلا ملاس خيشلا مهريبك بايغ
 . ىلعلا رباج دمح خيشلا دعس خيشلا بتكم ريدمو

 : اهيف لاق حابص خيشلا اهاقلأ ةملكب ًاحابص فصنلاو ةعساتلا يف عامتجالا أدب
 هب رمت يذلا قزأملا مجح نوكردتو , ةحاسلا ىلع يرجي يذلا ام نوملعت متنأ»

 . «ةرسألا ةلحو ىلع فوخلا لك ىفوخ انأو . تيوكلا

 ءادبإ روضحلا نم بلطو ةمزألا لحل ةحاتملا تارايخلا حابص خيشلا ضرع اهدعب
 بطاخ يذلا رباجلا هللادبعلا رباج خيشلا نيملكتملا لوأ ناكف ةيضقلا يف مهيأر

 انتقث نإ مهنع ةباين لوقأو (ًانس نيوعدملا ربكأ) مهربكأ 000 الئاق حابص خيشلا

 ددج دقو « ةريبك مكب لحارلا دالبلا ريمأ ومس ةقث تناك امك ٠ ةيلاع مكب اعيمج

 . «كرابملا ناضمر رهش ىف ةقثلا هذه لحارلا ريمألا ومس

 نوكردم نحنو « اهذاختا ديرت ةوطخ يأ يف كديؤنو كاع نحن رمعلا ليوط ايد»

 . «صرحلا اذه نم عبني هذختت رارق يأ نأو « نطولا ةحلصم ىلع مكصرح

 حابص خيشلا طاع لاش تودع حابصلا جيعدلا ميهاربإ خيشلا ثدحت مث

 خيشلا ةئنهتب روضحلا ماقف « «لكوتو اهلقعا . . لكوتو اهلقعا . . لكوتو اهلقعا» : الئاق

 دي ليبقتل ءانحنالاب ةرسألا ءانبأ مايق رظنلل تفاللا نم ناكو « ةقثلا هذه ىلع حابص

 عامتجالا ىهتنا دقو « لبق نم ةيتيوكلا نيعلا هيلع دتعت مل دهشم يف حابص خيشلا

 . احابص ةرشاعلا ىف

 ةراشإ ةعيابملاو عامتجالا يف ملاسلا عرف نم ةمهم رصانع ةكراشمو دوجو لكش
 دوجوف « رخآلا طورش ىلع امهنم لك ةقفاومو نيفرطلا نيب فالخلا لح ىلع ةحضاو

 لوبق ىلعو .دعس خيشلا يحنت ىلع نوقفاوم مهنأب ةراشإ ىطعأ «ملاسلا» خويش

 ىلع ملاسلا عرف لوصح يف ةلثمتملا يلعلا ملاس خيشلا طورش حابص خيشلا ركسعم

 ةبوسحملا رصانعلا ضعب داعبإ كلذ ىلإ فاضي « تارازو ” ىلإ ةفاضإلاب دهعلا ةيالو

 ريزولاو كرابملا هللادبع دمحم خيشلاو دهفلا دمحأ خيشلاك 5 0007 ىلع

 )١( رجف : رابخألا رخآ» « ةافصلا ةحاس ةنودم 7١ايناير« 7١١5-1-1١



 «ةريسملا ةدايف ةلصاوم» هودشانو هومسب مهتقث اوددج ةرسألا ءانبأ

 نييك ةيالالسلا تتلف مواهمدمع كبش
 سوس ا ل و فيي

 0 0110 ل ومدن ةيسابس كيصخف رفعت مل يتلا فارطألا عمدلاسلا
 | لكعلاو .ريتسنلا ميقحتلا كفيلا هيمجنا خرط رغ اغلا

 دمحألا حابص خيشلل ةرسألا ءانبأ ةعيابم

 (ةيتيوكلا سبقلا)

 يل هولسرأو هنوديرت ام اوبتكا

 عامتجالا اذه يف ثدح ام ةدهاشمو عامس دعب ءادعصلا نويتيوكلا سفنت

 ىلاتلا مويلا ثادحأ نأ الإ« حابصلا دمحألا حابص خيشلا ةعيابم ىلع ةرسألا قافتاو
 دعس خيشلا ريمألا ومس نم اباتك ةمألا سلجم سيئر ملست دقف , لؤافتلا اذه تفسن

 : ىلع صني هللادبعلا

 سلجم مامأ ةيروتسدلا نيميلا ءادأ تررق دقف روتسدلا نم ٠١ ةداملل ًادانتسا»
 ةجحلا يذ 77 دحألا موي ءاسم فصنلاو ةسداسلا ةعاسلا يف ةصاخ ةسلج شق ةمألا

 اقفو ةيريمألا ةبغرلاب ةمألا سلجم راطخإ مكيلع . ٠٠١5 رياني "7 قفاوملا 5

 . «روتسدلل

 يقلت نع تبسلا موي حابص ةيرابخإلا «يس يب يب»لا ةلاكو تنلعأ ًاضيأ
 خيشلا دبيأتب هكسمت هيف دكؤي ىلعلا ملاس خيشلا نم ًانايب ةيتيوكلا مالعإلا لئاسو
 كلذ عبتو نايبلا اذه رشني مل يتيوكلا مالعإلا نأ الإ . تيوكلل أيما ةللافرببلا ةيؤم

 رصق روضحل حابصلا ةرسأ رابكل ةلثام ةوعد هيجوت ملاسلا ركسعم ةين نع ءابنأ

 حابص خيشلا اهيف اوعياب يتلا ةقيرطلا سفنب هتعيابمل (دعس خيشلا ةماقإ رقم) بعشلا
 . /)يغلأ عامتجالا اذه نأ الإ . سمألاب

 اريمأ دعس خيشلا بيصنت نأشب ةبراضتم ءابنأ» . (يس ىب ىب) ةيناطيربلا ةعاذإلا ةئيه عقوم )١(

 . 19١-1-70:5 2 «تيوكلل



 فارطأ دحأ) دلاخلا دمحم خيشلا دمحألا حابص خيشلا كلذ دعب لبقتسا

 رايخ هيف شقان ًاعامتجا ءارزولا سلجم دقع مث ىولس راد يف (ملاسلا ركسعم

 ئزوهسدلا ريتا عامتجالا رضح ثيح ةرامإلا ثراوت نوناق نم ١ ةداملا ليعفت

 قباسلا ريزولا ةسلجلا رضح اي « ةحاتملا تارايخلا حرشل يئابطبطلا لداع روتكدلا

 دعس خيشلا ريمألا ومسل يحصلا عضولا سلجملل حرش يذلا هللاراجلا دمحم روتكدلا

 . هللادبعلا

 يعادلا ريمألا ومس باتك عم لماعتلا قزأم ىف عقو دقف « ةمألا سلجم امأ

 بسح ةرشابم ةمألا سلجم بطاخي ال ةداعلا يف ريمألا نإ ثيح مسقلا ءادأ ةسلجل

 (هئاززو ةطساوب هتاطلس ريمألا ىلوتيا# نأ ىلع نضنت ىتلا روعسدلا نم (06) ةذاملا
 سلجما رظني نأ يداعلا ريغ داقعنالا رود يف زوجي ال» نأ ىلع صنت يتلا (84) ةداملاو
 ىأرب مدطصاأ يأرلا اذه نكل؛ ؟ةرارولا ةقفاومب الإ اهلجأ نم يعد يتلا رومألا ريغ 2

 نإ لب ٠ قيل ةينع عيتاظالل نضر اعين اطل نوفر يملا ومس نأ سورحا

 !ةمألا سلجم لح ىف قحلا هل

 ريمألا ومس ةلباقم سلجملا سيئر بلط ةلأسملا هذه لوح ءاضعألا فالتخا مامأ
 الإ مسقلا ءادأ ةسلج بلطل ةحيحصلا ةيروتسدلا تاءارجإلا حيضوتل (دعس خيشلا)

 بلط ءارزولا سلجم ةين نع ءابنأ تدراوتو « بلطلا اذه ضفر ىلعلا ملاس خيشلا نأ

 ريمألا ومس تايحالص لقنو ةرامإلا ثراوت نوناق نم (؟) ةداملا ليعفتل ةصاخ ةسلج

 ةكرح طيشنت ىلإ ديعصتلا اذه ىدأف « ةيحصلا هتلاح ببسب ءارزولا سلجم ىلإ

 باونلاب يلعلا ملاس خيشلا عمتجا ىلاتلا مويلا يفو . نيفرطلا نيب ةيقيفوتلا دوفولا

 حابص خيشلاب كلذ دعب عمتجا يذلا رقصلا دمحمو عناصلا رصانو نودعسلا دمحأ

 . دمحألا

 ميدقت ليجأتب حابص خيشلا بلاطف « ىفارخلا مساج ةمألا سلجم سيئر امأ

 دقع دقو « ريمألا ومس ةلباقم نم نكمتي ىتح ةصاخلا ةسلجلا دقع بلطل ةموكحلا

 بلطب ريمألا ةيقحأ ىلع سلجم رارقتسا ةيف نلعأ نيلخملا ىف انني ًارمؤم يفارخلا

 دكأ ًاضيأ ؛ تاطلسلا عيمجل ا هنوكل سلجما نم ةرشابم مسقلا ءادأ ةسلج دقع

 ةمزألا هذه يف مهسفنأ أ ماحقإ ىف نوبغري ال ةمألا سلجم ءاضعأ نأ ىلع يفارخلا

 . كلذ عضولا بلطت نإ ةيلوؤسملا لمحتل نودعتسم مهنكل

 ةدمل يلعلا ملاس خيشلاو ريمألا ومسب عامتجالا نم يفارخلا نكمت , ءاسملا ىفو
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 مسقلا ءادأ ةسلج دعوم ديدحت' ىلع نافرطلا قفتا عامتجالا اذه يف © قئاقد سمخ

 دعب ؛ “7٠٠١ رياني نم نيرشعلاو عبارلا . ءاثالثلا موي ءاسم نم ةسداسلا ةعاسلا يف

 فاون خيشلاك ةرسألا باطقأ نم اددع مضي أدفو ىلعلا ملاس خيشلا لبقتسا كلذ

 رباج خيشلاو ملاسلا حابص ملاس خيشلاو دمحألا هللادبع كرابم خيشلاو دمحألا

 عامتجالا عطق ملاس خيشلا نأ الإ« ةمزألا لحل ةيقفاوت ةغيص ةرولبل رباجلا هللادبع

 نحنو ىل هولسرأو هنوديرت ام اوبتكا» : 30818: .تردقي قأ ةلوقيااما يدل سيلااقأب مهغلبأو

 . «هسرلن

 «ليسعمفستلا» ةلاسسر تملس ةسموكحلاو ..ءاثالسثلا ءاسم مسسقلا

 هجين نود ..5ديمعححلا يعاسملا
 ةرسمألا يف باطقاو يتلتعلا عخمسس ةاشعنا# اولا مصل ةمكحلا سل مر سم تل

 امهيفقومب نافرطلا كسمت

 (ةيتيوكلا سبقلا)

 ثوتولبلا مس
 عيمجل ةلماك ةيوست ىلإ فدهت ملاس خيشلا بلاطم نأ ىلإ ةعلطم رداصم تراشأ

 مث ء مسقلا ءادأ نم دعس خيشلا نيكمت وه لوألا , نيحارتقا لالخ نم بصانملا
 خيشلا رداغي كلذ دعب نمو « ءارزولل انسيئوور ددوسللا ابلو دمع آلا حابص خيشلا بصنُي

 ةيلحخادلاو عافدلا تارازو ىلع «ملاسلا» عرف لصحي لباقملاب « جالعلل دالبلا دعس

 . "ةقاللاو
 اي حابص خيشلا ةيكزتو ةرامإلا نع دعس خيشلا يحنت وهف يناثلا حارتقالا امأ

 112/1 استرو كلا ربل تي دمحم خيشلا بيصنت متي لباقملابو « دالبلل
 نيحارتقالا نيذه ضفر حابص خيشلا نأ الإ

 ربع - ةيئرم ةلاسرل ةلاقنلا مهفتاوه لقانتب ودعا ةلرم عجوف « مويلا ءاضقنا لبقو
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 ةروصب يروتسدلا مسقلا ءادأب هللادبعلا دعس خيشلا ريمألا ومس اهيف موقي - ثوتولبلا

 اطغض تلكش ةيحان نمف « ةلب نيطلا ةلاسرلا هذه تداز دقو « ةموهفم اهنكل ةفلكتم
 ىرخأ ةيحان نمو « مسقلا ءادأ ىلع هتردق رهظأ هنوكل هتيحنتل يعادلا ركسعملا ىلع
 امهنم لك قيقحت ليبس ىف نافرطلا هيلإ لصي نأ نكمي يذلا ىدملا ترهظأ

 1 . (١)هفادهأل

 سلجم نم ًاباتك ةمألا سلجم ىقلت « (رياني 7 نينثإلا) يلاتلا مويلا حابص يف
 : هصن اذه ءارزولا

 ًاقفوو ةيروتسدلا هتاصاصتخال هتسرام نم ًاقالطنا مكغلبي نأ ءارزولا سلجم ررق
 دقف هيدل تبث دق هنأب ١954 ةنسل 4 مقر ةرامإلا ثراوت نوناقو روتسدلا ماكحأل

 هتردق دالبلا ريمأ حابصلا ملاسلا هللادبعلا دعس /خيشلا ومسلا بحاص ةرضح

 . ةيروتسدلا هتاصاصتخا ةسرام ىلع ةيحصلا

 دقعنملا )3٠١5/0( مقر يئانثتسإلا هعامتجا ىف ءارزولا سلجم ررق هيلع ءانبو
 ةصاخ ةيرس ةسلج ديدحتل رقوملا مكسلجم ىلع رمألا ضرع 75-1-7٠١7 خيراتب

 يف كلذو « ١11514 (4) مقر ةرامإلا ثراوت نوناقو روتسدلا ماكحأل أقفو عوضوم لا رظنل
 رياني 55 قفاوملا ه ١5755 ةجحلا ىذ ”4 ءاثالثلا موي حابص نم ةرشاعلا ةعاسلا

 . ةمألا سلجم ةيلخادلا ةحئاللا نم ا/؟ ةداملا هيلع صنت ام قفو ءم 1

 رباج دمح خيشلا ماق ء مسقلا ءادأ ةسلج دعوم ىلع دعوملا اذه مدقت ببسبو

 بلطي هومس نم رخآ اباتك ةمألا سلجم ميلستب (دعس خيشلا بتكم ريدم) ىلعلا
 نأ الإ « (مويلا) نينثإلا ءاسم ىلإ ءاثالثلا ءاسم نم مسقلا ءادأ ةسلج دعوم ميدقت هيف

 تجرخ دق مسقلا ةسلج تاوعد نإ ثيح هتبوعصل بلطلا اذه ضفر سلجملا سيئر
 : يفارخلا لاقو . ةديدج تاوعد لاسرإل عستي ال تقولاو « قباسلا دعوملا ىلع لعفلاب

 رضحيسف مسقلا ءادأل مويلا ءاسم ةسلج كانه نوكت نل هنأ ريمألا ومس تغلبأ ينتإلا

 5 «نمل

 )١( مقر ةقيثولا «. سكيليكيو عقوم 06161018/811208 .

 ةيتيوكلا نطولا ةديرج (؟) « 175-  2 5٠6١05-1١ص١9.
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 كفوشي يبي يدلاو
 لبق هتسلج امهنم لك ةنهتيل ءارزول سلجمو ريمألا ومس نيب قباستلا اذه مامأ

 ددع عيقاوت عمجب نودعسلا دمحأ بئانلا ةدايقب «يبعشلا لمعلا ةلتك» تماق ءرخآلا

 مل يعاسملا هذه نكل . لماك رهش ةدمل نيتسلجلا دقع ليجأتب بلط ميدقتل باونلا نم

 . كاربلا ملسم , نودعسلا دمحأ مه طقف باون ةسمخ دييأت ىلع اهلوصحل حجنت

 نم ةردابم دوجوب حرص يذلا يئابطبطلا ديلوو « ةيمروب هللا فيض « ةفيلخلا دمحم

 رعتتس لهو ةردابملا هذه ةعيبط نع هلاؤس دنعو « ةمزألا لحل ساونلا نم ةعومجم

 : باجأ بصانملا عيزوت ةلأسمل

 يحني نأ ديري فرط يه لب نآلا ىتح بصانملا عيزوت عوضومب قلعتت ال ةلأسملا»

 ةيحنت رمأ يف ةحضاو تاءارجإلا نوكت نأ ديري رخآ فرطو هنم بلطب دعس خيشلا

 مسقلل هئادأو ريمألا ومس ةعيابم نييعت وه ضيرع طخب نآلا يولطملا اهريغو ريمألا

 رداق حابص خميشلاو ةيلوؤسملا ىلوتيل دمحألا حابص خيشلا هيخأل لزانتي مث اروع

 . «ةيلوؤسملا يلوت ىلع

 قيفوتلل يخيرات رود بعا ىلع رداق ةمألا ساجم نأ دكأ

 :نينسلجلا ةعطاقم ةركف نع اهجارنم نحط! يئابطبطلا

 ةرامإلا ثراوت ليعفت عم توصأبم ..دعس خيشلا لزاتني مل اذإ

 ةمألا سلجم ءاضعأ فقاوم بارطضا

 (ةيييوعلا, نطقلا)
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 تارايخلا» : يئابطبطلا باجأ ةلأسملا هذه هاجتا باونلا تارايخن نع هلاؤس دنعو

 كلذ دعب مث لح ىلإ فارطألا لصوت نيح ىلإ نيتسلجلا ةعطاقم يه انا ةحاتملا

 . «ةعاس ؛/ ةدمل رايخلا اذه ىلإ ردابن دقو مئتلت

 ديدج حيرصتب ةفاحصلل ىلدأو اقحال فقوملا اذه نع عجارت يئابطبطلا نأ الإ
 ومس ىلإ هللادبعلا دعس خيشلا ريمألا ومس نم لزانت ميدقت متي ملام» :هيف لاق

 ةداملا ليعفتل ةموكحلا بلط عم توصيس (يئابطبطلا) هنإف دمحألا حابص خيشلا

 (7١«ةرامإلا ثراوت نوناق نم ةثلاثلا

 خيشلا ةعيب رضحي مل مهضعب) حابصلا ةرسأ ءانبأ نم ددع هجوت , ءاسملا ىف

 دمحألا لعشم خيشلاو ملاسلا حابص ملاس خيشلاو دمحألا دلاخ خيشلاك (حابص

 عاضوألا لوح رواشتلل ىولس راد ىلإ دومحلا دمحأ خيشلاو ملاسلا حابص دمحم خيشلاو

 1 ىلعلا رباج جيعدو ىلعلا رباج ىلع ناخيشلا عامتجالا اذه رضح دقو « ةنهارلا

 ةيسايسلاو ةيبعشلا دوفولا نم ديدعلا دفاوت دهشف ىلعلا ملاس خيشلا رقم امأ

 نودعسلا دمحأ بئانلا ةبحصب يرجنعلا يراشم بئانلا نم اهدحأ لكشت ىتلا
 مض رخآ دفو ءاج ًاضيأ « دمحألا حابص رصان يلا يح انو كلل و داك يدل

 لكشتف ثلاثلا دفولا امأ « نيسايلا عيزب دمحأو عوطملا ىلعلا هللدبعو يجحلا فسوي

 نع راوح دعبو « فصنلا فسويو عياشلا زيزعلادبعو مناغلا فسويو رقصلا مساج نم

 «ريمألا ومس ' ةيحنتل عفدي يذلا ببسلا نع» ىلعلا ملاس خيشلا لءاست ةيلاحلا ةمزألا

 ةفاك روما العف حابع يللا وعش وتي نأ ىلع هبصنم ىف ىقبي نأ ة ةركف حرطو

 . ««حابص خيشلا لوح مه نما ادقتنم

 مامأ هنأو ةحضاو ةرامإلا ثراوت نوناق نم ةثلاثلا ةداملا نأب دفولا ءاضعأ هيلع در

 لبق دقع اللثام ءاقل نأب ةورك د هرارق رظتنت 0 راظنأ نأو مويلا ةيخيرات ةيلوؤسم

 هب رمغ امو « سمحتم تنأ تنكو « تيبلا» بيت ترت مكيلع نإ هيف انلق تاونس ثالث

 . (كلذ نع مكرخأت ةجيتن وه مويلا

 حرتقا» « يطخ دهعتو ةنامضب ةرسألا باطقأ دفو نم سمألا يف هبلط نأشبو

 لباقم دعس خيشلا لزانت لوح مهافتلل دمحألا هللادبع كرابم خيشلاب لصتي نأ دفولا

 )١( ةيتيوكلا نطولا ةديرج «14- 5١١5-1١ص١9.
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 وقار ال يكلةرابكلا يالا يقألا عكس ندقلاا اهييمرنإلا يتلا لالا

 يقبل هب موقي يذلا ديعصتلل ل

 ملاس دهف خيشلا لوصوب ىولس راد ىف ةيننيتلا عئجوف ؛ اليل ةعساتلا ىفو

 . «كيجي وأ كفوشي يبي يدلاو» : الئاق حابص خيشلا ىلإ هدوعصو ىلعلا

 . (هل حورأ انأ» : حابص خيشلا هيلع درف

 انريمأ حابص خيشلا
 ءاسم ةرشاعلا يف عدبلا يف ىلعلا ملاس خيشلا رصق ىلإ حابص 0 هجوت

 . هللادبعلا دعس دهف خيشلاو يلعلا ملاس يلع خيشلاو دهفلا دمحأ خيشلا روضحب
 خيشلا» : عيمجلل ًانلعم ملاس 8 اهدعب جرخ ةعاس فصن ةدمل عامتجالا دهتيلا

 ىلإ هتبحصب دغلا يف هجوتيس هنأب لاقو حابص خيشلا عم قناعت مث « «انريمأ حابص

 هتابغر ققحنو هسأر لبقنس»و هللادبعلا دعس خيشلا ريمألا ومس ةلباقمل بعشلا رصق

 دنسم نع راذتعالاو ةرامإلا ىلع لزانتلل ريمألا ومس نم ةلوبقم ةغيص ىلع قفتنو

 . «ةرامإلا

 فقوم»و ةمكاحلا ةرسألا ديمع بلط ريمألا ومس ردقي نأ ملاس خيشلا عقوتو

 نيمويلا ىدم ىلع اهئارأ نع هل تربعو هتراز يتلا «ةيسايسلاو ةيبعشلا دوفولا

 ىلع رثكأ ال اضرخ ءاج ةيضاملا ةلحرملا ىرتعا يذلا رثعتلا» نأب حضوأ مث * « نييضاملا

 حلاصمل ال «حابصلا هللادبعلا دعس وخلا مالا رتع ةماركو ةمكاحلا ةرسألا ةيامح

 نأل « مهرابك نع اوطشي الأ بجي هنأ ةرسألا نابش مهفي»ل ايضا فحل ضالاككا

 . ()«دادجألا قيرط ىلع نوريسي رابكلا

 ءادعصلا اوسفنت نيذلا ىتيوكلا بعشلا ءانبأ ىلإ قربلا ةعرسب ربخلا لقتنا

 ضمانا :ةدونن ىل اهلا ن ولف ادق ةويعيركلا ناك ايبود ةقنانللا ةقرألا ده ءاوكألا

 تاءارجإ بيترتل يفارخلا مساج ةمألا سلجم سيئر لزنم ىلإ حابص خيشلا هجوت
 ىف ةمهملا طاقنلا ةغايصب رارش هللا فيض دمحم ةلودلا ريزو فلكو ؛ دغلا ةسلج
 ْ .. يتلا اطبخ

 )١( سبقلا ةديرج الكويتية  74 -١-  7٠٠١5ص١ .

 ةيتيوكلا سبقلا ةديرج (؟) 74 2 -١-  7٠١5ص١.



 ةظحلب ةظحل ةمزألا ىهنأ يذلا عدبلا ءاقل ليصافت

 ؛سبقلا ربع نييتيوكلل يلعلا ملاس

 انإيمأ دمحأللا حابص
 ةمألا ىلإ نايب يف موسيلا لزانتي دعس خيشلاا#

 اةسلج بلئط بهحستةمكحلا#»

 وا د د - دج . دس 0

 «انريمأ دمحألا حابص» : نلعي يىلعلا ملاس خيشلاو « ريخألا تاظحللا قافتا

 (ةيتيوكلا سبقلا)

 دالوأو ميرح
 اني نم نيرشعلاو عبارلا ءاعبرألا موي حابص نم فصنلاو ةعباسلا ةعاسلا يفو

 لانتم دوف خيا ةقف ةقفرب ىلعلا ملاس خيشلاو دمحألا حابص خيشلا هجوت « 5
 باتك ملستو ويمًالا او مست عم ةيراكذتلا روصلا طاقتلال بعشلا رصق ىلإ ىلعلا

 ةجوز) حابصلا ملاسلا دهفلا ةفيطل ةخيشلا ضفرب تناك ةأجافملا نأ الإ « يحنتلا

 ىلع ةقفاوملا لبق ىلعلا ملاس خيشلاو دمحألا حابص خيشلا لابقتسا (دعس خيشلا

 : يهو يحنتلا باتك ميلستل اهطورش
 . دالبلا ريمأ ومس مرحو ىلوألا ةديسلا بقلب ظافتحالا ١-

 ًايونس رانيد نييالم ةرشع ىلإ لصت ةيريمأ تاصصخم صيصخت -؟
 . ةماع تافورصمك

 . اهتالحر يف اهمادختسال يريمألا ناويدلا نم ةصاخ ةرئاط صيصخت -

 لبقملا دهعلا يلو ناويد يف ًاراشتسم هللادبعلا دعس دهف خيشلا 0 -4
 . ةديدجلا ةموكحلا ىف وأ
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 ترصأف طورشلا ةيقب ضفزو ريخألا طرشلا ىلع دمحألا حابص خيشلا قفاو
 يفو . رصقلا نارداغي 0

 الإ يلاطم نع ةفيطل ةخيشلا ينل ةلاحم يف بعشلا رصق ىلإ حابصلا رد خيشلاو

 '/اهنع عجارتت مل اهنأ

 هءاضعأ سلجملا سيئر غلبأف , ًاحابص ةرشاعلا يف ةسلجلا ةيادبل ددحما دعوملا ءاج
 ةريخأ ةلواحم ىف فصنلاو ةرشع ةيناثلا ةعاسلا ىتح ةسلجلا ليجأت ةموكحلا بلطب

 2 فصتلاو ةرشع' ةيتاكلا ةعاسلا لولعس تيطو:روفلا ىلع نيلحلا قفاوق رشألا ةيوستل
 ةيناثلا ةعاسلا ىتح ةيناثلا ةرملل اهليجأت دمحألا حابص خيشلا بلطف ةسلجلا حاتتفا

 دج خيشلا هجوت ءانثألا هذه يف « ةيناثلا ةرملل هبلط ىلع سلجملا قفاوف « ارهظ
 مهافتلل ةريخأ ةلواحم يف بعشلا رصق ىلإ ملاسلا حابص دمحم ا ةبحصب دهفلا

 . ؟/اهتاقباس نم لضفأ نكي مل ةلواحا هذه ريصم نأ الإ ؟/ةفيطل ةخيشلا عم
 ةسلجلا تأدب سلجما ىلإ ملاسلا حابص دمحمو دهفلا دمحأ نيخيشلا ةدوع دعب

 رخأت بابسأ اهلالخ نم حضوأ دمحألا حابص خيشلل ةملكب أرهظ ةيناثلا ةعاسلا يف
 باتك صن حابص خيشلا الت مث . «دالوأو ميرح»ب عوضوملا قلعتو يحنتلا باتك

 يم هادا و يسركلا ةماعلا ديرخا أ:
 اذه بعشلا رصق نم ًاحيضوت 75-1-7٠٠١ موي ددع نم ىلوألا ةحفصلا ىلع سبقلا ةديرج ترشن (؟)

 : هصن

 تايحالص ةسرام نع ىلختلا باتك لوصو نود لاح دق «يلئاع لخدت» لوح سمأ رشن ام نا»

 كانه نكت ملو « قالطإلا ىلع حيحص ريغ . حابصلا ملاسلا هللادبعلا دعس خيشلا ريمألا ومس

 قلعتت ةيقيقحلا بابسألا نأ رصقلا رداصم تحضوأو « هومس ةرسأ يف دارفأ لبق نم تعضو ليقارع

 ناك انيك ةلئاغلل زكفألو يفك ويست

 خيشلا هجوت ىلإ دوعي عقاولا رمألل اهخوضرو ةفيطل ةخيشلا فقوم ريغت نأ نع ةلوادتم ةياور كانه (؟)

 هذه نم دكأتلا متي مل, «ةصاخلا هتقيرط»ب رومألل هلحو بعشلا رصق ىلإ دمحألا هللادبع كرابم

 ةمزأ» ثادحأ رداصم مهأ دحأ تناك ىتلا «ةافصلا ةحاس» ةنودم ريغ رخآ ردصم نم ةياورلا

 . «مكحلا

 . 18-1-3١١5 « «رياني 78 ءاعبرألا رجف : ليصافتلا ليصافت» . ةافصلا ةحاس ةنودم

 /ا١١١



 : دالبلل اريمأ هل هئانبأو يلعلا ملاس خيشلا ةعيابم

 دنسم نع يحنتلا يف هللادبعلا دعس خيشلا ريمألا ومس ةبغرب ًاملع مكطيحأ»

 . «دالبلل ًاريغأ بكيت نأ انرسيو ةرامإلا

 ةيخيراتلا راودألاب داشأو دمحألا رباج خيشلا 2 حابص خيشلا ماق كلذ دعب

 دقع ءارزولا سلجم بلط بابسأ باونلل حضوأو « هللادبعلا دعس خيشلا اهب ماق ىتلا

 فسوي بئانلا هنم برتقا ةملكلا نم هئاهتنا دعبو « هتوص جرشحتف ةسلجلا هذه

 يتعاطتسا مدع نع يراذتعا باونلا كناوخإ غلب» : حابص خيشلا هل لاقف ةلزلزلا

 ينتقنخ دقف دعس خيشلا نع ثيدحلا دنع بولطملا لكشلاب يتوص لاصيإ

 . «تاربعلا

 . «رمعلا ليوط اي انلك انتقنخ» : ةلزلزلا هباجأف

 باتك ًالماح يلعلا ملاس دهف خيشلا لوصوب سلجملا ئجوف , ةظحللا كلت يفو
 اذه نأ يف تناك ربكألا ةأجافملا نأ الإ . ةرامإلا نع هللادبعلا دعس خيشلا لزانت

 ملاسلا دهف خيشلا لعج امم ريمألا ومس عيقوتب ًاروهمم وأ ًاموتخم نكي مل باتكلا
 ياقنرتلا] هتيم عادم قلاع يو هيج نيس نيشلا معني عل

 . «هيلع متخلا عضي لا ع لاقو كلذ حابص خيشلا

 ةيتيوكلا ةسايسلا ةديرج بسح يحدتلا باتك ميلستل دهفلا ةفيطل ةخيشلا طورش

 (؟1١١-١5-1ه© ةيتيوكلا ةسايسلا ةديرج)
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 ظ بعصلا رارقلا

 هنأ الإ ًاموتحخم باتكلا ةدوع نيل ةسلجلا لامكإ لبق ثيرتلا حابص خيشلا ررق
  ةقيقد نيعبرأو ةسمخو ةيناثلا ةعاسلا ةعاسلا يف ةسلجلا فانئتسا متف دعي مل

 ةيحصلا ةلاحلا نع يبطلا ريرقتلا ةءارقب هللادبعلا دمحأ خيشلا ةحصلا ريزو أدبو

 . «هللاب الإ ةوق الو لوح ال» : الئاق هللادبعلا دعس خيشلل

 هحجلاعي ثيح دعس خيشلا ةلاح ريرقت اودعأ نيذلا ءابطألا ةربحخت باونلل حضوأ مث

 ءارزولا ضعب نكمتي ملو موجولا نم وج ةعاقلا يف لح , 1486 ماعلا ذنم امهدحأ

 دقو « هذاختا ىلع نوفرشي يذلا رارقلا لوه نم ةرمهنملا مهعومد سبح نم باونلاو

 ىلع ةرامإلا دنسم ماهمب مايقلا ىلع ةيحصلا دعس خيشلا ةردق مدع ريرقت دنتسا

 : ةيلاتلا طاقنلا

 . تاطلجلا رركت ١-

 . ةركاذلا نادققف -

 . قطنلا ىلع ةردقلا مدع -'

 . ةكرحلا ىلع ةردقلا مدع -؛

 . زيكرتلا ىلع ةردقلا مدع -ه

 ةلزلزلا فسويو ىمورلا هللادبعو نودعسلا دمحأ ساونلا ثدحت ريرقتلا ةءارق دعب

 قيد تيزكلا خيرات يف ةيلوطبلا هراودأو دعس خيشلل مهريدقت نع رمعلا لامجو
 ءارزولا سلجم بلط ىلع ةقفاوملاو «. بعصلا رارقلا اذه ذاختال نورطضم مويلا مهنأ الإ

 تيوصتتلا أدب مث « ءارزولا سلجم ىلإ ريمألا ومس تايحالص لقن ىلع تيوصتلاب
 . ءاسم فصنلاو ةئلاثلا ةعاسلا ىف رارقلا ىلع

 دعس دهف خيشلا لصو ريمألا ومس ةيحنت ىلع نوتوصي ءاضعألا ناك امنيبو
 خيشلاو دمحألا فاون خيشلاب عمتجاف « لزانتلا باتك هعم ًالماح سلجملل هللادبعلا
 يراشمو نودعسلا دمحأ نابئانلا جرخ مث « ةريصق ةرتفل ملاسلا حابص دمحم

 مايق ةيروتسدو ةينوناق ىدم نم ققحتلل نييروتسدلا ءاربخلاب عامتجالل يرجنعلا
 نم صاخ ليكوت هيدل ناك ثيح « هدلاو نع ةباين باتكلا عيقوتب دعسلا دهف خيشلا

 . همتخب اضيأ ظفتحي وهو دعس خيشلا
 نيبئانلا مامأ باتكلا ىلع عيقوتلاب دعسلا دهف خيشلا ماق « ءاربخلا يأر ذأ دعب
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 ىهتنا دقف ةرخأتم تءاج ةوطخلا هذه نأ الإ يرجنعلا يرافدنيو نودعسلا دمحأ

 (ةيحنت) تايحالص لقن ينعي امب عامجإلاب ةموكحلا بلط ىلع تيوصتلا نم سلجما
 ةقيثوك رارقلل لزانتلا باتك نيمضت ررق سلجملا نكل « ءارزولا سلجم ىلإ ايمسر ريمألا
 . ارصع ةعبارلا ةعاسلا ىف ةسلجلا تعفُر دقو « ةيخيرات

 ىولس راد يف أبيرقت ةعاس ةدمل ءارزولا سلجم عمتجا ء ءاسم ةسداسلا ىفو
 رضحأ نأ يف قحلا يل دعي مل» : لاقو ًامستبم دمحألا حابص خيشلا فقو ثيح
 . ١7 «مكسيئر نوراتخت متنأو اهنوريدت متنأ مكل رارقلا كرتأو رداغأس : نآلا مكتاسلج

 يكزي نأ هيف ررقو دمحألا فاون خيشلا هسأرت يذلا عامتجالا حابص خيشلا رداغ

 . تيوكلل رشع سماخ اريمأ حابصلا دمحألا حابص خيشلا

 اتوص 10 عامجاإب ريمألا سمسا ةمألا سلجم

 ١0 لاريمألا دمحألا حابص ةيكزت

 (ةيحنت) تايحالص لقن ىلع تيوصتلل ةمألا سلجم رارطضاب «مكحلا ةمزأ» ءاهتنا

 ءاز ويلا ىاسمر ونا اويبأ#ا
 (ةيتيوكلا سبقلا)

 )١( ةيتيوكلا ةسايسلا ةديرج « ةيتيوكلا يارلا ةديرج « ةيتيوكلا سبقلا ةديرج « 158-١- , 75١٠١5ص١ .
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 نيمئاشتملا دشأ اهعقوتي نكي مل ةقيرطب مكحلا ةمزأ ىلع راتسلا لدسأ اذكه

 حابصلا دمحألا حابص خيشلا ةرامإ ىلع فارطألا عيمج ةقفاوم نم مغرلابو « امؤاشت
 ىف « ةديدج تانزاوت نم اهعبتيس امو ىرخألا بصانملا ىلإ هجتت تناك راظنألا نإف

 هترجأ ءاقل ٠٠١5 رياني نم نيرشعلاو عباسلا يف سبقلا ةديرج ترشن راطإلا اذه
 ةمزأ» تاسبالم لوح ثيدحلل ىلعلا ملاس خيشلا عم ةيدوعسلا «ظاكع» ةديرج

 دحأ زرب اذإ» : ناكف ةلباقملل ىسيئرلا تيشناملا امأ « ةقحاللا تابيترتلاو «مكحلا

 . (رخأتيس دهعلا يلو رايتخا»و « «ناغراف ناعقوم كانهف يناثلا ليلا نم ةرسألا دارفأ

 ومس» يحنت باتك رخأت ببس نع ىلعلا ملاس خيشلا باجأ ءاقللا ليصافت يفو
 مث نمو ةحارلل دلخأ ينوعد هترسأل لاق وهو « مونلا ىف هقارغتسا ببسب دعس خيشلا

 : ملاس خيشلا لاق ةلباقملا ليصافت يفو ؛« «باتكلا عقوأ

 ةموكحلا يف ةرسألا دارفأ نم اهنيعب ءامسأ لوخد مدع تطرتشا كنإ لاقي -

 ؟ةديدجلا

 . ثدحي مل اذه د

 نم دمحملا رصان خيشلا داعبتسا تبلط مكدالب ىف ددرتي ام بسحب كنكلو -

 ؟ةقيقحلا ىه ام . . ةموكحلا ىف دلاخلا
 . ليبقلا اذه نم تاءارجإ يأ ىف أدبن مل نحن . . اذه لاق نم -

 . تيوكلا ىف رومألا رقتست نيح ىلإ لوطتس ةلأسملا هذه -

 ؟متنأ اوقفتت ىتح رومألا رقتست -

 . رومألا رقتست نأ لبق قافتالا ثدحي فيك -
 ؟ةديدجلا ةموكحلا نع اذامو -

 مداقلا دحألا نيميلا حابص خيشلا ريمألا ومس ءادأ لاح متتس ةلأسملا هذه -

 .ةيروتسمدلا كاءارخالاب معلا اذيوك
 0 2 ءا- ذا 0 ا

 . هيلع رودقم رمألا اذه نأ انقفتاو رمألا اذه ثحبن مل -



 بهذت نأ ىف ةيوستلاب فرعي ناك ام ىف امكنيب تمت ةقفص نأ ددرتي نكل -

 ؟ملاسلا عرفل دهعلا ةيالو
 ىف كوربملا مويلا اذه ىف اذه ىمالك ىف كعم قداص هللاو انأو ثدحي مل اذه -

 نع ثدحتتن نأ وجرأ . . اهيف نيعرستم انسل اننأل ةلأسملا هذه ثحبن مل اننأ

 حابص لآ ةرسأ نم يناثلا ليجلل لاجم ءاطعإب نيماع وحن لبق بلاطت تنك -
 ؟كتبلاطم دنع تلز ام له . . مكحلا تاسسؤم ىف ايلع تايلوؤسم ةرادإل

 ثيح نم انناوخإ وأ انئانبأ دحأ زرب اذإ نكل . . نآلا ددحأ نأ عيطتسأ ال -

 دهعلا ةيالو ناعراف ناعقوم كاتب رومألا رديبستل هتءافكو هتردقو هلعافت

 ةعسوت ديرن اننأل نيعقوملا نيذه جمد ةداعإل اديؤم تسل انأو ءارزولا ةسائرو

 . تاطلسلا

 هسفن دعس خيشلا نكي مل اذامل . . ةيوستلا هذه يف ناث يسيئر فرط متنأ اذامل -

 . ةلذابقم ةيجيم كانهو انس اننيبرهشألا زواجك آل ظيسب قاف ةلانهاماانأو
 هبعاتم مغرب تيوكلل اريمأ دعس خيشلا ىقبي نأ ىلع ارصم تنك كنكل -

 ؟ةيحصلا

 ريمأك ةريصق ةدم دعس خيشلا ىيضمي نأ ناكمإلاب ناك اذإ هنأ تلق انأ .. ال -

 هتناكم ىلع هومس ىقبيسو هتردق مدع اودكأ مهريراقتو ءابطألا نكل . دالبلل

 حابص خيشلا وه ةلودلا نوؤش ةرادإو ةيمسرلا تامهملاب موقي يذلا . . هتماركو

 مكحلا نع دعس خيشلا لزانتي مل ولو «. تاطلسلا عيمج ةرشابم ىلوتي يذلا

 . حابص خيشلل تاطلسلا هذه عيمج تلوحتل

 ؟ال مأ - ينطولا سرحلا ةسائر يف - رمتسم تنأ له -

 . ينطبرت ةيلوؤسم يأ نع اديعب ةرسألل اهجومو اديمع ىقبأ نأ يتبغر -
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 ناغراف 2ابنيب كانهف:يناثلا ليجلا نم ةرسألا دارضأ دحأ زرب اذإ

 رَّخآتيج دهعلا يلو رايسخا
 لفشمي نأ اطرغش سسيسل

 ملاسلا لآعرف عقوملا

111111111111111 

 دسهملا ةيالو نيب جمدلا ةداعإ ديؤأ ال

 ه6 يول يرحل ءارزولا ةسائرو

 تيوكلا هه

 رقتسن انوكرتي مل
 ةمزألا لحل انلصو نأ ىلإ

 «ءارزولا سيئر»و «دهعلا يلو» رايتخا مسح مدع

 /5١1--1١-٠٠١5( ةيتيوكلا سبقلا)

 كبتكم يف موادت ال

 هذه ىتح قئربكلا بصانملا فلل ةرسألا رابك مسح مدع حضاولا نم ناك اذكه

 رووا هرج دس بعسل ع ع را ا

 سما ا حابصلا دمحألا حابص خيشلاب ةادانملا ةسلج ةمألا سلجم دقع

 تمدقت يلاتلا مويلا يفو ؛ "؟ ”١ رياني نم نيرشعلاو عساتلا يف تيوكلل رشع

 نع نالعإلاب ٠ : 5 رياربف نم عباسلا يف تءاج ةأجافملا نكل ميد مر

 ىربكلا بصانملا عيروت ةداعإ تاعفقوت لكل ةأحافم تارايتخالا هذه تاع

 نالعإب تءاج ربكألا ةأجافملا نإ لب . ةمكاحلا ةرسألا يعرف نيب ًاتزاوتا رثكأ ةقيرظب

 «ملاسلا» عرف ىلإ يمتني وضع يأ نم هولخو رياربف نم عساتلا يف يموكحلا ليكشتلا
 عرف ىلإ الصأ برقملا حابصلا ملاسلا حابص دمحم خيشلا ةيجراخلا ريزو ءانثتساب

 . حابص خيشلا ةحلصمل مكحلا ةمزأ ةيوست يف ريبك رود هل ناك يذلاو دمحألا

 لفي



 . سرام نم رشع سداسلا ىفف و « ملاسلا ركسعمل ةريخألا ةيرصلا هديك نكد مل

 سيرك ةييصنم نم ىلحلا كاس ديف حلا ءانعإب كجاقم ف انركطلا نددت

 رارقلا دهف خيشلا ربتعا ةأجافملا لوه نمو « ةيكمسلا ةورثلاو ةعارزلل ةماعلا ةئيهلل

 0 غَلبُي ملو ةيمسأر ةمهم ىف رارقلا دعب تيوكلا رداغ هنإ لب « «ديارج مالك»

 ايي موادت ال» : اهاوحف ناك ةبضتقم ةلاسرب ةمهملا هذه نم هتدوع دعب الإ رارقلاب

 كيفكم. ىف

  (لمعلا ءاهنإ» ب ةوسرم رودص

 يسعلا ملاس دهف نييعت ةوسرمب
 يراحلا سرام ١؟ خيراتب ردص اموسرم نأ ءماعلا ي ارلا + تملع

 هبجومب نيع يذلا ٠١١ ةئسل ١85 مقرلا موسرملاب لمعلا ءاهناب يضقي
 ةعارزلا قوؤتسل ةفاعلا ةةيملا ةنادا نيلحل 7 ر يلعلا ملاس دهف خيشلا
 اهل اماع نوقع كيسا ةورذلاو

 دهف خيشلل ةلاقأ ةباتمي وه موسرملا اذه نأ ةينوئاق رداصم تريتعاو
 نييعت وأ هنييعت ةداعاب ديدج موسرم رودص راظتنا يف هلقأ .هبصنم نم
 ع ليدي
 ب يبليحملا هللادبع ةيدلبلا نوؤشلل ةلودلا ريزو دعو .هسفن راطالا 0

 يف نييدايقلا ٠ لمشت هئيهلا ةرادآا سلجم يف «لضفألا ىلا تارييفت»

 :ةنيبلا
 ةنجل مم سما هعامتجا دعب نييفاحسلل حيرصت يف يبليحملا لافو

 نع لاؤس ىلع ادر .( ١ص ليصافتلا) ةمألا سلجم يف داسفلا ةحفاكم

 ةورثلاو ةعارزلا نوؤشل ةماعلا ةئيهلا ةرادآ سلجم يف عقرتملا رييغنلا
 بيرك لكس نوكيسو انيهلا' زازا :ضاحس و رييدالاب نودصتلا# كسلا
 ,تايافكلاو ةريخلا باحصاو نيصصختملاب معطي نا ىلع نوصيرح نحنو
 نييدايقلا ىلع ىتح لد هئيهلا ةرادا سلجم ىلع طقف قبطي نل رمالا اذهو
 ريتقتلا اديم دس اننال لضفالل تاريسغت كانه نوكت نا دب الو هئيهلا يف

 رييغتلا ءارجا لبقو ؛ءلضفالل نركي نا هديرن لب ءطقف رييغتلا لجا نم
 ربك ةزيفيص لك ىلع يساحتل ةيناكلا ةيهزقلا لوؤيسلا ءاطعا بحي

 «ةبكسللا ةورثلاو ةعارزلا توؤخل ةماعلا ةنيهلا» ةرادإ نسلم ةساقر نم ىلفلا ملاس دهف خيشلا لزع

 (ةيتيوكلا يارلا)

١ 7 



 ةسائر نم دمحألا رباج دهف خيشلا ءافعإب رخآ ًارارق ةموكحلا تذختا ًاضيأ
 نم رارقلا نع راسفتسالل هاعد امم ىولسألا سفنب ةضايرلاو يابشلل ةماعلا ةئيهلا

 تايسأ نزف هلاتبلا انوفا ةييحلا ءاقعإ ياسا هوقو ورم غرل انوه ةيعلا ناروعم
 دمحأ خيشلا نم نيبرقملا دحأ نييعت دعب اقحال الإ مهفُت مل رباجلا دهف خيشلا ءافعإ
 ضعب ءافخإ يف «ةيباجيإ»ب لماعتي مل دهف خيشلا نأ ةصاخو « هبصنم ىف دهفلا

 . "1700 جيلخلا سأك ةلوطب يف دهفلا لالط خيشلل ةبوسنملا ةيلاملا تازواجتلا

 نعطلاو ضيرعتلاو ساسملا
 ةديدجلا ةموكحلا ليكشت دعب اهتعيبط ىلإ تيوكلا يف ةيسايسلا ةايحلا تداع

 دمع ع نارألا لدن مدع تنل ةنألا نيلدعم قاملج داقتكتانوانكشسلاو
 ديدجلا نوناقلا ىلع عامجإلاب تّوص يذلا سلجملا عم اظوحلم ًانواعت ةموكحلا
 نوناقلا اذه ةيمهأ نم مغرلابو « ٠٠١5 سرام نم سداسلا ىف رشنلاو تاعوبطملل

 باب حتفل نوناقلا ةداعإ ببسب ةعيرس ةروصب مت هرارقإ نإف هداومب طاحأ يذلا ضومغلاو

 2 9١1ا/5 ةمألا سلجم لح ذنم اقلغم ناك يذلا فحصلل ةديدجلا صيخارتلا رادصإ

 صيخارت ءاغلإ وأ ليطعت يف قحلا ةيئاضقلا ةطلسلا ءاطعإب نوناقلا اذه زيمتيو

 نوناقلا تايبلس مهأ امأ , مالعإلا ريزو ديب قباسلا نوناقلا اهعضو نأ دعب فحصلا

 : ىتآلا ىلع 1١4-1١ داوملا صنت ثيح تاروظحما ةمئاق ةعسوت يف دسجتتف

 :ا69 هداملا

 وأ رايخألا ةباحصلا وأ ءايبنألا وأ ميركلا نآرقلا وأ ةيهلإلا تاذلاب ساسملا رظحي

 ضيرعتلاب -مالسلا مهيلع - تيبلا لآ وأ -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص - ىبنلا تاجوز
 . اهيلع صوصنملا ريبعتلا لئاسو نم ةليسو يأب حيرجتلا وأ ةيرخسلا وأ نعطلا وأ

 ٠١: هداملا

 الإ لوق هل بسني نأ زوجي ال امك . دقنلاب دالبلا ريمأ صخشل ضرعتلا زوجي ال

 . يريمألا ناويدلا نم |وتكم صاخ نذإب

 . 11/7١ 7 753١:5771 ددعلا « ةيتيوكلا ةعيلطلا ةديرج(١)



 :؟١ ةداملا

 : هنأش نم ام لك رشن رظحي
 ١- ةلودلا روتسد ءاردزا وأ ريقحت .

 ةهازنب اساسم دعي ام وأ ةماعلا ةباينلا ءاضعأ وأ ءاضقلا لاجر ريقحت وأ ةناهإ -1

 . هتيرس قيقحتلا تاهج وأ مكاحا ررقت ام وأ هتيدايحو ءاضقلا

 ةفلاخم وأ ماعلا ماظنلا ةفلاخم ىلع ضيرحتتلا وأ ةماعلا بادآلا شدخ -؟

 . ةيرجلا عقت مل ولو مئارجلا باكترا وأ نيناوقلا

 ىتلا تادهاعملاو تايقافتالا رشنو ةيمسرلاو ةيرسلا تالاصتالا نع ءابنألا -4

 نماخ كذاب ألا ةيفسرلا ةديردلا قاورقت ريق تيركلا ةفركح اهدي
 ا «ةليعلا ةرازولا نع

 عضولاب ةقشلا ةعزعز ىلإ يدؤي ام وأ ةينطولا ةلمعلا ةميق ىلع ريثأتلا -ه
 فراصملا وأ ةيراجتلا تاكرشلا وأ راجتلا سالفإ رابخأ وأ دالبلل يداصتقالا

 . ةصتخلا ةمكحملا نم صاخ نذإب الإ ةفرايصلا وأ

 وأ تادنتسم وأ قئاثو يف ررحم وه ام وأ عامتجا يأ يف رودي ام فشك -5

 مدع وأ اهتيرس نوناق يأ وأ روتسدلا ررق تاعوبطم وأ قاروأ يأ وأ ميسارم
 نم كلذ نع ردصي ام ىلع رشنلا رصتقيو احيحص اهنع رشن ام ولو « اهرشن
 . ةيمسر تانايب

 ىلع ضحلاو ةينيدلا مهتادقتعم وأ مهتايح وأ صاخشألا ةماركب ساسملا -ا/

 مهعاضوأ نع تامولعم رشن وأ عمتجملا تائف نم ةئف يأ ءاردزا وأ ةيهارك

 مهمساب وأ مهتورثب وأ مهتعمسب رضي نأ هنأش نم رس ءاشفإ وأ « ةيلاملا

 . ىراجتلا

 وأ لاوقأ ةبسن وأ ةماع ةمدخب فلككملا وأ فظوملل ةصاخلا ةايحلاب ساسملا -8

 . هيلإ ةءاسإلا وأ هصخشل حيرجت ىلع يوطنت هل ةحيحص ريغ لاعفأ

 مت اذإ ةقيدصلا وأ ةيبرعلا لودلا نم اهريغو تيوكلا نيب تاقالعلاب رارضإلا -4

 . ةيمالعإلا تالمحلا قيرط نع كلذ

 ١١- اهل حونمملا صيخرتلا ضرغ نع ةصصختملا ةفيحصلا جورخ .
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 هيف ةدراولا تاحلطصملل دام ىناعم عضي مل نوناقلا نأ انه ظحالملاو

 يتلا «ةبسحلا» اياضق ساوبأ حتف امم «ةباحصلا»و «نعطلا»و «صضيرعتلا»و «ساسملا»ك

 لئاسو ةردق نوناقلا داوم تحبك اضيأ « اقباس يدادغبلا دمحأ روتكدلا اهتيحض حار

 مهأ امأ , ةيبنجألا اهتاسفانم مامأ ىفحصلا قبسلا قيقحت ىلع ةيتيوكلا مالعإلا

 ةفلاخم لاح يف ةمارغلاو سبحلا رطخل نييمالعإلا ضرعت رارمتسا وهف نوناقلا بويع

 ةطلسلا ةيجازمل يمالعإلا لمعلا عضخُي ام ةضافضفلا تاروظحلا هذه نم يأ

 . ةيئاضقلا

 تيوكلا لجأل ه
 رئاودلا ةساردل ةصصخلا ةتسلا رهشألا ةرتف تضقنا « ليربأ رهش لولح عم

 صيلقت ىلع اهتقفاوم نع ةساردلاب ةفلكملا ةيرازولا ةنجللا تنلعأ دقو , ةيباختنالا

 ةنجلل عافدلا ريروو ةيلخادلا ريزو ةسائر نم معرلابو 06 ىلإ ةيلاحلا 5350 لا رئاودلا

 هجوو اذه اهرارق نإف 2 نيقباس ةسمخو نييلاح ءارزو ةسمخ نم نوكملا اهليكشتو

 صيلقت وأ « هيلع وه ام ىلع عضولا ءاقبإب ةنجللا ءاضعأ ةيقب عانقإ الواح نيذللا

 ةموكحلا نالعإ ىف ةمواقملا هذه تببست « كلذل نيرطضم اوناك نإ رشع ىلإ رئاودلا

 . "7٠١ ويام نم رشع سماخلا ىلإ رئاودلا ليدعت ىف تبلا اهليجأت

 ةباتكلا لاجم ىف نيطشانلا بابشلا عيماجم زازفتساب ليجأتلا اذه ببست

 رثكأ ىباختنا ماظن وحن لمأ صيصب رئاودلا ليدعتب نوري اوناك نيذلاو ةينورتكلإلا

 ةلمح ينبتل «ةافصلا ةحاس» ةنودم ىلع نيمئاقلا ةدايقبو مهعفد ام اذه « ةهازن

 نع ليدعتلا اذه ضراعي نم داعبإو . . الوأ ةيباختنالا رئاودلا ليدعت معدل ةلماش

 : ايان رارقلا ةدس

 عقومل ةافصلا ةحاس ةنودم نيشدتب ليربأ نم نيرشعلاو عباسلا يف كرحتلا أدب

 متيس ىتلا تاونقلاو ةلمحلا هذه فادهأ هلالخ نم اوددح يذلاو «تيوكلا لجأل هز

 : يه طاقن عبرأب ةلمح لا فادهأ تصخلتو « فادهألا هذه قيقحتل اهمادختسا

 .ويام ١5 ةسلج ءانثأو لبق طوغضلل

 . نيديؤملا ركسعمل مهمضل ةيضقلا نم ةحضاولا ريغ فقاوملا باحصأ بسك -؟
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 ةموكحلا ىلع طغضلا نم ديزملا ةسراممل يندملا عمتجملا تاسسؤم طيشنت -

 . يرازولا حرتقملا رارقإل سلجم او
 ىف ًالمأ مهفقاوم ةعزعزل يباختنالا ماظنلا حالصإ يضراعم ىلع طغضلا -؛

 : اهرب

 لئاسر نم ثيدحلا لاصتالا لئاسو مادختسا ىف تدسجتف لمعلا ةيلآ امأ

 ىلإ رئاودلا صيلقتب ةيرازولا ةنجللا حرتقم معد ىلع يندملا عمتجما تايلاعفو باتكلا
 (0 : ١

 لغاشلا لغشلا رئاودلا عوضوم حبصأو ةينورتكلإلا ةلمحلا ةريتو تدعاصت

 .اهنم ديدعلاب حابصلا هسا رايك عمتجا ثيح ةيعامتجالاو ةيسايسلا تايلاعفلل

 رئاودلل نيديؤملا ءارزولا يأر نيب قيفوتلل رخآلا ولت عامتجالا ءارزولا سلجم دقع اضيأ

 نم دهفلا دمحأ خيشلا نكمت دقف « سكاعملا هاجتالا يف ريست تناك ءارزولا سلجم

 سمخلا ةلادع مدع ةجحب «رشعلا رئاودلا دييأتل ءارزولا سلجم سيئر ىلع هيأر ضرف

 . ةرئاد لكل ىبعشلا ليثمتلا ثيح نم

 تاعمجتلا نوناف

 تانودملا بابش نم اهوديؤم أدب سمخلا رئاودلا يضراعمل مدقتلا اذه مامأ

 هيف ردص يذلاو ,« 5٠١5 ويام نم لوألا ءاج ىتح ةينورتكلإلا مهتالمح فيثكتب

 ةماعلا تاعامتجاللا نوناق» داوم نم ةدام ١6 ةيروتسد مدعب ةيروتسدلا ةمكحملا مكح

 : نأ مكحلا قوطنم يف ءاج ثيح « 191/4 ةنسل 55 نوناقب فورعملا «تاعمجتلاو

 بعشلل نوكي نأ همزال - اهدامعو ةيطارقميدلا رهوج - ةيبعشلا ةدايسلا أدبم»

 نأو « ةماع نوؤش نم هيلع ضرعي اميف ةرحلا ةملكلا ىباينلا سلجماب هباون ىف الثم

 قحلا هعم وذغي امم ءرخلا يأرلاب اهنوصرامي ةلاعف ةيبعش ةباقر اضيأ بعشلا دارفأل نوكي
 . «اهل اجاتنو « ريبعتلا ةيرح نم اعرف ةيبعشلا ةباقرلا يف

 . طا1م://80/0/8ب .اءانا/ هناك 018 . تيوكلا لجأل ه عقوم )1(
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 هتعيبط نم ىضتقم ريغ ىلع قحلا اذه ىلع دويق عضو كلذك رمألاو زوجي الف»

 الإو « اهترشابم لئاسوو اهتاودأ نع اهلصف وأ ةيرحلا هذه ةرداصمو « هتسرامم تابلطتمو
 . «روتسدلا يف ررقملا اهاوتحم يف ةيطارقميدلل امده كلذ دع

 هنأ الإ « نوناقلا ىلإ تاعامتجالا هذه يف ميظنتلا بناج روتسدلا دهع نئلو»

 مزتلي نأو هنم صاقتتنالا وأ قحلا اذهب لالخإلا ميظنتلا اذه نمضتي الأ يغبني

 . «روتسدلا اهيلع صن ىتلا طباوضلاو دودحلاب

 وأ هصئاصخ نم هديرجت وأ هرهوج ليطعت وأ « قحلا رادهإ دح ىلإ هزواج نإف»
 اميف - نوناقلا عقو روتسدلا اهيلع صن ىتلا طباوضلاو دودحلا نع جرخ وأ هراثأ دييقت

 . «روتسدلل افلاحخم - ميظنتلا ةرئاد هيف زواجت

 نأ الإو .اهبيعي ةماعلا ةيعيرشتلا صوصنلا ضومغ ناك نإو هنأ لصاحلاو»

 مدعب اهمصي ةصاخ ةيئازج صوصنب اهنم ةقلعتملا اميسال صوصنلا ضومغ

 .اهطباوضو ء اهميقبو « ةيئازجلا قوقحلاب لالخإ نم كلذ هلثمب املو « ةيروتسدلا
 ىتلاو ةيصخشلا ةيرحلاب ةلصلا ةقيثو ربتعت ىتلاو ةيئارجإلا اهدعاوقو . اهفادهأو

 نم (*4) ةداملا هل هنمؤت امب ةيئازجلا ةيامحلا نم ىندألا دحلا مهتملا قوقحل لفكت
 ةيساسألا هقوقح ةيامحو ناسنإلا ةمارك نوص هسسأب ىخوتي ماظن نم روتسدلا

 . «اهفادهأ نع اهجرخي امب ةبوقعلا مادختسا ةءاسإ نود هتانامضب لوحيو

 تانودملا باحصأ نم سمخلا رئاودلا يديؤمل ةينطولا حورلا مكحلا اذه شعنأ

 ةركف تءاجف « ةيفتاهلا لئاسرلا ةباتك درجم نم ربكأ وه امب مايقلل مهتسامح لعشأو

 ”5٠١ ويام نم ثلاثلا يف «ةافصلا ةحاس» ةنودم تنلعأ ثيح « عراشلا ىلإ لوزنلا

 دعب - ةمداقلا هتسلج داقعنا دعوم يف ءارزولا سلجم مامأ عمجتلل بابشلا ةوعد نع

 ةئملا راقي اف عمتجا دا دعوملا ىفو « دا رياك نحف نلا» نيموي

 تنك قاتل ةيلم اخاه لاقت ودان افق لنوم تايسلا تضف مامأ ةباشو اباش نيسمخو

 . «تيوكلا لجأل ه» اهيلع
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 نيكراشملل عضاوتملا ددعلا ظحاليو . فيسلا رصق مامأ تانودملا بابشل لوألا عمجتلا

 (بتاكلا ريوصت)

 ةدارولا ةحاس

 تدهش دقف , مهفقاوم رييغت ىف ءارزولل «يلاقتربلا» بابشلا لابقتسا حجني مل
 نيضززاغتللانيرفللاةقلشلا »هيف عتماكزفاوسيلا/: يدعم لوعس ام كفا للهاعم»ءاروؤلا, ساعجم#ةظكيلج
 رقع ىلإ رئاودلا ليدعتك ىرخأ تاحارتقا ميدقت ربع قاروألا طلخ يذلاو سمخلل

 ووضع نيتس ىلإ ةمألا سلجم ءاضعأ ددع ةدايزل روتسدلا نم )86١( ةداملا ليدعتو

 نم لاعفألا دودر تلاوتف « ةيضقلل ًافيوست تاحارتقالا هذه سمخلا اوديؤم ربتعا
 ىسايسلا لمعلا زومر نم ديدعلا ةدوع تدهش ىتلا ةيريهامجلا تاودنلا دقع لالخ

 نانلفلاويباهتح لعشأ اننااةووزل بيطنللا نيس ودك هلك ةتياووبلا نما ةقفاشل)+
 ىلإ سمخلا رئاودلل نيديؤملا باونلا ددع عفتزا اهدنا : نيك ةويف ا ةدصم مهتلمحل ىطعأو

 قيليبلا ةمألا سلجم سيئر ةدايقب تاهجوتلاو'تائفلا ةفاك نولثمي ًابئان نيرشعو ةعست

 نماثلا ءاسم ىفو « ليدعتلا يضراعم ةهجاوم يف مهنازيم لقثأ امم نودعسلا دمحأ
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 ىلع اناا ديعقرلا يبا روتكدلا مالعإلا ريزو ةلاقتسا نع ءابنأ تدراوت ويام نم

 . سمخلا رئاودلا يديؤمل رخآ أراصتنا كلذ لكشف روتسدلا ليدعتب ةموكحلا اياون
 طفنلا ةرازول ةفاضإ - ًاتقؤم - مالعإلا ةرازو ةبيقحب دهفلا دمحأ خيشلا فلك

 . مالعإلل ًاريزو يسوعنسلا دمحم مرضخملا يمالعإلا نييعت مت ةليلق مايأ دعبو « ةقاطلاو
 فلاحتف ليدعتلا دصل ًادادعتسا لكشتلاب سمخلل نيضراعملا ناونلا ةهبج تأدبو

 سلجم ا ىلإ هلوصو ىف مهبلغأ دمتعي نيذلا نيلقتسملا ناونلاب ةموكحلل نولاوملا ساونلا

 . ةموكحلا مهل اهررمت ىتلا تالماعملاو تامدخلا ىلع

 سماخلا ةسلجل اديج دادعتسالاو دشحلا تانودملا سابش ررق رخآلا فرطلا ىلع
 نم رشع عبارلا ةليل لاوط ةمألا سلجم ةلباقملا ةحاسلا يف تيبملا اوررقف ويام نم رشع

 رايخ نأ نم دكأتلا مت ةسلجلا دعوم بارتقا عمو . «لمألا ةليل»ب هومسأ ام ىف ويام

 ىلإ «رشع ىلإ رئاودلا ليدعت» حرتقم ليوحت ىلع تيوصتلا نوكيس اهيف ةموكحلا
 يديؤم زازفتسا يف ربخلا اذه مهاس « هتيروتسد ىدم يف ثحبلل ةيروتسدلا ةمكحملا

 ىلإ «لمألا ةليل» نم ةمألا سلجم ةلباقملا ةحاسلا يف مهعمجت مسا رييغت متف سمخملا

 اقحال اهيلع قلطأ ىتلا ةحاسلا نيل بابشلا دفاوت ةليللا كلت يفو ٠ «ةدارإلا ةليل»

 نيب ام ترصحنا يتلا دغلا تارايخ لوح ثحابتلا يف اوؤدبو « «ةدارإلا ةحاس» مسا

 . ءارزولا سيئرل هجوم باوجتساب مدقتلا وأ «. سمخلل نيديؤملا ؟4لا باونلا ةلاقتسا

 . ةسلجلا ةعطاقم وأ

 سلجم ىلإ ةدارإلا ةحاس يف عمجتملا بابشلا لقتنا « ىلاتلا مويلا حابص ىف

 ةلتك نيب يباينلا لاجسلا أدب ةسلجلا ةيادب عمو « مهب سلجما تاجردم ىلتمتل ةمألا

 رشعلا رئاودلاب ةموكحلا حارتقا ليوحتل ةديؤملا نيلقتسملا ةلتكو سمخلل ةديؤملا 19لا

 . هرظن ةهجو نع عفادي لك نيقيرفلا باون ثردحتف ؛ ةيروتسدلا ةمكحملا ع

 سمخلا ةمالعب اهيدايأ عفرب روهمجلا نم ةريغص ةعومجم تماق كلذ ءانثأ

 رمأ ىتح تاظحلا الإ يه امو « ةعاقلا نم مهجارخإب رمأف , ةمألا سلجم سيئرل

 نيمألا أدبف « ةيروتسدلا ةمكحملل رشعلا حرتقم ليوحت ىلع تيوصتلا ءدبب يفارخلا
 ماق نودعسلا دمحأ بتئانلا ىلع ءادنلا مت امدنعو ,« مسالاب باونلا ىلع ةادانملاب ماعلا

 مهيديأب نيحولم ؟9لا ةلتك باون هعبتف ةعاقلا نم جرخو هدعقم نم نودعسلا

 ةعاقلا تجضف اهسفن ةيلاقتربلا ريهامجلا كلامتت ملف ةسلجلا نم اوبحسناو سمخلاب

١١١ 



 . (ةسمخل . ٠ ةسمخ» ريهامجلا تاحيصب

 طوقسب يدانت ىرخأ تاحيصو ىنطولا ديشنلا كلذ دعب ريهامجلا تددر

 ةقيقد نيثالثل ةسلجلا عفرب سلجملا سيئر رمأف (١)«داسفلا يثالث» طوقسو ةموكحلا
 امم . سمخلا رئاودلل ةديؤم فاتهلاب ترمتساو كلذب ريهامجلا ابعت مل « ةعاقلا ءالخإو
 بئانلا ةدوعب تبلاط ىتلا ريهامجلا ةيحتل ةعاقلا ىلإ نودوعي 79لا ةلتك اون لعج
 ةسلجلا عفرل سلجملا سيئر داع ةعاس فصن دعبو . سلجما ةسائر ىلإ نودعسلا دمحأ
 هتين نع ءابنأ دراوت عم ةعاقلا يف «ماظنلا لالتخا» ببسب - دغلا ىلإ - ىرخأ ةرم

 . ةعاقلا لوخدب روهمجلل حامسلا مدعب

 تقولا رورم عم سمخلا رئاو دلل نيديٌّؤملا ددع دايدزا

 (بتاكلا ريوصت)

 خيشلا ةدايقب سمخلا رئاودلل ضراعملا يموكحلا قيرفلا ىلع «داسفلا يثالث» مسا بابشلا قلطأ )١(

 تمت يلاتلا مويلا يفو «رارش هللا فيض دمحم ريزولاو كرابملا هللادبعلا دمحم خيشلاو دهفلا دمحأ

 . «يعابر» حبصأف «يثالثلا» ىلإ يفارخلا مساج ةمألا سلجم سيئر مسا ةفاضإ
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 11 دديو لخاد لخدات يبد

 0 ىلع ان ا م ةسوكحلل 0 فحصلا تنش 6 يلعن مولا يف

 دلاخ باشلا ةدايقب ةمألا سلجم ةباوب مامأ ةسلجلا ةيادب لبق اوعمتجاو وجهل

 : ًالئاق سرحلل هءادن هجوو ةباوبلا وحن مدقت يذلا ةلاضفلا

 . «انتيب لخاد لخدن ىبن

 ةصصخل ا ىرخألا ةباوبلا ىلإ ريهامجلا تلقتناف « ءادنلل سرحلا بجتسي مل

 رماوألا اوقبط نيذلا ةصاخلا تاوقلا لاجر مهراظتنا يف ناك كانه . سلجم ا ءاضعأل

 ةباوبلا مامأ ماصتعالا الإ بابشلا نم ناك امف « سلجملا لوخد نم ريهامجلا عنمب

 عنب سلجما سيئر رارق ىلع ًاضارتعا ةسلجلا اوعطاق نيذلا ؟14لا ةلتك باون ةكراشمب
 ةسلجلا امأ . كلذ ذيفنتل ةصاخلا تاوقلاب هتناعتسا ىلعو « هلوخد نم ريهامجلا

 ةموكحلا نم مدقملا حرتقملا ليوحن ىلع ةقفاوملاب اهيف تيوصتلا مو ةرمتسم تناكف

 . هتيروتسد ىدمب رظنلل ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ «رشع ىلإ ةيباختنالا رئاودلا ليدعت»ب

 سلجم سيئر تمض ف سمنخملا رئاودلا ريهامج بضغ تاءارجإلا هذه تراثأ

 ةوعدلا تمت كلذ دعب ؛ «يعابر» ىلإ «داسفلا» يثالث لوحتو «داسفلا زومر» ىلإ ةمألا

 . ةمداقلا مهتاوطخ نع ؟9لا باون ةلتك نالعإل ةدارإلا ةحاس ىف رخآ عمجتل

 تقاف دادعأب ةدارإلا ةحاس ىلع دفاوتلا ىف ةيلاقتربلا دوشحلا تأدب « ءاسملا ىف
 ةيمناوتملا كاييهتشتكلا نيب لئاعر وكي ةعاسلا تضخ يح «فافقرملا 5
 نود ةعباتملل رضح يذلا ىلعلا ملاس دهف خيشلا اهنيب نم ناك ىتلا ةيعامتجالاو
 نع نودعسلا دمحأ بئانلا نلعأ عمجتلا اذهب « ريهامجلل ةملك ءاقلإ يف ةكراشملا

 لصيفو يفيلملا دمحأ نيبئانلا ةكراشمب ءارزولا سيئرل يثالث باوجتسا ميدقتب هرارق
 مَ يذلا رشعلا رئاودلا حرتقم اهميدقتو رئاودلا ةيضقل ةموكحلا فيوست» لوح ملسملا

 تعجارتف هدعو نودعسلا ذفن « ىلاتلا مويلا يفو « «ةيروتسدلا ةمكحم ا ىلإ هليوحت

 نم نيرشعلاو يناثلا يف ةسلج دقع سلجما نم تبلطو قباسلا اهفقوم نع ةموكحلا
 ىلإ رشعلا رئاودلا حرتقم ليوحتب اهبلط بحسو رئاودلا ليدعت تاحرتقم ثحبل ويام
 . ةيروتسدلا ةمكحملا
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 ةمألا سلجم لوخد نم سمخلا رئاودلا وديؤم عنمت نمألا تاوق

 (بتاكلا ريوصت)

 سلجملا لح
 رهظأ نيذلا ؟9لا ةلتك باون كابرإ يف قباسلا اهرارق نع ةموكحلا عجارت ببست

 يديؤم ةقث مادعنا نكل . ةموكحلا عم نواعتلاو ةسلجلا روضحل هدادعتسا مهضعب

 مهفقاوم نالعإل ةلتكلا باون ىلع نوطغضي بابشلا لعج ةموكحلاب سمخلا

 عساتلا يف «ةدارإلا ةحاس» يف ثلاثلا مهعمجت اودقعف « سمخلا رئاودلا نم ةحيرصلا

 ةءارق هيف مو . هقباس نم ربكأ ًاروضح عمجتلا اذه دهشو : 700 ويام نم رشع
 مامأ هقيزمت متو رئاودلا عوضوم ةشقانمل ةسلج دقع ىلإ يعادلا ةموكحلا باتكل باونلا

 . طقف سمخلل ديؤملا مهفقوم تابث نع روهمجلل باونلا نلعأو . ةسمحتملا ريهامجلا
 هدوعص لاح ىف ءارزولا سيئر عم نواعتلا مدعب تيوصتلا ىلع ًاعيمج رست

 ريزو لصف نع «ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلا» نالعإ عمجتلا اذه دهش اضيأ ٠ ةصنملا
 نم ةلاقتسالا هضفر ببسب اهتيوضع نم ىطشلا ليعامسإ روتكدلا تالصاوملا

 ْ .ةعوكافللا
 ةرملا هذه هنكل « «ةدارإلا ةحاس» يف رخآ عمجتب عيمجلا ئجوف « ىلاتلا مويلا ىف

 رضح دقو ؛ اهتلادع مدع ةجحب سمخلا رئاودلل نيضراعملا باونلا نم ةوعدب ناك

 . ةيلاقتربلا تاعمجتلا نع زيمتلل قرزألا نوللاب احشتم عمجتلا اذه روهمج

 اذه



 عوضوم لوح عراشلا ماسقنال «ةيمداصت» ةروص ءاطعإ يف عمجتلا اذه حبن
 لحب يىصقي يريمأ موسرم رادصإ ىف ريمألا ومسل - ررب وأ - عفد أم اذهو « رئاودلا

 نول ةوعدلاو "5١٠١( ويام نم نيرشتعلاو ىداحلا) ىلاعلا مويلا نيف ةمألا سلجم

 باختتالا نوناق بسح “٠٠١ وينوي نم نيرشعلاو عساتلا يف ةديدج تاباختتنا

 ةشقانمل ةموعزملا اهتسلج ةموكحلا لّتعت مل اذهبو 2 نيرشعلاو سمخملا هرئاودب ىلاحلا

 . اهسيئر باوجتسا متي ملو رئاودلا عوضوم

 لح ضرف مغرف « سمخلا رئاودلل نيديؤملا بابشلا مزع نم لحلا اذه تفي مل

 فقومب اموكحم تاباختنالا كلت يف تيوصتلا حبصأ انه نمو « نيبخانلا ىلع اهسفن

  ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيركفلا هتيفلخ نع رظنلا ضغب سمخلا رئاودلا نم حشرملا

 فلاحتلا عم نواعتلاب - اوماق مهنأ لب « ةينويزفلتلا تالباقملا يف روهظلاو ةيباختنالا

 ةديؤملا 59لا ةلتك ىحشرمل ةمعادلا «فلاحت اهيبن» ةانق ءاشنإب - ىطارقوميدلا ىنطولا

 ..نسمكلا
 يذلا لباقملا ركسعملا ىف رخأ طاشن ىلإ سمخلا يديؤمل مومحما طاشنلا اذه ىدأ

 ىربكلا ةأجافملا انمأ تاوصألا ءارشو تالاماعملا ريرّت ربع هيحشرم معد لواح

 ةنماشلا ةرئادلا نع ةمألا سلجم ةيوضعل ىلعلا ملاس دهف خيشلا حشرتب تءاجف

 : الئاق ةيعرفلا تاباختنالل هضوخ دهف خيشلا نلعأ دقو « (تاخبيلصلا) ةرشع

 نلعأ هنأ الإ «ةزنع ةليبق نم ىتمومع ءانبأ عم ةيعرفلا تاباختنالا ضوخأس»

 ٠٠١16 سلجم
 يطارقوميدلا اهسرع ب تيوكلا تلفتحا ”٠٠١ وينوي نم نيرشعلاو عساتلا يف

 77 تاباختنالا تضاخ « ةبخانو ةحشرمك ىلوألا ةرملل ةأرملا هيف تكراش ىذلا

 . ناملربلا ىلإ لوصولا يف نهنم يأ فلاحي مل ظحلا نكل ةحشرم

 باونلا بلغأ ةدوع نع ترفسأو « ىلاتلا مويلا يف تاباختتنالا جئاتن ترهظ

 ةلطامملا ىودج مدع يف ةطلسلا ىلإ ةحضاو ةلاسرب سلجملا ىلإ سمخلا رئاودلل نيديؤملا

 لبقف « سمخلا رئاودلاب ةبلاطملا ىلإ ةدوعلل ًاليوط ةلتكلا باون رظتني مل « رييغتلا ةمواقمو

 الالم



 ةحاس ىف ريخألا مهعمجت سمخلا وديؤم دقع اهمامأ باونلا مسقو ةموكحلا ليكشت

 ىلع اوداز مهنكل « رئاودلا ةيضق وحن مهفقوم تابث ىلع ريهامجلل و هيفو « ةدارإلا

 نودعسلا دمحأ بئانلا ةدوعب نيبلاطم قباسلا ةمألا سلجم سيئر ىلع موجهلاب كلذ

 نم لكو دهفلا دمحأ خيشلا ريزوت ةداعإ نم ةموكحلا سيئر باونلا رذح ًاضيأ « ةسائرلل
 . «مزأت ءارزو» مهرابتعاب رئاودلا ليدعت ضراعي ناك

 هللا فيض دمحمو دهفلا دمحأ خيشلا دعبتساو ةلاسرلا ةموكحلا سيئر لبقت

 يف ريمألا ومس مامأ يروتسدلا مسقلا تدأ يتلا ةديدجلا ةيرازولا ةليكشتلا نم رارش

 تدهش ثيح « ةمألا سلجم يعيرشتلا رودلا حاتتفا.مت نيموي دنعبو ءويلوي نم رشاعلا
 دمحأو ىفارخلا مساج قباسلا سيئرلا نيب ةسائرلا يسرك ىلع اضرتم الكام ةلقإلا

 . هميرغب ةحاطالل ةيفاك نكت مل 5 78 ىلع لصح يذلا نودعسلا

 ليدعت عورشم ىلع تيوصتلا ةسلاج سلجملا دقع « ويلوي نم رشع عباسلا يفو
 ىلع نيلقتسملا ساونلا ةلتكو ةموكحلا سالقناب ةأجافملا تءاجف « ةيباختنالا رئاودلا

 ًاتوص 57 ةجيتنب ه ىلإ رئاودلا صيلقت ىلع ةقفاوملاب تيوصتلاو ةقباسلا مهفقاوم

 دهشملا اولخد نيذلا تانودملا بابش ملح ققحت اذهبو . نيضراعم نيتوص لباقم
 .. كالا كلوب ةلفا ايسيئر اين ” رئاودلا ةيضق باب نم يتيوكلا يسايسلا

 اهم دف

 ل

 0002 الا

0 0 2 3 

 ةدارإلا رمتست 0-0002

 ٠ ؟«ةافصلا ةحاس» ةنودم تاوعد ىدحإ

 «ةدارإلا ةحاس» يف عمجتلا
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 زومت برح
 انرفا زقه هاجس دنعق"( وصقلا اذهب هد ؛اودلا ريهامج نكمتت مل

 فاطتخاب ينانبللا (هللا بّرح» مايق رثإ نانبل ىلع ةيليئارسإلا تارئاطلا موجه عم

 تيرا ف رطل نيو ةنحباط ييرخت ىلإ ةنلطحلا هذه كلو دكر »نياق ا رسر نييذنح
 هذه حجنت مل كلذ مغرو « ةينانبللا ةيتحتلا ةينبلا لصافم ةيليئارسإلا تاوقلا اهيف
 لالتحاو هللا بزحل ةيركسعلا ةردقلا ىلع ءاضقلاب يساسألا اهفده قيقحت يف تاوقلا

 ةيبعش ميطحت يف ماتلا اهلشف ينعي ال كلذ نكل « اهدونج ريرحتو ينانبللا بونجلا
 . ةينانبللاو ةيبرعلا طاسوألا يف حالسلاب هكسمت ةيعرشو نرزخلا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةدايقب ةيبرعلا تاموكحلا تذختا « ةكرعملا ةيالب ذنمف

 تعبت « «ةلوؤسملا ريغ ةريئاقلادد هب ماق ام تفصوو «هللا بزح» نم الع انفو

 يذلا نزحلا ىلع موجهلا ىف : تأدبو هجوتلا اذه ةينسلا ةينانبللا ةيسايسلا تارايتلا

 0 يد رخسعلا اذه أدب كدا هيض رس وم نك مل برح ىف نانبل لخدأ

 . نانبل ىلع هب ظافتحالا ةروطخو سزحلا حالس ةلأسم

 ىلع ةلاسبب ىليئارسإلا ودعلا نومواقي هللا بزح ولتاقم ناك« رخآلا فرطلا ىلع

 فادهألا برض ىف ةيئانثتسا تاردق رهظأ بزحلا نإ لب ؛ , ةفلتخنلا ةيلاتقلا تاهبحلا

 , يليئارسإلا قمعلا قارتخا ىلع ةرداق خيراوصل هكالتما نع فشكو ةيربلاو ةيرحبلا
 لودلاو ةينانبللا ةلودلا ةردق مدع رذعب هيلع يسايسلا موجهلا ص بزحلا لواح دقو

 يلخادلا موجهلا روصو « ةيليئارسإلا تاءادتعالا نم نانبل ةيامح ىلع ةفاك ةيبرعلا
 . ليئارسإو ةدحتملا تايالولل ةلامعلاب هيلع يبرعلاو

 سلجم رارق ىلع نيفرطلا ةقفاوم دعب سطسغأ نم رشع عبارلا يف برحلا تفقوت
 ةيدودحلا ةقطنملا يف مالسلا ظفحل «ليفينويلا» تاوق لاسرإب يضقي يذلا ١7١١ نمألا

 فلتخمو تيوكلا يف ماعلا يأرلا ماسقناب برحلا هذه تببست دقو « ليئارسإو نانبل نيب

 ةعيبطب « ماع لكشب ةحلسملا ةمواقملاو . صاخ لكشب «هللا بزح» لوح ةيبرعلا لودلا

 «ةدارإلا ةحاس» يف تاعمجت ةدع اوماقأو «هللا بزح» عم ةعيشلا نويتيوكلا فطاعت لاحلا

 «نيملسملا ناوخإلا» ةكرحل نيمتنملا ةنُسلا كلذ يف مهكراش « هدييأتو بزحلا معدل

 ةيدوعسلا رظن ةهجو عم ةمجسنم مهفقاوم تناكف ةيقبلا امأ « ىموقلا ركفلا باحصأو

 هتايفلخب - ماسقنالا اذهل ناكو « حالسلاب هظافتحا ةروطخ نم ةرذحملاو بزحلل ةدقتنملا

 رئاودلا ةيضقل بحاصملا ينطولا دهشملا خرش يف ريبك رثأ - ةيبهذللا

 نض



 هنوعلملا ةرجشلا

 ةيأدب يفف « يبهذملاو ينيدلا فرطتلل ديحولا جِجْولا يه برحلا هذه نكت مل
 صاخ لكشب كرامتدلاو ماع لكشب يبرغلا ملاعلاو نيملسملا نيب ةقالعلا ترتوت « ماعلا

 ٍعِلَي دمحم لوسرلا نيب ام طبرت ةيريتكراك تاموسر اهفحص ىدحإ رشن ببسب
 ةرم نيملسملا بضغ لعتشا كرامفدلا ىلع بضغلا ةلعش ئفطنت نأ لبقو « باهرإلاو
 ىدحإ ىف مالسإلا لوح رشع سداسلا تكدنب ابابلا تاسابتقا ىلع ى رخأ

 . يلحملا ىوتسملا ىلع امأ . فنعلاو مالسإلا راشتنا نيب ام تطبر يتلا هتارضاحم
 يداهلادبع يعيشلا ريزولا عيزوت ببسب ًاداح ًاجنشت ىتيوكلا ةمألا سلجم دهشف

 نم رخاوألا رشعلا ةبسانمب سلجملا ءاضعأ ىلع «ةيداجسلا ةفيحصلا» ساتك حلاصلا

 !!«ةنوعلملا ةرجشلا»ب ةيمأ ينبل فصو ىلع باتكلا ءاوتحا عم ناضمر

 تيوصتلا ءانثأ ربمفون نم سداسلا ةسلج ىف ىفئاطلا ناقتحالا ةورذ تلصوو

 ةعيشلا نينطاوملا ىلع ضرف يذلا 4/١ ةبسنب تاكرشلا ةمهاسمو ةاكزلا» نوناق ىلع
 ىمست يعيشلا بهذملا يف ةاكزلاف « ًايعرش مهيلع ةضورفملا ريغ ةاكزلا عفد

 بهاذملا ةاكز اهيف بستحت ىتلا ة ةقيرطلا نع ًايلك ةفلتخم ةقيرطب كح نسل

 ام اذهو « ١/ سيلو /7,6ب ةددحم ةينسلا ةاكزلا ةبسن نأ رمألا ىف فيرطلا « ةينسلا

 ىلع يقبتو «ةاكز» ةملك هلالخ نم بطشُت نوناقلا ىلع ليدعت مدقت ةموكحلا لعج
 ىلع بئانلا مدقت اضيأ 2 ليدعتلا اذه ضفر سلججا نأ الإ . «تاكرشلا ةمهاسم»

 /5:65 ىلإ ١/ نم ليصحتلا ةبسن هلالخ نم عفري نوناقلا ىلع رخآ ليدعتب دشارلا

 . هيأر ىلع رمتسا سلجملا نكل « ةاكزلل يعرشلا باصنلا لمتكي ىتح
 تافلاخملا ىف قيقحتتلا» ةنجل بلطل سلجما ضفر ةسلجلا هذه تدهش

 نع اتقؤم كرابملا هللادبع دمحم خيشلا نطاوملا ةمدخ زاهج سيئر فاقيإب «ةيباختنالا
 ريزول ناوجتساب ملسملا لصيف لصيف روتكدلا بئانلا مدقت ربمسيد نم ثلاثلا يفو 0 لمعلا

 . دحاو مويب ةشقانملا ةسلج لبق هتلاقتسا مدق يذلا يسوعنسلا دمحم مالعإلا
 يفف « سلجماو ةموكحلا نيب مادصلا يدافت يف حجنت مل ةلاقتسالا هذه نأ الإ

 اضعألا ضعب نم مدقملا حارتقالا ةشقانل ةصصخم ةسلج تدقع ىلاتلا مويلا

 نيديؤملا نينطاوملاب روهمجلا دعاقم تألتماف «نينطاوملا نع ضورقلا طاقسإ»ب

 ىلع ةيلاملا ةنجللا ريرقت ءاج دقف « نفسلا ىهتشت ة حرتقملل
 مئاتشلا هيجوتب ا وا ءاضعألا يهتشي قئهتشي امن نسكع
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 عفرل سلجما سيئر رطضا ام ؛ نوناقلل نيضراعملا باونلاو ةيلاملا ريزو دض تافاتهلاو
 ندر اعلا يباوتلاو ةيموكتللا اقوه انإف سلخ : ىلع ةييعيسلا اطرح روي كةدلجلا
 ؟4ب ةجيتنلا تءاج ثيح « يلاتلا مويلا يف هيلع تيوصتلا دنع ريغتي مل حرتقملل
 ىلإ نيمتنملا اونلا نم اهنم 18 ىتأ يؤم ًايرصاا# ل اس مرعقلا دم اربع
 . لئابقلا

 دمحأ دادعحل اب

 0 ٠٠١ 0 هعربت نع ىلعلا هلاس خيشلا تالعإو « نيسح اذ فاعل يقارعلا

 حابصلا دمحألا حابص خيشلا ريمألا ومس يلوتل ىلوألا ىركذلا ةبسانمب يتيوك رانيد

 نم ىلوألا عيباسألا عم ف , ةحاسلا ىلإ اددجم داع ناقتحالا نإف « ةرامإلا دنسم
 كالمأ ىلع نينطاوملا تايدعت دض ةلازإ»لا تالمح ةموكحلا تنشد ديدجلا ماعلا

 نم ديدش ءايتساب تلبوق اهنإف ةلمحلا هذه نم فدهلا ةيقطنم مغرو « «ةلودلا

 ] مهباونو نيررضتملا نينطاوملا
 يئابطبطلا ديلوو شبرحلا ناعمج ءاضعألا مدقت رياني نم رشع عباسلا يفو

 ناكو « حابصلا هللادبعلا دمحأ خيشلا ةحصلا ريزول بواجتساب يموحشلا دمحأو

 اذه ىف ةكراشملل «ىبعشلا لمعلا ةلتك» نم ةلاقتسالل رطضا دق ىموحشلا
 يه رواحم ةعبرأ ىلع باوجتسالا زكترا دقو « ةلتكلا هديؤت مل يذلا باوجتسالا
 تاءافكلا ةبراحمو دالبلا يف ةيحصلا ةلاحلا ءوسو ةرازولا يف ةيرادإلا تازواجتلا

 ىدم لوح ل راثأ ىذلا جراخلاب جالعلا روحم ىلإ ةفاضإلاب « ءابطألا ةرجهو

 . ىضرملا ضعبل ةيحصلا ةلاحلا رارسأ نع فشكلا ةيروتسد

 ريزولا نوبوجتسملا مجاه هيفو « رياربف نم رشع عساتلا يف باوجتسالا شقون
 اي» لوألا همساب هتبطاخم ىموحشلا بئانلا راركت اهزربأ ناك ىتلا لئاسولا لكب

 ةداعسا» وأ («خيشلا»ك هيلع ةدرعلاو ةيمسرلا ساقلألا ةفاضإ كود ديك اود كما

 ريزوو ةيلخادلا ريزو ىلع يبناجلا هموجه يموحشلا ررك ًاضيأ « «ريزولا خألا» وأ «ريزولا
 نم مغرلابو « مداقلا هفده نوكيس هنأ ىلإ ةحضاو ةراشإ يف كرابملا رباج خيشلا عافدلا

 «ريزولاب «ةقثلا حرط» بلط ميدقت مهتين مدعب باونلا تاديكأتل ةموكحلا نانئمطا

 مهفوقو مغر ريزولاب ةقثلا حرط بلط عيقوتب نييمالسإلا باونلا مايقب تئجوف اهنإف
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 ) باوجتسالا اذه رواحم خم هرواحم تهباشت يذلا هللاراخلا ناوجتسا دص قباسلا

 . 3٠١ سرام نم عبارلا يف اهلوبق مت ىتلا ةلاقتسالا ىوس اهمامأ دعي ملف

 روتسدلا يف تسيل ةلكشملا

 نالعإلا مت ةديدج ةموكح ليكشتب دمحملا رصان خيشلا فيلكت ريمألا ومس داعأ

 ليثمتلا عافتراب ديدجلا ليكشتلا زيمت دقو « سرام نم نيرشعلاو سماخلا يف اهنع
 ةعيبطب « كرابملا ةموصعم ةروتكدلا ىلإ حيبصلا ةيرون ةريزولا تمضنا ثيح ىيئاسنلا

 ءانثأ ةريزولا ةعطاقم اولواحف « ينيدلا رايتلا ءاضعأ ضارتعا الب كلذ رمي مل لاحلا

 يأ مهرعت مل اهنأ الإ «باجحلاب اهمازتلا مدع ببسب «يروتسدلا مسقلا» اهئادأ
 بايغ يرازولا ليكشتلا دهش اضيأ «. بجي امك مسقلا ءادأ يف ترمتساو مامتها

 , ةلقرع الب اهتمهمب ةديدجلا ةموكحلا مايق نامضلو « ةيناثلا ةرملل دهفلا دمحأ خيشلا

 ءاهتنا دعبو « م لورا سرس عارا حابص يف ةموكحلاب ريمألا ومس عمتجا

 حابصلا ةرسأ ءانبأ نم وضع ١٠٠7لا براقي ام عم رخآ هادف هرهستلو عامتجالا

 . ةنس نيعبرألا مهرامعأ تزوابت نم
 هنأ ةرسألا ءانبأل هدهمس حضو - ةقيقد 4 «ل رمتسا يذلا - عامتجالا اذه يف

 تايدتنمو فحصلا ىلإ تلقتنا ىتلا مهتانحاشمو مهتافالخ نع ءيش لك فرعي»

 سيل امك . نامألا ماّمص وهف روتسدلا ليدعتل ةين ال» نأ ىلع هومس ددشو « «تنرتنإلا

 نأب لاقو « (هيف ركفن مل ام وهو ئروكسد ريغ وأ ايرؤكتسد الخ ةمألا سلجم لخ ًادراو

 لوصألا بسحو قفاوتلاب لدعي نأ نكمي روتسدلا نأ عمو ءوه امك قاب روتسدلا»
 ريغ نأشلا اذهب تاعاشإلا لكو « هليدعت ىلإ ةجاح كانه تسيل نكل « ةيروتسدلا
 . ةرسألا ءانبأ اي مكيف نكلو « روتسدلا يف تسيل ةلكشملا» نأب فاضأو « «ةحيحص

 مث  «مالعإلا ىلإ مكتاعارص نولقنتو نوعراصتتو « ءارزو اونوكت نأ نوديرت مكلكف
 : الئاق يتيوكلا بعشلاو حابصلا ةرسأ نيب ةديطولا ةقالعلا نع هومس ثدحت

 ةرسألا نم نسحأ اودجي نل مهو يتيوكلا بعشلا نم نسحأ دجن نل اننا»

 حمسن نل» هومس دكأو« (ماع ٠٠" نم رككأ نولإ دنع اتقالعنأ 5200 ةمكاحلا

 يش نيفقثملا فاصنأ مهامسأ نم» هومس دقتناو , «ةقالعلا هذه ركعي نأ صخش ذل

 0 مهدنع ام اولاقو ا اوءاج له : لءاستو ؛ فحصلا يف نوملكتي نيذلا ةلئاعلا

 ؟ هجول
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 ببستي ملو ًايقار ًاكولس كلسو ؛ ةرازولا نم جرخخ دقل , دومحلا دمحأ خيشلا اذه
 مكدحأ نم برغتسأ . . لصح ام لبقأ الو٠ مكنع لوؤسم انأ» . «ةلكشم يأ يف

 وأ ة ةركف يأ هيدل نم» ىلعو , «هناوخإو همع مجاهي تنرتنإلا ىلع تياس عضو

 ا انأو « فاون خيشلا ةسائرب ةلئاعلا ةرادإ سلجم مكدنعف مكنم ىوكش وأ ضارتعا

 . «نيواودلاو فحصلا ىف مكلكاشم ضرعل يعاد الف . حوتفم ىباب

 , تنأ» : ًالئاق ىلعلا ملاس خيشلا ومس ثدحت مالكلا نم هومس ءاهتنا دعبو

 ريخ ةرسأ لظنسو . كتروشم نع جرخن نلو « اندئاقو انريمأ حابص خيشلا ومس
 « كحصنو كرمأ عوط نونوكيس كلئانبأ لكو « نيئسلا تائم ذنم انك امك ء انعمتجم

 ٍ . «كتروشم نع اوجرخي نلو
 تنا «ريمألا ومس اي» : الئاق دمحألا فاون خيشلا دهعلا يلو ومس ثدحت مث

 . ةدحاو ةرسأءانبأ نحن»و « «انلك انيلع يشهي كيأرو كدونج انحاو . . اندئاقو انريمأ

 نم دمحألا لعشم خيشلا بلط» ءاقللا ةياهن يفو ؛ «هللا ةكيشممب ادبأ قرتفن نلو

 ىنيب سيل الئاق هيلإ هجوتف « كرابملا رباج خيشلا س نا حب نأ دهفلا دمحأ خيشلا

 «هسأر حو .. ءىش ةلنيبو

 هريشتسأو يذاتسأ

 لئاسر نم هيف امل «يخيراتلا» ةفص عامتجالا اذه ىلع ةيتي ةيتيوكلا فحصلا تقلطأ

 دهفلا دمحأ خيشلا صخألابو « ةرسألا ءانبأ ىلإ ريمألا ومس نم ةهجوم ةحيرص

 هيلع نيبوسحملا ناونلا عفدو ةموكحلا ةبراحم ىف تاماهتالا هلوح تراد يذلا

 عامتجالا «ةيخيرات» مغرو « هللادبعلا دمحأ ةحصلا ريزو مهيف نمب اهئارزو باوجتسال

 . تيوكلا ىف ف يسايسلا نايلغلا ةئدهت يف حجني مل هنإف هتحارصو

 «تاللقانلا» ةيضق ىف سماخلا مهتملاو قباسلا ريزولا مدقت ليربأ رهش ةياهن عمف

 يف قيقحتتلا ةنحلو هتفصب لدعلا ريزو دض ةيئاضق ىوعدب ةفيلخلا ىلع خيشلا

 ةجيتن هب تقحل يتلا رارضألا نع ًايبدأو انكم هضيوعتب مهايإ انا ءارزولا ةمكحم

 ىلإ «تالقانلا» ةيضق ىوعدلا هذه تداعأ دقو . هلاومأب فرصتلاو رفسلا نم هعنم

 251 دال ع 1١6 مويل ةيتيوكلا نطولا هليرجو ةيتيوكلا نيبعفلا هديرجو ةيتيوكلا ةماعلا ةديرج )1(

 ص١ .
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 خيشلا روضح ءارزولا ةمكحم ىف قيقحتلا ةنحجل تبلطف « ديدج نم ءاوضألا ةرئاد

 : 117ه ورام ىف اهمامأ لوكلل ةفيلخلا ىلع
 خيشلا طفنلا ريزو عم ءاقل «سبقلا» ةديرج ترشن 57 نمرشع يناثلا يفو

 خأو مع نبا» : باجأف ةفيلخلا ىلع خيشلاب هتقادص نع هيف هتلأس حارجلا ىلع

 هنأ ىلع نانثا فلتخي الف « ةيطفنلا اياضقلاب انايحأ هريشتسأو يذاتسأ . . زيزع

 ربتعي ةيطفنلا هتامولعم ىف هنكل . يرامثتسا مويلا هنأ حيحص . كيبوألا سدنهم

 . «لخدت ام هرمعف . . لخدتي هنأ كلذ ىنعم سيلو ؛ «ةجح»

 لواح باوجتساب ريزولا اودده نيذلا سلجما ءاضعأ بضغ حيرصتلا اذه لعشأ

 نأ الإ ءويام نم رشع سماخلا يف هحيرصت «مهف ءوس» نع راذتعا ميدقتب هيدافت ريزولا

 هيبوجتسم نيب عيفنتلاو داسفلاب ةلدابتملا تاماهتالا هؤلمت وج يف عفني مل راذتعالا اذه

 لتكتلا ميعز اومهتا نيذلا نيلقتسملا باونلا نيبو , ينطولاو يبعشلا لتكتلا ساون نم

 رخآ اماهتا اوهجوو , «نسلكملا محفلا» عورشم نم عفنتلاب نودعسلا دمحأ يبعشلا

 اعد امن «ةيمالعإلا ةنيدملا» عورشم نم عفنتلاب رقصلا دمحم ينطولا لمعلا ةلتك بئانل

 عساتلا يف ةمألا سلجم سيئر هرضح ءارزولا سلجم عامتتجا دقع ىلإ ريمألا ومس
 لاصيإب سلجما سيئر ريمألا ومس فلك . عامتجالا اذه يف « ٠٠١1 ويام نم رشع

 ديعصتلا نأو يباينلا راوحلا ىوتسم طوبه نم ًادج ءاتسم هنأب باونلا ىلإ ةلاسر
 . تيوكلا مدخي ال ىلاحلا

 فقوملا ذاقنإ طفنلا ريزو لواحف ؛« ءاضعألا فقاوم رييغت ىف ريمألا ةلاسر حجنت مل

 ايفاحص اثيدح ترجأ دق (سبقلا) ةفيحص نأب هحيضوتو هيلع ديكأتلا دوأ اما

 ةفيلخلا يلع خيشلا عم ىتقالعب لوألا لصتي نالاؤس هايانث يف درو اريخأ يعم

 . يطفنلا عاطقلا يف تادايقلا ضعب نم ىفقومب ىناثلاو . قبسألا طفنلا ريزو حابصلا

 سلجم ايها ةوخالا صعب نم فقاومو لاعفأ دودرو تاداقتنا تاباجإلا تراثأو

 . «ةيطفنلا تادايقللو يتيوكلا بعشللو مهل ةءاسإ هتلق ام ضعب اوربتعا ذإ « ةمألا

 ميزأتلا ليتف عزنو رومألا ةئدهتل يعسلاو « ةماعلا ةحلصملا ىلع ينم اصرحو»

 )١( ددعلا « ةيتيوكلا ةعيلطلا ةديرج الالا١ . ه4-16-/5٠١9.
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 دجأ ال ىنإف  دالبلا ةيمنت لجأ نم لمعلاو ةمهملا اياضقلا ةهجاومل اعيمج غرفتنل
 هتفص تناك امهم ناك يأل حمسأ مل ىننأب اددجم حيضوتلا يف اجرح وأ ةضاضغ

 نم انأف « لاوحألا نم لاح يأب كلذب حمسأ نلو « يترازو لمع يف لخدتلاب
 يأ نع يراذتعا ايدبم « اهيف يرجي ام لك هاجت ةين ةئن وناقلاو ةيسايسلا ةيلوؤسملا لمحتي

 . «هيلإ راشملا ءاقللا ىف تدرو ةرابع

 ادكؤم 2 يتايلوؤسم ءادأو يتريد ءانبأو ينطو ةمدخ يف يلمع يف رمت اسوا

 ةمدخل داجلا نواعتلاو ماعلا لاملاو ةلودلا قوقح ةعباتم ىف هتأدب ام ةلصاوم ىلع ىمزع

 قيقحن ىلإ الوصو اهريغو تالاقانلا ةكرش تاسالتخا ىف ةيئاضقلا تاقيقحتلا

 . «ةلودلا لاومأ لك ةداعتساو ةلماكلا ةلادعلا

 ةحلاعمل اعيمج لمعن نأو ع ةلأسملا هذه ىط مكي نأب لمأ حيضوتلا اذهبو»

 . «اهتعفرو ةيلاغلا انتيوك ةحلصم مدخي امب , ةيرهوجلا اناياضق

 ةلتكو نيلقتسملا ةلتكل نيمتنملا سلجملا ءاضعأ ضعب ةلامتسا ىف نايبلا اذه حن

 باونلا همدق يذلا باوجتسالا يدافت ىف لشف هنكل , فلسلاو نيملسملا ناوخإلا

 . 7٠١1 وينوي نم رشاعلا يف يواعرصلا لداعو يمورلا هللادبعو كاربلا ملسم
 ىلع زيكرتلا مت هيفو « 7٠٠١1 وينوي نم نيرشعلاو سماخلا يف باوجتسالا شقون

 : ىتآلاب نوبوجتسملا اهحضو ىتلا «سبقلا» يف ريزولا تاحيرصت ةروطخ

 هنإ هلوق الو . سماخلا مهتملل هئارطاو ريزولا حدم مامأ فقوتن نأ انه ديرن ال»

 نكلو « كيبوألا سدنهم هنأ ئطاخلا هئاعدا مامأ فقوتن نأ كلذك ديرن الو . هذاتسأ

 رع هنأ طفنلا ريزو لوق مامأ اليوط فقوتن نأ بجيو , فقوتن نأ وه انه انينعي ام

 . ةيطفنلا اياضقلاب ًانايحأ سماخلا مهتملا

 حارجلا يلع خيشلا طفنلا ريزو ريشتسي نأ ًايقالخأو ًاينوناقو ايروتسد زوجي لهف
 ةيضق ىف ءاضقلا رظني يذلا ء حابصلا يبذعلا ةفيلخلا ىلع سماخلا مهتملا حابصلا
 . «؟قبس آلا طفنلا ريزو نم نيرخآو هدض ةعوفرملا تالقانلا تاسالتخا

 . ؟سماخلا 32 ريشتسي طفنلا ريزو تلعج يتلا , فادهألاو عفاودلا يه امو»

 امو . قيقحتلا ةنجل مامأ سماخلا مهتملا هيف يعدتسا يذلا تقولا يف كلذ نالعإو لب

 حابصلا حارسجلا ىلع خيشلا طفنلا ريزو دارأ يتلا لئاسرلا وأ ةلاسرلا يه

 . «؟اهلاصيإ
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 : هلوقب هراصتخا نكميف ريزولا در امأ

 ىف افظوم تنك انأو ةيلاملا ةرازو ليكو ناك ام موي يذاتسا معن يذاتسا تلق»

 ,ةمهملا ةطقنلا « ىلغش وم اذه مرجم ه لك رعبا يوب ا

 كامو نع مني بسأل ف سانا يحد ةبسنلاب ةصاخ فرصت يأ ىنم ردص له

 . «ىدحتأ ؟ةسسؤملا ىف ناك صخش يأ وأ ةحلطا ىلعل اريثأت
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 يجر شوعملا 0 ' تالصاولا رب ريرو :مايق يف ريزولا نم 1 ايتلا فقوم ببست

 : ريزولاب ةقثلا تحرط ىتلا ةيسايسلا 80 ىلع نيبوسحملا

 ءارهجلا ىفشتسم ىف مخض قيرح بش . سطسغأ نم نيرشعلاو ثلاثلا يفو

 ملسملا لصيفو يئابطبطلا دِجلو باونلا ردايف )0 نيرخأ ةباصإو نيصيرم ةافو نإ ىدأ

 ترداب يتلا “7 ةموصعم ةروتكدلا ةحصلا ةريزول اناويععما امهميدقت نع نالعالل

 ٠ه٠ا/ سطسغأ نم نيرشعلاو سماخلا يف اهتلاقتسا ميدقت ىلإ اهرودب

 ةفرطتم نيناوف

 ةنماثلا ةعاسلا ىفف « ةثالشلا ءارزولا ةراسخ دعب ىموكحلا فيزنلا فقوتي

 ةيمروب هللا 0 بئانلا 0 « ربوتكأ نم نيرشعلاو ىناثلا موي نم احابص

 2 قوتعملا هللادبع فاقوألا ريزول رخآأ نك ريمعلا ىلع روتكدلاو ىئابطبطلا ديلو

 لضف ةموكحلا سيئر نإف هدينفتو باوجتسالا ةهجاوم يف قوتعملا ةبغر نم مغرلابو
 . طفنلا ةرازو ىلإ ةيلاملا ريزو لقنو قوتعملا ءافعإ لالخ نم ةيموكحلا ةليكشتلا ليدعت

 مت ىتلا انا دال ا ا ا ا ا ا

 5٠١1 ربمفون نم سماخلا يف اهلوبق
 نم ديدعلا رارقإ "ال ماعلا دهش « ء سلجملاو ةموكحلا نيب تاهجاوملا نع اديعبو

 يضايرلا حالصإلا نيناوق سلجم ا رقأ رياربف نم نيرشعلا يفف « لدجلل ةريثملا نيناوقلا
 ريمألا ومس مسا ريع مسا قالطإ مدعو بصانملا نيب عمج ا مدع اهزربأ ناك يتلا
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 يف دهفلا لالطو دمحأ نيخيشلا ذوفنب رضأ امم « ةيضايرلا تالوطبلا ىلع دهعلا ىلوو
 هبشتلا ةبقاعم» نوناقك ةفرطتملا هنيناوق رارقإل سلجما داع ًاضيأ , !!!يضايرلا طسولا
 : ىلع نوناقلا صن ثيح ويام نم نيرشعلاو عساتلا يف «رخآلا سنجلاب

 هعمسي وأ هأري ثيحب ماع ناكم ىف ءايحلاب اليتم اخاف العف وأ ةراشإ ىتأ نم»

 سبحلاب بقاعي روصلا نم ةروص يأب رخآلا سنجلاب هبشت وأ ماع ناكم يف ناك نم
 . «نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ رانيد فلأ زواجت ال ةمارغبو ةدحاو ةنس زواجت ال ةدم

 «روصلا نم . ةروص يأب» ةلمح ىنعم ريسفت يف ال ماعلا يأرلا نأك امئيبو

 وأ ررم نم لك ةمارغلاو نجسلاب بقاعي رخآ ًانوناق سلجم رقأ 6 نوناقلا يش ةدراولا

 نم رشع يداحلا ىفو « ةماعلا نادآلاب لخم وه ام ىلع يوتحت ةيفتاه لئاسر «لوادت»

 نم اهعنعو ءاسم ةنماغلا ةعاسلا لعب لمعلا نم ١ ةأرملا عنمي < انوناق سلجم رقأ ( وينوي

 . طقف لاجرلا مدحت ىتلا تاهجلا ىف لمعلا

 سماخلا ىفف « ةمألا سلجم ءاضعأ نم ًالاح لضفأ يدلبلا سلجم ءاضعأ نكي مل

 يف «ةيليجغإلا ةسينكلا» هب تمدقت يذلا ةعسوتلا بلط يدلبلا سلجملا ضفر ربمفون نم

 سلجم يف أننا» : د لترا اذه يريطملا 0ك 0 ل ثيح 6 تيوكل

 7 جلا ةلماعمف ةيمالسإلا لودلا 5 ىف ةصاخو 5 د نم نونا

 ِ (")«اهل دباعم صصخن تيوكلا يش نحنو ةملسم ريغ

 يف ةيسايسلا لتكلا نيب ًامومحم ًاقابس 7٠٠١1 ماعلا دهش « رخآلا بناجلا ىلع

 ةيضايرلا تالوطبلا نم ريثكلا ىلع ؛ديهشلا» مسا قالطإ ىف هئاقشأو دهفلا دمحأ خيشلا ذوفن مهاس )١(

 لغشي دهفلا دمحأ خيشلا ناك ًاضيأ ,« حابصلا دمحألا دهف ديهشلا خيشلا هدلاو هيف دوصقملاو

 لغشي امنيب « يويسآلا ديلا ةرك داحتا سيئر . ةيويسآلا ةيبملوألا ةنجللا سيئر : ةيلاتلا بصانملا

 بئانو « ةيتيوكلا ةيبملوألا ةنجللا سيئرو « يضايرلا ةيسداقلا يدان سيئر بصنم لالط هقيقش

 بئان بصنم دهفلا دلاخ خيشلا امهقيقش لغشي نيح يف « ةضايرلاو بابشلل ةماعلا ةئيهلا سيئر

 . مدقلا ةركل يتيوكلا داحتالا سيئر

 . ١ص 19-١١-5١١١ « ةيتيوكلا نطولا ةديرج ء 8ص « 5-١١-7٠١1 « ةيتيوكلا نطولا ةديرج (؟)
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 بئانلا مدقت ربمفون نم سماخلا ىفف « ةيسايسلا بازحألا راهشإب حمسي نوناق رارقإ

 «ىطارقوميدلا ىنطولا فلاحتلا» ةعومجم هتعبت مث ٠ بازحألل هنوناقب شاكع هللادبع

 وياتي نم زيريشتعلا يف «نوملسملا ناوخإلا» باونو ربمسيد نم نيرتشعلاو عبارلا يف

 ىف «ضورقلا طاقسإ» نوناق ميدقت داعأف ةيمروب هللا فيض بئانلا امه 64

 ةيلاملا ةنجلل هتداعإ يف تحجن ةموكحلا نكل؛ ٠٠١ 7/ ربمفون نم نيرشعلاو سماخلا

 . ةساردلا نم ديزمل

 باوجتساب عيرشلا دعس روتكدلا بئانلا مدقتب ٠٠١1 ماعلل هلامعأ سلجملا متتخا

 رياني نم نماثلا يف باوجتسالا ةشفقانم تمتو ) حيبصلا ةيرون ةروتكدلا ةيبرتلا ةريزول

 ةرمللو ةموكحلا تررف دقو « ةريزولا يف ةقثلا حرط بلط ميدقتب ىهتنا ثيح 0

 يناثلا يف ةقثلا حرط ىلع تيوصتلا ةسلج روضح دمحما رصان خيشلا دهع ىف ىلوألا

 تلصح ثيح - ةموكحلاو - ةريزولا راصتناب ةسلجلا تهتناف« :/ زياني نم نيرشغعلاو

 ةكرحلا» باون تاوصأ لضفب راصتنالا اذه ءاج « ةقثلا حرط بلطل ًاضراعم ًاتوص 77 ىلع
 لباقم ةريزولل اهلالخ نم نوتوصي ةقفص ةموكحلا عم أودقع نيذلا («ةيمالسإلا ةيروتسدلا

 مالا سرادملاو تاعماجلا ىلع «طالتخالا عنم» نوناق قيبطتب اهدهعت

 ةينغم نيبأت

 رايتلاو ةموكحلا نيب فلاحتلا اذه ةهجاوم نم أدب يلاربيللا رايتلا باون دجي مل
 حارتقا ميدقت ىلإ عياشلا لصيفو رقصلا دمحمو دشارلا ىلع باونلا ردابف , يمالسإلا

 طالتخالا عنم تابذاجت تناك امنيبو « ةقباسلا «طالتخالا عنم» نيناوق يغلي نوناقب

 هللا بزحل يركسعلا دئاقلا لايتغا ربخ رياربف نم رشع ثلاثلا ىف ءاج « اهدشأ ىلع

 نينثا لتقو ةيتيوكلا «ةيرباجلا» ةرئاط فاطتخاب ًاقباس مهتملا وهو « ةينغم دامع ىنانبللا
 لئاسو يف ةفثكم ةيطغتب ربخلا اذه يظح لاحلا ةعيبطب « "71484 ماعلا يف اهباكر نم
 اهيقلت نع تنلعأف ىنانبللا «هللا بزح» ىلع ةبوسحما «رانملا» ةانق امأ « ةيتيوكلا مالعإلا

 . تيوكلا يف « ينطولا يمالسإلا فلاحتلا» نم «ةينغم دامع جاحلا» يف ةيزعت نايب

 ةيزعتلا لسرأ نم تربتعا يتلا ةيتيوكلا «نطولا» ةديرج ةظيفح نايبلا اذه راثأ

 019/81790[0816 مقر ةقيثولا ء سكيليكيو عقوم )١(

 ىلع تاملسملا نم حبصأ ةيرباجلاب همسا طابترا نأ الإ ةينغملايمسر اماهتا تيوكلا هجوت مل )١(

 . ةيسايسلاو ةيمالعإلا نيتحاسلا



 حّرص يذلا ةيلخادلا ريزو كلذ يف اهديأ . هتبساحم ةموكحلا ىلعو تيوكلل نئاخ
 هللا فبزح ءاضعأ مه نم فرعنسو . . (ةيلغم» نع عفادي فيرش يتيوك وكام»ب

 يمالسإلا فلاحتلا» ءاضعأ فاقيإ يف حجنت مل ةمجهلا هذه نكل , «يتيوكلا

 ناندعغ دلييس: بكانلا هز: قيبأتلا ىفو « ةينغم «ديهش»لل نيبأت ةسلج دقع نم («ىنطولا

 :ةيفلا» كادي موجهب ةيلخادلا ريزو موجه ىلع دع دبع
 . . يكيرمأ» وه ةيرباحجلا فطخ (ةينغمل يكرحلا مسالا) ناوضر نإ لوقي نم»

 . (ىمادص . . ىنويهص

 هيك نيو تلا د هنن اسس نيود ةنيسااشو اق وقمر ةينلغ دنا يزول ةلوقأ
 ديفيتكلا ينبؤمب نعطت الو..اهيف حورت ال ةيلخادلا ريزو اي كلاب ريد» (؟يبيبح

 دعب لصن مل اننأل هيعدن ال فرش هللا بزح ىف ةيوضعلا» « «ايروتسد كهجاونسو

 ليبس يف اهولذبو مهفكأ ىلع مهحاورأ اوعضو نيذلا مهو بزحلا هيلإ لصو ام ىلإ
 مادص اوربتعا نأ قبس ايباهرإ ةينغم دامع اوربتعا نم»و «ينويهصلا لتحما ةمواقم

 !««مهبراا نيسح

 ةيمسرلا تاحيرصتلا تلاوت ثيح اعيرس نيبأتلا ىلع لعفلا دودر تءاج

 . ةمألا سلجم نم مهتيوضع طاقسإب ضعبلا بلاطو نيبأتلا يميقم دض ةيبعشلاو

 ةلتك» امأ « نينبؤملا هئالمز نم ةيسنجلا بحسب بلاط فياه دمحم بئانلا نإ لب

 دقف يرال دمحأو دمصلادبع ناندع نابئانلا اهيلإ ىمتني ىتلا «ىبعشلا لمعلا

 نماةلا مالا ةنيلكلا ودع اودناور وب: كلم يشاع رسخت 3 تقف نبى نععمسلا
 . لصح ام لعفلاب اذهو « يرالو دمصلادبع لقت مل يه نإ ةلتكلا

 ةينغم دامع ةيلوؤسم نع ايمسر تنلعأو ةيلخادلا ريزو فقوم ةموكحلا تديأ
 نييدم 11 ةزراعلا يقنع ىف تلا تلاط فأل اقعفا ةليح ريزرلا ادن «هفاطتخالا نع

 لمشت مل , روظحم ميظنت ىلإ ءامتنالاو رطخلل ايلعلا دالبلا حلاصم ضيرعتب مهايإ

 الإ , ةينامربلا ةناصحلاب ناعتمتي امهنإ ثيح يرالو ناندع نيبئانلا تالاقتعالا ةلمح

 وضعو هوخرص رصان روتكدلاو لامج نسحملادبع روتكدلاك نيقباس اباون تلاط اهنأ
 . رفص لضاف روتكدلا يدلبلا سلجم ا

 يحيضوت نايب رادصإب عراشلا بضغ صاصتما يرالو ناندع نابئانلا لواح

 )١( ىف ةمكحملا مهتأرب /73١١8-1١1-1١1 .

 ا/ ١



 هذه تببست دقو « امهيلع موجهلا ةدح نم داز امم , هيف ارذتعي مل امهنكل « نيبأتلل

 نأب مهساسحإو نينبؤملا عم «يعيشلا تيبلا» فايطأ فلتخم فطاعت يف تامجهلا

 ةعيشلا مومعل ةناهإلا هيجوت دمعتي نم كانه نأو . هسفن لعفلا تزواجت دق لعفلا ةدر

 ةفئاطلا ءاهجو دحأ) كورتملا ىلع ديسلا لعج امن « نينبؤملا ةنادإ ءاطغ ءارو نم

 نيذلا نييتيوكلا ةعيشلا نينطاوملا ىلع لواطتلاب حمسي نل» هنأب حرصُي (ةيعيشلا
 نم ضعبلا سوفن يف امع تفشك ةريبك ةلمح ىلإ ةيضاملا مايألا لالخ اوضرعت

 . «تيوكلا ىف ةعيشلا نينطاوملا هاجت ةيهاركلاو دقحلا

 هيلإ تلآ امو ىرج ام ةيلوؤسم ةيلخادلا ةرازو هل نايب ىف كورنملا لّمحو»

 لماك هبش بايغ ىف ةعيشلا متشو جنشتو بصعت نم» تيوكلا يف عاضوألا
 ةبلاطم ةعيشلا ىلع تقلطأ ىتلا مئاتشلا نمض نم نأ كورتملا فاضأو , «ةموكحلل

 دحأ بلاط نيح يف « نادابع ىلإ ةراّبع رهظ ىلع « تيوكلا نع مهداعيإ»ب ضعبلا

 يف نعطلاو ساسملا ىلإ ةحضاو ةراشإ يف « ةدوع نود نم دهشم ىلإ مهداعبإب ناونلا

 ءاوهألا اهب مكحتت ةيجازم ةيلمع ضرألا ىلإ ءامتنالاو ةنطاوملا نأكو نييتيوكلا ءالو

 را يلدا را تعا يصعق

 ةدايز» عوضوم اهيف شئقان ةسلج ةمألا سلجم دقع « سرام نم عبارلا ىفو

 نم ةموكحلا تبحسناف «نيبأتلا» ةشقانمل ابلط ءاضعأ ةرشع اهلالخ مدق «بتاورلا

 مدعو نيبأتلا ةشقانم مدع ىلع فثكملا موجهلاب اهنولمشي ءاضعألا لعج امم ةسلجلا

 امو « ارانيد ١١١ب ةيساسألا ةدايزلا ىلع بتاورلل ةيفاضإلا ارانيد 00لا ةدايزب اهلوبق

 كالمأ ىلع نينطاوملا تايدعت ةلازإل ةددحملا ةلهملا ءاهتنا دعوم سارتقا ةلب نيطلا داز

 سيئر بطاخي يموحشلا ديلا تناثلا لعج م اهتلازول ةموكحلا رارطضاو 3 ةلودلا

 : الئاق تاودنلا ىدحإ ىف ءارزولا

 مسقن لوقن نحنو , نييتيوكلا سوؤر ىلع نيواودلا نومدهيس لوقنو نولوقيا»
 ْ (")(نييتيوكلا سأر ىلع اهتمده اذإ كسأر مدهتس اننأب ميظعلا هللاب

 . ١ص . 75٠١48 رياربف 59و 58و ؟الو 58و ١5و ١5و99١1و18و الو ١5 ةيتيوكلا نطولا ةديرج )١(

 . ١ص . 7٠١8 رياريف 59و 58و ”الو 7و ١7و ١5و 9١و 18و ١ا/٠ ةيتيوكلا يارلا ةديرج

 . هحيرصت نع ىلاتلا مويلا يف بئانلا رذتعا دقو ء ١ص ١5-7-7٠١8 « ةيتيوكلا يارلا ةديرج (؟)

١ 8 



 ًاريرقترمألاب عفرن مث . .قيقخت كام نوكيسو 9 ..بزحلا يف نييتيوكلا ءاضعألا نع شتفنس

 (ةينغم» نع عفادي فيرس ىتيوك وكام :نحمطوا 1 دلاخلا
 رماوسما هللا بزح ءاضعأ مه نم فرصنسو 0.

 .يمادص ..ينويهص ..يكبرمأ. وه ةيرباجلا فطخ ناوضر نإ لوقي نم

 ةيلخادلاريزو اي كرذحا :دمصلادبع ناندع
 !!!ةينغم دامع ةداهسب قرشأ نوكلاف

 اس الةيلخادلاريزهايكلاب ريد نحن :لوقأ ةيلخادلا ريزول
 يبتعا نأ مهل ويس ايباهإإ ينبؤمب نعطت الو ..اهيف حورت ..هنم انفَح امو مادص انمواق
 ,مهبر.نيسحمادص ايروتسد كمجاونسو ديهشلا ؟يبيبع ايتنك نيو تنأ

 تي لزاعملكذط سباع. نول ثا او.ةهنم اهانه اذ م ثرفطأ ياو قس رم نين بل نطلع دن عطل اماه لل

 يرالو دمصلا دبع ىفب اذإ ..«يبهسلار يف ريتسأ نل :ةفيلخأ
 نيبنانلا ةيسنج بمسب ةبلاطملا نكحمي الو أدغ ةسياجلا ىف ةبنفم نيبأت ةسقانمب عمسأ نل :س سلجسلا سيئر ..باهنلا نم امهي دقتنم عم امهيقالع ةراعاو ةيدهتلا ىفارخلا نم ابلط رالو دمصلادبع

 ديم ت6 ا

 «ةينغم نيبأت» ةمزأ صخلت ةيتيوكلا نطولا ةديرج نيوانع
 (ةيتيوكلا نطولا)
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 2 مهتساك ةافصلا ةحام يف نواوقيس نويتيوكلا :: ةيفلصلا» ()

 ةيظاد# تسعاقت اذإ ... نيبأتلا ىلع نيملاقلا هاجت
 ةلادعلا نم سيئو لوألا يباهرإلا يرشملا :فياه دمحم )

 يرالو دمسلادبقا اهؤراقلاو .ثيغ وب ةيسنج بحس

 -  بهتذ نم حبقأ راذتعا :يئابطبطلا
 ابسائم دعي مل راذتع راو ليزه : ريمهلا )
 ةنامححلا بحس عم :عيرشلا دقاسن :)

 ةيسنجلا بحس عم : دامح نوطقاس -)

 ...اقوخ سيل لواطتلا ىلع اوتكس ةعبشلا :كورتملا يلع ©
 دهشمو نادبع ىلإ مهداعباب بلاط باونلا دحأو

 «ةينغم نيبأت» ةمزأ لوح ةيتيوكلا يارلا ةديرج نيوانع

 (ةيتيوكلا يارلا)

 اليوط تربص

 لوبق هيف نلعأ نينطاوملل اباطخ ريمألا ومس ىقلأ هنم رشع عساتلا ىفو ؛ "4م

 : ًالئاق ةمألا سلجم لحو ةموكحلا ةلاقتسا
 عبني ًاثيدح « هبعش ىلإ دئاقلاو « هئانبأ ىلإ بألا ثيدح مويلا مكيلإ ثدحتأ»

 ءانبأ تاعلطت قيقحت ةرورصب ةيلاعلا هتقثو ؛ ةقداصلا هتبعرب جرتمي بحم بلق نم

 . «نامأو نمأب شيعلا ىف نطولا اذه

 ضرفت ءانب ةطيحما ةيلودلاو ةيميلقإلا تاروطتلاو « ةيلحما عاضوألاو فورظلا نإ»
 نأ بجي امو انلمع ام اهلالخ نم عجرتسن « ةداج ةفقو انسفنأ عم فقن نأ انيلع

 : «تاريغتملا هذه نع نيديعب انسل نحنف « اننطو ةمالسو نمأ لجأ نم هلمعن

 زاجنا ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا نيتطلسلا يف ةوخإإلا نم موهفملا اذه قفو لمأن انك»
 . ةيضاملا ةرتفلا لالخ انبعش تاعلطت نم ريثكلا قيقحتو
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 يلا أدهت نا ىسعو لعل ًاليوط كلذ ىلع تربص دقو

 ققحتي مل اذه نم ًائيش نأ الإ  حلاصملا لك قوف نطولا ةحلصم ىقرتو « فطاوعلا

 نم انينطاومو اننطول ةيامحو .انب ةطونملا ةيلوؤسملا قلطنم نمو كلذ ءازإو

 نم نابسحلا ىف ذخأت ملو .اهادم تغلبو اهدودح تزواجت « ةلوؤسم ريغ تافرصت

 . نطولا ةدحو ىلع اظانختو « لبقتسملا ثادحأل ةدعلا دعت ملو « يضاملا براجت

 . ةمألا سلجم لح تررق دقف ءروتسدلا نم /٠ ٠ ةداملا ىلع ءانبو ؛ هناينب كسامتو

 ىلع ظافحلا يف هرودب موقي « يباين سلجم رايتخا ىلإ ميركلا ىتيوكلا بعشلا ةوعدو

 . «هتيمنتو هنطو

 تايعرفلا
 0 قفرختس يتلا ةديدجلا تاباختنالل اديعوم ويام نم رشع عباسلا ديدحت مت

 نم ريثكلا تاباسح كابرإ يف كلذ ببست دقو « سمخلا رئاودلا ماظنل أقفو ىلوألا

 تأدب رخآلا بناجلا ىلع , ةعستملا رئاودلا هذه عم مهسفنأ اوملقؤُي مل نيذلا نيحشرملا
 ,ماع لكشب ةيباختنالا تافلاخما هاجت اهتاريذحت قالطإ ىف ًاركبم ةيلخادلا ةرازو
 هذهل عضخت مل ةيلبقلا تالتكتلا نأ الإ . صاخ لكشب ةيعرفلا تاباختنالاو

 يف ةمألا سلجم اهمّرج يتلا ةيعرفلا اهتاباختنا ءارجإ يف يضملا تررقو تاريذحتلا
 ا ا : ىلع صن يذلاو ١448 ةنسل 4 نوناقلا

 يهو « اهيلإ يعد وأ ةيعرف تاباختنا ميظنت يف كرتشا وأ مظن نم لك ةبقاعم»

 نم رثكأ وأ دحاو رايتخال تاباختنالل ددحلا داعيملا لبق ةيمسر ريغ ةروصب متت ىتلا
 . «ةنيعم ةفئاط وأ ةئفل نيمتنملا نيب

 تاباختنالا هذه ةفلاخم اهمهأ « بابسألا نم ديدعلا ىلع ميرجتلا اذه دنتسيو
 ضوصنملا مَع انا كتلفشي ميظنتبو ناكمو تقو يف متت ثيح «باختتنالا» نوناقل

 , ةينوناقلا ةنيعلا نع ةيعرفلا يف ةكراشملا ا ا د وع

 نوناق عم فلاختي امم كلذب نييركسعلل حمسيو ةكراشملا نم ةأرملا عنمت

 ريغ تائفلا نامرحو باختنالا ةجيتنل ركبملا مسحلا وهف هراثآ أوسأ امأ ؛ ا

 . تيوصتلا وأ حشرتلا يف ءاوس اهيف ريثأتلا نم ةليبقلل ةيمدنملا
 يالضتلا ىلع ردتزلا ازا زرعقإو ٠ ةهجج نم ةيلخادلا كارو دجعل لئابعلا لها أ

 ىلوألا ةرمللو تدهش نيفرطلا نيب ةفينع تامادص ىلإ « ىرخأ ةهج نم اهل
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 ضبقلا نم نمألا تاوق نيكمتل عومدلل ةليسملا لبانقلاو ةيحورملا تارئاطلا مادختسا
 يف نوكراشملا ىدصت لاحلا ةعيبطب . اهراقم ماحتقاو تايعرفلا ىلع نيمئاقلا ىلع

 زكارملا ىلع موجهلاو نمألا تاوق ىلع يدعتلاب اوماقو تاءارجإلا هذهل تايعرفلا
 يف «مزاوعلا» ةليبق عم تاهجاوملا هذه زربأ تناكو , مهقافر اهيف زجتحُي ىتلا ةينمألا

 . 7٠١8 ويام نم ثلاثلا يف «ريطم» ةليبقو ليربأ نم رشاعلا

 ةماقملا نيواودلا ةلازإ ةهبج ىلع ىرخأ ةهجاومب تايعرفلا ةهجاوم تنمازت دقو

 . ماع لكشب ةموكحلا ىلع اهيحشرمو لئابقلا بضغ تراثأ ىتلاو ةلودلا كالمأ ىلع

 صخأ لكشب ةيلخادلا ريزوو ءارزولا سيئر ىلعو

 ةماعلا ةفنملا يف نروكوبلو ناعردو نامهام

 نطولا سمه تنك اذإ..مهباوجتساب امأ:دلالا باج
 لمابقللا قع نلعطي ةيلخادلا ريرج : ديزم *# سيلا قمر رم ديل هياط أملا ددنب نابي رادبعأ تصفر ,سمشلا , ©

 ةبابت#ا ىلإ نيدظنملا امأ : دخلا رياج . ...نيطومضبلا نع حايفالاب اوينلاطو ....ثحابملا ىلا هكلخي ةعبارلا ةرئادلا ف ةيراشتا مهتابطعتل اقوم نمألا لاجر طبه دعب ةبةوول# ةيرودم اودطح نويخان

 !نيعلا اورمح ..,ضاونلا نارمح»

 رو اس د وي صاد هدم تس 0 ا

 «ةيعرفلا تاباختنالا» ومظنمو ةيلخا دلا ةرازو تاوق نيب تاهجاوملا

 ( ةفلت 1 0 (

 ؟ ١6



 ٠٠١8 سلجم

 ةعبرألاو سمخملا رئاودلا 5 0 نه وشع عباسلا يف تاباختنالا تدقع

 ديدجلا ماظنلا عم لماعتلا ةيسايسلا تاعمجتلا ضعب تلواح « بخانلل لكل تاوصأ

 ةطخلا هذه جئاتن نكل . ةيباختنا مئاوقب تاباختنالا ضوخ ربع ةيفارتحالا نم ديزمب

 يف هيحشرم لك («يطارقوميدلا ينطولا فلاحتلا» رسخ ثيح لامآلل ةبيخخم تءاج

 ةكرحلا» امأ « ةيناشلا ةرئادلا ىف ةعبرألا هيحشرم نم ةثالث زافو « ةثلاثلا ةرئادلا

 يف 7 ىلإ ” نم اهباون ددع صلقتو اهيحشرم بلغأ طقسف «ةيمالسإلا ةيروتسدلا
 عفترا يذلا «يمالسإلا يفلسلا عمجتلا» ةحلصمل طوقسلا اذه ءاج « 7٠٠١8 سلجم
 يف ةريبكلا لئابقلا بلغأو ةعيشلا ءاضعأ ددع عفترا اضيأ . ةسمخ ىلإ هئاضعأ ددع

 . تاباختنالا هذه

 .دمحملا رصان خيشلل عبارلا يرازولا ليكشتلا ىلع ةرشابم جئاتنلا هذه تسكعنا

 دمحم مهو ؛ ىربكلا لئابقلا ىدحإ مهنم لك لثمي ءارزو ةعبرأ ةموكحلا تمض دقف

 كاربلا يلعو . ةدياشرلا نم ةليودلا ردبو « مزاوعلا نم ىتيرح ا نيسحو « ريطم نم ميلعلا
 ىلع بروسحملا رفص لضاف روتكدلا ريزوتب تءاجف ىربكلا ةأجافملا امأ . نامجعلا نم

 اذه راثأ دقو « ةينغم نيبأت ةيضق يف نيلقتعملا دحأو «ينطولا يمالسإلا فلاحتلا»

 رفص ريزوت نم ةموكحلا سيئر رذح يذلا يريطملا فياه دمحم ىفلسلا بئانلا رايتخالا
 نال لايف تيوكلل داعم هبزحف . . ةلودلا رارسأ ىلع هعاللطا رطنللا مق.

 تيوكلل 2 0 ا 0 اثأ دق ناك هسفن فياه بئانلا نأ رمألا يف فيرطلا

 /حيرصتلا اذه نم ةليلق مايأ لبق تيوكلا ملع ةيحتل هفوقو مدع ببسب

 اهيفو « 5٠١08 وينوي نم لوألا يف سلجما اذهل ىلوألا ةسلجلا ريمألا ومس متتفا

 نوكت الغل اوف لخدتأسو .. . قباسلا سلجملا تيلح» : هيف لاق 2007 اباطخ ىقلأ

 ةيمعت نا عيمج ا ملعيل»و , «ةيثبعلا تاسرامملاو تابذاجتلاو ءاوهألل ةيطم دالبلا حلاصم

 . «هيف لخدتلا وأ هيلع زواجتلا دحأل زوجي ال هدحو ريمألل ليصأ قح ءارزولا سيئر

 مساج قباسلا سيئرلا ةحلصمل ةسائرلا تاباختنا ةجيتن تءاج ىرخأ ةيحان نم

 بئان بصنم امأ « يمورلا هللادبع هسفانمل 1١ لباقم ًاتوص 08 لصح يذلا يفارخلا

 . ١ص 58-6-٠٠١8  ةيتيوكلا نطولا ةديرج(١)

 . ١ص ؟8١١5-ه-5؟1 « ةيتيوكلا نطولا ةديرج(؟)

 كو ١



 ةجيتتنلا هذه تبيست دقو « ناطلسلا دلاخ يفلسلا عمجتلا بئانل بهذف سيئرلا
 همعدي مل يذلا (يطارقوميدلا ينطولا فلاحتلا» نم دس ىلع بئانلا ةلاقتساب

 نييمالسإلا ءاضعألا نم 4 باحسنا ةسلجلا تدهش ًاضيأ ءبصنملا اذهب زوفلل
 . باجحلا نايدترت ال نيتريزو ةموكحلا ريزوت ىلع ًاضارتعا

 ؟) دوعّملا ىتم ىلإ

 لئاسو تلوادت « هتاباختناو ةمألا سلجم ىف ةلغشنم تيوكلا تناك امنيبو

 دض ةيريجفت تايلمعب يتيوكلا بابشلا نم ةعومجم مايق ءابنأ ةيملاعلا مالعإلا

 رصان ىلوألا ةيلمعلا ذفن دقو « ةيقارعلا «لصوملا» ةنيدم يف ةيكيرمألا تاوقلا

 ىف قباسلا لقتعملا ىمجعلا هللادبعو « «يىواقرزلا بعصم وبأ» ةعامج نم يرسودلا

 ةيكيرمألا ةموكحلا مامأ ةيتيوكلا تاطلسلا جارحإب ةيلمعلا هذه تببستو «ومانتناوغ

 هعبم اهدعوو هتاكرحتل ةيتيوكلا تاطلسلا ةبقارم تامضب ىمجعلا نع تجرفأ ىتلا

 «ومانتناوغ دسأ»ب ةدعاقلا ميظنت هبقل يذلا يمجعلا امأ ٠ (١)«ىاهرإللا ةدوعلا نم

 دولوع قزرو جورت هنأ ثيح ) 0- نم هتدوع ذعب فنعلا رداوب هيلع رهظت ملف

 '"اريجفتلاب همايق الا ةدالولا تو 0 0 00

 حضوأ دقو « ناتسناغفأ نم نيدئاعلا دحأ وهو يبرحلا ردب يتيوكلا اهذفن ىرخأ

 : (؟!هيف لاق روصم طيرشب ةيلمعلل هذيفنت ببس يبرحلا
 ءالعإ الإ ينجرخأ ام هللاوف ؟دوعقلا ىتم ىلإ داهجلاب هسفن هثدحت نمل لوقأ»

 نكلو 6 دالوأ ةينامثو ناتجوزو ةرايسلاو فعبلا ) يدل ءيس لكف ٠ هللا الإ هلإ ال ةملك

 1 يأ ىف اهدجأ مل يبلق نق ةداعس دجأ نآلا

 نم لك ىلع ضبقلا ءاقلإل ةلودلا نمأ زاهج كرمت تايلمعلا هذه ءوض ىلع

 . ص ١ص 15-8-7٠١8 « ةيتيوكلا نطولا ةديرج )١(

 . ١ص 4-8-7٠١8 . ةيتيوكلا نطولا ةديرج )١(

0 

)0( 

 . ١3ص «5-0-7٠١8 ةيتيوكلا نطولا ةديرج (؟

 : ١ 5 ص 5 لل لتلا#ا ةيتيوكلا نطولا ةديرج ع

١: 



 ةيكنبلا تاباسحلا زاهجلا فقوأو « قارعلا ىلإ بابشلا للست ريسيتو معد هيف هبتشي
 نع فقوتي مل يذلا يلاذبلا كرابمو . ةمهالجلا رباجو . ىلعلا دماح مهو ءالؤهل
 نم ةيتيوكلا تاطلسلا ةفكانمو ناتسناغفأو قارعلا يف «داهجلل» همعدب حيرصتلا

 رمألا ةعامج» سيسأت نع نالعإلا اهرخآ ناك ىتلا ةيفحصلا تاحيرصتلا لالخ

 تاخبيلصلا ةقطنم يف أدبيس» اهطاشن نأ حضوأ تيدعم ةزكذلا نع يهنلاو فورعملاب
 فنعلا» م لا الا م لو

 111 يركزتلاو ةخيضتلاب ةعامجلا شكتس انإو
 ةدذاقلا ىف ظيعاللا هتان لاجل لوقيك ( ضاعت هذيل هيا: ياعسا نفاق

 لصو ذإ تاخبيلصلا ةقطنم يف مدخلا نم ةيقالخأ اللا تافرصتلا ضعب» ةريخألا
 رذحو «مهنكس رقم ف لاجرلل تاجربتملا تامداخلا ءالؤه لابقتسا دح ىلإ رمألا

 نمف « ةنسلا سأر ةليل ىف رومخلا ءاستحا وأ ةطلتخم تالفح ةماقإ» نم ىلاذبلا

 نأ ىلع ىلاذبلا رضيو« «تيوكلا جراخ عرختباف تاسراعملا كلع لكم ىف يعرب
 ةيلخادلا ةرازو لمع عم ضراعتي ال ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةعامج لمع»
 . !')(قالخألاو ميقلا ىلع ةظفاحملا يف اهل لمكم وه اغإو

 ةراجحلاب سانلا فدقي زاف جاجز نم هنيب ناك نم
 ةيلخادلا ريزو عفد امم ةيتيوكلا ةموكحلل ديدش جرحب تايلمعلا ةذه ةنيعسست

 تاريجفتلا يذفنم لوح تامولعملا ةحص ىف كيكشتلا ربع اهتأطو نم فيفختلل

 : الئاق ةريخخألا

 ىبرحلا ردب نييتيوكلا نأ ىلع يىدام ليلد انين ستيل ةظحللا هذه ىتحا)

 مدع مهريعو ناكيرمألا ىلع جيو « ةيراحتنا ةيلمع اذفن نم امه ىمجعلا هللادبعو

 اوتأيلف احيحص (ناكيرمألا) مهمالك ناك اذإو « ليلد نود نم نييتيوكلل مهتلا هيجوت

 : ١ ص ؟١ محمد ال ةيتيوكلا نطولا ةديرج ؛ ١ص ل يلا ةيتيوكلا يارلا ةهديرج 6

 . 8/811586)081617 و 18/817560][0816 مقر ةقيثولا ء. سكيليكيو عقوم

 . ١س 55-١5-5١١8 ةيتيوكلا نطولا ةديرح 0

 . ١ص ؟8١٠-ه-48  ةيتيوكلا ىارلا ةديرج (؟)

 هه ١



 تيوكلا نع ماهتالا عباصأ داعبإ يف ريزولا تاحيرصت حجنت مل« لاحلا ةعيبطب

 اهيف ىقتلاو نياتسنيو ثينيك يموقلا نمألل يكيرمألا سيئرلا بئان اهترايزب ماق يتلا
 ىكيرمألا ثوعبملا بلاط ءاقللا اذه ىف « ناليحما ناميلس ءاوللا ةلودلا نمأ زاهج ريدمب

 2 تامولعملا لدانبت لالخ نم «ساهرإلا ةحفاكم» لاحم ىف تملا نواعتلا ةدايزب

 روتسدلا نأل , كلذب هل حمست ال تيوكلا يف نيناوقلا نأب هباجأ ناليحملا نكل

 نأ هل حضوأ اضيأ « ةيبنجألا لودلل ةيرسلا تامولعملا نع حاصفإلا نم هعنمي يتيوكلا
 باهرإلا اياضق ىف مهب هبتشملا ىلع ضبقلا يف ةبوعص هجاوي ةلودلا نمأ زاهج

 . ةلودلا نمأ ةمكحم ةمألا سلجم ءاغلإ ببسب

 ىلع ةرشابم رثؤي ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىف ىنيدلا فرطتلا نأ ناليحم ا نيبو

 نيدلا لاجر ىواتف نم مهراكفأ نومهلتسي تيوكلا يف نيفرطتملا نإ ثيح ؛ تيوكلا
 ببسب ادج بعص نيدلبلا نيب نيفرطتملا لاقتنا ىلع ةرطيسلا نأ حضوأو « نييدوعسلا

 : (١)«ةيسدجلا يجودزما ةئفل مهنم ريبك ددع ءامتنا

 لودلا» ةحئال ىلع تيوكلا دوحو رارمتسا نم هضاعتما حيصوت نياتسنيو لواح

 نافعا ان يفك دعب ام ةلحرم ىكاحت ال اهنيناوقف «نييباهرإلا نم ةقرتخما

 لوح ناليحملا هعم قفتا٠ مهب ةطيحملا تاديدهتلا ةقيقحل نيكردم ريع انه نيلوؤسملا

 نيب ةمزأتملا ةقالعلا ببسب ىعيرشتلا بناجلل ةمئاشتملا هترظن نع رّبعو ةطقنلا هذه

 مايق يف نمكي ةلضعملا هذهل ديحولا لحلا نأب بقع مث « ءارزولاو ةمألا يسلجم

 لهست ىتلا نيناوقلاب ةرورض ميسارم رادصإو ايروتسد ال ةمألا سلجم لحب ريمألا
 27!ناهرألا ةخفاكم. ةيفف ألا تاهل ىلع

 ام , ةيئاضق ةنادإ وأ ةمهت نود ومانتناوغ يف ءانجسلا لقتعت اهنإ ثيح « باهرإلاب

 . 08161718/811694 مقر ةقيثولا ء سكيليكيو عقوم (1)

 هك ١



 ةيتيوكلا ةيريخلا تايعمجلا ةنادإل ةيفاك ةلدأ ىلع تيوكلا علطت ملة ةدحتملا تايالولا

 لعافتي ملا ءاجاكو ًايلخاد ةيتيوكلا ةموكحلا جرحي امم « ناهرإلاب قلعتت اياضق ىف

 يلقتعم حارس قلطت نل ةيكيرمألا ةموكحلا نأ ىلع رصأو ججحلا هذه عم نياتسنيو
 . (7١باهرإلا ىلإ ةدوعلا ىلع مهتردق مدع دكؤت ةيقيقح تانامض الب ومانتناوغ

 لوصأ ديمجت نع ةيكيرمألا ةنازخلا ةرازو تنلعأ . ءاقللا اذه نم نيموي دعب

 ةرازو ليكو لاقو « باهرإلا معد ةمهتب ةيتيوكلا «يمالسإلا ثارتلا ءايحإ ةيعمج»
 : ةمهتلا هذه نع (ةيكيرمألا) ساهرإلا نوؤشل ةنازخلا

 لمحي ىذلا يذيفنتلا رمألا بجومب يمالسإلا ثارتلا ءايحإ ةيعمج فينصت مت»

 ابلاغ امعد نومدقي نيذلا كئلوأو نييباهرإلا فدهتسي يذلا رمألا وهو 22 مقرلا

 هذه لوس انك قعو أ"! ةييئاهرإ لاستعأ ىلإ نأ قيس اهيرالا ىلإ ايقاماوأ اهكقت وأ
 ةيناتسكابلا «ةبيط ركشال» ةعامجل يتسجوللاو ىلأملا معدلا ميدقت يهف تاماهتالا

 يدنهلا نالربلا فادهتساو « ٠٠١5 يابموم تاراطق ىلع موجه ذيفنتب ةمهتملا
 ريجفت يف ةمهتملا ةيشيدالغنبلا «نيدهاجملا ةعامج» ةيعمجلا معدت اضيأة ٠١

 ىلاملا معدلا ميدقت كلذ ىلإ فضأ « 3٠٠١7 ماعلا يف شدالغنب ىف ةلبنق ٠

 . لاموصلاو ايسأ قرش بونج يف ةيمالسإلا ةعامجلل يتسجوللاو
 نشو « اليصفتو ةلمج تاماهتالا هذه ةيبعشلاو ةيموكحلا تايلاعفلا تضفر

 نيل نسق ريوق لاق هيك مآل ةديركتلا ىلع انيك امن انزحتم ةنيألا لح ءانقما

 سكعت اال يمالسإلا ثارتلا ءايحإ ةيعمج ىلإ ةهجوملا ةيكيرمألا تاماهتالا» نإ
 تايالولا و اعدوو كرمال ةدجتلا تارا رلاو كيركلا هلو رج ةومتلا كاقذلحلا
 ةريخألا اهتاءارجإ نأش نم نأب ىعت نأو « تيوكلا ةلود ةدايس مارتحا ىلإ ةدحتملا

 سانلا فذقي الف جاجز نم هتيب ناك نم» لاقو . تيوكلا عم ةزيمتملا ةقالعلل ةءاسإلا

 رارقب يرضت» نأب ةيتيوكلا ةموكحلا بلاطف فياه دمحم بئانلا امأ « ««ةراجحلاب

 نيناوق عم تلعف امك « طئاحلا ضرع يمالسإلا ثارتلا ءايحإ ةيعمج دض اكيرمأ
 . 7 «ةيلودلا ناسنإلا قوقح

 )١( مقر ةقيثولا ء سكيليكيو عقوم 08161718/817701 .

 4ص م كتكحلك# ةيتيوكلا يارلا ةديرج )5(

 . ١3ص 15-5-5١١8  ةيتيوكلا نطولا ةديرج (؟)

 ها/ ١



 «همزجت ال ينلا ةديحولا ةيجيلخلا هلودلا» باخفصو نيفوك ديفيد ؛ةنازخلا» ليكو

 باش ةرزلا ليومن عم ةلهاستم كيو :نطنشاو
 نييباحر لا لاومألا قف دن فقول لاثتم الا يف افتحاصم نأ كلر دن نأ تيوكلا ىلع :ةيكريمالا «ةيجراخلا» د

 بناهرإلا ليوغع ةحفاكمل نوناق عرشت مل ىتلا ةديحولا ةيجيلخلا ةلودلا ىه تيوكلا

 (ةيتيوكلا يارلا)

 هدحو ريمألل ليصأ قح
 تيوكلا نيب ةقالعلا وفص تركع يتلا ةديحولا باهرإلا ةحفاكم ةيضق نكت مل

 اهريرقت ةيكيرمألا ةيجراخلا تردصأ ربمتبس نم نيرشعلا ىفف « ةدحتملا تايالولاو

 ةيرحلا لاجم ىف ةديدش تاداقتنا تيوكلل تهجو هيفو « ناسنإلا قوقحل يونسلا
 مهل حمسي ال يسودنه فلأ ٠١ نم رثكأ تيوكلا يف نأ ريرقتلا ركذ ثيح « ةينيدلا
 سئانك ءانبب مهل حمسي مل يحيسم فلآ ٠٠ اهيفو « مهب ةصاخ ةدأبع رود ءانبب

 نينطاوملا ىلع قيضت ةموكحلا نأ ىلإ اضيأ ريرقتلا ر اشأ اهنم ميدقلا ةعسوت وأ ةديدج

 دجاسم ددع قوفي امنيب ًادجسم "هلا زواجتي ال مهدجاسم ددع نإ ثيح « ةعيشلا

 . دحسم ١١١١لا ةنسلا

 : تيوكلا تناك ثيح « ةيساسحلا ديدش تيقوت يف ريرقتلا اذه ءاج

 تييويسألا لامعلا ةلماعم ةءاسإو رشبلاب راجتالاب ناسنإلا قوقح تامظنم تاماهتا

 دقو , ةيفيظولا مهتاقحتسم ىلع لوصحلل ويلوي يف تابارضإ ةدعب اوماق نيذلا
 ةلمجلاب ريفستو زجح تالمحب تماق ثيح ةوسقب مهعم ةموكحلا تلماعت

 راجت» هاهتا مزجلا نم ةجردلا سفن راهظإ 3 تابارضالا هذه يف نيكراشملل

 "1 .هب تررع ىتلا تاكرشلاو «تاماقإلا
 ةيملاعلا ةيداصتقالا تارايهنالا فصع ماعلا دهش «رخآلا باجلا ىلع

 ”* ٠ ةيتيوكلا نطولا ةديرجو ؛« ١ص ” مم[ ةيتيوكلا نطولا ةليرحو ةيتيوكلا يارلا ةديرح 6

 . ١ ص 5١١ م -م- ع1 هو و آو ١ص نم ل اللا 5و 18و

 هم ١



 كلذ نينا 111/01 يضر هناي قلعت | يذلا (ةيلالا قارزألل فيوزكلا قوستلد
 مامأ نومصتعي مهلعج ام مهت ل ا ا ا

 مغرلابو ٠ ةموكحلا امأ « هذاقنإ نكمي ام ذاقنإو لخدتلاب ةموكحلا ةبلاطمل ةصروبلا ىنبم

 لماش لح داجيإ ىف حجنت مل اهنإف «جيلخلا كنب»ل اهذاقنإو اهيلوؤسم تانيمطت نم

 رابهن الا يف رمكسي قوسلا رشؤم لعج ام اذهو 6 اهيمهاسمو ةرثعتملا تاكرشلا لمح
 ةنمز ألا تدعضتم ايقيأ كال ١؟ ماعلا يف ةطقن 0٠٠5لا نود ام ىلإ لصو نأ ىلإ

 ١0 ىلإ ويلوي يف ارالود ١40 نم هليمرب رعس طبه ثيح . طفنلا راعسأب ةيداصتقالا
 5٠١08 . ٠ ماعلا ةياهن يف ارالود

 2 7٠١ ربوتكأ نم نيرشعلاو يداحلا يف ةمألا سلجم يناثلا داقعنالا رود حتتفا

 سلجم سيئر نييعتا نأ ىلع ديكأتلا اهيف داعأ ةيحاتتفا ةملك ريمألا ومس هيف ىقلأو

 دحأل زوجي الو« روتسدلا ماكحأل أقفو .هدحو ا ليصأ قح ءارزولاو ءارزولا

 نيب نواعتلل ةرركتملا هومس تاوعد نم مغرلابو ' ")هيف لخدتلا وأ هيلع زواجتلا
 يفيلملا دمحأ بئانلا نالعإ عم 0 أدب ةموكحلاو سلجملا نيب مادصلا ْنِإف نيتطلسلا

 ءارزولا سيئر ناويد فيراصمب ناقلعتي نيروحم نم ءارزولا سيئرل باوجتسا ميدقتل هتين
 . ةيلاملا ةمزألا ةرادإ ىف لشفلاو

 دمحألا رباج رماث خيشلا ةسائرب ةنحل ليكشتب عوضوملا ةموكحلا تكرادت
 نكل هباوجتسا ليجأت ىفيلملا ررقف ءارزولا سيئر ناويدل ةيلاملا تافلاخلا ىف قيقحتلل

 نيدلا لجر دالبلا ىلإ لصو ءربمفون نم رشع ثلاشلا يفف , لجأتي مل مادصلا
 ةيهلإلا تاذلا ىلع لواطتلاب يتيوكلا ءاضقلا مامأ مهتملا يلافلا رقاب دمحم يعيشلا

 ةطاتمو نأ ال هداج ول قوم عقدا سال قالتلولا كبلز نيدو "1 راعي نينو
 نم هنيكمتو هنع (ىنمألا ديقلا» عفر ىف تحجن (ةعيشلا) ةمألا سلجم ءاضعأ ضعب

 ءارزولا سيئر اودده نيذلا يفلسلا رايتلا باون كلذ راثأ , ءاضقلا مامأ لوثملل لوخدلا

 هليحر مدع نم ةعاس 14 دعبو « ةعاس ؟4 لالخ ىلافلا دعبُي مل نإ باوجتسالاب

 )١( نم ٠ ربمسيد يف 64 ىلإ وينوي يف ةطقن .

 ةيتيوكلا يارلا ةديرج (؟) « ١5 و١١16- 7٠٠١8ص١ .

١4 



 سيئر لهمأ هنكل « مالعإلا لئاسو ىلع هباوجتسا يئابطبطلا ديلو بئانلا ضرع
 . يلافلا ليحرتل ةديدج ةلهم ءارزولا

 ١7 مقرريمألا

 هب تهجاو يذلا سىولسألا سفنب باوجتسالا اذه حبك ةموكحلا تلواح

 رداغيس ىلافلا نأ هيف تدكأ ًانايب ةيلخادلا ةرازو رادصإ لالخ نم يفيلملا باوجتسا
 فاللقلا نيسح بئانلا لواح أ « ربمفون نم نيرشعلاو ىداحلا سيمخلا موي دالبلا

 روتسدلا قلعيو سلجما لحيس ريمألا ومسا نأب هحيرصت ربع باوجتسالل ىدصتلا

 نإ نيلخا نيسكر يفارخلا مساج د لاق هومس نأ فاضأ (نيتنس وأ كسل

 ا ««تيوكلل /١١ مقر ريمألا وه دمحملا رصان»

 دمحلا رصان خيشلا موصخ ىلإ ةهجوم ةلاسر هذه ةيسايسلا طاسوألا تربتعا

 يف حجنت مل تاراذنإلا هذه نكل « هدض مهباون كيرحت نع فكلل ةرسألا لخاد نم

 ميدقت نم شغربلا هللادبعو يريطملا فياه دمحمو ىئابطبطلا ديلو باونلا حامج حبك
 نم باوجتسالا نوكت « 3٠١08 ربمفون نم رشع نماثلا يف ءارزولا سيئرل مهباوجتسا
 ناكسإلاو ةحصلا اياضقب تهتناو دالبلل يلافلا لوخد ةيضقب تأدب رواحم ةثالث
 ةيدج مدعو ةيساسألا هتدام فعض نع فشك ام « ةيلاملا ةمزألاو نودبلاو ةضايرلاو
 هيلع رارصإلا يف مهعفاودو هيمدقم وحن هجتت ماهتالا عباصأ لعج ام اذهو « ةيضقلا

 : ًالئاق هسفن نع 0 يئابطبطلا ديلو بئانلا لعج ام دالبلا نم ىلافلا جورخ مغر

 لكيلا كيج خيشلا وأ ديقلل يبذع خيشلاب يل ةقالع ال»

 باوجتسالل «ىفلسلا عمجتلا» ةضراعم ىلع ذ درف « فياه دمحم بئانلا امأ

 . «مارك ىلع اوراج نإو يموق» : هلوقب

 نم اهفقوم ةموكحلا تمسح « 2٠08 ربمفون نم نيرشعلاو سداسلا ةسلج يفو
 يف اهلبق يذلا ريمألا ومسل اهتلاقتسا ميدقتو ةسلجلا نم باحسنالاب باوجتسالا

 . 700 ربمسيد نم رشع عبارل
 ةمألا سلجم ءاضعأل تنعتملا فقوملا مهاس « . ةلاقتسالاو وكلا نع ا ديفنز

 . 37ص ا/ل”ص 19-11-7٠١8 ةيتيوكلا نطولا ةديرج )١(

 . لا ص 1985-١1١1-٠١١8 « ةيتيوكلا نطولا ةديرج (؟)
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 ايليا قرت رداشم عربات يرينا جلت ىف اذ ياذا بلك نع نينا

 تافكانملا كلذ نإ تنم !كيركلا ىناةيكلاو ةيعيشلا ةفئاطلا ءانبأ نيب

 ةيمالسإلا ةيبرتلا ةدام جهانم لوح فلسلاو ةعيشلا ةمألا سلجم ءاضعأ نيب ةرمتسملا

 ىلع زيكرتلا لالخ نم مهتادقتعملو مهيلإ ةءاسإلا دمعتت اهنأب ةعيشلا دقتعي ىتلا

 ىتلا «اهباحصأب لسوتلاو روبقلا ةرايز» ةيضقك نيتفئاطلا نيب ةيفالخلا اياضقلا

 ْ : ةيلاتلا ةرقفلاب جهنملا اهنع ثدحتي

 نود نم دبعت اناثوأ دالبلا ضعب يف روبقلا تذختا دقف ديدشلا فسألا عم»

 سانأ مهنأ ةجحب مهجئاوح ءاضق اهباحصأ نم نوبلطي سانلا اهيلإ بهذي « هللا

 هركد امك كرشلا لوف وه هللاو - ا ل ل

 َنوُلوُقَيو ْمُهُعفنَي الو ْمُهّرَصَي آل اَم هللا نوُد نم َنوُدُبَْيَول : ىلاعت هلوق يف نآأرقلا يف

 ا اول ءالُوَم
 ")4 نوكرشي ؛ اَمَع ىلاَعَتَو هناحبس لس 2 ا

 دعس خيشلا رشع عبارلا تيوكلا ريمأ ةافو ٠٠١8 ماعلا دهش « رخآلا بناجلا ىلع

 بعلم يف ةيسايسلا ةدايقلا دوجو ءانثأ ويام نم رشع ثلاثلا يف حابصلا هللادبعلا

 ربخ ءاج دقو « ريمألا ومس سأكل ةيئاهنلا ةارابملا رروضحل «يضايرلا تيوكلا يدان»

 0 نيرضاحلا هوجو كابترالاو موجولا داس ف ةارابملا يطوش نيب دعس خيشلا ليحر

 نتابق ٠ ةاعلا يتق اهيا ,نديكلا ليقنلا ياك نوح د نعلاا نم ارجع

 مل هاياطع نكل جالعلل ةليوط ةلحر ىف تيوكلا رداغ يذلا حابصلا ىلعلا ملاس خيشلا

 لكل رانيد 5٠١ غلبمب عربت نع ربمتبس نم نيرشعلاو يناثلا يف نلعأ ثيح « بغت
 . رانيد ٠٠١١ نع هبتار لقي ىتيوك دعاقتم

 ةيومنتلا اهتطخ ةدوسم نع ةموكحلا تنلعأ « ربمتبس نم نيرشعلاو ثلاثلا يفو

 ىلع هبتكم قفاو يذلا ةمألا سلجم نع - ًاضيأ - بغت مل «ةيمنتلا»و « ةيسمخلا

 قوتسملا نلعو وضع لكل اريتركس ١١ ىلإ ه نم ناونلا ةيراتركس ددع «ةيمنت»

 («هللا يزح » نيب ةيناث ىرسأ لدابت ةيلمع ٠٠١ ماعلا نم ويلوي دهش « يلودلا

 نانبل ىلإ هقافر نم ةعبرأو راطنق ريمس ريسألا ةدوع اهلالخ نم مت ليئارسإو ينانبللا

 .١ص , 15١-5-70١1١١ « ةيتيوكلا نطولا ةديرج ء ١ص 1١٠٠-8ا/ 58و ١9 « ةيتيوكلا نطولا ةديرج )١(

 . 7378"ص ١٠١ ٠ ةعبط « عساتلا فصلل ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك ؛ ١14 ةيآلا سنوي ةروس )١(

١1١ 



 نم سماخلا ىفو ؛ ليئارسإ ىلإ نييليئارسإ نييدنج ةافر (هللا بزح» ميلست لباقم

 يطارقوميدلا بزحلا حشرم زوف نع ةيكيرمألا ةيسائرلا تاباختنالا ترفسأ .ربمفون

 يكيرمأ سيئر لوأ كلذب حبصيل٠ : نيكام نوج يروهمجلا هسفانم ىلع امابوأ كاراب

 . ةيقيرفأ لوصأ نم

 وادلاو هاغصملا

 هفلخ نمو - ميلعلا دمحم ةقاطلا ريزو نيب ةنحاط ةكرعم 7٠٠١8 ماعلا دهش
 («ىبعشلا لتكتلا» ءاضعأو - اهيلإ ىمتني ىتلا «ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلا»

 اهقيوست ريزولا لواح يتلا «ةعبارلا ةافصملا» عورشم لوح فلسلا ةلتك عم نيفلاحتملا
 هاودج لوح ةديدش تاداقتناو عسوم موجهل عورشملا اذه ضرعت دقف , ةدئاف نود

 نأ اهوصخ ) سادسا هرايتو ميلعلا ج رحأ امم هتاصقانم 0 ىولسأو ةيداصتقالا

 ورا لوح نأ لإ جرفتملا رود تبعلو ريزولا نع عافدلل ًانكاس كرحت مل ةموكحلا

 ناشي كرما يتلا تاءارجإلا ةفاك ةمالس مدع»ب هريرقت ردصأ يذلا ةبساحملا ناويدل

 تاكرشلا دوقعو تايرتشمل ةمظنملا تارارقلل ةيرهوج تافلاخم دوجوو ةعبارلا ةافصملا

 ريغ لجأ ىلإ شاعنإلا ةفرغ يف عورشملا لخدأ ام اذهو « (7١«ةلودلل ةكولمملا ةيطفنلا

 يسم
 فلتخم نم مهيلع موجهلا داع . نيملسملا ناوخإلا رايتو ريزولا ظح ءوس نمو

 ةلودلا فلكيس ناك يذلا «تايواميكورتبلل وادلا» عورشم زورب عم ةيناملربلا لتكلا

 يسايسلا هبزحو ريزولا سلجما ءاضعأ مهتا ثيح ءرالود تارايلم 4 ىلإ "لا ةبارق
 قحب فحجملا عورشملا اذه ريرمت ليبس يف ةلودلا لاومأب راتهتسالاو تالومعلا يضاقتب

 (يئازجلا طرشلا» غلبم 0 ل عورشملل ةهجوملا تاداقتنالا دربا اها ”تيوكلا

 يتلا لوصألا ةميق طوبهو (" أءورشملل ةيلكلا ةميقلا نم 7٠5/ ىلإ لصو يذلا

 . ةيلاحلا ةيقوسلا اهتميق عم بسانتت "ل راغيسار توكل اهيوند شتي

 ءارزولا ةسائر رارق ءاج « اهاودجو ةقفصلا نع عافدلا يف دهاجي ريزولا ناك امنيبو

 )١( نطولا ةديرج الكويتية  75-75 7٠١8-1١ص .

 )١( ويام يف وادلا ةقفص ءاغلإ ةيضق يف يئاهنلا مكحلا ردص  5١١7«واد» ةكرش ضيوعت تيوكلا مازلإب

 :نالو رايلم ١ .٠ غلبمب
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 باونلا بلغأ ةداشإ نم مغرلابو ؛ 3٠١8 ربمسيد نم نيرشعلاو نماثلا يف اهئاغلإب
 ةنجلب تبلاط «ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلا» نإف ءاغلإلا ىف ةموكحلا سيئر رارقب

 ةلواطلا بلقتو داسفلا ةمهت نم اهسفن ئربت ىتح هتاسبالمو عورشملا يف قيقحتلل
 ' . ةموكحلا سيئر ىلع

 ىلع موجهب ةيليئارسإلا تاوقلا مايق 7٠٠١8 ماعلا نم ةريخألا مايألا تدهش

 فطاعت ةداعلاكو . نييئيطسلفلا ىحرخجلاو ىلتقلا نم فالآلا :هتيحعض حار ةْرَع عاطق

 («ةدارإلا ةحاس» ىلإ عومجلا تجرخف؛ ينيطسلفلا هقيقش عم يتيوكلا بعبتلا

 رمت ةبسانملا هذه يئابطبطلا ديلو ةمألا سلجم وضع كرتي ملو  ناودعلا اذهب ديدنتلل

 ليعامسإ يواسمحلا دئاقلل ةيحت هلاقع عفرو تاعمجتلا هذه دحأب ماقف ةراثإ نود

 يئابطبطلا نلعأ يذلا « سابع دومحم ةينيطسلفلا ةطلسلا سيئرل هلاعن عفر مث « ةينه
 روضحلا ريمألا ومس نم ةوعد سابع يقلت نم مغرلاب تيوكلا يف هب بحرم ريغ هنأ
 . 69 رياني نمرشع عساتلا يف «ةيداصتقالا تيوكلا ةمق»

 مغر رائيد فالآ ةعبسب هئاذح ءارشل اضرع ىقلت يئابطبطلا نأ رمألا يف فيرطلا

 . تاطلسلل هتابغاشم نع يئابطبطلا فقوتي ملو . هنم ينيطسلفلا سيئرلا ءايتسا

 «حفر» قافنأ ربعو ةيرصملا يضارألا نم للست ةزغ ىلع ناودعلا ةيادب نم رهش دعبف

 جرحأ هب ماق ام نأ الإ « هرزأ نم دشلاو ينيطسلفلا بعشلا ةدناسمل ةزغ عاطق ىلإ

 لوخد نم نيعونمملا ةمئاق ىلع هتعضو ىتلا ةيرصملا تاطلسلا 3 تيوكلا

 ا

 !!روخيو حيباسم

 حابصلا ديلا ربصأت خيشلل ةسماخلا ةموكحلل ةديولا ةليكيتتلا نع نالعإلا َ

 قباسلا طفنلا ريزو نايغ ةموكحلا هذه ىف ظحولو ؛ ٠٠١9 رياني نم رشع ىناثلا ىف

 ةيروتسدلا ةكرحلا» وأ «ريطم» ةليبق نم رخآ ريزو ىأب هلادبتسا مدعو ميلعلا دمحم

 نالعإ دعب بايغلا اذه ببس حضتا لقو ةموكحلا يف اهلثمي ناك يتلا «ةيمالسإالا

 دل نس ا نووخل ىحارلاو سا يا ماا اا رايح ااا ةيتيوكلا نطولا ةديرج )١(
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 عيباسأ ةتس لبق هنع نالعإلاب باوجتسالا اذه زيمت مغرو , !1)ةمداقلا ةتسلا عيباسألا
 ةيسيئرلا ةيضقلا سايغ ثيح نم (ىلافلا» ناوجتسا عم اريثك هباشت هنإف هميدقت نم

 ىنبت ىف قافحإإلا»و «ةلودلا ةبيه عييضت»ك اياضقلا نم طيلخ ىلع هلومشو هنع

 ءاغلإ ةيضق ىلإ ةفاضإلاب . «ةمألا سلجم نافنعأ ليطعت»و «ةديشر ةيلام ةسايس

 ما الو رولا نيسلترو ةكرخلا نساك بحل نه وعلا واول » ةقفزف
 ةليلق مايأ دعبف « هيعارصم ىلع تاباوجتسالا باب ةيروتسدلا ةكرحلا نالعإ حتف

 تافورصم ةيضق ىلع ءارزولا سيئر ناوجتساب هتاديدهت ىفيلملا دمحأ بئانلا داعأ

 هليتف 0 يف ةموكحلا عجم ىلاوتلا ىلع ةيناشلا ةرمللو ) يسينعتلا ةيضفو هناويد

 ةيضق فقلت يف ملسملا لصيف بئانلل ةصرف ىطعأ ىفيلملا عجارت نكل . اهطورش هيلع

 . 7٠١9 سرام نم لوألا يف ةيضقلا

 خوف ملسملا باوجتسا ءاج . «سدح»و «ىلافلا» تاوجتسا نم سكعلا ىلعو

 : ىتآلا اهزربأ ناك ىتلا ءارزولا سيئر ناويد تافلاخمب قلعتي دحاو روحم

 . تالحرو ايادهو تالفحو ةفايض دنب تحت يتيوك رانيد نويلم ”7 غلبم فرص : ًالوأ
 : روحا اله ىلع ةييساحلا ناويد تاظحالم مهأ

 ديدحتو « ايادهلا عاونأ نم عون لك ليصفت نم ةبساحملا ناويد نكمتي مل 2١

 بابسأو « ةدح ىلع ةيده لك ةميقو؛ مهتافصو اهنم نيديفتسملا ءامسأ

 . اهتاتابثإو ايادهلا هذه ميدقت

 ءارش دنع ةيدنتسملا ةرودلا عابتا مدعو ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإ فعض ١-

 ءارش ىلع نيمئاقلل تاصاصتخالاو ماهملا ديدحن مدعو 2 ةيلوؤسملا عويض 8

 . ايادهلا

 )١( ةيتيوكلا نطولا ةديرج «  7٠٠١94-17-51صص١'.

 ةيتيوكلا نطولا ةديرج (؟) «  7١٠١94-17-15ص١ .
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 . نيدروملا تاقختسم ديدستل ةديحو ةليسوك تاكيشلا مادختسا -ه

 ىلإ /١-1-7٠١7 خيرات نم ءارزولا سيئر ناويد تايرتشم ةفاك صحفو رصح : ًايناث
 ظ . ةبساحم ا ناويد ريرقت خيرات

 : روحا اذه ىلع ةبساحملا ناويد تاظحالم مهأ

 تايرتشملا كلت صحف هعم ليحتسي ام تايرتشملا ظفحل نزاخم دوجو مدع ١-

 . اهدوجو نم دكأتلاو

 . ةيباقرلا تاهجلا ةقفاوم نع اهب يأنلا دصقب ءارشلا تايلمع ضعب ةئزبجت -؟
 بيج يترايسو 5280 سديسرم تارايس هو سديسرم تانحاش ” ليجست مدع

 . رورملل ةماعلا ةرادإلا ىدل ةلودلا مساب يتيوك رانيد فلأ ١514 اهتميق غلبت

 . ةلودلا حلاصل ةارتشملا تارايسلا مادختسا توبث مدع -؛
 مل يتيوك رانيد نويلم ١6 يلاوح ىلإ اهغلابم لصت ةرامتسا هالال دوجو -ه

 . اهل دهعتملا نيبتي
 نييالم ؟ ةميقب عوردو (نفس) تامسجمو توشبو حيباسمو روخب تايرتشم -1

 ..ةرفلا"كلتل يتيوك زانيد

 «ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلا» تمدقت « ناوجتسالا ميدقتل ىلاتلا مويلا يف

 يريطملا فياه دمحم بئانلا مدقت عوبسا نم لقأ دعبو « ًاقباس هنع نلعملا اهباوجتساب

 ةلازإب يموكحلا ةلازإلا قيرف مايقب قلعتي ءارزولا سيئرل دحاو روحم نم باوجتساب
 سيئر دده دق فياه ناكو « رهشأ ” لبق سيطينفلا ةقطنم ىف ةفلاخلا دجاسملا دحأ

 ,ردبلا دمحم قيرفلا «ةلازإلا قيرف» سيئرل هلزع مدع لاح يف باوجتسالاب ءارزولا

 لاح ىف - اضيأ - باوجتسالاب ءارزولا سيئر مناغلا قوزرم بئانلا دده لباقملابو

 ةقرطم نيب ءارزولا سيئر حبصأ اذكه ءردبلا قيرفلل هلزعو فياه تاديدهتل هعايصنا
 مدع» باتكو ةموكحلا ةلاقتسا ميدقت الإ هنم ناك امف « رخآ نادنسو باوجتسا

 ةموكحلا هذه تحبصأ اذهبو « 73٠١9 سرام نم رشع سداسلا يف سلجملا عم «نواعتلا

 . !!!تيوكلا خيرات يف ًارمع رصقألا يه

 )١( ةمهق ةيتيوكلا ىارلا ةدنرج 6
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 !ليكلا ضاف دق

 طسو ؛ رومألا نم لجاعلا فيرصت اهفلكو ةموكحلا ةلاقتسا ريمألا ومس لبق
 اورو ةضاقلا ةموكتلا ةيناقو فانيلا ريان يشل ياك ف عيال عاج تايتات
 ةسائر ملستب دمحألا فاون خيشلا دهعلا يلو ومس عانقإل ةداج تالواحم كانه

 . ءارزولا سيئرل ةهجوملا تاباوجتسالا مبدقت يف باونلا ةيهش نم دحي يك ءارزولا

 هيف نلعأ يتيوكلا بعشلا ىلإ اياطخ زيها ومس هوا سر اف ىف رضع رفاكلا فو

 : ناقاع اديك اذافعتا هئاصعا كانبرا هينا ندع ويقمألا نيد لج ع
 معن مهترغ دق انم ضعب نأب هءانبأ بألا حراصي امك مكحراصأ فسألا لكب»

 . مهبولق تسقف دمألا مهيلع لاطو اهوداتعاف هللا

 يف نورابتي اوحارو عيمجلا نصح يه يتلا يلاغلا نطولا ةنيفس نمأ اوسانتو
 هرارقتساو نطولا ةمالس ددهت - مهدصاقم تناك ايأ - ةمومحم تاسراممو تاكحام

 . رطخ هءارو سيل يذلا رطخلل هلمكأب ًابعش نوضرعيو هئانبأ ةدحوو
 ةحاسلا هدهشت ام ملأو ءايتسا لكب ىلثم متعبات ةوخألا اهيأ مكنأ كش الو

 . «ةيتيوكلا ةيطارقوميدلاو ةيرحلا هجو تهوش ةفسؤم تاسرامم نم ةينالربلا

 دودحلا لك تاسرامملا هذه ترزواجت نأ دعب فسألاو نزحلا لكب كلذ لوقأ»

 ةنتفلا دامر ءاكذإ يف ا مهضيرحتو سانلا رعاشم زازفتسا ىلإ اليبس تحضأو

 . «اهظقوي نم هللا نعل ءاضغبلا

 , دالبلا قطانم فلتخم يف نينطاوم ا عم ةددعتملا يتاءاقل لالخ تسملت دقل»

 تلآ ام كردي انلكف . مهقرؤتو مهعجاضم ضقت تتاب ىتلاو « ءايتسالاو قلقلا رعاشم

 ىوطنا امب ينالربلا لمعلا |وشي ىذلا مقافتملا للخلا ءارج تايعادت نم رومألا هيلإ

 راوحلا ةغل يندتو . ىرخألا تاطلسلا دودحل زواجتو « نوناقللو روتسدلل كاهتنا نم هيلع
 سانلا مذيب حدقلاو ديصتلاو كيكشتلاو فسعتلا لبس جاهتناو « قوبسم ريغ وحن ىلع
 ربانملا فلتخم ىلع ةهوبشملا تاضارعتسالاو تاديازملا ةسرامو مهقالخأو

 فصلا قشو « مهنحشو ريهامجلا ةراثإل مالعإلا لئاسو لالغتساو « تاعمجتتلاو

 . نطولا ةحلصم باسح ىلع « ةقيض ةريصق تاياغل اقيقحت
 مادختسا تاسبالمو فورظو ةعيبط نوعباتتو متعبات ةوخإلا اهيأ مكلعلو

 كلذ هيلع ىوطنا امو « عئارذلاو ججحلا فلتخم تحت اهميدقتب ديدهتلاو تاباوجتسالا

 هرظتني امع فارصناو روتسدلا اهفدهتسا يتلا ةيماسلا دصاقملا نع جورخ نم
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 . ةمهملا مهاياضق اك ةيلعفلا مهتاجاح ىبلت ةيقيقح تازاجنا نم نونطاوملا

 ىدمو تاباوجتسالا كلتب ةقلعتملا ةينوناقلاو ةيروتسدلا تارابتعالا نع اديعبو

 ةعيبط نع نطاوملا لءاستي نأ برغتسملا نم لهف «  اهنأشب ةينوناقلا طباوضلا قابطنا

 يف ايلعف بصت تناك اذإ امعو ةيقيقحلا اهتاياغو تاسرامملاو تاباوجتسالا كلت
 !؟اهعرش نم فادهأ ققحت تناك اذإ امعو !؟نطولا ةحلصم

 ةمعن ركذتو « مثآلا لالتحالا لاوزو نطولا دايعأب تالافتحالا ةبسانم نكت ملأ

 ىلع ظفاحنو ةعماجلا انتدحو سركن نأل انتجاح ركذتنل ةيفاك لالقتسالاو ريرحتلا

 «!؟هئاغو هئانبل ممهلا ذحشنو اندلب نمأ

 ال قح ةيناملربلا ةباقرلا تاودأ مادختسا ىف ةيروتسدلا هقوقحل بئانلا ةسرام نإ»

 يف امب , حيحصلا اهراطإ يف تماد ام « ةدومحم ةيباقر ةسرامم يه لب « هلوح لادج

 زوجي ال طباوضو طورش هل هعون ناك امهم قح لك نكلو « تاباوجتسالا هيجوت كلذ

 هد ميلسلا ينوناقلا هراطإب افيعتم نركر نأ اهنعفأ لعلو ؛ اهنع زفقلا وأ اهلافغإ

 ند ايه الاوت د يهل و: ةيدياكلا دعا ةكشيو »ا ةعظو هراغل اهقدعتو ةلوؤنملا 8

 . لطابلاب هبشأ
 ميلاعت نم هانيقتساو « ًاعيمج هانيضترا روتسد ىلإ اناده ىلاعتو هناحبس هللا نإ

 قوقحلا ميظنت يف هللا ةعرش نم ىمسأ كانه لهو « ءاحمسلا انتعيرشو فينحلا اننيد

 دعاوق ةموظنم هتقيقح يف انروتسدف نينطاوملاو نطولا ةحلصم نوصو تابجاولاو
 ردهو ثبعلاو ىضوفلا باب حتفتل اهقالطإ ىلعو افازج اهنيماضم تأت مل ةينوناق
 . «لئاط نود دهحجلاو تقولا

 لاعتفاو تافالخلاو ميقعلا لدجلل ةحاس ىلإ ناملربلا ةبق لوحتت نأ قيلي له»
 ءانبأ نيب ةناهإلاو كيكشتلا تارابعو ةيناصخشلا تاسرامملا اهب جعت « !؟تامزألا

 مارتحالا اهماوق ةلضاف ميق نم هيلع اولبج امو هلهأ هفلأ امع ًاجورخ « دحاولا عمتجما
 برشتي يذلاو هراظنأ طحمو بعشلا لامأ هب ىقتلت يذلا ةودقلا ربنملا يهو !؟ريدقتلاو

 . رخآلا يأرلا لوبقو لوئسملا راوحلا لدابتو ةيطارقميدلا ميقلا انؤانبأ هنم

 امو ةيطارقوميدلا ةسرامملا يف درتو عجارت نم ةوخإلا اهيأ عضولا هيلإ لآ ام نإ

  هرارقتساو انعمتجم نمأ تاموقفو زتاكر سم كيا تايعاذت نم كلذ ىلع قرت

 . «رطخلا لك رطخلا رعشتسا يننإ مكل لوقأ ةنامأ لكب معن . .رظحلا رعشتسا ينولعجي

 مكرجض مهفتو مكسجاوه سّملت نع اديعب امو نكأ 0
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 هي ريشتكلا نيتطلسلا نيب ةقالعلا حالصإ يف لمألل مكراظتناو ء مكربص لوطو

 باحصأل ةحضاو لئاسر تهجوو . دوشنملا ىوتسملل امهئادأب ءاقترالاو ٠ ةيذيفنتلاو

 . ليكلا ضاف لقو هركأو ضغبأ مل اينجن حصنلل ةباجتساالا "لمآ ٠ نأشلا

 وهو بألا باتع وه « ريبك باتعب هجوتأ نأ ةوخإلا اهيأ انه ىلع امازل دجأو
 لك اهل انلمح املاط ىتلا « ةفلتخما اهلئاسوب ةيمالعإلا انتاسسؤم ىلإ رمألا ىلو باتع

 ثتنح ؛« ةيهدتلاو ديحوتلاو ريونتلا يف يباجيإلا 20- ىلع انلوعو 2 ةياعرلاو مارتحالا

 . «ةينطولا ابتباوثلو انعمتجم هج مده لواعمك اهضعب لالغتسا م

 رارق وه لب ٠ يبلق ىلع ا كب مل مويلا هتذختا يذلا رارقلا نأ هللا ملعيا»

 الجاعو احلم ارمأ رايخلا ىلإ ءوجللا حبصأ ثيح ؛ ةيلوؤسملا ةنامأ ىلع هيلمت ىمتح

 اًمفو © ةمأآلا سلجم لح ا لأ نأ وهو ةينطولا ةحلصملا اهيحتوتست ىتلا رومألا نمو

 سلجم باختتنا ىلإ يتيوكلا بعشلا ةوعدو « روتسدلا نم )٠١10( ةداملا ماكحأل

 . «هتدايسو 0 نمأ ةنايص يف ماسجلا هتايلوؤسمب ضهنلي « ديدج ىباين

 ىلع نوصيرح مكنأب ةمات ةقث ىلع يننإو . . . ةوقب ينونيعت نأ مكيلإ هجوتأ»

 ةحلصم نوص يف مكلثمي نم زايتعلا تنخع يف لوئسملا طولا محبجاو ةسرام

 0 لا نمأ نطو يش 0 قيحتو ) 0 00 0

 1 55 ةيصفلاو ) ا ةيتادلا نم اد رقت ) 10

 عياسلا دنبلا

 «ةحودلا» ةيرطقلا ةمصاعلا ىلإ ريمألا ومس هجوت « سلجملا لح نم مايأ دعب

 ريمأ ءاهتنا روفو «رمتؤملل ةيحاتتفالا ةسلجلا يفو « ١5لا «ةيبرعلا ةمقلا رمتؤم» روضحل

 : اهيف لاق ةملك (يفاذقلا رمعم) يبيللا سيئرلا لجترا « هتملك نم رطق
 هللادبع يخأل لوقأ ةبسانلا هذهبو .. ةمقلا ةسائر كيلوتب كينهأ دمح خأ»

 كنئمطأ ديرأ . . ةهجاوملا نم فئاخو براه تنأو تاونس تس « (يدوعسلا لهاعلا)

 كارو |ذكلا ىللإ تنأ كنأ تبث تاوئنس تس دعب كل لوقب سب . . فاخت ال نأب

 . اكيرمأ كتيماحو ايناطيرب كتعناص ىللإ وه تنأو كمادق ربقلاو

 دعت ناو يقا دق كديبو كد نصضشلا كفا ريع قسرا امل كفار
 ايقيرفأ كولم كلمو برعلا ماكحلا ديمعو يمنأ دئاق انأ . . ينروزت تنأ كنأو كترايزل
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 . «أركشو رخآ ىوتسم يأل لزنأ نأب يل حمست ال ةيملاعلا يتناكمو . . نيملسملا مامإو

 هنيب يرطقلا ريم ألا طسوت مث « ةملكلا هذه دعب ةعاقلا نم ىبيللا دئاقلا جرخ

 ه تماد ةعيطق دعب نيدلبلا نيب اهيزاجم ىلإ هايملا دوعتل يدوعسلا لهاعلا نيبو

 دمحألا حابص خيشلا ريمألا ومس دنقع «رمتؤملا نم رخآلا بناحجلا ىلعو « تاونس

 تافلملا لوح ثحابشلل يكلاملا يرون يقارعلا ءارزولا سيئر عم ًايئانث ءاقل حابصلا
 جارخإل تيوكلا نواعت عوضوم حرط ىكلاملا داعأ ءاقللا اذه يف « نيدلبلا نيب ةقلاعلا
 لكشب نيدلبلا نيب ةقلاعلا تافلملا لحو نمألا سلجم «عباسلا دنبلا» ةلظم نم قارعلا

 . ةيلودلا ةلظملا نع اذ يئانث

 يك نكمي ام لك قارعلل تمدق تيوكلا نأ ىلع رصأ دقف « حابص خيشلا امأ

 ىلع تقفاو تيوكلاف « مزتلي مل يقارعلا بناجلا نكل هتامازتلاب ءافولا نم نكمتي

 ىلإ /؟56 نم مث' / 16 ىلإ 19 خرم ةيقارعلا تاضيرعجا تاعاطقتسا ةبسن ضفخ

 ضيوعتل صصخلا لاملا نم اهتصح تيوكلا تعفد ًاضيأ /3 ه ىلإ /ه نمو «/5

 مألا يرارقل ًاقبط ةمسرألا ةيتيوكلا دودحلا مهعرازم زواجتت نيذلا نييقارعلا نيعرازملا
 ميسرت ىف لطامي لازامف « هتامازتلاب قارعلا فوي مل كلذ لك عم « 18ا/و 757 ةدحتملا

 نيدوقفملا نع ثحبلاو ةيتيوكلا قئاثولا ميلست يف رخأتيو « ةيرحبلاو ةيربلا دودحلا
 نم قارعلا جورخب حمست نأ تيوكلل نكمي ال اذهبو « 144١ ماعلا ذنم نييتيوكلا

 . (١)ءباسلا دنبلل ةيمألا ةلظملا
 خيشلا ردكتف « نيفرطلا اضر مدعب ءاقللا ىهتناو , يكلاملا فقوملا اذه بجعي مل

 9 يقلل نيب دودحلا فلم قالغإ نم هنكمت مدعل حابص

 دلبلا نوريدي نوفرعي ام
 ةيباختنالا تالمحلا ببسب ةنخاس ةيسايسلا ةحاسلا تناك « تيوكلا ىف

 دضؤو « انيع ةموكحلا دض حيرصتلا ربع بخانلا هل بذج ىلع نيحشرملا سفانتو

 مسوملا اذه سوحاطلا دلاخ ةسماخلا ةرئادلا حشرم نق 2 انانحأ نيسفانملا نيحشرملا

 دعب «عباسلا دنبلا» ةلظم نم قارعلا جارخإ متو , فلملا اذه يف ًاقحال قارعلا عم تيوكلا تنواعت )١(

 . 7017 وينوي يف دادغبل حابصلا دمحلا كرابم رباج خيشلا يتيوكلا ءارزولا سيئر ةرايز

 . 09161018/817514و 09161015/817349 مقر ةقيثولا « سكيليكيو عقوم (؟)
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 : اهيف لاق لئابقلل ةيعرفلا تاباختنالل ضرعتلا نم ةيلخادلا ريزو اهيف رذح ةملكب
 لصح ام لصحي نأ ديرن ال . ةقطنملا هذه يف رارحألا لك نع ةباين رذحأ انأ»

 ريغ نم تامهادملاو لبانقلا يمرو تارئاطلاو تابابدلل لوخد نم يضالملا ماعلا يف

 تيوكلا لهأ سوؤر قوف رتبوكيلهلا يف لوجتت نأ ةيلخادلا ريزو اي كديرن الو « نذإ
 نأ ضرتفي ال ءايفوألا ءانبأو ءادهشلاف « ةبيطلا ضرألا هذهل ريثكلا اومدق نيذلا

 هقيبطت يف متفسعت اذإ نكلو . كعم نحنف نوناقلا قيبطت تدرأ اذإو ء مهعم فسعتت

 , انعم مهيلثم نأ دقتعت الو . قطانملا لك يف «عيماجم» انيدلو نودعتسم نحنف

 سوحاطلا لاقتعاب ماق يذلا «ةلودلا نمأ» زاهج زازفتسا يف ةملكلا هذه تحجن

 م اذهو َ «ةيلحخادلا ةرازو ديدهتو ةلودلا تاسسؤم ىلع باللقنالل ضيرحتلا» ةمهتب

 ناك امف «هاوفألا ميمكتو عمقلاب ةرازولا اومهتا نيذلا هيبخان نيب ةريبك ةيبعش هبسكأ

 يف اهدقع ءارزولا سلجم ةيئانثتسا ةسلج لالخ نم مهيلع درلا الإ ريمألا ومس نم

 : اهيف لاق ليربأ نم رشع يناثلا

 اهرارقتساو دالبلا نمأب اساسم لثم أانعمتحم ىلع ةبيرغلا رهاظملا هذه لثم»

 انيقة هع توكسلا وأ هءازإ نواهتلا زوجي ال رمأ» اهنأو « «ةينطولا ةدحولل ةءاسإو

 راطإ يف اهنأشب ةمزاللا ةينوناقلا تاوطخلا عيمج ذاختا» ةلودلا ةزهجأ ىلع نأب

 . (؟7«نوناقلاو روتسدلا ماكحأب مازتلالا
 تاباحتتنالا - هنجس نم - اهلالخ ضاخ أموي 4١ل سوحاطلا زجح رمتسا

 ءانثألا هذه يف « مداقلا ةمألا سلجم ىف هدعقم نمضيل اهيف زافو هتليبقل ةيعرفلا

 ملست يف بغري ال دمحألا فاون خيشلا دهعلا يلو ومس نأب ديفت تاعئاش تبرست

 كرابم رباج خيشلا عافدلا ريزو ءارزولا سيئرل لوألا بئانلا نأو ءارزولا سيئر بصنم
 وضع تابيرستلا هذه تراثأ . اهيف دمحملا رصان خيشلا فلخيس نم وه حابصلا دمحلا

 ةيباختنالا هتودن صصخف « ةيمروب هللا فيض ىلاحلا حشرملاو قباسلا ةمألا سلجم

 : هنع لاق يذلا كرابملا رباج خيشل ١ ىلع موجهلل

 نولش نوؤشلا ةرازو لثم ةرازو لقأ ىف مسق ريدي نأ عيطتسي ام ىللإ لجرلا اذه»

 : «؟!ءارزو سلجم ريدي ىبي

 .١١؟صا( 8-5-1٠١9 ةيتيوكلا يارلا ةديرج )1(

 . 8ص «١7-4-7٠١9 ةيتيوكلا يارلا ةديرج (؟)



 قوقحب ءازهتسالاو « ةيريمألا تاذلاب بيعلا» ةمهت ةلودلا نمأ زاهج هجوف
 ) ليربأ 0 5 يش 00 م يذلا 0 دب را

 : هيف ل نك ةأنقل هب ٍ ىلدأ حيرصت

 ةيلخادلا ريزو ىحد نإ ةريدلا ن نوريدي لوفرعي ام هد نأ ء يش ربكأو 3 د فلم

 لآ ةرسأ ضعب ةقيقحلا . . لشف ليلد اذهو . . ةيلخادلاب نودبلا لغشيو نيحلا
 ام هللاب ال . . لا ةرسأ بولسأ اذه ناك اذإ لوقنو . . اهلوقن انيلخي ىللإ اذهو . . حابص

 . «ذلبلا ةرادإ يف نيلشافو دلبلا نوريدي نوفرعي

 ناملربلا يف ةأرملا

 تناك « مهعم قيقحتلاو نيحشرملا ةعباتمب نمألا ةزهجأ لاغشنا نع ادن

 تيلغأ ويام ف ثلاغلا يفف ٠ مهسفنأ نيحشرملا نيب اهدشأ ىلع ةيباختنالا |ورخلا

 اعرش زوجي ال» ةمألا سلجم تاباختنال تاحشرملل تيوصتلا نأ «ةيفلسلا ةكرحلا»

 كلت وأ ةحشرملا هذهب يدؤي هنأل . توصلا نهحنم نم لك مثإلا ةرئاد يف لخديو

 طقف لاجرلاب ةصاخلا ةماعلا تايالولا نم ربتعت يتلا يعيرشتلا سلجلا ةيوضع ىلإ
 00 (؟)(ءاسنلا نود

 رشنب نيملسملا ناوخإلا ىلع ةبوسحم ا تنرتنإلا عقاوم تأدب « ىلاتلا مويلا يفو

 تيوكلا ةعماج ىف ةفسلفلا ةذاتسأو ةثلاثلا ةرئادلا ةحشرمل - أزتجم -ىتوص ليجست

 ةهجو نم «مالسإلا يف ةأرملا باجح» عوضوم لوح اهتابلاط هيف رواحت يضوعلا ليسأ
 دقو « نيملسملا ءاسن نود طقف ىبنلا ءاسن صخت باجحلا ةيآ نأب ةلئاقلا رظنلا

 رايتلا يبخانو يحشرم زّفح امم (؟!«هلوذه» ةملكب يبنلا ءاسن ىلإ اهثيدح يف تراشأ
 ةينيد ىواتف رادصإو ىبنلا ءاسن مارتحا مدعب اهماهتاو اهدض ماعلا يأرلا ةراثإل ينيدلا

 زكرملا ىلع تلصح ثيح اهحلاصل تءاج ةلمحلا هذه نأ الإ . اهصاصتخا نم تسيل

 . ١ص. -5-5١١5 ةيتيوكلا نطولا ةديرج 600

 . ١ص(. 9١٠٠7-ه-5 « ةيتيوكلا يارلا ةديرج (؟)

 . ةيماعلا ةيتيوكلا ةجهللاب ءالؤه (؟)

 ا/ا١ا



 . 5٠١09 ويام نم رشع سداسلا ىف ترج ىتلا تاباختنالا ىف ىناثلا
 ةأجافملا ةفلاغلا ةرئادلا يف ىناغلا زكرملا ىلع ليسأ ةروغكدلا لوصخ نكي مل

 زكرملا ىلع كرابملا ةموصعم ةقباسلا ةريزولا تلصح دقف « عارتقالا قيدانصل ةديحولا

 لوصولا نم راسحلا ىولسو يتشد الوز ناتعشرملا تنكتو + قلوألا ةرئادلا يف لوألا

 يتلا يديشرلا ىركذ ةعبارلا ةرئادلا حيك رم راق اذه دكع الو اقرأ سلجملا

 اهيا ؛ ةيفرقلا فاباضتنالا اهميسق ةيلبقةرتاد:فريشع داخل كرما ىلع كلامج

 ربا انمأ ت4 ىلإ ها قرف مهلك ةدع مقترا نيذلا ةنعيمتتلا علابمل خئاستلا تاج
 ىف 1 نم اهباون ددع صلقت ثيح («ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرخلا» تناكف نيرساخلا

 | . تاباختنالا هذه يف طقف )١( نيوضع ىلإ « 7٠08 يف © ىلإ
 ددضات تسلا اذن ةارزوللا سفئر هدر اكسال ةقراسلا ةليلنلا ءانكلا تديف

 يف جرح دقو ةيكيرمألا ة ةدحتملا تايالولا يف هجالع ةلحر نم حابصلا دمحملا

 ينزع مهتمدقم ىف ناك تايصخشلا رابكو نينطاوملا نم ةريفغ عومج ةلايفتسا

 ايها ةننحت ةداعإ ريمألا ومس ىلع لهس ام حابصلا دمحأألا فاون خيشلا دهعلا

 . 5٠١9 ويام نم نيرشعلا يف ةسداسلا هترازو ليكشت هفيلكتو ءارزولل

 تزيمت ثيح ةديدجلا ةيرازولا هيحضللا ع وداعا ويام نم نيثالثلا ىفو

 ؛ ناكسإلاو ةيمنتلا نوؤشل ةلودلل اريزو نكيتراا اناث حابصلا دهفلا دمحأ خيشلا ةدوعب

 نمأ اي يرو ةيلخادلا ةرازؤل اليك دهفلا ىبذع خيشلا هقيقش داع هتدوع عمو

 ., 9 ربوتكأ يف ةلودلا

 تابئانلا باجح
 2 53٠١09 ويام نم نيثالثلاو ىداحلا ىف ةيحاتتفالا هتسلج ةمألا سلجم دقع

 ةنياكرلا ىلإ نارا هس الح هنأ سلك ىاقيلا نوقالا ةدرعا طيبا 11 هلل تيدي
 نكل « باونلا نم ةعومجم باحسنا - ةداعلاك - ةسلجلا تدهش ًاضيأ , ةيكزتلاب
 لع ًاضارتعا بحسنا ضعبلاف « باحسنالا اذه بابسأ يف ناك ةرملا هذه فلتخما
 مدع ىلع ًاضارتعا اوبحسنا «ةدياشرلا» ةليبق ساونو « ةموكحلل ةيلخادلا ريزو ةدوع

 - فياه دمحم ةماعزب - ىفلسلا رايتلا باون امأ , مهتليبق ءانبأ نم يأ ريزوت

 )١( يبزحلا وأ يركفلا سيلو يلبقلا ءامتنالا ىلع ربكأ لكشب نادمتعي غاوصلا حالفو شبرحلا ناعمج .

 ا/؟ ١



 ةريزولاو يتشد الورو يضوعلا 0 تاسئانلا مازتلا مدع ىلع ًاضارتعا اوبحسناف

 ةدمتعملا ماكحألاو دعاوقلاب مازتلالا» طرش عم ًايشامن باجحلا ءادتراب دومحلا يضوم

 ا سناختنالا نوناق يف هيلع صوصنملا «ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف

 هجو وينوي نم نيدانسلا يفق: ةسلحلا نيف باحسن الاب فياه بئانلا فتكي ملو 7

 : يتآلا ىلع صن ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ريزول ًاعطاق الانس

 ماكحألاو دعاوقلا دحأ ناربتعي ةملسملا ةأرملل يعرشلا باجحلاو سابللا له»

 امهب مازتلالا ةملسملا ةيتيوكلا ةأرملا ىلع بجي ناذللا ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةدمتعملا
 صنل ًاقفو ًاريزو وأ ًاوضع وأ ةبخان وأ ةحشرم تناك ءاوس يسايسلا اهقحل اهتسرامت دنع
 . (؟ةمألا سلجم ءاضعأ تاباختنا نأش يف 1977/1 مقر نوناق نم ىلوألا ةداملا

 الورو ليسأ نيتبئانلا ةيوضع يف نعطلاب يشانلا دمح نطاوملا مدقت كلذ عبتو

 :ييسيسلا ئنفتل

 دنع ةملسملا ةأرملا مازتلا بوجو»ب بئانلا لاؤس ىلع فاقوألا ةرازو ةباجإ تءاج

 (ىوس ؛ اهندب ةماع رتسي ام وهو ) ىعرشلا باجحلا اهنع بناجألا لاجرلا مامأ اهروهظ

 نوناقلا ليدعتل حارتقاب» مدقتلا الإ ىتشد الور ةبئانلا نم ناك امف « «نيفكلاو هجولا

 ةيمالسإلا ةعيرشلاب تابخانلاو تاحشرملا ديقت طرش ءاغلإ لجأ نم ىباختتنالا

 . ةيسايسلا ةايتلا ىف ةكراشملل

 ث يتيوكلا عمتجملل ةمزلم ريغ ىوتفلا نإ «سرب سنارف» ةلاكول يتشد تلاقو

 ةيعرشلا طباوضلا لاخدإ ةربتعم َ روتسدلا ىه انل ةيمتلاب ةديحولا ةيعجرملاو

 مازتلالا ضرف نأ تفاضأو « ةيروتسد ةفلاخم يباختنالا نوناقلا نمض ةيمالسإلا

 ؟7(نيسنجلا نيب ةاواسملا ىلإ وعدي يذلا روتسدلل حضاو كاهتنا ةيعرشلا طباوضلاب

 ةيروتسدلا ةمكحملل مساحلا درلا ءاج نأ ىلإ ةلأسملا هذه يف شاقنلا رمتسا

 نوناق نم ىلوألا ةداملا نم ةريخألا ةرقفلا امهتفلاخل نيتبئانلا ةيوضع ىف نعطلا ضفرب

 اهنأ اهيف غرفأ ىتلا ةغيصلاب اهيلإ راشملا ةريخألا ةرقفلا صن ةرابع نم نيبلا نإ)

 1 ١ص ؛ ١-5-7٠١9 « ةيتيوكلا نطولا ةديرج )١(

 )١1( ةيتيوكلا نطولا ةديرج ١7 2- 5١١94-1١١0ص5١ .

 اا



 نإو هنأو « ىنعملل طباضلا نوكي عنام عماج فيرعت ديدحت نود « ةلمجم ؛ ةقلطم تءاج

 ( ىنعم نم رثكأ هريسفت يف لمحي طرشلا رهوج نأ الإ « طرشلا ةغيصب صنلا ةرابع تدرو
 (ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةدمتعملا ماكحألاو دعاوقلا) لولدمف دارملا ةلالد يف ءافخ هبو

 لاعفأو قالخألاو ةديقعلاب اهنم لصتي امو . اهعيمج نيدلا ماكحأ بعوتسي ماع لولدم

 اهنم طبنتسي امو ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا باتكلاب اهنم درو امو مهتافرصتو نيفلكملا
 يذلا ىمالسإلا هقفلا ىنعم صاخ لولدم هل امك ؛ ىرخألا ةيعرشلا ةلدألا ىلإ دانتسالاب

 يتلا ةيلمعلا ةيعرشلا ماكحألا يهو ماكحألا هذه نم ءزج ةفرعمو مهف ىلع رصتقي
 . قالخألاو دئاقعلا ماكحأ نمض لخدت الو نيفلكملا لاعفأ صخت

 يفو اهتوبث يف ةيعطقلا ماكحألا ينعي دق صنلا اذهب دراولا «ةدمتعملا» ظفلو

 قاطن ىف داهتجالا قيرطب طبنتست ىتلا ماكحألا ىلإ اضيأ فرصني دق امك « اهتلالد

 نآرقلاك) اهيلع قفتملا ءاوس ةفلتخملا ةيعرشلا ةلدألا ىلع دامتعالاب ةينظلا ماكحألا

 ماق ىتم (فرعلاو ناسحتسالاك) اهنأشب فلتخما وأ (ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا .

 . «رمألا يلو هردقي امل اقف اهعابتا ىف ةحلصم كانه تناكو  اهرابتعا ىلع ليلدلا

 صوصنلا نم تالالدلا صالختسا لاجم يف هب كل نم هنا ثيحو»

 هلعجي يذلا ينعملا ىلع هلمح بجو ىنعم نم رثكأ صنلا لمتحأ اذإ هنأ ةيعيرشتلا

 ء ةحصلا نم هلصأ ىلع هلمحي يذلا وحنلا ىلعو « ىلعألا عيرشتلا عم ًاقافتا رثكأ

 نأ نيعتي كلذ ىلعو « ًاروهظ لقأ ىنعملا اذه ناك ولو ىتح « ضراعتلا نع هب ىأنيو

 ا اه روتسدلاب ةدراولا لوصألاو ةمكاحلا ئدابملا راطإ ىف نصنلا اذه ريسفت نوكي

 عيرشتلا ةفلاخم ةبترم ىندألا عيرشتلل زوجي ال ذإ ةينوناقلا دعاوقلا جردت أدبمل الامعإ

 قالطإ وأ , ىلعألاب ًاقلطم درو ام دييقت ةروص يف ةفلاخما تءاج ءاوس « ةبترم ىلعألا
 ينعمب - ةيمالسإلا ةعيرشلا لعجي يتيوكلا روتسدلا نأ لصاخحلاو ا هب درو ام

 رداصم نم ذخألا نم عرشملا عنمي < وأ 6 عيرشتلل ديحولا ردصملا - !نماالسإلا هقفلا»

 امك « ًاعرش ةربتعملا مهحلاصم لفكي امب دابعلا نوئشو سانلا لاوحأ ىلع ًالوزن يرخأ
 قاطن ىف تماد ام اهنأل «ةديقعلا ةيرح قلطأو « ةيصخشلا ةيرحلا روتسدلا لفك

 قوقحلا يف:ننانلا نيب وييمشلا جي ملو ءاللا ىلإ اهرمآف (رئاربسلا) يأ (داقفعالا)
 ٠ ١ سنجلا وأ نيدلا ببسب تابجاولاو

 دعاوقلا مازلإ ةوق اهل نوكت ال ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ نأ افلا لضاخلاو

 نيعتي امنإو « رشابملاو يتاذلا ذافنلا ةوق اهل سيلو . اهننقو عرشملا لخدت اذإ الإ ةينوناقلا

 و7/5 ١



 مزتلي نأ نكمي ددحم يعيرشت نومضمو « ةددحم ةيعيرشت صوصن يف اهغارفإ متي نأ
 كلذل اعبت ينستي الو« ل ل ل هماكحأب نيبطاخملا نم لك هب

 اميف هتاذب ًاذفان نوكي يعوضوملا صنلاف « ةيعوضوملا صوصنلاب مكحلا يف اهتاواسم

 هنأب هفصو نكمي ال هيلإ راشملا صنلا نإف يلاتلابو 2 ةيعوصوو ماكحأ نم هتنمضت

 صوصنلا نم هنومضمل اقفو صنلا اذه ربتعي اغا: ادلجتم ايقرضوت امكدع وفك

 مازلإلا اهب دصقي ال يتلاو , هيجوتلاو داشرإلا دروم درت يتلا. ةيهيجوتتلا
 ا 7( يونسولاو

 ناجفيرع هيلخ
 رايتلا باونل ةديحولا ةكرعملا يه تابئانلا باجح ةكرعم نكت مل « لاح ا ةعيبطب

 ام رييغتب ةيبرتلا ةريزو مايق ًاقحال ءالؤه ضفر دقف « حاتفنالاو تايرحلا دض ينيدلا

 ةريزولا ديدهتب فياه دمحم بئانلا ماقو , ةيمالسإلا ةيبرتلا جهانم يف ةعيشلا سمي
 ةفاضإلاب اذه . ةيقيسوملا ةيبرتلا ةدام ةسارد ةيرابجإ ءاغلإ مدع لاح ىف ناوجتسالاب

 . ةصاخلا تاعماجلاو سرادملا يف طالتخالا عنم لوح ةيونسلا تاروانملا ىلإ

 كاربلا ملسم بئانلا مدقت « ىلوألا ةرشعلا همايأ سلجملا لمكي نأ لبقو

 رباج ٍخيشلا ةيلخادلا ريزول - ةيباختنالا هتلمح ءانثأ هب دعو دق ناك - ناوجتساب

 عض انفي فان اهعنألا يف ةيرادإلاو ةيلاملا ةرازولا تازواجت لوح حابصلا دلاخلا

 تمت « ةدارإلا ةحاس يف ةفارجلل اريماك ةينمألا تاهجلا عضو لوح رود ناوجتسالا

 يف ةقثلا حرط بلط مدقتب ًايهتنم وينوي نم نيرشعلاو ثلاثلا يف باوجتساللا ةشقانم

 اذيزنم انويص ١5 ب افهم اصر اعم انوفا 20 نلف لوضع عر ةلوهس زو انف قنا وياولا
 . لئابقلا ىلإ نيمتنملا ءاضعألا نم اهنم ١4 ىتأ

 . مهتافلاحتو ٠١١9 سلجم ءاضعأ تاهجوتل ركبم رابتخاك ةجيتنلا هذه تءاج

 عم اهفلاحت لالخ نم ةحيرم ةيبلغأ نيمأت ىلع ةموكحلا ةردق حضاولا نم ناكف

 انمأ : ايدين نيددشتملا ريغ نم ةيرضحلا ةينسلا ةعومجملاو ةعيشلا ءاضعألا ةعومجم
 ىلإ ةفاضإلاب ؛ اكيك ددينكلاو يبعشلا هيف ىلبقلا روحا يف ه٠ .ترزك موتك 0

 ريزو مامأ بعصألا فلملا وه ناوجتسالا اذه نكي ملو 5 ًاينيد نيددشتملا رضح لا ضعب

 )١( نطولا ةديرج الكويتية  19-١١-37 7١٠١94ص .
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 ىلع ضبقلا نم ةلودلا نمأ زاهج نكمت سطسغأ نم رشع يداحلا يفف « ةيلخادلا

 يونت ةكبشلا تناكو« صاخشأ " نم ةنوكمو «ةدعاقلا» ركف ىنبتت ةيباهرإ ةكبش

 زكرملاو ناجفيرع ةقطنم ىف ةيكيرمألا ةدعاقلا اهمهأ ةددعتم تاريجفتب مايقلا

 دقو « ريمألا رصق ىلإ ةفاضإلاب يراجتلا ةبيعشلا ءانيمو ةلودلا نمأ زاهجل يسيئرلا
 دمحمو « ىلضفلا نسحم نيمهتملاب ةقالع ةيلخلا هذهل نأب تاقيقحتلا تفشك
 دوسألا ة «ةدعاقلا» ميظنتب نيطبترملاو نانبل ىف هيلع ضوبقملا يرسودلا

 . اكليف ةيلمع تذفن يتلا ةعومجم او «ةريزجلا

 انعاوقولا ةهفرم ةقبط ىلإ اهئاضعأ ءامتنا وهف ةيلخلا هذه رمأ يف بيرغلا امأ

 لامعألا لجرو قباسلا بئانلا نبا وه يردنكلا لامج ناميلس لوألا مهتملاف « ًايلامو
 يناثلا مهتملا امأ « 000 ةيروتسدلا مرح ىلع نوسحما يردتكلا لامج

 نيينيعلا كارحعا مقروتا (١)ةحصلا ةرازو يف ًابيبط لمعي ناك ىردتكلا دمحم
 تمكح ةمكحملا نإف تاقيقحتلا يف لصفم لكشب لإ ةهجوملا مهتلا بلغأب

 ءانثأ هاركإلل مهعوضخ ىلإ اهتانئمطا دعب مهتلا هذه نم ًاعيمسج مهن ركبت

 قيقحتلا

 !!اهعياب انأ

 ةريتو نإ لب « دمحم ا رصان خيشلا ءارزولا سيئر ىلع اهموجه ةضراعملا تلصاو

 درلاب (هيلع نيبوسحم او) رصان خيشلا - ؤرجت وأ - مايق دعب تديازت موجهلا اذه ةدحو
 ةيبلغأ نيمأت يف رصان خيشلا حجن دقف « هنم سرشأ موجهب ةضراعملا موجه ىلع

 هتيلعاف (تاباوجتسالا) لضفملا ةضراعملا حالس دقفأ امم سلجملا لخاد ةحيرمو ةعونتم

 ::ةدوسنملا

 نم ديدعلا ىلع ةحضاو ةرطيس هنم نيبرقملاو رصان خيشلل ناكف سلجملا جراخ امأ

 ةضراعملا ةمجاهم نم لمت وأ لكت مل ىتلا ةينويزفلتلاو ةيفحصلا مالعإلا لئاسو

 دض ةيئاضقلا يواعدلا طوس طيلست يف قبسلا رصان خيشلل ناك ًاضيأ . اهزومرو
 رداقلادبع دمحم قباسلا حشرملاو يفحصلاو يماحما عم ةيادبلا تناكف . هموصخ

 )١( ةيتيوكلا نطولا ةديرج « ١1١-6-35 70١1١١صض .

 1لال/ ىل111202و 09161011/811877و 18/81717793][0916 مقر ةقيثولا . سكيليكيو عقوم (؟) 0916 .

 ا/ك ١



 : اهادحإ يف لاق ربوتكأ رهش يف ةودن نم رثكأ دقع يذلا مساجلا

 دمحا هل لوقأ - رصان خيشلا ىلع زكرم انأ هيلع ام - رصان خيشلا قح لوقب»

 كايو انتموصخ نأ كبر دمحا رصان خيش اي. . طقف ةيسايس كايو انتموصخ نأ كبر

 ىدامتت الف . . نوناقلا دودح قفو يأرلا نع ريبعتلا دح دنع فقتو . . طقف ةيسايس

 تنإ . . نارسخلا تنإ ةيصخشلا ةموصخلا . . نمثلا عفدت حار كنأل كتموصخ يف

 . . ينعأ اذامو . . تاملكلا هذه نيب ام مهف هنكمي نم كانه نأ دقتعأو . . نارسخلا

 انأ . . هل ةحلصم ال نم مصاخت الأ . . ملعت هل تلق . . لاقم ىف اهتبتك . . هل تلقو

 يفوخ لك - ةحلصم يدنع ام نأل . . انأ يتيوكلاب . اهنم فاخأ حلاصم يدنع ام

 . . اهعياب انأف - طقف ىلايع ىلع
 . . اهيلع صرحت ىللإ كدنعو كدنعو كدنعو كحلاصمو كحومط كدنعف تنإ امأ

 - يتيوكلاب- كبر دمحا . . هرسخي ءيش هدنع ام دحاو عم ةموصخ يف لخدت الف

 - ةيصخش اهتدرأ نإو . . ةتحب ةيسايس ةظحللا هذه ىتح ةموصخلا نأ كبر دمحإ

 انأف . . ةصاخلا كتايحب تيسم ينإ . . مويلا ةباينلا مامأ تيعدا امك - رركأو عجرأ

 بحسا دمحم رصان ايف . . «ةصاخلا ةايحلاب ساسملا» ىنعمب كفيرعتل دادعتسا ىلع

 . . كاياضق بحسا كل لوقأ نكل . . اهنم فياخ ىنام انأ كاياضق بحسا . . كاياضق

 ْ . «يتحلصمل وم كتحلصلمل

 . . ضيرحتلا باطخ مدختسأ مل . . عقوملا يف بتكأ انأ صنو نينس عبرأ)

 نأ تدرأ ول . . ىولسألاو ةملكلا راتخأ ردقأو . . تالاقملا ةباتك ىلع ةردق يدنع
 . . دشحأو ضرحأ يناكمإب . . مكل لوقأ انأ . . ديشحتلاو ضيرحتلا باطخ مدختسأ

 مدختسأ ام ينإ صرحأ . . تالا ابر وأ تارشعلا يل بيجتسمي امبر دحاو لاقمبو

 .. ةمكاحلا ةرسألا نيبو انيب ةزيمم ةقالع وكأ ةياهنلا ىف انحا نأل ضيرحتلا ناطخ

 مسج نكي الدو هلو انعحا صنم ... انه هو مهتيفاادكا م ماظنلا نيبو انه
 فرعأ . . نكمي ال . . ؟هسفن دض ضيرحتلا مدختسي دحأ وكأ . . مهدض ضيرحتلا

 . «ضيرحتلا ةغل مدختسأ ال نكلو روهت نوكت دق ضيرحتلا ةجيتن نأ

 !!ةففعتملارسألا

 نويلم )٠٠١ ةلودلا نم ةيلام غلابم ليوحتب رصان خيشلا ماهتال مساجلا حمل اضيأ
 عوضوم ةراثإ داعأ دقف « ملسملا لصيف بئانلا امأ ء ةيجراخلا هتاباسح ىلإ (رانيد

 /لا/ا١



 عوضوم ةفاضإ عم ؛ دمحم ا رصان خيشلا ناويد تافورصم ىلع زكترملا قباسلا هباوجتسا

 قيرط نع ةمألا سلجم ءاضعأل ىواشر عفدب رصان خيشلا مايق وهو ديدج

 هيجوتب مايأب 73٠١8 سلجم لح لبق عوضوملا اذه راثأ دق ملسملا ناكو ٠ تاكيشلا

 : ىلع صن رصان خيشلا ىلإ لاؤس
 دحأ وأ ءارزولا سيئر ومس عيقوتب تاكيش رودص دكؤت تامولعم انملع ىلإ ىمن»

 يف ءاضعأل ءارزولا سلجم ةسائر مكومس ىلوت ةرتف لالخ سيئرلا ومس ناويد ءالكو

 . ةمألا سلجم

 ًاثحبو ةيفافشلا أدبمل ازيزعتو ةمألا لثم عقوم نعو ةيعيرشتلا ةسسؤملا نع ًاعافدو
 ؟ةحيحص نامولعملا هذه له : ىتيوكلا بعشلل اكلم نوكت نأ بجي ىتلا ةقيقحلا نع

 نع ةروصب يديوزت عم هتاريربتو كلذ بابسأ نايب وجرأ معنب ةباجإلا تناك اذإو
 . (17«ةباجإلا ديؤت يتلا قئاثولا ةفاك نع ةخسنو تاكيشلا كلت

 لاؤسلا اذه ىلع يبيكرلا فيان ءارزولا سيئر ناويد ىف ةيلحملا نوؤشلا ليكو در
 وأ رصان خيشلا نم تردص تاكيش كانه نوكت نأ» ايفان سرام نم رشع سماخلا ىف
 .«ةمألا سلجم ءاضعأ ضعب ةحلصمل هناويدب ياسح نم وأ هومس ناويد ءالكو دج

 . «اليصفتو ةلمج ةحصلا نع راع نأشلا اذه ىف مالعإلا لئاسو يف ددرت ام» نأو

 ةيتيوك رسأل ةدعاسم تابلط» كانه نإ «نطولا» نويزفلتل ثيدح ىف ىبيكرلا لاقو

 ةحص الو « ةيرسب اهعم لماعتنو  نوبوجتسملا باونلا مهنمو باون ةطساوب ةففعتم

 . «سيئرلا ومس ناويد نم باونل تاكيش فرصل
 «نابتعلا» نم هنأ مغر ظ ملسملا لصيف بئانلا دض ياوعد يف رمتسأسا : فاضأو

 . «ينيف نعطو ينمهتا لب « ةماع ةيصخشك يندقتني مل وهف . . يلايع لاوخ

 ةحلصمل تاباوجتسالا» نإ هلوقب (يبيكرلا ىلع) ىئابطبطلا ديلو بئانلا درو

 نم ةففعتم رسأل تادعاسم كانه نأب ًاحيحص ىبيكرلا هررق ام ناك اذإو « تيوكلا

 ريطخ رمأ هنإف كلذ ريغ ناك اذإ نكلو , هيلع ركشي هجوت هنإف ءارزولا سيئر لبف
 : (0)1«هفشك بجيو

 )١( ةيتيوكلا نطولا ةديرج « 1 50١094--17ص و .

 ةيتيوكلا نطولا ةديرج (؟)  7١١9-7-15ص5١ .
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 0 تاعئاشلا هذه رعاو كلذ ركنأف 2 «ةففعتملا 0 02 تاكيشلا 00

 نم هتايح 5 أدحاو ارانيد صضبقي مل- هناحبس هللا نم لضفب»و هنأب لاقو ةيباختنا

 هلوبق نع نلعأ زمافلا - دعبو هنأ الإ (' را لباقن اهريغ 3 را

 : صقل هتفصب 58 0

 نيديفتسملا ةيقب نع فشكلاب ةبلاطملا تاطوغضلا ةدايز ىلإ فارتعالا اذه ىدأ

 هذه هتزايح د نع ملسملا لصيف بئانلا نلعأف « ءارزولا سيئر تاكيشت نه

 اذه نأ ىشخأو تاكيش يدل نإ لوقي مهدحأ لازام فسألل» : الئاق تاكيشلا

 0 ثدحتت كترظتنا ال تاكيش يدنع ول هل لوقأ انأو دمعتم سيبلتلا

 !!يصخشلا باسحلا

 اهنأ الإ . سلجملل ةيفيصلا ةلطعلا ببسب كلذ دعب تاكيشلا ةيضق تأده
 ةسلج ىفو « ٠٠١9 ربوتكأ نم نيرشعلاو عباسلا يف هتدوع عم ةهجاولا ىلإ تداع

 ناضورلا ناضور ةلودلا ريزوو ملسملا لصيف بئانلا نيب لاجس راد ربمفون نم ثلاثلا
 : الئاق ملسملا بطاخ ىذلا

 لوقت تناف:ءامتسألاو تانفولعملا ركذا تقانلل لوقأ تاكيشتلا لازنبل ةبستلاب)
 . «ءامسألا لق لوقأو فحصو ةانقب مالكلا اذه تلقو تامولعم كيدل نإ تاحيرصتلاب

 كيش ةروص ضرعب ةيلاتلا ةسلجلا يف هتباجإ الإ ملسملا بئانلا نم ناك امف
 ديفتسملا مسا حيضوت نود يتيوك رانيد فلأ ٠ غلبمب «ناقرب» كنب ىلع فورصم

 : الئاق ءارزولا سيئر ىدحت هنأ الإ « هنم

 يذه . . هيف نودم همسا . . هيلع ءارزولا سلجم سيئر عيقوت . . كيشلا اذه»

 خيرات ٠١-5 خيرات يف وهو . . ناقرب كنب ىلع . . ٠١١-5-٠0١0١8 ىف . . ةيلاملا هتميق
- 

 . . ةبساحا ناويد ىلإ سيئرلا ناويد تافورصم ةلاحإل ةمألا سلجم ىف بلطلا ميدقت

 . ١3ص 6-5-5١:9 ةيتيوكلا نطولا ةديرج )١(

 . هؤص ١1-14-٠٠١9 « ةيتيوكلا يارلا ةديرج (؟)

 . 76ص 55-4-٠١١9  ةيتيوكلا نطولا ةديرج ('*)
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 نم دحأ فقي لخ .. بئانل اهنأ يدنع ىللإ ةمولعملا . . رانيد فلأ ٠٠١ كلذل
 . . ىتآلا لوقأ انأو بئانل تسيل اهنإ لوقيل مويلا ةموكحلا

 اهنأ تبثيو هدنع ىه ىللإ ةيلصألا ةقيثولا باجو سيئرلا فقو اذإ . . دحاو

 . . دحاو . . اهضرعي مل اذإو . . ىتلاقتسا مدقأ سلجملاه نم علطأ انأ . . بئانل تسيل

 نم لاح يأب زوجي الو بئانل اهنأ ربتعأ الإو . . ةيلصألا ةقيثولا بيجيو يفني نأ امإ
 ءانثأ بئانل كيش ءارزولا سلجم سيئر بتكي نأ لكش يأبو فرظ يأبو لاوحألا
 ةنامألا فلاخو يتيوكلا بعشلا عدخف فرتعا نإ رمألا اذه كلذلو . . هتفيظو

 مل اذإ . . دجاو مالك يدنع حيرص لكشبو اهلوقأو . . ةلاقتسالا هيلع بجي ىلاتلابو

 نإ لوقأو . . ةلماك هتايلوؤسم لمحتي ىلاتلابو حيحص هتلق ىللإ مالكلا هربتعأس بجي

 . (7١«مايأ لالخ باوجتسا مدقأس لقتسي مل

 هردصأ نايب ربع كيشلا نع ملسملا فشك ىلع ءارزولا سيئر ةباجإ تءاج
 : هيف لاق فيسلا دامع هيماحم بتكم

 لصيف روتكدلا ديسلا ةمألا سلجم وضع اهراثأ ىتلا تاشقانملا نم تباثلا نإ»

 نم هفزتصت متيو عايسلا نويخألا دسم قات يملا وهسل نصت كاش ف علنا

 ناويد تافورصم وأ ماعلا لاملاب هل ةقالع الو ناقرب كنب نم هومسل يصخشلا باسحلا

 عضخيو روكذملا وضعلل ةيناملربلا ةناصحلا يف جردني ال فرصتلا اذه نإف هومس
 . ةيبيدأتلا تابوقعلاو ةيباينلا ةلءاسملل

 /5) ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيئانجلا ةميرجلل روكذملا وضعلا فرصت عضخي امك

 دقف )١1158/55( ةيفرصملا نهملاو يزكرملا تيوكلا كنبو دقنلا نوناق نم (رركم

 تاباسحلا رارسأ ءاشفإ رظح فلاخي نم لك ىلع ةيئازج ةبوقع يتيوكلا عرشملا ضرف
 ومسل ىصخش داصقتسا ةسرامملا هذه نوكت نأ هعم ىشخي يذلا رمألا» « «ةيفرصملا

 دمحألا دمحم رصان خيشلا ومس نإف اذل» « «حابصلا دمحألا دمحما رصان خيشلا

 سلجم وضع ديسلا دض ةينوناقلاو ةيئاضقلا تاءارجإلا عيمج ذختي فوس حابصلا
 عبتت يف روكذملا كنبلا يف ةينوناقلا هتيلوؤسم تبثت نمو ملسملا لصيف روتكدلا ةمألا
 ] 1 (؟)ىصخشلا هباسح

 . 31ص : ,8-11-7٠04 ةيتيوكلا نطولا ةديرج ء 76ص : 4-11-7٠04 « ةيتيوكلا نطولا ةديرج ١١(

 . "ص ءو 55-١1-75٠١94 « ةيتيوكلا نطولا ةديرج (؟)
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 انايب ردصأ يذلا «ناقرب» كنبل ديدش جرحب كيشلا نع فشكلا ببست ًاضيأ

 : هيف لاق عوضوملا لوح
 سلجم ءاضعأ دحأ فرصت نم هئايتساو هفسأ ديدش نع سرعي» ناقرب كنب نإ

 بجوأ ةقيثو ءاشفإ يف كراشيو ةيماسلا سلجما ةلاسر نع فرحنيف ءرقوملا ةمألا
 طابترا نكمي ال ذإ . ةاجترم ةماع ةحلصم يأ نودو « ةمات ةيرسب طاحت نأ نوناقلا

 . ةنامألاو ةقثلا ةنايخو داسفلاو فارحنالا عيجشت ئدابمب ةماعلا ةحلصملا

 كيشلا نم ةخسن هيدي تحت تعقو امنيح رقوملا وضعلاب ىلوألا نم ناك هنإو
 ةيرج ةهجاومل ةصتخلا قيقحتلا تاهجل ىوكشب مدقتي نأ كنبلا ءالمع دحأب صاخلا

 نوناقلا عئدابم عم ضراعتي امل هتدهاشم ىلع يضع روت نأو ”دفرصلا ةيرسلاب ءاشفإلا

 قرم لل 4: ةيفربصملا ةيرسلا تامرح عم ىفانتي امو هعضو ىف ًايصخش وه مهاسي يذلا

 . . «ةيسايس تاديازمل رمألا لالغتسا

 لصح دق ملسملا لصيف روتكدلا لضافلا بئانلا نأب اهيا ًاديكأت دعي كلذ نإ»

 ءاشفإلا نوناقلا مرجي ةيرس ةيفرصم ةقيثو ىلع ةعورشم ريغو ةينوناق ريغ ةقيرطبو
 . اهب

 عاطقلل ةنوكملا ةيساسألا رصانعلا دحأ هنوكب فرشتي هنأب دكؤي ناقرب كنب نإ

 ةفاك عم لماعتلا نسحو ةءالملاو ةءافكلاب كش نود هل دهشي يذلاو يتيوكلا يفرصملا

 ْ («مهرارسأ ظفحو مهتامارك نوص كلذ لبقو « ءالمعلا

 هيمهاسمو هثالمع عيمجل ديكأتلا دوي «ناقرب كنب» نإف ةبسانملا هذه يفو»

 هللا هظفح حابصلا دمحألا دمحملا رصان خيشلا ومسل صخألابو يتيوكلا بعشلاو

 هتالماعتب رختفيو كنبلا زتعي يذلا «ناقرب كنب» ليمعو « رقوملا ءارزولا سلجم سيئر

 ناحل ليكشتب لاجعتسالاب رشاب دق هنأب « ميلسلا يفرصملا هطاشنو ةيصخشلا

 ةهجلا وأ صخشلا ديدحت ىلاتلابو روكذملا عوضوملاب ثحبلا ضرغل قيقدتلاو قيقحتلا
 كلا: او قماتاك اءاويس روكلملا ىفريصملا فليشلا نق ةقضملا تزرنت ىف ةيسفلا

 ناقرب كنب نأب عيمجلا دهاعنو , ةصتخملا تاهجلا ىلإ مهميدقت ضرغل هجراخ نم وأ
 تاهجل هميدقتو هئالمع رارسأب ثبعي نم نع فشكلا نيح ىلإ لاب هل أدهي نل فوس
 . نموفنلا فاعض نم هريغل ةربع نوكي ىتحو هئازج لينل ءاضقلا

 ريبادتلا ذاختال ةحاتملا لئادبلا ةفاك ةساردب رشاب دق كنبلا نإف ىرخأ ةهج نمو

 ىلع فوقولل' .ملسملا لصيف لصيف روتكدلا لضافلا وضعلا هاجت ةينوناقلا تاءارجإلاو

١8١ 



 ةقيثو فشك نم ناملربلا ةبق تحتو هب ماق ابو كيشلا ةخسن ىلع هلوصح تاسبالم
 . ةميلسلا ميقلاو ميهافملا عم ضراعتي امبو قح هجو نود ناقرب كنبب ةصاخ ةيرس

 لكاتسوو: ةيئانخنلا عباوتقلاو يتحصل ضدي معلا نم قاري كتي نو ةعسو نبك
 تاجاتنتسا قلخ ىلإ يعسلاو ةئيسم ةقيرطب عوضوملا ةراثإ ىلإ ةيلحما ىرخألا مالعإلا
 ا 17 كو ةفيخف تئاقارتفاو

 نع ةرابع تناكف «ةركنتسملاو ةنيشملا تاضارتفالاو تاجاتنتسالا» هذه امأ

 كيشلا اذه بيرست «ناقرب» كنب كال رابك دمعتب ةرشابم ريغو ةرشابم تاحيملت

 يريمألا ناويدلا نوؤش ريزو رطضا ام اذهو , دمحملا رصان خيشلا ءارزولا سيئر برضل

 سيئر دمحملا رصان خيشلا خألا ومس ريفألا ومس اهالوأ ئدلا ةقثلاب هكسمتو هزازتعا»

 . امهعمجت ىتلا ةيوقلا ةيوخألاو ةيرسألا طباورلابو ءارزولا سلجم
 يف ريثأ ام لوح ةلص وأ هل ةقالع يأ عطاق لكشب دمحألا حابص رصان خيشلا ىفنو

 . ؟/:ىرخأب وأ ةرشابم ةقيرطب ءاوس اهنع بتك امو تاكيشلا ةيضق نع ةريخألا ةنوآلا

 !!لضفألا قحتسن ..لحرا

 ةيحانلا نم تاكيشلا ةيضق لوح عمتجا يف ًاداح أشاقن دودرلا هذه تراثأ

 هلاومأب ءاضعألا عم لماعتلا ءارزولا سيئرل قحي لهف « ةيفسلفلاو ةينوناقلاو ةيسايسلا
 لامعألا نع داعتبالا هيلع بجي لهو ؟ماعلا لاملا ةمرح كهتني ال مادام «ةصاخلا»

 ءارزولا نيدت ةلدأ نم هيدل امع فشكلا بئانلا قح نم لهو ؟تاهبشلل ًاءرد ةيريخلا

 هيف اهنع فشكلا ناك نإو ىتحو ؟ةيعرش ريغ ةقيرطب اهيلع لصحت دق ناك نإو ىتح

 ؟ةيصوصخلل كاهتناو ةيصخشلا ةيرحلا نيناوقل قرخ

 ةيالقشي هققزلا ملنللا لضيتف تقانلا ميغ ةوبمقوت نيفرتشنع نسفاخلا ىفو
 « تاكيشلاو هناويد تافورصمب ناقلعتي نيروحم ىف ءارزولا سيئرل اهجوم اباوجتسا
 ءارزولا سيئر بلاطت ةلمح ميظنتب بابشلا نينودملا نم ةعومجم مايق عم كلذ نمازت

 )١( ةيتيوكلا نطولا ةديرج «/ 50١4-11١1-1ا( ص١ .

 ةيتيوكلا نطولا ةديرج (؟) «48-١١-5٠١١94 ٠ ص3١ .
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 ةلمحلا هذه تمظن دقو . «!!لضفألا قحتسن . . لحرا» ناونع تحت «ليحرلاب»
 ثدحت ثيح . باوجتسالا ميدقتل ىلاتلا مويلا ىف «ةدارإلا ةحاس» ىف لوألا اهعمجت
 : الئاق ةلاضفلا دلاخ «يطارقوميدلا ينطولا فلاحتلل» ماعلا نيمألا

 . . لاومألا ليسغ تايدجبأ فرعي ام.ىللإو . . لاومأ ليسغ هنومسي ىش وكأ»

 ام ناشع . . روخب ال ىف ال . . يضاف هلك اذه نإ ةبيصملاو . . تاروطعو . . توشبو

 رخب ناج نييالم عبرأب روخب يف ول . . نييالم عبرأب روخب يف ام . . غلبملا هب روخب ىف
 هنومسي اذه . . اهنيو سولفلاه مكل لوقأ انأ . . نكمي ةلماك ةنس قح . . اهلك تيوكلا

 31 لاوبا يسع
 دض ةماعلا ةباينلل ىوكشب دمحملا رصان خيشلا يماحم مدقت ةملكلا هذه رثإ ىلع

 زجحلاب ءاقبلا لضفو «ةيديكلا»ب ىواكشلا هذه فصو يذلا مساجلا دمحمو ةلاضفلا

 بئانلا مدقت َ ربمفون نم رشع نماثلا يفو َ ةباينلا نم جورخلاو ةلافكلا عفد نم الدب

 ) اقناع هيف هبوجتسا يذلا روحا سفن لوح ةيلحادلا ريزول باوجتساب كاربلا ملسم

 لبقو « رفص لضاف روتكدلا ةيدلبلا ريزول باوجتساب نالعولا كرابم بئانلا مدقت ا

 عبار باوجتساب ةيمروب هللا فيض روتكدلا بئانلا مدقت « ةعاس نيرشعو ةعبرأ رمت نأ

 !!براشر بكأ ىدحتأ
 فشك « (دحاو مويب ةعبرألا تاباوجتسالا ةشقانم لبق) ربمسيد نم عباسلا يفو

 لصيف بئانلا هفشك يذلا كيشلل ةلماك ةيئوض ةروص «ةينطولا ةكبشلا» ىدتنم عقوم

 ةليودلا دهف رصان قباسلا بئانلا وهو ديفتسملا مسا هيلع رهظ دقو « ًاقباس ملسملا
 : الئاق كيشلا اذه رمأ حيضوتل ةليللا سفن ىف ةينويزفلت ةلباقم ءارجإل رطضا يذلا

 بتكمل همازتلا ذيفنت لجأ نم . . دمحملا رصان نم هتملتسا كيشلا اذه»

 . كيشلا لوحتو . . يوش لبق مكل هتنيب ىللإ مربملا دقعلا يف فيرشلا نمحرلادبع

 ا نمحرلادبع بتكمو انبتكم نيب . . يراج . . كرتشم ياسح كيشلا لخد

 نيز . . فيرشلا نمحرلادبع بتكمو انبتكم نيب ةيبساحملا لوصألا قفو لوحتو

 )١( قحتسن» ماصتعا الأفضل«  70١9-11-15 .
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 نيالا يسكت تداراو دع ايما رقي + ؟ةليوالللا ريال نتا كايت واع نابل
 اهاوس . . ءارزولا سلجم سيئر ومس اهيوسي ةرم لوأ وم يذه . . فيرشلا نمحرلادبع
 ديلو قح كيش ىف نإ اولاق امل دحاو انأ . . اهانلبق انحو يئابطبطلا ديلو ديسلا عم

 . «انأ ىئابطبطلا ديلو نع تعفادو ىربنا دحاو كوااعت ىئابطبطلا

 - : ًالئاق عوضوملا اذه نم هئايتسا نع ةليودلا رّبع مث
 رثكأ مه ةدياشرلا نأب رختفن ًامئاد انحا . . !!!يديشر لكل ةناهإ . . مويلا راص ىلإ»

 هدمت زكلا زيمتت نأ وكم الو فيوكلا ةهلعم :لغ افرح ىتانلا ةنخأ نم ب الا
 ربكأ نسحب د: ؟ىشرم ىديشرلا اوعيطخع نآلا + عنف ةيوكلا رض نكع الو: ىدليتقر

 لك ندد قم معطل هدا ةليوك رصصات ب اناتسعلا يال نيدالا نيون انو. فراج
 . . براش ربكأ . . براش ربكأ ىدحتأ نآلا نم لوقأو . . ةمألا سلجم ىف نوقعزي ىللإ
 وم يه . . هبراوش فتنأ ال هللاو . . ةماعلا ةباينلل غالب مدقي حوري هادحتأ . . براش ربكأ

 قيهن لك انلمحت . . لافطألا قيعز لك انلمحت . . انعنمي نوناقلا . . انربص انحإ . . بعل

 , كل ةقيفللا تقرتك نال[ وكل هوان ىتخ رك الم ب ريمكلا

 دعوم ىلع تيوكلا تناك « 3٠١9( ربمسيد نم نماثلا) ىلاتلا مويلا حابص ىف

 سلجم ءاضعأ باوجتسا ىلوألا ةرمللو ءارزولا سيئر اهيف هجاوي ةيخيرات ةسلج عم
 تلصحف « ةيرس ىلإ اهليوحت ىلع تيوصتلل ةموكحلا نم بلطب ةسلجلا تأدب . ةمألا
 بئانلا عفارت باوجتسالا ةيادب عمو . ةيرسلا ىلع اوقفاوي مل 57 لباقم ًاتوص 4١٠ ىلع
 مدع» مغر باوجتسالاب لبق هنأ ىلع ًازكترم ءارزولا نيسيئر يلع در جكا#ملسملا ضيق

 : دائاق اهجعرش ةيرس عيضاوم ةلوانتا ببسي « هتيزوتسد
 يتلا غلابملا اهيلإ بهذت تالاح ثالث نع الثم كيطعأ فوس لصيف خألا

 : اهنع نوثدحتت

 ةأرماو « جالعلل ايناملأ ىلإ تلسرأ ناطرسلاب ةباصم تاونس عبس اهرمع ةلفط

 عبرأو : نيقاعملل ةصاخ ةرايس اهل انيرتشا دقو نوسنكراب ضرمب ةباصم نيعبسلا غلبت

 )١( تيوكلا يف ىربكلا لئابقلا ىدجإ يهو ةدياشرلا ةليبق ىلإ ةليودلا يمتني .

  (0نطولا نويزفلت ٠) «ليللا وتد جمانرب 5-1 3١١8-1 ,
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 تلفكت دقو ةرايس ثداح ىف مهاوبأ ىفوت ةقهارملا نس ىف دالوأ ةثالثو تانب

 جيوزت نم هللا يننكم يضاملا رهشلا يفو « مهتئشنت تينبتو لماكلاب مهفيراصمب
 . «تانبلا ىدحإ

 مل. .لاضتف ار كدت نإ عنا كا لا داط ماك عربا ١ كتر

 بح نكأ

 تاون ةريقتع مدت يف (ىاوطهسالل] قوضراعملاو ةنوديؤلا تعنت «:ةنعفاراا دعي
 يف (ءاوجألا ريكعت»ب بلطلا فصو يذلا ءارزولا سيئر عم «نواعتلا مدع» بلطب

 يف ةيدلبلا ريزو باوجتسا ىلإ سلجما لقتنا كلذ دعب , ةسلجلا دعب رداصلا هنايب
 ًابلط وأ ةقثلا حرطل ًابلط بوجتُنملا مدقي مل ثيح « ءيش ال ىلإ تهتنا ةينلع ةسلج

 . باوجتسالا عوضومب قيقحت ناحل ليكشتب رخآ
 باون ةرشع مدقتب ىهتنا يذلا ةيلخادلا ريزو باوجتسا ىلإ سلجما لقتنا مث

 دوعتف « عافدلا ريزو باوجتسا ىلإ سلجما لصيل ريزولا عم «نواعتلا مدع» بلطب

 ئهشا دقو + يلع ةقفاوملل ىيلغا ةوعيو ةيرس ىلإ ةسلخلا ليو بلطل ةموكحلا
 . تايصوتلا ضعبب ءافتك لاو ريزولاب «ةقث حرط» بلط ميدقت مدع ىلإ باوجتسالا

 زراقم انوتف د سلجما توص ؛ 0 ريا رتل اجلا ا ىو

 نم ىباجيإ ريرقت رولذص لعب 2207 ءارزولا سيئر ىف « ةقغلا» ةداعإل كر * ١

 عم اهقفاوتو ننيينولا ناويد تافورصم ىف تاهبش دوجو مدع هيف نلعي ةبساحا ناويد

 0 اسادلا ديرو سفنتت يلدا موبيل املس 0 عع تان حلا

 9 1 نأب ةيكيرمألا ةرافسلا دا دعا

 ءارزولا سيئر ىلإ ةرشابم ةلودلا نمأ زاهج ريراقت بهذت نأ ىلع ةقف ةقفاوملا وه « ةمثلا»

 : )1 ' كضسدؤرملا كود

 )١( ةيتيوكلا ىارلا ةديرج .  5٠094-1١7-9(ص١ .

 نطولا ةديرج (؟) الكويتية  4-1١7-9 59 5٠١ص( .

 )610 )5]10ا1/8110142 مقر ةقيثولا . سكيليكيو عقوم .

 م١



 ةيارسلا

 ءارزولا سيئرل ًايصخش ًاراصتنا تاباوجتسالا هذهل اهسيئرو ةموكحلا زواجت َربّمعا
 تالافتحالا هذه زربأ امأ , ةبسانملا هذهب تاريسملاو تالافتحالا هولاومو هوبحم ماقأف

 مسا اهيلع قلطأ ةيئاضف ةانق لهيوجلا دمحم ةمألا سلجم قباسلا حشرملا حاتتفا ناكف

 قايل انها زولا ستكر يقر اهلا فلا: نيلدوس ل اهقعأ ةفحايا اههضح !١ !وزويتلاو
 . لئابقلا ىلإ مهبلغأ يمتني نيذلا «ةيسنجلا يجودزم» ةئف ىلإ

 ربمسيد نم رشع عساتلا يف (ةيارسلا) هجمانرب تاقلح ىلوأ لهيوجلا أدب
 بئانلا ةمجاهمو تاباوجتسالا ةجيتن ىلع قيلعتلل ةقلحلا هله صصخو ,«8

 : ًالئاق هبطاخ يذلا كاربلا ملسم
 ريزو) دلاخلا رباج خيشلا ('7خصفت ردقت ام كنإ هتلالجو هللا ةزعب مسقأ»

 كل عفر وه اذإ الإ . . هلاعن ىتح كل نوقفصي ىللإ ("7ثيثارطلا الو تنا ال (ةيلخادلا
 . «يلاعن ينوخصف مكيلخي هللا كدنع ىللإ ثيثارطلاو تنا ملسم اي كل لاقو هلوجر

 ديسو كديس هيف دوجوم سلجم ىف تدعق ام ةلوجرلا نم ةرذ كلمت تنك ول»

 دلاخلا رباج خيشلا دوجوب ةمألا سلجم يف ةظحل كل اوقفص ىللإ ثيثارطلا لك
 . («شيعلا رباج ديفح

 . . توص ١4 لباقم توص ١7 ىلع زاح دلاخلا رباج خيشلا ةيلخادلا ريزو سمأ»

 خأ . . مهلجنو مهردقنو مهبحن انحإ ىللإ تيوصتلا نع عنتما نم لكل يمارتحا عم
 لهأ مهنأل. . مهريغو يرجنعلا نمحرلادبعو .. مناغلا قوزرم خألاو . . الملا حلاص

 .. ينويعب يعباصأ زقأ ينأك مهيلع انملكت ول نأل . . مهل قرطتن حار ام . . تيوكلا

 نأ هبراوش الو وه ال كاربلا ملسم عطتسي مل . . ريبك قراف 55 يل ١8 نم قرافلا نكل

 . «عساشلا قرفلا اذهل ةبراقم وأ ةلصاف نوكت ةجيتن ىتح ققحي

 . . كاعم اوفقو ىللإ لك براوشو كبراوش ىلع ابصغ دوجوم دلانخلا رباج»

 امنيب «رضحلا» ةئف نم اهلخاد شيعي نم بلغأ ناك يتلاو ةميدقلا تيوكلا ةنيدم راوسأل زمر وه روسلا )١(

 . روسلا اذه جراخ لئابقلا ءانبأ ميقي

 ' . علخت (5)
 ىلع ةفصلا هذه لهيوجلا قلطأو « ىرخألا تاتابنلا روذج ىلع لفطتي يليفط تابن وه ثوثرطلا (؟)

 . اهل يقيقح ءامتنا نود اهتيسنج نولمحي يتلا لودلا ىلع نولفطتي نيذلا ةيسنجلا يجودزم

 امك



 تفقوو ناطيشلا اهاوغأ «ةرونت» كانه ىف . . كاعم اوفقو سراوشلا سب وم . . فسأللو

 كل قرطتن حار ام ةزيزعلا كترسألو زيزعلا كدلاول ةمارك ًاضيأ . . مهموم . . كاعم
 : (١)«ناطيشلا ءلاوغا نس... كيوكلا تحافلتأل

 ىللإ «نون» مادملا نأل . . ؟شيل يردت'. . ةقلطملا ةقيقحلاو ةقيقحلا فرعي نم انأ»

 عفرت كنا لاجم يأ كاطع ام ةرازولا دلاخلا حابص خيشلا دّلقت امل. . نوؤشلا ةرازو يف
 تحبصأو مويلا ملكتت ىللإ «نون» ونم . . ةلماك ةقلح اهلو ملكتن حارو . . اهنأش نم

 ىتح هيف موقي اال اميف موقتو سلدتو . . ءالكولا يف . . ءارزولا يف ىتح مكحتت ةريدم

 . . يدنع حاوزلا دقعو . . ةيذالفلا ةرجنحلا بحاص بئانلا ةداعس مرح اهنأل . . ريزولا

 ينغت كيلخأ ال هللاب مسقأو . . مويلا انعوضوم وم اذه سب . . كل هعلطأ حارو

 تاعاقيإلا ىلع صقرت فيكو تنإ ونم كملعأ ل . . ىقيسوم ةجيرخ اهنأل . . اهاعم

 . «كل اهعرقت ىه ىللإ

 مهسنج ىللإ فسألل نإ . . قدصت لهيوجلاي يل لاقو ينيف لصتا امل دهف كوخأ»
 دهف كوخأ . . جسملا يدنعو تبشي ام يدنعو . . ةرئادلا يف مويلا انوسفاني اوماق يوبأ
 . «وفل مهلك لوذه الإو . . مهسنج يوبأ . . ونم لوذه نإ . . مالكلاه لوقي

 نوناقلا غيرفتل مهمامأ ءارمح طوطخ طحي ىللإ . . تيوكلا لهأ يردت تنأ»

 هذه نوحسمي ام ةياغل عاقلاب هتشخ نوكرفيو هارتع نم هنوكسمي . . ؟هيف نووسيش

 عفادت تنأ . . !!ةيسنجلا نيثنخم نيجودزم مامأ . . !!ءارمح طوطخ . . ههجوب طوطخلا

 . (؟!نيثنخملا ءالؤه نع

 ةلوجرلا نم ءزجو ةعاجشلاو ةأرحجلا كلمت تنك اذإ . . يد يسلا اذه يدنع انأل»

 اذه . . ةقلطملا ةقيقحلا يتيوكلا بعشلا فرعي ىتح . . هولغش لوقتو نآلا لصتت

 اوعدا . . ةقلحلا هذه دهاشي نم لك نم وجرأ انأو يدنع دوجوم ىناوخإ اي يد ىسلا

 حمسي يكل هناوخإب وأ . . لصتي يكل كاربلا ملسمب لاصتالل مكفتاوه مئاوق يف نم

 ملسم فرعن يكل . . تيوكلا لبقتسم فرعن يكل . . يد ىسلا اذه ضرعتب انل
 . «ءاوجألا بطرن فيك فرعن يكل . . كاربلا

 ةيدوعس . . عوبرج يناهت ريصت قوزرم دنه . . ءامسألا ضعب مكل أرقأ ينولخ»

 يزيوج ريصت هللادبع ةديع . . دنس دراب ناعج ريصي دوهرف بعتم . . ةيسنجلا

 )١( يضوعلا ليسأ بئانلا همالكب دصقي هنأ حجرألا .

 ما/ ١



 . «نييدوعس مهلكو . . دهف ةنسح ريصت ديهف ةيدان .

 ريصي نادمح دمحأ .. ةيسنجلاو ءامسألا ىجودزم نييروس . . نييروس ءالؤه»

 ىتح . . ساعدلا لاجل | نهحا ريغ كنا اعاحتنا دمج تيد وسع ا

 يرتعشلا وأ ىلضفلا دياز َناَسيِنَغديز +: 2١7 قابتت تماق مويلا:تيونكلا لهأ ءاّمسأ
 . (!!كلحمس ونم . . ديزلا دياز ريصي

 ةرئادلاو . . اهباونو ةيناثلا ةرئادلاو . . اهباونو ىلوألا ةرئادلا قح ىمالك هجوأ انأ»

 ناكم طحنيو مارتحالا قحتسي نم مهيف ةسماخلاو ةعبارلا ةرئادلا . . اهباونو ةثلاغلا
 . مهنم ضعبلا نكل . . لاقعلا

 وأ 405١" وأ "4605 تيوكلا لهأ لئاوع ددعو . . تيوكلا 7 نيفوك انج

 ا ا مويلا ىللإ هلوذه ثيثارطلا امأ . طيسب ءيشب كلذ نع ديزي

 و . . تيوكلا لهأ ىلعو ةموكحلا ىلع نودعتيو كلا ىلع ةودعتو ةمكاحلا

 . (مهنع عفادي دحاو لك يسخبيو . . لوسخي

 : لهيوجلا لاق 5 9 يفو
 نم مهريغو ةدياشرلاو مزاوعلا . . لئابقلا لكل . . مارتحا لك نكن نحن»

 لك . . لئابقلا نم ةليبق يأل ضرعتن ال نحن . . سأرلا ناكم مهناكم . . لئابقلا

 هسفن يف دجي نم نكل . . انسأر ىلع اهناكمو انبولق يف اهتناكم اهل لئابقلا
 لبقي وأ أطخلا نع عفادي وأ . . نوناقلل فلاخم وأ . . ةيجاودزا هدنع . . ةلكشم

 . !؟!«مادقألاب ةزيسو كلتش عم ملظلاب

 ةليقعلا عمجت
 : ًالصأ ةلعتشملا («ةيسنخلا يجودزم» ةيضق نارين هذه 1 قفا لهيوجلا لعشأ

 ةيلخادلا ةرازو لالخ نم ةيضقلا هذه ىلع قوبسم ريغ ازيكرت 7٠04 ماعلا دهش دقن

 زواجت دق نينطاوملا نم ةيسنجلا يجودزم ددع نأ تنلعأ ىتلا ةيمالعإلا ةزهجألاو

 قريش )١(

 . «١9-١5-5١١9 ةيارسلا جمانرب « ةيئاضفلا روسلا ةانق (1)

 رانيد فلأ ٠١ هتميق كاربلا ملسم بئانلل ىبدأ ضيوعتب لهيوجلا دمحم ةيندملا ةمكحلا تمزلأ ()

 5 ١ ص ٠ 5١5م١ ةيتيوكلا نطولا ةديرج . ىتيوك
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 ةيلخادلا ةرازو تلوانت ًاضيأ.« نييتيوكلا سم لداعي ام يأ ء نطاوم فلأ ١٠٠7لا
 رفسلا تازاوج نم ةديدجلا ةخسنلا رودص دنعو تاباختنالا مسوم يف ةيضقلا هذه
 ىلع نابئانلا راثأ ةمألا سلجم ىفو « ةيجاودزالا فشكتس اهنأ ةيلخادلا تنلعأ ىتلا
 دوم درعا لدا وللا رورو هكا رنا ةييففو هلا زمم ةنييقف اهل ىفس أ | قايم اويل تسكاارلا
 ..ضرخا ةلوخ ةيشنكم نرادعن سووكلا ةمالا نيلعم نق فاقع

 « ماغ لكشب قرخالا تايسنخلا قماح ةبيوب نويتيوكلا رظني لاخلا ةعيبط
 ةيبرعلا ةكلمملا ىف ءالؤه شيعي ثيح « صاخ لكشب ةيدوعسلا ةيسنجلا ىلماحو

 ريوزتلا ةيضق ءالؤه لوح راثي ًاضيأ « نيتيسنجلل ةيداملا ايازمل ىلع نولصحيو هب دوغابفلا
 ةلودلا يف همسا نع افلتخم ةيتيوكلا تادنتسملا يف مهدحأ مسا نوكي ثيح

 .2ةيقيقح ريغ ةبارق تالص لالخ نم ةيسنجلا ىلع لصح مهضعبو « ىرخألا
 يتلا ةلودلاو تيوكلا نيب فالخ ءوشن لاح يف نومضملا ريغ مهئالو ىلإ ةفاضإلاب
 (١)اهتيسنج نولمحي

 نيب دتمت ةريبكو ةقيرع لئابق ءانبأ مهنأب نوجودزملا جتحي ءرخآلا فرطلا ىلع

 دودحلا دوجو ىلع قباس دوجو اهلو « ىرخأ ةيجيلخ لودو ةيدوعسلاو تيوكلا
 ةموكحلا نكل ءةيسنجلا مهئاطعا ىلع ادذحأ اوربجي مل مهو 3 لودلا هذهل ةيمسرلا

 بايسأل ةيسنجلا ىلع لوصحلل مهوعد نم مه اهيلع نيمئاقلا خويشلا رابكو ةيتيوكلا

 مايقلا اهيلعف « مهنم ةيسنجلا بحس ةيتيوكلا تاطلسلا تدارأ نإ ةياهنلابو « ةفلتخم

 . لهيوجلا هب موقي
 يف عمجتلل نوقلطني ةمألا سلجم ءاضعأو نينطاوملا نم فالآلا لعج ام اذهو

 عم لماعتلا يف ةموكحلا طبخت مامأو « لهيوجلا ىلع درلل كاربلا ملسم بئانلا ناويد

 سوحاطلا دلاخ بئانلا ناويد مامأ عمجتلل اهريهامج ةضراعلملا تعد هتانقو لهيوجلا

 مهبضع نع ءالؤه ربع دقو« نطاوم فال ةرشعلا عمجتلا اذه روصح ددع قاف

 امأ « «ةينطولا ةدحولا» قش ىلإ ىدؤتس ىتلاو لهيوجلا اهقلطأ ىتلا تاناهإلل ديدشلا

 ٠.84 ٠؟ و/1١1-38-؟. ”و١١ 5-15 3 و/ظ-ك-ة١ ٠" ا[ ١5و١٠و ٠ ةيتيوكلا نطولا ةديرج )1(

 . ١ص ايل :-و-1و 701 - هلو 741 الو 51 ؟او ؟ةالالالو
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 قالغإو لهيوجلا ىلع ضبقلاب ةموكحلا اوبلاط دقف ةمألا سلجم ءاضعأ نم روضحلا
 راذتعا ىلإ ةفاضإلاب مالعإلاو ةيلخادلا يريزو ةلاقإو «بوكساو «روسلا» ىتانق

 ىلع اهباون ريهامجلا تربجأ دقو « تاونقلا هذه عم اهلهاست نع ايمسرو ةعوزككللا

 . لهيوجلا ةيضق ىلع مهباوجتسا مت لاح يف مهسيئرو ءارزولاب ةقثلا حرطب «مسقلا»

 ةرداغمو ةعطاقملا هريصم ناكف - ناسيودلا لصيف بئانلاك - مسقي مل نم امأ

 1 عمجتلا

 «لمع ةطخد ذيفنت ىلع اومسقأ باونلاو ... «ذاقنإلا» ةوعد عم اوبولجت نطاوم فالآ 10 نم رثكأ

 ع هن ضمن ى

 ةليقعلا ... ةهخرص
 ءارزولا سيئرم ةيلخادلاو مالعزلا يريزو ىلا تاباوجتسا ميدقت ررقن مهيلا :نودعسلا

 يبعشلا» ملع نيمأ تناف كولقتعا اذإ :ةلاضفلل كاربظم .....ءافرلل عم قافتالاب ءركذود زكرم ءالغ

 دلاخ :ملسملا :سبرحلا سننل:رهوج 3 :نودعسلا

 :ةلاضفلا ةموكحلا رهشاةترر يضاملاتافالخ ناباوجتسا
 تركلا ةماد ةبطح ناهن نحنو نم تنجو. ءارزهلا سيئرا

 نمل ةيلخادلا

 ا د

 ةليقعلا عمجت

 (ةفلتخم فحص)



 0 روتسدلا كهتني نمرثكأ مه
 داؤف ديسلا ىلع نيبضاغلا ةيعيشلا ةفئاطلا ءانبأل رع عمجت عم كلذ نمازت

 بتك هزكرم ىلع ةمخض ةيئوض تاحول عضو يذلا (ركذوا زكرم بحاص ىعافرلا

 ىلع نزحلا سوقط ةعيشلا هيف سرامب يذلا مويلا وهو . «رورسو حرف موي ءاروشاع» اهيلع
 - بواجتتلا الإ ةموكحلا نم ناك امو « بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا مامإلا لتققم

 (ركذو) ركرم ءالخإو« وأ لهيوجلا ىلع ضبقلا ءاقلإب نيعمجتلا عم - اك

 زيوس نقلا ١ 7” 1 ريمسرو نم نيرشيلاو عيناخلا يفو ' ًايناث هدحاص عم ناتندا

 : الئاق ثادحألا ىلع هيف قلع ًائجافم ًاباطخ ريمألا
 مادختساو « ريهامجلا ةئبعتو « ةراثإلاو نحشلاو . كيكشتلاو ديدهتلا حبصأ له»

 ديكأتو نوناقلل ماكتحالل ًاليدب تالفنالاو ىضوفلا جاهتناو « ةبيرغلا بيلاسألا
 ؟«هتبيه ىلع ظافحلاو هتطلس

 سرامت ىتلا « ةيروتسدلا اهتاودأو « اهدودحو « اهلوصأ ةيطارقميدلا تاسرامملل نإ»

 اهراطإو اهناكمو اهنامز نع تجرخ نإف . اهل ددحملا ناكملاو نامزلا ىف اهلالخ نم
 ديلاقتلاو فارعألاو دعاوقلاو سسألا ىلع درقو ىضوف ىلإ لوحتت اهنإف يروتسدلا
 . «ةيعامتجالا

 دي تاهجوتب ءاعدالا ديدرتب ضعبلا رمتسي نأ فسألا يعاود نم هنإ)ا

 ًايعس ءرومألا طلخو ؛ كيكشتلا تاحورط نم اهريغو هيلع زواجتلاو روتسدلا ىلع
 . (ةصيخر ةيسايس بساكم قيقحتل

 اب ء هماكحأو روتسدلاب انكسمتو انمازتلا كلذكو « ةيطارقوميدلاب خسار انناميإ نإ»

 كلمي دحأ ال نأب ديكأتلا يغبني انهو ٠ نأشلا اذهب ةضوفرم تاديازم يأب حمسي ال

 تاءارجإو تايلآ تمظن دق روتسدلا ماكحأ نأب ملعي انلكو روتسدلا ىلع ةياصولا

 ءروتسدلا ماكحأ كهتني نم رثكأ مه كوكشلاو تاعئاشلا هذه ةاعد لعلو . هليدعت
 . «هصوصنو هئدابم فلاخيو

 امو « ةمتاقلا ءاوجألا هذه لثم ةيتيوكلا ةحاسلا دهشت نأ ىننزحأو ىنلاه دقل»
 نبامع انتقل: يحسم: يح هع لاوقلا نتف ويقر اسر اهو عام نهم توا
 ددهت ىتلا ةنتفلا روذب نم هلمحت امب ةتيقملا تارعنلاو تاعزنلاب ةنوحشم . بقاوعلاو
 ا . «هتايح ىحانم لمجمو هرارقتساو هنمأ ىف انعمتجم تاموقمو زئاكر

 ًارخؤم ةيتيوكلا ةحاسلا هب تيلتبا ام نإ ملألاو ىسألا لكبو لوقلا مكحراصأ»
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 لمعلاو « ةيطارقوميدلاو ةيرحلا هجو هيوشت يف دودحلا لك تزواجت ةفسؤم تاسرامب نم
 رتوتلا ءاوجأ عيشتو « تالفنالاو ىضوفلا باب حتفسل , تيوكلا ةلود يف ينطولا
 تاضارعتسالاو « تاديازملاو تاكحامملاب لاغشنالاو , رعاشملا زازفتساو رحانتلاو
 . «مهئانبأو مهنطو لبقتسم هاجت مهسجاوهو نينطاوملا قلق تراثأ يتلا ةهوبشملا

 ةيلصفم ةساكتنا رطخل ةيطارقميدلا ةسرامملا ضرعتت نأ « مويلا هاشخأ ام نإ»

 . «روتسدلا اهمسر يتلا طباوضلا ىلع جورخلاو رومألا سييست يف طارفإلا لعفب

 دلاولا ىلإ ةلاسر

 ناك ًايميلقإو ًايلحم ةمهملا ثادحألا نم ديدعلا ٠٠١4 ماعلا دهش دقو اذه
 ضفرو حابصلا ةفيلخلا ىلع خيشلا ةءاربب «تالقانلا» ةيضق ىلع راتسلا لادسإ اهمهأ

 تأرب اضيأ « 7٠١9 رياربف نم رشع عباسلا يف مكحلا اذه يف نوعطلا زييمتلا ةمكحم

 ربمتبس نم نيرشعلاو عباسلا يف «نوتربيلاه» ةيضق نم دهفلا دمحأ خيشلا ةمكحملا

 اهنشد ىتلا ةيفحصلا تالاقملا ةباتكب أدب دقف ىلعلا ملاس دهف خيشلا امأ, 8

 بتك (دلاولا ىلإ ةلاسر» اهناونع ناك ريمألا ومس ىلإ اههجو «يارلا» ةديرج ىف ةلاقمب

 : اهتارقف ىدحإ يف
 نوفاخي نيذلا نيصلخما لكل ةقرحم ءاصقإلا ةسايس تتاب دقل «زيزعلا يدلاو»

 هاشخأ ام ىشخأو « اهئانبأو ةرسألا ىلع نيرويغلاو اهلبقتسمو تيوكلا ةحلصم ىلع

 ناكرأ دقفتو لماكلاب ةرسألا ككفتت ىتح لاحفتسالا ىف ةرهاظلا هذه رمتست نأ

 . تيوكلاب ًارش نيصبرتملاو نيعماطلاو نيدقاحلل ًادج ًالهس ًافده ذئدنع حبصتو اهتوق

 ءاصقإ مت امدنع ريرحتلا دعبو وزغلا لالخ ةصاخو ةقباس براجت انيدل ريكذتللو
 نأب دكؤي اذهو « لشفلا اهتجيتن ترهظو ةتوافتم ةينمز ددمل ةرسألا تالاجر ضعب

 . (١)2«رصق مأ نامزلا لاط ءاصقإلل ةيمتحلا ةجيتنلا وه لشفلا

 اهتلامع ريدصت عنم نع ايسينودنإو نيبلفلا نالعإ 8 ماعلا دئسف ايقنأ

 ةقطنم تضرعتو . انه اهنم ىناعت ىتلا ةئيسلا عاضوألاو ةلماعملا ببسي تيوكلل

 يف قيرح بش ىلوألا ةثراكلا يفف « حارتأ ىلإ اهحارفأ تلوح نيتثراك ىلإ ءارهجلا
 ةيناثلا ةثراكلا امأ « تارشعلا هيف بيصأو ناتأرما هتيحض حار ةيئاسن حارفأ ةلاص

 )١( ةيتيوكلا يارلا ةديرج « ١7-1١- , 7٠١4ص7١ .
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 تمهتلاف (يناثلا هجاوز يف) اهجوز فافز ةميخ قرحب (ىلوأ) ةجوز مايقب تمتف
 . تائملا بيصأو ةيحض 14٠5 ىفوتتل اهلخادب ناك نم قرتحاو ةميخلا نارينلا

 لوخد ىلع ضارتعالا ىف ةيونسلا مهتداع باونلا ةسرامم نود ماعلا سضمب ملو

 يئابطبطلا ديلو بئانلا نضرتغا رياربف نم ثلاثلا ىفف 2« تيوكلل تايصخشلا ضعب

 بوجرلا ليربج مدقلا ةركل ينيطسلفلا داحتالا سيئر لوخد ىلع كارجلا ملسمو

 تاضارتعا اببسب دير وبأ دماح رصن روتكدلا ىيرصملا ركفملا لوخد ةيتيوكلا تاطلسلا

 . !١]داحلإلاب هايإ مهماهتاو هيلع ىنيدلا رايتلا ءاضعأ
 اهيساو الدجب ةيدوغسلا ةيرغلا كاملا و ةيركلا دينك ىسيلق زلا ىرفتلا ىلع

 حمس يتلا « «ةينقتلاو مولعلل هللادبع كلملا ةعماج»ل يدوعسلا لهاعلا حاتتفا لوح

 ةيبرعلا ةكلمملا ىف ىملعلا حاتفنالا وحن ىلوأ ةوطخك (")طالتخالاب ةبلطلل اهيف
 تاعماجلاو سرادملا يف هعنمل تيوكلا ىف ينيدلا رايتلا تاون دهتجي امنيب « ةيدوعسلا

 «ةصاخلاو ةيموكملا
 نيسح ريم ىناريإلا ةسائرلا حشرم ضارتعا ناكف ربكألا يميلقإلا ثدحلا امأ

 مايألا تدهش دقو « 7٠٠09 وينوي نم رشع ىناثلا يف /57 ةبسنب داجن يدمحاأ

 ةيناريإلا ةموكحلا اهتهجاو ىتلا ةدشاحلا تارهاظملا نم ديدعلا ةقحاللا عيباسألاو

 ) مهنم دلع لتف نيذلا نيرهاظتملل لاقتعالاو سيرضلاو عمقلا نم ةيديدح ةضبقب

 رسك ثيح « ةيناريإلا ةروثلا تامدقم ةركاذلا ىلإ تداعأ ثادحأ ىف ةقومرملا

 همعد مدق يذلا يئنماخ ىلع ىلعألا دشرملا تاريذحت ىلوألا ةرمللو نوضراعملا

 . داحغ سيئرلل دودحم اللا

 "5-5-9 « ةيتيوكلا نطولا ةديرج ؛ ١ ص "36 ١ ة؟-هد-مو اا ل ل ةيتيوكلا نطولا ةهديرج 600

 . ١ص 15١٠٠7-8-9و

 . ثانإلاو روكذلا نيب ةكرتشملا ةساردلا (؟)
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 !١هديبع ىلإ ديسلا

 لوخد ىلع ضارتعالل فياه دمحم بئانلا داع« 5٠ ماعلا ةيالب عم

 مسأ عضوو فياهل ةيلخادلا ةرازو ناعذإ مغرو ؛ دالبلل يلاغف كيام ينانبللا («رحاسلا»

 (رغ» يقيقحلا همسا ناك ثيح لوخدلا نم «رحاسلا)» نكمت ؛ عنملا ةمئاق ىلع يلاغف

 نم ىرخألا ةهجلا ىلإ لقتنا دقف فياه امأ !ةرهشلل همدختسي يذلا «كيام» سيلو

 دمحم يىدوعسلا نيدلا لجر لوخد ىلع روشاع حلاص بئانلا ضارتعا دعب ةلداعملا

 «قيدنز»لاب هل هفصوو ىناتسيسلا ىلع ىعيشلا عجرملل هتءاسإ ببسب دالبلا يفيرعلا

 . هبطخ ىدحإ ىف («رجاف»لا

 عنم اوربتعا ريدا يفلسلا رايتلا باون اهعم ةموكحلا سواجتو ةبلاطملا هذه تراثأ

 ةهجو عامس» ةموكحلاب ردجألا نأو« 0١ !ايناعن نزتم ريعغو و لمع» يفيرعلا

 فقوتت مل ىتلا ةموكحلا فقوم رييغت يف حجنت مل فقاوملا هذه نأ الإ ء «لاق امب هرظن

 لوخد نم ديشرلا يواضم ةروتكدلا ةيدوعسلا ةضراعملا عنمب ةيعاوط تماقف « كلذ دنع

 . 73٠١١ رياربف يف بابسألا ديدحت نود دالبلا

 25١٠١ ةيادب يف «ضورقلا طاقسإ» عوضومل ةيوق ةدوع ةمألا سلجم دهشو

 دئاوف طاقسإ» ىلإ «صضورقلا طاقسإ» نم نوناقلا ةفص رييغت نم ءاضعألا نكف تيح

 صني هنأل نوناقلا اذه ىلع ةقفاوملا ينيدلا رايتلا ءاضعأ ضفر ببسبو « «ضورقلا

 0 ةدام ةفاضإ 0 00 ررق 6 0 نم يرد يتلا ا د طاقسإ ىلع

 . «ةيمالسإلا تالماعملا ماظنل

 ءاج مهصوخش نع نيسكتلاو عافنتسالا ةمهت نقلل ةبيرع ةدام هومذدقم فاضأ انفنأ

 مهبراقأو مهجاوزأو ةمألا سلجم ءاضعأو ءارزولا نوناقلا اذه ماكحأ نم ديفتسي ال» : اهيف

 ءارزولاو باونلا براقأل ةيروتسدلاو ةينوناقلا ةفصلا نع لؤاست طسو « «ىلوألا ةجردلا نم

 ؟!رخآ يتيوك نطاوم يأ نع مهتابجاوو مهقوقح فلتخت لهو « ىلوألا ةجردلا نم
 هارب ىلع لوصحلا ىف نوناقلا حجن . ةكيكرلا اهتغايصو ةداملا ةبارغ مغرو

 4 2 فك ًاقفاوم 0 ؟ هب 5 رياني نم سداسلا يف ةيناثلا ةلوادملاب سلجبا

 . 1١ص «5-١-5١1١ ةيتيوكلا نطولا ةديرج . ١ص «16-1١-٠١١١ ةيتيوكلا يارلا ةديرج )1(
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 خيشلا ومس داع رياني نم نيرشعلاو عباسلا يفو . أقحال نوناققلا تدر ةموكحلا نكل
 ثاالثل دالبلا جراخ اهيف ىقب ةليوط جالع ةلحر دعب تيوكلل حابصلا ىلعلا ملاس

 ريمألا ومس مدقت ثيح ةيتسانسلا ةدايقلا مامتهاب ةيسانملا هذه تيظح دقو 6 تاونس

 ىدحإ ىلع همسا قالطإب ملاس خيشلاب اهئافتحا نع ةموكحلا تنلعأو « هيلبقتسم

 ٠١ غلبمب هعربت نع ملاس خيشلا نلعأ ةيلاتلا مايألا ىفو « ةديدجلا ةينكسلا قطانملا

 غلبمب رخآ عربت نع نلعأ مث « هيدعاقتمو (ينطولا سرحلا» يبستنم عيمجل رانيد نويلم

 , (١)«(ةمألا سلجم سرح»و («يريمألا سرحلا» ىبستنم لكل رانيد 0٠

 ىلع «يناريولا ىروشلا سلجم» سيئر ةرايز عم ملاس خيشلا ةدوع تنمازت

 ىف ةيكيرمألا دعاوقلا فدهتست نل ناريإ نأب مالعإلا لئاسول حرص يذلا يناجيرال
 سلجم ىف ينيدلا رايتلا باون حيرصتلا اذه راثأ , اهلالخ نم تمجوه اذإ الإ جيلخلا

 ةحهلب ةيشأ تناك يناجيرال ةجهل» نإ ملسملا لصيف بئانلا لاقف يتيوكلا ةمألا

 نم هتاملك لخت ملو « هديبع ىلإ ديسلا لبق نم ىرحألاب وأ , هذيمالت ىلإ ذاتسألا

 كرادت تيوكلا يف يناريإلا ريفسلا لواح كلذ مامأ , !"/«ديعولاو ديدهتلا ةربن
 ىف ةيكيرمألا دعاوقلا برضل ةجاحب تسيل ناريإ نأب جيلخلا لود نأمطف . فقوملا

 ةيكيرمألا ةريفسلا بضغأ ام اهيفكي رحبلا يف ةيكيرمألا نفسلا برض نأل « جيلخلا

 . 7 سيلاوكلا فلخخ يتيوكلا ةيجراخلا ريزو عم رمألا تراثأف « تيوكلا يف

 ىلع نوناقلل ةرازولا قيبطت مدع لوح هللادبعلا دمحأ خيشلا مالعإلا ريزول باوجتساب

 باون ةرشع مدقت باوجتسالا ةشقانم دعبو « لهيوجلا دمحم اهبحاصو «روسلا» ةانق

 ىلع ريزولا لصح ثيح كلذ ىف اوحجني مل مهنأ الإ «ريزولا يف ةقثلا حرط بلطب

 دكأف , لهيوجلا امأ , 750٠٠١ سرام نم نيرشعلاو سماخلا ىف ةقثلل اديؤم اتوص "7

 اصوصخ « ةيسنجلا ىجودرم ةيبراحم نع فقوتي نلو روسلا ةانق ثب ىف رمتسم هذآ

 . ١ص(. ٠66-5-5١٠١٠١ ةيتيوكلا نطولا ةديرج 6

 . هص 8ص 9-17-7١١١ « ةيتيوكلا يارلا ةديرج ء ١ص ٠ 158-1-7٠١٠١١ ةيتيوكلا نطولا ةديرج (؟)

 . 101617188110137 مقر ةقيثولا ء. سكيليكيو عقوم (')
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 دمبلا فعشا امم تاباختنالا ىف ةنهع لنيك هاد دكاوأ ١)«فيرشلا ينطولا يتيوكلا»ب

 انلثمي ال» هنأو يا يرهملا فصوف (تيوكلا ىف ةعيشلا ءاهجو دحأ) كورتملا ىلع

 نانو قرط, ضيفا ركز بمس ردبابل سلا كالا وه امك هيدنتا صحب لاب الو
 1 ()«جراخلا يف عباق هيفي

 ةيروتسد تاليدعت
 نم ةسداسلا ةرملل اهدكأتو مالعإلا ريزو باوجتسا نم ةموكحلا ءاهتنا دعب

 ةلوادملا ىف سلجما هيلع قفاو يذلا «ةصخصنخللا» نوناق ميدقت مت ٍاهتيبلغأ كسامت

 ةسرشلا ةضراعملا نم مغرلابو ٠ ليربأ نم رشع سماخلا يف اوف ب ىلوألا

 «رصعلا ةقرس»و «تيوكلل عيب)) هنأب هل ناونلا نم ةريبك ةعومجم ريوصتو نوناقلل

 ١؟ب ةيناثلا ةلوادملاب هريرمت ىف تحجن ةموكحلا نإف «(ديبع ىلإ نييتيوكلا لوحيساو

 نم برقملا - بئانلا نلعأ ليربأ نم نيرشعلا يفو « ًاضراعم 78 لباقم أاقفاوم ًاتوص
 بيضا روتتلا داوم ضعب ىلع تاليدعت ميدقت هتين نع دشارلا ىلع - ءارزولا سيئر

 :ىالاك

 : الوأ

 : اريهعالا ىاةمألا نيلسم تلاع نلوأ ةرققزا# ةداملا - أ

 لينل ةمآلا سلجم ىلإ اهجمانربب اهليكشت روف ةرازو لك مدقتت : 48 ةداملا - ب

 ةقث تزاح اذإ الإ اهتايحالص رشابت الو ايئاين انليكشت نوكي الو هتقث

 سلا

 ىأر اذإ : تاباوجتسالاب ةصتخلا ةيناثلا ةرقفلا روتسدلا نم ٠١ ةداملا -

 ةشقانم رثإ ًابئان رشع ةسمخ لبق نم عقوم بلط ىلع ءانب ةمألا سلجم
 يف اهيلع صوصنملا ةقيرطلابو ءارزولا سلجم سيئر ىلإ هجوم باوجتسا

 هل يذلا ريمألا ىلإ رمألا عفري هيف نواعتلا ةيناكمإ مدع نيتقباسلا نيتداملا

 . ةمألا سلجم لحي نأ وأ ءارزولا سيئر ىفعي نأ

 )١( ةيتيوكلا نطولا ةديرج « ١5-86-٠١١١ هص .

 ةيتيوكلا نطولا ةديرج (؟) « 6-1١-8 5١١١ص .

١5 
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 ظ :اينأث

 ءارزولا نميتر: ىلإ انإ دكاو ويصع نق تاوهشسالا هيهيت نركي +05 2010121

 ًاهجوم ناك اذإ ءاضعأ ةعست هيكزي نأ هلوبقل بجيو دحاو ريزو ىلإ امإو
 .:اراولا دج ل اسم ناك اذ دافعا ةعئراوتارزرلا_نيمقرل

 اةيفر ةبلاعلا هنا رقللا ىلع دز دجله ءاليعأ لك تهتك زنق ١ 410 5ذ101 تن
 نع اهلباقي ام ريبدت نوكي « ةيلاملا ةنسلا لالخ ءاضعألا اهحرتقا نيناوق

 . "1 رتل نونا ىف ةذزاولا»قافدألا تاريدقت» نقشت قيرظ

 ناميهلامأ ثولت
 ناسلب ةموكحلا نم ةمّدقم اهوربتعاو « تاليدعتلا هذه ةضراعملا باون مجاه

 تزرب ويام ةيادب عمو « ىمسر لكشب اهميدقت نع رظنلا فرصي دشارلا لعج امم بئان

 مأ ةقطنم ناكس ىلع رثؤي يذلا «طفنلا يفاصمو عناصملا ثولت» ةيضق حطسلا ىلإ

 ةيناطرسلا ضارمألاب ةباصإلا لدعم نأ ىلإ ريراقتلا ضعب تراشأ دقو « ناميهلا
 باون لعج امن « تيوكلا قطانم ةيقبل يعيبطلا لدعملا نم ىلعأ ةقطنملا هذه يف وبرلاو
 مهنأ وأ ةفلاخلا عناصملا صيخارت بحسل مايأ ةرشع ةموكحلا نولهمي «يبعشلا لتكتلا»

 ىلإ ةدوعلل اورطضاو سلجما لح مت نِإو ىتح ءارزولا سيئرل باوجتسا ميدقتب نوموقيس
 : (")ءارتقالا قيدانص

 بئان مدقت ؛ مايأ ةثالشب ةددحملا ةلهملا ءاضقنا دعبو ءويام نم نيثالثلا يفو

 ةيضق لوح ءارزولا سيئرل هجوم ناوجتساب سوحاطلا دلاخ «ىبعشلا لتكتلا»

 ؛ ةيعانصلا ةبيعشلا ةقطنم عناصم ىلع نوناقلا قيبطت مدعو «ناميهلا مأ يف ثولتلا»
 دعب ناوجتسالا ةسلج نم هلتكت ءاضعأو بئانلا ياحسنا ىف تءءاج ةأجافملا نأ الإ

 رثكأ يف ررك دق ناك سوحاطلا نأب ًاملع . ةيرس ةسلج ىلإ اهليوحت ىلع سلجما ةقفاوم
 ىلإ ةفاضإلاب « ءايربألا نينطاوم ا حاورأب قلعتيو «يناسنإ» هباوجتسا نأب ةبسانم نم
 . "/اقباس ةيرسلا تاباوجتسالا تاسلج يف ةكراشملاو روضحلا هتعنامم مدع

 )١( ةيتيوكلا يارلا ةديرج « 4-1١-3 7١1١ص .

 ةيتيوكلا نطولا ةديرج (؟) « 74- 7٠٠١94-1١يارلا ةديرج ءالرص الكويتية  ١4-65- 7٠١٠١١ص١ .

 .السص , 19-5-5١١١ « ةيتيوكلا يارلا ةديرج (5)
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 ًاعرذ اوقاض نيذلا اهباون طابحإ ىف ةضراعملل ةرركتملا تاقافخالا هذه تببست
 ل امأ «ةركتم تاباتنا ءارحإو نيلحلا لحب ةبلاطملاب اوادنف اهتيبلغأو ةمركحاب
 ةقحالمب دمحملا رصان خيشلا رمتساو « مامتها يأ تابلاطملا هذه اوريعي ملف اهسيئرو

 مساجلا رداقلا دبع دمحم بتاكلا سبحب ةماعلا ةباينلا ترمأف ظ افاق هموصخ

 تانايبو رابخأ ةعاذإو ةيريمألا تاذلاب سملاو ةرامإلا دنسم ىلع لواطتلا»ب هتمهتاو

 عبارلا يف كلذو «دالبلا حلاصمب رارضإ اهيف تيوكلا يف ةيلخادلا عاضوألا نع ةبذاك

 . 36٠٠١ ويام نم نيرشعلاو
 فلاحتلل ماعلا نيمألا سبحب حنجلا ةمكحم تمكح «وينوي نم نيثالثلا يفو

 ةمهتب ارائيد نيسمخو ةئم هميرغتو رهشأ ةثالثل ةلاضفلا دلاخ ىطارقوميدلا ىنطولا

 لزأ ةيكسين ىلا ةيضقلا تقاغأ ةيسعلا ةميكحم نأ الإ ةءازررلا سفر 5 ةءاسإلا»
 يطارقوميدلا ينطولا فلاحتلل ةماعلا ةنامألا نم ةلاضفلا لاقتسا دقو« اقحال ةجرد

 , ()ءاضعألا ةيقب نيبو هنيب رظنلا تاهجو فالاتخا ببسب سبجحلا| نم هجورخ دعب

 ديسلا ةيقارعلا ةيروهمجلا ةيمست 7٠٠٠١ ماعلا دهش . يميلقإلا ىوتسملا ىلع
 صضرتعا دقو«. ١٠ 0 ذنم تيوكلا يف ىقارع ريفس لوأك مولعلا رحب دمحم

 ادع نايسألا حيضوت كود اريفس 0 ةيمست ىلع ملسملا لصيف يفاسلا فبئانلا

 تبحر « لباقملا فرطلا يفو « (' /قارعلا يف ةيعيشلا بازحألا دحأ ىلإ ىمتني هنوك

 دوجوب ان قارعلا فارتعا ىلإ ةحضاو ةراشإ اهنوكل ةوطخلا هذهب ةففسرلا تايحنا

 نم ةيكيرمألا تاوقلا باحسنا ٠٠٠١١ ماعلا دهش اقالة سم ةاوذك كوركلا

 . لالتحالا نم تاونس ال دعب قارعلا

 ةيناريإ سسجت ةكبش ىلع ضبقلا نع ةينمألا تاطلسلا تفشك . تيوكلا ىف

 اهتقالع تركنأ ىتلا ةيناريإلا ةرافسلاب لاصتا ىلع اوناك دارفأ ةعبس نم ةنوكم
 رطخلا» نم جيلخلا لود ةيقبو تيوكلا فواخم ةيضقلا هذه تراثأ دقو« عوضوملاب

 . ١١ص «6-8-٠١١١ ةيتيوكلا يارلا ةديرج « ١ص 1-5-٠١١١ ةيتيوكلا يارلا ةديرج )0(

 . ١ص و ا١١1١7-17-5  ةيتيوكلا يارلا ةديرج (؟)



 ةوعدلل ىسيفنلا هللادبع روتكدلا .ىسايسلا ركفملاو قباسلا بئانلا اعد ام ١7 «ىناريإلا
 ْ : اهيف لاق ةودن يف جيلخلا لود نيب «يلاردفنوك ماظن» مايق ىلإ

 دحاو وكأ .. ىرغّص دلب لب ال . . ريغص دلب انحا .. ةيفارغج ةيظش انحا»

 ةطسوتم نادلبو ىربك نادلب يف نأب لوقي نياتشثور همسا ةريغصلا لودلا يف صصختم
 لة يملا نيو لا فرت نادل نكن سر فرخ د نادل رنه نانو
 . . اهسفن يمحت يكل هل مضنت ربكأ مسج نع اهل ثحبت نأ يغبني ىرغّصلا نادلبلا

 ثحبت نأ ىغبني لود اهلك يذه . . تارامإلاو رطقو نيرحبلاو تيوكلا كلذلو

 ةيدوعسلا دودح ثيحب . . ةدحولا يه ةليسو ريخو . . اهنمأ نع عافدلل ةليسو نع اهل

 ريصت تارامإلا ةلود ثيحبو . . نولش تمهف . . (تيوكلا لامش) يلدبعلا ىلإ ريصت
 يف نكم . . لحارم ىلع اهيوسن نكمو . . ةدحو ةلخد لخدن ىنعي . . اندودح نمض

 ةسايسلا ديحوت . . ةيجراخلا ةسايسلا ديحوت . . طفنلا تاسايس ديحوت . . ةيادبلا

 . (؟)«ةيعافدلا

 سداسلا رهشلا ةيادب تدهش « ةيجيلخلا ةيلاردفنوكلاو يناريإلا رطخلا نع ًاديعبو
 ىيونت تناك كلا ةرفسلا خرم ةعومجم ىلع ةيليئارسإلا تاوقلا موجه 5١٠١ نم

 ) ةيليئارسإلا ةيرحبلا دودحلل اهزواجت لبق ةزع عاطق ىلإ ةيناسنإ تادعاسم لاصيإ

 روتكدلا ةمألا سلجم وضع مهنيب ايتيوك انطاوم ١5 نفسلا هذه ىدحإ نتم ىلع ناكو

 مت مث . ليئارسإ يف نيموي ةدمل ياكرلا ةيقب عم هلاقتعا م يذلا يئابطبطلا ديلو

 . نينطاوملا نم ةريفغ عومجو ءارزولا سيئر ومس
 ةقيقشلا لودلا عم ةجرحملا فقاوملا ضعبل تيوكلا تضرعت ءرخآلا بناجلا ىلع

 ىنطولا ديعلا لفح ءارهجلا ةقطنم ىيفلس ضعب ماحتقا ببسب اهلوأ ءاج ةقيدصلاو

 تاقباسمو طالتخاو ىقيسوماا نم لفحلا هاوتحا ام فاقيإل ةيكناليرسلا ةيلاجلل

 يناثلا فقوملا امأ . يكناليرسلا ريفسلا روضحو ةياعرب ناك لفحلا نأب املع « «ةيوبر

 «نطولا» ةانق هضرعت يذلا «ليبن وبو ةداتق وب» ىهاكفلا لسلسملا بيسب ناكف

 )١( ةيتيوكلا نطولا ةديرج 5-17-8 7١١١ص .

 ةلاحلا ىف تالمأت» ناونعب ةودن . شطعملا دعس ناويد (؟) الكويتية«  /١1-5-5١1١ .

 لف



 , تايبرغملا ءاسنلا ىلإ هتاقلح ىدحإ يف لسلسملا ضرعت ثيح « ةيئاضفلا

 ل ةيتيوكلا ةيجراخلا ةرازوو ةانقلا رطضا ام يبرعملا بعشلا ةفيعا

 1 ةرم

 ددع عنم مالعإلا ةرازو رارق ببسب ةديدش تاداقتنال تيوكلا تضرعت اضيأ

 دقو ) «ساتكلل ىلودلا تيوكلا صرعمال ىف لوادتلا نم ةيرصملا يقكلا هر وبما

 , (رفتغي الو فلختم»لاب رارقلا اذه برعلا باتكلاو ءابدألا داحتال ماعلا نيمألا فصو

 «تيوكلا ءابدأ ةطبار» سيئر كلذ ىف اهديأو اهرارق نع م مل ةرازولا نأ الإ

 ("7يجياشلا دلاخ روتكدلا

 ةلهابم
 ,ةيملاعلا ةيسايسلا حئاضفلا ىربك ٠٠٠١ ماع نم ريخألا مسقلا ةايينق ايا

 ةيقرب فلأ 50١ نم رثكأ رشن نع ينورتكلإلا «سكيليكيو» عقوم فشك ثيح
 ببست دقو « ملاعلا لوح اهتارافسو ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو نيب ةلدابتم ةلسارمو
 هذه تحضف ىتلا ىرخألا لودلاو ةكيريمألا ةدحتملا تايالولل ريبك جرح ىف كلذ

 ناوبألا فلخ هنولوقي امو اهولوؤسم هنلعي ام نيب ةديدشلا اهتاضقانت قئاثولا

 2 ةقلخلا

 ىلع ويديف دهاشم بيبحلا رساي يعيشلا نيدلا لجر رشن « ربمتبس ةيادب يفو
 ركب يبأ تنب ةشئاع «نينمؤملا مأ) ةافو ىركذب لافتحاللاب اهيف ماق ةنويتوبا عقوم

 تراثأ , اهيف نعطلاو ةشئاع ةديسلا نعل اهيف مت تارقف ىلع لفحلا اذه ىوتحا دقو

 بيبحلا ىلع موجهلاب ةنسلا ةمألا سلجم ءاضعأ أدبو « ةيتيوكلا ةحاسلا دهاشملا هذه

 . كلذ نم مهعنم ايناطيرب يف هدوجو نكل هتيسنج بحسو هتمكاحمب ةبلاطملاو

 تدلوت» هتميرج ايم مهعم بواجتلا ضفر ىلودلا «لوبرتنإلا» زاهج نأ او

 ةديرج « ١ص .1١-94-7١١١ ةيتيوكلا يارلا ةديرج ء 8ص 74-14-٠١١١ « ةيتيوكلا يارلا ةديرج )١(

 ةديرج « 17ص «.57-94-7٠١٠١١ ةيتيوكلا نطولا ةديرج « ١ ص 377-8-7٠١٠١١ « ةيتيوكلا نطولا

 ظ . 8ص 8!-9-7٠١٠١١ « ةيتيوكلا نطولا

 قئاثو ربتعتو يسايسلا تيوكلا خيرات نع ثدحتت يتلا بتكلا لئاوأ دحأ باتكلا اذه نوكي دق (؟)

 ..تافواعملل | رمعم اردصن ندك ليكرلا



 1 (١)«اهيلع هتمكاحم وأ هباقع بجي ال ةينيدو ةيهذم تادقتعمو راكفأ ةجيتن

 تابلاطملاو تاحيرصتلا ةلح نقف فيفختلا ةعيشلا نم سلجم باون لواح

 ردصأو « بيبحلا رساي لاعفأو لاوقأ اونادأف « ةيئسلا ةينيدلا تارايتلا ءاضعأل ةبضاغلا

 هب ماق ام نيدُت ىوتف يئنماخ ىلع ديسلا ناريإ يف م ةروثلل ىلعألا دشرما

 0 ع ىنشلا ةحوز ماهتا نع ا ةنسلا انناوخإ رومر نم م ليل 0

 . (؟7«هظعألا لوسرلا مهديس ًاصوصخ ءايبنألا ءاسن ىلع عنتم رمألا اذه لب « اهفرشب

 ةديشعما ينسلا رايتلا ةثدهت يف يعيشلا ر انتلا زومر نم فقاوملا هذه حجنت مل

 مل نإ تاياوجتسالاب اهديدهتو تيييحلا ةيسنحلا ةموكحلا بحس نع ءاضعألا رصأف

 نكل « بيبحلا هلاق امب ديدنتلل ةيريهامج تاودن دقع ءالؤه لواح ًاضيأ « كلذب مقت

 نم عقوتملا ثيح ةينطولا ةدحولا ئلع ةظفاحملا ةححي اهتماقإ عنم ءارزولا سلجم

 . مهتادقتعمو ةعيشلا ىلإ ةءاسإلل هجوتلاو بيبحلا داقتنا دح اوزواجتي نأ ءالؤه

 ربمتبس نم رشع عساتلا يف ايفحص ارمتؤم ةيلحخادلا ةرازو تادايق تدذدقع لقو

 نم اهلماح ىفعت ال ةيناملربلا ةناصحلا نأ»و تاعمجتلا نوناق نايرس ىلع هيف تددش

 نل دالبلا تاداعل ةقباطملا تاعمجتلا ءانثتسابو ؛ ريهامجلا ةراثإ مرج نع ةلءاسملا

 . (؟)اصخش ٠ ىلع اهيف نيكراشملا ددع ديزي تاودنب حمسن

 ليتفل اعزن بيبحلا رساي ةيسنج بحس نع ةموكحلا تنلعأ « ىلاتلا مويلا ىفو

 تابلاطم رارقلا اذه لعشأ دقف « ليتفلا اذهل ةجاحب نكت مل ةنتفلا نأ الإ « ةئتفلا

 يف الإ ةيضقلا هذه لوح تاماهتالا قشارت نم ةعيشلاو ةنسلا هتني ملو . ةنسلا

 دمحم يمالسإلا ةيعادللاو بيبحلا رساي نيب ةينويزفلت ةهجاومب ريوتكا نم نماثلا

 اياذع وأ ءامسلا م انا هيلع هللا 7 نأ ىلع هيبحلا عم 0 يذلا سوكلا

 )١( ةيتيوكلا نطولا ةديرج 94-48- 7١١١.٠(ص5375 .

 ) )1ةيتيوكلا نطولا ةديرج « 1١-1١- 7١1١ص١ .

 . ١ص و ا١١1١7-١94-1  ةيتيوكلا يارلا ةديرج (5)
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 !(!]رانلا يف ةعبرألا ءالؤه نكي مل نإ باسحلا سفن هيلع هللا لزني نأب
 هلل رمألا اذه مسح كرتو ةلهابملا ةجيتن راظتنا ىلع نيفرطلا قافتا نم مغرلابو

 ةيلخادلا ةرازو عنم ىلع اضارتعا تاودنلا دقع ديدجت ىلع ةضراعملا باون رصأدقف
 بستكت يك تاودنلا هذه دقعل عوبسأ لك نم نينثالا موي ديدحت ءالؤه ررق دقو ء اهل
 ؟)«نينثإلا نيواود» ةكرحل ةيخيراتلا ةميقلا - ريعتست وأ -

 !!عطقنت لواطتت يللإ ديلا

 موجهب ةيئاضفلا «بوكس» ةانقب نولماعلا ئيجوف « ربوتكأ نم رشع عباسلا يف

 ةءاسإ ىلع أدر اهتادعم ريسكتو ةانقلا ىلع «حابصلا كلاملا» ةرسأ ءانبأ نم تارشعلا
 : هيف لاق جمانرب ىف مهل ةانقلا ةبحاص قيقش

 هذه . . مالعإلا ةرازو ليكو 2 حابصلا كلاملا لصيف خيشلا ةداعس نذإ ب ةسمها)

 تلا لا ل

 اضيأ عتمتساو . . يبت ام لثم !")رضخلا زاوجلاب عتمتساو . . يبت ام لثم ةخيشلاب
 حبصأ ىللإ . . ةمكاحلا ةرسألا دارفأل فرص ىللإ يريمألا ناويدلا . . ناويدلا بتارب

 قيرط نع ءارزولا سيئر عم ةيصخشلا كتقالعب اضيأ عتمتساو . . كل فرصُي

 اهتيلغتسا . . لالغتسا رشقأ اهتيلغتساو بلح اهتبلح ىللإ ةقالعلا يذه . . كوخأ

 ١ قف كلف نبل
 ديعسلا لعزملا نامثع تنب رجف ل هجوت ال لبقو . . سوكس ل هجوت ال لبق نكل

 لصيف اي كتيل اي . . ةوقلاب مكحلا ماظن بلق ىلع ضيرحتلا ةمهت (ءارهجلا ريمأ)

 ىللإ وأ بوتكملا خيراتلا وم يقيقحلا خيراتلا . . كلذب دصقأ . . خيراتلا عجرتست كللملا

 سانلا لكو . . هفرعت سانلا لك ىللإ . . يقيقحلا تيوكلا خيرات . . سرادملاب هنوسردي

 ٠ لأسا . . كلاملا لصيف رمأ همهي نم وأ . . كلاملا لصيف اي سانلا لأسا . . هتظفاح
 ىللإ وهنم . . لأساو . . ؟مهحلاصل مكحلا ماظن بلق اولواح هنادج ىللإ وهنم . . سانلا

 )١( ةيتيوكلا نطولا ةديرج « 9-1١١-17 2 7١1١١ص .

 .١٠ص ١7-١١-27١1١١ « ةيتيوكلا يارلا ةديرج (؟)

 ةيقب رفس تازاوج قرزألا نولي امنيب هرضخألا اهنولب حابصلا ةرسأ ءانبأ رفس تازاوج زيمتت (؟)
 . نينطاوملا
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 . . ؟نيطبرم مهوبحساو مهتالواحم اوطبحأو مهجولحب اوفقو هنادج

 اوفقو اهنادج ىللإ يهنم . . اوعمساو اوفاش ىللإو اورصاع يللإ سانلا لأسا

 . . كلا لا لصيف اي ةيخيراتلا ةباجإلا هذه عمست الو . . ؟نيطبرم مهوباجو مهجولحب

 هدادجأ نع ثرو ىللإ وهنم . . طبضلاب فرعت حار . . تيوكلا لهأ لك اهنوفرعي ىللإ

 ا . مكحلا ماظن بلق ىلع ضيرحتلا

 (١)ومكحلا ماظن ىلع مهصرحو مكحلا ماظن ةبحمو تيوكلا ةبحم

 لح ف جمانربلا يف 0 ءاتسملا ماعلا يأرلا ءايتسا موجهلا اذه راثأ
 يديألاب ءادتعالا ير 'ء لا تان انف ةناكف تاعازنلا نم ةيعونلا هذه

 خيشلا ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا ىف ةقروكلا يف نيكات نم 000

 هلعف ام ىلع مدنلا رهظي مل هنإف دهعلا يلوو ريمألا ومس ةعاط ىلع (" )كاملا لصيف

 ] : الئاق مهبطاخ نيذلا هتلئاع دارفأ

 انأ» . . «قحلل قحلاو . . لاطبألل لاطبألاو . . لاجرلل لاجرلا ةيحت مكييحألا

 تعفرو لدعلا رصق تلخد ام يتايح يف هللاو دجو رمعلا نم ةنس نيسمخ شوانتب

 تيوكلا لهأو تيوكلل جرفتب يتيضق اذإ رخفو ماسو يردص ىلع مويلا نكل . . ةيضق
 وم .. ةحاقو لحم . . ةرخسم لحم اهيف انلصو ىللإ رومألاه نمو ناقتحالاه نم
 اهلوقأ بحأو ةلوطبو ىلوجر لمع اوتسرك» . . «ةيرحلا يذه الو ةيطارقوميدلا يذه

 انمدقأ اميف نيروخف انلكو ءيش ىلع مدان دحمو « لصح لصح ام نأ . . عيمجلل
 وب» ةخفن نأ اي هللاو . . بود اي . . يدايألاب ىقالم ةفلاس ةفلاسلا اذإ» . . «هيلع

 ب ةرسألا ىلع دتمي ب ىللإ ناسللا» . . «ءارهجلاب وم ةرصبلا ىف اهيلات «ةفيلح

 . «اهظقيأ نم هللا نعل . . ةمئان ةنتفلا . . عطقنت لواطتت ىللإ ديإلاو . . صقني

 /1١1-١١-7١1١. « «نيشو نيز#» جمانرب « ةيئاضفلا بوكس ةانق )١(

 لصيف خيشلل ديعسلا لالطو «بوكس» ةانق هعفدت رانيد فلأ 50١0 ضيوعتب ةيندملا ةمكحلا تمكح )١(

 . ١ص . 7١١7-4-1١ 1/  ةيتيوكلا نطولا ةديرج- كلاملا ةفيلخ

 « كلاملا ةرسأ رابك دحأو ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا يف تيوكلا ريفس وه كلاما دومحلا لصيف خيشلا ()

 ةمهت هجو يذلا (اهنيح) مالعإلا ةرازو ليكو كلاما ةفيلخلا لصيف خيشلا نع فلتخم صخش وهو

 ناضمر رهش ىف ةانقلا هتثب يديموك لسلسم ببسب ةيئاضفلا «بوكس» ةانقل «مكحلا ماظن بلق»

 . كرابملا



 نأ ىف اهيلع نيدتعملاو ةانقلا ىلع نوناقلا قيبطتب ةيضقلا هذه ةموكحلا تجلاع

 ىف تيوكلا ةلودل ريفسك هبصنم نم دومحلا لصيف خيشلا لزع مت كلذبو , دحاو

 . ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا

 ىف هدوجو ءانثأ يدسج ءادتعال ىلعلا ملاس دهف خيشلا ضرعت عم كلذ نمازت

 رصأ دقو « «نايدألاو تاراضحلا راوحل» هتردابم نع نالعالل سيراب ةيسنرفلا ةمصاعلا

 فدهب ًايضرع اثداح سيلو ةربدم لايتغا ةلواحم وه ءادتعالا اذه نأ ىلع دهف خيشلا
 . ةقرسلا

 رباجلا هللادبعلا لصيف خيشلا مايقب رخآ ميلأ ثداحل حابصلا ةرسأ تضرعت اضيأ

 نود « ءاقدصألا ةقفرب ءاشعلا ةبجو امهلوانت دعب ةميرجلا تمت دقو « كلذل ةرشابملا

 تيبط 5 ىلع ددرتي ناك لتاقلا نأ ا 2 ةرهاظ تافالخ وأ ةفورعم تامدقم دوجو

 00 الو ملعأ الز ةرابعب نيققحملا ىلع دري ناكو ىسفن

 رويسدلا الإ
 رصانو دهفلا دمحأ نيخيشلا فلاحتبو ةموكحلا تناك « كلذ لك رع ادعت

 ىلع ةرداق ريغ اهنكل ريئزلا ىلع ةرداق ةضراعم عم ةيبهذلا اهمايأ شيعت دمحملا

 تيوكلا 2217 هحاتتفا لالخ ةلاحلا هذه نع دهفلا دمحأ خيشلا ربع انوا ضعلا

 لدول رهق اوتوم)و دمحما رصان خيشلا ريغ ءارزو سيئر ال» : الئاق ىلاملا

 ةلتك)» باون رهق نم ديدجلا داق عنالا روذل ةيحاتتفالا ةسلجلا ىف ةموكحلا تشك

 بابشلا» ةنجلل ديدجتلا مدع ىلع سلجما ةييلغأ :تتوبض اقددع (ينطولا لمعلا

 . «ةضايرلاو

 نع (ةناصحلا عفر» ةيعيرشتلا ةنجللا تضفر « ربمفون نم نيرشعلاو نماثلا ىفو

 «ناقرب» كنب نم ةماعلا ةباينلل ةمدقملا ىوكشلا ىف ملسملا لصيف لصيف روتكدلا بئانلا

 ةدعاسملاو قافتالاو ضيرحتلا قيرطب كنبلا يفظوم دحأ عم بئانلا كارفشا ةميش

 ءاص .١5-١١-15١1١١ ةيتيوكلا يارلا ةديرج ء ١ص .77-1١-7١٠١ ةيتيوكلا نطولا ةديرج )١(

 . وص 7١-5-٠١٠١ . ةيتيوكلا يارلا ةديرج

 . ١ص 57-١١-5١١١ 2 ةيتيوكلا يارلا ةديرج (؟)
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 كنبلاب رضأ اميف اهئاشفإ مث نمو كنبلل ةكولمم ةيرس ةقيثو ىلع ءاليتسالا ىلع
 ةنجللا رارق ىلع تيوصتلل ربمفون نم نيثالثلا ةسلج سلجملا ددح اذهبو « '')هليمعو
 ببسب دقعُت مل ةسلجلا هذه نأ الإ . ملسملا بئانلا نع ةناصحلا عفر مدعب ةيعيرشتلا
 باوتلا نم رخخآ ددع دوجوو « ةموكحلا نم نيبرقملا باونلا نبايغل باصنلا نادقف
 . سوحاطلا دلاخ بئانلاك سلجملا يف مهدوجو مغر ةعاقلا جراخ

 امم « باونلا نم ربكأ ددع بايغ عم دهشملا سفن رركت « ىلاتلا مويلا ةسلج ىفو

 ةناصحلا عفر ضفر ىلع تيوصتلل ةصاخ ةسلج دقعب نوبلاطي ةضراعملا باون لعج
 يف ملسملا نع ًايئاقلت اهطوقسل ةيروتسدلا ةرتفلا رورم لبق) ربمسيد نم سداسلا ىف

 ةلتك ليكشت نونلعيو نوعمتجي ًابئان ؟؟ لعج ام اذه« (50 ٠١ ربمسيد نم عساتلا
 - روضحل ةموكحلا ىلع طغضلل ةيريهامجلا تاودنلا دقعتس يتلا «روتسدلا الإ»

 اهعيفو ةمألا نسلم حجاساح ايليطقم نيندعلاو ةنفاقل ةيلخلا ب انين اوت رامكعنإو
 را ) دالبلا ةحلصمو ةيروتسدلا ئدابملاب

 نم عبارلا يف نودعسلا دمحأ بئانلا ناويد يف ىلوألا اهتودن ةلتكلا تدقع

 ولت دحاولا مهتاباطخ نوقلي باونلا ناك امنيبو « ةريبك ةيريهامج دوشح طسو ربمسيد

 . ةودنلا ناكم يف لهيوجلا دمحم قباسلا حشرملا دوجوب 0 تئجوف ءرخآلا

 ءامدلاو ًاضرأ طقسف برضلاب هيلع ءادتعالاو هلوح رهمجتلاب مهنم ةعومجم تماقف
 : ةئفار نم ليست

 «روتسدلا الإ» ةلتك ريهامج نيب ةلدابتملا تاماهتالا 7-52 ثدحلا اذه لعشأ

 ا مهنكمت مدع ببسب «ةجطلب»لاب اهريهامجو ةلتكلا اومهتا نيذلا وك

 ال ةرثكلاب هيلع مهقوفت ببسب هب ردغلاب مهمايقو (لهيوجلا) مهفيض ةيامح
 قصب هنإ ثيح . لهيوجلا برض نم ءايربأ مهنأب اولاقف ةلتكلا باون امأ . ةعاجشلا

 . ةيلزهلا ةيحرسملا هذهب اهبيرختو ةودنلا روضح نم هورذح مهنأو ريهامجلا مامأ
 نم نيبرقملا باونلا بايغ دهشم رركت ءربمسيد نم سداسلا ةسلج ىفو

 بئانلا ةناصح تحبصأ كلذبو « ةثلاثلا ةرملل ياصنلا اهدقفأ امم اهنع ةموكحلا

 ةيناثلا ةودنلا دعوم ءاج ربمسيد نم نماشلا يفو « ةعوفرملا مكح ىف ملسملا لصيف

 . 7/ص 1-11-7010 « ةيتيوكلا نطولا ةديرج (1)
 . 7ىص 7-117-7١1١ « ةيتيوكلا يارلا ةديرج « ١ص ١-١15-7١1١١ « ةيتيوكلا يارلا ةديرج (؟)
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 ةقطنم ىف شبرحلا ناعمج بئانلا ناويد يف اهدقع ررقملا «روتسدلا الإ» ةلتكل

 ::تاحكبيلضلا

 ةموكدللا اوديعوت ةلتكلا اضعاف «قيفرطلا نم ةودنلا هديل ارك نرخشلا ادينذقو
 نوناق» ىلع جورخ يأ مامأ مزحلاب مهتدعوت ةموكحلاو , قوبسم ريغ دشحو ديعصتب
 ومس نم ةيهفش ةلاسرب ةلتكلا ءاضعأ ةمألا سلجم سيئر غلبأ ثيح « «تاعمجتلا

 مدعو « ناويدلا وأ لزنملا دودح لخاد ريهامجلا رصحو ديعصتلا مدع اهاوحف ريمألا

 : لزنملل ةطيحملا تاحاسلا ىف ريهامجلا دوجو

 !!تيوكلا ءانبأ نم بالكلا

 ًالتماف شبرحلا ناويد ىلع دفاوتلا يف ةيريهامجلا دوشحلا تأدب «ررقملا دعوملا يف
 عم قافتالا نمألا تاوق تلواح ةودنلا ةيادب عمو « مهب ةيجراخلا هتاحاسو لزنملا

 مدع لاح ىف رهمجتلا ضفل مهتوعد وأ لزنملا لخاد ىلإ ريهامجلا لاخدإ ىلع باونلا

 ةدايز يف ببست ام لاثتمالا يف اولطام ءاضعألا نأ الإ « لخادلا يف مهل ناكم دوجو

 : لاقف ثيدحلل ىمسولا ديبع روتكدلا رود ىتأ ءانثألا هذه ىف « نيفرطلا نيب جنشتلا
 دلب يف كنأ ملعتو . . كتفيظو مرتحتو كسفن مرتحت . . ةرب يللإ طباضلا خألا»

 ةماعلا دعاوقلل اقبط الوأ . . ةماركلل ةنيهملا ةقيرطلا هذهب سانلا هيف لقتعي ال مرتحم

 ال ةوقلاب ةلأسملا اذإو . . ةوقلاب ىهام ةلأسملا . . كيلوؤسم الو تنإ ال كلمت ال نوناقلل

 ةطلسلا مرتحُت يكل . . لامعألا هذهب موقي بصنملا اذه يف مكعضو نم الو متنأ
 . . اهسفن ةطلسلا مرتحت نأ بجي

 ريغ لامعألا هذه . . نيمرتحم ريغ صاخشأ نم بلطُي ال مارتحالا كلذلو

 ةموكحلا سيئر لمحتي نأ بجي فورظلا هذه لثم يف لقتعي صخش يأو ةمرتحم

 نم نيرخآلا ملعيو ملعت نأ بجي . . روتسدلاو نطاوملا ةمارك ناهتما ةيلوؤسم ايصخش
 . . نوناقلا ىلع نيجراخلا ةيامح تسيل ةيساسألا مكتفيظو نأ ةيركسعلا ةوقلا دارفأ

 اذهو . . نينطاوملا ةماركل ناهتما اذهو . . نينطاوملا ةيامحو ماظنلا ةيامح مكتيامح

 . . تاسسؤملا رودل بييغت

 نم بالكلاو نيلذاختملاو نيئطاوتملاو ءارزولا يفكيو . . ةموكحلا سيئر اي يفكي
 نفكر. ءاهدفا بغا ركع ىف ةلردلا فاسسزا "لامعا نكن يوكل عاق
 عمقل نمألا لاجر مادختساو ثحابملا مادختساو ةباينلا مادختساو ءاضقلا مادختسا



 . 2 .. كلذلو . . كلذلو . . عاضوألا هذهب لوبقلا نكمي ال دقتعأ ةلحرم

 هلخد يذلا لزنملا جراخ نيرهمجتملاو ةصاخلا تاوقلا نيب ةهجاوملا تأدب انه

 : هتملك ديبع روتكدلا لمكأف « هراوسأب ءامتحالل عيمجلا

 . . روتسدلا ةماركل ناهتما يف لزنملا لوخد دح ىلإ تلصو تاللاقتعالا»

 . . ىبزلا ليسلا غلب دق هنأ دقتعأ انأ كلذلو . . نينطاوملاو نطولا ةماركل ناهتماو

 اذه عفدأ نأ دادعتسا ىلع انأو .. نمث ريغب ةمارك ال نأ لوقأ انأ» . . «صالخ

 نأ . . ريخأو لوأ راذنإ اذه . . دحأ مساب ثدحتأ الو يسفن نع اذه . . نكل . . نمثلا

 . . ةصاخلا مهتاعامتجا يف لوخدلاو لزانملا تامرح كاهتنا دح ىلإ ةلأسملا لصت
 ضوفرم رمأ اذهف . . ةلودلا لئاسو مادختساب ةلودلا ريقحتو . . مهلزانم يف لوخدلاو

 . «ةطلسلا ىف هعقوم ناك ايأو . . نوكي نم نئاك درف يأل

 اهيا كارارقلا هذه نهال, ةطانتلا, نودي نإ: ةيدرختوملا قطا رلا وعدا انأ)
 اههجو يتلا ةلاسرلا ربع ةمألا سلجم سيئر ديسلا نأ ًاضيأ لوقأ بحأو ةلوبقم ريغ
 يفارخلا مساج خأ اي كيف ضرتفي لوقأ انأ . . دالبلا ريمأ ومسلا بحاص ةرضح مساب
 يطخ نذإ ريغب حيرصت وأ لوق ريمألا ىلإ بسنُي ال» هنأ بجوأ يذلا نوناقلا مرتحت نأ

 تاطلسلا نيب لصفلا أدبم ىلع ًاجورخ ربتعي اذه ىلاتلابو . . «يريمألا ناويدلا نم
 مزتلت نأ مارتحالا دعاوق طسبأ كلذلو . . اهكلمت ال ةيذيفنت تايحالصل ًالامعتساو
 جراخ عمجتلا عنمب . . هرودصب ىعدملا وأ . . رداصلا رارقلا كلذلو . . كتفيظو دودح

 . . مادصلل سانلا نوعفدت ال مكوجرأ كلذلو . . هل ةميق ال مدعنم رارق اذه . . لزنملا

 : (مكمرتحن . . انومرتحا

 . هجراخو لزنملا لخاد ىف مه نم نيب ةكرعملا دادتشا يف ةملكلا هذه تببست

 دذيرع روتكدلا بحسو لزنملا لخاد ىلإ هذي لاخدإ نم ةصاخلا تاوقلا نم رفن نكمتف

 تاوقلا لاجر نم ةثالث لكرلاو لحسلاو برضلاب هيلع لاهنا ثيح جراخلا ىلإ
 . (7١هئاقدصأ لبق هئادعأ نادبأ هل ترعشقا رظنم ىف ةصاخلا

 ناويد ثادحأ يف نيكراشملا ةصاخلا تاوقلا دارفأ عيمج ةءاربب 17-4-7١17 يف ةمكحملا تمكح )١(

 . رماوألا نوذفني اوناك مهنأ ىلع ءانب شيرحلا
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 تاخبيلصلا يف بعر ةليل
 اوبيسأ نيلعولو يلابطبطسام ةيمرجبو عاوصقو يرجنسلو ..شيرحلا ةيناويد روهمج تمجاح ةصاخلا تاوقلا

 «قوقطم» ...جراخلاو نمآ لخادلا
 ةصخف تنوق# فرصت اهرسفأ ننيزكم ىلإ بامطلب نواس كاملا نيوله ةباثاج باول نيب ودنف دهر تايعفم

 هارزجلا صيئر باوجتسا مهيلا نوفق بين :)

 «شبرحلا» ناويد ثادحأ يف مادصلا

 (ةيتيوكلا يارلا)

 ؟!ءودهلاب رعشن ال نحن اذامل ..ءوده تارامالا ..ءوده رطق

 باونلل ةصاخلا تاوقلا برض روصف « اهدعقت ملو تيوكلا ثادحألا هذه تماقأ

 دقعل ةيلخادلا ةرازو عفد امم , دهاشملا هذه ىلع دتعت مل ىتلا ةيتيوكلا نيعلا تمدص

 موللا هيجوتو « هتايثيحو عمجتلا تاسبالم حيضوت هيف تلواح يفحص رمتؤم نم رثكأ
 مل لاحلا ةعيبطب « هيلإ تلصو ام ىلإ ثادحألا لوصو يف مهريهامجو باونلا ىلإ

 هيجوتل اهتين نع «روتسدلا الإ» ةلتك تنلعأو تاجيرختلا هذه ةضراعملا باون لبقي

 نمألا تاوق هب تماق امع هتبساحمل ءارزولا سيئرل دحاو روحم نم نوكم باوجتسا
 ظ . شبرحلا ناويد ىف

 فحصلا ريرحت ءاسؤر عم ءاقل ريمألا ومس دقع , طغضلاو ديعصتلا اذه مامأ
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 ظ : هيف لاق ةريخألا ثادحألا نع ثيدحلل ةيلحملا

 0 ناعمج ةمألا ساو ويدع ةيناويد ّ رع ام و 0 دكا 1 دوا

 . هلتق اولواح ٠ ايتيوك او لقي 6 ائيس نطاولا اذه ه ناكأ ءاوس

 لع صلب لا رردتسللا لأ وهسشمي , ةيبلا ةيئاوبد نا مسا لك كك أ رانا

 عمجتلا تغلأ ةيروتسدلا ةمكحملا . . اذه ىلع صن روتسدلا نأ مكل لوقأ نكلو « اذه

 . «نيواودلا لخاد عمجتلا ىلع تقبأو ىجراخلا

 تاوقلا أطخ سيل لصح ام نأ لوقأو « شبرحلا ةيناويد ىف لصح ام ىنلآ دقل»

 تنك انأ . . ناوخإلا ضعب تافرصت نم . . ضعبلا نم أطخ فسألل هنكلو . ةصاخلا

 هصيه لمعو صخش ءاج فسألا عمو « قئاقد سمخ مهؤاطعا متو . . نوفلتلا ىلع

 . . انبجعي لصح ام نأ اونظت الو . لصح ىللا لصحو . . لدبتي هلك عضولا لعجو

 . «انلؤي لصح ام نإف سكعلاب لب

 ىلع ظفاح يذلا نم . . «روتسدلا الإ» 07 0 00

 ا ا و

 نويزفلتلا ىف لقني كثيدحو « ةمألا سلجم ىف بئانك ثدحتلا قح كدنع

 ل و

 تحت تاسسؤم اهلك شيجلاو ينطولا سرحملاو ةيلحخادلا . ١ ةرداص يرماوأ»

 : ةيناويدلا يف ثدحتتلا عنمأ ال . أذفان يرمأ ىقبيسو . . ردص دق يرمأ « يترمإ

 امأ ء اهيف سلجت سانلاو ةقيدحلا لخاد يساركلا عض « لزنملا لخاد ةقيدحلا كدنعو

 نم موي يف هلبقن نلو هلبقن ملام اذهف ةنتفلا ىلع سانلا ضيرحت متيو عراشلا يف

 . «مايألا

 ام» ضعبلل لاق ىفشتسملا نأ لب « شارفلا حيرط دحأ كانه نكي مل هلل دمحلا نكلو

 . «هتمدخو مهدلبل مهيدهي
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 يتلا تاتيشناملا . . دلبلا نمأ ىلع ظفاحتت نأ ىنمتأو فحصلا نم وجرأ انأ»

 . . متئش املثم ةفاحصك اودقتنا « ةنتفلا نم ًاعون عرزت نأ نكمي يتلا يه اهنوعضت

 نا اذه . . ليوهتلا رش اوقتا نكلو « كلذ عنمي ءيش الو . . رارحأ متنأف
 0 مهريغو . . ءوده تارامإلا.. ءوده رطق .. ملاعلا اوفوش « هيلع اوظفاحف هنوبحت

 ؟«تيوكلا يف نحن اذامل . . ءودهلاب رعشن ال نحن اذامل نكلو

 هللا رثك لوقأ نكلو « ئطخا نم لوقن ال شبرحلا ةيناويد يف لصح ام نأشب»

 مدقأ « لصح ال اهيرشاوهدقو اوقف نيذلا ةيولألاو رابكلا طابضلاو . . ركسعلا ريخ

 . «هللا ةكرب ىلع اوريس مهل لوقأو .. مكلمع متيدأ مهل لوقأو ٠ يدييأتو ا

 الإ هللا ءاش نإ لحي نل ةمألا سلجمو .« سمي ملو « هيلع ظفاحن نحن روتسدلا»

 . مكرابتعا يف هوعضو مكل هدكؤأ ءيش اذه « ةيروتسدلا هتدم هلامكإ دعب

 مهدلب نمأو مهدلبف . . رومألا اوئدهي نأ ةمألا سلجم ءاضعأ انناوخإ ىلع ىنمتأ

 سيل . . دلبلا اذه يف لوألا لوؤسملا انأ . . نمألا نع لوؤسم انأو . . ءيش لك قوف

 . «ءارزولا سيئر سيلو ةيلخادلا ريزو

 هعدقت عمزملا ناوجتسالا نع هومس «سبقلا» ةديرج ريرخن سيئر لا امدنعو

 اهل سيل تاشكرح هذه» : هلوقب باجأ ءارزولا سيئرل «روتسدلا الإ» ةلتك اون نم

 اذإ . . نوردقي اذإ « نوناقلا قبطي نأ ةيلخادلا ريزو رمأ يذلا انأ . . انأ لوؤسملا « ىنعم

 . «ىنعم يذ ريغ رمألا نوكيس نكلو مهقح اذه نوبوجتسي لوبي

 تهجوت اذإ» : هومس لاق (« ةسايسلا) ةهديرج ريرحت سيئر بئان ىلع هتباجإ ىفو

 لك اولاق دقل . . ؟؟ةنايحخخ هذه تسيلأ « كدلب متسخلو ةيجراخلا مالعإلا لئاسو ىلإ

 متشيو ةيتيوك ريغ ةيعاذإ ةليسو نعل بهذي نأ نكلو ءرصان اي لحرإ اولاق ٠ : ءيش

 نا تادالا نم نيل اذهو 0 روجي ال اذهف ٠ اهيف هذلب تيوكلا

 «ركسعلا اومولت ال» :هومس لاق «حابصلا» ةديرج ريرحت سيئر ىلع هدر ىفو

 (ةينيسحلا ل : لوقي اذه . ةناهإلا ىلإ تضرعت نم انأ يننأك نيهأ اذإ يركسعلا

 ا ملأتنو ءاهيف ءاهيف ثدحتلا ديرن ال عيضاوم هذهو . . «بالك نييتيوكلا» لوقي ىللإو

 اصوصخو تيوكلا ىف عاضوألا لوح ثيدحلل ةيتيوكلا ةضراعملل لاجلا ةيرطقلا «ةريزجلا» ةانق تحتف )١(

 . شبرحلا ناويد ثادحأو ملسملا لصيف بئانلا نع ةناصحلا عفر ةلأسم
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 ةباصإ كانه نكت مل هلل دمحلاو . ٍباونلا ضعب عم شبرحلا ةيناويد يف لصح

 ردبي وأ علطيو « ةيولأ مهلك ,« طابضلا مكناوخإ اومولت ال . . لوقأف دوعأ نكلو « ةبعص
 . «؟يركسعلا ةمارك نم ىقب اذامو , ناسنإلا هلبقتي ال مهقح يف ئيس مالك

 ملسملا لصيف بئانلا» : هدمس لاق «رادلا» ةديرج ريرحت سيئر ىلع هدر يفو

 اذه ءرمألاب ةقالع اهل سيل ةموكحلا . . ؟اذاملو هلجأل ثدحت ةجضلا هذه لك . الثم

 دقل . مهلاومأ بحس ىلإ ءالمع عفدو هتعمسب سم هنأل هيلع ىوعد ماقأ ناقرب كنب

 علطي هللا ءاش نإو « ملسملا مكاحيل ةناصحلا عفر بلط ءاضقلاو , ىوعدلا - ماقأ
 «ائيرب

 وحن هجوتتس رومألا نأب عيمجلا نظ ءريمألا ومسل رشابملا لخدتلا اذهب
 . ىرخأ ةملك اهل ناك «روتسدلا الإ» نكل . . . ةئدهتلا

 ظل 1

 ةيراس يرماوأو ..لوؤسملا نأ: :ريمآلا
 عويس صم تتسم 0200 : نانلرتلا ةبق تحن ح .رطن لكحاشملا مج ةريسنلو ٌركعْسَفْلا 00 كم

 تياونبا مس تب

 )١( ةيتيوكلا نطولا ةديرج « ١7-1١15- 7١٠١”ص و .
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 تلاثلا لصفلا

 يبرعلا عيبرلا





 تراصو تعاض العف .. عيصت تغب دلبلا»

 ظ . (ىضوفلا

 (11 7-1-1  حابصلا دمحألا حابص تيوكلا ريمأ)

 . «يرماوأ . . . ذفنت تناك ةصاخلا تاوقلا : ريمألا»

 نم رشع ثلاثلا ىف «يارلا» ةديرحل ىلوألا ةحفصلا ردص ناونعلا اذه ردصت

 تاءارجإلا نع لوؤسملا لوح تانهكتلا قيرط ريمألا ومس عطق اذهبو « 30٠١ ربمسيد
 طخ ىلع هسفن ريمألا ومس لخدأ كلذبو « شبرحلا ناويد عمجت هاجت ةذختملا ةينمألا

 مهباوجتساب اومدقت نيذلا «روتسدلا الإ» ةلتك باونو ءارزولا سيئر نيب ةهجاوملا

 «ىنطولا لمعلا ةلتك» ىلإ الملا حلاص ىمتني امنيب « «ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلا»

 باون اهيف عمتجي ىتلا ىلوألا ةرملا هذه تناك « تيوكلا يف ىلاربيللا رايتلا لثمت يتلا

 2٠٠١5 ماعلا يف ةيباختنالا رئاودلا صيلقت ةلمح ذنم دحاو يأر ىلع لتكلا هذه

 ىف «ىنعم اهل سيل ىتلا تاشكرحلا»ب ناوجتسالا اذه ريمألا ومس فصو دقو

 نكي مل هنإف . ةموكحلا نع ةيسايسلا هتيلوؤسم نم مغرلابو « ءارزولا سيئر امأ
 3 شبرحلا ناويد يف مهريهامجو ناونلا ةمجاهم رمألا رادصإ نع - رشابملا - لوؤسملا

 - ضعبلا - ربتعا ثيح ةيسايسلا ةحاسلا «روتسدلا الإ» ةلتك ةوطخ تلعشأ دقو

 الإ « ءارزولا سيئر لالخ نم ريمألا ومسل ةرشابم «ةبساحم» ةلزنمب |اوجتسالا اذه

 - طقف - مهنأو ريمألاب ةقالع هل سيل مهباوجتسا نأ ىلع اورصأ ةلتكلا يديؤم نأ

 تامرحل ةصاخملا تاوقلا كاهتنا ىلع ءارزولا سيئر ةبساحم يف مهبجاوب لوموقي

 . سانلا ةمارك ىلع ءادتعالاو تويبلا



 ديؤم نيب هسفن ىلع عمتمتا مسقنا ؛ نيفرطلا نيب لدابتملا ديعصتلا اذه مامأ

 نع ريبعتلاب ةيعامتجالاو ةيسايسلا تايلاعفلا تردابف « باوجتسالل ضراعمو
 ةينيدلا ىواتفلاو ةيسايسلا تاحيرصتلاب فحصلا تألتما ف ههاجت اهفقاوم

 اذهل نيضفارلا لئابقلا خويشو لامعألا لاجرو نيواودلا داورل ةعوفدملا تانالعإلاو
 . دالبلا ىف تاقاقشنا نم هببس امو ناوجتسالا

 تاودنلا نم ديدعلا مهوديؤمو باوجتسالا ومدقم دقع ءرخآلا فرطلا ىلع

 ىلع ءالؤه صرحو . مهباوجتسال جيورتلاو ريهامجلا دييأت بسكل تاعمجتلاو
 درط ىلع كاربلا ملسم بئانلا مهثح ثيح « ةيلبقلا قطانملا ىلع مهتاودن ىف زيكرتلا
 يف بابشلا سامح لعشأ ام . ةصاخلا مهنيواود نم باوجتسالا ديؤي ال بئان يأ
 باوجتسالل مهدييأت نم دكأتلل مهنيواودو مهتويب يف «نيددرتملا» باونلا ةقحالم

 . (١)ةمألا ةماركل ًاراصتنا

 سلجم ىنبم لوح ةينمألا تاوقلا ترشتنا . ربمسيد نم نيرشعلاو نماثلا يفو

 «لحي نل ةمالا سلجمو سمي نل روتسدلا» نأ ريرحتلا ءاسؤرل دكأ هومس

 ةصاخلا تاوقلا :ريمألا
 يرماوأ ...ذفنت تناك

 ؟تاعمجتلا يف ةلبنق ثيبخ صخش ىمر ولاذام 0
 بهشلا ةزمضم هيف ةبيه هل سيل يذلا كبلا ن ْ

 حيحص ريغ ءارزولا سيئر باوجتسا ...ينهجاويظ لوخسم كانه ناكاذإ ح١

 (ةيتيوكلا يارلا)

 يارلا ةنيرج ء 17٠١-1١17-70١١ ةيتيوكلا نطولا ةديرج ١6-١7-2070١١ ةيتيوكلا نطولا ةديرج )١(

 . ١ص 11-17١1١١ ا/و 75و 7٠6 ةيتيوكلا نطولا ةديرج 0117-1١17-7١١١ ةيتيوكلا
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 جراخ بغشلا لامعأو رهمجنلا نود ةلوليحلل ةددشم ةينمأ تاءارجإ تضرفو ةمألا
 ةموكحلا تبلط ةسلجلا ةيادب عمو ؛ «روتسدلا الإ» ةلتك اون ضارتعا راثأ ام سلجلا

 نم ةعاقلا ء تح "17 لباقم اوف ب سلجما قفاوف « ةيرس ىلإ اهليوحت

 ال هيمدقم نأ ىلع الملا حلاص تنئانلا هيف لكأ يذلا ناوجتسالا أدبو ريهامجلا

 اوبوجتساو نوؤاشت ام اولوق» : لاق نيح هتاهيجوت نوقبطي لب « ريمألا ومس نودحتي

  مهيلع ءارزولا سيئر در ناونلا ةعفارم نم ءاهتنالا دعبو ,. «سلجما لخاد نوؤاشت نم

 نم ةيناث ةلوج يف دالبلا لخدتل سيئرلا عم «نواعتلا مدعا) بلطب اون ةرشع مدقتف

 . كاذ وأ قيرفلا اذه ةحلصمل اهرييغتل ساونلا ىلع طغضلاو فقاوملا برح

 رمألا يلو ةعاط

 نلعأ ثيح ائيشف اًئيش فشكتلاب باونلا فقاوم تأدب « ديدجلا ماعلا ةيادب عم

 دعب («نواعتلا مدع» باتكل اههدتمات مدع نع ةودعلا دكا ةليوخلا دمحم نابئانلا

 كارغلا ءايحإ)» ةيعمج تردصأ ا ) نيدلا لاجر يأرل ًالاثتماو مهيبحخان ةراشتسا

 زاب نبا» نأو عرش ة ةموسحم ارمألا يلو ةعاط» ةلأسم نأ هيف تدكأ انايب «يمالسإلا

 2 (ميظع رشو ريبك داسف نم كلذ يف امل مهيلع جورخلا الو ةالولا ةعزانم زاوج مدع دكأ

 . «حاوبلا ركل ىف عقو نإ الإ يلولا ىلع جورخلا مدع ىلع اوعمجأ ةنسلا ٍلهأ» نأو

 نونا نشف ارش نركت ملسملا مكاحلا ةحيصن» نأ ىلع ةيعمجلا نايب هدنك اضنأ

 نم هللا جرف مهراظتناو هلهأ ربصو ناطلس يأ ملظ نم ىوقأ قحلا ةملك» نأو « (رييعت الو

 لئابقلا خويش ضعبو ةيعيشلا ةفئاطلا باون نلعأ كلذ دعب , «لطابلا راسكنا لماوع

 1 رمألا يلو ةعاط ىلع مهصرحو باتكلل مهدييأت مدع نع ةيناثلا ةرئادلا ءاهجوو

 ردع نواعتلا 0 باعك ضفر نيله 0 5١1١ رياني نم سماخلا يو

 تيوصتب تيا ىرخألا اطال أ 6 اي مد يف ةكراشملا «ينطولا

 يذلا ديحولا ىعيشلا بئانلا كلذب حبصيل ؛ نواعتلا مدعل 0 روج نسح كيئاذلا

 نطولا ةديرج . 7١ص *-١-7١١١ ةيتيوكلا نطولا ةديرج « ١-1١-730١1١١ ةيتيوكلا نطولا ةديرج )١(

 : لو +و هو ؟ ةيتيوكلا
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 ديزمو دامحو ةودعلاو هليوحلا تايباويد لوخد تلواح دوشحو عيماجم
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 كيج َّ
 يسال اهيشنش ماعس ةيناجير ملأ نوهيجتساو صلع حاترمو ءايعأ لش يف رهشا ديرما

 ,كاربلاو يئابطبطلاو يرجنعلاو غاوصلاو شسبرحلا.و ..عوطملا نيب ىرخ او ملسملاو فالقلا نيب ةشوه

 00 ا يالإي 0 سوفت !تكشوأ ىدايألاو ..تكباشت سوفنلا

 ينم سابا نيس زو اتا نمانس

 ةنفلرداواسا:نيوينسلاقافلادبع
 ْ بو هانم نم رئانبع خيا اعد

 20111 نع لوضيعلا يسلإ لد مر باوجكسا

 يم : نسم 0 ْ رمصم

 معي رجس سم جلي انا ناس برب رابعا دياي بع سس م ا ١
 يبس ربحي ديا 4-2 يع يسب دل لأ نو يحج ديس يفع متاع ةالسلاو .نيمثاعلا بر هم

 اصيب د اب رب اجو يئس تطل... كاوفسما الا يأ وسلا :دعيو نيعسبأ هيو هلأ ىلعو كت قيقا نيت بونفا

 .هسكاةيفياسيسةن# نع لولا مالا سلجم باوش يماودا دستلاناو بيعاف
 + 84 نيسبس بيا يبه لارسلاب .. ىتإ يطفي كلذ نال كارز را سقجس سيئر ومس ةلداسسمع
 ؟ة بيساو عزاب تنم دالبلا يمل رسسسلا يباس ةرضم باشجب ساسسملا

 1 ةعفرو .ةملكلل اممجو ةئئالل اء رد اده مهلومدع نركيسمو هلل

 بع هدب يفز .عيمجل افرشو
 | مت 0ر6 يس يلا مكيديأ نبب ترومش تيوكلا !رعبش آلا رجرأو

 هب و 0 «متحير بعنلو اولشفتف اومزانت الوؤ

 باوجتسالا لوح « ةيباين « ةينيد « ةيلبق تابذاجت
 (ةفلتح ١ .٠
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 انبي يتعوسا يلا يتسع ع طيحرتا» سوسو. سم جطلا مرت لسا رع ةمرسب يهل را ير رع ج جوظج و سارا نتبع البلا ريعأ وعسلا بحاص ةرضمل ةماطلاو عمسلا .. دكؤن
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 ماخ# نا لوم
 رايمتاف دل

 .حيسملا ماليش لب يفطر لحما يع يفق ج فقل لا ةبيسنحيحسلا دب .رتعميما ج ييبئاسلال ندن جييسات :يقطحخ أ ةفجيصلا داسبا» اجرت ..قل
 نايس ةدياعملب ييديرودم طيح يب ١" نع ريتا امسح ايويس#ا ارسم دييجو ذياب ريح نيب انوا نجح "اههحسلاعمل تيدي زب .ةةايربق#ا بجمع جالي ا رساتخ ساق

 رت ريس ديو . يسري جب يب رزلاجسج لا . لاقل. .ييج ديباج ل اا جيم ايلاف ير دلل دجابري وتلا وجبل جبت جراج نفل جامي 7: ريع «هاجدت# ديهفلا# يجب
 نياوتحبلا ايي بدمي .بجلا ذمبست ليلا نيجي مسدد .ةنوومطت اطفادبما 71: و, ١ ميتا قيبم طمعا نح رج نأ ريعلاص ةحيط رب لف رج

 جي لسقار# مدع عب مابسلا ج ييبلاج طفاش لب نيس رخل رجتطوويبوم يعج ردت ينوب »عاج وب ليجمع ممل ريس طولا جاع اليرطجلا بلاوي رب جويا
 معي ارك بشي د01 اواو يعل يد .ءايحنسلا يلا ليوا هيي ديل نيف دج لوب ليفت يعدل زجل عب ةةفحوطما بدمج رو ربلاةنبب وف اين اع واسم بث

 ناش و كب رطعيا لوفجي ام هز

 رطب ةليش
 داطسا نطيل اذه سضرأ يع نيسيلكا مضيع هزيل هيشانت#

 ما ركلا حابسصلا لآ ةريسأل و نطميلا اذهل اندمتناو اناالر دهن

 ةينحلا ي عملا هل لوقب ب مديؤيب ام هيوؤلو هرقواب فد
 نيايبأي نيسورأب هنع دينن نظرا ذذه رودس يف ًاخسار كاب ايتام انسوع ةمدك اندهدبسو

 اديب نفل هلا رولا نأ هيل ةضسإلا ديري مأ وسب استطوي دي ري يل جيمس نلو هب رثا نينو هينطولا هتدحو سحبتم
 ا ةيليتالاو ةيروتسلاتاسساإج زتطتي انتادايلاب ديلا رطل ل ادنتال وادم يطع ملا ديازي نأ لابللت | عيسفل نام, تمركلا#

 أ دوم مهيااولاج عرض مهين كب يحلم لوطا دبا ميس هيفا تابعو
 | ءاج رلاو نمألا ةمعن اهيلع مايأو ؛ اهيحضو نه ريغأي تييوكلا ذل ةخح

 باوجتسالا هاجتا اهفقاوم لوح ةيتيوكلا لئابقلا تانايب

 (ةفلت 2 . ( 5
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 ينوميملا
 « ةضراعملا عم ةديدج ةحفص حتف دمحملا رصان خيشلا لواح . باوجتساللا دعب

 نييسايسلا نيطشانلاو نييمالعإلا نم ةعومجم دض ةعوفرملا هاياضق طاقسإب ردابف

 مل ةلواحملا هذه نكل « يمسولا ديبع روتكدلا ليبس ءالخإ ىلإ ةفاضإإلاب , اهنم نيبرقملا
 ءانثأ يريطملا ينوميملا دمحم باشلا نطاوملا يفوت رياني نم رشع يداحلا يفف « حجنت

 لبق نم بيذعتلل هضرعت لوح كشلا راثأ ام يدمحألا ثحابم ةرادإ ىف هزاجتحا

 نيب ديدج مادص ىلإ لوحتتو ةلكشملا مقافتت نأ لبقو « ةيلخادلا ةرازو لاجر
 تلاق نطاوملا ةافو تاسبالمو نابسأ هيف تحضوأ ًاثايب ةرازولا تردضأ : نيتطلسلا
 : ىتألا هيف

 نيب هلقانت متام لوح ماعلا يأرلل قئاقحلا حيضوتو ةيفافشلا أدبم نم ًاقالطنا»

 نيمهتملا دحأ ضرعت نأشب ةمألا سلجم ءاضعأ ضعبل ةبوسنملا تاحيرصتلاو ضعبلا

 ماعلا يأرلا طيحت نأ ةيلخادلا ةرازو دوت . . . هتافو ىلإ ىدأ امم قيقحتلا ءانثأ بيذعتلل

 : يلي اميف تصخلت ىتلاو عوضوملا اذه تاسبالمو فورظب

 دعب خويشلا بيلج ةقطنمب 8-١-٠١١١ قفاوملا تبسلا موي مهتملا طبض مت-١

 هطبض مت دقو « ةيحورلا تابورشملاب هراجتال ةماعلا ةباينلا نم نذإ رادصتسا

 (لبيل دير) رمخ ةجاجز (؟4) ددع ىلع هتزوحب رثع ثيح دوهشملا مرجلاب
 . رومخْلا ىف هراجتاب فرتعا دقو

 ثيح « هطبضب ةفلكملا ةوقلل مهتملا نم ةمواقم طبضلا ةيلمع بحاص دقو -؟
 رارفلاب ذالو « هل ةقفارملا ةوقلاو طباضلا نعط الواحم (نيكس) ةداح ةلآ رهشأ

 يف هلغتسا (يىبشخ حول» لوانت هترصاحم دعبو تايانبلا زارنا اقليم

 جتن دقو هيلع ةرطيسلا تمت دق هنأ الإ . ةكراشملا ةوقلا دارفأو طباضلا برض

 . ةيبطلا ريراقتلاب ةفوصوملا تاباصإلاب ةوقلا دارفأ ضعب ةباصإ كلذ نع

 ةماعلا ةباينلا نم نذإ رادصتسا دعب « ةميرجلاب ًاسبلتم طبض دق مهتملا ناك الو
 لوصحلل وعدي ام كانه سيلف مث نمو « هتميرجب فرتعا دقو . . شيتفتلاو طبضلاب

 ةماعلا ةباينلا ىلإ هلاسرإ ىوس قبتي مل ثيح « هاركإ وأ طغض تحت تافارتعا يأ ىلع

 مت كلذ ءوض ىلعو , هردصب مالآب رعشي هنأب مهتملا دافأ دقو « هلايح اهنوؤش ذاختال
 ملألا تاذب رعش ةرتف دعبو هل مزاللا ءارجإب نوفعسملا ماق ثيح فاعسإلا ءاعدتسا
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 . كانه ةينملا هتفاو ثيح يدمحألاب تيوكلا طفن ةكرش ىفشتسم ىلإ هلقن متو
 : ىهو مئارج ةدع ىف هطبض مت نأ قبس دق مهتملا . . نأب املع

 . ىطاعتلا دصقب ةردخم داوم ةزايح -

 1 تاركسم ءارش وأ جيورت -

 . ةيحور تابورشم ريثأت تحت ةبكرم ةدايق -
 . غيلبلا ىذألاو سرمفلاب ءادتعا -

 اهعابتا مت يتلا تاءارجالا ةمالس نم دكأتلا ىلع ةرازولا صرح نم ًاقالطناو
 ييدايق ضعب نم ةنحل ليكشت مت دقف « ةطرشلا لبق نم تازواجت ةيأ دوجو مدعو

 يعرشلا بطلا ىلإ ةثحلا ةلاحإ تمت دقو . . عوضوملا اذه 50 يف قيقحتلل ةرازولا
 ١)«قيقحتلا ةطلس لبق نم

 نينطاوملا ىلع يدتعت ةرازو دوقأ نأ ينفرشي ال
 ةيلخادلا ريزو باونلا مهتاو ء ةمألا سلجم ىلاتلا مويلا ةسلج نايبلا اذه لعشأ

 يواميكلا ىلع» ب 0 هلت يلادلا هنت قي نسيااستلاو بذكلاب
 لصو ينوميملا نأو ةيبطلا ريراقتلا تروز ةيلخادلا ةرازو نأ ىلع رصأو ؛ (1)«فاحصلاو
 . تيذعتلا نحن 50 يدمحألا ىفشتسم ىلإ

 ينفرشي الو ىضرأ ال» : اهيف لاق ةملكب تاماهتالا هذه ىلع ةيلخادلا ريزو در
 ةنجل» ليكشت ىلع كلذ دعب سلجملا توصو « «نينطاوملا ىلع يدتعت ةرازو دوقأ نأ

 . ثداحلا تاسبالم ىف قيقحتلل «ةيسامخ

 ةيلامتحا ىلإ تحل ىتلا ةيبطلا ريراقتلا جئانن روهظ دعبو « يلاعلا مويلا يفو
 ةموكحلا نم هتلاقتسا ميدقتب ةيلخادلا ريزو ماق ء بيذعتلل ينوميملا نطاوملا ضرعت
 باونلا مدقتف , هل عفشت مل ةلاقتسالا هذه نأ الإ . هسفن ىلع هعطق يذلا دهعتلل ءافو

 . 57لص ( ١5-١-5١1١ ةيتيوكلا نطولا ةديرج(١)

 دحأ وهو . نيسح مادص مكح ءانثأ ةيقارعلا تادايقلا رابك دحأ ديجملا نسح ىلع وه يواميكلا ىلع )١(

 تبرح لالخ يقارعلا مالعإلا ريزو وه فاحصلا لدمحمو يواميكلا حالسلاب داركألا برصب نيمهتملا

 : ةميزهلا تلح نأ ىلإ برحلا ىف ةيقارعلا تاراصتنالا ماعلا يأرلل روصي ناك يذلا "5#

 ىف



 نم نيرشعلاو عبارلا يف بواجتساب نالمنلا ملاسو يرزيوملا بيعشو يئابطبطلا ديلو
 ةلفاحلا ةيساوسلا ةنلر هلا ويزرلا وهج ىلع وارسال هدو ورا

 ١)ةيرجلا هذه نع
 . ةيضقلاب نيمهتملا ثحابملا لاجر تافارتعا يلاوت عم باوجتسالا ميدقت نمازت

 ملوهف٠ مهل ينوميملا ةمواقمب ةيلوألا مهتاءاعدا فيز نع تاقيقحتلا تفشك ثيح

 ةرودهظأ ايضنأ + ةرازؤلا ناي يف ةروكذملا مهتلاب اسنلعم هيلع ضنبقلا متي ملو مواقي

 ىتلا ةيلخادلا ةرازوو ةلودلا ةزهجأ هنم ىناعت يذلا للخلاو بيستلا ىدم تاقيقحتلا

 هب باهذلاو تادنتسم الب سبحلا نم ينوميملا جارخإ ثحابملا لاجر اهببسب عاطتسا
 ىلا فز هش هنو لك هدب عقر كانك ونوال راك ةقطنإول !"١ نحنا رج حا ىلإ
 ريزولا ةلاقتسا لوبق ريغ رايخ ةموكحلا مامأ دعي مل  حئاضفلا هذه مامأ « !"!هلتقم
 دومحلا لهتسا دقو « هناكم حابصلا دومحلا دمحأ خيشلا قبسألا ةيلخادلا ريزو نييعتو

 روتسدلاو نوناقلاب همازتلا نع مهل نرعيل ةضراعملا تاودن ىدحإ لإ هجوتلاب هلمع

 ال تا 0 ناكم يف ةينمألا تاوقلا دوجو نأو « ريبعتلا ةيرح مهل حيتي يذلا

 اة هجورخ دعب ةودنلا نم باحسنالاب هتاوق دومحلا رمأ مثا مهعمق ل

 ٍ يبرعلا عيبرلا

 اثادحأ 50١١ ماعلا ةيادب تدهش . طسوألا قرشلا نم رخآلا بناجلا ىلع

 ءاتفتسا ىلع نادوسلا سونج ونطاوم توص ماعلا ةيادب عمف . ىسنت ال ةيخيرات

 ةجيتنلا تءاج دقو « لامشلا نع لاصفنالاو «ريصملا ريرقت قح» ليعفتل مهلوخي

 ةحاسم ةيبرعلا لودلا ربكأ نادوسلا دعي مل كلذب « /98 ب ةقفاوملا تاوصألا حاستكاب

 ةيحيسملا ةيبلغألا وذ «نادوسلا بونج»و « «نادوسلا» امه نيتلود ىلإ ماسقنالا دعب

 ىارلا ةديرج « 1١5-1-50١11١ ةيتيوكلا نطولا ةديرج . ”39ص 1١1-١-٠7٠١١١ ةيتيوكلا نطولا ةديرج )١(

 . ١ص ء 568-1-757١11 ةيتيوكلا

 )١( ةيشاملا ةيبرتب بغري نمل ةلودلا اهصصخت ضرأ ةعطق .

 مادعإب 7١١17 وينوي نم رشع ىناثلا يف ةيضقلا هذه يف ئئاهنلا اهمكح زييمتلا ةمكحم تردصأ (؟)

 . نيمهتملا ةيقب نجسو يناثلاو لوألا نيمهتملا
 . 3ص 4-7-7١١١ ةيتيوكلا يارلا ةديرج ء ١ص 14-١-7١١١ ةيتيوكلا يارلا ةديرج (4)
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 نم ديدعلا لاصفنالا ةيلمع تدهش دقو « ىرخألا ةيعيبطلا دراوملاو طفنلاب ينغلاو
 . هلقن موسرو طفنلا لاومأ ىلع تافالخلا ببسب نيتلودلا نيب تابارطضالا

 دعب سنوت يف ةدشاحلا ةيريهامجلا تارهاظتلا عالدنا ناكف رخآلا ثدحلا امأ

 ىلع اضارتعا هدسج ىف رانلا مارضإ ىلع يزيزعوبلا دمحم طيسبلا راضخلا عئاب مادقإ

 هذه ةلح تدعاصت دقو « هتعاضبل ةينمألا تاطلسلا ةرداصمو هبرضو هتناهإ

 نم ةئدهتلا يلع نب نيدباعلا نيز سيئرلا تالواحم نم مغرلاب ًايجيردت تارهاظتلا
 مادختسا ىلع نب لواح كلذ دعب « ىودج الب نكل تاللزانتلا ضعب ميدقت لالخ

 .« صخش ١٠٠لا براقيام لتقم درع تقاس امم تارهاظتلا عمق يف («ىنمألا لحلا»

 ريخألا هافنم ىلإ |رهلا ىوس همامأ قبي ملو ريهامجلا حبك يف اًضيأَر ايخلا اذه لشفف

 رياني نم رشع عبارلا يف هلابقتسا ىرخأ لود ضفر دعب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف
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 دايحلا ىلع يسنوتلا شيجلا فوقوب (نيمسايلا ةروث) ةيسنوتلا ةروثلا تزيمت

 ىلإ ةروشلا حاجن ىدأ دقو« و ”9 ىدم ىلع ريهامجلا عمق يف ةكراشملا هضفرو

 بابلا حتفو نييفنملا نم تارشعلا ةدوعو نييسايسلا ءانجسلا نم فاللآلا حارس قالطإ

 دالبلا ىلع «يطارقوميدلا يروتسدلا عمجتلا» فبزح رطيس نأ كنعت : بازحألا ددعتل

 . ًاماع نيرشعو ةثالث ىدم ىلع
 ةعبرأ مدقأ ء اهجئاتن لبقتو ةروثلا هذه عم لماعتلا نم ملاعلا نكمتي نأ لبقو

 ىلع ًاضارتعا «ةيزيزعوبلا» ةقيرطلا ىلع مهداسجأ يف نارعتلا مارضإ ىلع نييرصم

 سماخملا ديدحت عم كلذ .نمازت ءاهنم نوناعي ىتلا ةئيسلا ةيداصتقالا عاضوألا

 لكاشملا فلتخم ىلع ضارتعالل عراشلا ىلإ ريهامجلا لوزنل و رياني نم نيرشعلاو

 لبقتسملا نم سأيلاو ملظلاو عمقلاو ةلاطبلاو رقفلاك يرصملا بابشلا اهنم يناعي ىتلا

 رغصألا هنبال «هشرع» ثيروت يف كرابم ينسح سيئرلل ةحضاولا اياونلا ببسب
 ْ ْ 4 اكل

 يرصملا بابشلا نم فالآلا تارشعب «ريرحتلا ناديم» ألتما , ددحملا مويلا يفو

 هذهل ميظنتلاو قيسنتلل ينورتكلإلا يعامتجالا لصاوتلا لئاسو فيظوت يف عرب ىذلا

 يف ىلوألا ةرملل عمس يذلا يرصملا سيئرلا دض ةيروث ةطشنأ نم اهعبت امو ةرهاظتلا
 : (!!ماظنلا طاقسإ . . ديري . . بعشلا» ةخرص هتايح

 نيرا ير لاا ألا يوان ال يك فاي ند هال عم لداطسلا ةراجج نراخ
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 ةلاقإ لالخ نم ةنورملا ضعب رهظأ ةيادبلا يفف « «نيمسايلا راوث» عم يسنوتلا

 قيفش دمحأ قباسلا ريزولاو هل ًابئان (تارباخلا سيئر) ناميلس رمع نييعتو ةموكحلا
 ةنورملا هذه نكل « هنبال مكحلا ثيروتب هتبغر مدع نع ةحارص نالعإلاو ءارزولل أسيئر
 . رخآلا دعب اموي نيرهاظتملا دادعأ تديازتف عراشلا بضعغ صاصتما يف حجنت مل

 نيرهاظتملا عمقل ةينمألا تاوقلا دي قالطإ ىوس كرابم مامأ قبي ملاذهب

 عىجوف رياربف نم يناثلا يفو «. ببسلا تاذل «ةيجطلبلا» ىوق مادختسا ىلإ ةفاضإلاب

 لويخلا تاوهص نيطتمملا ةيجطلبلا نم حلسم موجهب «ريرحتلا ناديم» ىف نومصتعملا

 ةكرعملا هذه ترفسأ « ةرباغلا ةنمزألا كراعم لاتق ةحاسب هبشأ ناديملا حبصيل لامجلاو

 سميئرلا نيب ةدوملا رهظ تمصق ىتلا ةشقلا تناكف « ىحرجلاو ىلتقلا نم ديدعلا نع

 . 701١ رياربف نم عساتلا ةليل نويلملا قوف ام ىلإ مهدادعأ تديازت نيذلا نيرهاظتملاو
 ١ هبصنم نع يحنتلا يرصملا سيئرلا ضفرو « رهاظتلاب دوشحلا هذه رارمتسا عمو

 تأدب « نيرهاظتملا عمق نع هعانتماو دايحلا ىلع يرصملا شيجلا فوقو ىلإ ةفاضإلاب

 ىلإ يحنتلل كرابم ىلع لاهنت ىربكلا لودلا تاوعد تأدبو لدبتلاب ةيلودلا فقاوملا
 رياربف نم رشع يداحلا يف يرصملا نويزفلتلا ةشاش ىلع ناميلس رمع هبئان رهظ نأ

 مكح ماع نيثالث دعب مكحلا نع يرصملا سيئرلا يحنت نع ملاعلل نلعيله ١

 عضخو يحنتلا دعب هدلب ىف ءاقبلا ىلع كرابم رصأ دقو « ةيديدحلا ةضبقلاب رصم اهيف
 . هدض ةعوفرملا ىواكشلاو اياضقلا نم ديدعلا ىلع ةمكاحملل

 تلواح ثيح « اهلوح ةيلودلا فقاوملا فالتخا وهف ةيرصملا ةروثلا ىف ريثملا امأ

 نكل . طسوألا قرشلا يف مهألا اهفيلح بناجب فوقولا ةيادبلا يف ةيكيرمألا ةموكحلا
 كرابم سيئرلا ددهتو همعد نع عجارتت اهلعج هطاقسإ ىلع ةيرصملا ريهامجلا رارصإ
 ةيجيلخلا لودلا تفقو رخآلا بناجلا ىلع . ةطلسلاب هكسمت لاح ىف هنع اهتانوعم عطقب

 - ةياهنلا ىتح همعد تلواحو يرصملا سيئرلا بناجب (ةيدوعسلاو تارامإلاو تيوكلا)
 يتلا رطق مهتقيقش هتبسك يذلا ناهرلا ترسخ اهنأ الإ - بعشلا عم مادصلا نود

 ىف مهاس ام اذهو « كرابم ىلع ةروثلا معد ىف ةيمالعإلاو ةيداملا اهتاردق لك تشيج

 معادلا ركذ انه ىسنن الو ء. طسوألا قرشلا ىوتسم ىلع رطقل يميلقإلا رودلا محخضت

 اهدشرم صصخ ثيح « ةيمالسإلا ةيناريإلا ةيروهمجلا ىهو ةروثلل رخآلا ىميلقإلا

 ةغللاب مهبطاخف « ريرحتلا ناديم راوث ىلإ هتاباطخ دحأ يئنماخ ىلع ديسلا ىلعألا
 . ماظنلا طقسي ىتح مالستسالا مدعو ةروثلا يف رارمتسالا ىلع مهثحو ةيبرعلا
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 سيئرلا طوقس ربخ ةينيرحبلاو ةينميلاو ةيروسلاو ةيبيللا ريهامجلا تلبقتسا
 نيدايملاو تاحاسلا يف قالطنالل اهل رضخأ اءوض هتربتعاو « قربلا ةعرسب يرصملا

 نم رشع عبارلا ىف ذ رهاظتلاب ةينيرحبلا ريهامجلا تأدبف « ةصاخلا اهتاروث قيقحتل ةيلحملا

 ٠٠٠١ فرص نع كلملا نالعإ مغر «ةؤلؤللا راود» يف اهدوجو زكتراو 5١١١ رياربف
 تررق ءودهلا ىلإ ريهامجلا ةداعإ يف ةموكحلا لشف دعبو « ةرسأ لكل ينيرحب رانيد

 ماين مهو راودلا يف نيمصتعملا ىلع نمألا تاوق تمجهف ؛ «ىنمألا لحلا» مادختسا

 مهنم تارشعلا حرجو نيرهاظتم ةثالث لتق نع رفسأ ام « رياربف نم رشع عباسلا يف
 هيجوت ربع عضولا ةئثدهت (نيرحبلا دهع يلو) دمح نب ناملس خيشلا لواح

 ليحر تطرتشاو ةوعدلا هذهل بجتست مل ةضراعملا نأ الإ . ةضراعملا عم راوحلل ةوعد

 ةيادبل اياون نسح ةردابمك (كلملا مع) ةفيلخ لآ ةفيلخ خيشلا اهسأري ىتلا ةموكحلا
 نإف بلاطملا هذه يف ينيرحبلا بعشلا فئاوط فلتخم كارتشا نم مغرلابو « راوحلا
 تروصف « اهيلع «ةيفئاطلا» ةفص غابسإ يف حجن ةينيرحبلا ةموكحلل معادلا مالعإلا

 ضراعملا ةدوع تمهاس دقو « نيرحبلا يف ينّسلا مكحلا ماظن دض «ةيعيش» ةروث اهنأب

 ىلع هرارصإ دعب ًاصوصخ « ةركفلا هذه خيسرت يف عميشم نسح يعيشلا ينيرحبلا
 . (7١«بعشلا نم ةموكحلا نوكت نأو ةيروتسد ةكلم» ىلإ نيرحبلا لوحتب ةبلاطملا

 فقاوملا ماسقنا

 زومرو ةعيشلا فقوف « نيرحبلا ثادحأ عم ًابعشو ةموكح تيوكلا تلعافت
 زومر ىدصت امنيب « ةينيرحبلا ةضراعملا بناج ىلإ ناسنإلا قوقحو ةيندملا تارايتلا

 . ناريإل يجراخلا اهئالو ةجحب ةينيرحبلا ةضراعملل نيملسملا ناوخإلاو يفلسلا رايتلا
 دايحلا ىلع فوقولا - ريمألا ومس نم ةرشابم تاميلعتبو - ناكف ةيوكجلا فتقوم امأ

 ريمألا ومس لسرأ دقو « ةضراعملاو ةينيرحبلا ةموكحلا نيب طسوتلل ةداج تالواحم عم

 حتفو رظنلا تاهجو بيرقتل تبوكلا ىف ةيعيشلا ةفئاطلا ءاهجو مضي ًايبعش ًادفو
 (17ةموكحلاو دوست ةيق اعلا قون اوكلا كتاوت

 لالقتسالا ىلع ًاماع نيسمخ رورمب تيوكلا تالافتحا عم ةمزألا هذه تنمازت

 )١( ةيتيوكلا نطولا ةديرج  » 7١1١١1-1-174ص 80 .

 نه نت[ 11-- ةيتيوكلا نطولا ةديرج (؟) 11
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 حابصلا دمحألا حابص خيشلا يلوت ىلع تاونس سمخو ريرحتلا ىلع اماع نيرشعو

 لكل ( ةحنم» ىتيوك رانيد اهرب ةبسانملا هذهب ةموكحلا تملق لقو 2 دالبلا ةرامإ

 طاقسإ ةركفل ةموكحلا تجور ًاضيأ , ًارهش ١4 ةدمل يناجم نيومت ىلإ ةفاضإلاب نطاوم
 ومس داق كلذ دعب ؛ ةبسانملا هذهب ءافتحا نينطاوملا نع تاالاصتالاو ءابرهكلا ريتاوف

 نامع ةنطلس نيب ةيوخألا تاقالعلا ةداعإو حلصلا ةيلمع دمحألا حابص خيشلا ريمألا

 اهتهجو سسجتلاب تاماهتا اهب تببست ةعيطق دعب ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودو
 . ١7 يتارامإلا ةلودلا نمأ زاهجل ةنطلسلا

 لاح يف يميلقإلا اهرود ىلإ تيوكلا ةداعإ ىلإ علطتي حابص خيشلا ناك اذهب

 رومألا مامز تاالفنا الول حجنت عخرواك يتلاو 4 نيرحبلا يف ىرخألا هتطاسو حان

 تارامإلا ىلإ داعو ..طقسمو يبلظوبأ راز ريمألا

 نامغ عم تارامإلا ةحلاصمل ةيتيوك ةطاسو
 جيلخلل لاشرلم عورشم تبسلا نوثعبي «نواعتلاةيلام ءارزو ينيرحب رانبد نوبلم 40 ىلرألا اهتعفد نيرحبلا ىلإ ةيتيرك ةمنم
 بطخحلا حاط ..ريهألا ةهكشب تارامإلاو ةنماسلا نيب ةيتيوكلا ةطاسولا حاجن

 ةصاخ ةرايز يف برغملا ىلإ ومس « .كروش نع عرخن لو دقوا ةبصمب كومس :ريمأل دياز حب ةفيلخ
 ةعاس 24 يف تالحر 8 :ةحلاصملا ةردابم ليصافت فشكت يبقا

 ةقطنملا ريخلالإ نولمعت الف مككرحت معدأ :ريمألل سوباق

 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو نامع ةنطلس نيب ةحلاصملا دوقي دمحألا حابص خيشلا ومس

 (ةيتيوكلا سبقلا)

 ةيتيوكلا نطولا ةديرج « ١5-7-7١1١ ةيتيوكلا نطولا ةديرج « /1١1-1١-7١١١ ةيتيوكلا نطولا ةديرج )١(

 . ١ص , -7-7١11 غو” ةيتيوكلا نطولا ةديرج « 7011-1-9
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 ةموكحلا تماق 7١١١ سرام نم رشع نماثلا ىفف . نيفرطلا نم فقاوملا ديعصتو
 هقبس يذلا مويلا يفو « نورهاظتملا هيف عمتجي ناك يذلا «ةؤلؤللا راود» ةلازإب ةينيرحبلا
 ةيامح ةجحب نيرحبلل «ةريزجلا عردل)ا تاوق يجيلخلا نواعتلا سلجم لود تلسرأ

 كارحلل دح عضو ناك اهلوخدل حضاولا ببسلا نأ الإ . ةيموكحلا قفارملاو تآشنملا

 ةموكحلا دض ىلودلاو يميلقإلا ماعلا يأرلا ةوطخلا هذه تراثأ دقو « تارهاظتلاو

 . ةينيرحبلا ةضراعملا برضل تاوقلا هذه مادختسا نم ناريإ ترذح ثيح « ةينيرحبلا
 هتفصو يذلا راسملا اذه نم جيلخلا لود ةيكيرمألا ةيجراخلا ةريزو ترذح ًاضيأ
 0 «عئطاخلا»ب

 روتسدلا ليدعت لمشي ًايحالصإ ًاعورشم مدق نيرحبلا دهع يلو

 نيرحبلا ققنل جرخم «ةيتيوكلا ةفيرطلا»
 ةلقرعلل : نيرحبلا يف ةيمالسإلا ةيروهمجلا ٠ حرطت ةضراعملا يف ةيلقأ ٠ ةيبعش ةكراشمو تايحالصب بختتم ناملرب

 «ةكيسلا اهلدابم»ب ةينيوكلا ةردادملا ىلع قفاون ةينيرحبلا ةضراقملا

 رانلا ىئقطي راوحلا :نيرحبلاو تيوكلا
 ةدئار تيوكلا ةمكح :«يارلا» ل ناملسلا يلع قافولا ةلتك سيئر 0

 ةيحضتلا ىلع انئانبأ ةردقب نوقثاوو يناريإ لخدتب بئاطأ مل -
 « رفصلا ةطقن ىلإ انتعجرأو اهتادنجأب تلخد افارطأ نكل ةفيص ىلإ ةضراعملا عم لصوتن اندك»

 ريمالا رماوأ رظتنن :«يارلا» ل كورتملا يلع
 نيرحبلا ىلإ اددجم كرحتنل

 3 1 ! ب 35 لل :

 4 و اهم 03 1 ٠١ 0 0 : ا

 هوس 8 ا 1 00#
 1 : ا 7 م : 7 7 0# 7 5 9

17 3 38 0 2 

0 32 1 0 - 

: ١ 
7 

1 
 وح وهم ع... اله 2
 ةكقملل رقرفتسا معد يف ريمالل ةفرشم فظاوم دمع 8

 حاجنلا اهل بتكي مل يتلاو . نيرحبلا ةمزأ لحل ةيتيوكلا ةردابملا
 (ةلفاطحس تيصس)
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 !ناريإ ام كاردأ امو ناريإ

 يف ةيتيوك رصانع ةكراشم لوح ةيموكحلا تاحيرصتلا تبراضت . تيوكلا يف
 , 1)]ضراعمو ديؤم نيب ةموكحلا ىلع ةمألا سلجم ءاضعأ راثأ امم «ةريزجلا عرد» تاوق
 اذهب ةعيشلا نم سلجم ا ءاضعأ داشأف ةكراشملا مدع ىلإ تيوكلا تحل ةيادبلا يفف

 ةودلت ىف اهتسيئرو ةموكملا ىلغ افينع موجع ناوخألاو تلسلا نش امقيب هففولا
 شبرحلا ناعمج نيملسملا ناوخإلا بئان اهيف لاق «ةمألا تباوث عمجت» اهماقأ

 : (") ىلاعلا

 ىنه نم انلجرأ ىلع انيشم ول هللاو . . زجعتو اسخت هل لوقن يناريإلا عقنتسملا ىف

 لذخ يذلا ءارزولا سيئر ةلاقتسا الإ نييتيوكلا رابتعا دري ام لوقأ انأ . . ةحضاو

 ., («جيلخلا يف هئاقشأ مامأ يتيوكلا تعشلا

 : لاقف ناطلسلا دلاخ ىفلسلا بئانلا امأ
 ىف ةلودلاو ماظنلا فادهتسا ةيضقلا . . . تاحالصإ ةيضق تسيل ةيضقلا»

 عم فصن حار نحنف نيرحبلا دحاو يدنج لخد اذإ. ..اهتدايقو ةموكحلا

 . «؟!مكدنع ةبسح مهلام ؟!تيوكلا بعش نم (؟7/80لا توص نيو . . . يتيوك
 : ملسملا لصيف روتكدلا بئانلا لاق ةهرودبو

 . تيوكلا لهأ لثمي ال يلاحلا ةموكحلا فقوم نأ . . . تيوكلا لهأ مساب نلعأ»

 ام كاردأ امو ناريإ . .. هتموكحو هسفن لثمي وه اهئارزو سيئرو تيوكلا ةموكح امن
 جيلخلا ىلع مويلا لوألا رطخلا .. ةيفئاط ةلود ناريإ . . . رشلا سأر ىهف . . ناريإ

 )١( ةيتيوكلا نطولا ةديرج 17 7011-15-1١ص( .

 . 19-17-5١1١ « ؛رييغتلا» ةحاس يف «ةمألا تباوث عمجت» ةودن (؟)

 نوكتس ىلاتلابو .« ناطلسلا دلاخ يأر بسح 6 يهو تيوكلا يف ةنسلا ةبسن ىلإ انه ةراشإلا (؟)

 . ١6/ ةعيشلا ةبسن

51 



 قارعلا مويلا تذحخأو نانبل يف تحجمن ناريإ . .. ناريإ وه هديحوتو هلهأو هبوعشو

 يف ًادغو . . نيرحبلا ىف مويلاو . .. ةليمع ةيناريإ ةموكح يكلاملا ةموكحو

 . . . ؟!تيوكلا يف ناريإ ءالمع ونم فرعي ام دحأ مويلا . . . ناريإ تاططخم هذه
 بعل ىللإ جيلخلا نيهوك . . ؟!دمحملا رضان اي هفرعت ام . . . 7 جيلخلا نيهوك لوقأ انأ

 - اهنأب اهلكايه تبثت دعاق مويلا جيلخلا لود . . . كفلاحتو كتياعر يف تيوكلاب
 ال كلذل . . اهلخاد كرحت يأ هجاوت نأ عيطتست ال ًادج ةفيعض فسألا عم - اهضعب
 اذه هجاون نأ عيطتسن ىتح . . . نواعتلا سلجم لود نيب ةيقيقح ةدحو نم دب

 اذامل ؟كرتو رهش لك وأ كرتو ةنس لك ناريإ روزي دمحملا رصان خيشلا اذامل . . رشلا

 . «؟ةيدوعسلا روزي نأ بوغرم ريغ وأ هل داري ال وأ عيطتسي ال دمحملا رصان خيشلا

 : اهيف لاق ىتلا هتلخادمب ءاوضألا ىئابطبطلا ديلو بئانلا بلس « ةداعلاكو

 تاضرمتو نيضرم لسري دمحم رصانف . . . تاوقو شيدج لسري جيلخلا ناك اذإ»
 ىلإ ناكملا اذه نم وعدن نحن . . . ؟تاضرم ىلإ ةجاحب نيرحبلا له . . . نيرحبلل

 .. ةدحاو ةيجيلخ ةلود ىلإ وعدن . . دحاو يجيلخ نايك ىلإ . . ةيجيلخ ةدحو

 اهماظنو اهرصانعب ةلود لك ظفتحتو . . . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا اهزكرم نوكي
 ىفكو مذرشت ىفك . . ةدحاولا ةيجراخلاو دحاولا شيلا ةلودلا هذهل نوكيو ىلخادلا

 . . . اهصانتقال ةلهس ةمقل تيوكلا نم ادغو . . . نيرحبلا نم دمت ناريإ نأل عايض

 . «ةيوفصلا عامطألاو ةيناريإلا عامطألا نم ةياقولل ليبسلا وه دحوتلا نكل

 : لمكأو

 اوبلاطو قيرطلا اوعطق» مه . . طقف مهيأر نع نوربعي نيرحبلا يف نيرهاظتملا تيل

 قفارم ىلع ءاليتسالاب اوماقو .. . ةيكلملا نم الدب ةيروهمجب اوبلاطو ماظنلا رييغتب
 نع ًالضف . . اهريغو تاقرطلا ريكست يف سانلا حلاصم اولطعو تايفشتسملا لثم
 نوبلاطي . . اذه لكو نيميقملاو كانه نينطاوملا ىلع ءادتعالاو ةطرشلا ىلع ءادتعالا

 . «ىضوفلا نع عافدلا زوجي ال . . زوجي ال ىضوفلا نع عافدلا . . . مهنع عافدلاب

 اهنأب نيهاشلا ةماسأ اهلثمم ناسل ىلع «ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلا» تنلعأ دقو

 ديدعلاب ربكألا ةصحلا كلام وهو « رديح دومحم ىعيشلا لامعألا لجر (جيلخلا نيهوك» ب دوصقملا )١(

 . دمحملا رصان خيشلا ءارزولا سيئرل ةيلاوملا ةيفحصلاو ةينويزفلتلا ةيمالعإلا تاسسؤملا نم
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 بلق عم مايألا نم موي يف نوكت نلو مل اهنكلو . . ةيسايسلا ةمظنألا ريوطت عم»
 ضفرن اننإ . .. ةيجراخو ةيبرغ ةمظنأ عبتت تايروهمج ةماقإل ةوعدلاو ةمظنألا

 قح نم . . ةقطنملا يف مخض ىناريإ عورشم كلانه . . ةقطنملا يف ىناريؤإلا عورشملا

 «ةريزجلا عرد» تاوقب نيعتست نأ . . نيرحبلا ةكلمم بجاو نم لب . . نيرحبلا ةكلم

 يف مكناوخإو . . اهلذخن نلو اهعم نحن . . . اهتاسسؤمو اهبعشو اهماظن ةيامحل
 . «ةموكحلا اهيأ دودحلا اوحتفاف . فوفصلا ةمدقم ىف ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةكرحلا

 «شيجلا لاسرإ ديري بعشلا» ةحيصو ريبكتلا كرات ريق ديدرت نيبو

 : ًالئاق «ةريزجلا عرد» تاوقب فياه دمحم بئانلا بحر

 يف مدختسي نأ نكمم «ةريزجلا عرد» نأ هنيطايش هلا سوسؤتو مويلا يعدي نم»

 ناك اذإ تيوكلا يف ىتح ةريزجلا عرد مدختسميل . . اب رهو» لقا كرفت . . :«تيولكلا

 يف يفخت يتلا بازحألا ضعب كانه ناك اذإو .. تق ني سعت يعم

 يف اهلو تيوكلاب ًارش ديرت بازحأ كانه ناك اذإ .. .هيلبم هللا ام اهرودص

 نيرحبلا يف مدختسي . . ةريزجلا عردب ًابحرمو ًالهأف . . . ةريرش اياون مايألا بطقتسم

 عرد يف انئانبأ نم فاخن ال نحنف . . ةكلمملا يف مدختسيو تيوكلا يف مدختسيو

 نيثباعلا ثبع نم ةريزجلا هذهل عرد وه . . ىمسم ىلع مسا وه ةريزجلا عردف . . ةريزجلا

 اهفناعز نع رابغلا ضفنت تأدب يتلا ةفرطتملا بازحألا كلتو . . . نيدئاكلا ديكو

 يتلا ةقيقحلا يه هذه . . تانينامثلا مايأ تعمق نأ دعب ىرخأ ةرم لطتو اهسوؤرو

 . «شيجلا لاسرإ ديري معن بعشلا . . . ءارزولا سيئر اهعمسي نأ بجي

 ةكلمملا يف ةض ا ةطلسلا نيب عاضوألا ةثدهتل راوحلا مووفاتو يس 28 لضفت

 0 كا 0 9 ةيوحلا
 انشيجل ةرهاظلا يدايألا خطلن تدلك ةنتف ىدافت :ةلزلزلا ..ةعاجشلا ينام ىمسأ لجسو نيينيرحبلا انناوخا حارج ممسنب رارقلا :رهوج <

 «ةريزجلا عرد» ةدايق تحت نيرحبلل ةيتيوكلا تاوقلا لاسرإ ةيضق يف ةموكحلا فقاوم ددرت

 (ةيتيوكلا مويلا ملاع)
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 تاو لاسرإ ميعل تبسلا ءارزولا سير ةلءاسم اوناعأو ةقطنملا يسرافلا وزفلا ةمجاومب اوبلاط ءاطشنو باون

 دمحملا رصان باوجتسا : نيرحبلا ةعزف
 :ديزم نيسح ام:ةنغلادهف -بلسلالصبف نلطلسلادلاخ نل:شيرعلانطمم :فياه دصم

 ةناهملاو بعصلا ةلوطمثدحي ديلا ل اسأس انتموكحعنيأ 2 نيريباا طاقسإ دبري يف بعالتت ناريإ
 ..ةلجرم اسيا تيوكعلا لزعل هترازمدعزع تاوصأنم 2 ينارإإل عقتساا يف عمقتو ةقطنملا

 ةهجاومو اطصمنع ١ مدنو..ةيديعسلل ابصش نم 9085 ولىضن,:لوتن ةيملسلاتارهاظملا
 ةبجاوسرفلا يجيظلا 202 نيرعبل تاوقلاسرأ شيلا اولسريظ 22١ يشم ادا يشمن !؟اهنم مهنيلف

 حالف / يناضل" هللا فيض دعم
 «غاوصلا ةيجيظةلود 2 فقوم:ةيمروب دحونل :ريطملا

 :ينيسهلا انيولق شيجب ةدحاو ةييكملا فصلا
 ةيفئاط اهودارأ مل ناو نيرعبلا انحاورأو ةيجراخو دحاو ١ انسفو ..ئبس يمالسإلا

 مهرمس بلقتاف تاوقلا بمذت ءادف اهزكرم .ةدحاو 2 ةدنجألاعم مقرلا اوفرعيل
 مهيلع نمت بهذن نيرعبلل ةيدوعسلا ةيسرافلا !بعصلا

 ةينيرحبلا ةموكحلل ادييأت تيوكلا يف (ةينسلا) ةيمالسإلا تارايتلا «ةعزف»

 (ةيتيوكلا نطولا)

 ةلمجلاب تاباوجتسا

 ةيتيوكلا ةيرحبلا تاوقلا لاسرإ ىوس ةموكحلا مامأ دعي مل ء طوغضلا هذه مامأ

 عافدلا يف تكراش دق نوكت كلذبف « «نيفرطلا ءاضرإل طسو لح»ك نيرحبلا ىلإ

 ةينيرحبلا ةضراعملاو ةيرحبلا ةوقلا نيب ةهجاوم لوصح تاالامتحا نكل « نيرحبلا نع
 ةيمالعإلا ةحاسلا لاعتشا يف بذبذتملا فقوملا اذه مهاس دقو . ةمودعم هبش

 ةصاخ ةقلح يمسرلا نيرحبلا ةلود نويزفلت صصخ ثيح « تيوكلا دض ةيجيلخلا
 يتيوكلا ةمألا سلجم بئانو رديح دومحم ىتيوكلا لامعألا لجر ىلع موجهلل
 دقو « جيلخلا يف «ةيناريإلا ةدنجألا» ذيفنتب ةانقلا امهتمهتا ثيح « روشاع حلاص

 ةرازو اهتلسرأ يتلا ةيتيوكلا ةيبطلا ةثعبلا لوخد ضفرب اضيأ ةينيرحبلا ةموكحلا تماق

 . اهيكاسششاأ نيب ةينيرحبلا ةضراعملل نيديؤم دوجو ةجحب نيرحبلا ىلإ ةحصلا

 ةعباتلا فحصلاو تاونقلاو روشاع حلاص بئانلا نش رخآلا بناجلا ىلعو
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 ةيدوعسلا ةنمركشاو ةرستلا ةيوكللا ىلع ايكاحم انو ةيفالاغالا وقيحتة غرم
 . هيلع دسحت ال عضو ىف ةيتيوكلا ةموكحلا عقوأ امم - ةيعبتلاب -

 فياه دمحم نابئانلا نلعأ ثيح ءارزولا ىلع لاهنت تاباوجتسالا تأدب اذهبو

 اهطيحم نع تيوكلا لزع» ببسب ءارزولا سيئرل امهباوجتسا نع يئابطبطلا ديلوو
 مدع» ببسب ةيجراخلا ريزو باوجتسا نع نلعأف روشاع حلاص بئانلا امأ . «يجيلخلا

 تايئاضفلا ف تيوكلا يهل تصرعت ىتلا تاءاسإلا هاهنا داح فقوم يأل هذاختا

 خيشلا مالعإلا ريزول هباوجتسا نع ناسيودلا لصيف بئانلا نلعأ هرودبو « («ةيحجيلخلا

 ةلتك» باون نلعأ اذكهو « ةرازولا ىف تازواجتلا ببسب حابصلا هللادبعلا دمحأ

 حابصلا دهفلا دمحأ خيشلا ناكسإلاو ةيمنتلا ريزول مهباوجتسا نع «ينطولا لمعلا

 هذهب ىفيصلا ىفيصلاو ةلزلزلا فسوي نابئانلا فتكي ملو , اياضقلا نم ديدعلا لوح

 نلعأو « رياسلا لاله روتكدلا ةحصلا ريزول امهباوجتسا نع انلعأف تاباوجتسالا

 امأ « دومحلا يضوم ةروتكدلا ةيبرتلا ةريزو باوجتسال هتين نع غاوصلا حالف بئانلا

 . اياضقلا نم ديدعلا

 نم ديدعلا تدهش ىتلاو (ءارهجلا) ءاميت ةقطنم ىف «نودبلا» ةئف سابشل تارهاظتلا

 نالعإ عم ثادحألا هذه تنمازت ًاضيأ « نمألا تاوق عم تامداصتلاو تاهجاوملا
 نيمهتملا ىلع مكحلاو «ةيناريإلا سسجتلا ةكبش» ةنادإب اهمكح تايانجلا ةمكحم

 ةقالعلا هذه تفن يتلا ةيناريإلا ةرافسلاب مهتفالع توب دعب ديؤملاو مادعإلاب اهيف

 . ةكبشلا عم هطروت تبثي يناريإ يسامولبد يأ درط نع هنالعإو نارهط ىف ىتيوكلا

 ءاعدالل ربكأ ةيقادصم ىطعأ «ةكبشلا» مكح نأ الإ فقوملا ةئدهت نارهط تلواح

 ةثالث درطب تيوكلا تماقف«ةمزألا مقاف امم اهنوؤش ىف ناريإ لخدتب ىجيلخلا

 . لثملاب اهيلع نارهط تدرو نييناريإ نييسامولبد

 مامألا ىلإ بورهلا
 دمحملا رصان خيشلل ةسداسلا ةموكحلا مدقت 0 بابسألا هذه ع اتم

 نأ ىلإ رداصملا تراشأ دقو « 73١١١ سرام نم نيثالثلاو يداحلا ىف اهتلاقتساب
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 تاباوجتسا ةهجاوم ىف خويشلا ءارزولا ةبغر مدع وه ةلاقتسالل يسيئرلا ببسلا

 تناك» يذلا حابصلا دمحم خيشلا ةيجراخلا ريزو اضوصملو يسايسلا «قرحلا»

 قفو «ةيلخادلا اهتاساكعنا نعو 5 ىنغ يف تيوكلا» ةيجراخ تاداذدترا هتاكرحتل

 : رداضملا رسغت

 نايب يف درو ام نيبو حابصلا دمحم خيشلا تافرصت نيب رداصملا تطبرو
 دالبلا نمأو ةينطولا ةدحولا تاموقم ىلع ةيبلس تاساكعنا» نم ةلاقتسالا

 . «اهرارقتساو

 نع ةبيرغ تاعارص ىف دوهجلا تيتشت اهنأش نم ريذاحمو رطاخم» فواخم نمو
 ناك» هعبت امو هقحل امو ل عوضوم نأ ىلإ ةريشم « «هطبارتو انعمتجم ةعيبط

 ريزو لك هجاوي نأب ىضتقي هجوتلا ناك امدعب ةلاقتسالا رارق ىلإ ىدأ يذلا لماعلا
 00 . «ةرم نم رثكأ اهالتعا هسفن ءارزولا سيئر ماد ام ةصنملا

 يذلا طبختلاو نيرحبلا يف عاضوألا مقافت عم أدب رمألا نا رداصملا تفشكو

 ناك دمحم خيشلاف» فلملا اذه عم يطاعتلا يف ةيتيوكلا ةيجراخلا ةسايسلا هتدهش

 تايعادتلا نم يتيوكلا فقوملا امات ددحيو ةيسايسلا ةهجاولا ردصتي نأ هنم ابولطم

 ىلع حرتقا نموه» ةيجراخلا ريزو نأ تحضوأو ٠ «ًايلخاد تسكعناو تلصح يتلا

 وأ تيوكلا ةكراشم لوح لاجسلا زع يف يتيوك يبط دفو لاسرإ ةينيرحبلا -

 0 ةسامح دبت مل ةينيرحبلا ةدايقلا نأو ةريزجلا عرد ةوق يف اهتكراشم

 مدع ىلإ ريشي ء نأ نود نم دفولا لسرت نأب ةيتيوكلا ةموكحلا هلا سم قل

 ضفر نم لصح ام لصحو هلاسرإ متو دفولا ليكشت متف « نيينيرحبلا ةسامح
 . «يلخادلا يفئاطلا لاجسلا ججأ يذلا رمألا « تيوكلا ىلإ هتداعإو هلابقتسا

 فرصتلا اذه ىلع ةدايقلا نم تاظحالم ىقلت دمحم خيشلا نأ رداصملا تركذو
 ىرجأ يذلا يقارعلا يمسرلا دفولا ةرايز عم هيطاعت ىلع ىرخأ تاظحالم ىقلت امك
 . «ةيئانث تاضوافم تيوكلا ىف

 ةمزأ عم حابصلا دمحم لبق نم ئطاخلا يطاعتلا نأ ىلإ رداصملا تراشأو»
 حلاص بئانلا ميدقت ىلإ تدأ ةيلخاد ةيفئاط تايعادت نم كلذ هيلإ رج امو نيرحبلا

 ناك اذإ اضوصخت ةضنملا رطخي ةيجراخلا ريزو:روعش ىلإ تداوو:هل اباوجفسا روشاغ

 نم ولخت ال ىرخأ ةيضق حتفو مامألا ىلإ بورهلا ررقف ء يبهذم ديعصت اهقفاريس
 يتيوكلا ريفسلا ءاعدتساو ةيناريإلا سسجتلا ةكبش يأ . . . ةروطخلاو تايساسحلا
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 . «تيوكلا نم نييناريإ نييسامولبد درط رارقو نارهط نم

 ةراثإ دنع تنلعأ تناك ةموكحلا نأ حرشتل عوضوملا اذه دنع رداصملا تفقوتو

 يف درو مث ءاهفيقوت مت ىتلا ةكبشلاب نارهطل ةقالع ال نا ءرهشأ لبق ةيضقلا

 ةرهجألا نيكمت ةيجراخلا ةرازو ىلإ بلط ناك ماعلا بئانلا نا ةيئاضقلا ليصافتلا

 ةيجراخلا نكل» ةناصحلا نالمحي امهنوك نييناريإ نييسامولبيد ناوجتسا نم ةصتخلا

 نم تيطعأ ىتلا ةجحلا ىلإ ةبسنلاب امأ ءادحأ دعبت ملو هنيح ىف رارق يأ ذختت مل

 يذلا مكحلا ءوض ىف ةريخألا اهتاوطخ تنلعأ كلذلو ءاضقلا يأر رظتنت ةيجراخلا نأ

 فانئتسا هقحليسو ايلوأ ناك مكحلا نأل هيلع دودرم رمألا اذهف مايأ لبق ردص

 : (١)0نييمتف

 ةهجوملا مهتلا نم نيمهتملا أرب فانئتسالا نأ ول ريزولا لوقيس اذام» : ةلئاستم

 ال عوضوملا نوك يئاهنلا مكحلا راظتنا يضتقت تناك» لوصألا نأ ةدكؤم « «؟مهيلإ

 . «راثآو جئاتن نم اهل ام اهل ةيميلقإ ةلكشمب لب يلخاد رمأب قلعتي
 ريغ تاهجاوم يف تيوكلا عضت» حابصلا دمحم خيشلا فقاوم نأ رداصملا تأرو

 فورظلا رطخخأ نم فورظ يفو اهنع ىنغ يف يهو ةبولطم ريغ لقألا ىلع وأ ةبوسحم
 رمألا يعامتجالا جيسنلا يف رثؤت ايلخاد فقاوملا هذه جئاتن نإف اذهلو ء« ةيميلقإلا

 دحلاو تاجنشتلا ةئدهتو عاضوألا ديربت ةيغب ةموكحلا ةلاقتساب ارارق ىعدتسا يذلا

 . !"7««ىرخأ تاهاجتا يف تايولوألا بيترت ًاقحال متي نأ ىلع « يفئاطلا باطخلا نم

 ةدوع مدعب ةدشانملاب ةضراعملا اون أدب ةموكحلا ةلاقتسا ريمألا ومس لوبق روفو

 مدع ايصخش رصان خيشلا دشان مهضعب نإ لب « ءارزولا ةسائرل دمحملا رصان خيشلا

 عمج لالخ نم مهبلاطم قيوست ءالؤه لواح دقو « هب هفيلكت لاح يف بصنملا لوبق
 لطنت مل ةليحلا هذه نأ الإ ءارزولا سيئر رييغتل وعدت ةقيثو ىلع نينطاوملا عيقاوت

 داعأو ءارزولا سيئر رايتخخاب - ًاديحو - هتيقحأ ىلع رصأ يذلا ريمألا ومس ىلع
 . 3١1١١ ليربأ نم سماخلا يف ةعباسلا هتموكح ليكشتب دمحلا رصان خيشلا فيلكت

 )١( ويام نم سداسلا ىف زييمتلا ةمكحم تمكح  7١1١7ةثالث ةءاربو نيمهتم ةعبرأل دبؤملا سبحلاب .

 . ١ص ١-4-7١11 ةيتيوكلا يارلا ةديرج (1)
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 0 ا ا ا ا ا

 ةموكحلا هذهل ةياهنو فورحلا قوف ا يا توصب اوث دحت

  ةلاقنسالا ديشلا اولا
 ةصيعلا ةوعصو تاياوتتسلاب سوا ل مس سس تب:

 تاباوجتسالل ابنجت ةمكاحلا ةرسألا ءارزو ةلاقتسا

 (ةيتيوكلا مويلا ملاع)

 حابصلا دمحم تاحيرصت :نارهط
 لكاشملا لحب و ةعزستم
 نيدلبلا نيب ةعيطقلاب دحأ ركفي نأ ةجاذسلا نم نأ ربتعا يناريإلا لامع الاب مئاقفا

 نييسامولبيدلا درط :«يارلا» ل يباهش

 7” نارهطو تيوكلا نيب ةقالعلا يف حرج
 . ًاييرق اهيراجم ىلإ هايملا دوعتو منتليس

 حابصلا ملاسلا حابص دمحم خيشلا ةيجراخلا ريزو بولسأ نم نارهط ءايتسا

 «ةيناريإلا سسجتلا ةكبش» ةمزأ عم لماعتلا يف
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 برغملاو ندرألا ةنجلخ
 «لاشرام» ةطخب نامعو نيرحبلا معد جيلخلا لود تررق ءرخآلا بناجلا ىلع

 مهعاضوأ نيسحتو امهينطاوم بضغ صاصتما نم ناتلودلا نكمتتل ةيجيلخ
 نيرحبلا يف ناقتحالا فيفخت يف مهاسي مل ةطخلا هذه نع نالعإلا نأ الإ « ةيشيعملا

 اهتموكح نامضو «ةريزجلا عرد)ا لوخد دعب اهيف فنعلا تالدعم تدعاصت يتلا

 قطانملا ىلإ راصحلاو ةهجاوملا تلقتنا اذهبو , ةضراعملا ةهجاوم يف يميلقإلا معدلل
 مت ةطرفم ةيشحوب نمألا تاوق مهعم تلماعت ثيح « ةيعيشلا ةيبلغألا تاذ ةينكسلا

 . يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ربع اهرشنو اهقيثوت
 قوقح» تاسسؤم فطاعت ىلإ ملاعلا لوح مالفألاو روصلا هذه راشتنا ىدأ دقو

 تاذ ةيدوعسلا فيطقلا ةقطنم ىلإ تارهاظتلا ىودع تلقتناف  اهعم ةيملاعلا «ناسنإلا

 نيسحتو مهيلقتعم حارس قالطإب نورهاظتملا بلاط ثيح .ًاضيأ ةيعيشلا ةيبلغألا
 ءاوتحالا ىولسأب تابلاطملا هذه ةيدوعسلا ةدايقلا تهجاو . ةيشيحعملا مهعاضوأ

 قطانملا ىلإ اهاودع لقتنت ال ىتح ةوسقب تارهاظتلل تدصت ةيحان نمف « جودزملا

 فدهت تابهو اياطع ةمزح نع يدوعسلا لهاعلا نلعأ ىرخأ ةيحان نمو ؛ ىرحألا

 : يتآلاب تصخلت نينطاوملل ةيشيعملا عاضوألا نيسحت ىلإ

 ١- نييركسعلاو نييندملا ةلودلا يفظوم عيمجل نيرهش بتار .
 . ىلاعلا ميلعتلا ةبلطل نيرهش ةأفاكم -؟

 . لمع نع نيثحابلل ايرهش لاير 1- 3٠٠١

 . لاير رايلم 55١ ةفلكتب ةينكس ةدحو فلأ 50١ ءانب -5
 . فظوملا بتارل ىندألا دحلا لاير فالأ 06٠١ -ه

 . لاير فلأ 50١ ىلإ ٠٠١ نم ىنكسلا ضرقلا عفر -5

 /١- صيصخت ١5١ ةيبطلا زكارملاو تايفشتسملل لاير رايلم .

 . لاير نويلم ٠٠١ ىلإ ه٠ نم يحصلا صاخلا عاطقلا ليومت عفر -8

 . ةيلخادلا ىف ةيركسع ةفيظو فلأ ٠١٠ ثادحتسا -

 - . دجاسملا ميمرتل لاير نويلم 000 -
 ١- ٠٠١ نآرقلا ظيفحت تايعمجل لاير نويلم .

 . داشرإلاو ةوعدلا بتاكم معدل لاير نويلم 5 ٠١"

 ١-  5٠١ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ةئيهل نويلم .
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 . . (ةلزاستلا ةظافاكلل ةيدلعرلا ةعيهلا ءالسادحو ؛

 عيسوت ىلإ فدهت ةيسايس تاحالصإ يأ نم ةمئاقلا هذه ولخ ظحالملا نم ناك

 تدهش «. يميلقإلا ىوتسملا ىلع . ةلودلا ريصم ديدحت يف ةيبعشلا ةكراشملا ةحاسم

 نيب تاقالعلا ةدوعل ةيناريؤلاو ةيرصملا تادايقلل ًاحضاو اعافدنا «ةروثلا دعب ام) رصم

 سلجم لود تاموكح سراقتلا اذه قلقأ اماع نيثالشلا زواجت عاطقنا دعب نيدلبلا

 ةكلمملاو ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا مض نع نالعإلاب تعراسف يجيلخلا نواعتلا

 3 نيب ةيسايسلا طباورلا لهرت رهظأ نالعإلا اذه نأ الإ . سلجملا ىلإ ةيبرغملا

 يدي ةقالعلا لكش نع ىرخأ تلءاستو اهضعب هيلع تظفحت ثيح ةيجيلخلا

 ياسا هنت الو جيلخلا نع ًايفارغج ةذيعب اهنأ اضوصخلو ؟!سلجملاب برغملاو ندرألا اهب

 ثيح « ةيلأملا ةيحانلا نم رارقلا ىلع ضعبلا ظفحت ًاضيأ ؛ ةيجيلخلا ةيفاقثلا ةيفلخلا

 . سلجملا لود ةيقب ىلع ًايفاضإ أئبع نيتلودلا مامضنا لكشيس

 سانلل ةءاسإلا نع عانتمالاب «فورعملاب رمألا» رمآي خيشلا لآ

 ةيدوعسلا ين ةشيعملا نيسحتل تاراسلا ' تافيدقت
 0 تاياوق فاشل زورا رج اهرارقتساو ةكلمملا نمأل هو رذحي نيمرخلا م

 ا يارد يتاظوفلا نيرهس تارا

 لع وحل 0 1 1 ا د
 201111111 رص جس مود مو جاو مهاجم همجي ةممجو مم مجسم مع

 ١ لابد ري اكساس لف 0

 ده جد يزجم و جسم مم ودمج مجم جما

 ١ 2388 يري 568 رب تكس شرفنا 2
 . ......  ةيبطلا زكارملاو تايفشتسملل لاير راينم 16
 ." نويلم 200 ىلإ يحصلا صاخلا عاطقلا ليومت عفر

 4 مهر وبي مه جوي جس لجلب  ةوبلم 50نم مدير

 _ ةيظادلل ةيركسع كالا ثاددتسا

 هينطاوم عاضوأ نيسحتب نيفيرشلا نيمرحلا مداخ تارارق
 (ةيتيوكلا سبقلا)

 . ١ص( ء١١١17-15-5 ةيتيوكلا سبقلا ةديرج )1(
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 برغملاو ندرألا مضل هاجتالا بايسأ فشكت سبقل

 هعيسوت نم «يجيلخلا» ريصم ىلع فواخم
 كولملل دان وأ.2ن '”واعت 000 «ناريإ لخدتدو رصم صم عرف نايمادت نم ةعباتملاةعظألا ع نافحق «

 ةيدعيقرت ةولطخ ايدام نيدلبلا رارقتسا زيزهتل برغملاو ندرألا عم ةلماكلا ريغ ةكارشلا

 اعفن يدجت نأ نواعتلا سلجم يف عامجإ ال :دياز نب هللا دبع
 برغملاو ندرألا مض ىلع

 يجيلخلا نواعتلا سلجم ةيبرغملاو ةيندرألا ةكلمملا مض لوح فقاوملا فالتخا

 (ةفلتخم فحص)

 دهفلا دمحأ ةلود

 نميلاو ايروس يف مقافتت تامزألاو روطتت ماضوألا تناك 6 جيلخلا نع ًاديعب

 يركسعلا لحخدتلاب -_- «وتانلا فلح» نم - ًايمأ ًارارق ةريخألا تدهش ثثيح ؛ ايبيلو

 وحلا حالس كراش دقو « يفاذقلا رمعم ىبيللا ميعزلا تاوق ىلع ىوج رظح ضرفل

 عنم ىلإ فدهي ناك يذلا رظحلا اذه ذيفنت يف «وتانلا» تاوق يرطقلاو يتارامإلا

 «ريهطتلا»ب ريهش ناطخ يف مهرذح هنأ ًاصوصخو «راوشلل يدصتلا نم يفاذقلا

 : ًالئاق

 عفاديس انأ . . يمنأ دئاق يفاذقلا رمعم نأ مهيرنسو . . سدقملا فحزلا نلعنس»

 . درف درف . . ةقنز ةقنز . . راد راد . . تيب تيب . . ربش ربش ايبيل ريهطتل نيالملاو

 ىتلا ةديدجلا ةموكحلا ليكشت نع ١١ ٠ ويام نم نماثلا يف نلعأ , تيوكلا يف

 . سلجملل ىلوألا ةسلجلا عم تءاجف ةأجافملا امأ ء اهتقباس نع ًاريثك فلتخت مل
 سيئر ةدوع ىلع ًاضارتعا مسقلل ءارزول ءادأ ءانثأ ةسلجلا نم ًابئان ١6 بحسنا ثيح

 دمحأ «يبعشلا لتكتلا» ميعز مدقت ةسلجلا سفن يفو ؛ دمحملا رصان خيشلا ءارزولا

 يرجنعلا نمحرلادبع - ةيصخشلا هتفصب - «ىنطولا لمعلا ةلتك» وضعو نودعسلا

 سيسأت يف ةموكحلا لشف يه رواحم ةعبرأ نم نوكتي رصان خيشلل باوجتساب
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 ىف نواهتلاو , ةيراقعلا ةلودلا كالمأ ىف ةموكحلا طيرفتو « ةيئاغإلا ةطخلا تاكرش
 . ةئيبلا ةيامح ىف لشفلاو . (نيز ةكرش باتتكا لالخ نم) ماعلا لاملا ةيامح

 ةلوؤسملا ةهجلا
 ةراجتلا + ةيلاملا

 لاغشألا

 ةيلاملا + فاقوألا

 ةيدلبلا
 ةراجتلا + ةيدلبلا

 ءايرهكلا

 نيددحم ءارزو ةيلوؤسم تحت عقت اياضق لوح ءارزولا سيئر ةلئاسم

 (ةيتيوكلا نطولا)

 ةلتك» ابئان مدقت . امهباوجتساب يرجنعلاو نودعسلا مدقت نم مايأ ةسمخ لدعبو

 ناكسإلاو ةيمنتلا ريزول باوجتساب يواعرصلا لداعو مناغلا قوزرم «ينطولا لمعلا
 ةلود» باوجتسا مسا امهباوجتسا ىلع نابئانلا قلطأ ء حابصلا دهفلا دمحأ خيشلا

 ةماعلا ةئيهلا» تاصقانم ىف تازواجتلا ىه رواحم ةعبرأ ىف هوعضوو «دهفلا دمحأ

 يبلوألا سلجملاب دسجتملا) ماعلا لاملا ىلع ءاليتسالا ليهستو  «ةينكسلا ةياعرلل
 نيناوقلا ةفلاخمو « ماعلا يأرلا ليلضتو «ةيئامإلا ةطخلا» نيناوق ةفلاخمو . (يويسآلا

 يضايرلا طاشنلا فاقيإ ةلواحمو تيوكلا ةعمسب رارضإلاو ةلودلا ةبيه عايضو ةينطولا
 . ايلود

 «اءاويس نس ىلع سلجلاوب ةموكتتللا ىف ءاؤكنألا ىعوعباناباوعيشتساللا قالة بشت
 فا اهيا رستقل105 يرد ليسيس[) سيدتملا ريان نيكي للا الكا عرس هاي ركل ىونق
 لك لفاشتيس تيكا فلاهمدقأا ىلع اسهعيو, صمرفلا ةاكؤ,ء هللا مدقل | ناووكيسالا
 سفانتلا ببسب ارتوت لقأ نكت ملف سلجما يف ءاوجألا امأ . هباوجتسا عم امهنم
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 باوجتسالل يقيقحلا فدهلا نأب مهنم لك داقتعاو . نيباوجتسالا يمدقم نيب يفخلا

 ةلتك نع يرجنعلا بئانلا قاقشنا رداوب تززعع دقو « هيلع قيرطلا عطق وه رخآلا
 . روعشلا اذه نم ينطولا لمعلا

 هب هجاويس يذلا كيتكتلا فشكتل ويام نم رشع عباسلا ةسلج تءاج اذكه

 ةمكحملا ىلإ باوجتسالا داوم ضعب ليوحت بلطب وهو هباوجتسا دمحملا رصان خيشلا
 ملام ةنس ةدمل باوجتسالا ةشقانم ليجأت ىلع سلجملا ةقفاوم بلطو « ةيروتسدلا

 . كلذ لبق ةمكحملا مكح ردصي

 ٠١ ةقفاوم مدع لائاطنم بلطلا اذه ىلع ًايئان "4 ةقفاومب ةأجافملا تءاج دقو
 ةيروتسدلا ىلإ ليوحتلا أدبم ىلع ًاضارتعا ًابئان ١6 تيوصتلا نم بحسناو « ءاضعأ

 نكل « «روتسدلا ىلع بالقنا» هنأ ىلع ثدحلا اذه ءالؤه روص ثيح « ليجأتلاو

 ريسفت ةمكحملا نم تبلط امنإ هتاذ ب باوجتسالا لوحت مل اهنأب مهيلع تدر ركل

 ةدعتسم نوكتس ىهو « ةيروتسد تاهبش اهبوشت 7 يتلاو هيف هيف ةدراولا داوملا ضعب

 وأ رهش دعب مكحلا ءاج نإو ىتح هداوم ةمالسب ةيبكالل تيك اع لف ةعستقانا
2 

 ؟الوأ ةسكسملا دعصل نف ...
 رصتسسمم ملقم تامولع لهم هنيقوت و برختسإل ريب دهفل ةطلسم لافعي ال هلإ نودصستا لوف يولع رمت.
 از“ | 2 دهفه باوجتسا ميدقتل دحألا ىتح «ينططوا» ماعأو قسنن ماو ةرطخأ :نودعسلا :>

 6 يبعشلا لتكتلادو «ينطولا لمعلا» يتلتك نيب ةنطبم تاماهتا

 باوجتسالا تيقوت رايتخا بابسأ لوح

 (ةيتيوكلا يارلا)
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 )!طفاس تنا ..رش تنا

 عوضوم ةشقانمب كدا 0 ةنوحشم ءاوجألا تناك « ىلاتلا مويلا ةسلج يف
 (نويمالسإلا) ةضراعملا باون مجاه ,وغانتناوغ ىلقتعم ةيضق عم ةموكحلا لماعت

 رود ءاج مث؛ كانه نيلقتعملا نييتيوكلا ةدوعب ةبلاطملا يف نواهتلاب اهومهتاو ةموكحلا

 يف كراش نمل عضو ومانتناوغ لقتعم» : لاقف ثيدحلا يف فالقلا نيسح بئانلا
 نم اوجرخ نيذلا نإف ةبرجت انيدلو باهرإ نع عافدو باهرإ ةيضق ةيضقلاو ناتسناغفأ

 . «ناتسناغفأ حار دحاوو قارعلا حار درو نميلا حار دحاو مهنم ةثالث كانه لقتعملا

 مل اكيرمأ ؟. . اكيرمأ نع ماحم وه له» : هلك تلف شرا وعم نادل هج[ ف

 حمسن نلو لدع ملكتي هلخ . . اهنع عافدلل هلكوت ملو نوماحم اهيدل اكيرمأ . . هلك
 : «ملكتي نأ هل

 ثيدح ىلع ضارتعالل شبرحلا ناعمجو ىئابطبطلا ديلو اونلا انه لخدت
 ياه ىلع اقلعم هنمالتك لما فالتقلا نكل تيدا نع ةفقوب اوينلاطو فالاقلا
 راشأ مث «ةأرجب نومجاهي نيذلا ءالؤه انيدل ةلكشملا . . . !!لدع اكيرمأ لوق» : ًالئاق
 . «ةدعاقلاب هريتركس اذه» : لاقو ىئابطبطلا ديلو بئانلا ىلإ

 ةسلجلا سيئرلا عفرف جرهلا نم وج ةعاقلا داسو نيضراعملا تاوصأ تلاعتف
 : الئاق فالقلا ىلإ هثيدح غاوصلا حالف بئانلا هجوو رمتسا لاجسلا نأ الإ ًاتقؤم

 : ولك تنا . . طقاس تنا . . رش تنا»

 يدي ألاب كباشتلا ىلإ رومألا تروطتو فالقلا هليمزل عوطملا ناندع بئانلا عزف ف

 . (؟!لقُعلاو يصعلاب برضو تامكللا لدابتو

 )١( ةيتيوكلا نطولا ةديرج ١8-65- 5١1١1١ةيتيوكلا يارلا ةديرج ء ه١ ص 8-1١9- 75١1١١ص١5 .

 ثيح ؛ةيفئاط» داعبأ اهل ناك دقو . ةمألا سلجم يناريإلا ةيجراخلا ريزو ةرايز عم ةسلجلا هذه تنمازت (؟)

 عزف ثيح «ىلبق» دعب اهل ناك اضيأ « ةنسلا نم نارخآلا امنيب ةعيشلا نم عوطملاو فالقلا نإ

 . هموصخ دض غاوصلا مهتليبق نبا عم رفينز دعسو نالمنلا ملاس باونلا
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 ينابطبطلاو قصب رفينزو نالمنلاو غاوصلاو شبرحلاو عوطملاو فالقلا قحب مهت 0

 ةمألا ليثمت فرش نوقحتسي ال

 ةمألا سلجم ةكرعم

 (ةيتيوكلا سبقلا)

 ناريإ باوجتسا
 نيب ةمزأتملا ةقالعلا نم ًالصأ رمذتملا ماعلا يأرلا ءايتسا ةكرعملا هذه تراثأ

 نيطلا» نالعولا كرابمو فياه دمحمو ىئابطبطلا ديلو ءاضعألا داز دقو . نيتطلسلا

 رارضإلا» وه دحاو روحم لوح رودي ديول ريمان خيشلل اديدج اباوجتسا مهميدقتب «ةلب

 ةسايسلا زايحناب يجيلخلا نواعتلا سلجم لود عم تيوكلا ةقالعبو ينطولا نمألاب

 نم ديدعلا ىلع باوجتسالا ةفيحص توتحا دقو ؛ «يناريإلا ماظنلا وحن ةيجراخلا

 : يتآلاب صخلتت ءارزولا سيئرل ةهجوملا تاماهتالا
 لابقتسا بارغتسالاو ضاعتمالاو طخسلا نم ريثكب يتيوكلا بعشلا عبات»

 يحلاص ربكأ يلع يناريإلا ماظنلا ةيجراخخ ريزول حابصلا دمحملا رصان خيشلا ةموكح

 ةرايزلا يهو « 73١٠1١ ويام 18 قفاوملا ءاعبرألا موي يف تيوكلا ةلودل ةيمسر ةرايز يف

 يتلا ةئيسلاو ةيئانثتسالا فورظلل . رابتعا يأ ءاطعإ نود نمو . مغر ىلع تبتر ىتلا

 . «ىجيلخلا نواعتلا سلجم لود ةموظنمب نارهط تاقالع اهب رمت

 يف يناريإلا ةيجراخلا ريزول دمحم رصان خيشلا سيئرلا ةموكح لابقتسا يتأي»
 لواطتلا رثإ ريزولا تاذ لابقتسا ةقيقشلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا هيف تضفر تقو

 . «ةكلمملا بعشو ةدايق ىلع رمتسملا ين ناريإلا
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 لابقتساب حابصلا دمحملا رضان'خيشلا ءارزولا سلجم سيئر ةموكح فتكت ملوا
 ضرأ ىلع وهو ىلوتي يناريإلا ريزولاب يتيوكلا بعشلا ىجوف لب يحلاص ريزولا
 ىلإو ابيرق امهلمع يرقم ىلإ ناريإو تيوكلا يريفس ةدوع نع نالعإلاب تيوكلا
 نأ نود نم كلذو اهلمعو اهطاشن ىلإ نيدلبلا نيب ةكرتشملا ايلعلا ةنجللا ةدواعم
 هجهن ىف نارهط ماظن رارمتسا مغر ىلع ةوطخلا هذهل ريربت وأ ريسفت يأ انبعش عمسي

 . «هفقاومو

 ريزول دمحألا دمحملا رصان خيشلا ءارزولا سلجم سيئر ةموكح لابقتسا نإ)»

 وه اهانيب ىتلا ةينمألاو ةيسايسلا بلاثملاو للعلا لك ىلع يناريإلا ماظنلا ةيجراخ

 طم وه لب « ةموكحلا هذه تاسايس ىقاب نع ذاش فرصت وأ ةلزعنم ةثداحب سيل

 ةيتيوكلا ةيذيفنتلا ةطلسلا ةسائر عقوم رصان خيشلا يلوت عم أدب رمتسم جهنو مدتسم
 ةيلاحلا ةموكحلا اهرخآ ةلصاوتم تاموكح عبس ربع رمتساو ٠٠١5 ماع رياربف ىف

 . «يتيوكلا بعشلا نمأو ةماركب ةساملا ةوطخلا هذهب اهلامعأ حتتفا ىتلاو

 تلعف دمحألا دمحملا رصان خيشلا ءارزولا سيئر ةسائر تحن ةيتيوكلا ةموكحلا»

 ةصاخ ةيسايس تارابتعا مدقت اهنأ اد ةريثك ففاوم لالخ نم ٍتعبتأو ء كلذ

 أدبم ىلع يدايقلا هلبقتسمل هتءارقو ةيسايسلا هحلاصمو ءارزولا سيئر صخشب

 . «تايجيلخلا تاقيقشلا عم لماكلا نماضتلا

 ةريبكلا ةلماجما وحن تلام ةيتيوكلا ةموكحلل سيئرك رصان خيشلا تاسايس نإ)
 ىف يناريإلا ذوفنلل رودب لوبقلا تنمضتو ؛ هل ةعباتلا تاهجلاو ىناريإلا ماظنلل

 يف ةللمأ ةيلحملا ةيسايسلا ةلداعملا يف ًافرط اهلوخدو لب ةيلحملا ةيسايسلا ةحاسلا

 ار ىلع هعقوم زيزعتو ةيسايسلا رصان خيشلا تاحومطلامعد اهب ءاوقتسالا

 سلجم اميسالو ةيبعشلا ةباقرلا روص ةهجاوم ىفو تيوكلا ىف ةيذيفنتلا ةطلسلا
 ْ ْ .«ةمألا

 لهاستب مهداقتعا ةحص ىلع للدت ىتلا ةلثمألا ضعب نوبوجتسملا قاس مث

 : ىلاتلاك يهو يناريإلا لغلغتلا مامأ ءارزولا سيئر

 ىف هئافلحو يناريإلا ماظنلا نع ربعت تاتفالو تاراعشو يناريإلا ملعلا عفر -

 سرادمو ةيتيوكلا ةحلسملا تاوقلل تاركسعم اهنيب ةيموكحلا قفارملا نم ددع

 . ةيمسر ةيضاير بعالمو ةيبرتلا ةرازو
 . سرادملا ىدحإ يف ىيناريإلا ماظنلل ةعبات بازحأ تافاتهو ديشن فزع -
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 . (7١طفنلا ةرازو تاعوبطم يف يناريإلا ملعلا ةعابط -
 ثب ءاغلإ لثم ةيتيوك ةيلحم نوؤش ىف ةيناريإلا ةرافسلا لخدتل ةباجتسالا -

 ْ] ا /يلحم ضويزفلب لجل 50 ١ ١

 . يبرعلا جيلخلا مسا

 ءانغلا) يتيوك ثارت هنأب هقيوستو تيوكلل يناريإلا يفاقثلا لغلغتلاب حامسلا -

 . (ةيتيوك سرادم يف يناريإلا

 . ناريإ ىلإ ةبرهم ةيتيوكلا ةحلسملا تاوقلاب ةصاخ سبالم طبض -
 . ةرارقتساو دلبلا نمأ ددهت تارابع ةباتك -

 نيمهتم نع ءارزولا سلجم سيئر اياضق ىلوتي يذلا ("!ةاماحملا بتكم عفارت -
 دعب انكاس ءارزولا سيئر كرحي مل نيح يف « ةيناريإلا ةيسسجتلا ةكبشلا يف
 هنم ةرداصلا تاليكوتلا غلي ملو ةيناريإلا ةكبشلا رابخأ مالعإلا لئاسو رشن

 ازايحنا دعي فرصتو ةحضاو حلاصم ضراعت ةهبش ىف روكذملا بتكملل

 نواعتلا سلجم لودب هتقالع يف نزاوتلا يف اريبك الالتخا رصان خيشلا رهظأ -

 ناريإ عم لصاوتلا فيثكتو زيزعت ىلإ ةدشبو لام دقلف ؛ كاريإ نيبو ىجيلخلا

 ل هسفقن نسيرلل تارايز اهنمو ةذع رايوعنم ىلع اهعم تارايزلا لدابتو

 هنأو « قيقشلاو قيدصلا ىه ناريإ نأب كانه نم تاحيرصت قالطإو ناريإ

 !!مهنم ةدافتسالا لجأل تيوكلل ناريإ نم نيصتخماو ءاربخلا مادقتسا متيس

 أطخلا قيرط نع طفنلا تالقان ةكرشل ةعبات ةيقرو مراحم بلع ىلع يناريإلا ملعلا ةعابط ىلإ ةراشإ )١(
 . يناريإلا ملعلا عم ةكرشلا راعش هباشتي ثيح

 ةوخإ» يروسلا لسلسملا ثب ءاغلإك ىرخأ لودل ةلماجم تالسلسملا نم ديدعلا ثب تيوكلا تغلأ (؟)

 مكاح ةصق لوانتي يذلا «ةريزجلا دسأ» لسلسم ثب ءاغلإو . ةيكرتلا ةيروهمجلل ةلماجم «سارتلا

 ترركت دقو « هيلع تضرتعا يتلا ديشر لآ ةرسأل ةلماجم حايص نب كرابم عباسلا تيوكلا

 . ةيعامتجاو ةيخيرات نابسأل تالسلسملا نم ديدعلا عنم ىلع لئابقلاو لودلا ضعب تاضارتعا

 سلجم وضع هكيرشو دشارلا يلع قباسلا ريزولاو ةمألا سلجم وضع ىلإ بتكملا اذه ةيكلم دوعت ()
 . عناصلا بوقعي ةمألا
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 ءاوس ةيناريإ تازازفتسا عم نمازتي تقو يف نييناريإ نيلوئسم لابقتسا ًاضيأو
 دض نييثوحلا برح) يجيلخلا نمألل وأ (ةيسسجتلا ةكبشلا) يتيوكلا نمألل

 يف. لالتخالا اذه ناكو . اهريغو (نيرحبلل ةيناريإ قراوز لاسرإ) وأ (ةيدوعسلا
 عم ًاصوصخ ءارزولا سيئر تالص ىف ةيسيئر ةروص ىف احضاو نزاوتلا

 تارايز ناريإ راز ذإ « لباقملاب ناريإب هتالصو ةهج نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 اماةككلمسللا ةئيمسر تارايز يأب,منقي ملو 7045 نم (١)تاريم ثسس ةيبمسر
 . 19 يئاطتجلا ةديبط تلاه تقزانو قاع

 ملعو ..تارفلاو ةلجد حاتجا يسراف كلمل زمر
 اهب طبترم بزحل طوطخو ..ناريإ ل

 اهيرس كرختلا ةلودلا نما سلعو ([
 ءةسوكلا طفل تالق راعف ثمل قبالتعلا قيس هس تو, هميم يلا

 كايكشيا نم اهون اندهش نأ بو .نسسا دضسب امك .هفيقبقس تفاشكم م9 هنأ فلك نبح
 ةسلجلا يف ةيضللا لوح اهانرلا ينلا تايرطسملاب قيتسس نا تنس: يهوي هك راب نم

 .قلاحلا لك فشك نع :سسبث+ مويفا دبل ناك ةقباسلا  ةرهسلا ريبكت دعب دنا حضوأ كبح دسك تكلا
 يحي ضمنا روسي امم ظخأ ةيضف» فاضقو لضو ناويإ مقلع لمحد اهنأ نمي اهليسافن يف قيفدنطو ٍ

 ينثا ايادقلا يلاهز دب الإ اهرثن ملي ةتوح نأ ةبضق  ابساد :نابإل طبترم برسل كرفص طوخ .يسواف كامل
 داهتنت ةيسسصنلا ةكبشلا نم يلعادتا كلما نأش سمت لأ راهج لبق نم ةيضقلا يف عيرسما قيفحت## ىلإ 0

 تا نم ناصر هلق ناع دز منا .طقف نسنلا ةرئيو ييحص يلم سيلو ةليده 11 يال

 مراحنلا بلع ىلع يناريإلا ملعلا دوجو «ةرفيش» ةمألا سلجم يف ككفي فياه دمحم بئانلا

 «تيوكلا طفن تالققان ةكرش»ب ةصاخلا ةيقرولا

 (ةيتيوكلا مويلا ملاع)

 خويشلا عارص
 ةيروتسد مدع ىلإ ةموكحلا تحن ثيح ةيبلس لعف دودرب باوجتسالا اذه يظح

 ومس برعأ دقو « ةلودلل ةيجراخلا ةسايسلا باونلا ةشقانم زاوج مدعو هرواحم ضعب

 ةداعإل هومس هماقأ يذلا ءادغلا لفح ىف باوجتسالا ىمدقمل هضاعتما نع ريمألا

 : القاقإءومش مهبطاخ ثيح نيعراصتملا باونلا نيب اهيراجم ىلإ هايملا

 هباجأف «تيقوتلا اذهبو مويلا باوجتسالا اومدقت الأ ضرتفملا نم ناك»»

 كنا ملعن انك ولو باوجتسالا لجأ نم ناك ام كئاقل بلط كرمع لاط» : نوبوجتسملا

 )١( باوجتسالا ةشقانم ءانثأ ةطقنلا هذه تابثإ نم نوبوجتسملا نكمتي مل .

 ) )1ةيتيوكلا يارلا ةديرج " 7١١1-8-17ص١7-17 .
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 0 بئانلا 0 0 («هعدقت ات انأجرأو ؛ نآلا هانمدق الل 0 8 هعدقت درت ال

 دعأ نم وه يبذع خيشلا ناك نا»» : ًالئاق 0 ادهفلا يبذع خيشلا ةلودلا د 0

 هنأل ع هتبقاعم ةفركجلاب يرحلاف . دمحملا ىلإ هانمدق يذلا ياوجتسالا ةدام

 يذلا ناوجتسالل اذيؤيف 5 يننإف تالليوأتلل اعردو» : فاضأو ) «أاهبوجتسي

 (")«دهفلا دمحأ خيشلا دض ينطولا لمعلا ةلتك هتمدق

 ليوحت ىلع ةضرتعملا ةيبابشلا تاعمجتلا ضعب ةقحاللا مايألا تدهش دقو

 ليجأت ىلع سلجا تيوصتو ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ تاباوجتسالا ةموكحلا

 ليوحت ىلع سلجملا تيوصت دعوم ءاج ويام نم نيثالثلاو يداحلا يفو ٠ ناوجتسالا

 ثحبلل «ةيعيرشتلا ةنجللا» ىلإ دهفلا دمحأ خيشلل (ينطولا لمعلا ةلتك» ناوجتسا

 . هرواحم ضعب ةيروتسد ىدم يف

 تيوصتلا ةيلمع نإف بلطلا اذه ريرمت يف دهفلا دمحأ خيشلا حابن نم مغرلابو
 ةسلجلا تدهش دقف « دمحملا رصان خيشلا نيبو هنيب عارصلا قمع نع تفشك
 . نيخيشلا ىلع - نيبوسحملا وأ - نيبرقملا ياونلا ضعب فقاوم ىف ةخراص تاضقانت

 فياه دمحمو نالمنلا ملاسو ناطلسلا دلاخخو يداهلادبعلا يجان باونلا تّوص ثيح
 امنيب . ةيعيرشتلا ةنجللا ىلإ دهفلا باوجتسا ليوحت ىلع ةقفاوملاب يرزيوملا بيعشو
 . (؟7ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ ءارزولا سيئر باوجتسا ليوحتل اضراعم مهتوص ناك

 رفينز دعسو ةودعلا 00 ديزم نيسح ساونلا توص « كلذ نم ضيقنلا ىلعو
 ليجأت ىلع ةقفاوملاب (؟ أ يتيرحلا نيسحو عيملا مناغو روفنخلا دعسو يزنعلا ركسعو
 « ةيعيرشتلا ةنجللا ىلإ دهفلا باوجتسا ليوحت اوضفرو دمحملا رصان خيشلا باوجتسا
 لواح دقو « عارصلا اذه يف رومألا هيلإ لصت نأ نكمي يذلا ىدملا عيمجلل نيبت اذهبو

 يف نعطلا لالخ نم باوجتسالا ةهجاومب موتحما هريصم ةمواقم دهفلا دمحأ خيشلا

 )١( حابصلا دهفلا دمحأ خيشلا قيقش .

 . ١ص 55-6-501١ ةيتيوكلا يارلا ةديرج (؟)

 . ١ص ا( 1١-5-5011 ةيتيوكلا يارلا ةديرج (؟)

 . ةيعيرشتلا ىلإ باوجتسالا ليوحت ىلع عانتمالاب يتيرحلا تّوص (5)



 : ةيلاتلا طاقنلا اهيف راثأ '١)ةركذم يف هتيروتسد
 007 هنيبعت د ةداعإب ريمألا ومس رارق نامرتحي ال تايوجتسملا 5

 اهيلع صوصنملا ةنوصملا ةيريمألا تاذلاب ساسملا ىلإ ايعطق ىدؤي باوجتسالا -

 . روتسدلا نم (ه:) ةداملاب

 . ةيلاحلا ةرازولا ليكشت ىلع ةقباس رومأ نع باوجتسالا -

 مدعو ةيصوصخلا مارتحا عم ضراعتي تاينويدملا ةلأسم يف باوجتسالا -

 . ةيلاملا راربس ا ءاحتنا

 ل

 ةيروتسد ىف نعطلا ىف ذ (ًايسايس) ةشهلا طاقنلا هذه حجنت مل؛  لاحلا ةعيبطب

 فرطلا ىلع « هرواحم عيمج ةيروتسدب ةيعيرشتلا ةنجللا ترقأ ثيح ناوجتسالا

 ءارزولا سيئر نيب رظنلا تاهجو بيرقت دهعلا يلو ومسو ريمألا ومس لواح رخآلا

 ةهجاومو ةصنملل دهفلا دوعص بوجو ىلع رصأ دمحملا رصان خيشلا نكل هبئانو
 ءاضعألا عدلت دهفلا دمحأ خيشلل رصان خيشلا دكأ دقو « باوجتسالا

 لاصتا ىلع ناك هنأب ياجأ دهفلا نكل «باونلا عم كتلكشم»» : 0

 ىللإ تنا نكل . . مهعم ةلكشم يدنع امو» تيوصتلا ةسلج لبق ىتح باونلا عم

 اذهب سيلو « ليقتسأ يك يل لق يعم ةلكشم كدنع اذإ» : فاضأو . «ىلع مهتريغ
 ةفرعمل باونلا عم عمتجيس هنإ لاقو كلذ ىفن دمحملا نكلو . 200

 . "7 «مهفقوم بابس بأب
 رخآلا ولت عمجتلا اودقعف « عارصلا اذه ةجيتن اهبابشو ةضراعملا باون رظتني مل

 «ةدحاو ةعفد دمحملا رصانو دهفلا دمحأ نيخيشلا ليحرب اوبلاطو «ةدارإلا ةحاس» يف

 بلاطت ةقيثو ىلع عيقوتلا ربع (نيخيشلا دحأل) دعبل ةهعيف نحت ىارللا لواح دقو

 ملاس دهف خيشلا روضح رظنلل تفاللا نم ناكو « ًابئان ١١ اهيلع عقو ثيح امهليحرب

 دعي مل اذهبو « اهتاطاشن لقنل ةينويزفلتلا هتانق يدصتو تاعمجتلا هذه دحأل ىلعلا

 )١( ةيتيوكلا نطولا ةديرج  7١11-5-19 1511-5-1١صا .

 ةيتيوكلا يارلا ةديرج (؟) 5-8- 7١١١ص١ ةيتيوكلا سبقلا ةديرج ء  2» 7١11-5-5ص3١ .
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 نع لات ىهلا ةيسايسلا ةدايقلا لا هتلاقتسا ميدقت ىوس دهفلا ليهحأ خيشلا مامأ

 باون كانهو ؛ يتمحدلصم يف سبيل عضولا» ؛ باجأف باوجتسالل هتهجاوم مدع ببس

 يف ةلاقتسالا ىلع ةقفاوملا تمت دقو , ١1 ءيدض نوفقي ءارزولا سيئر ىلع نوبوسحم
 . 73١١١ ويام نم رشع ثلاثلا

 ةموكح ..بوجتسن هم
 :يناملرب دفول دمحملا رصان

 ةصنملا ...للإ دهفلل رايخ لل
 ؟نيخيشلا نيب ىرج ام ىرج اذاعل

 ءاغلإ برح ىلإ لوحتي باطقألا عارص
 ءانالكثل ةسفج

 ها
 ا ةيقدقحلا 1 1 مفك 0

42 

 نيحبشلا نبب دودسم قيرلحل نا

00 
 يلع مهنرنم تن كغ تنأ :دهفلا
0 3 

 دهفلا دمحأ خيشلاو دمحملا رصان خيشلا نيب عارصلل فحصلا ةيطغت

 )١( ةيتيوكلا نطولا ةديرج 5-1١١- » 73١١1١ةيتيوكلا سبقلا ةديرج ١١-5- 7١١١(ص١.
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 ةيناملربلا ةايحلا اهدهشت هنن مل ةقياس

 ةنس دمحملا باوحدما جدي سلجنلا
 ةثلحابوفؤب يبخل يروم هيج .نيروحم ةمالس تدكأ «ةيعيرشتلا»

 ةصنملا نم )ا... دهفلا
 يتعطصم يف سيئ عضولا نأل .دعصأال » +«. رصاف خيشلا ةموكح يف رارمتسالا ىلع رداق ريغ ه

 ةموكحلاب ةطبترملا ةيباينلا عيماجملا نيب سئاسد -

 3م خسف ييعاقنس ماجن ردجمم ايون اسست 4

 ةلاقتسالل دهفلا دمحأ خيشلا رارطضا

 (ةيتيوكلا سبقلا)

 ةماعلا ثيدحل الإ حلصت ال ةيحطس

 باونلا باوجتسا ةشقانم ةسلج ةمألا سلجم دقع ويام نم رشع عبارلا يف

 ليوحت ةموكحلا تبلط . دمحملا رصان خيشلا ءارزولا سيئرل فياهو نالعولاو يئابطبطلا
 سيئر مهيلع درو نوبوجتسملا عفارت مث . كلذ ىلع ءاضعألا قفاوف ةيرس ىلإ ةسلجلا
 : ةيلاتلا طاقنلاب ءارزولا

 لكب لالخإو تافلاخم نم باوجتسالاب درو اميف روتسدلا ميكحتب مكبلاطأ»

 تافلاخما هذه نوكت نأ بجي ناكو , اهيف طرفن نلو مل ىتلاو ةيروتسدلا تابجاولا

 00100 مكيديأ نيبو مكيلع تضرعو باوجتسالا تباش يتلا ةيروتسدلا

 . «ناوجتسالا يف قحلل ًايروتسد ةعورشملا ريغ ةسرامملا هذه
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 تاقالعلل يصخشلا مهريدقتو مهاؤر ضرف ىلإ اوعس» باونلا نأ فاضأ مث

 ةرثانتملا فحصلا تاصاصق وأ تاحيرصتلا ضعبل مهتءارق لالخ نم ةلودلل ةيجراخلا

 هذهب ايلعلا اهح اصمب ةلصتملا ةيجراخلا اهتاقالع ىف ىنطولا اهرود سرامت ةلودلا نأكو

 موقت ةيسايسو ةيسامولبيد ةزهجأل سيلو ةماعلا ثيدحل الإ حلصت ال ىتلا ةيحطسلا
 ءانب اهملاعم مسرتو ةيسايسلا ةدايقلا اهردقت ىتلا ةلودلل ايلعلا حلاصملا ةرادإ ىلع
 ىلع اهيف ثيدحلل ا حصي ال تاريدقتو تامولعمو قئاقح ىلع

 ١ «عاشملا

 تاوقلل ىلعألا دئاقلا وه ريمألا ومس» : نأ ىلع روتسدلا نم (51/) ةداملا صنت»

 ىرخأ لود عم ةيركسع تاروانم يف ةكراشملا مدع وأ ةكراشملا نإف مث نمو «ةحلسملا

 وأ ةنوناغراوق هل كلذكوت؛ ةلودلا سفرا اووكسد وهما نضاصتخالا يف لخدي
 لخدي ؛ كلذل مئالملا تقولا رايتسمخا وأ دالبلا جراخ وأ نيرحبلا ةكلم ىلإ ةيرحب
 . «ريمألا ومسل ايروتسد زوجحلا صاصتخالا قاطن ىف هعيمج

 اهنودجت مكتارضح يديأ نيب ةضورعملا باوجتسالا ةفيحص ىلع عالطالاب»

 ءالولا يف نعطلاو ينطولا فرشلاب ساسملا دح تغلبو ضيرعتلاو ةءاسإلاب ةرخخاز
 انئاقشأ حلاصمو يتيوكلا بعشلا نمأو ةماركب ةيحضتلاب ماهتالاو ينطولا ءامتنالاو
 . «ةيصخش حلاصم باسحلا نواعتلا سلجم لودب

 اههجو ىتلا تاءاسإلاب ةنراقم ىصخشلا فذقلاو تاءارتفالا هذه لءاضتت»
 انهتعن اول ةءاتسالاو اهريشأ, قووكلا ةلوقنل ىفطولا «فيوتلا ىلإ نويوجتتسملا ةويغلالا
 سلجم لود نم اهئاقشأب ةيخيراتلا اهتاقالعو ةينطولاو ةيموقلا اهطباورو اهئدابمو
 . «ىجيلخلا نواعتلا

 ىتبلاطم اهنمو ناوجعسالل اعف نوكت نأ زوجي ال ةيصخش رومأ ف لحدتلا»

 ىلا ىروعسدلا كلا لايغشيالا يفد لكحل يحرم نريباخلا دعا هلاك هيقع ءاغلإ
 ْ : «ءاضقلل ءوجللا

 رويغ فيرش نطاوم يأ اهلبقي ال يل ةغلاب تاءاسإ باوجتسالا عئاقو تنمضت»

 هذه كرت هعم ليحتسي ام ةيلخادلا هتهبج كسامتو هبعش محالتو هنطو ةدحو ىلع

 ةينطو يف كيكشتلاو تيوكلا اننطول ةءاسإ نم هلمحت امل اهل يدصتلا نود رومألا

 . «ليصألا يتيوكلا بعشلا ميق يه ىتلا اهميقو اهئدابمو اهتباوثو ةموكحلا

 نإف هليكوت متي مل اذإو٠ هيلكوم عم هتادقاعت يف يماحما ىلع ايصو تسل ىننأ)
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 رمألاب يل ةقالع ال نيتلاحلا يفو « هنم الدب رخآ ماحم يأ بدتنت فوس ةمكحما
 5 (هتمرب

 ءوجللا يف ةيروتسدلا يقوقحل يدادحتما يف نوري دويرجتتلا ةوخاإلا ناك اذإ»

 : لاؤسلاب مهيلإ هجوتأ يننإف عورشم ريغ ديعوأ انا دمإ قركشلا ميدقت وأ ءاضقلل
 نوبلاطت ناوجتسالا تاحفصو روطس لك رادم ىلع متنأو مكسفنأ تورت فيك

 نارا ىوعدلا كرحت ملو ىوكشلاب مدقتت مل مالعإلا ةرازو نأل ةيسايسلا ةلءاسملاب

 وهأ . ةقيقشلا لودلاب نيلوؤسملاو ءاقشألاو لودلل ءيست ىتلا تالجماو فحصلا دض

 . «!!!؟انه عورشم ريغو نئاش لمعو كانه بولطمو عورشم لمع
 تنس اهنأب نازيإل ىف وتارايز ددع نيب نوبوجتسملا اهدقع ىتلا ةنراقملل ةبسنلاب»

 يترايز نأب اهيلع دودرم يهف ٠ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل نيترايز لباقم تارايز

 دقو ةيسايسلا ةدايقلا نم فيلكتب ةدحاو ةيمسر ةرايز يه ةيمالسإلا ةيروهمجلل

 كارتشا ةرورض نأش ىف ناريإ عم مهافتلل يراقلا فرجلا نأشب ةرايزلا هذهب تمق

 : 0 يراقلا فرحلا ديدحت تاثحابم ىف ةيدوعسلا ةقيقشلا

 بحاص ةرضح اهب موقي هنإف ةيدوعسلا ةفيقشلل ةيمسرلا تارايزلل ةبسنلاب)
 ةيدو تارايز نوكت ةيدوعسلا ةقيقشلل يترايز نإف يلاتلابو هسفنب دالبلا ريمأ ومسلا
 ردق ربكأب ىظحت ىتلا ةكلمملا ةناكمل دالبلا ريمأ اهب موقي ةيمسرلا تارايزلا نأل ةصاخو

 . «جراخلاب هومس تارايز نم
 ةيوناثلا سرادملا ىدحإب حابصلا روباط يف «يركسعلا شراملا» ىقيسوم ةعقاو»

 عباتلا «هللا بزح» ىقيسوم هبشت اهنإ ليق ىتلاو ةيميلعتلا «ريبكلا كرابم» ةقطنم

 تاوطخلل مدختست ىقيسوملا هذه نإ هن يو تبث هنيح ىف ًاقيقحت ترجأو ناريإل

 ىلع ةيضايرلا وأ ةيركسعلا وأ ةيفشكلا ا وأ سرادملا ىف ءاوس ةيميظنتلا

 . «طابضنالا ىلع مهثحو ءانب ألا سوفن ىف ةياوملا اكل ملاعلا وتس

 رطق ةلود ةرايزب يناريإلا ةيجراخلا ريزو ماق 7/5/5١١١ قفاوملا نينثالا خيراتب»
 ماق ويام ؛ يف نيمويب كلذ بقعو . رطق ةيجراخ ريزو عم تاثحابم ىرجأو ةقيقشلا

 ريزو عم تاثحابم ىرجأو ةقيقشلا نامع ةنطلس ةرايزب يناريإلا ةيجراخلا ريزو
 تارامإلا ةلود ةرايزب يناريإلا ةيجراخلا ريزو ماق ويام 8 خيراتبو . ينامعلا ةيجراخلا
 ويام ١١و ٠١ يخيراتبو . يتارامإلا ةيجراخلا ريزو عم تاثحابم ىرجأو ةدحتملا ةيبرعلا

 ةيتيوكلا ةيجراخلا ةرازو ىلإ نيباتك تيوكلا ةلودب ةيناريإلا ةرافسلا تلسرأ ١
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 ةلود ىلإ جيلخلا لودل يناريإلا ةيجراخلا ريزو اهب ماق ىتلا ةرايزلا تاذ بيترت بلطب
 ةدايقلا ىلع رمألا ضرع مت ثيح « ىتيوكلا هريظن عم تاثحابم ءارجإل تيوكلا

 :26زايذلا ىلع كفقفاوب ىلا انلعلا ةيسايبلا

 لود نع لزعمب نكت مل ىتلا ؛ يناريإلا ةيجراخلا ريزو ةرايز عئاقو يه كلت»
 ةكلمم بعشو ةدايق ىلع ناريإ لواطتل ةأفاكم نكت ملو يجيلخلا نواعتلا سلجم

 ةوخإلا ركذ امك يتيوكلا بعشلا نمأو ةمارك باسح ىلع ةرايزلا نكت ملو « نيرحبلا

 هحلاصم ةمدخل الو ءارزولا سلجم سيئر بلط ىلع ءانب ةرايزلا نكت ملو نوبوجتسملا
 باسح ىلع ناريإل ازايحنا ةرايزلا نكت ملو « نوبوجتسملا ةوخإلا بهذ امك ةيصخشلا
 لود حلاصم ةمدخلو مهافتلاو قيسنتلا راطإ يف تناك لب ,« نواعتلا سلجم لود

 . «ةقطنملا لودو نواعتلا سلجم

 ةرافس ىف نيلماعلا ددع صوصخب نالعولا كرابم مرتحما بئانلا هراثأ ام نأشب»

 ايسامولبد اصخش )171١( غلبي ددعلاف « تيوكلا يف ةيمالسإلا ةيناريإلا ةيروهمجلا

 . «صخش )٠٠٠١( سيلو ايرادإو
 ةرازو تاعوبطم يف يناريإلا ملعلا ةعابطب ءاعدالا ةعقاو باوجتسالاب درو)»

 نع ةلوؤسملا ةفظوملا لبق نم أطخ نم عقو ام نأ طفنلا ةرازو تدافأ دقف . طفنلا

 ةكرشلا راعشو يناريإلا ملعلا نيب ريبكلا هباشتلل ةجيتن ةين نسحب ثدح ميمصتلا

 هذه نع ايرادإ اهتازاجم متو قيقحسلل ةفظوملا ةلاحإ مت هنأب ةرازولا 5 اينك

 . ١ 7(ةفلاخلا

 ىبزرلا ليسلا غلب
 اهتحص مدع تابثإو باوجتسالا طاقن بلغأ دينفت يف ءارزولا سيئر حاجن مغر

 نيرشعلاو ثلاثلا ةسلج تددحو «نواعتلا مدع» باتك ميدقت نم تنكمت ةضراعملا نإف

 يتيوكلا بعشلل ةملك ريمألا ومس ىقلأ يلاتلا مويلا يفو « هيلع تيوصتلل وينوي نم
 : اهيف لاق

 نم ةيلحما ةحاسلا هدهشت ام ءازإ بارغتسالاو قلقلا رعاشم مككراشأ يننإ)

 ةبق تحت يرجي ام ىعم نوعباتت مكلعلو «ررضلاو ءوسلا ةغلاب تاسرامو ثادحأ

 )١( ةيتيوكلا يارلا ةديرج 5-1١6- 30١11١؛( ص١4 .
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 « ةينطولا ةحلصملا تايضتقم زواجتتو روتسدلا راطإ نع جرخت تاسرامم نم نالربلا

 دقو « ةتيقملا ةيناصخشلاو . تاباسحلا ةيفصتو . فقاوملا ليجستو . فسعتلاب مستت
 . ةيطارقميدلا ةيامحل روتسدلا اهعضو ىتلا طباوضلاو دودحلا ضعبلا تاسرامم تزواجت
 نع جورخلا اهماوق انعمتجم ىلع ةبيرغ ةفاقث سيركت تالواحم ىلإ ضعبلا قلزناو
 روتسدلا كاهتناو « بطاختلاو راوحلا ةغل رادحناو ةدوهعملا ةلضافلا ةيتيوكلا ميقلا

 ساسملاو . نيرخآلا ةيرح لاطتل . اهدودحو ةيرحلا طباوض زواجتو , نوناقلاو
 نوضام مويلا نحن نيأ ىلإف ... ةقيدصو ةقيقش لود ىلإ ةءاسإلاو « مهتاماركب

 لعب ؛« هنطول صلخم يتيوك لك نهذ ىف ددرتي لاؤس . . . ؟ةيلاغلا انتيوكب داري اذامو

 . «طابحإلاو قلقلا رعاشم نيهر عيمجلا حبصأو « ىبزلا ليسلا غلب نأ

 حمسأ نلو « روتسدلا يمحي نم ىننأ ىلع . ديكأتلا ددجأو ٠ تارم تدكأ دقل»

 ةيسيئرلا ةماعدلاو .« ىسايسلا انماظن رارقتسال ةيقيقحلا ةنامضلا وهف ء هب ساسم ىأب

 . «ًاليدب هنع لبقن نلو « يطارقومدلا انجهنب خسار اننامإ نإو . اندلب نمأل

 ءانهاظن رارقتسا ةنامض هنأل هب ساسم يأب حمسأ نلو روهتسدلا يمحي نم انأ»

 ' ىبزلا ليسلا غلب :ريمألا
 0 طياوضقو رودحلا تزول سضقبل تاس راما ...تاقهاشملاج .ت ريفترلإ ىطوفلا ند ديزمب مسي لاجمل دله مخ
 هزابلل نفي سلا تونؤتحم ءازإ نيرافشلا مدع ةيلطندلا ريزو نم تبلططإ ...ة محك روس نبل انتزعت باجألا يلانبأ هع .

 (ةيتيوكلا يارلا)

 بلط ىلع تيوصتلا ةسلج ةمألا سلجم دقع «ءوينوي نم نيرشعلاو ثلاثلا يفو
 عنتماو 18 هيلع قفاوو ًابئان 75 بلطلا ضفرف « دمحملا رصان خيشلا عم «نواعتلا مدع»
 مغرلابو ؛ «ينطولا لمعلا ةلتك» ىلإ مهنم ةسمخ ىمتني باون ١" هيلع تيوصتلا نع

 باونلا مدقت ثيح « هب أنهي هكرتت مل ةضراعملا نإف رصنلا ذهب ءارزولا سيئر ةداعس نم

 نم نوكتي رصان خيشلل ديدج باوجتساب ملسملا لصيفو سوحاطلا دلاخو كاربلا ملسم
 . (نيطبابلا فقو) ةلودلا لاومأ يف طيرفتلاو , ةدسافلا موحللا ةمزأ يه رواحم ةسمخ

 يف ةموكحلا نواهتو . فيسلا ىفشتسم ىلع ةيئاضقلا ماكحألا قيبطت يف نواهتلاو
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 . ةينازيملا جراخ فرصلا ىف ةيليمكتلا تادامتعالا لالغتساو « ةلودلا كالمأ ةيامح

 لولح ببسب لبقملا داقعنالا رود لامعأ لودج ىلع باوجتسالا اذه جردأ

 فقو نع اهل ةديؤملا ةيبابشلا لتكلاو ةضراعملا تنلعأ دقو . سلجملل ةيفيصلا ةلطعلا

 رشع سداسلا يف مخض عمجتب ةدوعلا نوكت نأ ىلع ةيفيصلا ةلطعلا لالخ اهتاطاشن

 اهيف راز ةلوجب ةيفيصلا هتلطع نشد ف . دمحملا رصان خيشلا امأ « لبقملا ربمتبس نم

 «تاكرب» ىدحإ فياه دمحم بئانلا هربتعا ام يجيلخلا نواعتلا سلجم لود

 ةسائر نم هتلاقتسا دهفلا يبذع خيشلا ميدقت ةلطعلا ةيادب تدهش اي . هباوجتسا

 ةرتفلا كلت يف ظحولو « هناكم ىلعلا ملاس كرابم خيشلا نييعتو ةلودلا نمأ زاهج

 ءارزولا سيئرل ةمعادلا لتكلا ءاضعأل نيبرقم ىلع بصانملا عيزوت يف ةموكحلا طاشن

 ةكللذ نم ةيديفحسلا ةربأ («ىنطولا لمعلا ةلتك» تناكو « ةريخألا هتاباوجتسا يف

 !!ريفسلامدرادهإ

 ضارتعا ببسب ةيقارع-ةيتيوك ةمزأ راجفنا ويلوي نم ةريخألا مايألا تدهش
 يف ريثكلا تيوكلا هيلع لوعت يذلا «ريبكلا كرابم» ءانيمل ىلاجلا عقوملا ىلع قارعلا

 قشارت نأ الإ ةمزألل «يئاوتحالا» جهنلاب نيتموكحلا فقاوم تفصتا « ةلبقملا ةلحرملا

 دح ىلإ عضولا نم مقاف ىقارعلاو ىتيوكلا ناملربلا ءاضعأ نيب تاتلفتلاو تاماهتالا
 ىلع هدر مدع لاح ىف ةبساحملاب يتيوكلا ةيجراخلا ريزو ٍكاربلا ملسم بئانلا ديدهت

 م فاقوألا ة ةرازو فاقيإ ببسب ىرخأ ةمزأ ويلوي لش ا ) ةيقارعلا تاحيرصتلا

 وف ةيروسلا ةموكحلل مهضرعت ببسب ةتوافتم تارتفل ةباطخلا نع دجاسملا ضعب
 ةمئألا ةدوعب اوبلاطف ةمألا سلجم ىيمالسإ ةوطخلا هذه تزفتسا دقو « ةعمجلا بطخ

 لاقو تابلاطملا هذه فياه دمحم بئانلا زواجت امنيب « دالبلا نم يروسلا ريفسلا درطو
 : تاعمجتلا دحأ نيف

 هدو رك الارس الارملا ةيبمدك ربت رديوعلا نتف ةيروتسلا راجل تاوفع اووقناوا "
 0 0 مد رادهإ ىف . . مايألا هع نأ وجرأ . . . انئاملعل

 يي روسلا ريفسلا مد رادهإ ىف ءاملعلا وتتم نأ وجرأ . . حضاو يمالك

 )١( «ايروس ىف رزاجما هاجت ىبرعلا تمصلا» ةودن , 8-68-7١1١ .



 ! ريفسلا مد اوردها :فياه
 ع يف اا ل 000 7 1 اة سس

 20011111000 يي 311111 عود نع و 000 5-5 6 1ع

 - ظ ؟يروسلا بعشلا ةرصن نم ناملربلا يف ةيلاربيللا ةلتكلا نبأ

 يأر دبا هدكي و تفلت مهل 355 : ةفططسنل ا ةكرشلا

 نييروسلا ةدابإ نع عرشلا
 دحأ مد ةحابتسا ديؤن ال نحنف ..فياه ةوعدب تأجافت :يئابطبطلا

 0 , ْ ' ّْ 590 3 9 ٠

 يسع. ! ريفعلا مد لوح .. لدج 2 |, شالا 0 ١
: 

 كيال توت و ف قتلو همس كطمافل زومج » -
 ٠ .يفزغ 1

 تعيس در ملال سس 22 د جوس ةرزجم «دسأ» يف زاب نبا ىوتف نع نولوقت اذام :هيدقتنمل فياه <
 ءاضقنتل كورستسم اهرسمأو ةموصعفم ءاسدسأ :4نيدسسع» <

 ءامدلا ةلاسإل يدعتستلف فياه ىلع يدرس مل اذإ :ةموكحلل فالقلا <

 !!تيوكلا يف يروسلا ريفسلا مد رده حيبت ىوتف را دصتسال وعدي فياه دمحم بئانلا
 (ةفلت 5 ( ٠

 فنعلا ثيح نم ايروس يف أوسألا وحن روطتت رومألا تناك ءرخآلا بناجلا ىلع

 «نيدهنلا» دجسم ريجفت نم راوثلا نكمت نميلا يفو «راوثلاو ماظنلا نيب دعاصتملا
 لقن ةغيلب تاباصإل هضرع ام هيف حلاص هللادبع ىلع سيئرلا دوجو ءانثأ يسائرلا

 تايلمع 8 هل تيرجأ دقو « جالعلا ىقلتل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ اهرثإ ىلع .

 ىلإ حلاص داع كلذ دعب « ةيلصألا هحمالم ىفخأ قورحم هجوب اهدعب نم رهظ

 مكحلا نع لزانتي هتلعج يتلا «نميلا ةمزأ لحل ةيجيلخلا ةردابملا»ب لبقو « نميلا

 . اينوناق هتقحالم مدع نامض لباقم روصنم هبردبع هيئانل

 ديدعلا ىلع لامجو ءالع هينباو كرابم سيئرلا ةمكاحم ىلع راوثلا رصأ ءرصم ىفو

 رهظ « «لمجلا ةكرعم» يف نيرهاظتملا لق رماوأ رادصإو ىلاملا داسفلا اهمهأ اياضقلا نم
 ةلاحبو حانجلا روسكم « ضرملا ريرس ىلع ايقلتسم ةروثلا دعب ىلوألا ةرملل ةلزابم سيئرلا

 دعب ىضوفلا نم ةلاح رصم تدهش دقو . طلستلاو دادبتسالل ازمر ناك نأ دعب « اهل ىئري

 ملو « ةيليئارسإلا ةرافسلا قرحب تأدب ىتلا بغشلا لامعأو تارهاظتلا ةرثك ببسب ةروثلا

 . ًاليتق ١ وحن نع ترفسأ ىتلا يرصملا «ديعس روب داتسا ةكرعمب هتنت

 ةفاك ىلع ةرطيسلاو مدقتلا نم -وتانلا تاوق ةدعاسمبو - راوثلا نكمت « ايبيل يف

 "هم



 دعبو « يفاذقلا رمعم اهب نصحتي ناك ىتلا سلبارط ةمصاعلا اهيف امب ةيبيللا يضارألا

 لتقُيل روفلا ىلع هب ليكنتلاب اوماقف هيلع ضبقلا ءاقلإ نم ءالؤه نكمت ةليلق عيباسأ
 ًايلاعصاا انام اتهام زابقلا لاتشمقو هوز رع هفيضي اهب اقارعلا ضيقا و أ ةمكاحم الب

 نأب ايبيل ىلإ هتدوع روف حرص يذلا ليلجلادبع ىفطصم قباسلا لدعلا ريزو ةسائرب
 . دالبلا يف عيرشتلل يسيئرلا ردصملا نوكيس (يطسولا) مالسإلا

 نيتلودلا لح
 نيمانيإ 0 ويم عيبرلا» 3 لماعتلا ةيكلملا 0 ةمظنألا 0

 يلق لأ مح عيعف راق سمااوللا» « جيلخلا قو را كلم لمف كلكو مككلا

 يفو ء'٠ 127 العلا قرم' ينادقلا هسا يه يعسنج «ييروسا نيلست» سيسنلأات قع

 باب حتف نع نالعإلاب اهب ًارارق هللادبع كلملا ذختا « ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 نيددشتملا نيدلا لاجر راثأ امم ةلبقملا ةيدلبلا تاباختنالا يف ةيدوعسلا ةأرملا ةكراشم

 ةفيلخ لآ دمح كلملا لكش نيرحبلا يفو « ةحارص رارقلا اذه مهضعب ضراع نيذلا

 قكافهلا يقع ةنجلا شرفت هس يرانوقب ىقايربحلا قام

 بيذعتلا نع نيلوؤسملا ةبساحمو حالصإلا
 ةريبك ةاناعم ىلإ ىدأ يناريإلا لخدتلا

 ادنطوو انيعشل

 :ينويسب ريرقت تأجافم
 تاجاجتحالاب ناريإ عوملضل ةلدأ ال

 بعرلا ّثب فدهب ةطرفملا ةوقلا مادختسا
 ماقتنالاو باقعلا فدهب د دمعتملا . بيذعتلا دلا ةسراممو

 ينويسب ريرقت جئاتن

 (ةيتيوكلا سبقلا)
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 ةنجللا سيئر ةلعأ لقو « هل ةمزأ ثادحأ ىف «قئاقحلا ىصقت»ل ةيلود ةنحل

 ارنا فعفلاو ةيقيرحتبلا كاونقلا ما خس عرودلا نع قنوع اكل
 . ناريإ عم رمأتلل ليلد يأ مهيلع تين مل نيذلا نيرهاظتملا دض «بيذعتلاو

 تنكمت ثيح « ينيطسلفلا فلملا يف ةريبك تاروطت ١ ماعلا دهش اضيأ

 نم قلطت ةيليئارسإلا ةموكحلا عم ىرسأ ةلدابم ةقفص دقع نم «سامح» ةكرح

 اريسأ ٠١71 ليئارسإ ريرحت لباقم طيلاش داعلج ىليئارسإلا ريسألا سامح اهلالخ

 لباقللا ضو ةكرخلل :ريبك يروم عنو ةفلضلا هده كلدعا لاذ ةةيلكي و اكلطجلاو
 مألا ىلإ نيطسلف ةلود مامضنا بلط دقت سابع دومحم ينيطسلفلا سيئرلا ررق
 : ىتآلا وحنلا ىلع بلطلا ءاجف ةدحتملا

 نيطسلف ةلود نم بلطلا اذه مدقأ نأ ينيطسلفلا بعشلا مساب ينفرشي»

 . ةدحتملا ملا ىلإ اهمامضنال

 ةيخيراتلاو ةينوناقلاو ةيعيبطلا قوقحلا ساسأ ىلع اذه مامضنالا بلط مدقي

 يف رداصلا 18١ مقر ةدحتملا مألل ةماعلا ةيعمجلا رارق ىلإ دنتسيو ينيطسلفلا بعشلل

 فارتعاو ١1988 ريمفون ١١5 ىف نيطسلف ةلود لالقتسا نالعإو ١19497 ربمفون 4

 . 198/4 ربمسيد ١١ ىف رداصلا /١07 "4 رارقلا ىف نالعإلا اذهب ةماعلا ةيعمجلا
 كداب ادم قدك زخأ نم ندسملا اهنارقلا نيلعسلف لوو نلفت داطإلا [ذدهيرقو
 ادتتج ناكيست نيترو ةيؤر ىلع المعي يطلق ب قرت ربل مارت لفات و قا
 . «نامأو مالسب بنج كا

 ةدحتتملا تايالولاو ةيبروألا مصاوعلا نع اديعب تارهاظتلا عيبر نكي ملو

 نانويلاك لودلا نم ديدعلاب فصعتل ةيبروألا ةيلاملا ةمزألا تمقافت دقف . ةيكيرمألا

 قيبطت يف ايناملأ طورشل خوضرلا ىلع اهضعب ربجأ ام « ادنلرياو اينابسإو ايلاطيإو
 لمحت مدعو ةيلالقتسالا نم ديزمب ةبلاطملا اهبوعش بضغأ امم . فشقتلا تاءارجإ

 ثيح . تاجاجتحالا هذه نع ةديعب ةدحتملا تايالولا نكت ملو . ىلاملا عاطقلا ءاطخأ

 اولتحا» ةكرح اهزربأ ناك تارهاظتلا نم ةلسلس ةيكيرمألا ندملا نم ديدعلا تدهش

 لامعأب ةريقفلا تاقبطلا بابش نم تاكملا ماق ةدحتملا ةكلمملا يفو « «تيرتس لوو

 ابو الا هوس رم مهمضتت نع يتعتلاةندوج قاكرمللا رجلا خلل ريسك يتلا
 . ةيشيعملاو ةيداصتقالا

 ؟ ها/



 هيتويلملا تاعادبالا

 نيرشعلا ىف «سبقلا» ةديرج تماق « ةيسايس تامدقم يأ البو « تيوكلا ني

 تاوقل لاومأو : ناونع تحت ىلوألا اهتحفص ىلع - مهبم - ربخخ رشنب سطسغأ نم '

 : سبقلا ررحم بكربخا ليصافت يفو ٠ اةيباقزلا تاهحلاو فراصملا كبرت

 تعفد غلابم نع ةرتاوتملا تامولعملاب انام ةربظل لق كا [.كونبلا نضع نكيعتو

 عم يطاعتلا ةيفيك ىف تراتحا فراصم ىلإ «(ًادقن» اهضعب لصو « نييالملاب ناونل

 مهليخادمل تمت ال ىهو . مهنم نيبرقم وأ باون تاباسح لخدت ىتلا لاومألا هذه

 نويلم ١7 ىلإ تلصو غلابم هباسح يف تمكارت باونلا دحأ نأ ىتح . ةلصب ةداتعملا

 ةليلق مايأ يف نييالم 8 وحن عمج رخآو « رانيد

 لكوأ دق نوكي امبر لب ء« دحاو بئانل حجرألا ىلع ةصصخم تسيل غلابملا هذه

 . «نيرخأ ىلعو هسفن ىلع اهعيزوت هيلإ
 ةيسايس ريتاوفب ةلصتم «ةئجافملا» لاومألا كلت نوكت نأ ةعلطم رداصم تعقوتو»

 كلتب نيينعملا ناونلا دحأ لكس امدنع هنأ ىلإ ةراشإلا عم . ةنيعم فقاوم ءاقل

 !ةيباختنالا هتلمحل ام اهنوعمجي هراصنأ نأب دافأ , اهردصم نع لاومألا

 ليبس ىف ذختت نأ ضرتفي تاءارجإ ىلإ هدرم كونبلا ىف لصاحلا كابترالاو
 | ْ . لاومألا ضييبت ةحفاكم

 . (؟؟اذه كل نيأ نم : مهألا لاؤسلاو

 امئنيب . اهسيئرل نيلاوملا ءاضعألاو ةموكحلا سأر ىلع ةقعاصلاك ربخلا اذه لزن

 لاومألا هذه نع ةيلوؤسملاب اهسيئرو ةموكحلا ماهتا ىلإ اوعراسو ةضراعملا باون هفقلت

 يف دمحملا رصان خيشلا عم باونلا فوقول نمثك تعفد ةيسايس ىواشر اهوربتعا ىتلا

 ةيضقلا نع راظنألا تيتشنت هيت ةموكحلا ةلواحم نم معغرلابو « ةقباسلا هتاباوجتسا

 نع فشكلا لع 950 ةضراعملا نإف ةباينلاو قيقحتلل اهليوحتب ةداتعملا اهدوعوب

 عراسو ) (« ةينويلملا تاعاديإلا» ةيصف ةشقانمل ةئراط ةسلج دقع لالخ نم اهليصافت

 مقرلا قيقحت ىف اولشف مهنكل ةسلجلا هذه دقعب ب ةبلاطملا ءاضعألا نجت حس“ ءالؤه

 ىرخأ ةحيضف اهتعبت ىتح ةحيضفلا هذه فاشكنا ىلع ةدودعم 1 نم ا

 نم ةرشابم تاميلعتبو ةيجراخلا ةرازو قيرط نع متت ةريبك ةيلام تاليوحت دوجو يهو



 نيذلا اهباونو ةضراعملا تاعمجتب ةيسايسلا ةحاسلا لعشأ ام اذه « ءارزولا ةسائر

 فرطلا ىلع « مهنحشو ريهامجلا ةراثإل مهرداونو «ةضيبقلا» صصق ةياور يف اونئفت
 مهفقاومل لباقمك لاومألل مهيقلت يفنب ةموكحلا نم نيبرقملا ءاضعألا ماق رخآلا

 « ةضراعملا ناون ىلع يسكع موجهب هسفن نع مهتلا در مهضعب لواحو « ةيسايسلا

 يعجر رثأبو باونلا عيصخ تاباسح نع فشكلاب ةيلاطملاب كلذ ىلع نيرخأ دازو

 . !١ ةمهتلا نم ءيربلا وه نمو «ضيبقلا» وه نم فرعُي ىتح

 رخآ باسح يف 8و بئان باسح يف ًانويلم 7

 ةيباقرلا تاهجلاو قراصملا كبرد باؤنل لاوهأ

 رركتم لاخدإ ..فلأ 100و فلأ 200و فلأ 500
 : نينطاومل تادعاسم هنم تلوحف .ةيث بعتا مل لاس“ 1 :ءاز دهالا ىلع ار :داتعأ صاخشا لما لع اج ةرشك ن "0 ل

 «شاك» نسالم 3ب اعمجم ىرتشا رخآو ..امهيتحوز يمساب نيترامع الجس مهنم نانثا

 ١! ةضيبقلا» تكاونلا ..حئاضف
 ! ميثيل هك ريكملا ةمالقلا ىف .ءانؤسلا تبايوسماسلا-3) :اشنخ رانسل !دلودم انناب 11

 ١ سول مع فرق ل با نأ رامتلا + ارتل هيك رسما ١ 50 كيلتنو .عرق نم رشكأ م لاؤمال ١/ عزو تاؤنلا سقما <

 لابقتسا ضف, تونبلا دخأ ةريمتع ةرستم امث ريتا نا دسقب ةليستملاب نيمترأ ان بلان ؛ 4 3 ءا !تنا ا 2000100 :
 ١ ..رانيو فلا 0 !ةيايشلا ءاكنال دنك هتئور بنل فالتلا لقدسا فلان <

 بئان ةلاحإ ...(ةينويلملا تاعاديإلا»

 ةباينلا ىلإ مويلا ناجرهم يف كراشي
 (ةينويلملا تاعا ديإلا» ةيضق لوح فحصلا نيوانع

 (ةفلت . . (

 . ١ ص ؛ 84-5١11 ةيتيوكلا ىارلا ةديرج )01(
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 ةيجراخلا تاليوحتلا
 ناك ىتلا تاباوجتسالاب ديدهتلاو تاماهتالا لدابت نم نوحشملا وحلا اذه طسو

 0 ةموكحلا تقلت ةيجراخلا ريزو باوجتساب كاربلا ملسم بئانلا ديدهت اهزربأ

 نم رشع عباسلا يف اهنم هتلاقتسا ميدقتب ملاسلا حابص دمحم خيشلا مايقب ةعجوم

 نكمي ىتلا تاياورلاو تاعئاشلا نم ريثكلا ةلاقتسالا هذه تطاحأ دقو « 5١1١ ربوتكأ

 : ىتألا يف اهصيخلت

 ىف هنع يموكحلا ءاطغلا بايغ رعشتسا دمحم خيشلا نا لوقت ىلوألا ةياورلا»

 ةحاس ىف مويلا كاربلا ملسم بئانلا هفشكيس ام ةيفلخ ىلع اباوجتسا هجاو لاح

 . هتايلوؤسم نمض عقت ةيجراخلا تاليوحتلا نأ عقاو نم « ةدارإلا
 ىطاعتلا نع هاضر مدع ةجيتن لاقتسا دمحم خيشلا نأ ديفتف ةيناثلا ةياورلا امأ

 . ةموكحلا ناكرأ لمجم تناد ىتلا ةينويلملا تاعاديإلا ةيضق لمجم عم يموكحلا

 يمرت ةيباينلا عيماجملا نأ اميسو . صاخ لكشب ةرسألا ءانبأل ةغلاب ةءاسإ تلكشو

 . ةموكحلا سيئر ىلع ةيلوؤسملاب
 ةلكسأ نع ةباجإلا نم هعنم مت حابصلا ريزولا نأ ىلإ ريشتف ةثلاثلا ةياورلا امأ

 نع عافدلاو « هتباجإ مدع لاح يف ةيسايس ةلءاسم يأ ةهجاوم ىلإ هعفدو « كاربلا

 . لاقتساف هضفر يذلا رمألا وهو . يموكحلا فقوملا

 يف نيلوؤسملا ضعب مايق نم ءاتسم حابصلا ريزولا نأ ىلإ ةعبارلا ةياورلا بهذتو
 مهو « هملع نود هترازو قيرط نعو جراخلا ىلإ ةينويلم تاليوحت ءارجإب ةيجراخلا ةرازو

 ىلع رداق ريغ نوكي دق ريزولا نأ ةجردل « ةرازولا يف مهلقثب نوعتمتي نولوؤسم
 : اة! ينساعب

 فقوملا تفعضأ اهنإف ةلاقتسالا هذهل ةيقيقحلا يابسألا نع رظنلا ضغبو

 لوح صصتقو تاياور نم ةضراعملا هل جورت ال ربكأ ةيقادصم تطعأو يموكحلا
 رصان خيشلا فقوم فاعضإب ةلاقتسالا هذه تببست دقو « اهاياطعو ةموكحلا ىواشر

 ةلاقتسا لوبق دعبو , دهفلا دمحأ خيشلل ةقباسلا هتراسخ دعب ةرسألا لخاد دمحملا

 . ةيجراخلل اريزو دلاخ لا حابص خيشلا نييعت ةموكحلا تنلعأ دمحم خيشلا

 )١( ةيتيوكلا يارلا ةديرج ١9-1١١- 5١11١ا( ص١ .

351 



 ةح اس ىف نطاوم فلا 15 واجن دغاح روشح هعس سؤ .. دلبلاو ةلمعلاو ةنسلاو رهشلاو موبلاب تادنسسم ضرع

 ١ ةينويلملا تاليوحتلا رخفي كاربلا
 عملا كلمت ل هر : شيرجلا ١ كتاكيرصت خم تمكسلاو .. ةردق يك وشو مكاسلا حاص تيمح هثل .حاببتلا دمتسا لوقأ <

 ا اتم رخاصلا تلا تارم 3 ىوست ايمسير انسرزت مدل دشملاو .. فيذجو ندثلل اليوحت 358 ؛
 ةارالا متامتسحال رش املا رانيد نويدم 71 تبني يدل امو رانيد نويلم 100 تزواحتن ةلوكملا علابشلا <

 !...لؤكي سب لقش ةدنه امل .. مايا 3 لك متي ليوختلا «

 «ةينويلملا تاليوحتلا» ةيضق رجفي كاربلا ملسم بئانلا

 (ةيتيوكلا مويلا ملاع)

 ةموكحلل ةماعلا ةسايسلا
 مل امب ءاج ربوتكأ نم نيرشعلا نإف « ةموكحلل ةئيسلا رابخألا ةمزالم نم مغرلاب

 اهمكح ةيروتسدلا ةمكحملا تردصأ دقف « ًالؤافت (نييموكحلا) نيلئافتملا رثكأ هب ملحي
 ةقلعتملا روتسدلا نم 77١1و ١؟*و ٠٠١ داوملا ريسفتل ةموكحلا نم مدقملا بلطلا يف

 ءاج دقو « يرجنعلا نمحرلادبعو نودعسلا دمحأ نيبئانلا نم مدقملا باوجتسالاب
 تارازوب ةصاخلا ةيذيفنتلا لامعألا ىف ءارزولا سيئر باوجتسا زاوج مدعب مكحلا

 مكحلا تايثيح امأ « «ةموكحلل ةماعلا ةسايسلا» يف طقف نوكي هباوجتسا نأو اهنيعب

 : ىتآلاب تءاجف

 - ساسألا يف - طونم ريسفتلا بلط لوبق نأ ىلع تدكأ نأ ةمكحملل قبس
 نيمزال نيرمأ ققحتب
 نم اهيلإ هريسفت بلط امدقم « ةيروتسدلا صوصنلا نم صنلا نوكي نأ : امهلوأ

 . ءارزولا سلجم وأ ةمألا سلجم

 نيب ام يف « هتاليوأت ددعت نع ئشان « صنلا اذه لوح فالخ موقي نأ : امهيناثو

 نيب ام ىف وأ « ءارزولا سلجم ءاضعأ نيب ام يف وأ ةمألا سلجم ءاضعأ

 ىلع ايصعتسم «. اداح فالخلا اذه نوكي نأو « ءارزولا سلجمو ةمألا سلجم

 ةمكحم ا ىلإ هنأش ىف ءوجللا اهعم بلطتي « ةرورضو ةيمهأ سكعي « قيفوتلا
 : هقيبطت ةدحول انامض « صنلا لوح لصاحلا ماهبإلاو ضومغلا ةيلجتل
 ديقتو « هدودحو هدعاوقل ةلودلا تاطلس عوضخو ٠ دالبلا ىف روتسدلا ةدايسو
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 ةيعرشلا مئاعدل اتيبشت ء اهطاشن ىلع روتسدلا هضرف اب ةطلس لك
 5 «هنايكل اظافحو ) روتسدلا صوصنل ءالعإ « اهتابجومو

 ددصلا اذه ىف اهصاصتخا ضاهنتسا ىدل تارارق نم ةمكحما هردصت ام نا»

 فشكلا دصقب يه امناو « ينوناقلا ركفلا ءارثإ اهتياغ ةدرجم ءارآ عطقلاب تسيل يه

 ىقاب قايس نم اهعضوم ةاعارمب - بلطلا لحم ةيروتسدلا صوصنلا تالالد نع
 اهلوح راث امل امسح « امزاج اديدحت اهموهفم ديدحتو - اهعم لماكتت يتلا صوصنلا
 . «ةلودلا تاطلس عيمج نأش ىف ةذفان « ةفاكلل ةمزلم تارارقب فالخ نم

 قيسنت ىلع فارشإلاو سلجما ةسائر ىلع ءارزولا سلجم سيئر صاصتخا»

 ىأ لومشل عستت هت ال كلذ نع ةيسايسلا هتيلوؤسم نإف ةفلتخملا تارازولا نيب لامعألا

 نأ رابتعاب ؛ يي لمحي ريزو لك اهنع لوؤسملا نأو « اهنيعب تارازو صخت لامعأ
 ١ ىدارف ءارزولا قتاع ىلع ةيساسأ ةفصب عقت اهنأ ةيسايسلا ةيلوؤسملا ىف ماعلا لصألا

 ةلودلل ةماعلا ةسايسلا نع ءارزولاو ءارزولا سلجم سيئرل ةينماضتلا ةيلوؤسملا فالخب

 . «ريمألا مامأ نوكت ىتلا

 لاجم ىف هقاطن رصحني « ءارزولا سلجم سيئرل ههيجوت داري ناوجتسا لك نإ»

 سيئر نأ رابتعاب « ةموكحلل ةماعلا ةسايسلا ىف ء هصاصتخا دودح ىف وهو « قيض

 0 ةسايسلا هذه نع عفاديو « ءارزولا سلجم مساب ملكتي يذلا وه ءارزولا سلجم

 اهب صتخت ةيذيفنت لامعأ يأ نع هباوجتسا ىلإ كلذ ىدعتي نأ نود . ةمألا سلجم

 ىتلا لامعألا عيمج تحبصأ الإو « هترازو يف ريزول لمع يأ وأ , اهنيعب تارازو

 ام وهو ؛ اهنع ءارزولا سلجم سيئر باوجتسال الحم ةفلتخما تارازولا اهب صتخت

 سيئرل تاباوجتسا نم فراج ليس ىلإ يضفيو «روتسدلا مكح حيرص عم ضراعتي
 الو دح ريغ نم لامعألا ليطعتب رطخلا ميظع نم هيف ام كلذ يفو « ءارزولا سلجم
 نأ هانعم سيل هنإف قحلا اذه ةمألا سلجم وضعل لوخ دق روتسدلا ناك اذإو . طباض

 نسُحو ةماعلا ةحلصملاب ديقم هنأ عقاولا نإ ذإ . ىوهي وأ ءاشي امك فرصتي

 . «لامعتسالا

  ىدارف ءارزولا قتاع ىلع عقت امنا ةمألا سلجم ىدل ةيسايسلا ةيلوؤسملا نإ»

 ىلإ اهفرصب اهمهف ءاسي نأ ىغبني ال ةيلوؤسملا هذه نأ رابتعالا نيعب ًاذخأو
 ا . «ئدابملاو لامعألا ىلإ ال صاخشألا
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 انيق رووا نيناكتم نيننلا اوما ىو للا ةلمآلا تلي وكمل ناك ةاورفلا)
 هيجوتل بسانملا تقولا ريختي نأ ىف قحلا سلجلا وضعل امك « هصاصتخا ىف لخدي

 دارملا ةموكحلل ةماعلا ةسايسلا نوكت نأب طونم كلذ نأ الإ « ناوجتسالا اذه

 مهت يتلا يض اهنأ رابتعاب َ ةرمتسمو ةهئاق# اهيف ءارزولا سلجم سيئر باوجتسا

 . «اهيلع وأ --- 56

 : ىرخأ ةيروتسد صوصن نم اهب طبتري ام ءوض نا نم 0 (١11١)و
 ىف هقاطن رصحني « ءارزولا سلجم سيئر ىلإ ههيجوت داري ناوجتسا لك نا : الوأ

 ىلإ كلذ ىدعتي نأ نود , ةموكحلل ةماعلا ةسايسلا ىف , هصاصتخا دودح

 ريزول لمع يأ وأ اهنيعب تارازو اهب صتخت ةيذيفنت لامعأ يأ نع هباوجتسا

 . ىدارف ءارزولا ىلع عقت امنا ةمألا سلجم ىدل ةيسايسلا ةيلوؤسملا نا : ايناث

 اميف ءارزولا سلجم سيئر باوجتسا ىف هقحل ةمألا سلجم وضع لامعتسا نا : اثلا

 دارملا ةموكحلل ةماعلا ةسايسلا نوكت نأب طونم . هصاصتخا ىف لخدي

 («ةرمتسمو ةمئاق « اهيف هباوجتسا

 يف ًايسيئ ًاببس دمحم رصان خيشلل ةسارش نيضراعملا رشكأ حبصأ اذهبو
 مل « اهنيعب - ىرخأ - تارازو لمعب ةقلعتملا ةيئاوشعلا تاباوجتسالا نم «هنيصحت»

 «ريسفت ةطلس» كلمت ال ةيروتسدلا ةمكحملا نأ اودكأو مكحلا اذه ةضراعملا باون لبقتي

 امهباوجتسا نأ يرجنعلاو نودعسلا نيبئانلا نلعأو « مزلم ريغ اهمكح نأو روتسدلا

 . امئاق لازيال

 ؟!نوعاو متنأ له
 نب“ نيرشعلاو سماخملا يف ةيفيصلا هتلطع دعب داقعنالل ةمألا سلجم داع

 : اهيف لاق ةملك ريمألا ومس ىقلأ حاتتفالا ةسلج يفو « ربوتكأ

 دق اريخغأ يتيوكلا انعمتجم اهل ضرعتي ىتلا ةبيرغلا رهاوظلاو تاسرامملا نا»
 ةيفئاطلاو ةيلبقلا تايبصعلا تدغ ثيح « ةينطولا انتباوث تسمو دودحلا لك تزواجت
 اعيرس ارسج اهراتوأ ىلع فزعلا حبصأو ةيسايسلا تاهجوتلا دوقت ةضيغبلا ةيوئفلاو
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 . نينطاوملاو نطولا ةحلصم ساسح ىلع ةقيضلا بساكملا قيقحتل
 ةيميلعتلا انتاسسؤم نوكت نأل ادهاج ىعسي نم ىرن نأ فسؤملا نمو

 , ةرمدملا ميهافملا هذهب بابشلا ةيذغتو تايبصعلا هذهل اعترم ةيضايرلاو ةيعامتجالاو

 . «لبقتسملاو رضاحلا تيوك ءانب يف مهيلع لوعن نم مهو

 ميزأتلاو رتوتلا ءاوجأ نم بيبحلا اننطو هيناعي ام لب هشيعي ام اريثك ىينلؤي»

 اسيلو نادودل نامصخ امهنأك ةموكحلاو ةمألا سلجم نيب رمتسملا عازنلاو يسايسلا

 باطخلا ةغل رادحنا اضيأ ينفسؤي امك « دحاو دسجل نيعارذو نيقيقش نيوخأ

 ةنايخلاو داسفلاو ةوشرلا مهتب ناهرب وأ ليلد ريغب كيكشتلاو قشارتلاو ىسايسلا

 اهنم نمأمب بيرق تقو ىتح تيوكلا تناك ىتلا ةتيقملا ظافلألا هذه رخآ ىلإ ةلامعلاو

 نم ديدعلا نم ةريخألا ةنوآلا ىف ةعاقلا هذه هب تلفح ام انعبات دقلو

 1 ةيماسلا ةينطولا هتاياغو هرود نع دعتبيو ديحملا

 ةبقلا هذه تحن هل ينعي ام لك حرط عيطتسيو نوناقلاو روتسدلاب نمؤي نمل فيكو

 دقعل ىدانتيو ةسسؤملا هذه زواجتي نا ةفورعملا ةيروتسدلا اهتاودأو اهتانامضب

 ةراسخلاو ررضلاب دوعي اع ةراثإلاو نحشلا لاعتفاو تاحاسلاو عراوشلا يف تاعمجتلا

 نوكت اميف لاوقألاب اروصحم ئدابملاب مازتلالا نوكي نأ لبقي لهو « عيمجلا ىلع

 . لاعفألا ةنيرق ءاوهألاو حلاصملا

 نواعتلا نم الدب ىصخشلا موجهلابو ءانبلا نم "الدب مدهلاب ضعبلا لاغشنا نا

 نيأ لؤاستلا ىلإ مكعفديو ينعفدي ةيساسألا مهتابجاو نيسانتم تيوكلا لجأ نم

 ؟ةمكحلاو لقعلا توص
 . «؟فلختلاو رامدلاو مدهلا ليبس مأ ةيمنتلاو مدقتلاو ءانبلا ليبس اذه له

 فبورحو ةلديدش تابارطضاو ةريطخ ثاذدحأ نم انلوح ىرجيام ةعباتم انيلع نا)

 ىلع غلابلا اهريثأت اهلك اهل ىربك ةيملاع ةيداصتقا لكاشمو ةريبك تادجتسمو ةيماد

 انيلع بجوي لب انم بلطتي ام ؛ انلبقتسمو انرضاح ىف « ايلعلا انحاصمو ىنطولا انئمأ

 متنأ لهو تايدحتلا هذهل نوكردم متنأ لهو راطخألا هذهل نوعاو متنأ لهف
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 : هللا ردق ال «ىتش مهبولقو اعيمج مهبسحت

 معن « ةيعوضوملا ةلءاسملل معن « ةلوؤسملا ةباقرلل معن « رارصإو ناميإ لكب اهلوقن
 ةديعبلاو ةينطولا ةحلصملا اهضرفتو نوناقلاو روتسدلا اهمكحي ىتلا ةداجلا ةبساحملل

 هيلع هللا ىلص ميركلا انلوسرف 3 مهتلا قالطإو ماكحألا قابتساو ةيناصخشلا نع

 نم لاح يأب لبقن نلو «عمسيام لكب ثدحي نأ ابذك ءرملاب ىفك» لوقي ملسو

 اذه يف تاديازم وأ ةرباكم يأب لبقن نلو ءوسب تيوكلا ةحلصم لوطي نم لاوحألا

 . «ميقعلا لدجلا فرت تطختو دودحلا لك لاوحألا تزواجت دقف . نأشلا

 يل أدهي فيكو « نيحاترم اونوكت مل اذإ حاترأ فيكف « ينلؤيو ينبعتي مكقلق نا»

 . نيقلق متنك اذإ لاب

 نذإب ادغ نإو ةيلاغلا انتيوكب ساسملاب حمسن نلف « اوقلقت الو اونئمطت نأ مكديرأ

 . «انموي نم لضفأ نوكيس هللا

 نم اهيف ام لك رخبت ىتح « تاملكلا هذه ةءارق نم ىهتني ريمألا ومس دكي مل

 عانتما عم ةيادبلا تناكف « رحانت نم هيلع اوناك ام ىلإ ءاضعألا داعو حئاصنو مكح

 ةحفاصم نع ملسملا لصيفو ىئابطبطلا ديلوو كاوبلا ملسمو نودعسلا كيا باونلا

 فرشأ انحا « ةرخ لكأ»ب يزنعلا ركسع هيلع ٌدرف « «اهيمارح اهيماح»ب عافدلاو

 . (هيف

 مزتلا ام سيئرلا اذإ « انيلع ديازي دحأ لبقن ام»ب دامح نودعس بئانلا لمكأ مث

 سود هسودأ ةديازملا لبقن نل «. ضرألا هيف حسفو « انيديأب انقح ذخأن انحا « ةحئاللاب

 1ع دوار

 )١( ةيتيوكلا سبقلا ةديرج 15-1١- 5١1١1١(ص١ .
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 !!ةصرف هوطعت مل متنأ

 باونلا نم نيدفو ريمألا ومس لبقتسا سلجملل ركبملا جنشتلا اذه رثإ ىلع
 دوفولا ريذحت ىلع يريمألا ناويدلا صرح مغرو « اضراعم ابئان ١4 نم امهدحأ نوكت

 ءاضعأ نإف «سلجملا لح وأ ةموكحلا ةلاقإ وأ ءارزولا سيئر رييغت ىلإ قرطتلا» نم

 يتلا ةيدرتملا ةلاحلا ةيلوؤسم هليمحتو رصان خيشلا ليحرب ةبلاطملا ىلع اورصأ ةضراعملا

 . دالبلا اهيلإ تلصو
 مسقل افسآ . هل ليصأ قح ءارزولا سيئر رايتخا نا» ريمألا ومس دكأ هبناج نم

 . «ةلاقتسالا ىلع دمحملا رصان خيشلا 0 ٍرإ ىلع باونلا ضعي

 لمعي يك ةصرف ءارزولا سيئر أوطعت مل محا لاق هومس نأ رداصملا تفاضأو

 ال !«عراشلا جيجأت نم ضعتبلا هب موقي ام فسؤمو « زجنيو

 تيوكلل يبرعلا عيبرلا لوصو لامتحا ىلإ باونلا دحأ ةراشإ ىلع هقيلعت يفو
 ىلع شيجلا انمدختسا ام انرمع انحو هللا هجو الإ ماد دحأ ىفام» هومس لاق

 لمعت ىتح نيرهشلا ةلهم ةموكحلا ءاطعإ»ب ةضراعملا هومس بلاط مث , «بعشلا
 1 (")نومألا أدهت ىتحو

 نم رشع سماخلا ةسلج يف ةئدهتلاب ريمألا ةلواحم يقيقحلا رابتخالا ءاج
 ةسلجلا ليوحت لالخ نم ةضراعملا زازفتسا يف ةموكحلا حاجنب تأدب ىتلاو «ربمفون

 دمحأ نيبئانلا نم مدقملا باوجتسالا «بطش» ىلع تيوصتلا تبلط مث , ةيرس ىلإ

 اضرا كالتي فضحت لاببعألا لودع نمت قرفعملا جهلا ايمو نودعسلا
 ةيضاقلا ةبرضلا هيجوت نم ةموكحلا تنكمت اهدعب . لتقمب ةضراعملا تباصأف

 ىلع «ةقفاوملا مدع»ب تيوصتلا لالخ نم - ةسلجلا نم تبحسنا يتلا - ةضراعملل

 ىلإ يواعرصلا لداعو رهوج نسح نيبئانلا بادتناب «ىنطولا لمعلا ةلتك» بلط

 . سلجملا ءاضعأ عيمجل ةيكنبلا تاباسحلا يف قيقحتلل يزكرملا كنبلا
 مدقتف « تاباوجتسالا حالس تاردقو اهتاردقب ةقثلا دقفت مل ةضراعملا نكل

 ءارزولا سيئرل باوجتساب ملسملا لصيفو يرجنعلا نمحرلادبعو كاربلا ملسم باونلا

 مويلا ةسلج ءالؤه عطاقو « «ةيجراخلا تاليوحتلاو ةينويلملا تاعاديإلا» ةيضق لوح

 . ١ص( 57-١١-5١1١ ةيتيوكلا يارلا ةديرج « 7١-١١-73١11١ ةيتيوكلا يارلا ةديرج )١(

 . 55ص 15-11-73١11١ ةيتيوكلا يارلا ةديرج (؟)
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 قئاثو نع فشكو نودعسلا دبمحأ ةمجاهب دامح نودعس بئانلا اهأدب يتلا ىلاتلا
 ام اذه ءرطق ةلود يف تارايلملاب مّيقُن  ضارأل هتلئاعو نودعسلا كلمت تبت اهنإ لاق
 اذه ىلع ًاضارتعا ةسلجلا ٠. نيارجحجا قيللا «ينطولا لمعلا ةلتك» 5 بضغأ

 : فرصتلا

 دوسألا ءاعيرألا

 باونلا اهيف ىقلأ «ةدارإلا ةحاس» يف ةدشاح ةودن ةضراعملا تدقع « ءاسملا يفو

 ىتلاو « كاربلا ملسم بئانلا اهاقلأ ىتلا ةملكلا عم اهترارح ةورذ تلصو ةيران ابطخ

 : اهيف لاق

 . . روتسدلا اذهب الإ مكحلل ةيعرش ال نأ . . . كرابم ةيرذل لوقن . . مويلا»

 متثبع نإ هللاب امسق ىرت . . دالبلا مكحل نوعلطتت نم اي . . . كرابم ةيرذ اي مهل لوقنو
 . مكقوقحب ثبعنل ةيروتسدلا انقوقحب

 ماب نيو جا اب اول يروا داو

 . «مكل ءيىسن حار انل ا نإو . 050 006 نإ .. ةيواذلف

 يمحي ام اذإ ةمألا سلجم يف زط نتسو ا .اهاذم تلصو رومألا ىرت»

 انيف ثبعي دمحم ا رصان 0 يللإ كرابم 0 راي حو درا

 ا خراريسملاب ءَدْبلا 57 مويلا 0 0 ام 0 ىرت روتسدلاب ثبعلا

 دمحملا رصان ثبعي نأ دعب ىتأيس كرابم ةيرذ نم دحاو يأل لوقن مويلا . . . تيبملاو

 ةمألا سلجم ىف هل لوقن حار ةسرامملا هذه صضفرب رود هل نوكي نلو مكحلاب

 3 ىصخسا و .يىيصعما 0

 0 قحت لا نإف لحرإلا لجرلا 0

 0 ل هسودي دعاق ىللإ روتسدلا

 تيوكلا تانبو ءانبأب رختفن نأ انقح نم ... مكيف رختفن نأ انقح نم»

 . ميظعلا هللاب ًامسق مهل لوقنو . . . ةدارإلا باحصأ . . ةماركلا باحصأ . . رارحألا
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 . . مكلاومأو مكحاورأو مكضارعأ ىلع قطلا ريصي حار مكروتسد نع اوتيلخت نإ
 نيرا نل غال الخ خيقلا سيم . مكتويب يف مكيلع نوشدي ميظعلا هللاو

 ةرايسلا نم دحاولا لزني هللا اهينكا . . دمحم ا رصان لعف ىلع سناتسمو كرابم ةيرذ

 تارديسشلا او دفا“: اونا . . لعفلا ةدر ىنها . . ىنها. .. هتبقر ىلع سوديو

 . «ةضيبقلا باونلا اودرطاو ةمألا 096 مامأ اوفقو . . . تاماصتعالاو

 نالعإل تاريسملاو ماصتعالل يتيوكلا بعشلا ءانبأ تاعاطق لك وعدأ انأ مويلا»

 انسل انسفنأ ربتعن . . بعشك مويلا انح . . . هل ةءاسإلاو روتسدلا ةداعإ ةلواحم مهضفر

 ضفرو ىبأ نم ىبأو لبق نم لبق .. . ماعلا لاملاو مكحلا يف ءاكرش انحا . . ءارجأ

 . «ضفر نم
 تاريسمو . . . ةلماص تاماصتعاب . . . لعفب مالكلا انرقأ ام اذإ مويلا دقتعأ انأ»

 هلخدي نأب فرشتي ال يذلا ىلا اذه مامأ دجاوتو .. . ةصلخم ةدشاح

 يا !ءيقنأ الإ مهدري دحم ىرت . . . ةضيبقلا

 رصان خيشلا ءارزولا سيئر لزنم ىلإ ةدشاحلا ريهامجلا تقلطنا ةملكلا هذه دعب

 مهل تدصت ةينمألا تاوقلا نكل « «سيئرلا طاقسإ ديري بعشلا! ددرت ىهو دمحملا

 نم ةلاخ يق اولخدف مراعلا مهبضغ راثأ ام خيشلا لزنم ىلإ هجوتلا نم مهتتعنمو
 ينانقو ةراجحلاب مهفذقو نمألا تاوقب مهمادص ىلإ تدأ يتلا «ةيعامجلا ايريتسهلا»

 !!ةيذحألاو هايملا

 نم اهجييهت ىلع اورصأ نيرخآ نكل عومجلا ةئدهتل لخدتلا باونلا ضعب لواح
 لؤاستلاو ةبختنملا ةموكحلاب فاتهلاو «ةموكحلا ةحيبش»ب نمألا لاجر فصو لالخ

 نمألا تاوق بطاخو كاربلا ملسم بئانلا لخدت ءانثألا هذه يف مةيرخلاا ع

 . . رصان اي لحرا لحرا . . مادق نوجي لخ سانلا نوهجاوي نوبي يعمم اذإ» : الئاق

 0 هجوتلل ريهامجلا شبرحلا ناعمج بئانلا اعد انه « «سيئرلا طاقسإ ديري بعشلا

 سلجملا باوبأ ىلع مهنم تائملا قباستو هتوعدل هذه تباجتسا ف « ةمألا سلجم

 رابتعا يأ نود ىنبملا لخاد ىلإ سلجملا ةحاب نم عومجلا تلقتنا مث « ةونع اهوحتفف

 . باوبألا قالغإو ضارتعالا يف سلجما سرح تالواحم

 يتلا «ملاسلا هللادبع» ةعاق باب ىلع دوشحلا تاعمجت هتاحابو سلجملا تارم نمو

 )١( ةيعرشلا ءاعبرأ» ةودن بالدستور«  ١١1-15-75١11.
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 فراجلا ليسلاك ريهامجلا هلخدتل بابلا حتفف « رركتملا مهعفدو مهتابرض مواقت مل

 يف ثبعي نمو ةسائرلا ةصنم قوف صقري نم نيب ناكملا يف ىضوفلا ترشتتناو
 و باونلا يسارك لمح مهضعب نإ لب « اهتايوتحم يف بعلي نمو ءاضعألا ريراوج
 . ةوهقلاو ءاملا باوكأك تايوتحم نم سلجما يف ام عمو اهعم ريوصتلاب نورخأ
 !!سيئرلا ةقرطمو

 ةوشنلاو حرفلا نم ةلاح شيعت يهو ةعاقلا يف اهب سأب ال ةرتفل عومجلا تيقب
 اعد كلذ دعب « «ةلاسرلا لاصيإ» يف اوحجن مهنأب هلالخ نم اورعش يذلا زاجنإلا اذهب

 ىلإ هجوتلاو ىضوفلا نم ردقلا اذهب ءافتكالاو ةعاقلا نم جورخلل مهريهامج ناونلا

 روصلا لدابتو ةيرولكلفلا جيزاهألاو ةيبعشلا تاصقرلاب رهسلا لامكإ ل سلجملا ةحاب

 . ةيراكذتلا

 نرمألا يدعتم ام صصأ لزيص ريق ةجوقل نع توجارب ايجي مالا سحب تصف ةرهاظم ىلا صتطح ندع فس ؛ رهام دهم للون فسوف وحب

 ماحتقا ..ن ..جاي اهنفاف اكنحاف انس
 ساس. كةعملا ايس ب وسم ةمديشنلاو ةموفعتلا 2 مرتع مل يتلا ةيشلالا اد

 ادييسب_ - , يعرف 5-6 فيول مال ا سعير يب صا راش

 7-0 جيمس 2713 م 5 دا ا و هحجل ما

 يل 6 ة4ةد< دسيخين#

 ةمألا سلجم مهريهامجو ةضراعملا باون ماحتقا

 (ةيتيوكلا نطولا)
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 روتسدلا نطب يف ساد نم مه
 ىدملاو ببسلا نع سانلا لعاستو نييتيوكلا ىلع ةمدصلاك ثدحلا اذه عقو

 مدبو - ءالؤه موقي نأ لقعي لهف . ةمداقلا تارملا ىف رومألا هيلإ لصت نأ نكمي يذلا
 بئانلا نأ لقعي له ؟!مدنلا وأ جرخلاب روعش قا نود ةمألا سلجم ماحتقاب - دراب

 ؟!«يمأ ينتدلو مويلا اذهل» لوقي ماحتقالل هتدايقب كاربلا ملسم

 قح نمو «بعشلا تيبا وه سلجما نأب لعفلا اذه ريربت كاربلا لواح دقو

 ىلع ةثداحلا ريوصت هؤالمز لواح اه كلذل هددحي يذلا تقولا يف هلوخد بعشلا

 يدتعت تناك يتلا نمألا تاوق ةيشحو نم ابره ةمألا سلجم «تلخد» ريهامجلا نأ

 . ًابرض مهيلع

 نيرهاظتملا اولخدأ نيذلا باونلا سأر ىلع انأ :كاربلا
 يمأ ينتدلو مويلا اذه لثملو ..سلجملل

 رهسسج برضب رمأي نأ نكمي الريمالاومس

 دمحملا رصان وه كلذب رمأي نم .. هبعش

 ميخضت لواحي ةمألا سلجم بتكم
 ..ةمألا سلجم لوخد عوضوم
 ى باوبأرسك اقالطإ دجوي الو

 كلارسلا تنمم ©

 سلجملا ماحتقا دعب كاربلا ملسم بئانلا تاحيرصت

 (ةيتيوكلا نطولا)

 ريرحت ءاسؤر هومس لادتسار ربمفون نم ديوب يفو « نوناقلا قيبطت يف و مزحلا ىلع
 لبقي نل هنأ ىلع ددشو . «دوسألا ءاعبرألا»ب ل ثيدحلل ةيلحملا فحصلا

 : عامتجالاب 6 نمهس لاقو 6 اهيلع رصأ نإو ىتح ءارزولا سيئر ةلاقتسا

 . يضاملا ءاعبرألا ماي تيوكلا ىف ٠ لضخ امتع مكانا مكب .عاطتج الا تيلط دنقل

 ريغ رمأ مويلا كلذ ىف لصح 7 نا هومس انيدبم 2 «دوسألا ءاعبرألا»ب ةلكمحما يذلا

 . هعنامت ال رمأ نوديري ام نولوقيو نونطاوملا عمجتي نأف « تيوكلا ىلإ ةبسنلاب يعيبط

 84غ



 نكل « رختفنو اهب زتعن يتلا.ةيطارقوميدلا نمضو ةماعلا تايرحلا راطإ يف جردني وهو
 ثبع نم كلذ قفار ام عم « ملاسلا هللادبع ةعاقو ةمألا سلجم تاباوب ماحتقا متي نأ

 . «لوبقم ريغو ضوفرمو زوجي ال رمأ وهف ريسكتو
 متنك مكنأ ىتحو نورهاظتت متنك دقل ءرمألاب نيينعملل لوقأ» : ههمس فاضأو

 ةغل تناك اهب قطنيو ثدحتي ضعبلا ناك ىتلا ةغللا ىتحو ؛ تارهاظملا ىف نومتشت

 ةيطارقوميدلا راطإ تحت رمألا باعيتسا متي ناك كلذ عمو « يتيوكلا عمتجا نع ةبيرغ
 هللادبع ةعاقو ةمألا سلجم ماحتقا متي نأ نكل . رومألا بعوتست اهنأ ىرن انك ىتلا

 .ةمألا سلجم ىف ءاضعأ مهنيب نم اصخش ١6١ ةمألا تيب ىلإ لخدي نأو ملاسلا

 ةيطارقوميدلا راطإ يف لخدي ال رمأ اذهف « بيرختلاو ثبعلاو باوبألا ريسكت متي نأو
 . (رخآلا يأرلاو يأرلا وأ ةيرحلا وأ

 , هنوليقيس مهنأب نومسقيو ءارزولا سيئر ةلاقتساب نوبلاطي ضعبلا» : هومس عباتو

 سيئر نيعأ نم انأ ؟مهتايحالص نمو مهنأش نم رمأ سيئرلا ةلاقتسا له وه لاؤسلاو
 هيلع صوصنم رمأ اذه « ءارزولا نييعت لبقأ نم انأو ءارزولا سيئر ليقأ نم انأو ءارزولا
 سيئر ليقيس هنأب مهدحأ مسقي نأ امأ . روتسدلا نع ثيدحلا ناك اذإ روتسدلا يف

 . «روتسدلاب كسمتي هنإ لوقي نمل روتسدلا ىلع دعت اذهف ءارزولا

 سيئر بصنم ىف اليدعت يرجأل ةركف وأ ةين يدل تناك ول» ار دكأو

 ليقأ فيك . هلبقأ نلرمأ اذهو مهءارو قاسنأ نل يننأ اوكردي نأ ءالؤه ىلعف « ءارزولا
 . «يصخش ءادع ةيضق هتمرب رمألا ؟روتسدلا فلاخي مل نمو قرسي مل نم

 مئاتش نم « ديدحتلا هجو ىلع ءاعبرألا موي يف « ليق ام» نأ ىلع هومس ددشو

 نيحرف اوناك سانلا . دودح اهل ةيطارقوميدلاف . ءىش ىف ةيطارقوميدلا نم سيل

 ثدح امو . اههركتو ةيطارقومبدلا نم رفنت سانلا لعج لصح ام نكل ةيطارقومبدلاب
  «؟هارن ام ىه ةيطارقوميدلا تناك اذإ ام نوركفيو نولءاستي سانلا نم نيريثكلا لعج

 ماحتقا لالخ نم ءاوس دوسألا ءاعبرألا موي يف ثادحأ نم سانلا هآر ام» ىلإ اريشم

 . «ةيطارقوميدلا هركت نأ ىلإ سانلاب عفد انمالعإ يف وأ ةمألا سلجم

 . هيلع ةظفاحما بجاو ىلإ نوعديو روتسدلاب نوكسمتي مهنإ نولوقي» : فاضأو
 يف ساد نم مه فسألل مهنكل « روتسدلا ىلع ظفاحأ نأ ىبجاو نم نا مهل لوقأ انأو

 . «روتسدلا نطب

 ىلإ ةلاحإلا يف ةموكحلا قحو تاباوجتسالا نع نوثدحتي» : ريمألا ومس لاقو

 "ا



 اسيئر نودعسلا دمحأ بئانلا ناك ذنمف « ديدجب سيلرمأ اذهو « ةيروتسدلا ةمكحملا

 لبقت انيلع . ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ تاباوجتسالا ةلاحإ متتو ةمألا سلجم

 . «ةيروتسدلا ةمكحملا مكحو ةيطارقوميدلا

 ددعب نوركفي ال مهف « قنتخي اندلب نولعجي مهنإ فسألل» : هدمس درطتساو
 قوفي ةفلتخم تايسنج نم انيدل نيميقملا ددع نإ . دلبلا ىف ةدوجوملا تايسنجلا

 . «دلبلا نمأ يف اوركفي نأ مهيلع « ةدحتملا ألا يف ددعلا
 نأ نوفرعي مهو ةينويلملا تاعاديإلا عوضومب انيلع اوجرخ دقل» : هومس فاضأو

 ىتح لوقأ انأو ؟ماكحألا نورظتني ال اذاملف « ةماعلا ةباينلاو ءاضقلا ةدهع ىف عوضوملا

 قبطيسو ذفنيس هنإف رخآ ناسنإ يأ وأ ءارزولا سيئر حلاص يف سيل مكحلا ناك ول
 لاعشإ مدع مهلأسأ . ةدوجوم ةنتفلا نأ اوسنت الو مكدلب ىف هللا اوقتا . ناك يأ ىلع

 . «ةنتفلا نع دعتبت اهولعجا تايئاضفلا ىتحو ةنئتفلا

 ال ؟تيوكلاب رارضإ هيف سلجملا نم نوناق ىلع ةموكحلا قفاوت نأ نوعقوتت له»

 ةموكحلا الو ةمألا سلجم لحأ نل انأو . هب لبقن ال تيوكلا ىلإ ءىسي نمف . نكمي

 سلجمو ةموكحو ةديدج تاباختنا كانه نوكتسو ةيروتسدلا امهتدم نالمكيسو
 سانلاو نآلا ةيباينلا ةايحلا لطعأ فيك . سلجملا رمع ةياهن ىتح اورظتنا . ناديدج

 يف لصاحلا ديعصتلاب مهرثأت ةجيتن ةمئاقلا عاضوألا لظ يف تاباختنالل نيئيهم ريغ

 . «؟اهسفن ةجيتنلا تاباختنالا زرفت نأ نكمملا نم سيلأ . عراشلا

 ءاعبرألا) موي ثدح ام فسألل» : الئاق ءاعبرألا موي ثادحأ ىلإ قرطتلا هومس ددجو

 عم « قعاصلاب مهبرضل اوضرعت سلجما سرح دارفأ نم ةعبس كانه . فسؤم رمأ (دوسألا
 . «ةطرشلاو شيجلا لاجر ىدل الإ دوجوم ريغ هنأ ضرتفي حالسلا اذه نأ ملعلا

 ىتح «وفعن انك ةيصخشلا اياضقلا نم ريثك يف ءاضقلا مكح ردصي ناك امدنع»

 ىلإ وعدت ردص ةباحر سيئرلل تناك ءارزولا سيئر قح ىف عئطخي دحأ ناك امدنع

 نوناقلاو تيوكلا قحب ةيرج وهف ءاعبرألا موي ثدح ام امأ « حماستلاو يضاغتلا

 . نيمحتقملا ىلع ذفنيسو قبطيس
 يأ نأو نيرهاظتملا عم ءاعبرألا موي ةوقلا لامعتسا مدع» ىلع هممس ددشو

 امأ ء« يصعلاب مهيمجاهمل اودصت نييركسع ةثالث طقف « ةوقلا ىلإ أجلي مل يركسع

 ةغرافلا ءاملا تاجاجزو لاعنلا ىتحو ةراجحلاب مهبرض نم مهسفنأ نوقي اوناكف ةيقبلا

 . «ةيقاولا عوردلاب
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 ملاع» ةديرج ريرحت سيئر ساعدلا ديمحلادبع فرع ةلئسألا باب حتف دعبو
 : لوقلا ىلإ ريمألا ومس هردابف لاؤسلا هيجوتب مهو هسفنب (7١«مويلا» ةانقو «مويلا
 | 1 (؟مويلا ملاع»

 انثانبأ دحأ نأل انل ءاكرش متنأ . ةانقلاو ةديرجلا يف كيرش انأ» : هوهمس فاضأو»

 . «ةنتفلا نم اوديزت الأ ةانقلا نمو ةديرجلا نم ىنمأو مكعم كيرش

 ىنبملا دوعي نمل» : هومس بقع «كيرش دحأ يدنع ام» هلوقب ساعدلا در امدنعو

 ريغ مكديفي ال . مكديفي دحأ ال ديمحلادبع اي مومعلا ىلعو ؟هنورجأتست يذلا

 ةماع ةسايس نع ملكتأ انأو . ةيناصخشلا نع اودعتبت نأ بجيو « مكدلبل مكبح

 . 7ةييكحصم ضنا كافع سلو

 «تيوكل# وج يف ةميرج اوبكترا مهنإل ةباينلا ىلع نيااحيصو روتسدلا نطي ىف اهعاد باهن مهنيبو ساجملا اومحتقا نم»

 :«دوسألا ءاعبرألا» زومر نع ريمألا

 نلو ...نوبقاعيو نومكاحيس
 77 | 2 ءارزهلا سيئر ليقيس هفأب مسقُي نم روتسدلا ىلع ىدعتيو ..ةموكشلل ريهغت الو سئجسلا لح ل:
 ,رساجملا ًاسيئر نودصسلا ناك اهدنع «ةيروتسادلا» ىلإ لؤحت تناك تاباوجتسا .)

 ؟ كلذنأ ةيطا رقوميدلا نم صاقتنا كاته ناك له
 لهظسمم ربكأ ةحاصم دض تناك و ىتح قبططتس ماكحالاو ءاضنق#ا مامأ «تاعاديإلا»

 ةيناورهك قعاوص ىلإ اوضرعت ساجم# سره ند ةيقبس
 ةطرشلاو شيجلا عم الإ ا دوجوم نوكي وأ ضرتغي حرلسلا اذه نأ عم

 هوناك نمالا لاجرو ...ملاعلا يف +يش يأ نم ىلغأ ينيوك يأ مد ةلحقن :>
 هلت مكمركأ لاصنلاو تاجاجزلاو ةركجهلاب مهبرعت نم مهسلفأ نودحي
 يحل عضولا نم ةرم نيرشع لضفأ نوكيس البقتسم رمالاو أعم نولمهيس خيمجلا :)
 عوضوملا لرلغتمزا بابق اوحتش مه - .ةيموحسلا ركذي مل ناسيوملا ؛>

 ةموكحلا نوثمورا ةاهجلا ءولؤه نأ نوفرسي ةقامملا يف ناوطر"و

 كحيصلا ريرحت كسؤوي ريما ومس اقل

 (ةيتيوكلا يارلا)

 َ ةضراعملا ةلتكل نيمعادلا مهأ نم «مويلا» ةانقو «مويلا ملاع» ةفيحص )0(

 . "ص : 1١1١7-1١-!؟١ ةيتيوكلا يارلا ةديرج (1)

 ا



 رصان خيشلا ليحر

 ريمألا ومس ديؤي امهلوأ « نيطاطسف ىلإ ةلباقملا هذه دعب يتيوكلا بعشلا مسقنا
 تانايب ءالؤه رشن ثيح «دوسألا ءاعبرألا» لاطبأ دض تاءارجإ نم هذختيس ام ىف
 ةحاس ىف ةنمركحالا اديؤم اهي كيساقأو ىضوف نم ةضراعملا هب تماق ام ركنتست

 ةغايصو ماحتقالا ةثداح ىف يرحتلاب تأدبف ةينمألا اهتزهجأو ةموكحلا امأ « ةدارإلا

 «داوسلا» ةفص قالطإ ضفرف ةضراعملا طاطسف امأ « نيمحتقملا ىلإ هجوتس ىتلا مهتلا

 ةضراعملا باون رزأ دقو « «ضيبألا ءاعبرألا» مسا هيلع اوقلطأو ديجملا مهموي ىلع

 لصت ىتلاو مهيلإ تهجو ىتلا مهتلا ةهجاوم ىف ةبالصب نيمحتقملا مهريهامجو
 . دبؤملا نجسلا ىلإ اهتابوقع

 نفا(نيمحعتلا) تلقعفلا ةرضانل قافهجتلا نه ةيالخلا ةنضراعلا عينت
 55 صضعب تدهش دقو « لدعلا رصقو ةيئانحلا ثحابملا ىنبم مامأو «ةدارإلا ةحاس»

 لك تدلو تامزألا نم ةلسلس ىف دالبلا لخدأ امم نمألا تاوقب ًاكاكتحا تاعمجتلا

 رياسلا لاله ءارزولا مسح ءربمفون نم نيرشعلاو عباسلا يفو « ىرخألا اهنم
 ةموكحلا نم ةلاقتسالاب مهمدقتب رمألا يسافعلا دمحمو نوراهلا باهولا دبعو

 ةيوق ةيونعم ةعفد ىطعأ ام « ثادحألا عم اهب لماعتت يتلا ةقيرطلا ىلع ًاضارتعا

 سيئرل مهتمجاهم دعب اهيلإ «ينطولا لمعلا ةلتك» باون مامضناب ةيشتنملا ةضراعملل
 . باوجتسالاب هل مهديدهتو ءارزولا

 يف ريمألا ومس ىلإ هتلاقتساب مدقتلا ىوس دمحا رصان خيشلا مامأ دعي مل اذهب
 يف امخض ًاعمجت ةضراعملا تدشح هسفن مويلا يفو «ربمفون نم نيرشعلاو نماثلا
 . ةموكحلا ةلاقتسا لوبقب هيف تبلاط لبق نم هلثم تيوكلا دهشت مل «ةدارإلا ةحاس»

 , ماحتقالا ةيضق يف نيمهتملا نع جارفإلاو ؛ ةضيبقلا ةبساحمو . ةمألا سلجم لحو

 ١8و ”١لا نيب ام تحوارت عمجتلا اذه روضح دادعأ نأ ىلإ فحصلا تراشأ دقو

 . افلأ

 سلجم ًايئانثتسا اعامتجا دقعف عومجلا هذهل «ةيددعلا» ةلاسرلا ريمألا ومس مهف
 يتلا ةقيرطلا نع مهاضر مدع نع هل اوربع نيذلا ءارزولا ءارآ ىلإ هيف عمتسا ءارزولا
 حارتقالا ضفر عمو « ماع لكشب ةينويلملا تاعاديإلا ةيضق عم ةموكحلا اهب تلماعت

 عالطالل يزكرملا كنبلا ىلإ نيبئان بدنب «ينطولا لمعلا ةلتك» هب تمدقت يذلا

 نع تاهبشلا دعبيس ناك حارتقالا اذه لوبقف ء صاخ لكشب باونلا تاباسح ىلع
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 بعشلا ءانبأ نم ريبك عاطقو «ينطولا لمعلا ةلتك» دييأت اهل نّمْؤيو ةموكحلا
 ىبعشلا دييأتلا رسخت اهتلعج اهتيبلغأب ءاوقتسالا ىف ةموكحلا ةغلابم نكل « ىتيوكلا

 قلك يارايخلا نفأ ةلافهتنالا رانك ادب امااذهو هاهنا فل هم اهم ازيادع كنتو
 / .  3]ءاوس دح ىلع مكحلاو ةموكحلا ىلع

 ةلاقتسا لوبق مدعب قباسلا هحيرصت نع لزانتلا ىوس ريمألا ومس نم ناك امف

 هتاموكحو رصان خيشلا ةبقح كلذب تيوكلا يوطتل اهب لبقو , دمحم ا رصان خيشلا
 خيشلا نييعتب ًايريمأ أرمأ ريمألا ومس ردصأ 00 ١

 ومس تبلاطو ةوطخلا هذهب ةضراعملا تبحر « ءارزولل ًاسيئر حابصلا دمحلا كرابم
 تاباختنا ىلإ ةوعدلاو (ةضيبقلا) ةمألا سلجم لحب «هفورعم» لامكتساب 0

 . ةركبم

 ةريبك ةيروتسد ةمزأ
 ومس مامأ ةيروتسدلا فعمل كرابملا رباج خيشلا غدآ ريشا نو عبارلا يفو

 ةرملا هذهف « ةسرامملا هذهل ةيروتسدلا ةيعرشلا ىدم لوح الؤاست راثأ امم ًادرفنم ريمألا

 , ةموكحلا ليكشت لبق ةيروتسدلا نيميلا ءارزولا سيئر اهيف يدؤي يتلا ىلوألا

 نم لجاعلا فيرصت ةموكح يف عافدلا ريزو بصنم لغشي لاز ام هنأ ًاصوصخو
 مدعب ناكف رخآلا يروتسدلا لاكشإلا امأ ء دمحم ا رصان خيشلا اهسأري ىتلا رومألا

 باتك عفرك ةيريصم تارارق ذاختاب «رومألا نم لجاعلا فيرصت» ةموكح مايق زاوج
 « سلجملا لح نم ريمألا ومس هءوض ىلع نكمتي يذلاو سلجا عم «نواعتلا مدع»

 ءادأ مث نمو هتموكح ليكشتل ديدجلا ءارزولا نيل لايام ١ اق ناقل

 ا 00 ةموكحلا حبصت ىتح ريمألا ومس مامأ ةيروتسدلا نيميلا

 ثدحي ملام اذهو «. سلجما عم «نواعتلا مدع» باتك عفر اهنكمي

 ردصأ ريمألا ومس .نإف ةموكحلا ةيعرشب ةطيحملا ا تاهبشلا نم مغرلابف

 ننكر لواحس دقو: «اهيلكع'رايعجال ةمألا ىلإ ةذوعلاول:ةنمآلا ننلتجم نحيي اموتنرب
 كيكشتلا عطاقملا دمحم روتكدلا يروتسدلا ريبخلاو يفارخلا مساج ةمألا سلجم

 )١( ةيتيوكلا سبقلا ةديرج ١1-59-75١1١١ ٠ ص١ .

 )١( ةيتيوكلا يارلا ةديرج ١1-68-44 » 7١1١1١ص .
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 عه ممججي ملو صاخشأ عمن عمتجا» ديدحلا ءارزولا سيئ سيئر نوكل لحلا اذه ةيروتسدب

 ناكو 60 ليذح ءارزو سلجم سيئر فيلكت درجمب تيكا ةقباسلا ةموكحلا نأل ءارزو

 ومس 5 ةيروتسدلا نيميلا يدؤت ةديدج ةموكح ليكشت يروتسدلاو لثمألا لحلا

 جاتحت ةيلاحلا فورظلا تناك اذإ امأ . ةمألا سلجم لح بلط هيلإ عفرت اهدعبو ريمألا

 ءارزولا دمتعي نأ كرابملا رباج خيشلا ناكمإب ناكف تقو عرسأب لحلا موسرم رادصإ ىلإ

 ىلإ ةمألا سلجم لح بلط عفر اهتعاطتساب ىتلا ةديدجلا هتموكح ىف نيقباسلا

 (7١«دالبلل ايلعلا حلاصملا ىلع ةظفاحما يعاودب ريمألا ومس

 ةرادإ سيئرو يليغل دمحم روتكدلا يروتسدلا ريبخلا رصأ 0 فتناجلا ىلع

 لجلا اذهب نعطلا ىلإ ةيعادلا تاحيرصتلاو ةينوناقلا ءارآلا نم ةماود ىف دالبلا لخدأ

 ةيحانلا نم هحيحصتو لحلا رارق صحفل («ةيثالث ةنخل» ليكشت ىلإ ةطلسلا رطضا ام

 ليكشت ةداعإو لحلا موسرم بحس ةرورص ىلإ ةنجللا تصلخ لكقو؛« ةيروتسدلا

 هومسل عفرت مث نمو «ريمألا ومس مامأ مسقلا ىدؤتل «ةيعرشلا ةلماك» ةديدج ةموكح

 ءانثتسا عم لصح ام عبطلاب اذهو « اديدج ًاموسرم هومس ردصيف سلجما لح باتك

 دمحيعم يروتسدلا ريبخلا لعَج ا «للحملا» ريزولا وأ بئانلا ريزولا نم ةموكحلا ولخ

 : الئاق لجلا موسرم ةيروتسد مذعب هيأر ىلع رصي عطاقملا

 هيدي تين تاءارعإ ىف ىلا تيس دلللا ةحلصم ىف نسل لصحمام نإو

 ةريبك ةيروتسد ةمزأ يف دلبلا لخدتس اهنأل اهنع ت توكسلا ةروطخلا نمو رو

 ا ةرورص ىلع اددشم « ةفلتخم مكاحم ماع ةديدع نوعط مامأ بابلا حتفتو

 ىلع هنأ ًادكؤم 2 تقولا نم عستم كانه لازيال هنأو ةصاخ ةيروتسدلا تاءارجإلا هذه

 داعبإ ةذختملا تاءارجإلا ةفاك حيحصتل - هللا هظفح 3 دالبلا ريمأ ومس ةمكحب ةقث

 0 ( ةيروتسد تامزأ يأ نع دالبلا

 )١( ةيتيوكلا يارلا ةديرج /١1-1- 3١11١ء11-17011-ا/ ةيتيوكلا نطولا ةديزج ء ص١ .

 )١( ةيتيوكلا يارلا ةديرج /1-1١1١- 7٠١١1١ةيتيوكلا نطولا ةديرج ء1ص /-١1١- 7١١١ص١ ةديرج ء

 . 44ص /11-117-7١11 ةيتيوكلا نطولا
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 ةهدحولا ىلإ نواعنلا نم

 ةلغشنملا ةييتايبسلا 50 نم يدح مامتها ىأب عطاقملا يأر ظحي مل

 قباسلا ةمألا سلجم سيئر نالعإ دعب د . ةمداقلا تاباختنالل دادعتسالاب

 ددع دفاوت عم كلذ نمازت دقو « لحلا موسرم ةيروتسدب هداقتعا نع نودعسلا دمحأ

 «سلجملا ماحتقا» ةيضق يف قيقحتلل ةماعلا ةباينلا ىلع قباسلا سلجما ناون نم ريبك

 ءانثآ + نيرخألا هيومتو يىفختلا اهيف نومهتملا لواح يتلا («ةينويلملا تاعاديإلا ةيضق»و

 . ةوشرلاو ضبقلا ةمهت مهب قصتلت ال ىتح قيقحتلا نم مهجورخو مهلوخد
 فلتخم يفظومل تابارضالا نم ةفينع ةجوم عم اياضقلا هذه تنمازت ايضنأ

 لدعلا يترازو مث يطفنلا عاطقلا يفظومب تابارضالا هذه تأدب . ةلودلا تاعاطق
 تاصتقانملا ةنحل وفظوم اليوط رظتني ملو' عيرشتلاو ىوتفلا ةرادإو كونبلاو ءابرهكلاو

 ءالؤهب اوقحل سرادملا ةبلط نأ لب . تابارضالا راطقب قاحلل ناريطلاو كرامجلاو

 ةضراعملا باون عراس دقو , تاجردلا عيزوت ماظن ىلع ًاضارتعا ةساردلا نع اوبرضأو
 يئابطبطلا ديلوو كاربلا ملسم نابئانلا معزت ثيح ةكراشملاب تابارضالا هذه دييأتل

 ةرادإلل ماعلا ىنبملا ماحتقا يف ءافطإلا يفظوم ردصت ولا نإ لب ءاهبلغأ

 (١!اهيلوؤسم ىلع مجهتلاو
 بتاورلا ةساردب ةيريدخت دوعو قالطا ربع عضولا ةثدهت ةموكحلا تلواح

 رطضا ام ؛ تاعاطقلا ضعب ىف اهذيفنت متو ترمتسا تابارضالا نكل , اهتدايزو

 نم ديزملا صيصختو بتاورلا ةدايزل ةباجتسالاو رمألا ةياهن يف خوضرلل ةموكحلا
 ريزو تاريذحت مغر تادايزلا ةكرعم ةراسخ ةموكحلا تلبقت دقو « ةيفيظولا تازايتمالا
 لاح ىف ةفلكلا هذه لمحت نم نكمتت نل ةينازيملا نأب ىلامشلا ىفطصم اهتيلام
 نظاما نم يعسلا وبن اكيانلا رعت يفتت طضتدق ةلرؤلا نأ ليمربلا غش طر
 ا . ةيلاعلا بتاورلا هذهب ءافولا لجأ نم ةيجراخلا تارامثتسالا لييستو ماعلا

 لواتعو نيملعملا ةلئاعتلا تادايزلا ىنفيللا دما ةينوكلا ريزو فراح ايضبأ
 ؛ اهيلع لصحي ىتلا ةأفاكملاو ملعملا ءادأ نيب ام طبري يذلا «صنوبلا» ماظنب اهلادبتسا

 ديلو روتكدلا سبحب ءافطإلل ةماعلا ةرادإلا ىنبم ماحتقا ةيضق يف تايانجلا ةمكحم تمكح )١(

 مدعب اهيف مزتلي تاوئس ثالث ةدمل ديفنتلا فقو عم نيكلس ةرادإلا يفظوم نم ةسمخو يئابطبطلا

 , 5١1١ -ه-اك ىف مكحلا ردص لدقوؤ؛ ةقباسلا ةعرجلل ةدوعلا

 فخ



 ةدايزلا حلاصل ًاتوص 4هب اوتوصو أدبملا اذه ىلع اوقفاوي مل سلجملا ءاضعأ نأ الإ
 . :ةلظاشلإ

 ماعلا ريدصلا بنكد اهيحتقا اينالتسا 250 .- .تيولتا يف لطسن تالصتع #

 هدض ةيضق ءافطإلا ةرادإ عفرب بحري ينابطبطلا
 ادحاو اموي لمعلا ليطعت ةفنك نم لقأ ةدديزلا ةففك نأ اتدعأ

 :«:طفقنلا» لامع نامعدت « حالصإلاو ةيمنتلا»و «يبعشلا»

 ملاسلا هللادبع ةعاق ىلإ بارضإلا عقوم نم
 ةريطخلا هتاساتعنل عومضوملا يف ةسايس بعلي لأ ٠ لورتبلل ىلعألا ىلعو بارض لل نوشعاد :: يارلا ١ ل كاربلا
 ةيصيقرت لولحب ةلزاحملا عدخو ةيباقلا ؛ ةلاسرلا١ نوممتم ةءارق ةموتحلا ىلع :«يارلا١ ل ملسملا
 اهدوعوي ةصوكحلا تكن نأ دهب ءاهدلا رخا بارصتإلا ؛ يارلا + ل ينابطتيطتلا ١

 فيثك ينما روضحو «ةيبرتلا» مامأ لوجخ يبالط ماصتعا

 ميلعتلا كبريو ةيصوصخلا سوردلا عّجشي تاجردلا ماظن
 ةيطد  :«يبعشلا لمعلا» ةرزاؤمب «لمعلا» نع اوبرضأ نوينوناقلا

 رخآ راعشإ ىتح ...ةيمسر قاروأ الب تيوكلا
 7 ا 31

 0 7 9 ؛ 1

 | | ييتةسبعس

 تابارضالا عيمجل ةضراعملا باون دييأت
 ( ةفلتخ ١ .٠
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 يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ءاسؤر دقع « ةياهنلا ىلع 7١1١ ماعلا بارتقا عمو
 نب هللادبع كلملا حتتفاو , ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيثالثلاو ةيناثلا مهتمق
 «نواعتلا» ةلحرم زواجتل جيلخلا لود ءامعز ةوعدب ةيحاتتفالا ةسلجلا زيزعلادبع

 ل ةأحافمك ةوعدلا هذه تءاج . سلجما لود نيب «ةدحولا» قيقحت وحن هجوتلاو

 ةنس نيثالثلا لالخ ةبولطملا ةجردلا ىلإ لصي مل سلجملا لود نواعت نإ ثيح ةعقوتم

 دبع نب ناطلس ريمألا يدوعسلا دهعلا يلو ةافو 5١١١ ماعلا دهش دقو « ةيضاملا

 :.هكهفلل اينو ربها بع نش انريعألا نييعتو « زيزعلا

 ميظنت ميعز لايتغاب ةيكيرمأ ةقرف مايق ١ هم سال ريشا كيش انفرا

 بضغ ةيلمعلا هذه تراثأ دقو « ناتسكاب يف هدوجو ءانثأ ندال نب ةماسأ «ةدعاقلا»

 ذيفنت لبق اهنم نذإلا ذخأب ةيكيرمألا ةقرفلا مايق مدع ببسب ةيناتسكابلا ةموكحلا

 ةيبعشلا هتافو ترهظأ ثيح تيوكلا ىف : اريبك اطغل ندال نب لتقم راثآ «ةيلمعلا

 جرحأ ام هيلع اومحرتو هونبأ نيذلا فاح رايتلا زومر نيب اهب عتمتي ناك يتلا ةفراجلا

 . ةيكيرمألا اهتريظن مامأ ةيتيوكلا تاطلسلا

 ةليبقلل درفلا ءالو لالحإ
 , يباختنالا مسوملا ببسب ةنخاس ةيسايس ءاوجأب 7١1١7 ماع تيوكلا تلبقتسا

 ةماعلا ةباينلا ىلإ نيقباسلا ءاضعألا نم نيتعومجم دفاوتب ةنوخسلا هذه تأدب

 جازملا نأ حضاولا نم ناك « سلجملا ماحتقاو ةينويلملا تاعاديإلا يتيضق ىف قيقحتلل

 قباسلا ءارزولا سيئر ىلع اهراصتناب ةيشتنملا ةيناثلا ةعومجملا ىلإ ليمي يباختنالا

 اهباون نم هب سأب ال ددع أرجتي ملف ىلوألا ةعومجملا امأ ء حابصلا دمحملا رصان خيشلا

 . مهب «ةضيبقلا» بقل قاصتلا دعب تاباختنالا ضوخ ىلع
 ةسماخلاو ةعبارلا نيترئادلا يف ىربكلا لئابقلا تنلعأ لوألا عوبسألا ةيادب عمو

 مكح طئاحلا ضرعب ةبراض « ةيعرفلا اهتاباختناب نيزئافلا اهيحشرم ءامسأ نع
 ءاج ثيح تاباختنالا هذه ميرجت ديبأتب ةليلق عيباسأ لبق رداصلا ةيروتسدلا ةمكحملا

 : هيف
 هيلع موقي يذلا يطارقوميدلا ماظنلا سسأ ضقانت ىتلا تاباختنالا هذه لثم»

 رابتعاب « هرهوج فلاخت اهنأ امك «روتسدلا نم (5) ةداملل ًاقبط دالبلا يف مكحلا ماظن
 سلجملا ءاضعأ رايتخال ماعلا عارتقالا ريرقتب فتكي مل )6١( ةداملا يف روتسدلا نا
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 نوكي ىتح باختنالا ماظنل ًاساسأ كلذ نم ًاذختم « ًارشابم هلعج ًاضيأ لب يالا
 هذه ميرجت يف اضيأ عرشملا دئار نأ امك « هيف اهرسأب ةمألا كرتشتو احيحص ليثمتلا
 ءاوس « هدارفأ طبارتو يتيوكلا عمتجملا جيسن ددهي ميسج رطخ ءردل ناك تاباختنالا

 وأ « ةيقرعلا مهتاعزن ىلإ اهدرم تارابتعال عمتجما ميسقتب « اهنومضم ةيحان نم
 لئابقلا ءانبأ نيب نحاشتلاو رحانتلاو ةقرفلا ثبو « ةيفئاطلا وأ ةيلبقلا مهتيبصع
 نم وأ . ةصاخ ةفصب ةدحاولا ةفئاطلا وأ ةليبقلا ءانبأ نيبو « ةماع ةفصب فئاوطلاو

 وأ ةليبقلل درفلا ءالو لالحإو « ةنطاوملا ميق ضيوقت نم اهبترت ىتلا راثآلا ةهج

 دارفأ نيب محارتلا لصاوأ عطقل ةادأ ىلإ كلذب لوحتتف ٠ هنطول هئالو لحم « ةفئاطلا

 كلذ هعبتتسي امو . هدارفأ طبارتو يتيوكلا عمتجملا جيسن مدهل الوعمو , دحاولا عمتجما

 اهيلإ يمتني يتلا ةفئاطلا وأ ةئفلا طغض نم هريرحتو بئانلا لالقتسا بوجو نم

 . «ايلعلا ىه ةماعلا ةحلصملا نوكت ىتح « هيلع اهريثأتو

 ةنجللا رارق يهو « لدجلل ةريثم ىرخأ ةيضق يباختنالا مسوملا دهش ًاضيأ
 دعب حيشرتلا مئاوق نم ملسملا لصيف قباسلا بئانلا بطش تاباختنالا ىلع ةفرشملا
 ىلع «ناقرب» كنب نم هدض ةعوفرملا ةيضقلا ىف «ىفرصم رس ءاشفإ» ةمهتب هتنادإ

 دقو « ةليودلا رصان قباسلا بئانلل دمحملا رصان خيشلا نم مدقملا كيشلل هفشك ءوض
 ةضراعملا يحشرم نم ددع ديدهتو حشرملا ملظت دعب بطشلا ءاغلإب ةنجللا تماق

 اهتايولوأ نع تنلعأ دق ةضراعملا تناكو . بطشلا رمتسا نإ تاباختنالا ةعطاقم

 : يتآلا ىلع صن يذلا ('!«جهن» عمجت قاثيم ىلع عيقوتلا لالخ نم ةيباختنالا

 لمعلاب هاندأ نوعقوملا نحن دهعتن ىسايسلا لمعلا ةيفافشو ةهازن نم ديزم وحن»
 : ةمألا سلجم ىلإ انلوصو درجمب ةيلاتلا نيناوقلا رارقإ ىلع يعسلاو

 ١- ةيلاملا ةمذلا فشك نوناق .
 . داسفلا نع نيغلبملا ةيامح نوناق -"

 . حلاصملا ضراعت بنجت نوناق -؟

 . داسفلا ةحفاكم ةئيه ءاشنإ نوناق - 5

 . ءاضقلا لالقتسا نوناق -ه

 «. تاباختنالل ةلقتسم ةئيه ءاشنإ نوناق -5

 )١( ةيتيوكلا يارلا ةديرج  7١15-1-58/ص ؛ .
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 !!كسارب كبسأ حار

 حشرم دقعف « نايلغلا يف لداخل تاللمحلا تأدب ؛ عارتقالا موي بارتقا عمو

 ىلع موجهلل اهصصخ ةودن يباختنالا هرم ىف لهيوجلا دمحم ةئلاشلا ةرئادلا

 : لوقلاب هزمه يذلا يريطملا ديبع روتكدلا ةعبارلا ةرئادلا حشرمو ( ةيسنجلا يجودزما

 بلكلا وه هنأ الإ . . بالكلاب نييتيوكلا فصو نأو قبس ةعماجلا ىف روتكد»

 . «هتليبق ىلع سودن حار هيمحت هتليبق نأب دقتعي اذإو . . بلك نيتس نبا

 هرقم ىف ةودن رخآلا وه دقعي ناك يذلا) يريطملا ديبع روتكدلا نم ناك امف

 : ذائاق :قارؤولا ستر ىلإ ثيدحلاب هجوتلا الإ (يباختنالا

 ًامارتحا يسفن نع مويلا ينلصو يللإ مالكلا اثأ نب. ءارزولا نسيتواي عمسا)

 تنإ كبسأ حار مهبسأ حار ام آثأ ةللاب اهسق ةركل . هنع ىضاغتب روضحلل ةمشحو

 مجرتي ام فقوم وبأ نعلي هللا . . تاباختنا سب يهام يذه . . كلاب ريدو . . كسار ب

 ريصت اهيبن ام يذه تاداعلاو ةداع مكل تراصو ةلأسملا ترركت . .. ةيلمع ةمجرت

 ب انمتشي ىللإ لوقأ انأ مكنيديإ بحت حورتو سان نومتشت نيدوعتم اوتنا اذإ . . . انعم
 . هناسل صقن

 تليق ىللإ تارابعلا . . كادعتيو كلصوي ىللإ مالكلا عمسا ةيلحخادلا ريزو ايف
 0 ري ووو اييحلا . يقح نع لزانتأ نكم انأ مويلا يقح ىف
 هللاب امسق نوناقلا قّبطي مل اذإ . . عمسا . . مكل لوقأ نيحلأ انأ .. . مازقألا عم لماعتأ

 انربص نوبرجت الو انومتشت ل ل

 دحاو لك نإ ةلأسملا تزواجت . . . دودحلا لك متزواجت ةحارصب نأل . . انربص امم رثكأ

 . هنوطعتو هنوبرقتو هنوبحت انمتشي
 برح ةلاح ىف انأ لوقو عرف يوخاي برح ةلاح يف اوتنا اذإ .. صالخ ف

 كدنع نآلا . . نوناقلا قيبطت ضفرن لوقن اندحت ال كلذلو . . . كيلع درن انحو مكاعم

 مت انأ . . . نوناقلا تقبط ام نإ كليو ايو . . نوناقلا قبطت تاعاس عبرأ ... ثالث

 ةنس اهلراص ةيضقلا . . ةيضق تعفرو تحرو . . ةيضرألا ةركلا مامأ ىلع ءادتعالا

 مكتيب برخي هللا ؟!!ةلود يذه بيط . . ثحابملا تايرحت يف يل اولاق تحر ام لك
 رمألا .. تايرحت مكل يوسن انح تايرحت نوفرعت ام اذإ . . مكنيطاح ىلإو اوتنا

 يف سكعنت ةقيقح هذه . . ىلبق وه ام لك ىلع نيفدلا مكدقح ملعن نحن . . رخآلا

 . لئابقلل نيبيرق انحو نييلبق انح هللاو نولوقت امل مكنع اولخو . . ةيموكحلا تارارقلا
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 . .2١ . يضاف مالك نإ هللاب مسقأ . . بذك نإ هللاو

 ةقطنم ىلإ هتليبق ءانبأ نم تائملا هجوت هتودن نم ديبع روتكدلا ءاهتنا روف
 رئاسخ نع ةثداحلا هذه رفست مل؛ هقرحو لهيوجلا دمحم رقم ىلع موجهلل «ةيليدعلا»

 ىلع موجهلاب «ريطم» ةليبق ءانبأ نم تارشعلا ماق « لهيوجلا رقم قارحإ ةمدص نم

 مغرلاب اهجمارب دحأ يف لضفلا ليبن حشرملا دوجو ءانثأ ةيئاضفلا «نطولا» ةانق رقم

 ةطيحملا تاكلتمملا بيرختو ةانقلا ماحتقا ةلواحمب ءالؤه ماق دقو « مهل عسي مل هنأ نم

 . !!)باختنالا ةليل يف هيلع ءادتعالاو حشرملا ىلإ لوصولا ةيغب اهب

 ظفللاب ةليبقلا ىلع ىدتعاو اهيحشرم دحأ مجاه

 ةيليدعلا يف لهيوجلا رقم اوقرحأ نارطملا نم فالآ
 انيديأب هقبطن وأ ..نوناقلا قيبطتل تاعاس 4 :يمسولا

 نع اولزانت ةانقلا باحصأ نكل «نطولا» ةانق يمحتقم ىلع نيتنس ةدمل نجسلاب ةمكحلا تمكح )١(

 . نيمحتقملا ىلاهأو ريطم ةليبق «ةيهاجا» دعب ةيضقلا
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 . ١ لصاوتي نوناقلا ةبيه ىلع فحزلا
 «نطولا» ىلع ءادتعا يف احيرج 7

 ظ نس. لاو
 - تا قزح د م : 07 :

 22 تنل 1 ع 0 001 00 3 7 1 /

 «نطولا» نويزفلت رقم ىلع ءادتعالاو لهيوجلا دمحم حشرملا رقم قرح

 (ةيتيوكلا سبقلا)

 ةيباينلا ةيبلغألا
 عارتقالا قيدانص ىلإ نوبخانلا هجوت « رياربف نم يناثلا « يلاتلا مويلا يف

 ديدعلاب جئاتنلا تءاجف « تيوكلا خيرات يف رشع عبارلا ةمألا سلجم ءاضعأ باختنال

 دقو « ةضراعملا ةلتك ىلإ مهتيبلاغ ليمي ًاديدج ًابئان 19 حاجن اهلوأ ناك تآجافملا نم
 ىلع هلوصحو قباسلا يسايقلا همقر هرسكب ةيناثلا ةأجافملا كاربلا ملسم بئانلا ققح

 تارايتلا ةحلصم يف تءاجف ىرخألا جئاتنلا امأ « ةعبارلا ةرئادلا يف توص ٠

 دقف امنيب « ءاضعأ ” ىلإ ؟ نم ناوخإلا باون ددع عفترا ثيح ةينيدلا ةيسايسلا

 دعاقملا اهيف امب مهدعاقم بلغأ (ينطولا لمعلا ةلتك) ةيلاربيللا تا رس رم

 فانا

 «ةيضايرلا يبظ وبأ» ةانق ىلع ةينويزفلت ةرظانم يف أاقحال جئاتنلا هذه ىلع دهفلا دمحأ خيشلا قلع )١(

 : اهيف لاق 7١17 رياني نم رشاعلا يف

 -- نيبوجتسملا اوبيج ةكرابملا ةعاسلا نيحلأ نكل . . . باوجتسالا لبق يتلاقتسا تمدق انأ»
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 تايعرفلا ةبراحم ىف ةسماخلا ىلع تقوفت ةعبارلا ةرئادلا نأ رظنلل تفاللا نمو

  ةعبرألا اهيحشرم نم يأ لاصيإ ىف ةعبارلا ىف «ريطم» ةليبق ةيعرف تلشف ثيح

 دينفتل ةصنملا ىلع تفقو ام انأ . . . ددرت نود رواحم ةعبرألاع مهبواجأ يمادج مهتثالث مهودعقو --

 هلل باوجتسالا ددرت نود ًايناثو !!ةضاير نيروحم يل نيبياجو ةيمنتلا ريزو ينأل ًالوأ باوجتسالا

 . .. ينف باوجتسا وه ام رثكأ يسايس باوجتسا ناك دمحلا

 ةصنملاب ينوحيطي بو قوف ينودعصي نوبي ساسأ ىلع اوعمجت ءاضعألا ضعب عم ةموكحلا نأ ركذتي لكلا
 تدعتباو ةيعيرشتلا ةنجللا ىلإ باوجتسالا لوُحو ةيبلغألا تذخأو تحت ةكرعملا تضخ دمحلا هلل نكل

 . 2... باوجتسالا اومدق ىللإ نم ةعبرأ طقسو تاباختنالا تءاجو ةمألا سلجم لحناو

 ةنايخ تناك . . . هللا مهايح ًايعامتجا اهقوف نوبي اذإو ًايسايسو ًايداصتقاو ًايضاير» مهتهجاومل دعتسم

 لوأ يف ينوفصنأ تيوكلا لهأ ريخ فلأ هللا مهازجو ... اهتفاش اهلك تيوكلا ةمألا سلجم لخاد

 ناك نم بلغأ طقسو باوجتسالا مدق ىللإ عمجتلا نم ةعبرأ طقسو ةموكحلا سيئر جرخ تاباختنا

 . .. "8 ةيبلغأ تحجنو ... عوضوملا اذه يف يطاقسإل رمأتي

 ةئف نيب كرحت كانه نأب . . ةسلجلا موي حابص ىف اهنم اندكأتو ليللا يف تامولعم انتج . . فوش فوش

 ةموكحلا سيئر هجوب اهتاصاصر تقلطأ ةنيعم ةئف قح «ةواضرإ» ةموكحلا نع يداعبإل ةقباسلا ةموكحلاو

 ىلع رادث ال تحت ةسلجلا راد نأ لمعلا اذهل داضملا كيتكتلا وأ بجاولا نم ناكف . . . «لحرا» ةظحل يف

 . . . كتكرعم ىلع مهرجت تنا مهتكرعم ىلع كنورجي ام . . تمسُر امك ةطخلا موقت ال ىتح . . ةصنملا

 تناكو ةمألا سلجم ءاضعأ ينفصنأ دمحلا هللو ةيعيرشتلا ةنجلل اهليوحتل تحت نم اهانردأو

 اذه كل لوقأ . . . تاوصألا تحضفنا ينهإ . . . ةيعيرشتلا ةنجللا ىلإ اهليوحت ىلإ اهتيوصت ةيبلغألا

 نأل اوجعزناو . . راص ىللاب نييتيوكلا أجافتو . . بناجلا اذه مت ًايكيتكتو . . ةعبس رهش مالكلا

 . . . عابطألاه نوبحي ام نييتيوكلا

 ركفلا باحصأ هداق عراشلا يف يسايسو بابش كارح كانه راص ١١ ىلإ ةعبس نم . . . ةعبس رهش

 ةلاقتسا عوضوملا اذه نع جتنو . . . هارو ىللإ انأو هتدق ىللإ انأ لوقأ ام . . . يسايسلا يأرلا باحصأو

 شعتعسبسلا نم طقس .. . ةديدج تاباختنا تتأ مث ةمألا سلجم لحو ةموكحلا سيئر

 يللإ مهتاوصأ نم ةئملاب نيسمخ نم لقأب مهلك اوحجن يللإ نينثإلاو .. . نينثأ حجن . . شعتسمخ
 ] . . . نيتنس لبق اهنيذخام اوناك

 مهيفوأ ام يسار ىلع مهيف جحأ ول . .. ينوتفصنأ متنأ تيوكلا لهأ اي تلق باوجتسالاب انأ كلذلو

 . « . . عابطألا هذهب نوضري ام تيوكلا لهأ نأل . . . تبذك ام هللا زعو . . مهقح
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 يف اهيحشرم نم 6 لاصيإ يف «نامجعلا»و «مزاوعلا» ةليبق بق تايعرف تحجن امنيب

 ثيح ىتيوكلا بخانلا فرطت نع تاباختنالا جئاتن تسلا ايفا ةييماعلولا عاقازفلا

 اميس الو تاباختنالا يف حاجنلا قيقحت نم فرطتملا حرطلا باحصأ بلغأ نك

 مل نيذلا نيحشرملا نم ديدعلا ضرتعا دقو « لهيوجلا دمحم ةثلاثلا ةرث ةادلا حشرم

 . اهيلع نوعطلا تلاوتف تاباختنالا جئاتن ىلع حاجنلا يف ظحلا مهفلاحي

 مهنم لك أدبف « ةعجشملا جئاتنلا هذه مامأ مهسفنأ ةضراعملا باون كلامتي مل
 ديبع بئانلا ىطعأف « ةمداقلا مايألا يف تارييغت نم هب مايقلا يوني امع نالعإلاب

 نلعأو « ةبساحملل مهضرعت لبق دالبلا ةرداغمل ةعاس 74 ةلهم «نيدسفملا» يريطملا

 بئانلا امأ ء تيوكلا يف ةديدجلا سئانكلا ةلازإب هتبغر نع روانملا ةماسأ بئانلا

 رهتس دنا ةعلسأ .. ةيشب 79 ةعاملا لب دهنب ادارتقا ةلادهلا ةلغك عسب ايسر مدق

 :«يارلا»ل فياه دمحم ..يكريمألا 0

 ةيئدم 0 .ةيمالسإ ةلود تيوكلا تاجتنملا ةعطاقمو
 هنلئاعب نهطو يفيثمتا مد د ردهأ نم « ءاهدتسا مدع نع د دومحلل ةلنسأ هجوب

 ماشلا ةيغاط دض رخلا يروصلا شيجلا عيلسنل لاومألا عمجب اننا نلعن :فياه
 ةعيرشلا قينظتل ىلؤالا ةودنلا

 ديالا ةدل ةهطاوقي ةيناثلا ةدلعلا ليدعتل يباين كّرحت
 وه مست

 هيرص هسه يف كراعلا سووا هجر يصلفسلا كلعلا ريخ صاس رايح يلا كفر

 هع وول ةشرو هينم هعمل 1
 ةميدقلا سئانكلا دصقأ مل

 ةديدج ةسينك ىأ ءاني دض فقنس مكن :روانملا

 اج عبو / انيرعت ادفوم ايم تدب ناك ةديدج سنانك كنسي ناملا هديدم سنا ان 511111
 رت ع
 2 جل 0

 مكر ..ةفدلا ىرختب نأ نود انيرصت سنب فافوألا رسيزو <«
 - دعني 8 ةديدخ ةسيئك يأ ءانب زاوخح مدخ ناكتهوت نيبونف هوخو

 3 ذيل أ داي 3 عارم ةيلخ يأآل رارتالا مدس اسسنررسف «
 كايحلا

 ا

 1 عيمج بالي

 3 00 0 يا ا

 يمجعلا عنام بئانلا نأ ةظحالم عم « «ةملسأ»لل يعسلا ىلع «ةيباينلا ةيبلغألا» باون قباست

 طقف عوضوملا هباشتل انه هدوجوو ؛ ةيبلغألاب طبتري الو يدلبلا سلجا وضع وه

 «ِى



 مالسإلا لعجو روتسدلا نم ةيناثلا ةداملا ليدعتب هتبغر نع نلعأف فياه دمحم

 نم عبارلا يفو . كلذل «ةبصخ» ضرألا تحبصأ نأ دعب عيرشتلل ديحولا ردصملا

 يف ةيتيوكلاو ةيروسلا ريهامجلا نم تارشعلا يئابطبطلا ديلو بئانلا كراش رياربف
 يئابطبطلا رذح دقو « اهتايوتحم فالتاو تيوكلا يف ةيروسلا ةرافسلا ىنبم ماحتقا
 نإ لب «ماحتقالا اذه يف نيكراشملا ةبقاعم نم ةيلخادلا ريزو ةضراعملا يف هؤالمزو
 درط نع اهعانتما لاح يف ةيروسلا ةرافسلا قرحب ةموكحلا دده 0 دمحم بئانلا

 ريل ريفسلا

 لخاد ىربكلا بصانملا عيزوتل وسما ييسستلا يف ةضراعملا 5 أدب كلذ دعب

 تيوصتلا ىلع (يبعشلا لمعلا ةلتك»و ينيدلا ر ايتلا ساون نيب قافتالا متف . سلجما

 ةيناثلا ةداملا ليدعت ىلع ىبعشلا ةقفاوم 0 سلجملا ةسائرل نودعسلا دمحأ بئانلل

 مسا اهيلع اوقلطأ ةديدج ةلتك يف مهسفنأ أ ميظنت ةضراعملا باون داعأو «روتسدلا نم

 ةعست ب ءارزولا سيئر تبلاط ىتلاو ًابئان "7 نم ةنوكملا «ةيباينلا ةيبلغألا» ةلتك

 . ةموكحلا ىف ةكراشملل اهل ىندأ دحك ةيرازو دعاقم

 دفيع ةيرا ودع هوو ردك راف فيم مو ةةعلطلا ذو ةسركلل ا! كفنر
 يموكحلا ليكشتلا نع نالعإلا متف ضرعلا اذه تضفر ةيبلغألا نأ الإ . ىلعأ
 رصانعلا نم ليكشتلا اذه الخ دقو « 3١17 رياربف نم رشع عبارلا يف ديدجلا
 دفع ىلاعلا هويلا: نقاطه ريزوك يرزيوملا يعش ىضراعملا تئانلا عضو ةيتاسنلا
 دمحأ بئانلا ةداعإ نم ةيبلغألا ةلتك تنكمتو . هتاسلج ىلوأ ديدجلا ةمألا سلجم

 دمحم بئانلا ضاخ دقو , اماع رشع ةثالث ماد عاطقنا دعب سلجما ةسائرل نودعسلا
 نكمت اضيأ « اتوص "١ نم رثكأ ىلع لوصحلا نم نكمتي مل هنكل ةسفانملا رقصلا

 سلجملا سيئر بئان يسرك ىلإ ناطلسلا دلاخخ يفلسلا بئانلا لاصيإ نم ةلتكلا باون
 يذلا ء دمصلادبع 0 ديس (يعيشلا) بئانلا ىلع ٠ كلذب' 2 اقويَض مهب

 قديفلا ةديرج . ١ص 5-5-5١١5 ةيتيوكلا نطولا ةديرج 2« ١ ص 65-5-5١١5 ةيتيوكلا يارلا ةديرج )01(

 ةيتيوكلا / 7١1١7-7-1١1ص١ .

 م



 توبكتعلا شع

 (ناطلسلا دلاخ) «ةيبلاغلا ةلعكد يف هليمزل يريطملا ديبع بئانلا ةسفانم نكت مل

 دقع رياربف نم رشع عساتلا ىفف ٠ ةلتكلل ةديحولا ةأجافملا سيئرلا بئان بصنم ىلع

 ةانق ماحتقا ةيضق يف (ريطم ةليبق) ىلقتعم نع ثيدحلل تصصخ ةودن ةلتكلا باون

 : ًالئاق ٍباونلا ءداعرو روضحلا ديبع روتكدلا اهيف بطاخ «نطولا»

 س لوقأ انأ . مك ريت اراركنو ًارارم ةطلسلا تّدمعت املاطل . . نآلا لوقأ انأ»

 امسق . . . ىاعم نوعقوت مكيبأو ءارزولا سيئر باوجتسا ةفيحص - ةليللا - مويلا مقوأ

 ا ربل قوت الوم تالرملا ال ىضتعي آل رهتالا هلإ ل :ىدلا هللا
 كنا ملأ انآ . .ةييظلا نسحكشلا +. ءارزولا سيئر حآلا ناكل اذه نم ةلوقأو

 . كلذب ملعي لكلاو مكريطت ةدحو ةخفن . . توبكنعلا شع لثم كتموكحو تنأ

 هذه ىلع ءاقبالل عاطتسملا ردق ىعست ةيباين تاعومجم نآلا كيمحي ىللإ كلذلو

 . ءيش ىف تاقافتالا هذه ينينعت ال انأ نكل . .. ةموكحلا

 اهدر هنأ الإ ديبع روتكدلل ةقرو ريرمتو لخدتلا ةودنلا 0 نومئاقلا لواح انه

 ول هللاو يسفن نع انأ» : الئاق هثيدح لمكأو «يريغل مدقث لئاسملا يذه ال» : لاقو

 ةئدهت نكل . . . ةلكشم يدنع ام دحاو الإ ىلتوصي ام ولو ًادرفنم باوجتسالا مدقأ

 . ءارزولا سيئر خأ اي ضوفرم . . . ضوفرم ةماركلا باسح ىلع
 ىناوخإ كلذلو . . . نيدرفنم نسرجلا هذه لخدن نأ . . . دادعتسا ىلع نحن

 . .. ةفيحصلا عّقوُأ ب ةليللا . . نيدوجوم ريغلاو نيدوجوملا نيمرتحلا نالربلا ءاضعأ
 ا ل ال ريل ادا را

 .:نالوولا نع هلا

 ىللإ انتمارك اندنع نكل . . . تارايطو تابابد اندنع امو ةلود انح ام نإ حيحص

 ةليللا يناوخإ يطعأ ب انأ كلذلو . . . صخش يأل اهنع لزانتن نأ دادعتسا اندنع ام

 . «ةمألا سلجم ىف دعولا رجابو . . . ينوملعيو نوريختسي . . . ةصرف

 يف كاربلا ملسم بئانلا رود ءانج لأ ىلإ ةجلكلا ةدنيل ةانزظوووشللا قدم
 : الئاق مهيلع درف «عّقو . . عّقو» ريهامجلا هيلع تفتهف ثيدحلا

 ًاعبطو . . مالكلا اذه تلقو ىنه تفقوو تيج تنأ...ديبع مم روتكدلل لوقأ»

 ديبع روتكدلا ناكمإب ناك . . . قافتا كانه ناك ًالصأ انأ ينإ لصحي مل مالكلا اذه
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 . . رمألا اذه ضرعي نأ

 رجاب الإو ريختسن لوقت هقحشإ هل لوقأ . . . رهسي ديبع روتكدلا نإ فرعأ انأ

 كدنع ىللإ ةفيحصلا انأ فوشأ ينلخ .. . ةليللا شعنثإ ةعاسلا اندعو ال ؟!اندعو

 اناوخإ دنع انفقو الل مويلا مالكلا اذه انل لياق ولو .. . اهعاضوأ يهنشو . . . يهنش

 لوقأ دعاق انأ . . . مالكلا نم ريثك نع رمألا اذه انانغأ ل . . . ةينالربلا ةيبلغألا يف

 لخ كتفيحص زهج . .. كدنع انأ شعنثإ ةعاسلاو . . . ةيناويدلل حيار انأ . . . أل كل

 انأ صلاخو اهعباطو . . ةعوبطم كتفيحص تناك اذإ ديبع خألل لوقأ انأ كلذلف

 « . . شعنثإ ةعاسلا كدنع

 افقوم (ريطم ةليبق ىلإ نييمتنملا) نالعولا كرابمو فياه دمحم نابئانلا ذختا
 ةفيحص ىلع عيقوتلل ماتلا امهدادعتسا نالعإ يف كاربلا ملسم بئانلا فقومل الثام
 فقوم هل ناك (مزاوعلا ةليبق ىلإ يمتني) غاوصلا حالف بئانلا نكل « باوجتسالا
 : الئاق روضحلا نم ةرمتسم تاعطاقم طسو ثدحتف « رخآ

 . . ؟مكل يريدقت يف نوكشت هللاب مكلأسأ . . ريطم ةليبقل هجوم مالكلا»

 . . قيسنت نودب . . بيترت نودب ؟ةقيرطلاهب نوكي لمع يف . . ناوخإ اي بيط
 ؟!ةمألا سلجم ىف ةيبلغألا يف مكناوخإ ةرواشم نودب

 « ةعطاقم»

 الو ةفورعم يفقاوم انأ . . يبنلا ىلع لصو يمالك لمكأ ينلخ ءاجر كوجرأ

 ىذه . . . قحلا ةملك لوقي لاجرلا نكل . . هرسخأ يش يدنع الو . . يش نم فياخ

 الو انئانبأ قالطإب هدشاننو ريمألا ومس دشانن ةعاس صن لبق نأ لقعي له . . . دلب
 روتكد هيف ملعي ام...نأآلا رحم قيرف انم ىف انحإو . . نوناقلاب ةيجاودزالا زوجي

 ىتح مكاعم ءارمتأ ل ميظعلا هللاب اميين لاق ءارزولا سنكرز اهلك“ . يمسولا ديبع

 . . ريطم ةليبق نم دحاو رخآ علطي

 « ةعطاقم)»

 مكوجرأ . . ءاجر مكوجرأ . . يمالك لمكأ ينلخ . . يبنلاع لص . . يبنلاع لص
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 را لال لك دا
 يبار لوقأ لخ . . يمالك لمكأ ينلخ نكل .. . ةعاس صن دعب . . ليللاب

 52 راص اذإ عّفوأ حارو رضاح لوقأ ردقأ انأ . . . نآلا حضاو يفقوم انأ

 لوأ نوكأ هللاو ةلتكلاب يناوخإ مّرع نري الوعل ا لوقب نكل . . . مكنمطأ

 رواشي نأ مويلا ديبع روتكدلا ىلع ضرتفي . . . ناوخإ اي . . عمسإ نكل . . . نيعقوملا
 . ةلتكلا يف رضحي موي لوأ وه مويلاو ةلتكلا يف هناوخإ

 « ةعطاقم»

 نوعمست ضورفملا . /نمالك نوعميس مكيلع نضورفلاب . . ءاجر مكوجرأ

 يالا اا ا ال

 ةيبلغألا هله دهن روحي . . ةيبلغألا 50 : تاباوجتسالا انديبو ب ةمعل ىللإ

 يور .. ضوفرم مالك اذه . . ريصي ام . . . ؟!!ةليللاه يف باوجتساب

 ةيبلغألاو . . انديب دلبلا ةحلصم انحا مويلا . . . شبرحلا ناويدب باوجتسالا ىف

 ةدشانم رظتنن مزالو مهلا عم عمتجن مزال 9 ىضوفلا هذهبو ةقيرطلا هذهب كرحتن

 ةرم عمتجن انح نيحلا كاك... ةيجاودزالا ىلع ةمزعم ةموكحلا تراص اذإو . : الا

 رهش ةصرف هناوخإ ىطعي نأ ديبع روتكد دشانأ مويلا انأ . . . باوجتسا مدقنو ةيناث

 . فورحلا ىلع طاقنلا فرعن ىتح

 لمحتأو مالكلا اذه تلق انأ . . . ةلكشملا انح حبصنو دلبلا مزؤن ال ءاجر مكوجرأ

 نجسلاب ىللإ . . مالكلا اذه زوجي الو سلجماب برضو مزأت اذه نأل . .. ةيلوؤسملا

 رواشتن ةصرف انيطعي . . . زوجي ال مالكلا اذه ةعيرسلا ةظحللا هذهبو ةقيرطلا هذهب

 تاباوجتسا ل نيدعتسم بيط اهيف ام ةموكحلا انيقل اذإ ريخ ًالابو ضعب عم ثداحتنو
 . دهشاف مهللا تغلب دق ىنإ مهللا . . . دحاو باوجتسا وم
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 ؟!ماحتقفا مأ لوخد

 رصان قباسلا ءارزولا سيئرل نيلاوملا باونلا ةعرابسم ناكف ءرمألا يف فيرطلا امأ

 اهنع ٍنلعأ رواحم ةثالث نم نوكملا باوجتسالا اذهل مهدييبأت نع نالعالل دمحملا

 ىلع ًاصرح ًايمسر هميدقت نع عجارت هنكل . ىلاتلا مويلا يف يمسولا ديبع روتكدلا
 (؟1ةظيببريسلا ةروثلا معد ىلإ كلذ دعب تفرصنا يتلا . «ةيباينلا ةيبلغألا» ةلتك كسامت

 يف «ماحتقالا» ةيضف يف قباسلا غالبلا عسسل سلجبا بتكم رارق ءاح ىتح

 لالخ نم ماحتقالا ريربت ديدجلا 7-5 لواح . ”7١١7 سرام نم رشع يداحلا

 !ةمألا تيب ماحتقا نعزشُت شن لا بتكم
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 م يس وعر سو
 أماع ًاقفرم اولطعي ملو اومدتقي مل :فييكتنا ةداعإر»
 نورهصتت امم برشا هلل ءاسمه مكسات يئامشلا فلم :كاربلا «

 :سلجملا ماحتفا غالب «حيحصت» نع باون

 روز ةداهشو ...ريوزنو « لجزلجب» ةحيضف
 1١ نكيشت» مياتك مق رمم له ...نوهتست نث: لضافلا ١ قبلا مهنا هنأب رطنقت نم تانضو ةيلولطسلا لمهتي نودكسلا :رمعجلا دبع

 نوهنفي زل كلا ىلع نورتفي نيذلا ... ركسع# اوقفت مهلشش : ريمصلا .: .يمأ يلكداو موبيل اذه لثسا مهن :دمسعش دبع ىلع أدر تاربلا .>

 ) م ءاعبرألا» ل دوسألا ملعلا
 اهنوسف ريس دوسلا تايارقا طع :.فبتت

 رطتسلا مطصي ر طوع ىفتح ...
 يترفف تفاك مزلعالا يي 7

 بهز لولب بارشلا ناك ازإ :تاربلا

 ضال نم يهارخإ كلعي دجأ رن :روشإت
 ؟ةبم ةلم رت ايسورب انحإ نيدعالا نيو

 «سلجملا ماحتقا» ةيضقب قلعتملا ةباينلل قباسلا سلجملا غالب رييغتل «ةيباينلا ةيبلغألا» يعس

 ( ةفلتخم فحص)

 دقو « ةيروسلا ةضراعملا حيلستل لاومألا عمج يف ىلبقلاو يمالسإلا اهيقشب ةيتيوكلا ةضراعملا تطشن )١(

 اهزومرو ةيتيوكلا لئابقلا ءامسأ قالطإ ربع تاعربتلا هذه عم «رحلا يروسلا شيجلا» بئاتك تبواجت

 ناكف رمألا يف فيرطلا امأ . «عماج نب حالف» ةبيتكو «رظاونلا نارمح» ةبيتكك بئاتكلا ضعب ىلع

 نم رشع عساتلا يف اهسفن ىلع «نيسح مادص ديهشلا» مسا قالطإ نع بئاتكلا ىدحإ نالعإ

 يف «ماش اي نومداق» ةبيتك ىلإ هرييغت مت مسالا اذه ىلع نييتيوكلا ضارتعا دعبو « 7١117 ربمتبس

 . ربوتكأ نم سماخلا



 بيرختلل سلجملا ةعاق ضرعت' يفن ىلإ ةفاضإ «لوخد» ةملكب «ماحتقا» ةملك لادبتسا

 ىلع «ةيسايسلا» ةفصلا ءافضإ عم ءادتعالل سلجملا سرح ضرعت لهاجتو ليطعتلاو

 !!ةيديكلاب قباسلا غالبلا فصو ثيح «ةيئانجلا» اهتفص نم ةلدب ةيصعلا

 يف مهدعاقم مامأ ءادوس ًامالعأ اوغضوو ءارجإلا اذه ةيلقألا باون ضراع

 دمحأ ةمألا سلجم سيئر دض ىوكشب دشارلا ىلع بئانلا مدقتو ؛ ةمألا سلجم

 شقان سرام نم نيرشعلاو نماثلا يفو . ةلادعلا ليلضتو ريوزتلاب هايإ اموت نو دطسلا

 لخد يذلا كرابملا رباج خيشلا ءارزولا سيئرل روشاع حلاص بئانلا باوجتسا سلجما

 باوجتسالا اذه نوكت « ةينلع ةسلج يف هباوجتسا هجاوي ءارزو سيئر لوأ ك خيراتلا

 كيوكأ روشساع بئانلا ناك يتلا «ةينويلملا تاعاديإلا» ةيضف اهزربأ رواحم ةسمخ نم

 . ءارزولا سيئر عم «نواعت مدع» بلط ميدقت نود باوجتسالا رم دقو . اهيف نيمهتملا

 ةشقانم ةسلج ىف روشاع ساوجتسا ويرانيس رركت « ٠١١7 ليربأ نم رشاعلا ىفو

 هللادبع دمحم خيشلا مالعإلا ريزول فالقلا نيسح بئانلا نم مدقملا باوجتسالا
 ةيئاضفلا «بوكس» ةانقل مالعإلا ةرازو فاقيإب ناقلعتي نيروحم نم نوكملاو كرابملا
 ميدقت نود باوجتسالا رم دقو « فالقلا بئانلا عم ةانقلا اهترجأ ةلباقم ءوض ىلع

 . ريزولاب «ةقث حرط» بلط

 ءارمحلا طوطخلا زواجت مت
 :امويصحمرأب ايميلقإ أطاشن ١١ ٠ ماعلا نم لوألا عبرلا دهش « . رخآلا بناجلا ىلع

 رارق عورشم دض نمألا سلجم يف «وتيفلا» ايسورو نيصلا تمدختسا ماعلا ةيادب عمف

 ماشلا وسن فنزل هيل مدعوم ييراتالا نم 15 لا ددح

 ايسور ىلع برحلا نلعأ ينابطبطلا

 !يزانلا ...فيديفديم 6 و 3 ةرحأو ظ
 «ةيجرخلا» ىدل جتحي يسورلا ريفسلا :)

 «رمحلا طوطخلا» زواجت ىلع

 - دة دعيت .. لق 4 -
 !يبراسلم ريخ ريهضلا هديت اجو نسرو زل نعمل معقم يسم اق اطغيخم ينولسلبلا



 :جاجتحا ةلاسر يسورلا ريفسلا املس غاوصلاو يئابطبطلا

 «برعشل عماقلا يروسلا ركاب 0 معد ركنتسن

 ةيسورلا ةرافسلا مامأ غاوصلا حالف بئانلاو يئابطبطلا ديلو بئانلا

 (ةيتيوكلا يارلا)

 يذلا ىئابطبطلا ديلو ىتيوكلا ةمألا سلجم وضع بضغأ امم ةيروسلا ةموكحلا نيدي
 سميئرلل ةهوشم ةروص قرحب ماقو 6 تيوكلا يف ةيسورلا ةرافسلا مامأ ماصتعالل هجوت

 . رلته فلودأ يزانلا دئاقلاب ههيبشت دعب فيديفديم يرتيمد يسورلا
 ام فصو يذلا كاشنيك ردنسكلأ تيوكلا ىف ىسورلا ريفسلا ةوطخلا هذه تراثأ

 ةروص عفر زئاج ريغف , ايقالخأو اينوناق ضوفرم وهو يزازفتسالا لمعلا»ب لصح

 نم يهو ةدايس تاذ ةلود ايسور» نأ ىلإ هون مث 6 «لكشلا اله ىلع ةلود سيئر

 نطاوم نويلم ٠١ نم رثفقلا انرسخو 6 نييزانلاو نييشافلا نم ملاعلاو ابوروأ صلخ

 ايوروأ انررحو 6 ةيزانلاو ةيشافلا ىلع ءاضقلا لجأ نم ةيناثلا ةيملاعلا نرخلا ىف ىسور

 . «قباسلا يقارعلا ماظنلا نم تيوكلا ريرحت مت امك نييشافلا نم

 لك زواجت مت دقل ؟ايسورو ةيشافلا نيب اونراقي نأ نكمي فيك» : ريفسلا لءاستو

 0 ةيقافتا بسح ةفيضملا ةلودلا قتاع ىلع عقت ةيلوؤسملاو ءارمحلا طوطخلا

 ةدايرلا ىلإ | تيوكلا ةداعإ لواحي ريمألا ومس هيف ناك يذلا تفولا ىف كلذ ءاح

 دادغب نلإ ةيخيرات ةواطرت ةوهسص منن 6 قارعلا عم تاقالعلا ةداعإ ةباوب ف ةيميلقإلا

 ةلود نيب تاقالعلا يف ًاريبك أرت >:نيلقإلا دهف هنفرا ةعيظقلا نم ًاماع 7؟ دعب

 )١( ةيتيوكلا يارلا ةديرج / . 7١١7-1-19ص5١ .
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 ةيحان نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو رصم نيبو . ةيحان نم رصمو ةيبرعلا تارامإلا
 تقولا يف ناملربلا دعاقم نم /47 ىلع «نوملسملا ناوخإلا» لصح رصم ىفف « ىرخأ

 ةحاطإلل «مهتارماؤم» نم جيلخلا لود رذحتو ناوخإلا راحت تارامإلا هيف تناك يذلا

 نأب نافلخ يحاض يبد ةطرش دئاق حرص دقو « جيلخلا يف ةمكاحلا تالئاعلا مكحب
 . 5١١7 ماعلا يف تيوكلا نم أدبيس ةرماؤملا هذه ذيفنت

 يف هتورذ ىلإ لصوف ءهرصمو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نيب ةقالعلا رتوت امأ
 دعب ةرهاقلا نم اهريفس بحس ةكلمملا تررق نيح 7١17 ليربأ نم نيرشعلاو نماثلا
 تاطلسلا لاقتعا ىلع ًاجاجتحا ةيدوعسلا ةرافسلا مامأ رهاظتلاب ةيرصملا ريهامجلا مايق

 اضيأ « «ةردخم بوبح ةزايح» ةمهتب يوازيجلا دمحأ يرصملا يماحملل وو

 لود ناعيحتاو نانويلا يف ةيداصتقالا ةمزألا مقافت 51 ماعلا نم لوألا عبرلا دهش

 . ًامجح اهنم ربكألا لودلا ىلإ ةمزألا لاقتنا لبق اهذاقنا تالواحم ىف ورويلا

 لاقي فرعي ام لك سيل
 ةمألا سلجم ىف قاسو مدق ىلع يرجت رومألا تناك « تيوكلا ىلإ ةدوعلابو

 ةبساحم او عيرشتلا يه ةيزاوتم طوطخ ةثالث ىلع لمعت تناك ىتلا ةيبلغألا ةلتكو

 عم لماعتلا ةلتكلا ىلع ناك ةيادبلا يفف . اهيلإ نيمتنملاب ةقلعتملا اياضقلا عم لماعتلاو
 نم ه4 ىلإ ةفاضإلاب اهباون نم ةعست اهيف مهتي يتلا «سلجما ماحتقا» ةيضق

 عفر» ةرورض ىلعو مهيلع ةمئثؤملا مئارجلا توبث ةماعلا ةباينلا تدكأ ثيح « مهيديؤم

 ىلع ةلتكلا باون قفاوو « ةيئازجلا ةمكاحلا ىلإ مهميدقت ىنستي ىتح مهنع «ةناصحلا

 ةيضقك ىرخأ اياضق لايح كلذ اوضفر امنيب ةيضقلا هذه يف مهنع ةناصحلا عفر
 ةيضقلاو ؛ يئابطبطلا ديلو بئانلا دض ةعوفرملا «ءافطالل ةماعلا ةرادإلا ىنبم ماحتقا»

 . كاربلا ملسم بئانلا دض ىفارخلا مساج قباسلا ةمألا سلجم سيئر نم ةعوفرملا

 عفراا ىلع تقفاوف ؛ ناونلا نم اهموصخ عم ةفلتخم ةقيرطب ةلتكلا تلماعتو اذه

 دحأ بحاص نم هدض ةعوفرملا ةيضقلا يف لهيوجلا دمحم بئانلا نع «ةناصحلا

 عفر» ةلتكلا تديأ ان يئابطبطلا ديلو بئانلا نم هدض ةعوفرملا ىرخألاو معاطملا

 ةلود ءارزو سيئر نم هدض ةعوفرملا ةيضقلا ىف لضفلا ليبن بئانلا نع «ةناصحلا

 دمحملا رصان خيشلا قباسلا ءارزولا سيئر عم قيقحتلل ًاضيأ ةلتكلا تعس ءرطق
 روضح ضفر رصان خيشلا نكل « «ةيجراخلا تاليوحتلا» ةيضق ىف هتنادإ تيبثتو
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 ءاج دقو !!ةيرج دوجو مدعل ةيضقلا ظفحب ءارزولا ةمكحم رارق رودص دعب قيقحتلا
 : ةمكحما رارقل ةيلاتلا بابسألاب مكحلا قوطنم

 هب دهش ام نومضمب دهش ةمألا سلجم وضع كاربلا دمحم ملسم لاؤسب هنإ)ا ٍ

 هنم هجوم «يناملرب لاؤس» عوضوم تناك غالبلا عوضوم تاليوحتلا نا فاضأو غلبملا

 هلاؤس نع ةباجإلا درت ملو اهتينوناق ىدمو تاليوحتلا هذه ةقيقح نع ةيجراخلا ريزول
 باوجتسا هيجوتل هليبس ىف هنإو «ةيلخادلا ةحئاللا» ىف ةددحملا ةينوناقلا ةلهملا لالخ

 ا ةماعلا ادع ىف يك الا يزول
 لاملا ىلع ءاليتسالا» وه تاليوحتلا هذه ءارجإ نم هدض غلبملا دصق نا دعب هنأ

 تاليوحتلا هذه عم نمازتلاب اهكلمي يتلا تارايسلا ددع ىف اديازت ظحال هنأل «ماعلا

 27١1١ ىتح 7٠٠١5 نم ةرتفلا لالخ «فينج» ىف ةرايس نيعستو ةئم اهددع غلب ثيح

 ةيجراخلا ةرازو تاباسح نم ةلوحلا غلابملا هذه ىلع لصح هدض غلبملا نا هتامولعم نأو

 . اببس كلذل ملعي الو صاخلا هلامو هياسح نم اهدادسب ماق مث « ماع لام ىهو

 لاوقأب درو امبسح «ىواشر» تعفد ليوحتلا لاومأ نا هناسل ىلع دري مل هنأو

 نا «ةدارإلا ةحاس» يفو ةمألا سلجمب هدوجو ءانثأ نأشلا اذه ىف هلاق ام نأو غلبملا

 بلط ىلع ءانب جراخلا ىلإ لاومألا ليوحت ىلوتت «ةفارص ةكرش» اهنأك ةيجراخلا ةرازو

 . «ءارزولا سيئر ناويد

 : ًالئاق ةمكحما مامأ هسفن نع عفادف « دمحملا رصان خيشلا امأ
 ةنامألا ةينازيم نم ءزج ىهو رانيد نويلم نيرشع وحن ناويدلل ةيونسلا ةينازيملا نا»

 صصخيمم رانيد نييالم ةينامث غلبمب ردقي ةينازيملا نم ءزج كانهو ءارزولا سلجم ةماعلا
 نيباسح كانه نإو اهيف ديحولا فرصتملا وهو ءارزولا سلجم سيئرل ةيرسلا فيراصملل
 صاخ امهدحأ «ءارزولا سلجم سيئر ناويد» باسح تحت نيجردم يزكرملا كنبلا ىف

 ةجاررزلا سيئرل نضاخلا ناسكلا»ب ىلا هيلع زا طير املا قعود زوولا سيئر كير اسم
 سيئرب صاخ باسح لوألا باسحلا نإو ماع هجوب ناويدلا تافورصمب صاخ يىناثلاو

 . «ةيصخشلا هتفصب سيلو ةفصلا هذهب ءارزولا سلجم

 تادعاسم»ك ءارفسلل لسرت تناك قيقحتلا عوضوم تااليوحتلا عيمج نا»

 ةدسسايعلاو ةيعتار لنا ىاونلا ةقاك هي فيمركلاا ةلودل انلعلا ةفيل هم لوب كلوق
 ةقالع دالبلا ريمأ ومسلا بحاص ةقالعو ًايصخش ةيلودلا هتاقالع نإو « ةيدايسلاو
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 حلاصملا لجأ نم ةيرسب مهنيب لمعلا متي لود ءاسؤر نيب ةيجراخلا ةرازو ىوتسم قوف
 ةيرسل قيقحتلا ىف اهتابثإ ةنجللا تضفر ةلثمأ كلذ ىلع يرضو ؛ دالبلل ايلعلا

 تاليوحتلا هذه نم ديفتسملا ةفص وأ مسا ركذ مدع ناو - هنأشب اهادبأ يتلا عئاقولا
 ايلعلا ةحلصملل ةيامحو تايصخشلا هذهل ةغلابلا ةيساسحلاو ةيرسلا ىلإ عجري

 ةينلع ةروصب تمت تاليوحتلا عيمج نإو اقحال لماعتلا قدصو اهيف ةقثلاو تيوكلل
 لالقتسالا لبق ذنم تيوكلا يف هب لومعم ماظن وهو انوناق ةررقملا تاءارجإلل اقفوو

 . يزكرملا كنبلا لالخ نم متيو ملاعلا لود عيمج ىف هيلع فراعتم ماظن وهو

 ملو يماتخلا باسحلاب «ةبساحما ناويد» ديوزتب موقي «ءارزولا سيئر ناويد» نإو

 باسحلا ىلع ءاوس نأشلا اذه يف تاظحالم ةمث ةيلاملا ةرازو وأ ناويدلا اذه لجسي

 لوألاف « يزكرملا كنبلاب ءارزولا سلجم ناويدل تاباسح كانه نإو « يرسلا وأ نلعملا

 وه ىناثلاو ةيمسرلا تامهملا صخي اميف هنم فرصلا نوكيو ناويدلا يباسح وه

 تناسحتو دجوي الو دالبلل ىموقلا نمألل ةصصخلا غلابملا نمضتيو صاخلا باسحلا

 ليوحتلا تاباطخ ضعب ىلع ريخألا ظفللا درو امنإو « يزكرملا كنبلا ىف هل «ىصخش

 انا تفلت ضان نايل ونسبت هويت ا ويعراذالا أطقنا :ادس ىلع

 ىلع رارقلا زكرم وه دلبلا اذه نا ىلإ عجري ارسيوس ىلإ تاليوحتلا ةرثك ناو
 لماعتت ىتلا تايصخشلاو ةيلودلا تامظنملاو «ةدحتملا ممألا» اهب دجويو ملاعلا وكس

 نأ روصتي ال ةيرس تاصصخم نم هنمضتت امب تاليوحتلا هذه نإو . تيوكلا اهعم
 هنم الدب اهالوتي دقو تيوكلل ايلعلا ةحلصملا لجأ نم اهفقوب ءارزولا سلجم موقي

 ودعي ال نأشلا اذه ىف ةمألا سلجم ءاضعأ ضعب نم راثي ام ناو « يريمألا ناويدلا
 ةرتف ءانثأ هلض ةمدقملا تاباوجتسالا عيمج تلشف امدعب ءايسايس اعارص» نوكي نأ

 نم فيلكتو بلط وأ هبلط ىلع ءانب متت تناك تاليوحتلا عيمج ناو « ءارزولل هتسائر
 نم «يزكرملا كنبلا» ىلع ةبوحسم تاكيش هتزوح ىف نأو كلذب يريمألا ناويدلا

 اهرادقم زواجتت «ةيجراخلا ةرازو» ةحلصمل دالبلا ريمأ رس بحاص ةرضح بتكم

 نم هنأو (اهتيرسل ارظن هيلإ اهتداعأو اهتروص ىلع ةنجللا تعلطا) رانيد نويلم نيثالثلا
 . «لاقي فرعي ام لك سيل تيوكلا حلاص لجأ

 ةيجراخ تاليوحت اهنم لوألا « نيعون ىلإ مسقنت . . . تاليوحتلا هذه نا»

 ةيلود تامازتلال اديدست وأ ةيناسنإلا تامهاسملاو ةدعاسملل ةمولعم ةيلود تاهجل

 ىلإ وأ ةيلود تاهج ىلإ تاليوحتلا اهنم يناثلاو « ءارزولا سلجم نم تارارقب ردصت
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 ءارزولا سلجم تارارقب اهنع نلعي الف يلودلا ىوتسملا ىلع ذوفنلا يوذ نم نيلوؤسم
 اظافح ةيرسلا نم ةديدش تاءارجإو جايس اهطيحيو ىريمألا ناويدلا نم تارارقب وأ

 نمألاو ةينمألا ةسايسلاب اهقلعتل اهنم نيديفتسملا ةيرس ىلعو اهنم ضرغلا ىلع

 نع ةدودحملا تالاصتالا لئاسو ىف جردنتو ؛ ةيسايسلا تارابتعالا وأ دالبلل يموقلا

 اهب درفنيو اهنع فشكلا زوجي ال امب «ىسايسلا لاملا»ب ىمسي ام مادختسا قيرط

 سيئر نم وأ يريمألا ناويدلا نم ناك ءاوس تيوكلا يف ىسايسلا رارقلا ردصم

 . «اهيلإ لوحا ةلودلا ىف تيوكلا ةلود ريفس جراخلا ىف اهذيفنتب درفنيو ءارزولا سلجم

 كولسلا دعاوق نم نوكت نأ ودعت ال اهعيمج رومألا هذه نأ ىلإ ةنجللا هونت

 يدق ةداعلا ترج ثيح يسامولبيدلا فرعلاو لمعلا اهيلع ىرج ىتلا يسامولبيدلا

 يمنتو لودلا نيب تاقالعلا يوقت اهنأل ايادهلا ءاسؤرلاو كولملا لدابتي نأ ىلع اثيدحو

 امنإو ءاسؤرلاو كولملا ىلع رمألا رصتقي الو « ةيداهلا لودلاب اهيلإ ىدهملا لودلا ثارتكا
 يف ريثأ امعو هنأ امك , نويسامولبيدلا مهنمو ىرخألا ةلودلا يف نيلوؤسملا رابك لمشي

 ارسيوسب فينج ىلإ تمت قيقحتلا عوضوم تاليوحتلا مظعم نأ نم اضيأ قاروألا

 هذض غلبملاو ءارفسلاو دوهشلا لاوقأب درو ام وحن ىلعو لودلا هذه نإف ندنلو كرويوينو

 معدلا بسكل لاومألا اهيف قفنت يتلا يهو « ملاعلا يف رارقلا ذاختا زكارم يه

 . «دالبلل ايلعلا ةحلصملاو ىموقلا نمألا قيقحتل نييلودلا دييأتلاو

 هلجأ نم تصصخ يذلا ضرغلاو فيراصملا هذه اهب مستت ىتلا «ةيرسلا» ةفص»
 ةيلود تارابتعال ةيرسلاو متكتلا ىضتقت ىتلا دالبلل ايلعلا ةحلصملاب رمألا قلعت ىتم

 وأ اهئاشفإ ىلع بترتي امل دالبلا نوؤش ةرادإ ىلع ةمئاقلا ايلعلا ةيسايسلا ةدايقلا اهردقت

 لاملا» هيف ىحضأ نامز يف دالبلل يموقلا نمألاب رارضإلا نم ةماعلا نيب اهلوادتو اهب حوبلا

 ماعلا يأرلا دشحو ةيلودلا تاقالعلا ديطوتل ةمزاللا ةمهملا لئاسولا دحأ ؛ يسايسلا

 ىلع لدأ سيلو « ىموقلا اهنمأو دالبلل ايلعلا ةحلصملاب قلعتت ىتلا اياضقلا ةدناسمل ىلودلا

 عمتجبا نم تيوكلا ةلود هب تيظح يذلا ةرزاؤملاو معدلاو ىلودلا فتاكتلا نم كلذ

 نم ثدحيل ناك ام يذلا معدلاو دييأتلا اذه , مشاغلا «ىقارعلا وزغلا» نابإ هرسأب ىلودلا

 . ملاعلا لود عيمج عم تيوكلا ةلودل ةبيط ةيلود ةعمسو ةديج ةيلود تاقالع نود

 1 قي دوحو مدعل اهظفحب ريرقتلا هعم نبعتي امب هدلض غلبملا ىلإ

 )١( ةيتيوكلا نطولا ةديرج ١١- 2) 7١17-8ص٠١ .

 لا



 ءيسملا مادعإ
 اولواحف عيرشتلا رامغ 20 ةيبلاغلا» ةلتك اون ضاخ ءرخآلا بناجلا ىلع

 ديحولا ردصملا ةيمالسإلا ةعيرشلا لعجلا روتسدلا نم ةيناثلا ةداملا 0 ةيادبلا يف

 ةبوعص اوكردأ ةلتكلا باون نأ الإ . هرداصم دحأ نوكت نأب ءافتكالا نم الدب عيرشتلل
 روتسدلا نم (ا/9) ةداملا ليدعت بلط لالخ نم هيلع فافتلالا اوررقف ليدعتلا اذه

 : حبصتل اهيلع ةيمالسإلا ةعيرشلا طرش ةفاضإو

 اقفاوم ناكو ريمألا هيلع قدصو ةمألا سلجم هرقأ اذإ الإ نوناق ردصي ال»

 . «ةيمالسإلا ةعيرشلل

 ءىسملا ىلع ةبوقعلا ظيلغتب يضقي نوناق رارقإل ةلتكلا باون هجوت كلذ دعب
 ا : يتآلاك هصن ءاج ( قلي ) لوسرلا ضرعلو ةيهلإلا تاذلل

 يف وأ « ًانلع نعط نم لك دبؤملا سبحلا وأ مادعإلاب بقاعيا : رركم ١١١ ةدام

 وأ . ماع ناكم يف ناك نم هتيؤر وأ هعامس هيف عيطتسي ناكم ىف وأ « ماع ناكم

 ةيهلإلا تاذلا يف ركفلا نع ريبعتلا لئاسو نم ىرخأ ةليسو يأ وأ ءروصلا وأ« مسرلا

 ضرعو هضرع يف وأ 8+ لوسرلا ىف نعط وأ لسرلاو ءايبنألا وأ يركلا نآرقلا وأ

 ةبوقعلاب بقاعيو « ةبوتلا مدع ىلع رصأ اذإ يوعز هل يضاقلا ةباتتسا دعب هجاوزأ

 . «ةوبنلا ىعدا نم اهتاذ

 ىلإ ةقباسلا ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةبوقعلا ضيفخت زوجي» : أ رركم ١١١ ةدام

 هفسأو همدن هيلع موكحما ىدبأ اذإ تاوئس ه 6 هتدم ديزت ال يذلا تقؤملا سبحلا

 مكحلا حبصي نأ دعب كلذو قباسلا هكولس ىلإ ةدوعلا مدعب دهعتو ةهافشو ةباتك

 زييمتلا ةمكحم تضق كلذ دعب قباسلا هكولس ىلإ داع نإف نعطلل لباق ريغو ًاذفان
 . «ةقباسلا ةداملا ىف اهيلع صوصنملا ةبوقعلا نايرسب

 ةلوذلا رانضنأ هربكعا فبين ةيسايسسلا طاشوألا ىف اعمناو الد نوناقلا اذه اتأ
 ةلوكلا راضنأ امأ «ةيمالتشإلا لوتللا ةيقبل ةودق:تيوكلا لفجشيما«ةزداير ةوطتخو ةقيذلا
 ىف فيرطلا . قيبطتلاو ةغايصلا ثيح نم ةيعيرشتلا هبويع اونيبو ةدشب هوضراعف ةيندملا

 555 سيل نوناقلا ىلع اوقفاوي مل ةعيشلا نم ةمألا سلجم ءاضعأ نأ ءرمألا

 نوناقلا ةناصح لومش مدع ببسب نكل « هيأر نع ربعي نمل لتقلا أدبم ىلع مهضارتعا
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 (ع) ءارهزلا ةمطاف وأ (ع) تيبلا لهأ ةمنأ بس وأ (ص) لوسرلا ضرع يف نعطلا لمشيل هليدعت ةرورض ىأر

 حرتقملا تابوقعلا ظيلغت نوناق يف :يرال

 فينحلا يمالسإلا عرشلا ماكحأل ةحيرص ةفلاخم

 لتقلا بجوتسي ال يرفغجلا بذذمللأقفو ١ ةئربتلا نأ يف نيثحابلا ضعب نيب فالخ ةمث .)
 طقف (ص) يبنلاو ةيهلإلا تاذلا باس ةشناع نينمؤملا مأ قح يف تلزن له

 تيبلا لهأ ةمئأ باس اضيأ لب ؟ةيطبقلا ةيرام قح يف مأ

 ةديسلا لومش يرال دمحأ بئانلا ةبلاطم

 ةبوقعلا ظيلغت نوناق ىف «تيبلا لهأ» ةمئأو «ءارهزلا ةمطاف»

 (ةيتيوكلا يارلا)

 ىف نوناقلا ومدقم حجن كلذ مغر؛ تيبلا لهأ ةمئأو ءارهزلا ةمطاف ةديسلا ىلع

 . هقيبطتي ت تدعوو نوناقلا ةموكحلا تديأ ثيح ًاريزوو ًايئان "5 ةقفاومب هيلع تيوصتلا

 لماكلا يناملربلا ماظنلا

 هزاجنإ نع ىيحيلا لصيف ةيبلغألا بئان نلعأ « ليربأ نم نيرشعلاو عساتلا يف
 «ىنالربلا ماظنلا»و «ةيبعشلا ةرازولا» غولب فدهب روتسدلا نم داوم 4 ليدمع حرتقل

 : ةيلاتلا داوملا ىلع ىيحيلا تاليدعت تزكرت دقو « ١7 لماكلا
 نم نكمتلل ةمألا سلجم ءاضعأ ددعو ءارزولا ددع نيب طابترالا كف : 05 ةداملا

 . ءاضعألا ددع ةدايز

 ىف ءارزولا ةيوضع ءاغلإو ارضع 7٠ه ىلإ نيبختنملا ءاضعألا ددع ةدايز : 6٠١ ةداملا

 ٠ . ةمألا سلجم

 لقأ ىلع ةماعلا ةيوناثلا ةداهش ىلع ةمألا سلجم وضع لوصح طارتشا : 85 ةدلملا

 . ريدقت

 . ةمألا سلجم تارارق ىلع نيبختنملا ريغ ءارزولا تيوصت ءاغلإ : 9ا/ ةداملا

 ىلع « اهليكشت نم عيباسأ ةعبرأ لالخ اهلمع جمانرب ميدقتب ةرازولا مازلِإ : 44 ةداملا

 . "ص٠ 1١-4-7١١7 ةيتيوكلا يارلا ةديرج(١)



 نم نيعوبسا لالخ هيلع توصيو جمانربلا اذه ةمألا سلجم شقاني نأ

 ةقث ىلع اهلمع جمانربو ةموكحلا لوصح مدع لاح يفو . هميدقت خيرات

 قح ءاغلإو ءارزولا سيئر يف ةقثلا حرط نم ةمألا سلجم نيكمت : ١٠”و ٠١١ ةداملا

 ىطعت تناك ىتلا ةلاحلا هذه يف ةموكحلاو سلجم ا نيب ميكحتلا ىف ريمألا

 . سلجملا لح وأ ةموكحلا ءافعإ ىف رايخلا ريمألل

 . ةديدجلا ةرازولا ليكشتل عيباسأ ةعبرأ ةدم ديدحت : ٠١ ةداملا
 . ةموكحلا روضح نود سلجملا تاسلج داقعنا ةحص : ١١5 ةداملا

 هل لهأ وه نم ءاضقلا ىلوي

 عراست ببسب ةشقانملا نم يفاكلا ردقلاب ةيروتسدلا تاليدعتلا هذه ظحت مل
 ةيباينلا ةيبلغألا ةلتك بئان نلعأ 7١١7 ويام نم سماخلا ىفو « ةيسايسلا ثادحألا

 تايحالص صيلقت»ب يضقي نوناقل ةيعيرشتلا ةنجللا دقت نع لالدلا دمحم
 ةئيهلا ليكشت ديعيس ديدجلا ليدعتلا نأ لالدلا نيب ثيح « «ةيروتسدلا ةمكحملا

 نيعت امنيب ةاضق ه٠ ءاضقلل ىلعألا سلجملا نيعي ثيحب ةيروتسدلا ةمكحملل ةيئاضقلا

 . نينثا ةمألا سلجم نيعيو نينثا ةموكحلا

 نوعطلا يف رظنلا نم ةيروتسدلا ةمكحما عنم ةديدجلا تاليدعتلا فدهتست اهيا

 روتسدلا داوم ريسفت تابلط يف رظنلا نم اضيأ اهعنمو « ةيوضعلا ةحصو ةيباختنالا
 تاعزانملا يف ريسفتلاب اهل حامسلا عم « ءاوس دح ىلع سلجملاو ةموكحلا نم ةمدقملا
 نم ةيشخلاب تاليدعتلا هذه لالدلا ررب دقو , اهيلإ لوصولا يف جردتت ىتلا ةيئاضقلا
 ىلاتلابو « ةينالربلاو ةيسايسلا تاعازنلا ىف البقتسم» ةيروتسدلا ةمكحملا لغتست نأ

 حيحص عم امامت قفاوتم يأرلا اذه نأ ىلإ اتفال ءروتسدلل حيقنت ةباثمب رمألا نوكي
 , (17«(ةيروتسدلا ةمكحما ءاشنإب قلعتي ام ىف #17 ةداملا نصن اذيدحتو روتسدلا

 ىلعألا نلخلا»نكنر هيدي راعك ىف اهيرش قؤايدعغلا هته ىلع ةزلا ءانع

 : هيف لاق نودعسلا كرا ةمألا سلجم سيئر ىلإ دشرملا لصيف راشتسملا « ءاضقلل

 ارادهإ نمضتتي « نوناقلا عورشم يف ةحرتقملا ةروصلاب ليكشتلا اذه نإ»

 )١( ةيتيوكلا يارلا ةديرج 5 » 7١17-0-15ص .
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 ليكشت ىف لخدأ ذإ ,. تاطلسلا لصف أدبمب الالخإو ؛ ءاضقلا لالقتسا تانامضل

 ةيالو مهيلع غبسأو « ةيئاضق ريغ رصانع «ةيئاضق ةهج» يهو « ةيروتسدلا ةمكحما
 يتلاو . ةيئاضقلا ةطلسلا تاصاصتخا ددح يذلا روتسدلا مكحل افالحخخ ءاضقلا

 اديدحت « ةيعيرشتلا ةطلسلاو ةيذيفنتلا ةطلسلا تاصاصتخا ددح امك « مكاحلا اهالوتت

 . «ءاضقلا ةسرامم اهنيب نم سيلو . رصحلا ليبس ىلع اعطاق

 ةباقرلاب صتخت ىتلا ةهجلا نأ ىف احيرص ءاج روتسدلا نم ١0/7 ةداملا صن نإ»

 « ةاضق نم انقلاب نوكي 5 بح يأ «ةيئاضق ةهج» ىه تاعيرشتلا ةيروتسد ىلع

 نم اوناك ولو ىتح « ةماعلا تايصخشلا نم ءاضعأ اهليكشت يف لخدي نأ زوجي الو
 . «ةموكحلاو ةمألا سلجم نم لك مهراتخي « نوناقلاب نيلغتشملا

 ىتلا ةيعيرشتلا ةطلسلا نع ةلقتسم (ةيئاضقلا) ةهجلا هذه نوكت نأ بجي ذإ»

 ا . «ةموكحلا اهالوتت ىتلا ةيذيفنتلا ةطلسلا نعو « ةمألا سلجم اهالوتي
 ءاجتلالا نيبو « نينطاوملا نيب اهيف غرفأ يتلا ةروصلاب حرتقملا صنلا لوحي امك»

 نم اصاخ اليكشت ةلكشم ةمكحم صنلا اذه مهيلع ضرفيو . يعيبطلا مهيضاق ىلإ
 ةيحالص ىف كيكشتلا قئاللا ريغ ليكشتلا اذه ىلع ساعي هنأ نع الضف « هعادتبا

 ةوالع . اهصاصتخخا ميمص نم دعت ةمهمب مايقلل « تيوكلا يف ةيئاضقلا تاهجلا ىلعأ
 نأو « اياضقلا رظنل نيلهؤم اونوكي نل ةماعلا تايصخشلا نم ءاضعألا نأ ىلع

 ةيسايسلا تارابتعالا لعجيو . اهتيدايح يف ككشي ةمكحلا ليكشت يف مهلاخدإ
 . «اهماكحأ ىف انزو

 يف ةموكحلاو ةمألا سلجم مهراتخي نمم ةاضقلا ريغ كارشإ نأ يف كش الر

 . «ةلادعلا نوؤش ىفو اياضقلا ىف الخدت ربتعي « ةمكحملا ليكشت

 ءافقلا روكستلا اهلفك فلا تاناها و كانافملا نأ ةنفاعلا لويمألا نهاإو
 ففدييلا اذه: قفضيتي ةلو» ءافكأ ةانيقق ةطيناوت نسانلا ىلإ ةلادغلا:لاضيإ دخولا اهندح
 امم , اهئادأ ىلع ةردقلا وه ةيالو لك ساسأ»ف « «هل لهأ وه نم ءاضقلا ىلوي نيح الإ

 نأ يفكي الف ىلاتلابو , اهفاصوأ هيف نم ىلع نيعتت يهف « هب ةحلصملا مايقل لهأ وه

 : هتانامضو ءاضقلا تافصب ايلحتم نوكي نأ بجي امنإو « نوناقلا لاجر نم نوكي

 ققحتت ىتح زيحتلا نع دعبلاو . يئاضقلا لمعلا يف صصختلاو ةربخلا ابستكم
 . !!!ءاهروص ىلجأ يف ةلادعلا

 . 4١ص ؛ 14-0-7١١7 ةيتيوكلا سبقلا ةديرج(١)

 مس



 !!طقف ...نييتيوكلل تيوكلا
 ةيقبسأ نإف تاباوجتسالا دقتب «حيولتلا» يف ةيبلغألا باون ةيقيسأ مغر

 مدقت فالقلا نيسحو روشاع حلاص يباوجتسا دعبف « مهل نكت مل اني اهميدقت

 ةيلخادلا ريزول باوجتساب ليربأ نم نيرشعلاو عبارلا يف لهيوجلا دمحم بئانلا
 اهمهأ رواحم ةسمخ نم باوجتسالا اذه نوكت « حابصلا رباجلا دومحلا دمحأ خيشلا

 . ةقباسلا تاونسلا لالخ اهتراثإب لهيوجلا صصخت ىتلاو «ةيسنجلا ةيجاودزا» ةيضق

 ةعاقلا تألتما ف ىاوجتسالا اذه ةشقانمل هتسلج سلجملا دقع ويام نم نماثلا ىفو
 . اهل مئادلا هزازفتسا ببسب لهيوجلا دض ةنوحشلاو ةيبلغألا ةلتكل ةديؤملا ريهامجلاب

 تيوكلا» ةرابع اهيلع بتك ةحول همامأ لهيوجلا عضو ةسلجلا ةيادب عم

 هذه يوك اننا بوس حرولا لم هاج ىف ةعاعلا تلخدف «طقف . . . . نييتيوكلل

 نورك اويمبل( افافلا ءانبأ قفز ايده نييطتلا نأ ىلإ لووك وه ايحلا
 ضفر ىتلا «ةحوللا عفر» ىلع تيوصتلل سلجملا سيئر رطضا ام اذه « نييلصأ

 باونلا نم ةعومجم عم لخدتلاب ءارزولا سيئر ماق نأ ىلإ اهنع ىلختلا لهيوجلا

 . كلذ لعفف اهعفرب لهيوجلا عانقإل
 بطاخ مث ناطلسلا دلاخ بئانلا نبا ةروص ضرع بلطب هتعفارم لهيوجلا أدب

 : ةلئاق لخاذدلاونزو
 جودزملاه ةروص بحسا موق . . ةيلخادلا ريزو لأسأ ب انأ . . صنو ةعاسلا يبام»

 فوشت حار ةعاس صنلاب سب . .. اهيبأ امو صنو ةعاسلاب يفتكأ انأو . .. اذه

 حارو . . . همأ جوز ىلع سنجت ىللإ كيروأ حار . . . تحت نيدعاق نيجودزم . . رومأ

 . «!! . . نودب تام هوبأو سنجت يللإ كيروأ
 رصقأ ك تيوكلا خيرات لخدف فصنو ةقيقد لالخ هتعفارم لهيوجلا ىهنأ كلذب

 باوجتسالا ىلع درلل ةيلخادلا ريزو ضهن كلذ دعب . سلجملا ىلع رم باوجتسا
 : لاقف

 وضعلا خ ألا ناك اذإ . . . ؟!درأ ةطقن يأ يلع فرعأ يدو سيئرلا خ الار

 اهتملسا يدودر يذهو صنو ةعاسلاب دعب يفتكأ انأ صنو ةعاسلاب ىفتكا مل

 . «!!ةنامألل

 :ناوهتسا ىلع ةررضفأ تحاضك ًاضنأ خيراتلا ةيلخادلا ريزو لخد كلذبو
 يتلا عيضاوملا ضعب حرطو ةيدجب رومألا ذأ ةيناثلا ةلوجلا يف لواح لهيوجلا نكل



 بلط ميدقت الب ةسلجلا تهتناو ةلوهسب ريزولا اهيلع درف « هباوجتسا ةشاشه ترهظأ

 . («ةقثلا حرط»

 ةفيس نتن 'تاناثكا ىتلا »ريعان جورب اهيوجتللاةريسك ةشاكقتا سانا منم تلك
 ءادآأ ىوس دصحت مل اهنكل ةيمهألا هذهب باوجتسا عم لماعتلا يف ةيدجلا ضعب
 هتفصوو «ةرخسملا»ب «سبقلا» هتفصوو «هفتألا»ب «يارلا» ةديرج هتفصو ليزه

 يف داع « هيبخان مامأ هراسم لهيوجلا ححصب نأ نافل 2 !!«يثوثرطلا»ب «نطولا»

 بابسأ دوجو نود رطملا دمح بئانلا هليمز هجو ىف «قصبي» ل ةمداقلا ةسلجلا

 روضح نم عنملاب هباقع ىلع تيوصتلل سلجما سيئر رطضا ام « كلذل ةحضاو
 نيعوبسا ةدمل هناحلو سلجملا تاسلج

 0 اوراق باونو . .رساقتلا ءاهتنا لبق ردلغو ةقثلا حرط باب ماو قئاخدب يفتكما : هباوجتسال نيسمسعنالا مدعم لديوجلا

 يسونرط ..باوجلسا
 (ةَرَّهَشَم ! هفئألا ..

 ةيناملربلا ةايحلل ةءاسإلا يف قباوس ةسلج
 ةئيسم تاتفالو لف عفرو ةحراج ظافلاو مئاتش «
 بيرخالاو ةرشوشلا اودارأ ه هزولجتي دومحلاو .. رتهتسي اهيججلا «

 ةيلخا دلا ريزو باوجتسا ةسلجل يلاتلا مويلا يف فحصلا نيوانع
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 عارد يولو ..قباست
 ا همايق لهيوجلا ركنأ

 ةعومجمل كاربلا ملسم بئانلا اههجو يتلا تاماهتالا ةيلخادلا ريزو ركنأ اضن !!«وفت»

 5 حابصلا اشر ةخيشلا دومحلا ريزولا ةقيقش مهنيب نم ناك لهيوجلا معدب خويشلا نم

 ةيلاملا ريزو عم ىرخأ ةكرعم ضوخي ناكف ريزولا ىلع درلا هسفن كاربلا فلكي مل

 لدنمف ؛ ًايناث يريطملا ديبع روتكدلا ةيبلغألا ةلتك ىف هليمزو ؛ ًالوأ يلامشلا ىفطصم

 هيدقتل ددحلا مويلا يفو : يلامشلا ريزولا باوجتساب ددهي كاربلاو سلجملا داقعنا ةيادب

 رخآ باوجتسا ميدقت يريطملا ديبع ةلتكلا يف هليمز قابتساب عئجوف باوجتسالا اذه

 ىفن لالخ نم ةأجافملا هذه ةأطو نم فيفختلا ديبع روتكدلا لواح دقو « ريزولا سفنل

 نع وشك هكاريلا نأ الإ خألا نارععمالا ناحما نيو هيت الت ىأ هوس
 : الئاق روتسملا

 نمحرلادبع . . صاخشأ ةعبرأ نم . . ناوجتسالا دادعإل ةيقيسنت ةنجل كانه»

 نأ بلطتي باوجتسالا . . . ىمسولا ديبع « كاربلا ملسم « سوحاطلا دلاخ « يرجنعلا

 . . ريزولا ةهجاوم ىف ةينوناقلاو ةيسايسلا كتحلسأب حلستم يدنجلا لثم نوكت

 عبرأ انيقتلا . . يرجنعلا نمحرلادبعو سوحاطلا دلاخ ناوخإلاب تالاصتا تلمع

 موي كاذهو . . . موي يناث ندرألا حار اولاق يمسولا ديبع روتكدلا نع تلأس . . . تارم

 متي مل. .رمألا اذه لك . . .روحم ىل مّدق ال .. لاصتا يف راص ال .. . موي اذهو
 ؟!انينذ ش اذإ . . انيف لاصتالا

 ىمسولا ديبع روتكدلا رظتنن انعمتجا ام ناوخإلاو انأ اندعق نإ انضرتفا ول

 دحأ له... مويلا همدقت مزالو . . سمأ الإ باوجتسالاب لغتشن ردقن ام نإ هانعم
 ؟!سمأ هلمع يف انيدتبا ول ميظنتلاو ةينهملا هذهب جرخيس باوجتسالا نأ دقتعي

 ..درف وهو ةعومجم انح . 5

 لياقو باوجتسالا مدقم هنأب تأجافتف . .. ةيبلغألا هتذختم الصأ ىللإ رارقلا اذهو

 دو اة و انل لوقي ام لدب - ماعلا نيمألا قح
 . ةيبلغألا رارق ىلع ءانب

 . . ةثالثلا عبرلا كوج اذإ لوقيو باوجتسا مدقم ديبع خألا نإ لوقي ماعلا نيمألا

 اذإو . . يرواحمو يباوجتسا نوطحي اولبق اذإ مهل لوقو باوجتسالا مهيلع ضرعا

 نيمألل مالكلا اذه لوقأ ينإ زئاج له . . . هللاب مكلأسأ . . مهنم دحاو نوليشي اولبق
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 ؟!!عوبسا لبق هنع نينلعم انح ىللإ باوجتسالا ميدقت نم ةعاس لبق ماعلا

 ةدحاولا ةعاسلا نينثإلا موي مدقيس ىلامشلا باوجتسا نإ فرعت اهلك تي وكلا

 ةلتكلا رارق ىلع ءانب اهتظحل يف ديبع خألا اناج ول هللاو . . . هانلعف ام اذهو . . ارهظ

 كراشأ نأ ديرأ انأ لاق ىلاتلابو . . اهانفضأو اهانفشو يرواحم هذه ةعامج اي لاقو

 اذإ ةيلوؤسملاو تيضعلا الممل فوج هلاك ناكل رد ايم اك ناوهعشالاب
 وم رمألا اذه ماعلا نيمألا نم انباوجتسا انميدقت ءانثأ يأرلا ذحأن نأ نكلو . . انضفر
 َ ؟ حض

 سوحاطلا دلاخو يرجنعلا نمحرلادبعو كاربلا ملسم باونلا مدقت كلذبو

 .رواحم ةينامث نم نوكتي يلامشلا ىفطصم ةيلاملا ريزو ىلإ هجوم باوجتساب
 كاربلا ملسم بئانلا دادعتسا نع نالعإلاب ةمزألا ةململ «ةيبلغألا ةلتك» تلواحو
 نيباوجتسالا جمد متي يك هناكم ديبع روتكدلا لخديل ناوجتسالا نم ناحسنالا

 ويام نم نيرشعلاو يناثلا ةسلج ىف ءارزولا سيئر فقوف كلذ تضفر ةموكحلا نكل
 : الئاق

 نم ةدام فلاخن شيلو ؟جمدن يكل ببسلا ونش ؟جمدلل رربملا وهنش فرعن ىبن#

 ونش الإو ؟!عارذ يول درجم وه له ؟اهيلع ظافحلاو اهتيامح ىلع نيميلا انمسقأ داوملا
 دنفيو ريزولا خألا نآلا علطيف هيلع وه ام ىلع باوجتسالا ناك اذإ رصن انحإ ؟ببسلا

 قفاون ال نأ ىلإ انرطضي ال نأ سلجملا نم وجرأ جمد يف ناك اذإو . . باوجتسالا

 . «!ةسلجلا نم بحسننو

 تذخّتا فقاوملاو ..تددح ءامسألا

 جمد ىلع تيوصتتلا ىلع ةيبلغألا رارصإ دعب لصح ام لعفلاب اذهو

 بحس يمسولا ديبع بئانلا نلعأ ثيح ًاليوط رمتسي مل عضولا نكل . نيباوجتسالا
 ويام نم نيرشعلاو عبارلا يف يلامشلا ريزولا باوجتسا ةسلج سلجملا دقعف . هباوجتسا
 حيرجتلا تارابع نم ٌلخي مل ريزولا ىلع افيثك موجه ةسلجلا تدهش «5
 ةيبلغألا» باون مدق ةسلجلا ةياهن يفو . ةدئاف نود اهدر ريزولا لواح ىتلا عيرقتلاو

 سلجم ا ىلع اهتوالتو هتلاقتسا ميدقتل هرطضا امب ريزولاب «ةقثلا حرط» بلط (ةيباينلا

 ظ : الئاق

 . ةيلاملا ةرازو يف نيلماعلا ةوخالل زازتعالاو ركشلا صلاخب مدقتأ نأ ينتوفي ال»
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 دوهج نم هب اوماق ام ىلع ةيعامتجالا تانيمأتلا ةسسؤمو « يزكرملا تيوكلا كنبو
 ينم ردب دق نوكي امب رذعلا ًاسمتلم , ةميسجلا مهتايلوؤسم ءابعأ لمحت يفو . ةصلخم

 ابا را ا لا
 . . ريخ لك هللا مكازجو مهل كلذ نع رذتعأ انأف « نيبوجتسملا لبق نم تاءاسإو

 هاتفا ة رظنلل ةجاح الو « ميركلا يب يتيوكلا بعشلا ىلإ يتلاسر لصت نأ المآ

 نفودختا فقارلاو « تددح ءامسألا ةمئاق نآل « ةينالربلا ةيبلاغلا نم ةمدقم ةلعتفم

 بجوبب وه ام ءيش اذهف « ةيبلغألا لبق نم اهنع نلعأو « ةصنملا ريزولا ءالتعا لبقو
 ريمألا ومسل انمثم « ةيلاملل ريزوك يبصنم نم يتلاقتسا نلعأ « ميظعلا مسقلا اذه
 . «همعدو ةيلاغلا هتقث

 « ًاليوط مدت مل اهتالافتحا نكل رصنلا اذهب اهئاضعأو ةيبلغألا ريهامج تلفتحا

 كرابم يفيصلا مهليمز مدقتب ةلتكلا باون ئجوف ويام نم نيرشعلاو عساتلا يفف
 رصأ «رواحم ةثالث نم بيجرلا دمحأ نوؤشلا ريزو ىلإ هجوم باوجتساب يفيصلا

 : ةلتكلا ققب ناوجتسالا اذه نيشت داو مغر هباوجتساب رارمتسالا ىلع يفيصلا
 ببسب ةيبلغألا ةلتكل ةنوكملا لتكلا قشب باوجتسالا ببستي نأ عقوت ضعبلا نإ لب
 . رضحلا هيف هضراع دل تكلا  هليبأت يف لئابقلا ياون سامح

 ةيتاذلا ةيحالصلا مدع»ب قلعتملا باوجتسالل لوألا روحا ناكف فالخلا ببس امأ

 7 0 0 ءانبأ هاجتا 000 بيساو هلقتعي ام - ببس ب «ريزولل

 ضيرم مهف
 دقف « كلذ نم نكمتت مل اهنكل فقوملا ةململ - ةيناثلا ةرملل - ةلتكلا تلواح

 دفع اع ريزولا سفنل رخآ باوجتساب (اهل برقملا) يناسدعلا ضاير بئانلا مدقت
 يداحلا ىف ريزولا ةلاقتسا ببسب اليوط مدي مل ديقعتلا اذه نكل « ةلتكلا ىلع رومألا

 : ىتآلا هتلاقتسا يف بتك دقو « ١1١ ٠ وينوي نم رشع

 تيوكلا يف يرازولا لمعلا طيحي حبصأ ام نوظحلت سيئرلا ومس اي مكلعل»
 ىلإ يعسلاو ةهازنلاو ممذلا يف كيكشتلاو ديصتلا اهؤلمي ةيحص ريغ ءاوجأ نم ةبيبحلا

 لئاسوو انفحص ضعب هب لفحت ام كلذ ىلع ليلد غلبأ لعل لعلو « تاباسحلا ةيفصت

 م



 , ناهرب وأ ليلد نود نم نيلوؤسملاو ءارزولل حيرجتو كيكشتو تاماسهتا نم مالعإلا
 تاماهتالا هذه لثم قالطإ ةنامأو صالخإب لمعي نم ىلع ىسقأ سيلو

 نأب اءوس رمألا ديزي امو لعلو , اهنم دشأبو اهلثمب اهيلع درلا لهسأ امو « تاءاسإلاو

 ةمألا سلجم ءاضعأ ةوخإلا ضعب نم اهبلغأ ردصي فسأ لكبو تاءاسإلا هذه لثم
 . «اندلبب ضوهنلا ةيلوؤسم مهعم مساقتن نيذلا

 نئلو باوجتسالاو « هميدقتب دده املط يل باوجتساب ءاضعألا دحأ مدقت دقف»

 لاح يأب هلوبق نكمي ال ام نأ الإ «. كلذ لوح فالح الو روتسدلا همظن اقح وه ناك

 ريغ ادودح ةيناملربلا ةسرامملا يف رادحنالاو فارحنالا زواجتي نأ وه لاوحألا نم

 , عمتجما ءانبأ نيب ةنتفلا نيفسإ قدو ةينطولاب كيكشتلاو نيوختلا ىلإ لصت ةقوبسم

 هجو نود فاصوألا عذقأب ةديتعلا ةينمألا ةسسؤملا ةمدخ يف هتايح ىنفأ نم فصوو

 . (قح

 ىلوتي نم ةناكمو عضو نع نكلو . بسحو يصخش نع ثدحتأ ال يننإ»
 نكمي ناك اذإف « ةيلاغلا ةيريمألا ةقثلا لمحيو تيوكلا ةلود ىف يرازولا لمعلا

 سكعت تاءاعداو تاحيرصتو ةضيرم ةيصخش تافرصتو تاسرامب نع يضاغتلا
 : «اهباحصأ ةميق

 فسألل اهتنمضت دق ةغلابلا تاءاسإلا هذه نأ ىربكلا ةماطلا تناك دقل»

 اهنأ ىلإ ةفاضإلاب « ةمألا سلجم سيئر ديسلا عيقوتب ةدمتعم باوجتسا ةفيحص

 هذه يف ءاج ام ةروطخب نوملعي اعيمج مهو « ةيباين ةلتك معدو ةكرابمب تيظح
 « هنم لوألا روحا هنمضت ام ىف صخألا ىلعو تاءاعداو تاماهتا نم ةفيحصلا

 يعامتجالا جيسنلا رمديو فصلا قشي هللاب ذايعلاو ضيرحتو ةضيغب ةنتف ىلع يوطنت
 فاصوألاو ةيبانلا تارابعلاب ءيلم ضيرم مهفو ةيهاو تاضارتفا ءاعداب نطولل
 :: 6( ةثيشلا

 ةفاكب ةطاحإلاب هل حمست ال ةرتف لالخ هتلءاسم وأ ريزولا ةبساحم نكمي فيك»

 , اهيف نيلوؤسملاو نييدايقلا مييقتب الو , اهيف ةدمتعملا ططخلاو تاسايسلاو هترازو رومأ
 . «؟للخ يأ هاجت ةيحالصإلا هتاءارجإ ذختيل

 ةرازولا يلوت لبق هادبأ يأر ىلع ريزو ةبساحمب حمست ةحئال يأو روتسد يأ»

 ةسرامملا هذه لثم زيجي نالرب يأو « ةيهاو تاضارتفاو « ضيرم مهو ةجيتن
 4 «؟ةفرحنملا



 فلتخم يف ءاضعألل ةيلاوتملا تاحيرصتلا عم لماعتي نأ ريزولل نكمي فيك»

 ليلد نود تاماهتالاو ةماركلاب ساسملاو كيكشتلاو حيرجتلاب ةئيلملا مالعإلا لئاسو
 . (؟هل

 اهزواجتو ىرخألا تاطلسلاب سلجملا لخدت رهاظم عم لماعتلا نكمي فيك»
 ةيبلاغلاب ءاوقتسا ةحئاللا وأ روتسدلا يف اهل دنس ال يتلا ةينالربلا قرار اهملاو

 سلجيا» وهو « ئطاخ اديف ىلع ادامتعاو يعوضوم ناسا ىلإ كدت ل يتلا ةيباينلا

 روتسدلا فلاخي ام يف هتارارقل هي العف نوكي نأ زوجي لهو « !!؟«هتارارق ديس

 . (؟ةحئاللاو

 دم ارت الرا يلا تاك اتادبجلا ةهجاوم نم رنرهتن ال اننإ»

 يتعمسو ىتريسم ىلإ ءيسي ىنحنم ىلإ قالزنالا نم يسفنب برأ يننكل « ةيلوؤسملا
 ةداج نع فارحنالا ىلع رارصإو « روتسدلا ماكحأل خراص كاهتنا نم هلكشي امب

 ةديازمو , انعمتجم ةخسارلا تباوثلاو ميقلاو فارعألا نع رفاس جورخو « باوصلا

 . «ةيصخش بساكم لجأ نم ةينطولا ةدحولا قش ةلواحم اهنأش نم ةصيخر
 نم يتلاقتساب مكاعرو هللا مكظفح مكومسل مدقتأ يننإف كلذ لك ءازإو»

 نوؤشلا ريزو بوجتسأس :يفيصلا
 ةيلخادلا ةرازو يف «ةئيسلا» هتاسراممو «هتيوئفو هتيرصنع» ىلع
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 قباسلا هلمع ءانثأ ةئيسلا هتاسرامم ببسب «نوؤشلا» ريزو بوجتسي ىفيصلا ىفيصلا بئانلا

 !«ةيلخادلا» ةرازو ىف

 (ةيتيوكلا يارلا)



 ةرضحل ًاركاش « اهتارربمو اهيعاود مهفت ميركلا مكومس نم المآ « يرازولا لمعلا
 . «ةيلاغلا هتقث ريمألا ومسلا بحاص

 هقيبطت نكمي ل
 . اهليكشت نم روهش ةعبرأ نم لقأ لالخ اهئارزو يناث ةموكحلا ترسخ كلذب

 طاقسإ ىلع اهباون قفتا ام ىتم «ةيباينلا ةيبلغألا» ةلتك ةلزانم نع ةزجاع تحبصأو

 اهنإف ةيرازو دعاقم ةعست ىلع لوصحلا يف ةلتكلا حاجن مدع نم مغرلابف « ءارزولا دحأ

 طاقسإ لالخ نم ةموكحلا ليكشت ةداعإ ىلع ءارزولا سيئر ماغرإ يف اهحاجن تكن

 ىف ةيبلغألا ساونل ةيلاعتملا ةقثلا هذه ةورذ تلصو دقو « تاباوجتسالا ربع ءارزولا

 ىدوشعتلا اهاعلا ىلإ ركام اوك لاتسراب ارهاق نحت (919 وتوم خف ردك ةلاقلا
 ذاقنإل «ةعزفلاو ةرصنلا»ب هتبلاطمل «رويغلا مهشلا» هتفصب زيزعلادبع نب هللادبع كلملا

 يماسلا ماقملا ىلع اجف ازواجت ربتعا ام اذهو . هتموكح شطب نم يروسلا بعشلا
 . ةيجراخلا ةرازوو ةموكحلل ةلكوملا ماهملاو دالبلا ريمأل

 نم اهصلخي ذقنُم نع ثحبلا ىوس ةموكحلا مامأ دعي مل « قزأملا اذه مامأ

 حارتقا درل الوأ لخدت يذلا ريمألا ومس هب ماق ام طبضلاب اذهو , اهشطبو ةيبلغألا

 : هيف لاق لصفم ساتكب روتسدلا نم (/4) ةداملا ليدعتب ةيبلغألا

 ضعب نم مدقملا حارتقالاب ذخألا - ايلمع نكمي الو - ايروتسد - زوجي ال هنإ»

 ةبسانم مدع نع الضف « (/9) ةداملل ديدج مكح ةفاضإب ؛ ةمألا سلجم ءاضعأ

 : ةيلاتلا بابسألل كلذو « ةيسايسلا ةيحانلا نم حارتقالا اذه لثم

 ىلإ يدؤي فوس . مدقملا حارتقالل اقفو روتسدلا نم (/9) ةداملا ليدعت نأ ١-

 ضقانت ثادحإ نع الضف « روتسدلا نم ةيناثلا ةداملا عم . خراص ضراعت

 . امهنيب قيفوتلا ايلمع نكمي ال امهنيب
 لإ عيرشتلل ىرخأ رداصم دوجو دعبتست ال ءروتسدلا نم ةيناثلا ةداملا نأ -"

 لعج ىلإ (/9) ةداملا ليدعت يدؤي امنيب . ةيمالسإلا ةعيرشلا بناج

 ةرم « ضقانتلا عقي كلذبو « عيرشتلل ديحولا ردصملا ةيمالسإلا ةعيرشلا
 . نيتداملا نيب « ىرخأ

 ةبسنلاب حرتقملا صنلا قيبطت « ريبك دح ىلإ ةبوعصلا نم نوكي دق هنأ امك -
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 ءارغلا ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ نأ فورعملا نم ذإ « هتاذ تقولا ىف ءاهعم

 داهتجالل لاجم اال ىتلا ماكحألا ىهو « ةلالدلا ةيعطقلا ماكحألا : لوألا

 ةينظ ماكحأ اهنأل امإ . ةيداهتجا ماكحأ ىهو ء ةينظلا ماكحألا : ىناثلا

 ماكحألل ةبسنلاب هب ملسملا نمو « ةلالدلا ةينظ اهنوكل وأ « توبشلا

 ددعت ىلإ ىدأ يذلا رمألا , ناكملاو نامزلا ريغتب ريغتت اهنأ , ةيداهتجالا

 . دحاولا بهذملا لخاد ءارآلا ددعتو لب ةيمالسإلا بهاذملا

 هيف دلعتتو ؛ جاومألا هيف مطالتت ؛ قيمع عسأو رحب ةيمالسإلا ةعيرشلا نإ

 ال ام «ةيهقفلا تايعجرملا هيف فلتختو ؛ ءارآلا هيف دعابتتو « تاهاجت الا

 . ةيهقفلا تاهاجتالا كلت نم

 ةراثإ ىلإ روتسدلا نم (/4) ةداملا ليدعتل مدقملا حارتقالاب ذخألا يدؤي -5

 ةينطولا ةدحولا ددهي ام « ةيبهذملا ةيفئاطلا نتفلا ةراثإو . ةيسايسلا تافالخلا

 ىدمل اقفو « حرتقملا عيرشتلا ىلع مكحلا ىلإ بهذم لك باحصأ هجتي ذإ
 اديعب سيلو . قاقشلاو فالتخالا ىلإ يدؤي ام ء. بهذملا لوصأ عم هقافتا

 ةاكزلا صرفب صاخملا نوناقلا عورشم لوح ريبك فالخ نم ثدح ام «انع

 ىنبتي نوناق رارقإ ىلإ هنأشب رمألا ىهتنا يذلاو ةيراجتلا تاكرشلا ىلع
 فالخلا ةلازإ لجأ نم كلذو . ىعرشلا ةاكزلا موهفم نع اريثك دعتبي اموهفم

 . هنأشب ةمألا سلجم ءاضعأ نيب بشن يذلا

 نوناقلا عورشم لوح ىلاحلا فالخلا ؛ كلذك قايسلا اذه يف « ركذن نأ نكميو

 ىلص ميركلا لوسرلاو « ةيهلإلا تاذلاب ساسملا مئارج ىلع تابوقعلا ظيلغتب صاخلا
 عم نوناقلا بسانت ةاعارم ةرورض نم «؛ نوناقلا لوح ضعبلا هراثأ امو « ملسو هيلع هللا

 . دحاو بهذمب ءافتكالا مدعو ؛ ةفلتخما سهاذملل ةيهقفلا ءارآلا

 ةيروتسد مدعب نعطلل لاجما حيتي فوس « مدقملا حارتقالل اقفو (/4) ةداملا ليدعتو

 ليدعتلا نأل ةحرتقملا (74) ةداملا مكح عم اهضراعتل ةينوناقلا صوصنلا نم ديدعلا
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 ىلإ يدؤيس ام وهو هلبق ةرداصلا تاعيرشتلا ىلع ةيروتسد ةناصح يفضي ال حرتقملا

 . ةرقتسملا ةينوناقلا زكارملاب ساسملا

 ضفر وأ ةقفاوملا ىف قحلا ريمألل ىطعت روتسدلا نم (١ا/4) ةداملا تناك الو

 . «حارتقالا لوبق رذعتملا نم هنأ دجن « تارربم نم قبس امل ادانتساو

 ظ عيرشتلا يفولغ
 ةيهلإلا تاذلل ءىسملا ةبوقع ظيلغت» نوناق درل ريمألا ومس داع كلذ دعب

 ْ : ادق لاق ةركالمب ىف لوسرلاو
 يف درو يذلا ثدحتسملا مكحلا نأ نوناقلا عورشمل ةيحاضيإلا ةركذملا نم نيبلاا

 تناك اذإو « ةدرلل ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف ررقملا ءازجلل اقيبطت دعي امإ ليدعتلا
 هنأ ىلإ ةفاضإلاب « نأشلا اذه ىف تفلتخاو ددعتت ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف بهاذملا

 بجوتست ةدر هنم دعي ام نايبو ةعرجلل يداملا نكرلا هرابتعاب نعطلا لعف ديدحت نيعتي
 ًاروص نمضت دق حرتقملا صنلا نأ ةصاخ , كلذ نود وه امو « ةددشملا ةبوقعلا قيبطت
 لاعفألا لكل ةررقملا ةيوقعلا نإف ىلاتلابو « ةدر اهرابتعا ىلع فالخلا نم ريثكلا لمتحت

 «ريبك دح ىلإ عيرشتلا يف ولغلاب تمستا دق نوكت حرتقملا صنلا يف ةدراولا روصلاو
 مستي نأ بجي ماع نوناق وهو « ءازجلا نوناق ىلإ هتفاضإ حرتقي يذلا صنلا نأ ةصاخ

 . ملسملا ريغو ملسملا ىلع يرسي هنإ ذإ , ديرجتلاو ةيمومعلاب
 راوع هباش دق هيلإ راشملا نوناقلا عورشم نأ مدقت ام نيبي هنإ ثيح نمو

 بلطتي يذلا رمألا وهو « ةرقتسملا ةينوناقلا دعاوقلل هتفلاخم نع الضف « يروتسد

 . «هيف رظنلا ةداعإل ةمألا سلجم ىلإ هتداعإ

 مهتاحيص تلاعتف ةيبلغألا باون بضغ نيناوقلا هذهل ريمألا ومس در راثأ
 ىتلا ةيريمألا تارارقلا «ةلمرف» يف حجني مل كلذ نكل , اهب دعوتلاو ةموكحلا ديدهتب

 يضقي 5١١17 وينوي نم رشع نماثلا يف يريمأ موسرم رادصإب ريمألا ومس اهمتخ

 . روتسدلا نم )٠١5( ةداملل اقيبطت «رهش ةدمل ةمألا سلجم تاعامتجا قيلعت»ب
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 ةنيزرومألا لك
 هذه ريمألا اهيف لعفي ىتلا ىلا ةرملا اهنوكل عيمجلل ةمدص رارقلا اذه لكش

 يفالت ىلع قافتالل ةيبلغألاب عامتجالا كلذ دعب ةموكحلا تلواح « ةيحالصلا

 جرخ ةمألا سلجم سيئر ىلإ ةيدو ةرايزب ءارزولا سيئر ماقف ) ةقباسلا دكا ءاطخأ

 . «!!ةنيز رومألا لك . . . هللا ءاش نإ ةنيز رومألا لكو» : الئاق اهنم

 تردصأ (وينوي نم نيرشعلا) يلاتلا مويلا يفف « العف «ةنيز» نكت ملرومألا نكل
 داقعنا ةحص ىف مشاهلا ءافص ةحشرملا نم مدقملا نعطلا يف اهمكح ةيروتسدلا ةمكحملا
 ةيروتسد مدع»ب ةمكحملا تمكح ثيح . 7٠٠١09 سلجم لحو ٠١١7 سلجم تاباختنا

 : 3١17 سلجم باختنا اهيف امب هتعبت يتلا تاءارجإلا لك لاطبإ ىلاتلابو «لحلا
 ىلع ءانبو «روتسدلا نم )٠١1( ةداملا ىلإ ًادانتسا ءاج دق لحلا اذه نأ لصاحلا»

 مت ذإ دعب كلذو « اهلماكب اهتلاقتسا ريمألا لوبقب ةفصلا هذه اهتلياز دق ةرازو بلط

 ةرازولا ءاضعأ حيشرتب هفيلكتو , يريمأ رمأب ءارزولا سلجم ديدج سيئر نييعت
 ةرازولا هذه فيلأت لبق - هذه هتفصب - ءارزولا سلجم سيئر قبتسا ثيح « ةديدجلا
 تلاز يتلا ةليقتسملا ةرازولا نم ءاضعأ ةراعتساب « اهليكشتب موسرم رودصو ةديدجلا

 اذه نإف « لحلا اذه ىلع مهتقفاوم ذخأل ءارزولا سلجم عامتجا ىف مهمظنو اهتفص

 ضرغلاو ةيروتسدلا ئدابملا حورل افلاخم « ةيلكشلا ةهجولا حيحص ريغ نوكي ءارجإلا

 روتسدلا هب صخر يذلا لحلا ذختي نأ زوجي ال ذإ « هتنس تعرش هلجأ نم يذلا

 ماكحأ رادهإ ىلإ ةعيرذ . هنم ضرغلاو هتاءارجإو هتعيبط ددحو « هلامعتسا ةموكحلل

 نأ دبال هماكحأو ناصت نأ بجي هصوصنو ةمرح روتسدللف «. اهتفلاخمو روتسدلا

 ١ 8 ؟مرتجد

 نالطبلاب ابوشم ءاج دق لحلا اذه ءارجإ نوكي « مدقت ام ىلع بيترتلابو»

 كلذ هعبتتسي امب هراثآ بيترتو « هب دادتعالا مدع بجوتسي « ءاوس مدعلاو وه يحضيو
 اذه ىلع ءانتبا تءاج ىتلا ةمألا سلجم ءاضعأ ساختنال نيبخانلا ةوعد نالطب نم

 ::لعم وعش نلع تدرو دق ةلاخا هده نق نينعاتلا ةفارإ هعم وفم امك «[طابلاا الا
 ند ةيفارخالا ةويبقلا انينن تودهأ ةلطاباءارعتا ةدمار عرار اعمال تدافع نأ د
 اهتم نسا اديب ةنعاطلا فتن ةركر ىلاتلابو هنانب تاس اهتم ناعررتسدلا

 قحو « نعطلا بابسأ ةيقب ثحب ىلإ دعب نم ةجاح الو ميلس ساسأ ىلع ًامئاق
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 خيراتب تيرجأ ىتلا اهتمرب . باختنالا ةيلمع لاطبإب - مث نمو - ءاضقلا

 ام عم , اهيف مهزوف نلعأ نم ةيوضع ةحص مدعبو « سمخلا رئاودلا يف 5

 - روتسدلا ةوقب - لحنملا سلجملاديعتسي نأ اهصخأ «راثأ نم كلذ ىلع بترتي

 نم أرطي مل ام - الصأ هل ةيقبتملا ةدملا لمكيل . نكي مل لحلا نأك ةيروتسدلا هتطلس
 نأشلا 00 ةررقلا 0 ام رملا داما 0 ام ةدملا كلت لالخ وما

 !!تيكاتك انح ام انحو ..هعررم يه ام تيوكلا

 ملف « ءاوس دح ىلع ةمألا سلجمو ةموكحلا ىلع جلثلا ةعطقك مكحلا اذه عقو

 وه امو ؟!« ةضيبقلا» سلجعب بقلملا "58 سلجم دوعيس افيك ؛ ةحضاو ةروصلا نكت

 لحل ليبسلا وه امف ةيروتسد ريغ ةموكحلا تناك اذإو ودل يروتسدلا عضولا

 مدع نع ًاعيمج اونلعأ دق 7٠١4 سلجم ء ءاقعأ نأ اضويضتتو ؟ةنألا سلخ

 . هتاسلج روضحل مهدادعتسا

 رباج تلا فيلكت ريمألا ومس داعأف اهتلاقتسا روفلا ىلع ةموكحلا تمدق

 ىلإ بسنت تحبصأ يتلا ةيبلغألا ةلتك باون امأ ؛ ةديدج ةموكح ليكشت كرابملا

 رثألا مادعنا نعو سلجما اذه ةيروتسد رارمتسا نع تنلعأف (لطبملا» ٠١١١5 سلجم

 سداسلا يف «ةدارإلا ةحاس» ىلإ اهريهامج ةلتكلا تعدو « ةمكحملا رارقل ينوناقلا

 دذديبع لطبملا بئانلا اهيف ىقلأ (عصخن نل» اهناونع ةوذت يدار نم نيرشعلاو

 مساب . . ةمدعنملا تارارقلا هذه . . ةطقاسلا تارارقلا لف انت نر ١

 لوبخ نإ ةلكشملا . . . دحاو لبخ وه ام . . . لوبخلا لكل لوقأ كلذل . . . ميظعلا
 يف نكل . . يش ىوسي ام انجاجدو . . ديدح اهريقانم ىللإ جاجدلا لثم تيوكلا

 سانلا يرضي ةلودلا ناطلسو ذوفن

 ةيبلغأ بعشلل نوكي ةموكح نم لقأب لبقن نلو . . . عاضوألا هذهب لبقن نل»

 يف ام . . يغلم نآلا نم . . . عراشلا هاغلأ ةدايسلا ةرازو موهفم . . اهليكشت ىف ةقحاس

 اذإو . . تيكاتك انح ام انحو نجاود ةعرزم ىه ام تيوكلا . . . ةدايس تارازو همسا ىش

 ضلد



 6-0-5000 يقام عتب اهياانع سب« . رش لوفوشت 2

 نبا اهلقنأ ينإ ا يما ةصاخ ال قاطو خلا لاما

 خألا . . ةريزجلا جمانرب دعب سمأ يل تهجو يتلا ةلاسرلا . . ناكملا اذه نم اهلقنأ

 لوقأ ىبأف يواشلا ىنإ دصقت تنك اذإ . . نوناقلا انملعي ىبي «يواشلا» لوقي ىللإ

 ةفيظو يه مانغألا يعرو . . . منغلا يعار هانعم ىلحما حاطصملا يف يواشلا نا كل

 . . يواش نوكأ ينإ ينفرشيو . . لسرلاو ءايبنألا

 ديلت ال... :كيبساحت:ناشع 0 ل 0 تنما 90 8 7 0

 00 يو دوو يا يول

 ةلودلا لاومأب ىللإ . . كاعم ىللإ ريزانخلا ةعومجمو تنا . . كبجاع وم اذإو

 . لاجر كتايح ىف ةدحو ةرم ريص لوقأ انأ . . اننوبرضت ةلودلا ناطلسبو . . اننونيهت

 ىثنأ اي . . ليجاير ىلع ىهام انبراوش كيلع انيدر ام نإو . . خيش انأ لوق لاعتو

 . . كل تلصو ةلاسرلا نأ ىنمأو

 يذه نكل . . كل ةمشح ةرمله تكسأب ريمألا ومس اي انأ . . ةيناث ةرم اهلوقأو

 ىنعجوم كنا بسحت . . يردت ام . . ىبغ اي كيلع هللا ةنعل . . ةريخألاو ىلوألا ةرملا

 بئانلا رود ءاج هدعبو « باطخلا اذه يف هدصق نم مساب ديبع روتكدلا حرصي مل

 : لاقف ثيدحلا ىف كاربلا ملسم قباسلا

 ةموكحلا . . فارطأ هعمو دحاو صخش اهريدي . . دلبلا ىف ةيفخ ةموكح كانه»

 سيئر . . ةعاطلا ءالو هل نومدقي ناشع موي لك ةداقلا 0 ىللإ وه ةيفخلا

 نأ لواحي مويلا دعاق ىللإو . . مهبرضب رمأو نينطاوملا برض ىللإ ةيفخلا ةموكحلا

 رباجلا دمحألا لعشم خيشلا وه . . روتسدلا ىلعو ةمألا قح ىلع يدعتسي

 دمحألا لعشم عم لماعتن نل . . هاعرو هللا هظفح ريمألا ومسل لوقنو . . حابصلا

 يتلا .. ةيفخلا ةموكحلا هذه دوقي نم هنأل .. هاعم لماعتن نل . . حابصلا رباجلا

 (« . . روتسدلل تءاسأو . . ةمألل تءءاسأ
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 ةرامإلل قيرطلا ةيادب اهنأ . . ةيودم اهنلعأ . . . ةدارإلا ةحاس نم اهنلعأ مويلا»

 تلقو . . كرابم ةيرذل ١5-١١ ىف ةلاسر تهجو انأ . . . ةبختنملا ةموكحلاو ةيروتسدلا

 . مكقوقحب ثبعنس انقوقحب متثبع نإ . . يمالك لمحتأ انأو ةرابعلا حيرصب مهل

 مهروهظ برضب رمأو سانلا برض نم رهظن ام انحو . . . حضاو انجمانرب مويلا»
 هل نومدقي . . ينطولا سرحلا يف هبتكم يف هل نوحوري . . ءارزولا هل نوحوري ىللإو
 ءانبأ لك امنيب . . لحلا لاحلا نأب دقتعيو تادايقلا رابك . . ةعاطلاو ءالولا ضورف

 ىلع ميظعلا هللاب ًامسق مهلك . . لئابقلاو يعيشلاو ينسلاو يرضحلا تيوكلا
 . . مهمد نم اهتماركو ضرألا هذه نمث اوعفدي نأ دادعتسا

 يذج يبت تنك اذإ . . يبأ ام ةلئاع مسا ةليبق مسا . . مزتلم ينعي خألا لوقي

 ؟!نييفحصلا برضو ؟!ةعماجلا ةذتاسأ لحسو ؟!سانلا روهظ يىرضب كلاجر رمأت

 ؟!شيرحلا ناعمج ىبألا رح لا لضافلا بئانلا ناويد ىلع ءادتعالاو ؟!ةمألا ةناهإو

 لوقأ انأو . . ةجيتنب علطن حار ام ةعامج اي ىرت . . زومرلاب ثدحتنب اذإ . . كلذل

 نوكي جمانربو . . . لماكلاب هنيعضاو انح ىللإ جمانربلا نمض ةيبلغأك انيج اذإ مكل

 هللا ردق اذإ .. ةيبلغأك لوقأ انأ نكلو . . ةيباختنا تسيلو ةيسايس تاللولدم وذ

 هللاب اهسف هعيقوم قف ةظلتنلا نقومعتفا نييعالا لهتمو ٠ ىبلملا ادهن ىلا اهلضوو
 ا ْ 00 2ع اه

 ةيبلغألا ةلتكل انتعطاقم نلعن

 فلواحب يققوملا كرادعلو ينفك[ وأ انلأ قيرشعلا ةؤاجت روض ةوددلا هذه فالنهنك
 هللادبع دمحم خيشلا مالعإلا ريزو ديكأت ربع ريهامجلا بضغ صاصتما ةموكحلا

 نأو ء ةمئاق تلازام ٠٠١9 سلجم لحل «ةيعوضوملا» بابسألا نأ ىلع كرابملا

 هتاوصأو سمخملا هرئاودب يلاحلا يباختنالا ماظنلا ليدعت ىف ركفت ال ةموكحلا

 «ةلطبملا» ةيبلغألا ةلتك يف اهادص دجت مل تانيمطتلاو تاديكأتلا هذه ,نكل « ةعبرألا

 ءارجإو « (ةضيبقلا) ٠١١4 سلجم لح ةعرسب ةطلسلا هيف تبلاط اان كرما يتلا

 اي , ةررقملا ةيروتسدلا ةدملا يفو يلاحلا باختتنالا ماظن قفو ةديدج تاباختتنا

 )١( «عضخن نل» عمجت 7١15-5-75 .
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 . !)اهتابلاطم ةعباتملا«نينثإلا نيواود» كارح ءايحإ ةداعإ نع ةلتكلا تنلعأ

 مهنم ناك امف ةلتكلا نم «كارحلا سابش» هعقوتي ناك امل نايبلا اذه قري مل

 : ىتآلاب ةلتكلا هيف اورذح ةجهللا ديدش نايب رادصإ ىوس
 مكحلا بابسأ لامكتساب مايقلا يف ةيبلغألا ةلتك ىلع ةريبكلا لامآلا اندقع دقل»

 ينبت ىلع لمعلا ربع « روتسدلل ةيريسفتلا ةركذملا تصن امك مكحلا ةيبعشو يطارقوميدلا
 تاباسحل رابتعا وأ ةلماجم نود داجو حيرص لكشب يسايسلا حالصإلا عورشم

 ماكحتسا مغرف « ةريبك لمأ ةبيخب انبصأ فسأو ةحارص لكبو اهلوقن اننكل « ةيباختنا

 انمدص « مهذوفن عقاوم زيزعتل نيدسفملا طيطختو لمعو . نطولا ىلع داسفلا ةضبق
 نإ لب ؛ يسايسلا حالصإلا عورشم صخي اميف ةيبلغألا ةلتكل يندتملا باطخلا فقسب

 ضعب دوجو نم مغرلا ىلع « عورشملا اذه باسح ىلع تالماجمو تاعجارت كانه
 مل نإ ريبك رثأ تاذ تسيل اهنأ الإ . ةلتكلا ءاضعأ ضعب نم ةروكشملا ةيدرفلا دوهجلا

 . اهتانايبو اهباطخ ىف كلذ سكعني ثيحب ةعمتجم ةلتكلا نمض نكت

 ربع« حيرصو حضاو لكشب ةعمتجم ةيبلغألا ةلتك نبتت ملام هنأ دكؤن اماتخ
 : ىلع مئاقلا يسايسلا حالصإلا عورشم اهتانايب

 يف ةكراشملا ةمألل حيتي امب . ةيسايسلا تائيهلا ميظنتو راهشإ نوناق رارقإ ١-
 . انوناق هب فرتعمو يمسر لكشي يسايسلا لمعلا

 ىلإ الوصو . . يبسنلا ليثمتلاو ةقلغملا مئاوقلا ماظنب ةدحاولا ةرئادلا رارقإ -؟

 مدعو « ةيبلغألا ةلتكل انتعطاقم فسأ لكبو نلعن اننإف ةيناملربلا ةموكحلا

 ام كانه دعي مل ثيح « ةيباختنالاو ةيسايسلا مهتاكرحت فلتخم يف مهمعد

 لمعلا ةريسم روطت حلاص يف نوكي نأ بجي يذلا معدلا كلذ بجوتسي

 : "يملا انوللب نق ساس

 تابلاطملا عيمج نمضت ويلوي نم رشع نيدانسلا يف هوردصأ نايب ف مهبلاطم يدبتو

 )١( ةيتيوكلا سبقلا ةديرج /ا-/  7١١7-1ص١ .

 . 75ص ا ١17-1-7١١117 ةيتيوكلا نطولا ةديرج (؟)
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 نود «جهن قاثيم» تادهعتو ىيحيلا لصيف بئانلا تاليدعت ىلإ ةفاضإلاب ةيبابشلا

 بضغأ ام اذهو « نيناوقلا ةملسأو روتسدلا نم ةيناثلا ةداملا ليدعت ىلإ قرطتلا

 عيراشم ىلع نيظفحتملاو نيناوقلا ةملسأب نيكسمتملا اهييلبقو ةلتكلا ييفلس «ضعباا

 . "7١(نازحألا راهشإو ةبختنملا ةموكحلاو ةدحاولا ةرئادلا) بابشلا

 ةملسا نيا :نال استي ريمعلاو ىريمعلاو ... 7 2 . ةداملا عم اهلي دعت ىلع رارصالا دكأ فياه
 نيناونتلا ةملس ال طباض ا وه ام اهلي دعت :ناطلسلاو ..*ةلئكلا ناب نم نيناوقلا

 ؟,ةيناثلاب ليدعل نيا :ةيبلغأل هيمالسا

 «نيناوقلا ةملسأ»ل نايبلا ةراشإ مدع ىلع ةضراعملا ويفلس ضارتعا

 (ةيتيوكلا نطولا)

 ءارزولا انمو ءارمألا مهنم
 لوألا مويلا ذنم اورذح نيذلا دحأ عطاقملا دمحم روتكدلا يروتسدلا ريبخلا ناك

 دعب ةريبك ةيقادصم روتك دلا بستكا دقو . ٠٠١9 سلجم لح («ةيروتسد مدع» نم

 ام اذه « 5١١7 سلجم نالطبو لحلا ةيروتسد مدعب ةيروتسدلا ةمكحما مكح رودص

 توافتلا ببسب «سمخلا رئاودلا» ةيروتسد مدع وهو رخأ عوضوم ةراثإ ىلع هعجش

 ةيناثلا ةرئادلا يبان ددع غلبي ثيح « ىرخأو ةرئاد نيب يباختنالا نزولا يف ريبكلا

 . بخان فلأ ١١8 ةسماخلا ةرئادلا يبخان ددع غلبي امئيب بخان فلأ

 ىلإ «سمخلا رئاودلا»ب ساهذلا ةركف تحرطو يأرلا اذه ةموكحلا تفقلت

 لح ىف لاجعتسالا نم الدب . اهتيروتسد ىدم ىف لصفلل ةيروتسدلا ةمكحملا

 ويرانيس هعم رركتي يلاحلا ماظنلا بسح ةديدج تاباختنا دقعو 7٠٠١9 سلجم
 اهل ىنستيس كلذبو « هقباسك نالطبلل ديدجلا سلجلا ضرعتيف رئاودلا ىف نعطلا

 يأرلا اذه بجعي مل« ةنكمب ةرتف لوطأل (ةضيبقلا) ٠٠١4 سلجم ىلع ءاقبإلا

 )١( ةيتيوكلا سبقلا ةديرج /١1-/٠١١7-19 ص ١ « ةيتيوكلا نطولا ةديرج /ا١ و١/4-/ا-؟5١1١؟ ص١ .
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 ةموكحلا اومهتاو روتسدلا ىلع ثلاثلا يالقنالاب كلذ اوفصوف ةيبلغألا ةلتك ءاضعأ
 ] . ءاضقلا سييستب

 نوكتس ىتلاو «روتسدلا ةيامحل ةينطولا ةهبجلا» سيسأت نع ةيبلغألا تنلعأ ًاضيأ
 ماظنلا يف ثبعلا نم ةموكحلا ةهبجلا ترذح دقو « ةضراعملا لئاصف ةفاكل ةعماجلا ةلظملا

 («ةدارإلا ةحاس» ىف ةيباطخلا تاودنلاو ةيراوح لا ةطشنألا نم ديدعلا تمظنو ىباختنالا

 يئابطبطلا ديلو روتكدلا نلعأ تاعمجتلا هذه دحأ يفو « ةقباسلا اهبلاطم ىلع ديكأتلل
 : الئاق «كرابم ةيرذ» نم ءارزو سيئر رخآ وه يلاحلا ءارزولا سيئر نأ

 نأ يعتقل نس روق. ةعألا ندع انزرق :., انررق ةيسداسلا ةفاعلل اهقَوُو
 كرابم ةيرذ نم ءارزو سيئر رمخأ وه حابصلا كرابملا دمحلا كرابملا رباج نوكي
 لالخ نم يتيوكلا بعشلا هيضتري نم ءارزولا ةسائر بصنم ىلوتي نأو . . حابصلا

 ةحاس ىف كلذ ردص . . ةهيزنو ةرح تاباختنا يف بعشلا مهراتخي نيذلا باونلا

 . . . مالعإلا لئاسو عيمج ىف رشنيو ٠١-4 خيراتب ةدارإلا

 اهتناكم حابصلا ةرسأف . . هلهأ رمألا عزانن الو علخن ال اننإف « كلذ نلعن ذإ اننإو

 ةروصحمو حابصلا كرابم ةيرذ يف ةرامإلاف . . روتسدلا نم ةعبارلا ةداملل اقفو ةظوفحم

 هيلعو . . . هنع ديحن ال ةنس ةيمثالث لبق اندادجأ هاضترا امف . . مهعزانن الو مهب

 حابصلا ةرسأل نوكي . . . ةرازولا (روضحلا ابطاخم) مكلو ةرامإلا حابصلا ةرسأل نوكي

 بعشلا هديري ام اذه . . . ءارزولا انمو ءارمألا مهنم . . . ةرازولا بعشللو ةرامإلا

 : «مويلا انتلاسر يه هذهو يتيوكلا

 ةدحاو ةليلب ةيروتسدلا ةمكحملا مكح رودص لبق رخآ ًاعمجت ةهبجلا تدقع ًاضيأ
 : نودعسلا دمحأ قباسلا بئانلا اهيف لاق

 . . قافن يف ام . . بلقلا نم هللا دهشيو . . مالكلا اذه عمسي لخو ريمألا ومسل لوقأ»

 ةعومجم اهدجوأ ىللإ ةئيسلا ةروصلا ريغأ نأب ةبغر يف نكل . . ءاجر ىف ام . . فوخ ىف ام

 . . ةرسألا دارفأ نم ةدسافلا رصانعلا مهرجأتسا فسأ لكب ىللإ سانلا نم

 اذإ كل لوقن انحإ . . . انحإ كل لوقن ونش انم عمسا ريمألا ومس اي هل لوقأ

 سرح انحإ كل لوقن . . . نآلا تقولا رياصو تقولا راص اذإ . . . اهجياجح تكص

 اي اق قاما بع انعلا وق جب كوسا نيوعرالو عت ونا ردد لوو ادن لل يفق

 )١( «اهلقن مل نإ انيف ريخ اله ةودن , :3١11-9-1 .
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 ...ًاماع 50 مهانبرج :كاربلا
 دلبلا فظننل ماوعأ 4 انوبرج

 كرابمتا رباج نأ انررق :يىنايسيعالا

 !كرابم ةيرذ نم ءارزو سيئر رخآ
 كنويعو كرصق سازح انحإ... اهجياجح تّجح اذإ :ريمالا ومسل نودعسلا

 نايصعلا < اصعب ؛ حيولتلا ةليل
 | ؟تيوكلا نع عافدق ةينمع يفو . .يلذادلاو يجراخلا نمالاب خوبشلا ءارزولا لياف اذام_>

 . هو تاصاتاتمتو تطرح خاليملاو تبن ريو رططملل ...تيدوكل ةشرسسل طيف كنلا
 . ْ يعاره اهيف اهو قوب اهيف يلا ةديحولا ةلود# نحأ

 >1 2 نابضقا درج مهسينر عع نإلا مهو فارشالا نم اوناك نييرصملا نيلونؤسملا عيدج )
 ضيحصت بجي افتح هنأ ىفع 1962 رهتسد عم لماعتت ةطالسلا :نيبدلا

 (ةيتيوكلا يارلا)

 نعطلا ضفر

 ةمكحملا تردصأ « ربمتبس نم نيرشعلاو سمانخلا « يلاتلا مويلا حابص يف
 تءاجف , «سمخلا رئاودلا» يف ةموكحلا نم مدقملا نعطلا ضفرب اهمكح ةيروتسدلا

 : يتآلاك مكحلا تايثيح
 ققحتلا دح دنع اهلاجم فقي - ةمكحملا - اهرشابت ىتلا ةيروتسدلا ةباقرلا نأ»

 ةينوناق ةعيبط اهل ةباقر يهو روتسدلا 6 هيلع نوعطملا عيرشتلا ةقفاوم ىدم نم

 هتيروتسد ةمكحملا بقاؤت يذلا عيرشتلا نأب ئدحتلا غ غوسي الف يلاتلابو اهيف لادج ال

 ضاهنتسا 2000 0ا0 01 0 1312ذ0ذ[ذ-د-1-1-1-31
 نم هرابتعاب نيعم عيرشت ةلماعمب يدحتلا وأ يسايسلا لاجلا يف اهل ماحقإ اهصاصتخا
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 نأش نم نإ ذإ هضقن زوجي ال ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا نيتطلسلا نم يأل ةتباثلا قوقحلا
 . «ىنعم لك نم اهدرجي لب « اهنومضم نم ةيروتسدلا ةباقر غرفي نأ كلذ

 نع ىلختت ال ةيروتسدلا ةيعرشلا ىلع ةباقرلا ةهج يه ةيروتسدلا ةمكحم ا نأو»

 اهرابتعاب «روتسدلا اهايإ اهالوأ يتلا ةيئاضقلا اهتفيظو ءادأب ةمزتلم . اهتيلوؤسم

 ءةمألا ةدارإ نع ربعملا هفصوب روتسدلا ةدايس أدبمل امينعلا : هماكحأ ىلع هضراجلا

 . «هنايك ىلع ظافحلاو روتسدلا نوصل اناعيط

 ءارو ةنصحم ةيعيرشتلا ةطلسلا اهردصت يتلا تاعيرشتلا نأب لوقلا ىف ةحص ال»

 ًاقبط ةمألل يه ةدايسلاف « ةلودلا يف ةدايسلا ةبحاص ىه الو « ةمألا ةدارإ نع اهريبعت

 نينا غم ةووتيساللا ىف اوم رييعتلا فرح اهندرر وتل ( ذ) ةنالا سفن يربمل
 نأ هانعمف . اهرسأب ةمألا لثمي سلجما وضع نأب روتسدلا نم )٠١8( ةداملا يف دراولا

 هيديؤل ايلا سيلو « هيبخان نع لالقتسالا لك ًالقتسم ةمألا سلجم وضع نوكي

 ةحلصملا ىعري امإو « ةتحبلا ةصاخلا مهحلاصم ىعري مهل ًاعبات « هترئاد ءانبأ نم
 . «ىنعملا اذه زواجت نود « ةماعلا

 ال هنإف « ةيباسحلا ةاواسملا وأ ةقلطملا ةاواسملا يه تسيل ةدوصقملا ةاواسملا نإ»

 تييعتل ريغتِم عقاوب يدحتتلا توتاعلا ةيروتسد ىدم ىلع فوقولا ماقم يف غوسي

 ىلع نعطلا نوكي ؛ , مدقت ام ىلع ًابيترتو يروحو مدر ءاضعلا ىلإ داضوت لوناعلا

 . «نعطلا ضفرب : ةمكحما تمكح سابسألا هذهلف . هضفرب ارحم ياسا ريغ

 دعي ملف « ءاوس دح ىلع ةضراعملاو ةموكحلا ججح ةمكحملا تفسن اذهبو

 دعي ملو « ةاواسملاو ةلادعلا مدعب ةللعتم ةيباختنالا رئاودلا رييغتب رذع ةموكحلل

 سييست» ةجحب ةيروحسدلا ةمكحملا ىلإ ناهذلا ىلع ضارتعالا يف رذع ةضراعملل

 عنمي مل اذه نكل؛ ايم تاطلسلا ردصم ةمألا نأل هتارارق ديس سلجم ا»و «ءاضقلا

 نم دلبلا ذقنأ» يذلا مكحلاب هفصوو مكحلا اذهب د نم ةضراعملا ءاضعأ

 ("7«ملظم قفن يف لوخدلا

 ةموكحلا نأب يليفلا دمحم روتكدلا يروتسدلا ريبخلا 500 ىلع ًاقيلعتو
 نعطلا ضفر نأ كلذ ةيروتسدلا مكح رودص دعب» نوناقلا رييغت ىلع ةرداق دعت مل

 الو ةيباختنالا رئاودلا ددع يف ال هب ساسملا زوجي الو يروتسد مئاقلا نوناقلا نأ ينعي

 )١( ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج  . 7١1١17-9-1١5ص١ .
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 ْض أم موسرحب نوناقلا اذه يف ريغت نأ ةموكحلل نوسلو 4 نياك تاوصأ ددذع يف

 ًايرظن نكميف سلجملا لح مت اذإ هنأ» : يليفلا فاضأ مث ؛ «أمئاق ةمألا سلجم

 . ١7 «نيبخانلا تاوصأ ددع رييغتل نوناقب انويرم ردصت نأ ةموكحلل

 يكيرمألا ريغسلا درط
 ةئيسملا ةيكيرمألا مالفألا دحأ ضرع ةيضق راجفنا عم مكحلا اذه رودص نمازت

 ايبيل يف ةيكيرمألا ةرافسلا ىلع موجهلا اهرثأ ىلع مت ىتلاو ( هي ) دمحم لوسرلل

 اذه عم مزحب لماعتلا ةدحتملا تايالولا تلواح . هيدعاسم نم ةثالثو ريفسلا لتقو

 يمالسإلا ملاعلا دهشف , اهنم ربكأ تناك ةيمالسإلا بضغلا ةجوم نكل ثدحلا

 لب . ناكم لك يف ةيكيرمألا تارافسلا مامأ ةدشاح تاجاجتحاو تارهاظم يبرغلاو

 لودلا يف ةدحتملا تايالولا نع ةباينلاب موجهلل تضرعت ةيبروألا تارافسلا ضعب نإ

 هذه ضعب ةيبلغألا ةلتك ءاضعأ داق تيوكلا يفو ؛ ةيكيرمأ تارافس اهب سيل ىتلا

 درطب روانملا ةفانضأ لطبملا بئانلا بلاط ثيح «٠ ةيكيرمألا ةرافسلا مامأ تارهاظملا

 . ؟!اهتاحتنم ةعطاقمو يكيرمألا ريفسلا
 ىلع دبؤملا نجسلاب مكحلا رودصك ةمهم اثادحأ يبرعلا ملاعلا دهش اضيأ

 رصم يف , مهل ةهجوملا مهتلا نم هيدلو ةءاربو كرابم ينسح قباسلا يرصملا سيئرلا
 ناوخإلا» حشرم زوفب اهجئاتن تءاجو وينوي يف ةيسائرلا تاباختنالا تدقع اضيأ

 بوسحما قيفش دمحأ هسفانم ىلع تاوصألا نم /ه١ب يسرم دمحم «نيملسملا

 ديدجلا سيئرلا ىرجأ « تاوصألا نم /48 ىلع لصح يذلاو قباسلا ماظنلا ىلع

 يواطنط نيسح ريشملا عافدلا ريزو لاحأف رارقلا ذاختا زكارم يف ةعيرس تارييغت
 ناريإ ةرايزب يسرم ماق كلذ دعب , دعاقتلا ىلإ نانع يماس لوأ قيرفلا ناكرألا سيئرو

 نيثالث نم رثكأل تماد ةعطاقم دعب ةئيرج ةوطخ يف زايحنالا مدع لود رمتؤم روضحل

 نب فيان ريمألا دهعلا يلو ةافو نع نلعأ , ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يفو « ةنس
 . زيزعلادبع نب ناملس ريمألا هيخأ ىلإ دهعلا ةيالو لاقتناو زيزعلادبع

 )١( ةيتيوكلا نطولا ةديرج  7١17-94-15؛« صنل73١ .

 ) )1ةيتيوكلا سبقلا ةديرج ١5- 7١١7-94"ص و( .
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 ايناديمو انسان

 ناكف ةيروتسدلا ةمكحملا مكح ىلع لاعفألا دودر تلاوت « تيوكلا ىلإ ةدوعلابو

 ةيلوؤسم هيف هلمحُي ءارزولا سيئرل ًاباوجتسا ناسيودلا لصيف بئانلا ميدقت اهمهأ
 ىلع « 5١١7 تاباختنا ءارجإو ٠٠١4 سلجم لح تبحاص ىتلا ةيروتسدلا ءاطخألا

 ٠٠١04 سلجم لح ىف ةلطامملل (ةضراعملا مامأ) رذع ةموكحلل دعي مل رخآلا بناجلا
 - 7٠٠١4 سلجم لح ىلإ اهعفد ام اذهو , ىلاحلا ماظنلا قفو ةديدج تاباختنا ءارجإو
 ةرشابم تاحيملت لحلا اذه بحاص دقو « 7٠١17 ريوتكأ نم عباسلا يف - ةيناثلا ةرملل

 تاوصألا ددع صيلقتب يضقت ةةرورض ميسارما رادصإل ةين دوجو ىلع ةطلسلا نم

 ءاج ربوتكأ نم عساتلا يف ًاكرتشم انام تود يتلا ةضراعملا بضغأ امن ةيباختنالا

 : هيف
 مكحلا نم ةديدج ةلحرم سمأ موي تلخد تيوكلا نأ دحأ ىلع ايفاخ دعي مل»

 كلذو تاسسؤملا ةلودب الو ةيبعشلا ةكراشملاب الو ةيطارقميدلاب نمؤي ال يذلا يدرفلا

 صنل ةفلاخماب نيناوقب ميسارملا نم ةعومجم رادصإ ىلع ءارزولا سلجم قفاو نيح
 دارفنال ةئثطوت كلذو « بعشلا ىأرل ريدقت وأ ثارتكا نود روتسدلا نم (ا/1١) ةداملا

 ةماعلا ةرطيسلا قيقحت نم اهنكمي وحن ىلع ةيباختنالا رئاودلا نوتاق ليدعتب ةطلسلا
 ريوزت نم 14571 ماعلا يف ثدح امل الامكتسا ةلبقملا ةيناملربلا تاباختنالا جئاتن ىلع
 مكحلا ىلع ءادتعا نم 1185و 191/5 نيماعلا يف ثدح امو تاباختنالا جئاتنل

 فلاحتلاب يدرفلا مكحلا ناكرأ تيبثتو روتسدلا ىلع ضاضقنالا مث نمو ؛ يروتسدلا
 . داسفإلاو داسفلا ىوقو ةعورشملا ريغ حلاصملا باحصأ عم

 ءارزولا سلجم لوحت نيح تاسسؤملا ةلود رهاظم نم ىقبت ام سمأ موي طقس دقل

 يذلا يروتسدلا مكحلا ماظن ىلع بالقنالا تاططخم ريرمتل ةيلكش ةهجاو ىلإ

 مارتحا يف مهبجاوب مايقلا نع ءارزولا لذاخت نأ دعب هاضتراو يتيوكلا بعشلا هراتخا

 رمألا وهو « ةيبلسلاب اوذالو قبطملا تمصلا اومزتلاو بعشلا حلاصم ةياعرو روتسدلا
 ةمكحملا مكح نم مغرلا ىلع باختنالا ماظن ليدعتل ةتيبملا اياونلا رهظي يذلا
 : ةيروحسدلا بلاثملا نم يلاحلا ماظنلا ولخ دكأ يذلا ةيروتسدلا

 رذنت داسفلا ىوق ريال اما ةعضاخلا ةيسايسلا ةطلسلل ةيلاحلا تاهجوتلا نإ

 بعشلا عمجت ىتلا ةيخيراتلا ةقالعلا ىلعو يسايسلا رارقتسالا ىلع ديدشلا رطخلاب

 روتسد هدمتعا يذلا امهنيب يخيراتلا دهعلا لتقمب برضتو « حابص لآ ةرسأب يتيوكلا
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 ةيار تحن حابصلا كرابم ةيرذل ةرامإلا حنم نيح ةسداسلاو ةعبارلا نيتداملا يف 7

 يدصتتلا « ددرت الب « انيلع ضرفي يذلا رمألا وهو « ةمألا ةدايسو يطارقميدلا مكحلا

 قوقح نع عافدلاو تاططنما كلت عدرو رطخلا كلذ ءردل ةردق نم كلغام لكب

 كلذ ىلع اندهاعت دقو « ايناديمو ايسايس ةحاتملا لئاسولا ةفاكب هتابستكمو بعشلا

 . نيرزأتم نينماضتم

 ىلإ يتيوكلا بعشلا وعدن « تيوكلا خيرات نم ةجرحلا ةلحرملا هذه يف اننإ
 مكحلا ماظن ىلع بالقنالا تاططخم ةمواقم ىلإو ,هدض كاحي امل يدصتلاو هابتنالا
 قلطملا يدرفلا مكحلا سيركتل داسفإلاو داسفلا ىوقو ةطلسلا لبق نم يروتسدلا

 ليدعت درجم نم ريثكب دعبأ رمألاف « ةطلسلاب دادبتسالاو رارقلاب دارفنالا ىلع مئاقلا

 . «بعشلا قوقح سميو تاباختنالا ماظن

 بعشلا نيبو كنيب ةرعش
 ةضرانملا هاا ةيضكش لاعتا هدر اننا كيسا يقل زي هه ملك وةفانحلا كهرالا

 ا ضرزاعلا نالئمفلا هلانم قباشلا بتانلا نإويد يف ةودن تدقعف « كلذب أبعت مل ىتلا
 : الئاق يمزاعلا غاوصلا حالف ةيبلغألا وضع اهيف ثدحت

 اهيلخن حار ام انحو اهعم انلك انقرغ تقرغ اذإ ةنيفسلا . . عفنت ال ةلماجملا»

 . . ةنيفسلا نابرل لوقنو جاجوعالا ححصن مزال ةنيفسلا ريس ىف جاجوعالاو . . قرغت

 ابح الإ كلذ لقن ملو . . اهلقن مل نإ انيف ريخ الو . . طلغ كبردو أطخ كقيرط

 . تيوكلل
 برد يف عجارتن نلو عزجن نلو تمصن نل..ريمألاومس اي لوقنو

 نولمعي كلوح نم . . . دلبلا ريمدت يف داسفلا زومرل حمسن نلو . . . تاسسإؤملا

 ةنس نيسمخلا رارمتسا نوديري كلوح نم نيذلا . . مهحلاصم لجأ نم طغضلاب

 ومس اي لوقن نحن . . تيوكلا لكأ نوديري داسفلا زومر نم كلوح نيذلا . . . ةيضاملا

 ٍ . « . . ىضوفلا هذه ىفك ريمألا

 : الئاق يمزاعلا موهادلا ردب هليمز ثدحت مث

 ... صخشلا اذه ناك امهم دحاو صخش ديب رارقلا نوكي نأب حمسن نل»

 )١( «ةملك ةمألل» ةودن « نالمنلا ملاس ناويد 2 ١١-:15١17-1١.
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 تقو ىهتنا . . ءارولا ىلإ عجرن نل . . تعو بوعشلا . . ىهستنا رارقلاب درفتلا
 انعطاق نإو . . ردصت نأ ميسارملا هذهل حمسن نل . . ةيوادفلا تقو ىهتنا . . ةيدوبعلا
 لك يف مكل ىدصتنسو مكبراحنس لب . . انتويب يف سلجن نلف تاباختنالا هذه

 . انحاورأ نم قمر رخآ ىتح انقوقح نع عفادنس . . . ةعقومو ناكم

 بطاخ يذلا سوحاطلا دلاخ قباسلا بئانلا ناسل ىلع تءاجف «. ةمتاخلا امأ

 0-0 ل ا و د ا الا

 وعسل عانس هانت الن اكو ار مار دج ا قش ؟رمألا اذه يف

 حلاصملا باحصأو نيدفتكملا هيف كعضو ام اذهو 0 تعشلا مم ةرشابم ةهجاوم

 عم ةهجاوم يف كنأكو ةرشابم باطخلا كل هجوُي نآلا كولعج . . . نيسرطغتملاو

 . 7 ةقيثو ىلع

 ةريسألا انعيانم»» ةمكاشلا ةرسألا اكفواتس ام !١١ ةنيئانبث قينلأ ىف ومسلا نحاض
 نيراشتسملاو . . ةقزترملاو . . حلاصملا باحصأو . . زاشنلا تاوصأ . . كلذل . . ةمكاحلا

 مل اذإ رثكأ ولعي دقو . . ةلحرملا هذه ىلإ عفتري باطخلا فقس اولعج نم مه . . ءوسلا

 . ةمألا ةدارإ ىلإو نوناقلا ىلإو روتسدلا ىلإ مكتحن

 «قدابص نلف :يدقلللا .تاطاسلا ردصم يهومسلا بحاص اي ةمآلا نأ

 . روتسدلا قفو كتايحالص سرام . . ىلعلا رباج عيبر نم .... '؟'يلعلا رباج نم

 )١( ىقارعلا وزغلا خيرات ىلإ ةراشإ 1440-8-17 .

 ) .ةيدكسلا نلقلا ورافع ةيهاشةةط

 نضفرا



 ةقزترملا يعدي امك . . ماظنلا ىلع بالقنالل ىعسن الو . . ةرسألا لكاشم يف الو

 . . ماعلا لاملا قارسو نيذفنتملاو

 ىف اصعلا كل نوطحي ال . .ومسلا بحاص ايرمألا اذه كل نوروصي ال

 نيبو كنيب ةنتفو ةفاقث دوجو ىلإ حرطلا اذه لالخ نم نوعسي مه ىرت . . لجعلا
 ال بعشلا نيبو كنيب ةرعش كانه . . . ةريخأ ةملك ومسلا بحاص اي... بعشلا

000" 

 !!كل حمسن نل

 دمحم قباسلا بئانلا ناويد يف ةهباشم ةودن ةضراعملا تدقع ةودنلا هذه دعب

 يف دقعت ةثلاث ةودن روضحل اهريهامج ةضراعملا ةوعد عم كلذ نمازت . يرمشلا ةفيلخلا
 ومس هيف لبقتسيس ناك يذلا مويلا  ربوتكأ نم رشع سماخلا يف «ةدارإلا ةحاس»

 ام اذهو . «يويسآلا راوحلا رمتؤم» دقعل ةيويسآ ةلود نيثالث نم رثكأ ءامعز ريمألا

 ةدمل «ةدارإلا ةحاس» ىف ةمداقلا مهتودن دقع ليجأت بلطو ةضراعملاب عامتجالل

 نأ ىلع ديكأتلا م 6 هفويض ليحرو يويسألا رمتؤملا تايلاعف ءاهتنا نيح ىلإ نيموي

 رمؤملا حاجن ىلع ًاصرح ليجأتلا بلطي طقف هنكل ةيسايسلا ةطشنألا عنمب ال هومس

 لوصحلا يف تلشف اهنأ الإ . تيوصتلا ةيلآ رييغت مدع ىلع تانامض بلطو « «سلج ا

 . (؟!هيف ةكراشملل يتيوكلا بعشلا تائف ةفاك ةوعدو ربوتكأ نم رشع سماخلا

 ةيريمألا تاذلاب ساسملا ةمهتب ثالثلا نيثدحتملا ىلع تاونس ةثالث نجسلاب امكح ةمكحملا تردصأ )١(

 ' 5١١ ويلوي نم نيرشعلاو يناثلا ىف

 . ١ص 2 ©١6-1١١-07١115 ةيتيوكلا يارلا ةديرج (؟)
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 هومس ةلاسر لقن ريغ رخآ عوضوم م وول

 تضف : ةيبلاغلاو ليجأتلا ىنمت ريمآلا

 ةودنلا ليجأت ىف ىعاسملا لشف

 (ةيتيوكلا يارلا)

 بطخلا ءاقلإل نيثدحتملا ةسامح نم داز امم ًاريبك روضحلا ناك « ةودنلا موي يفو
 ملسم قباسلا بئانلا رورغ ضرُي مل ليق ام لك نأ الإ ء. ىرخأألا ولت ةدحاولا ةيرانلا

 : لاقف نيثدحتملا رخآ ناك يذلا كاربلا

 موهفم تبلطو تبهذ . . . «عيرشتلاو ىوتفلا» ةرادإ ىلع فلكأ حار ام»

 مويلا انأ . . «ةطلسلا» ةملك نومدختسي نآلا سانلا تفاش امل ؟ىنعي ونش . . «ةطلسلا»

 حابص خيشلا دالبلا ريبعأ ةفيسلا بحاص لإ ةرشابم ىباطخ هجوأس مويلا انأ

 الو اهلقن مل نإ انيف ريخ ال . .ومسلا بحاص اي كل لوقأو . . حابصلا رباجلا دمحألا

 انبولق يفو ليكلا حفط دقف . . ريمألا ومس اي ينرذعا . . . اهوعمست مل نإ مكيف ريخ

 ديب الو كديب تسيل . . زيزعلا ميكحلا ديب يذهو . . هقزرو هتايح . . ناسنإلا مهيلع

 . كتموكح ديب الو ةطلسلا

 يللإ ةديدحا مكتاعاطم ىشخن ال .. مثال ةمول هللا يف ىشخن ال خيش اب 7

 لوق ىلع انل ًاباقع ىرضغلا ناك اذإو .. 0 لا ا
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 . . . ريمضلا عيرقت نم نوهأ وهف قحلا ةملك

 هعنمي مل ناميلس انديس . . ةينآرق ةثداحب كركذأ نأ ديرأ . . ريمألاومس

 لضفأ بعشك ومسلا بحاص اي نحنو . . ةلمنل عمتسي نأ تنأ تلعف امك هيراشتسم

 . . انمالك لبقتو انم عمساف . . ناميلس نم لضفأ تسل تنأو ةلمنلا نم

 يف الو . . ةمأ سلجم ىف ام نأل . . ةطلسلا يف ديحولا كنأل . . كبطاخأ مويلا

 يف توص الو . . كتوص توصلاو . . دلبلا يف كدحول كديب مويلا ةطلسلا . . ةموكح
 . . بعشلا ةطلس نم مداقلا انتوص عمساف . . نآلا كتوص الإ دلبلا

 هتدارإ ىلع ظفاحيو بعشلا رصتني نأ امإ .. ةيلصفم ةلحرم ىف رم نحن معن

 كل حمسن نل نحنو . . يدرفلا مكحلا ةيواه ىلإ تيوكلا ردحنت وأ هتدايسو هتماركو

 حمسن نل . . كل حمسن نل . . كل حمسن نل . . كل حمسن نل.. ريمألا ومس اي

 مساب . . كل حمسن نل . . كل حمسن نل . . كل حمسن نل . . كل حمسن نل . . كل

 . « . . يدرفلا مكحلا سرامت نأ بعشلا مسابو ةمألا

 اهديدرت يف كاربلا مهكراشف «كل حمسن نل» 6-5 ديدرت ىف انه روهمجلا أدب

 ٍ : الئاق ثيدحلا ىلإ داع مث تارم ةدع

 فرعت . . . اضيأ هلامعأ داقتناو . . . ةرشابم ريمألا ةبطاخم انل قحي . . معن . . معن»

 . . . كتلكشم يذه . . ءارزو سيئر كنإ دقتعت نيحليل كنإ ؟كرمع لاط كتلكشم ونش

 ىف كعم كرتشيو . . . كفالسأ فالخب كنأ فرعت له . . . ومسلا بحاص اي

 نهرا يعل مة انالا ولع عا صعت عقلا ينل ألا نايضة رتل هله
 كنيعو ةمألا سلجم كراتخا تنأو . . تيوكلا لهأ هراتخا لوألا حابص . . ةمألا

 تيهشلا كراقخا +: نهعلل الو كونغ كتيف انو. :ةتيهعلل يلو: كوبأ كتيعااس اريمأ
 ؟!ناسحإلا الإ ناسحإلا ءازج لهف . . دالبلل ًاريمأ ايضار

 ءانبأ لك ىللإ مهلك تيوكلا ماكح نيب نم ومسلا بحاص اي تاذلاب تنأ

 مسحي مل ةرامإلا ىلع متفلتخا نيحف . . نيد كتبقر يف مهل يتيوكلا بعشلا

 . ةمألا سلجمو ةرامإلا ثراوت نوناقو روتسدلا الإ مكفالخ

 روتسدلا ةيمهأ رخآ خيش يأ نمو كريغ نم رثكأ كردت حابص خيش اي تنأ
 . .. بعشلا كظفحي . . . نوناقلا ىلع ظفاحو روتسدلا ىلع ظفاحف . . . نوناقلاو

 تسيل كتاطلس . . نايلملا مفلاب اهلوقأ نكل ةلودلا سيئر تنأ ومسلا بحاص
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 يلوو تاطلسلا وبأ كيلع نوقلطي : . .روتسدلل اقفو ةمألا مساب ةديقم اهنإ . . ةقلطم
 . . . كلذ فرعت تنأ . . روتسدلل فلاخم اذهو رمألا

 بعشلا حنمي روتسدلا اذهف . . . طقف روتسدلل اقفو كيف بعشلا ةقالع لعبت ال
 ةبحمب طرفت الو . . بعشلا ةبحم ىلع ظفاحت نأ كيلعف . . . كتاطلس نم ربكأ ةطلس

 . . . هعبرو ىفارخلا مساج طيبارخ كنع كرتاو . . . بعشلا

 ةيساسلا ىوقلاووهيعتلا تعيقو فانا 1١ كالك هي وتش فرعت ب ردعلا لئوط
 يفارخلا مساج تعضوو ... ةفكب ةينالربلا ةيبلغألا يف بئان نيثالثو ةسمخو

 ةفك تحجر كنأ ريمألا ومس اي فسألا عمو . . ىرخألا ةفكلا يف رقصلا دمحمو

 مه ىرت . .. بعشلا لعزتو يفارنخلا ىضارت ال . . بعشلا ىلع رقصلاو يفارخلا

 . . . مايألا كيلع تقاض اذإ كمازح

 . . تيبلا ىف هوخأ لأسي وخألا . . اهقح نم اذهو رمعلا ليوط اي لءاستت سانلا

 دهع هيف انح يللإ دهعلا ةعامج اي نولوقي . . هوبأ لأسي دلولا . . اهجوز لأست ةجوزلا
 تن ريمآلا ومس اي كنا قلسالل , م عورشم لاؤن © نفارخلا مما الو ددحنالا حابض
 . . هتعنص لفه

 يف خيراتلا بتكي نأ ديرت اذامف .. لجسي خيراتلا ..ومسلا بحاص اي

 سبح مت دمحألا حابص خيشلا دهع ىف هنأ خيراتلا بتكي نأ ديرت له ؟كتحفص

 ؟يأرلا باحصأ

 سانلا برض مت دمحألا حابص خيشلا دهع ىف هنأ خيراتلا بتكي نأ ديرت له

 ؟تاعاطملاب

 تيوكلا تبهث دمحألا حابص خيشلا دهع ىف هنأ خيراتلا بتكي نأ ديرت له

 ؟اهلاومأو

 قوقح كاهتنا مت دمحألا حابص خيشلا دهع ىف هنأ خيراتلا بتكي نأ ديرت له

 ؟روتسدلا ضيوقتو بعشلا
 ىلوطلا ديلا تناك دمحألا حابص خيشلا دهع ىف هنأ خيراتلا بتكي نأ ديرت له

 ؟يفارخلا مساج
 رمعلا ليوط اي دكأت نكل . . كانمي لعفب هعنصت تنأ . . كخيرات اذهو كلرمألا

 . «ال . . ال» لوقلاب در كاربلا ملسم نأ الإ «لبخ» لاقف ةباجإلاب روضحلا دحأ انه عوطت )1(
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 مكحلا ضفري يتيوكلا بعشلاو خيراخلا تاحفص نم هبيصن يتيوكلا بعشلل نأ

 ةلودلا تراهنا نيح . . . كدعب ىتأي مكاح يأ نم وأ كنم . : ايعطق فقر يدرفلا

 ىللإ انردق مكنأل «ةدج رمتؤم» يف مكترامإ ىلع مكمواسن مل. . مكحلا عاضو

 نوبحت له . . رمعلا ليوط اي كلأسأ انأو . . مكردق اننا فقرا هلورتو هيك فايع

 ؟.دقلا اذه
 . .ةوق سيلو مكل فعض رارقلاب دا رقت الا و روكسللاب ةنفلا هد وفيسلا نحاسب

 سئاسدلاو تارماؤملا كاحت ةرورضلا مي ميسارم ىلع هيف فلتخن ىللإ تقولا اذه ىفف

 . حابصلا رباجلا دمحألا فاون خيشلا دهعلا يلو ومس ىلع

 نم نوكم طقاس يروص سلجعمب نايتإلا نيتوصلاو توصلل جوري نم لواحي له
 ةسائر ىلإ ىرخأ ةرم دمحملا رصان اوديعي يك («ىمذدلا»و «ةضيبقلا»و «تازوجارألا»

 ؟لزيدلاو تاليوحتلاو تاعاديإلا . . تافلملا !)ركسُي يك ؟ءارزولا

 دهعتي ىللإ وه سلجم ا اذه سفنو . . ءارزو سيئر هنوبيجي . . ةبترم ةطخ اهنإ

 ضعب نم ثبع لحم ريمألا ومس اي تحبصأ دهعلا ةيالو . ...دهعلل ايلو هرايتخاب
 . فيلحلا اذه وه نم ريمألا ومس اي فرعت تنأو . . مكئافلح ضعبو مكلايع

 اي امامت قث نكل . . بعشلا عم فنعلا مادختساب مكيرغيو مكيعدي نم كانه

 متنا نكلو . . هديرن ال رمأ اذهو . . داضملا فنعلا الإ بلجي ال فنعلا نأ ريمألا ومس

 . هيف بصغ سانلا نوطحت نيدعاق

 طقاللا طقاسلا . . نوناقلا قيبطت بجي لوقتو كتاباطخ لك ىف علطت كومس

 اي لوقت كلذ دعبو عمتجملا تانوكم برضيو لئابقلا بسيو سانلا بسي لهيوجلا
 ىلع قبطي نوناقو بعشلا ىلع قبطي نوناق كانه نأ حضاو . . . نوناقلا رمعلا ليوط

 هيف انح انك ىللإ تقولا ىف .. ٠٠١5 ةنس ىف رمعلا ليوط اي كركذأ بحأ

 لكل رانيد يم نوناق انفدنقو دودحملا لكلا باحصأ عاضوأ نيسحتب بلاطن

 ىلع اهانربجأو ةموكحلا عم عارص ىف انلخد . . . نيدعاقتملاو نيفظوملا نم نطاوم

 لاقيو . . ىرخأ ةرم نوناقلا تعَّجر كومس ىلإ ءاج امدنعو . . . هيف انرصتناو نوناقلا

 رانيد نيسمخلا عوضوم وه سلجملا لح بابسأ ىدحإ نأ

 )١( قلغي .
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 نويلم ةينامث نم كتاصصخم تعفر ةرامإلا تملتسا ام بقع تنا كومس بيط
 انهو الا نيس ار ادع ان واقل رهاتلس لت انف ايفو وكلم نيم ىلا
 سس دقتلا

 لتقول ةللاو + رمخللا ليوظ اينةللاب اهيبق' حالا نم كيج أوكل لوقأ انأ
 ةيامحو بعشلا ةرصانم ىلع انينثت نل كتطرشو ينطولا كلسرخو كشعح

 . . . روتسدلا

 رطخ» كانه ناك اذإ الإ ريمألا اهمدختسي ال . . . ةيئانثتسا ةلاح ىه (ا/١) ةداملا

 ام رمعلا ليوط كل لوقن كلذ ريغ .. ةلاح ايلع ةينطو ةحلصم وأ ةمألا ىلع «مهاد
 كتعاضب عجرت حار ةمألا موسرملا تردص اذإو قح كل ال . . قح كل ام . . قح كل

 نم رمعلا ليوط اي تنأف موسرملا ردص اذإو . . اهلحي لابحلا سور دقع ىللإ

 يدتعت نأ ديرت . . ةمألا تاردقمو ةمألا روتسد ىلع يدتعت نأ ديرت ىتلا ةمشاغلا

 . 17(. . (١)فحصلا تفجو مالقألا تعفر . . نوكن ام اناسع

 عم تاوئنس سمخ» كاربلا ملسم سبحب 1١١7 ليربأ نم رشع سماخلا يف تايانجلا ةمكحم تضق )١(

 نكل دهاشك ةمكحملل ءارزولا سيئر روضح كاربلا بلط ثيح . ناطخلا اذه ببسب «ذافنلاو لغشلا

 نععطلا ال ريمألا ومس حصن فدهب ءاج هباطخ نأ دكؤي نأ كاربلا لواحف « بلطلا اذه تضفر ةمكحملا

 اهنطبت يتلا يمارملا نم مهنملا هب يمري امو ثيدحلا لماكب ةربعلا» نأب تررق ةمكحملا نأ الإ هب

 قوقح يف نعط وه ليق امف ءاضقلا هجو نم رارفلل اعرذت ءالطلا فئاز نم اهيشغي امب ال هتارابع

 نإف دوهشلا بلطل ةبسنلاب امأو « «ةرامإلا دنسم ىلع لواطتو هتاذ يف باعو هتطلسو ريمألا

 ةدئاف ال هنأ وأ ليلضتلا وأ ديكلا وأ ةلطامملا هنم ضرغلا نأ تدجو اذإ بلطلا ضفرت نأ ةمكحملل»

 ديعب وأ بيرق نم ال ةعقاولاب مهل ةقالع ال مهركذ فلاسلا دوهشلا بلط نإف هيلعو « هيلإ هتباجإ نم

 . «هباطخ يف هررق ام ىلع مكاحي مهتملاو يفن دوهش ىتح نودعي الو

 . ةجرد لوأ ةمكحم مكح درب فانئتسالا ةمكحم تلبقو مكحلا فانئتسا مت

 . 16-10-7017 , «ًاثبع ىفك» ةودن (؟)
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 تلزنو . اهبلق نم فونلا ريهامجلا تعزن « يرانلا باطخلا اذه دعب « لعفلابو
 تهجاوف « سلجملا ماحتقا ةليلل رركم ويرانيس ىف نمألا لاجر عم مداصتتل عراشلا ىلإ

 نم ناك نيرخأ لاقتعاو مهنم ددع ةباصإ تمتو ةوقلاب نيرهاظتملا ةصاخلا تاوقلا

 . نودعسلا دمحأ قباسلا بئانلا نبا مهنيب

 نودماج نحنو مدقتت لودلاو كرحتت بوعشلا
 ريمألا ومس ىقلأ « دالبلا هفويض ةرداغمو «يويسآلا رمتؤملا» تايلاعف ءاهتنا روف

 : هيف لاق 7١17 ربوتكأ نم رشع عساتلا يف يتيوكلا بعشلا ىلإ ًاباطخ
 ثادحأ نم ةريخألا ةنوآلا يف ةبيبحلا انتريد هتدهش ام متعبات امك تعبات دقل»

 لوقأ كش ريغب . ... اعيمج مكلو يل ديدش قلقو ملأو نزح ثعبم تلازامو تناك

 هوشتو انتدحو ىلع يضقتو اننطوب فصعت نأ كشوت ءاجوه ةنئتف رذن نم هارأ امل نزحلا

 ةضراعتم فئاوطو ةرحانتم بازحأو ةرثانتم تائف ىلإ انليحتو انعمتجم قزمتو انتيوه
 . . ءاضغبلاو ةوادعلاو رشلا اهبصانت اهتخأب صبرتت ةدحاو لك ةبراضتم تاعامجو

 . «؟تيوكلا ىه هذه له . . . ًابجعتم لءاستأو كلذ ىرأ
 يف نيشم رادحناو باطخلا ةغل يف تيقم فافسإ نم هارأ امل ملألا لوقأو»

 ةدوهعملا بادآلاو ةثوروملا ميقلا ىلع خراص جورخو ماعلا لمعلاو لماعتلا تايقالخأ

 يف جنشتو رخآلا يأرلا مارتحا مدعو فالتخالا قحل ضفرو ةموصخلا يف روجفو

 ةفولأملا دودحلا لكل زواجتو بغشلاو ىضوفلا جهنل ءارمتساو فرطتلا يف ولغو فقاوملا
 ميركلا انلوسر ةوعدو «مكنيب لضفلا اوسنت الور ىلاعت هلوقل ةافاجمو لواطتلا يف دامتو

 ةصاخو . . . «هناز الإ ءيش يف نوكي ال قفرلا نإ» لاق ثيح (ملسو هيلع هللا ىلص)

 . مهاوس نمل ةنسح ةودق اونوكي نأ ضرتفي سانأ نم كلذ ردصي امدنع

 ديلا ةفعب مهل دوهشملا تيوكلا لهأ اذكه له : ابجعتم لءاستأو كلذ لك ىرأ

 امب ةينطولا مهتباوثب كسمتو نطولل ءالولاو ءامتنالا قدص نم هيلع اولبج امب ناسللاو

 رعاشم ةاعارمو مارتحالا ميق ىلع صرحو لادتعالاو يقرلاو ةحامسلا نم مهنع فرع

 اننأش اذه لظ اذإ اندافحأ لبقتسمو انتريد ريصم ىلعف قلقلا امأ ؟ . . نيرخآلا

 ظ انني اقشان رمتساو

 ةلكشم نم جرخن ىرخأ ةمزأ ىلع حبصنو ةمزأ ىلع يسغ مويلا انلاح هذه»

 يف حوارن نودماج نحنو مدقتت لودلاو كرحتت بوعشلا ىرخأ ةلكشم يف لخدنل

 نر



 لمعلا بوشت تاقافخإ كانهو روصق كانه معن . . . ءارولا ىلإ عجارتن مل نإ انناكم

 ليبسلا فيك نكلو ىرخأ لود يف لاحلا وه امك ةيموكحلا ةزهجألا نم ديدعلا يف
 الو ادهج نيلوئسملل يقبت ال ةلعتفملا تامزألاو ةعنطصملا لكاشملا هذهو حالصإلا ىلإ
 لقرعت ىتلا ءاطخألا ةجلاعم وأ انب ةطيحملا ةيجراخلا راطخألا ةهجاومل اتقو مهل رذت

 . «ةلماشلا ةيمنتلا قيقحتو ىملاعلا يراضحلا بكرلاب قاحللا ىلإ انتريسم مدقت

 انلامعأ لطعتو اننمأ ددهتو اندلب لشت ىتلا تامزألا هذه نأ ملؤملاو فسؤملا نم»

 يف اوكراشيل لمألا مهيلع متدقعو اريخ مهيف متمسوت انئانبأ نم رفن عنص نم يه
 اندلبل لضفأ دغ وحن ةموكحلا يف مهناوخإ عم نينواعتم ةينطولا انتريسم ةيلوؤسم
 رصي . . ةريسملا ةلقرعو بيلاودلا يف يصعلا عضو دمعتي نم كانه نكلو انعمتجمو
 ىلع ةبيرغ ميهافمو ميق سيركت الواحم عيمجلا ىلع هيأرو هتدارإ ضرف ىلع
 ةينطولا كوكص عزويو نيرخآلا يغليو راوح لا ضفري روهتلاو فرطتلا يف انعمب انعمتجم
 ةينطولا فارعألاو تباوثلا عيمج اكهتنم روتسدلا ىلع ةقلطملا هتياصو قلطيو

 اربنم تاحاسلاو عراوشلا نم ذختي قفاوتلا لبقي الو مهافتلا ديري ال . . ةخسارلا

 ريغ لالضلاو عايضلا تاقلزنم وحن بابشلا عفد لواحيو ضيرحتلاو نحشلاو ةراثإلل
 . اهلهأ ةمالسو دالبلا نمأب ئباع

 يطارقوميد اهيف مكحلا ماظن تاسسؤمو نوناق ةلود تيوكلا نأ عيمجلا ملعيل

 تاطلسلا لصف» ىلع صني يذلا روتسدلا اهمكحي لقتسم اهؤاضق نوناقلا اهدوسي

 . . . . (أاهنواعت عم

 . . . روتسدلل اقفو ةمألا سلجمو ريمألا اهالوتي ةيعيرشتلا ةطلسلا

 نيبملا وحنلا ىلع ءارزولاو ءارزولا سلجمو ريمألا اهالوتي ةيذيفنتلا ةطلسلاو
 . . . روتسدلاب

 . ... «روتسدلا دودح ىفو ريمألا مساب مكاحلا اهالوتت ةيئاضقلا ةطلسلاو

 . «ةهازنلاو ةنامألاب هل دوهشم لقتسم انءاضق نأ مايألا تتبثأ دقو

 افدهتسم ةيباختنالا رئاودلا ديدحت ةداعإب ٠٠١5 ةنسل 47 مقر نوناقلا ءاج»

 رئاودلا ددع صيلقت قيرط نع قباسلا يباختنالا ماظنلا تباش ىتلا تايبلسلا ةجلاعم

 بناوحجلا ضعب تققحت نئلو . ةرئاد لكب ةيباختنالا ةدعاقلا ةدايزو ةيباختنالا

 يلمعلا قيبطتلا جئاتنو راثآل عباتملا نأ الإ اهلافغإ نكمي ال يتلا ماظنلا اذهل ةيباجيإلا

 ضارمألاو تالالتخالا نم ةلمج ظحلي ةبقاعتم ةيباين سلاجم ةثالث ربع ماظنلا اذهل
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 ةينطولا 0 ل و ا يل
 ةيوئفلا تايبصتعلا ىشفت ىلإ تدأف انميقو انتباوشب لختو ينطولا اننمأ ددهتو

 ةيحلصملا تافلاحتلا زوربو نطولل ءالولا ياسح ىلع ىفئاطلاو ىلبقلا فافطصالاو
 حئارشلا نم ديدعلل مئادلا ءاصتقإلا بناج ىلإ نطولا ةحلصم نع ةديعبلا
 : ينالربلا ليثمتلا نع ةيعامتجالا

 ارضاح دالبلا ةحلصم ددهي ام هاجت اهرعشتسأ ىتلا ةيلوؤسملا نم اقالطناو

 انماظنل دوشنملا حالصإلا قيقحت يف ةداج ةبغرو مئاد سجاه يدل ناك دقف البقتسمو
 دكأ دقو بلاثمو بويع نم ةيناملربلا ةسرامملا بوشي ام حيحصتو مئاقلا يباختنالا

 نم نينطاوملا ةوخألا نم ةعساو حئارش عم ةديدعلا يتاءاقل لالخ هتسمل ام يتعانق
 نم هنع رفسأ امب هيف تيوصتلا ةيلآب لصتي ام صخألا ىلعو يباختنالا ماظنلل داقتنا
 ساسمو ناملربلا يف يتيوكلا عمتجملا فايطأل حيحصلا ليثمتلاو ةلادعلا يفاجت جئاتن
 هماهم ءادأ ىف هفارحناو سلجلا ءادأ ىلع كلذ لك ساكعناو ةينطولا انتدحوب ضوفرم

 . هتايلوؤسمو
 هتهجاوم ةرورضلا بجوتست ايمتح اينطو اقاقحتسا عضولا حالصإ حبصأ دقو

 نييروتسدلا ءاربخلا نم ديدعلا ارخؤم هراثأ ام نأ الإ ةمزاللا ةعرسلاب هتجلاعمو

 دق تاهبش نم هب لصتا امو مئاقلا يباختنالا ماظنلا ةيروتسد مدع لوح نيصصختملاو

 قاهرإو ةينوناق ىضوف ىلإ يدؤي دق امل ابنجت مزاللا ليدعتلا ءارجإ نع ينفقوتسا
 . هتيروتسد مدعب ةيروتسدلا ةمكحما تمكح ام اذإ يسايس

 ءارجإب حمسي يذلا مساحلا اهمكح ةيروتسدلا ةمكحملا تردصأ نأ دعبو مويلاو

 المحتو العو لج هللا ترختسادقف يباختنالا ماظنلل مزاللا يرورضلا ليدعتلا

 يتلا ةحلملا ةرورضلل ةباجتساو « ءايفوألا تيوكلا لهأ مامأ مث : هللا مامأ يتيلوؤسل

 اليعفتو « ليجأت وأ فيوست يأب حمسي ال امب رارقلا اذه ذاختال ءوجللا تبجوتسا

 ليدعت ءارجإل نوناقب موسرم رودص ةيمتحب ةموكحلا تهجو دقف ةيروتسدلا ىتاطلسل
 ةدحولا ةيامحل هيف تيوصتلا ةيلآ ةجلاعم فدهتسي مئاقلا يباختنالا ماظنلا يف يئزج

 حئارشل بسانملا ليثمتلاو صرفلا ؤفاكت ققحيو ةيطارقوميدلا 0 زيزعتو ةينطولا
 ةعجارم نوناقلا اذه ةعجارم مداقلا ةمألا سلجم لوانتي نأب ىتقث ادكؤم عمتجما

 اقيقحت هبوشت 7 ىتلا ىرخألا ةيبلسلا بناوجلا يعم ةروردقلا هبجوتست امب ةلماش

 ددهي ام ةهجاوم يف انيخارت وأ انواهت نإ خيراتلا انرذعي نلف ةدوشنملا ةينطولا تاياغلل

 ضروف



 . ريذاحمو رطاخم نم اننطو
 ىلإ اضيأ ةموكحلا تهجو دقف حالصإلا ةلجع عفد ىلع اصرحو راطإلا اذه يفو

 ةيباختنالا تالمحلا ميظنتو تاباختنالل ةينطولا ةنجللا ءاشنإب نوناقب موسرم دادعإ

 ةيامحو ةيهاركلا ذبن نأش ىف نوناقب موسرمو ةيباختنالا ةيلمعلا ةهازن نامضل

 . «رودصلل اهقيرط يف ىهو داسفلا ةحفاكم نأشبنوناقب موسرمو ةينطولا ةدحولا

 يتيوك لكو يئانبأ نييتيوكلا لكف هئانبأو هترسأ نع لوئسم بأك مكبطاخأ»

 ءوس وأ ررض مهنم يأ سمي نأ لبقأ نلو كسامتملا ينطولا انحرص ءانب يف ةمهم ةنبل
 اهرارقتساو ينطولا اهنمأ نم لانيو ةيلاغلا انتيوك لاطي رش يأب حمسأ نل كلذ لبقو
 . «ءايفوألا اهلهأ نمأو ةمالسو

 قرفي هدودح مارتحاو هداعبأ كاردإ عيمجلا ىلع بجوتي الصاف اطخ كانه نإ»

 نيبو حيرجتلاو ةءاذبلاو ةقداصلا ةحيصنلا نيب ىضوفلاو ةيرحلا نيبو رشلاو ريخلا نيب

 لواعم ءارو دايقنالا نيبو ءانبلا يباجيإلا كارحلا نيب باغلا ةعيرشو نوناقلا ةدايس

 فعضلاو نواهتلا نيبو ةمكحلاو ملحلاو حماستلا نيب كلذك لصفيو بيرختلاو مدهلا

 :نييسكلاو

 ةيلوؤسملاب لالخإ رربم يأ تحت ةرمدملاو ةكلهملا تافارحنالا ءازإ نواهتلا نا

 توص نوكيسو هرارمتساب حامسلاو هلوبقل لاجم ال ةيلاغلا ةقثلاو ةنامألاب طيرفتو

 دالبلا نمأ سمتو نوناقلا اهمرجي تاسرام يأل يدصتلا يف امزاحو ايلاع نوناقلا

 ةيلوؤسم عقت عيمجلا ىلعو « نوناقلا قوف دحأ نوكي نلو ةينطولا اهتباوثو نينطاوملاو
 . «حلاصملا ىقاب ىلع ايلعلا ةينطولا ةحلصملا بيلغتو ةمكحلاو لقعلا ميكحت

 . اهتريسم ليطعتو اهلهأ باهرإو تيوكلا نمأ ديدهتب ادبأ لبقن نلا
 يف لمعلاو ةايحلا ةكرح لشت نأ ءاغوغلا بغشو عراشلا ىضوفب لبقن نل

 . دالبلا

 . ةبيطلا انضرأ يف ومنت نأ ةنتفلا روذبل حمسن نل

 . ملاسملا انبعش فوفص نيب رشتنت نأ ىضوفلاو فنعلا ةفاقثب لبقن نل

 . تاءارتفالاو ماهوألاب نيصلخما بابشلا ليلضتب لبقن نل

 . «ةفئازلا تالوطبلاو ءافوحلا تاوصألاب ةمألا ةدارإ فاطتخاب لبقن نل

 ضرفو



 نطو ةمارك
 ايئانثتسا اليدعت تدمتعاو ريمألا ومس تاهيجوت روفلا ىلع ةموكحلا تذفن

 ناك نأ دعب طقف دحاو حشرمل توصي نأ بخان لكل قحلا ىطعي تيوصتلا ةيلآ ىلع

 ىربك ةريسم ىلإ ةوعدلاب اهل ةديؤملا ةيبابشلا ىوقلا تأدبف . ةهجاوملا ىوس ةضراعملا
 عقوم ربع مهريهامج عم بابشلا ءالؤه لصاوت « «نطو ةمارك» مسا اهيلع قلطأ

 ةريسسملاب ةلصتملا تامولععملا ثيدحت هلالخ نم اونكمتو (رتيوت)» ىعامتجالا لصاوتلا

 . اهثادحأ ريوصتو اهريس طوطخو

 تارشع سواجت « ربوتكأ نم نيرشعلاو يداحلا ءاسم نم ةنماثلا ةعاسلا ىفو

 تقلطنا ىتلا «نطو ةمارك» ةريسمل ةضراعملا بابش تاوعد عم نينطاوملا نم فالألا

 دقو « ةلحاو ةيزكرم ةطقن يف عامتجالل اهنم لك هجتت ةفلتخم عقاوم ةثالث نم

 عومدلل ةليسملا لبانقلاب اهقيرفت متف « مزحب عومجلا هذه ةينمألا تاوقلا تهجاو

 تاالاقتعا ةلمحو ةفينع تاهجاوم نم ةردسملا لخت ملو 3 ةيناخدلاو ةيتوصلا لبانقلاو

  نلعملا اهراسم رييغت ربع ةينمألا ةطخلا ىلع فافتلالا اولواح نيذلا نيرهاظتملل

 هذه ىف ةيسايسلاو ةيععشلا تايلاعفلا نم ديدعلا دوجو رظنلل تفالللا نم ناكو

 . يتيوكلا بعشلا فايطأ لك تّوَح يتلا ةريسملا
 تاهج»و «نيملسملا ناوخإلا» ميظنت ماهتا ىف ةريسملا هذهل ةرقتملا ميظنتلا اببست

 تارايتلا فلتخم تالعإ عم ةييبمملا هذه تنمازتو ) اهميظنت ىف عولضلاب («ةيجراخ

 ةليبقو مزاوعلا ةليبق ءامعز ةلمحلا هذه يف كراش لقو « يتيوكلا بعشلل ةيقيقحلا

 ةيضانشسلا تارايتلاو ماعلا عفنلا تايعمجو ةينهملا تايباقنلا نم ددذعو نامحعلا

 نيذللا (يطارقوميدلا ربنملا»و (يطارقوميدلا ينطولا فلاحتلا»و «نيملسملا ناوخإلا»ك

 ١ فقوملا اله تيس تاقاقشنالاو تاماسقنالا نم ديدعلا ادهش
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 رذدحت «ةيلخادلا»و مويلا «نطو ةماركر ةريسم

 ردمسيد لوآ ..توص بخانلل
 :ةيبابش عيماجم ظ :نمألا تادايقل دومحلا
 فوخ نود م تملك لوقنس بابسألا تناك امهم ..مزحب يدصتلا

 (ةيتيوكلا سبقلا)

 «ةدارإلا» يف ىهتنا فاطملاو زفو زكو« ا

 ليوط ...ينمأ ليل
 عوحس ريصت زادووواعنااوورناوو يدر زود كاع دووم درر ىوررسو تاس دونيس
 را لا ا ا ل بلل

 ده سس دع لي ب ا نيستا نرسل ةنسسا اهتم

 ىلوألا «نطو ةمارك» ةريسم ثادحأ

 (ةيتيوكلا يارلا)

 ما



 ةمكحملا مكحب لبقأ

 نم ديدعلا دقعب ةعطاقملا تالمح نم فراخلا ليسلا اذه ريمألا ومس موأق

 باحصا مث ةمكاحلا ةرسألا ءانبأ ءاقلب البق « عمتجا حئارش فلتخم عم تاءاقللا

 ريرحت ءاسؤرو ةطرشلاو شيجلا تادايقو لئابقلا ءاهجوو نيدلا لاجرو نيواودلا
 تايعمج ءاضعأو نينانفلاك ةيعمتجملا تايلاعفلاو نييميداكألاو نيسدنهملاو فحصلا

 ديكأتلل تيوكلا ىف «نيملسملا ناوخإلا» تادايق هومس لبقتسا ًاضيأ , ماعلا عفنلا
 ) ا نيس اع وأ تيوكلا يف مكحلا ماظن ةعزعزل ةرماؤم يأ يف مهعولض مدع ىلع

 ءانبأ يل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا 1 («مزاوعلا» ةليبق ءاهجو اضيأ هومس لبقتساو

 حالف تيوكلا يف ةليبقلا ميعز هل اعد ام فالخ ىلع (رمألا يلو ةعاط» ىلع ةليبقلا

 كراشي يمزاعع حشرم يأل هناويد لابقتسا مدع نع نلعأ يذلا ')عماج نب
 . (؟7تاباحتنالاب

 : ىتآلا ناكف ةيبعشلا دوفولل هومس هلاق ام مهأ امأ

 ثالث انربصف تثبع سانلا نم ةنفح كانه . . فوخي يش ىف ام ىرت مكئنمطأ»

 مهادهي هللا نإ هللا ءاش نإ هللدمحلا ... مهادهي هللا نإ ربصن انحو نيئس

 . «...نأآلا

 نأ انيرطضا نكل . . ىضوفلا تراصو تعاض ًالعف . . عيضت تغب دلبلا»
 نكل . . دحأ اوسمي ال نأ انطابضو ةيلخادلا ريزو يف انلواح ينعي . . . قرط لمعتسن

 رطضا ام . . دحاو رشعتعبرأ يلاوح . . هردص دحاوو هنيع اوخفك دحاو ينعي فسألل

 . . . ىهتنا هللدمحلاو لخدتت نأب تاوقلا

 (4] هوده انلق نيسوبحم اوناك ىللإ راغصلا دالوألا نا مكل لوقأ لاح لك ىلعو

 )١( 8ص 2 7١1١7-2١-1ه ةيتيوكلا سبقلا ةديرج .

 نم لئابقلا ءامعز ةيقبو عماج نب حالف «مزاوعلا» ةليبق ميعز فقوم رييغت نم ريمألا ومس نكمت (1)

 نلعأ كلذبو « 7١1 ماعلا نم وينوي رهش يف لئابقلل هومس اهب ماق يتلا تارايزلا نم ةلسلس لالخ
 . 7١17 ويلوي تاباختناب ةكراشملل مهدييأت نع ءالؤه بلغأ

 . ١ص 16-11-170117 ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج (5)

 . مهحارس اوقلطأ (5)

 ضف



 ىف اندنع لصحي ىللإ . . يش وكامو . . مهلهأ دنع نودّيَعُي نوحوري لخ نآلا
 . دحأل ءادعأ انح ام . . ناودع وه ام نكل لصحي . . تيوكلا

 ريبك دحاو يفام . . عيمجلا قوف نوناقلا . . نوناقلا ىدعتي نأ دحأ لعبن ال فوس

 . . انتلئاع نم نينثا ىلع هتقبط . . انتلئاع نم ىتح . . ريغص دحاو وأ

 ظ : هومس لاق رخآ ءاقل ىفو

 مكدعوأ نكلو . . يش يأ لصح الو دلبلا يف ةيمنت راص ال تتاف نينس ثالث»

 هاتدقف ام هللا ءاش نإ رهشأب لمعنس ىش الب تتاف ىللإ نيئنس ثالشلاه نأب
 ْ ْ . نينس ثاللثلاهب

 تقب نإو اهعم انحر تحار نإ اندلب يذه . . انيف دحاول شم انلك انل تيوكلا»
 . انلايع لايعلو انلايعلو انل . . ىقبتس اهنإ هللا ءاش نإو . . اهايو انيقب

 00 هسار بكري دحاو يأ . . . مهسوؤر نوبكري ال نإ هديرأ ىللإ لك»

 د هنوتت يللإ اووسو رتؤلا ضلخبل دعقي نيموي ول مهل لداقوإ: . دحأ ىنمهي ام
 ندع يي نم نذإ اوذخ سب ..ةريسملا عنمأ وأ ةرهاظملا 3 ال انأ لوقأ نآلا

 . ناسنا لك ىلع قبطي نأ بجي نوناقلاف تثبع اذإ امأ . . كيمحت

 باب دريل نا راو يأ لا ىلع يبرز ايحتحلا ىلع ١ ٠ ىلع لك ىلع نئارامال

 . . يأر وم اذه !ال كمتشأ بو كبسأ

 نأ بجي نوناقلا . . . انتلئاع نم ةثالث ىف نآلا نجسلا ىف ىتح نأب دكؤأ انأ

 يعم ثدحتي ءاج ىتح دحاو مهيف ام . . . نيرخآلا ناوخإلا ىلع طلغن مل نحن

 فرصتلا اذه اوفرصت مهنكل . . هيف نمؤأ انأ ام دض تناك ول ىتح ةملك يل لوقي وأ

 « .. . عيمجلا ىلع قبطيس نوناقلاو لصح ام لصحو

 : اهيف لاق تاءاقللا دحأ يف (ةءورقم) ةملك هومس ىقلأ ًاضيأ
 نطولا ةحلصم مدخي هارأ ام ذختأ نأ يروتسدلا يقحو ينطولا ىبج -او نم نإ»

 موسرم رادصإب هتلعف ام اذهو , نوناقلاو روتسدلا دودح ىف ةرارقتكساو هنمأ ززعيو

 اذه ىلع ضارتعالا قح روتسدلا لفك دقلو . ةمآلا سلجم بايغ ةرتف يف ةرورضلا
 ةيلالقتسالاو ةهازنلاب اهل دوهشملا ةيروتسدلا ةمكحملا ىدل نعطلاب موسرملا

 اذهب ديشأ ذإ يننإف , موسرملا اذه يف نعطلل تاهجوت لوح ددرت ام ءازإو . . . ةنامألاو

/ 



 لبقأ يننأ هرسأب يتيوكلا بعشلل مكلالخ نمو مكمامأ نلعأل ؛ يراضحلا فرصتلا

 ءاضقلل انريدقتو انمارتحاف . . . 7 يريدقتل افلاخم ءاج نإ ةيروتسدلا ةمكحملا مكحب
 . (ديكأو تباث

 سلجم رارقبو ةيروتسدلا ةمكحملا مكحب افلس لبقأ يننإ ةيودم ةحيرص اهلوقأ»
 اذاملو . . . عراشلا ىلإ لوزنلل وعدي يذلا للجلا رمألا امو . .. ةلكشملا نيأف .. ةمألا
 حلاصمب رارضإلاو ةلودلا لامعأ ليطعتو ليوعلاو خارصلا اذاملو . . . بغشلاو ىضوفلا

 ::.:شاتلا

 هذه ثحبل بسانملا ناكملا وه عراشلا له . . ةمكحلاو ملعلا لهأ اي مكلأسأ

 اذامل . . . لولح او لبسلا لضفأ ىلإ لصوتلاب ءاوجألا هذه لثم حمست لهو . . . رومألا

 ةيلمعلا ىف اوكراشو نييباجيإ اونوك . . تاباختنالا ةعطاقم ىلع ضيرحتلاو ةيبلسلا

 ْ . « . . . ةيباختنالا

 سؤبلاو رامدلاو بارخلا رج دقل . . . انلوح عراشلا مكح لعف اذام اورظنا»

 تاورثلاو ةيعيبطلا دراوملاو تاريخلا كلتمت ةينغ نادلبو تاعمتجم ىلع ىتح ءاقشلاو

 . « . . ةريفولا

 نوناقلا قفو يمسر صيخرت بلط يف تاعمجتلا كلت يمظنم ريضي ناك اذام»

 ةنايصو نينطاوملا ةمالسو مهتيامح لفكيو , مهسفنأ نع ريبعتلاب نيكراشملل حمسي
 تاعمتجملاو لودلا قرعأ ىف متي ام اذهو « ةيقار ةيراضح ةروصب ةماعلا حلاصملا

 ةفلاختا تاريسملاو تاعمجتلا عم لودلا هذه لماعتت فيك انيأر دقو . ةيطارقميدلا

 . «نوناقلل

 وينوي نم رشع سداسلا يف دحاولا توصلا موسرمب ةيباختنالا نوعطلاب ةيروتسدلا ةمكحملا مكح ردص )١(

 تاباختنا دقعل ةوعدلاو 51 ربمسيد سلجم لاطيإ مَ ىلاتلابو «تاباختنالل ةينطولا ةنحللا»

 ع دحاولا توصلا ماظن ابسحا ٠١١7 ويلوي نم نيرشعلاو عباسلا ىف ةديدج

 ني



 طاق لظن

 بحشنيلف يمزاع. مد نم حشرت نمو .. ةجيتنلا تناك امهم , 2
 9 5 , ه8 4<

 يمزاع حشرم يناويد لخدي
 تاباختنالا نم ربكا آلا عضولاو -. اوسا ىلإ ئيس نم رومألا
 .هفيكءانيبي ام يللاو مذم برقن انبي يللاو ضيبا انخيرات 6

 ةصخرم تناك اذإ اهيف ةكراشملا نم خنام الو ..تارهاظملا دض انأ 6
 نيعاس عاصلا هل درنس تاباختنالا لزن نمو نيعضاقم راجتلاو تيوكلا لها(

 رسج بجوسوبفلا

 لوألا عبرملل دوعن ال ىتحو اهطورش رفاوت مدعل ةرورضلا ميساره رادصإ مدع بجي

 الإ م اظنلاب ثبقلا لاح يف ..تاباختنالل نامجكلا ةقطاقم :نيلثح نب
 ١ ماعلا لاملاب نيثباعلا ةبساحمو ..تاوصألاو رئاودلاب ساسملا مدع ةرورض ىلع دكؤن ©
 5 ةينطولا ةدحولاب ساسملا لواحي نم لك ةبساحمو ..هلاكشأ ىتشب داسفلا ةبراحم بجت ©

 ,١ اهتابستكمو اهدوجوو اهنايك سمي ريطخ فطعنمو يئانثتسا فرظب دالبلا رورم ةجيتن ينأت انتحصانم ©

 00 ةرورضلا مي ميسارم دض لئابقلا ءامعز فوقو

 (ةيتيوكلا مويلا ملاع)

 هتمالسو هنمأ ىلع ممصرحو نطونأ مهئالوو تيوكحلا لهأب هتقث ديجي ءوبس

 ما وعلا رب "الإ

 أبفسلاب ىضونلا الايلذ يس :رمألا

 ... عيمجلا اع نوناقلا :ريمألا
 ه انتلئاع نم ىتح

 59 86 َ مهادهي كلا ربصأ اهلج تاونس ثراث دنع ..ةريص _.تئبع ساقلا نه ةلفح
 000 تحتال 0 دمسلاو -..طإرالا تراصحو تعاضت لهنا عيل تنطر دق

 هلال نيسويسم اهناك يللا رففسعاا هننوألا د
 مهيلاغأ دنع نودنعي نوهوري مهونه
 ديلج تهي احر كيب يف ماني دحاولا هلل دعسقنو ةعهنو روخب تبجكلا :>

 ةيبعشلا دوفولاب ريمألا ومس تاءاقل يف ءاج ام مهأ

 ( ةفلت 2 . (

 نضرخلا



 تاباختنالا ةعطاقم

 ثحل اهيعس يف ترمتساو اهيف ليق امو ريمألا تاءاقلب ةضراعملا ثرتكت مل
 صضبقلا يقلأ ربوتكأ نم نيرشعلاو عساتلا يفو « تاباختنالا ةعطاقم ىلع نينطاوملا

 هتليبق ءانبأو هيديؤم بضغأ امب «ةيريمألا تاذلاب ساسملا» ةمهتب كاربلا ملسم ىلع

 نجسلا ىلإ هجوتت ةريسم ىف ربوتكأ نم نيثالثلاو يداحلا يف عراشلا ىلإ اولزنف

 سفنب ةريسملا هذه ةهجاوم ةصاخلا تاوقلا تلواح . هحارس قالطإب ةبلاطملل يزكرملا
 ىتلا ةفينعلا دهاشملا ترركتف «نطو ةمارك» ةريسم هيف تهجاو يذلا سىولسألا

 0. هقرايسب نمألا لاجر سهدب مايقلا نيرهاظتملا دحأ ةلواحم دح ىلإ تلصو
 كاربلا نع جارفإلا «ملظتلا يف رظنلا» ةمكحم تررق « ةريسملل ىلاتلا مويلا يفو

 ةريسم ىف تجرخ ىتلا ريهامجلا نأ ىلع رصأ هنأ الإ « ةيلاملا ةلافكلل هعفد دعب

 ةضراعملا تجرخ ربمفون نم عبارلا يفو « هنع جارفإلل يقيقحلا ببسلا يه سمألا
 ثيح نم اهتقباسك نكت مل اهنكل ةيناثلا «نطو ةمارك» ةريسم يف ةيناثلا ةرملل

 قالغإب نيرهاظتملا مايقو « ةريخألا تاظحللا يف ةريسملا يقوم رييغت ببسب ميظنتلا

 . هيداترم نم فالآلا حلاصم ليطعتو ١7 (سداسلا يرئادلا» قيرط
 عم ('!«ةلماشلا ةحلاصملا» ةركف حرط ةضراعملا زومر ضعب كلذ دعب لواح

 اهئاضعأ ىلإ ةبوسنملا مهتلاو اياضقلا عيمج طاقسإ ىلع زكترت يتلاو ةطلسلا
 عم كلذ نمازت « ليعفتلا ىلإ ًاقيرط اهل دججت مل ةركفلا هذه نكل ء اهريهامجو

 حيشرتلا باب قالعإو 3 ارا ىلع اماع نيسمخ رورع تيوكلا تاللافتحا

 ارم ؟41/ب تاباختنالل

 ةصخرملا ريغ تاريسملا ةهجاوم يف - ةوقلاو - مزحلا ىلع ةموكحلا رارصإ عمو

 بلطب مدقتلاو ةموكحلا طورشل خوضرلا ةضراعملا تررق « عارتقالا موي بارتقاو
 تقفاو « باختنالا نم دحاو موي لبق ةثلاثلا «نطو ةمارك» ةريسمب مايقلل صيخرت

 تيقوتلا ثيح نم تفلتخا يتلا ةريسملا هذهل صيخرتلا حنم ىلع ةيلخادلا ةرازو

 )١( تيوكلا ىف ةيسيئرلا قرطلا مهأ دحأ .

 ةيتيوكلا نطولا ةديرج (؟)  7١١7-11-7و ص١.

 )*( يف هتقلطأ ملاعلا ىف «ةيران باعلأ» ضرع ربكأب ةيسايقلا ماقرألل سينيغ ةعوسوم تيوكلا تلخد
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 ىرجتت تناك يتلا اهتاقباس فالخ ىلع ربمفون نم نيثالثلا راهن يف تيرجأ ثيح

 باختنال عارتقالا زكارم ىلإ هجوتلا يف نوبخانلا أدب ربمسيد نم لوألا ىفو

 زكارم بلغأ ءودهلا داس دقو « «دحاولا توصلا» ماظن بسح ةمألا سلجم ءاضعأ

 ءوده حضاولا نم ناك اضيأ « ةقباسلا تاونسلا يف داتعملا سكع ىلع عارتقالا

 . ةيباختنالا ةيلمعلل يليطعت وأ يبيرخت طاشن يأب اهمايق مدعو ةضراعملا

 تلصو ثيح ادت كى تقو ىف تاباختنالا 0 نع نالعإلا م كلذب

 حاجن ناكو . ةقباسلا تاباختنالا يف 6١/ تناك نأ دعب 1 ىلإ ةكراشملا ةبسن

 اهيف رشاعلا زكرملا بحاص زاف يتلا ةسماخلاو ةعبارلا ةرئادلا يف اضيفار ةعطاقملا ةلمح

 ىف ةكراشملا ةبسن امديب « /77 اهيف ةكراشملا ةبسن تناك ثيح توص ٠٠١ نم لقأب
 : ىلوألل //58 تناكف ىلوألا ثالشلا رئاودلا ىف ةكراشملا امأ ٠/  ةعبارلا ةرئادلا
 زكرمتي ةضراعملل ربكألا لقشلا نأب مكحلا نكمي اذهبو « ةئلاثلل /,07و , ةيناثلل 57و
 . يلبقلا عباطلا اهينكاس ىلع بلغي ىتلا قطانملا يف

 ىلإ لصو ثيح « ددجلا نيحشرملل حاجنلا باب حتفب ةعطاقملا هذه تببست
 بلغأ يحشرم بايغل ةجيتن لقتسملا عباطلا مهيلع بلغي ًاديدج ًابئان نيثالث سلجلا
 امأ ء. سلجلا اذه يف نييلبقلا لباقم رضحلا ءاضعأ ددع عفترا دقو « ةيسايسلا تارايتلا

 , ًابئان ىلإ مهددع عفترا نيذلا ةعيشلا ءاضعألا ناكف ةعطاقملا ٍنم ربكألا حبارلا

 نسا يتلا مشاهلا ء ءافص ةحشرملل اهدحأ بهذ دعاقم ةثالثب ام ةأرملا تزافو

 يتليبق ناونل ماتلا بايغلا عمو ٠ سلجملا لاطبإ يف ةقباسلا تاباختنالا يف اهنعط

 . سلجملا ىلإ لوصولا نم امجح رغصألا لئابقلا وحشرم نكمت « «ريطم»و «مزاوعلا»

 ةيليللا تاريسملا
 دودر تحوارتف اهريهامجو ةضراعملا جئاتنلا هذه بجعت مل ,لاحلا ةعيبطب

 هعطاق يذلا سلجملا اذه ةيعرش مدع نالعإو ةعطاقملاب رخافتلاو ةمالملا نيب اهلاعفأ

 ريهامجلا ةوعد ىلإ اهئاضعأ ضعبب بضغلا ةجرد تلصو دقو « نيبخانلا نم
 عم مداصتلا اهيف متف ةينكسلا قطانملا لخاد «ةيليللا تاريسملا» نم ةلسلسب مايقلل

 امم « ةداعلاك ةيناخدلاو ةيتوصلا لبانقلا اومدختسا نيذلا ةصاخلا تاوقلاو نمألا لاجر

 ىلع فافتلالل ةفلتخم ططخ مادختسا نيضراعملا لواحو ؛ قطانملا هذه ناكس جعزأ
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 الإ , قطانملا ضعب ىف ىشملا ةضايرل ةصصخلا ةنكمألا ىلإ هجوتلاك ةينمألا ريذاحملا

 اهديصر ةضراعملا دقفت نأ لبقو « داصرملاب مهل ناك ىلاهألا رمذتو ينمألا مزحلا نأ

 ةوعد «نطو ةمارك» تاريسم ومظنم ررق ةنجهتسملا تاسرامملا هذه ببسب يبعشلا

 . ةيلخادلا ةرازو صيخرت ىلع اهيف اولصح يتلاو ةعبارلا مهتريسم ىلإ ريهامجلا
 ةمكحما ىلإ «ىنطولا لمعلا ةلتك»ل نوقباسلا ساونلا هجوت ءرخآلا بناجلا ىلع

 نوعطلا كلذ دعب تلاوت . هجئاتنو ديدجلا يباختنالا ماظنلاب نعطلل ةيروتسدلا
 ةيرازولا هتليكشت ىلع ةريخألا تاسمللا عضي ةموكحلا سيئر ناك امنيب تاباختنالاب

 نم هجورخ دعب يلامشلا ىفطصم قباسلا ةيلاملا ريزو ىلإ رابتعالا هيف داعأ ىتلا
 لضاف ريزولا جورخ ديدجلا ليكشتلا ىلع ظحالملا نم ناك ًاضيأ « ةقباسلا ةموكحلا
 دعاقم ىلإ لوصولا يف هرايت نم ءاضعأ ةسمخ حاجن دعب ةعقوتم ريغ ةوطخ يف رفص
 تلصح امديب ةرازولا نع «ريطم» ةليبق ءانبأ بايغ رظنلل تفاللا نم ناكو « سلجما
 137 يرارو يدقق قلع همة اشرلا») ةلجف

 يداقعنالا هرود ةمألا سلجم حتتفا ٠١1١7 ربمسيد نم رشع سداسلا يفو

 : اهيف لاق ةملك هئاقلإو ريمألا ومس روضحب ديدجلا

 دقو خسار روتسدلاب انمازتلاو يطارقوميدلا جهنلاب قداصلا اننامإ اددجم دكؤن»

 هنأب اناميإ هيلع يدعتلا وأ هب ساسملاب حمسأ نلو روتسدلا يمحي نم ىيننأب تدكأ
 نأب ارارم تحضوأ امك هرارقتساو نطولا نمأل - هللا دعب - ةيساسألا ةنامضلا لثمي

 دولا ىوس مهل نكأ الو ءارآلاو تاداهتجالا تنيابت امهم يئانبأ نييتيوكلا عيمج

 . «مهنم دحاو لك نم ةدحاو ةفاسم ىلع ىننأو ريدقتلاو ةبحماو

 كرابم بئانلاو « ةسائرلل دشارلا ىلع بئانلا سلجملا ءاضعأ بختنا كلذ دعب

 لصح يذلا دمصلادبع ناندع ديس بئانلا عم ةسفانم دعب هل ًابئان يديشرلا جنيرخلا
 لالخ نم ةسلجلا هذه ىلع شيوشتلا تلواح دق ةضراعملا تناكو . اتوص 1١4 ىلع
 رومألا تراسو حجنت مل ةوعدلا هذه نكل . ةمألا سلجم مامأ تيبملل ريهامجلا ةوعد

 . اقبسم ددحملا قايسلا قفو

 مهنيب نم ناك اهنم اون ةسمخ سلجا نإ لصوو ةيلك تاباختنالا عطاقت مل «ةدياشرلا» ةليبق )1(

 . يديشرلا ىركذ ةحشرملا
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 ينمالا كوحتق ًقهتسا مهجورخ دعوم رييغتبءاورول» نورهاظتما

 ...«ليثلا» 6 ةرخذم «طيبابن»و «تايشناب»

 عبارلا اهموي يف ةيليللا تا .اريسملا «ديدج»

 _ ؛ةيملسلا» ىلع ملس ...3 ةيليللا تا داريسملا

 يتابطبطلاو ةلادماملا ءاسن ضعب نير ةداشم .طقوأ ةءامح ءاجلاو ...نافيك ىف دودحم عمجلا
 قرخأل ةرتف نم ةقلطنملا اهمدشت يتلا تارهاظتلا عنمم ةهننملا تادسلا :يولاطم

 انتنيكسب ثبعلا ضفرن نكلو ةهج يأل نيلاوم انسل :جاجتحا ةضيرع يف كومريلا يلاهأ
 عيممجلا ةضايرل ىشسسلاو ..ةعقطنملا لود ضفرن :يراشسلا زهزملا دبع

 لادا سما دعا ساس ثادحأ نم أوبنات 4 ةض 0

 | هده دقتعأول | يدصتم ضفرن ' اوعس نيذق ءكؤغنم :ةياتدط طدبضت مانام ١ تارحلا ىنإتءاسأ ' 2. ةضوفرم
 اهريصم ةظح ' ويكترم . .نمآلا نع ةطرشتعم مكدض# ىلإ  ةشنتا كب نعألا 2 ناملاو يسايسلا اهب مال اعبر
 كارعش هيوشتل نسال ةرايس ىلع 2 2 ٌكسأ بابشلا . مهسفأ نومي بضشلا ' ؟ةريصملا حاب بيرشتو ؟ةيصاسلأ ةريسملا اغراركت مدع  نوسمنم وأ رتغص

 اهتيبعش نم ريبك ءزج ةضراعملا ةراسخ يف اهببستو ةينكسلا قطانملا يف ةيليللا تاريسملا ىضوف
 ( ةفلتخ ١ ٠
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 !!ةميرج عوقو ىلع ليلدال
 «دحاولا توصلا» موسرم ىلع ةقفاوملا ربع هسفن نيمأتب هلامعأ ديدجلا سلجلا أدب

 سيئجتو ضورقلا طاقسإك ةيوبعشلا عيراشملا حرط لالخ نم هتيبعش ةدايز مث نمو
 اهفقاوم ريغت ملف ةموكحلا امأ , دالوألا ةوالع ةدايزو يناكسإلا ضرقلا ةدايزو نودبلا

 معادلا ةيئاضفلا «مويلا» ةانق صيخرت ءاغلإب اهلامعأ تلهتساو عيراشملا هذه نم

 نع ةنموكللا تقشتك قا 137 ةيقف: انيستا ىلا كلذ زاغيإو ةضراعتسلل ىسيقرلا
 ببسب قباسلا يف تيوكلا اهتضراع يتلاو «ةيجيلخلا ةينمألا ةيقافتالا» ىلع اهتقفاوم

 . ؟ًاقحال اهليدعت مت يتلا دونبلا ضعب

 تنلعأ « ةيجيلخلا ةينمألا ةيقافتالا ىلع ةقفاوملا نع نالعإلل ىلاتلا مويلا يفو

 ططخت تناك ةيباهرإ ةيلخ ىلع ضبقلا نم اهنكمت نع ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود

 تارامإلا تطبر دقو  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو تارامإلا يف ةيبيرخت لامعأب مايقلل
 دعب رصم ىف ةيدج تايدحت هجاوي ناك يذلا «نيملسملا ناوخإلا» ميظنتب ةيلخلا هذه

 ةبلاطملل عراشلا ىلإ ريهامجلا لوزنو يسرم دمحم يرصملا سيئرلا ةيبعش رادحنا
 نيب ام ةطاسولاب هحابجن دعب كلذ ءاج « ةطلسلاب دارفنالل ةرركتملا هتالواحم رثإ هليحرب

 «سامح» اهيف تبرض ةكرعم يف نيفرطلا نيب رانلا قالطإ فقول «سامح»و ليئارسإ
 ٍ . ةيناريإلا «6 رجف» خيراوصب بيبأ لت

 ايونعم - اراصتنا ةينيطسلفلا ةطلسلا تققح « ربمفون نم نيرشعلاو عساتلا يفو
 مألل ةماعلا ةيعمجلا يف «وضع ريغ بقارم ةلود»ك اهلوبق دعب ليئارسإ ىلع -

 ةيناث ةيالوب زوفلا نم امابوأ كاراب يكيرمألا سيئرلا نكمت ًاضيأ ربمفون يفو « ةدحنللا
 تداعأ ىتلا ةيكيرمألا ريهامجلا سكع ىلعو : ىنمور ثيم يروهمجلا هسفانم ىلع
 تدعرخ يح اهنامعز ليسو بلاطت ةيبرعلا ريهادلل | تناك هيرب ةقعلا
 نيسحتو ةيموكحلا تاحالصإلاب ةبلاطملل قارعلاو ندرألا يف ةبضاغلا تارهاظملا
 ْ . ةيشيعملا عاضوألا

 ىلعلا ملاس خيشلا نم لضفأ اهل دجت ملف « تيوكلا يف ةيشيعملا عاضوألا امأ

 . *3١١ رياربف نم رشع عساتلا يف رارقلا اذه فانئتسالا ةمكحم تغلأ )١(

 نيمهتملا ميلستو دودحلا ربع نيمهتملا ةقحالم قحب تقلعت ةيقافتالل تيوكلا ةضراعم بابسأ زربأ )١(

 . ىرخألا لودلا ىلإ
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 بعشلا ءانبأ نم ةددحم حئارشل يتيوك رانيد نويلم ١ غلبمب هعربت نع نلعأ يذلا

 عزوُت انويلم ٠١ اهنم لك قحتسي حئارش ” ىلإ غلبملا اذه مسقني ثيح « يتبوكلا
 لكل رائيد فالآ 5و « هاروتكدلا ةداهش ىلع لصحي نم لكل رانيد فلأ ٠١ عقاوب

 . يتيوك نيدم لكل رانيد فالآ ؛و « ةيتيوك جوزتي يتيوك
 ةينلعلا تاحيرصتلا وهو 5١١ ماعلا ىف اديدج ايدمحت ةطلسلا تهجاو دقو

 دهف خيشلا ىلإ ةفاضإلابف , ةموكحلاو مكحلا داقتناب ةمكاحلا ةرسألا دارفأ ضعبل

 عفد امم ةضراعملل نيديؤمك «حابصلا كلاملا» ةرسأ بابش ضعب زرب ؛ ىلعلا ملاس

 رثآ يذلا حابصلا دمحملا كلاملا لعشم خيشلا ىلع ضبقلا ءاقلإل ةلودلا نمأ زاهج
 «حابصلا كلاملا» ةرسأ نالعإ دعب اصوصخ « هدلاو ةبغرل ةباجتسا فقوملا ديعصت مدع

 . ١7 لعشم خيشلا تاحيرصتل اهتنادإو ريمألا ومس فلخ اهفافطصا نع

 «ةينويلملا تاعاديإلا» ةيضق ظفح نع ةماعلا ةباينلا تنلعأ , ماعلا ةياهن لبقو

 تيتحو + ةيئاتح ةهبش:وأ ةعرج عوقو ىلع ليلد يأ دوجو مدعل ًايرادإ «ةضيبقلا»و

 : اهيف تلاق ةيصوتب ةيضقلا لوح اهريرقت ةباينلا

 تيوكلا ىف ايلاح امهب لومعملا لاومألا ليسغ نوناقو ءازجلا نوناق صوصن نأ»

 نع فشكلاب قلعتت يتلا عئاقولاو روصلا ةفاك ميرجتل نهارلا تقولا يف ةيفاك دعت مل

 . عورشملا ريغ بسكلا ميرجتو ةيلاملا ةمذلا

 لاومألا ليسغ نوناق ليدعت ىلع لمعلا عرشملاب بيهت ةماعلا ةباينلا نإف اذل
 ةمذلا نع فشكلل ةمزاللا هل ةلمكملاو هب ةطبترملا ةيئازجلا تاعيرشتلا رادصإو مئاقلا

 ا («عورشملا ريغ بسكلا روص ةفاك ميرجتو ةيلاملا

 )١( ةيتيوكلا نطولا ةديرج «  , 7١١7-8-5ص١١ .
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 لعشم انلكو ..اشطبو اروهت دادزاو ريغتبي مل جهنلا :يلعلا ملام دهف

 مايأ 4 لاقتعا دعب حابصلا لقشم نع جرفت «ةلودلا نمأ»
 :دمحأ ميركلا دبع بتك

 ديعجم قائان .لصشم يردن نمأ رايج جرفأ هتقنعا يتع مايأ ةسبرث يضع دعب
 عضولا لوح هيف هبا يمي موو

 .نيهلربا .يسايسلا
 ايرلا نع ةمود# روف ةلوملا نمل زاهج ىلإ روكذملا اوداتفا دم نمألا لاسر نثكو

 نع نيبسايمسل نيضرطعملاو فطتضخم يسايسلا رارقلا لأب هيف ركذ لام ىلع اضارثعا كلذو
 .ةيضوفللط ريقو ةبرونسد ريغ تامسرامحل نوضرعتم ةرشألا

 ءةثودلا نمأ زاهج ريدم قيقش رهرم يفعلا ملاس هيف خيشلا درغ ؛ددصلا ادع يفد
 |قوملاب يصخشلا هلن يف للطعتلا ةريصل ةعبلو اناا ناك دقو ديون خقرم ىلع ةنحفمب
 ,انديطبو اريهت دادإلا امنت مت عهنتا .نأب لبي حابص# كتابنا لعشم لاثانسأ :لاق ثيح
 ةيليقحلا ئداببلا باعصأ حالسإلاب نوؤلمب .نيذلاو .لحشم انفك هلافتعاب رمث نمن لوقنو

 هئلرأ ببسب لقتخا قذلا حاصلا كيامبلا لعشم خيشلا لافتعاراكنمساب نالا نويلاطم |

 يللا يلام ديلا حنا يهتم ةملكلطسلا

 تاءازج ضرفب ًاريذحت نمضت رباجلا ملاس خيشلا ةرسالا سلجم رس نيمأ نم ًاباتك ىقلت

 :«ةرسألا راذئإ» ىلع دري هللادبعلا لعشم

 ؟قئال ريغ فرصنت تاباختنالل حشرتلا له

 [ةيصق روع هلا دبع لسد كيش

 ٠ ةوكشلا دعب

 مابسحلا ةربسل يسلجمب يصاشلل يرومألا مثلا نم مشص ةيودسلا ظطسف#ا شع هانب

 طيف نص ةرسألا ناثيأ دحأ خاتم 4 ”تاسحتا#و م 2006 وباسم 13 يرتب رداصلا

 صصص ىلا هبييسي ذا هلاوسوخس يط رستسا وأ لقت روط فيسخم ماق وأ سقوستل رثرأا

 .ثايوسلا دسأ هيلع عقيي نأ سلسل زج . هل سفطولل ريفصخمشر ةرساأ# وأ هتقيا

 / اهعيجسمب وأ اهضمج لأ

 دقصيسظل تنشب مقتل . يلوللا وسما -- 1ريداستسا طالسنل شيلد

 ةائالالا ريس تاقيسدلا يرام مالا تلا يف رأ وارسل ضومتلا نم ريطعتلاو

 فلسا دسنرل >لاح يش وأ ةرمسكلا را هليل عع ىلا هيسسي يلا كلولسلا وأ

 لايحأ

 اسي قة قوت رسم نما

 اهئانبأ ىلع ةرطيسلا يف ةمكاحلا ةرسألل ةيدج تايدحت ةريخألا ماوعألا تدهش
 (ةيتيوكلا يأرلاو مويلا ملاع)

 لا



 :تلاتلا لصفلا قحلم
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 - ةنوخسو - ةيمهأ نكل « 7١17 ماعلا ةياهن عم ًايمسر باتكلا اذه ىهتني
 قحلملا اذه قفرأ كلذلو , اهيلع رورملا نود هئاهنإ نم ينتعنم ٠١١7 ماعلا ثادحأ

 نود نم ٠١١7 ماعلا ثادحأ صخلن هيفو « باتكلا نم ثلاثلا لصفلاب رصتخلا

 . اهليصافت يف قمعتلا

 عيراشملا ضعب حرطب هلامعأ (١١5؟ ربمسيد) ديدجلا ةمألا سلجم أدب

 باونلا خوضر دعب «ضورقلا دئاوف طاقسإ» نوناق رادصإ ىف حجن دقو « ةيبعشلا

 ةيعبتلا ةمهت نم ْوُربتلا سلجملا ءاضعأ ضعب لواح دقو , ةيموكحلا تاليدعتلا ضعبل
 ةموكحلا نأ الإ « طفنلاو ةيلخادلاو ةيلاملا ءارزو باوجتسا لالخ نم ةموكحلل

 ريمألا ومس معد ىلع تلصحو تاباوجتسالا هذه ةهجاوم مدع ىف اهرمأ تمسح

 ءاقلل ةيبرغملا ةكلمملا ىلإ ىجرشوعملا ةديرش ريزولا ةموكحلا تلسرأ ثيح « كلذ ىف

 نم «ةمساح» ةلاسرب نخب نوعا داع مث ,« عاضوألا ىلع هعالطإو كانه ريمألا و

 130 يلا دافعت آلا روك ىلإ شابا رعتمالا نيحأت ناش ءانقع الا كرك ريقألا وهدف
 اهخسنب «نطو ةمارك» تاريسم ميظنت يف ترمتسا دقف « !ةضراعملا امأ

 عقاوملا رايتخاو ةكراشملا فعضو ميظنتلا ىضوف نكل « ةعباسلاو ةسداسلاو ةسماخلا

 بغشلا لامعأ ىلإ ةفاضإلاب - ةعيرسلا قرطلاو ةينكسلا قطانملاك - ةبسانملا ريغ

 ةضراعملا ىلع مؤش ريذن تاريسملا هذه نم تلعج نمألا لاجر ىلع يدعتتلاو

 )١( ةيتيوكلا سبقلا ةديرج « ١9-7١1١17-17 .

 ةيتيوكلا نطولا ةديرج « ٠١-7١17-5 .

 رياربف سلجم ىف «ةيباينلا ةيبلغألا» ةلتك (؟)  5١١7ربمسيد تاباختنال ةعطاقملا 73١١7 .
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 !("!اهيف نيكراشملا ضعب هلعفي امم ؤُربتلل اهزومر رطضا ام اذهو « اهتيبعشو
 ىتلا ةيلخادلا تافالخلاو تاقاقشنالا نم ديدعلا ةضراعملا ىوق تدهش اضيأ

 ىلإ نللذ دعي فدقمارم 1116 :طاقوعدلا تتلو وف اريفنع 16 لاكش ا كاذب
 (جهن» عمجت نم (ةيمالسإلا :نركسالا ةكرحلا»و («يبعشلا لتكتلا» باحسنا

 ْ اعلا فالتئا» مسا هيلع قلطأ ديدج نايك سيسأتل

 ماظن ىلإ لوحتلاو , دحاولا توصلا سلجم لح ب هفادهأ «فالتئالا» ددح دقو

 دقو « اهيلع قييضتلا مدعو ةماعلا تايرحلا قالطإو « بازحألا راهشإو لماك يناملرب

 فالتتئالاب ةكراشملا نع ةينيدلا ىوقلا ضعبو يئابطبطلا ديلو قباسلا بئانلا عنتما
 . (؟)هفادهأ نع («ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطت» ىلإ ةراشإلا بايغ ببسب

 دقع ىلإ فدهت ةضراعملا زومر ضعبل تاكرحت روهظ عم ثادحألا هذه تنمازت
 ةراسخب تئجوف ىتلا ةضراعملا ككفت نم داز ام اذهو , !*!ةطلسلا عم ةلماش ةح اصم

 هضفر نلعأ يذلا « (تيوكلا يف مزاوعلا ةليبق ميعز) عماج نب حالف يوقلا اهفيلح
 (عبرم رتم ٠٠٠١ اهتحاسم) ضرأ ةعطق هيقلت نع اضيأ نلعأو . «ةبختنملا ةموكح»لل

 . '!مزاوعلا ةليبقل ناويد ةماقإل اهصيصخت ررقف ريمألا ومس نم ةيده
 تردصأ ىتلا ةيئاضقلا ةطلسلا نم تءاجف « ةضراعملل ةيضاقلا ةبرضلا امأ

 انين فدوفب اهبلع دووم | :نادسلا نمد ةناذإب اكن الا نم لدا

 )١( ةيتيوكلا يارلا ةديرج . 1١6-١-75١1١7 .

 . 8-1-5١1١  ةيتيوكلا نطولا ةديرج (؟)

 ربمسيد تاباختنا ةعطاقمب كراش هنكل « «ةيباينلا ةيبلغألا» ةلتك يف كراشمك (ربنملا» فنصُي ال دق
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 , 14-15-5١17  ةيتيوكلا يارلا ةديرج (5)

 , 5-#-5١17 « ةيتيوكلا سبقلا ةديرج (:1)

 , 71-1-5١18 « ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج

 . 5١5-17-ه « ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج (ه)

 , 54-7-5١17  ةيتيوكلا نطولا ةديرج (1)

 11-1--1 ةيتيوكلا سبقلا ةديرج
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 تنارتلا ىلع تاوعس ةراللث نحنلاب اهكني,ءانغقلا ردضأ اضيأ !1١ ةيريغألا كاذلا
 ةيريمألا تاذلاب بيعلا» ةمهتب موهادلا ردبو غاوصلا حالفو سوحاطلا دلاخ نيقباسلا

 قباسلا بئانلا ةودن ىف اهوقلأ يتلا تاباطخلا ببسب «ةرامإلا 0 ل لواطتلاو

 رد نجسلاب مكح ىلع كاربلا ملشم قباسلا بئانلا لصحو « !؟7نالمنلا ملاس
 , !"!«ًاثبع ىفك» ةودن يف اهاقلأ يتلا ةبطخلا يف «ريمألل ةءاسإلا» ةمهتب تاونس
 . (؟)اقحال ماكحألا هذه تلطبأ فانئتسالا ةمكحم نكل

 «درمت»

 نم ىلوألا مايألا يف ةيميلقإلا ثادحألا ةنوخس تأدب ءرخآلا بناجلا ىلع

 لاقتعا تنلعأ ىتلا ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود نم ةيادبلا تناكو « 3١17 ماعلا

 ةيرصملا ةسائرلا تلواح دقو « «نيملسملا ناوخإلا ةعامج» ىلإ يمتنت :نت ةيرصم ةيلخ

 مهتمكاحم ىلع رضا ةيتارامإلا ةموكحلا نحل نيلقتعملا نع جارفإلل طسوتلا

 ايلعلا ا ةمكحملا تردصأ ويلوي يفو « "7 «رمحأ ًاطخ» تارامإلا نمأ رابتعاب
 ا")0مكحلا ماظن ىلع رمأتلا» ةمهتب ايمالسإ 59 نجسب امكح (تارامإلا 5

 ناوخإلا لثم) يسرم دمحم يرصملا سيئرلا نيب ةقالعلا ترتوت ءرصم يفو
 رايتلا ءاضعأ دحأل سيئرلا ةلاقإ ةيفلخ ىلع 00 «رونلا» يزحو (نيملسملا

 ةفينع تارهاظت تعلدنا لوألا رهشلا ةياهن عمو«( "يامال همقاط نم يفلسلا

 )١( ادرغم "5 ىلإ مهددع لصو .

 ةيتيوكلا سبقلا ةديرج ١14 2-/إا-"7١١8 ,

 )١1( سبقلا ةديرج الكويتية  5١1١7-1-5 ,

 . ١5-4-5١17  ةيتيوكلا نطولا ةديرج (*)

 ,. «148-6-53١1١7 ةيتيوكلا سبقلا ةديرج (14)

 . 51-0-3١17 « ةيتيوكلا سبقلا ةديرج

 . 5-١-7١15 . ةيتيوكلا سبقلا ةديرج (5)

 )١( ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ينطاوم نم مهعيمجف « ةيرصملا ةيلخلا ءاضعأ نع ءالؤه فلتخي .

 ةيتيوكلا نطولا ةديرج « »-/7١1١8-9 ,

 , ١9-19-5١1١17  ةيتيوكلا نطولا ةديرج (ا/)
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 دعب هليحرو يسرم ةمكاجتع زيهاعجا اهيف تبلاط ةيرصملا «ذيعس روب» ةنيدم يف

 ىلهألا يدانلا ةارابم ةيضق ىف ا[اضخشت 1 مادعإب ءاضقلا 0200 رودص

 ١7( يليعامسإلاو

 ةيداهجلا ىوقلل احضاو انور اهتاحاس تدهش دقف «ء ايروس ىف ةمزألا امأ

 دقو « «ةدعاقلا» ميظنت 3 ئدابملا يف ةكراشتملا «ةرصنلا ةهبج»ب ةبقلملا ةيمالسإلا

 ليثمتلا ىلع اهولتاقم بأد ثيح « ةيروسلا ةروثلا ةيبعش رادحنا يف زورملا اذه ببشت

 ةيربجلا ىواتفلا نالعإو ا اعلا آلا «نييحيسملا» نيدلا لاجر لاقتعاو 0 !ثعجلاب

 مدهو ناضمر موصي ال نم نجسو (( «ناساوركلا» ميرحتو باجحلاب ةنماثلا ةنبا مازلإك

 , !')ةهج نم مهتمواقم يف داركألا أدبف !"7مهنم يلاهألا رجض ببس امم « ليثامتلا
 . "7ىرخألا ةهجلا نم مهتلتاقم يف «رحلا يروسلا شيجلا» أدبو

 «ةيروسلا ةضراعملاو ةروثلا ىوقل ينطولا فالتثالا» سيئر مدقت قايسلا اذه يفو
 تاموكحلا تالواحم هضفر ببسب فالتئالا نم هتلاقتساب بيطخلا ذاعم دمحأ

 نكل « ةسائرلل وتيه ناسغ هدعب فالتثالا بختناف « هيلع اهتادارإ ضرف ةمعادلا
 : اة فارتعالا ضفر «رحلا يروسلا شيخلا»

 ةموكحلل عباتلا) يروسلا يبرعلا شيجلا هيف نكمت يذلا تقولا يف كلذ ءاج

 ةكرعم ىف ةضراعملا ىلع راصتنالا نم ينانبللا «هللا بزح» ىلتاقم ةكراشمب - (ةيروسلا

 وح عيوفلا ضراوف كلاعب كلتووو "يلع طيصلاو يفض دسالا دفقلا) ةنرنك

 )١( ةيتيوكلا نطولا ةديرج , /ا7١1١7-1-1 .

 ) )1سبقلا ةديرج الكويتية  ١5-ه-7١١7 ,

 )( ةيتيوكلا سبقلا ةديرج « 15١-/ا-7١17 .

 ) )4ةيسنرفلا تازوبخلا نم عون .

 ) )5ةيتيوكلا سبقلا ةديرج « ٠"ا-/ا-7١١ ,

 ) )1سبقلا ةديرج الكويتية  ١4-7١١7-9 .

 ) )0ةيتيوكلا نطولا ةديرج « "١1-/ا-3١117 .

 ) )4ةيتيوكلا يارلا ةديرج « ه١- 75١1١7-87 .

 . 5١١ -5-5 #( ةيتيوكلا نطولا ةديرج /) (
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 لودلا معد نم ةسئايلا ةضراعملا لباقم يف (')اهل ةمعادلا ىوقلاو ةيروسلا ةموكحلا
 رمتؤم ىلإ باهذلا نع ةيروسلا ةضراعملا عجارت يف ةميزهلا هذه تببست دقو « !"/ةيبرغلا
 . ةيروسلا ةمزألا لحل ةيسور ةيكيرمأ ةياعرب هدقع عمزملا 22 فينج»

 ةحفاكم تاوق نيب ةهجاوم ليربأ نم ةريخألا مايألا يف تعلدنا , قارعلا يفو

 نإ نومتني ًارهاظتم 7٠7 لتقم نع ترفسأ «ةجيوحلا» ةنيدم يف نيرهاظتمو بغشلا

 ءارزولا سيئر نلعأف « قارعلا يف يفئاطلا عارصلا لعشأ ام اذهو « !'7ينُئسلا بهذملا
 دادغب ىف ةنسلاو ةعيشلا نيب حو ةالص» دقعل هتوعد نع يكلأملا يرون يقارعلا

 . (؟)ةرعدلا هذهل نيفرطلا نم ةيحالصإلا ىوقلا تباجتساف

 فاللأ نيب تاهجاوم عالدنا ةيكرتلا ةيروهمجلا تدهش « عقوتملا ريغ ىلعو
 ناغودرأ بيط بجر يكرتلا ءارزولا سيئر تاططخم ببسب ةطرشلا تاوقو نيرهاظتملا

 تاهجاوملا هذه 7 لقو « «ميسقت) ناديم نم ةبيرقلا «(يزيق» ةقيدح ريوطتل

 دادعأو تارهاظتلا ةدح نم داز ام اذهو « نمألا تاوق لبق نم ةفينع تاسرام

 خضر رمألا ةياهن يف هنكل « نيبرخم او ءانبجلاب ناغودرأ مهفصو نيذلا اهيف نيكراشملا

 (2)0يزيق» ةقيدح ريوطت ططخ ديمجت يف مهبلاطل

 تايلمع ةيسنوتلا ةيروهمجلا تدهش دقف « ايكرت يف فنعلا ثادحأ فقوتت 7 ملو

 . يمهاربلا دمحمو ديعلب يركش ناضراعملا اهتيحض حار يراسيلا رايتلا زومرل لايتغا

 ةلوجلاب ةيناريإلا ةسائرلا تاباختناب يناحور نسح يحالصإلا حشرملا زاف «وينوي يفو
 نلعأ يناحور زوف نم مايأ ةرشع دعبو . تاوصألا نم 5١/ ىلع هلوصح رثإ ىلوألا
 خيشلا هنبا ةحاصمل ةطلسلا نع هيحنت ىناث لآ ةفيلخ نب دمح خيشلا رطق ةلود ريمأ

 نع مساج نب دمح يرطقلا ءارزولا سيئر لحر كلذبو « يناث لآ دمح نب ميمت

 ةسائرب يروسلا ماظنلل نيمعادلا زربأ ةيداحتالا ايسور ةيروهمجو ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج تناك )١(
 ةيبرعلا ةكلمملاو ايكرتو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا مدقتت امنيب . دسألا ظفاح راشب سيئرلا

 . ةيروسلا ةضراعملا ىوق يمعاد زربأك رطقو ةيدوعسلا

 , ١-8-7١17 « ةيتيوكلا سبقلا ةديرج (؟)

 , 55-8-7١15 « ةيتيوكلا نطولا ةديرج (؟)

 . ١١75-ه-١5ه « ةيتيوكلا سبقلا ةديرج (:4)

 ١٠٠١-5-7١١17. « ةيتيوكلا سبقلا ةديرج (ه)
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 ةيسايسلا ةحاسلا ىلع ًارطيسم هبخص ناك نأ دعب . ءودهب يسايسلا دهشملا

 . ةيلودلاو ةيميلقإلا
 ردم قيم: فافذالا ضوتتالا «ةئظينلا فما نزف + ابيكا ويتوب كلو

 رودصب حمس ثيح « ةمزألا هذه عم فافختساب يرصملا سيئرلا لماعت دقو « ايبويثإو
 نإ ايبويثإ ىلع ءادتعالل يرصملا شيلا مادختسا ةيناكمإب يحوت ةيرصم تاحيرصت

 . !!لرصمل ةصصخما لينلا رهن هايم ةصح نم للقيس يذلا دسلا ءانب ىلع تّرصأ يه
 - هيف ماقو « ةيروسلا ةروثلا معد» رمتؤم قف يرصملا سيئرلا كراش « رهشلا فاصتنا عمو

 عم ةيروسلا ةموكحلاو رصم نيب ةقالعلا عطق نلعأو ةيروسلا ةروثلا ملع عفرب - ًايصخش

 ءاظنلا دض يروسلا بعشلا ةرصن يف يرصملا شيجلا مادختسا ةيناكمإ ىلإ حيملتلا

 ءايتساب ةيجراخلا اياضقلا ىف شيجلا ماحقإب فافختسالا اذه ببستف مكاحلا

 هرود نأ ىلع هيف ددش ًانايب يلاتلا مويلا يف شيجلا ردصأ ثيح ؛ ةيركسعلا تادايقلا

 يقل وول بنحو يعول
 ىلإ فدهتو «درمت» مسا اهسفن ىلع تقلطأ ةيبابش ةلمح قالطنا عم كلذ نمازت

 نومئاقلا ددح دقو . يسرم سيئرلا يحنتب ةبلاطملا ضئارعلا نم نكم ددع ربكأ عمج

 نع ريبعتلل «ريرحتلا ناديم» ىلإ لوزنلل 00 وينوي نم نيثالثلا ةلمحلا 0

 ثدحلا قابتسا «نيملسملا ناوخإلا» ةكرح تلواح . ديعصتلا اذه مامأ « مهبلاطم

 سيئرلل اهدييأت نع ريبعتلل وينوي نم نيرشعلاو يناثلا يف يريهامج عمجت دقعب
 . كلذ قيقحم يف تحج دقو « يسرم

 ناديم» ىلإ اهيبأ ةركب ن نع ةيرصملا ريهامجلا تجرح «وينوي نم نيثالثلا يفو

 دقو « ىسرم سيئرلا ىحنتب «درق» ةلمح بلاطم دييأتل ةيسيئرلا تاحاسلاو «ريرحتلا

 ةيرضم نذل نسسس هنأ نلع همة دك ناطخ نيهادتل وع ةهجاوم ىسرم لواح

 عنمت مل (ةيعرشلا» هذه نكل عارتقالا قيدانص ربع اهيلع لصح ىتلا (ةيعرشلا» ةوقب

 معد نم يسيسلا حاتفلادبع لوأ قيرفلا ةحلسملا تاوقلل ماعلا دئاقلا عافدلا ريزو

 )١( -5-ه « ةيتيوكلا نطولا ةديرج  , 5١١8ه501١78-5-16,

 ايصال نا 1 [كفئبعااو ةيتيوكلا سيقلا ةديرج )غ0 1 1

 . /1١1-5-5١1١7 , ةيتيوكلا يارلا ةديرج
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 4/7 رظتنيس ىرصملا شيجلا نأ هيف نلعأ باطخ ربع سيئرلا ىحنتب ةبلاطملا ريهامجلا

 . لخدتي نأ لبق ةمزألا فارطأ قافتال ةعاس
 رطضا « هبصنمب كسمتلا ىلع سيئرلا رارصإو « رهاظتلا ىلع ريهامجلا رارصإ عمو

 - بختنملا - سيئرلا لزعب رماوألا هيف ردصأ نايب نالعإ ربع لخدتلل عافدلا ريزو

 ًاتقؤم سيئر روصنم يلدع ةيرصملا ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر نييعتو يسرم دمحم
 تاالافتحالا نم ةفصاع طسو «نيملسملا ناوخإلا» مكح ىهتنا كلذبو « دالبلل

 . ةيريهامجلا

 ةوطخلا هذه ةكرابم ىلإ - رطق ءانثتساب - ةيبرعلا جيلخلا لود تعراس دقو

 ةيبرغلا لودلا امأ ءرالود تارايلم ةرشعلا تزواجت غلابمب رصمل اهمعد نع نالعإلاو
 اهتربتعاو ةوطخلا هذهل اهتضراعم تدبأف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا اهسأر ىلعو

 ديدعلا كلذ دعب رصم تدهش دقو « ايطارقوميد بختنم سيئر ىلع ايركسع ابالقنا

 مت يذلا يسرم سيئرلا يديؤمو شيجلا يديؤم نيب مادصلاك ةرتوتملا ثادحألا نم
 ةءاربلا مكح رودص عم نمازتلاب «نيملسملا ناوخإلا» ميظنت تادايق لاقتعاو هلاقتعا
 . كرابم ينسح دمحم قباسلا سيئرلا ليبس ءالخإو

 بولغم الو بلاغ ال
 ريمألا ومس اهب ماق يتلا تارايزلا نم ةلسلس وينوي دهش « تبوكلا ىلإ ةدوعلابو

 ةيطغتب تارايزلا هذه تيظح دقو « دالبلا يف ىربكلا لئابقلل دمحألا حابص خيشلا

 . مكحلاو لااجعلا نيب ةيوقلا ةقالعلا ةدوع ىلإ تاراشإ نم اهيفاالل هاو ةيمالعإ

 موسرم ىلع ًاضارتعا ةقباسلا تاباختنالل لئابقلا هذه ضعب ةعطاقم دعب ًاصوصخو
 مهأ دحأو مزاوعلا ةليبق ميعز) عماج نب حالف خيشلا بلس دقو « دحاولا توصلا

 بيحرت ةديصق هئاقلإب ءاوضألا 1١١7( ربمسيد تاباختنا ىف ةعطاقملل نيمعادلا

 يل لاف ير الا ومي

 دالبلا روس ىرذ مزاوعلا دنعابحرم
 ديدلج مكح كتيردرريع يعم الو

 )١( ةيتيوكلا يارلا ةديرج «5١١7-6-14 .

 "همه



 دانعو ا يصب يجي مكح يبن الو
 ديعس نع دعاسم هدريام ملع ذخاو

 داديصت يات اول تماس اين دمبكلاو

 ديدحلا الإ ديدحلا لفي ام رصان وب اي يردنو

 - رظتنملا - اهمكح ةيروتسدلا ةمكحلا تردصأ « وينوي نم رشع سداسلا ىفو

 ةنجللا» ءاشنا ةيروتسد مدع ببسب 7١17 تاباختنا جئاتن ىلع مدقملا نعطلا لوبقب
 . «دحاولا توصلا» موسرم ةيروتسد ىلع ديكأتلا عم ؛ «تاباختنالل ايلعلا ةينطولا

 ةمكحملا تررب دقو « ةنس نم لقأ لالخ ةيناثلا ةرملل ةمألا سلجم لاطبإ مت هيلعو

 1 ىتآلاب «دحاولا توصلا» موسرم ةيروتسدب اهمكح

 لودلا نم ديدعلا ىف ةعبتم ةدعاق ىه بخانلل دحاولا توصلا ةدعاق نأ : الوأ»
 سلجم ا يف ليثمت نيل وكب نأب ةيلقألل حينت نأ اهنأش نمو « ةيطارقوميدلا

 ىلإ يمرت ةيقطنم دعاوق ىلع موقت امنإ ةمألا نع ةباينلا نا اصوصخ « يباينلا
 ةيبلغألا ىغطت ال ثيحب ىباينلا سلجملا ىف اهبعشت ىلع نيبخانلا ءارآ ليثمت

 ؛ ماعلا يأرلل ةقداص ةآرم يباينلا سلجلا ءيجي ىتح ةيلقألا ءارآ ىشالنت الو
 يبخان طغض نم حشرملا ريرحت ققحت نأ اضيأ ةدعاقلا هذه نأش نم نأ امك

 . هيلع مهريثأتو هترئاد

 دق ركذلا ةفلاس (ةيناثلا) ةداملا صن ىلع ليدعت نم موسرملا اذه هنمضت ام نأ : ايناث
 ام يف هنأ نع ًالضف « ةيباختنالا مهقوقح ىف نينطاوملا عيمج نيب ىواس

 ةقيرط ديدحت نم اهعبتي امو ةيباختنالا تاءارجإلا طبض رومأب قلعتي
 . اهيف لامكلا غولب ىلإ ليبس الو « ةيبسن اهتلادع نإف . تيوصتلا

 ةقاملا ةيزوفتس» عدس ىف 'ةموكللا نعظل ةمكحلا نفر ناسك خم نسيلا هنأ : اعلان
 ةيباختنالا رئاودلا ديدحت ةداعإب 7٠٠١5 ةنسل (47) مقر نوناقلا نم (ةيناثلا)
 اذإ اهليدعت يف رظنلا نعمي نأ ةيروتسدلا ةهجولا نم « ةمألا سلجم ةيوضعل
 ' . روتسدلا ىف ةررقملا ةينوناقلا ةادألاب كلذو « مارملاب ةيفاو ريغ تناك

 نم اعبتم ناك ماظن نع لودعلاو بخانلل دحاولا توصلا ةدعاقب ذلخألا نا : اعبار

 لبقي الو سمي ال قح ىلإ مجرتي ال « بخانلل تاوصألا ددعتب لبق

 . ةماع تيوصتلا ةقيرط ديدحت نوؤش ىف رارقتسا الو ةسادق ال ذإ , ليدعتلا
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 . ةصاخ ةيباختنالا نوؤشلا يفو

 لفي نملجتا ويضع نأ ىلغ ظنت يتلا زوعسنلا نم ٠١( م) ةداملا نع امأ : اهيفاخ

 نيكم وه صنلا اذه نم ضرغلا نإف « ةماعلا ةحلصملا ىعريو ؛ اهرسأب ةمألا

 ىلع راصتقالا ال , ةماعلا نوؤشلا يف يأرلا ءادبإو ةشقانملاو ملكتلا نم وضعلا

 ىتلا ةرئادلل هئادأ ىف اعضاخ نوكي الأو , ةيباختنالا هترئادب صتخي ام

 رضي ناو هيبقتالا ىارو نيتي نأ هيلع يعحرا ضنلا كلذ اللا ناو هدفا
 لمتحي نأ نكمي ال صنلا اذهو « مهاوس نود مهحلاصم ةاعارم ىلع هتمهم
 . دافملا اذه نم رثكأ ًاريسفت

 ةقيرطو ةيباختنالا رئاودلا ديدحت ىف رمألا نأب ةلاحلا هذه ىف لوقلل هجو ال : ًاسداس
 زوجي ال هنأو « ةيعيرشتلا مهتفصب ةمألا باونب طونم باختنالا يف تيوصتلا
 ةحلصم ناونلل لباقملا ىف هناذإ ءاهتحلصم قفاوي امب هليدعت ةموكحلل
 يف تاباحختنالا يف مهسفنأ اوحشري ااا ايضا يقر
 اذه يف حرتقم ىلإ رظنلا نعمي نأ بئانلا نم داري فيكف ذ ,مايألا لبقتسم
 سمي ال ليدعتلا اذه نأ اني لصاحلاو , حشرملا نيع نود عرشملا نيعب رمألا

 ةقيرطب قلعتي ماظنب ماظن لادبتساب ناك امنإو « ةيباختنالا رئاودلا دودح

 سلجملا ىف اليثمت ةيلقألاو ةيبلغألل ققحي امب باختنالا ىف تيوصتتلا
 ْ ْ . «ىباينلا

 «تاباخنالل ايلعلا ةينطولا ةنجللا» ءاشنا ةيروتسد مدعب اهمكح بابسأ نع امأ

 : ةمكحملا تلاقف

 . ةنجللا هذه ءاشنإب صخي ام يف ءاوس ميظنتلاب اهلوانت يتلا لئاسملا يف سجل

 ةمألا سلجم ءاضعأ سىاختنا نوناق ىلع تاليدعتلا ضعب لاخدإب قلعتي ام وأ

 الو لجاع ىعي يعي ررشت ءارجإ ذاختا ىف عارسالا بجوي ام« . ةنجللا هذه ءاشنأ ةبسانم

 ال عقاولا نأل كلذ فالخب ءاعدالا ةموكحلل نكمي ال هناو «راظتنالاو ةانألا لمحتي
 ىه (ايلعلا ةلودلا ةحلصم) نا روصت نكمي ال هنا امك . ءاعدالا اذه ىلع اهدعاسي

 نا ذإ  موسرملا اذهل ةيحاضيإلا ةركذملاب ءاج ام وحن ىلع هرادصإ ىلإ تعد ىتلا
 ةنحل ءاشنا ضحم ىف لزتخت نا نم اردق ىلعأو انأش مظعأ دالبلل ايلعلا ةحلصملا

 . «تاباختنالا يف ةيفافشلاو ةهازنلا نم ديزملل اقيقحت

 ها/ "١



 صن ىلع ارفاس اجورخ - رمألا ةقيقح يف - لثمي امنإ موسرملا اذه نا لصاحلاو»

 ةملكل ءالعإ هناو « ةداملا هذه اهلجأ نم تعضو ىتلا ضارغألا ىلعو (ا/١) ةداملا
 مدعب ءاضقلا قح دقف « هماكحأ ىلع الوزنو هلابك هيمو ىلع ةظفاحلاو روتسدلا

 . «ركذلا فلاس 7١١7 ةنسل )7١( مقر نوناقب موسرملا ةيروتسد

 : هيف لاق نينطاوملل ايريمأ ًاباطخ ريمألا ومس ىقلأ ء هسفن مويلا ءاسم يفو

 ةمكحما مكح رطاخخ بيط نع لبقأ يننأب لبق نم هتلق ام مويلا مكل رركأ»
 امارتحاو الالجا هل لاثتمالاو همارتحا ىلإ نينطاوملا عيمج وعدأو ناك ايأ ةيروتسدلا

 فوسو امئاد هيلع انصرح ام وهو انروتسدب امازتلاو هتلزنمل ءالعاو خماشلا انئاضقل

 . «هللا نوعب هيلع صرحن لظن

 رصتنم اهيف ةكرعم نكت مل اهنكلو ةريرم ةبرجت ناك دالبلا هتدهش ام نإ»
 ةرصتنملا يه هقيفوتو هللا لضفب تيوكلاف « بولغمو بلاغ اهيف ةلزانم الو « موزهمو
 . «ةزئافلا ىهو

 ادهاج لمعأو مهمومه لمحأ عيمجلل دلاوو لوؤسمك ىفقوم نم ىننإلا

 . قالطالا ىلع دحأ ىلع ادقح الو ةنيغض لمحأ ال يننأب هللا دهشأ مهداعسإل
 عم همحالتو مكاحلا فطاعت نإو ؟هئانبأل ةمحرلاو ةدوملاو ةبحلا ريغ بألا فرعي لهو

 ىلع اهب كسمتتنو اهانثراوت يتيوكلا انعمتجم يف ةيساسأ ةمس مهعم هطابتراو هبعش

 . «لايجألا رم

 انب ةطيحما ثراوكلا رورش نم اننطو ةيامح ةنهارلا ةلحرملا يف انتايولوأ ىلوأ نإ»
 قد الز ردعماو علا اع ونبلا ياسا زعقلا كنق ةتيضتخو درا ةكيتاو ظمأ ةنادعفو
 ىلتف نر طقس ءانرع أل كاسم يع ىنارشخل اوبر امذلا ريشنقو دايس كاليتورةذلحلا
 ىلاعت لاق . ةاجنلل ابلط مهناطوأ نورجهي نيدرشملا نييالمو « موي لك ىحرجو
 ترفكف ناكم لك نم ادغر اهقزر اهيتأي ةنئمطم ةنمآ تناك ةيرق الثم هللا برضو)

 . ««نوعنصي اوناك امب فوخلاو عوجلا سابل هللا اهقاذأف هللا معنأب

 توععلاو 1( رئاودلا» ماظنب ةديدج تاباختنا دقعل ةوعدلا تمت كلذبو

 هعوقوو مويلا اذه سقط ةرارح معرو ع ١ ويلوي نم نيرشعلاو عباسلا يف «دحاولا
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 لئابقلا يلثم لاصيإ يف «دحاولا توصلا» ةيلآ حاجن نع جئاتنلا ترفسأ دقو «. ١

 ١١ ىلإ سلجم اب ةلثمملا لئابقلا ددع لصوو « نيوادعلاو لوهسلاو دلاوخ اك اددع لقألا

 . (7١ةقباسلا تاباختنالا اتعطاق نيتللا ريطمو مزاوعلا اتليبق اهيف نمب « ةليبق
 صلقت ثيح « ةيعيشلا ةفئاطلا تناكف تاباختنالا هذه نم نيرساخلا زربأ امأ

 وتو ىلا تاركا ىلإ 011 ريس واحتج ىف انتا اذا وم ةفيقلا نات لع
 ليكدت قمح كراس باخ عيللا ينلكت ريمالا ومس ءاغأ كلذ هنو "و
 . (7ةيلخادلا ةرازو ىلإ حابصلا دمحلا دلاخلا دمحم خيشلا اهيف داع ةديدج ةموكح

 اهيف تأجاف ىتلا ىلوألا هتسلج ةمألا سلجم دقع . سطسغأ نم سداسلا ىفو

 باسح ىلع سلجما ةسائرل اغلا قوزرم بئانلا ةحلصا تيوصقلاب عيمدللا ةموكحلا
 قوزرم حبصأ كلذبو « دشارلا يلع 5١١7( ربمسيد) قباسلا ةمألا سلجم سيئر

 ثادحألا هذه تنمازت دقو« (؟)تيوكلا خيرات ىف أنس ةمأ سلجم سيئر رغصأ مناغلا

 وفعلاب هرارق ريمألا ومس هيف ردصأ يذلاو « ديعسلا رطفلا ديعب نينطاوملا لافتحا عم
 . «ةيريمألا تاذلاب ساسملا» اياضقب نيموكحملا لك نع

 )١( ةيتيوكلا نطولا ةديرج « 9؟9-/ا3١1١7-1 ,

 . 17١3-ا/-99  ةيتيوكلا يارلا ةديرج (؟)

 ناك ثيح « هل نيبرقملا مهأ دحأو حابصلا ىلعلا ملاس خيشلا رهص حابصلا دمحلا دلاخلا دمحم خيشلا (*)

 . حابصلا دمحألا رباج خيشلا ريمألا ومس ةافو تعبت يتلا «مكحلا ةمزأ» يف ةيمهألا غلاب رود هل

 سلجملا سيئر قيقش نبا وهو . مناغلا ناينث يلع قباسلا بئانلا نبا وه اغلا ىلع قوزرم بئانلا (:)

 مساج ديسلا قبسألا ةمألا سلجم سيئر ةقيقش نبا وهو « مناغلا ناينث فيطللادبع ديسلا يسيسأتلا

 توصلا موسرم يف نينعاطلا لئاوأ نم ناكو «ينطولا لمعلا» ةلتك باون زربأ وهو . يفارخلا دمحم

 ١8 لباقم ةسائرلا تاباختنا يف ًاتوص 75 ىلع لصح دقو « 73١17 ربمسيد تاباخختنا دعب دحاولا

 ."دشارلا ىلع ةنسفانمل ًاتوض
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 سوفنو « ىجراخلا ناودعلا هرمد دلب « لالتحالا ةبرجت نم تيوكلا تجرخ اذكه

 سوفنو « ةليلق تاونس لالخ هئانب ةداعإ نم هؤانبأ نكمت دلب « ةبرجتلا ةواسق اهترّمد
 ثيح نم تداع لالتحالا لفاحجف « ةليوط تاونس رورم دعب اهتاحارج لمدنت مل

 فلتخي « مويلا يتيوكلا ناسنإلا نيوكتف . اهعم دوعتل اهراثآ كرتن مل اننكل « تءاج
 . لالتحالا لبق ام (يتيوك» نع

 نإ لب . طقف يجراخلا ودعلا نم تأت مل اهتبوعص نكل « ةبعص ةبرجت يه . . معن
 دلب رمألا ةياهن ىف تيوكلاف « اهمامأ ةيقيقحلا انتاردق تاروع فاشكنا اهيف ام بعصأ

 رع ةزدلقلا هلا سلوق ودعيت ةنقق عرارلكوو ةفيضاركو ةعزاذا كاردقوقو ريقتم
 نم لئاهلا مكلا اذه دوجو عم ًاصوصخو « ةداجلا ةيجراخلا تاديدهتلا ةهجاوم
 . ةكباشتملا ةيلخادلا تاعارصلا

 ةيتاذلا ةردقلا كلم ةلود تيوكلا له . . وه هسفنب هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو

 ءابتخالا ىلإ امئاد جاتحتس اهنأ مأ ؟لالقتسالا ىلع ظافحلا عم رارمتسالا ىلع

 - طفنلا راعسأ عافترا ببسب - مويلا ةرداق تناك نإو ؟ةيجراخلا ةيامحلا عرد فلخ

 كلذ ىلع اهتردق نمضي يذلا امف « ةيامحلا هذه ريفوتل ةظهابلا نامثألا نيمأت ىلع

 برغلاو قرشلا لوقع لصوت ببسب طفنلا ليمارب راعسأ تطبه ءاوس ؟لبقتسملا يف

 ؟!هبوضن لاح ىف وأ « هل لئادب ىلإ

 فيك « كلذ نم مهألا لب ؟ةلاحلا هذه يف اهسفن نع تيوكلا عفادتس فيك
 ىلع نكسي نمل همدقت يذلا ىشيعملا ىوتسملاو ةيهافرلا ىلع تيوكلا ظفاحتس

 لهو ؟لخدلل ةليدب رداصم نع - مكحلا وأ - ةموكحلا ثحبتس له ؟اهضرأ
 مويلا تاعارص نأ مأ ؟ةديدجلا ةيشيعملا فورظلا عم ملقأتلا نم بعشلا نكمتيس

 ؟لاتتقا ىلإ لوحتتو مقافتتس

  لايخلا جسن نم تأي مل هتركذ ام نكل « ةغلابملاو ليوهتلاب ضعبلا ينمهتي دق

 « قزمتي انبيبح نانبل كانهو « مذرشتت انتراج نيرحبلا هذهو « لتتقي انقوف قارعلا اذهف

 . . نميلاو ايبيلو رصم ىلإ بارخلاو رامدلا اذه دتميو « رّمدَت ةبورعلا ايروس هبناجبو
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 يتيوكلا نطاوملا له ؛ ةحارصب اتينفتأ لأسنل وأ ؟مهنم ًالاح لضفأ نع لهف

 هذه ينطاوم نم ةينطو رثكأ يتيوكلا نطاوملا له ؟لودلا هذه ينطاوم نم ًاركف قمعأ

 اذإف ؟لودلا هذه ينطاوم 5 ًامرطتاو ةيرصنعو ةيفئاط لقأ يتيوكلا نطاوملا له ؟لودلا

 ءالؤه نع زيمتي ال ىتيوكلا نأ .. ىه تاالؤاستلا هذه نع ةحضاولا ةباجإلا تناك

 ليتف لاعتشا دنع مهكلسم كلسي نل هنأ ىلإ نئمطن انلعجي يذلا امف « ءيشب

 ؟ ةنتفلا

 ماظنلاو روتسدلا «ةكرب»ب ةيمحم تيوكلا نأب ةلئسألا هذه نع ضعبلا لاجأ

 ًامئاد د مهبيجأو ) ةمكاحلا ةرسألا ءارمأل (ةيبسنلا) ) ةلادعلا ىلإ ةفاضإلاب 0 يسارع

 ةمكاحلا ةرسألا ءارمأو يطارقوميدلا ماظنلاو روتسدلل ع يتلا يه طفنلا «تاكرب» نأب

 لاومألا هذه حش لاح ىفو « ضرألا هذه ينكاسل (ايبسن :) حيرملا ةايحلا طمن ريفوت

 بتتارتضلا لاومأ عفد يف نطاوملا مهاسي تيد 4 قعيبطلا اهعضو نعل ةلداعملا ةدوعو

 هيلع بعصيس ذخألا داتعا نمف بقع ىلع ار عاضوألا تلق دعوس# ةلودلل

 نم هنكمي يذلا دهجلا لذب هيلع بعصيس «دهج الب» ءاطعلا داتعا نمو « ءاطعلا

 . ءاطعلا

 لبقتسم لوح « ىلقع باب قرطي 0 ا ةلعسأ

 خيرات ةءارك رم يقروحو تنأو نأ نكعأ نتج 2« ناتكلا اذه تبتك اذهلو « تيوكلا

 يف ًادبن نأ اس مويلا اننكميو « ضيرملا اذهل «يبطلا فلملا» لقنل وأ ؛ دلبلا اذه

 يف تيوكلا نوكت نأ ديرن نيأ « ةاباحم الو ةلماجم الب لبقتسملا ىف يدجلا ريكفتلا

 يسايسلا ماظنلا لهو ؟العف هديرن ام ىلإ لصت نأ تيوكلل نكمي لهو ؟لبقتسملا

 يف حلصت ال دق 18644 ماعل ةحلاصلا «ةيناطيربلا ةيامحلا» ةدهاعم نأب فارتعالاو

 امو 645 ماعلل حلصي ال دق ماعل حلاصلا ةقمنملا تارابعلا روتسدو «ه« ١

 ؟هذعب

 انه نمو « ثدحيس ام ددحيس نم نحن انئنكل « ثدح ام ئراقلا دجيس انه

 ريكفتلا هقتاع ىلع ذخألا « ةباتكلاو ريكفتلا ىلع ةيقطنم ةردق هيدل نم لك وعدأ

 لذب ٠ ملسألا قيرطلا ىف انتادوهجم عضنل لبقتسملا «تيوك» لوح ةباتكلاو

 . لالتخالا نمز يف 3 لاقلاو ليقلا يف لاغشنالا
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