
 تا

0 



8 
1 
. 
- 

1 - 

76 

2 
1 



 "< ال الل | 1 2ضظض 0 انآ © 0 )ل5 7111١060 1510 )ل 1510© ازال ا/ ْمك ١ 0 )ل

 ه4 0
 لالتحالا ىلإ روتسدلا نم

0 
 ”قازرألا عطق الو

 كل ل

 0101010 ا ا ا

 00 اذه ثدحتيو :؟١0؟ ماعلا ةياهن ىتح ةأشنلا ذنم يسايسلا تيوكلا

 لا م

 لل ل ا ل ل ا لا ا ماعلا

 3 8 كاكا 11 ا : كا ( 71د

 : 0 16 ا

 جوي 91 _ هن ا /

 2 را تا
 5-١ 7856144 989 انجل اور زباب



 تيوكلا
 نم الا ىلإ روتسدلا لالتح



 خيرات /لالتحالا ىلإ روتسدلا نم تيوكلا

 2013 «ىلوألا ةعبطلا

 : يسيئرلا زكرملا

 ؛ ملاس نب ديع ةيانب « عيانصلا « توريب

 00961 1 752308 / 8 سكافتاه ؛ 5460-11 ب .ص

 : ندرألا يف عيزوتلا

 عيزوتلاو رشدلل سرافلا راد
 00962 6 1 سك افتاه 2( 00962 6 5605432 فتاه « 9157 ب .ص « نامع

 11211-18 : 020215(1210م600165 .«ملح

 نيالثالل هلع م0 مل 5.2017 : ينو رتكلألا رادلا عقوم
 051125212186.6051(1215 فرش دمحم نانفلا :فالغلا ميمصت

 رشنلاو تاساردلل ةّيبرعلا ةسّسؤملا : يئوضلا فصلا

 نائبل « توريب / سرب وكه : يعابطلا ذيفنتلا

 طظاا ءاعطخو :عوعزتن عل. 38[ مدت 01 طلتك طوملع مقإن طع ءعمرملاتععل, 560:عل 10
 2 1ءاملءالو] دالداعمت 05 عمصكتملل اعل غطت همزن 1معل هلع طال جزل ممعولو ا11(طماتأ

 م1016 معوطص1دد10م 10 امنمع 01 طع مانطاتذطغا.

 يف هنيزخت وأ « هنم ءزج يأ وأ باتكلا اذه رادصإ ةداعإب حمسي ال . ةظوفحم قوقحلا عيمج
 .رشانلا نم قبسم نذإ نود « لاكشألا نم لكش ّيأب هلقنوأ « تامولعملا ةداعتسا قاطن

 (وهسي ال نم لج»

 :يلاتلا ناونعلا ىلع هتلسارم نكمي بتاكلا عم لصاوتلاو باتكلا ىلع تاظحالملا ءادبإل
211101111111130 111111 

1581/1: 978-614-419-365-5 



 مه 5 05 807
 ١

 تيوكلا
 لالتحالا ىلإ روتسدلا نم

 يفسويلا دمحم





 «باَبلألا يلوأل ةربع مهِصّصَق يف





 ءادذهإ

 حور ىلإ

 هتفرعو ينأر نم
 و

 هفرعأ ملو ينري مل نم
 و

 اهفرعأ ملو ينتأر نم
 و

 ينفرعي ملو هتيأر نم
 و

 اهتفرعو ينتأر نم

 و

 اهقارفل يبلق رطفنا

 . .. ةيجروق

 . . مناخ





 تانوكعلا

 ءادهإ

 و

 ركش

 لخدم

 ةمدقملا

 روتسدلا : لوألا لصفلا

 ملاسلا حابص : يناثلا لصفلا

 دمحألا رباج : ثلاثلا لصفلا

 يقارعلا لالتحالا : عبارلا لصفلا

 ةمتاخلا

١ 

19 

1 

 /ا/

1 

8 





 و

 ىحوي ىنظ ناكو « ياتكلا اذه ةباتكب أدبأ نأ لبق تالاقملا نم تائملا تبتك
 نانا تعال ىلع ب ريخجا ةنفتشلا ىو طا كالا كل: امعلا اذه ةلوهشتا اهنا لإ
 زرظعألا وكلت ىف اه يعضاو## لاقلا ةباتك نم ريثكب بعصأ ساتكلا ةباتك

 لصحتو رشنتو بتكت تنأ لاقملا يفف « 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
 : ةرفاضلا كدتاكح رهسبو ةنفكاتلا كايا رفعتيع ةيروق :تناداقتناو تاقتلمكو ةؤفر
 لعفلاب تنكمت ىتلا ء« لسكلاو سأيلا تابون ىلإ - امئاد - بتاكلا ضرعي ام اذهو
 . . اهتدالو لبق ةيباتكلا لامعألا نم ريثكلا دأو نم

 للملاو لسكلاب باصأ تنك ًاضيأ ىنأب فارتعالا ىف ةضاضغ دجأ ال , كلذلو
 نكمتأل نكأ ملو « باتكلا اذه ةباتك يف اهتيضق يتلا عبرألا تاوئسلا لالخ سأيلاو
 ةلصاومب ىلع ةبحألا حاحلاإو . ءاقدصألا عيجشت الول ينيع نم ساعنلا ضفن نم

 ينلعجي ام اذهو « هتءارقب عاتمتساللاو « هتيؤر نم اونكمتي يك ةياهنلا ىتح لمعلا
 «ساتكلا» نع ةباينلابو « يسفن نع ةلاصألاب مهركش ل تاحفصلا هذه صصخأ

 ءاوس « مهمعد الول؛ ةدوجلا هذهبو « ةظحللا هذه يف مكيديأ نيب نوكيل نكي مل يذلا

 ينم بلطب « ةفداصم وأ 007 « ةلماجم وأ انذاضا اوقف وأ اذا معدل اذه ناك

 رفا وأ

 «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 « فرش دمحم نانفلا

 الو « باتكلل يوغللا حيحصتتلاب اماق نيذللا «رطم ميهاربا ذاتسألاو يعيبر دلاخ



 رهام ذاتسألا مهسأر ىلعو ءرشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملاب نيلماعلا انه ىسنأ

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

 مل ىتلا « مينغلا ةميد ةذاتسألاو « تاينينامشلا ة ةرتفب ةقلعتملا قئاثولا نم لماك فيشرأ

  مدق يذلا « نايلع ةزمح ريبكلا ذاتسألاو « تاينيتسلا ةرتف رداصمب باتكلا ىلع لخبت

 « ينيسحلا ددوحم داعش الا كلذ يف كرتشاو « تاينيعستلا ةرتف رداصم باتكلل

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

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

 . اضر وب لسابو « مساجلا دلاتخو , غارج هللادبعو , يلعلا دامعو
 دولخ ةذاتسألاو « يفرعم بنيز ةذاتسألاو ء رمعلا ماهلإ ةذاتسألا ىلإ ةفاضإلاب

 يفصلا لصيف روتكدلا ؛ ةنيمثلا حئاصنلاو ةروشملا يل مدق نمل ركشلا لكو . يمزاعلا
 بتاكلا ةاعسألاو . يدامحلا ىاهولادبع ىئاورلا ذاتسألاو « قارج نيسح روتكدلاو
 نافع الو ليأ راب ذا هن الاوبو ىوسولا ليحأ ةافسالا سزاقأو فاخر يسع
 يرو دمعي داتجب الا 4 نامكملا يديم" ةئاوزلا فاق لاو علت قؤردكا ةنيدوعلا

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

 « يرجاهلا فون ةذاتسألاو « حادبلا ينامأ ةقيدصلا ةذاتسألا , هومعدف يبو هب اونمأ

 رماع ةذتاسألا ءاقدصألاو ,. ىضوعلا نانح ةذاتسألاو « رصانلا ىبيب ةذاتسألاو

 . دسأ نيسحو « مناغلا لعشمو « ىقيتعلا زيزعلادبعو « لالهلا

 00 الو

 سيلو ًاريخأو . لمعلا يف يئالمزو ةريبكلاو ةريغصلا يتلئاع مهسأر ىلعو « باتكلا
 لصاوتلا هسفن ىلع فاك 5 فاتكلا ارقيس نم لكل «ًامدقم» ركشلاب مدقتأ 5 ارخآ

 اياجتإ سك عيعس يتلا « ةيقطنملا تاداقتنالاو « ةيحيحصتلا تاظحالملا ءادبإل يعم

 . كلذ هللا يل ءاش نإ ةمداقلا تاعبطلا ىلع

 ا
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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 رخآو , يميلقإ عارص كاذو . يلخاد ناقتحا اذهف . ةعراستملا

 دنج دقف « هب لغشنت الو . هلغشت اهلك « ىملاع رايهنا هبقعيف « ىموق انه رمتؤمو
 لعف درو انه لعف نيب , هتايح ترم اذكه « هنذأتست مل يهو . اهعم لعافتلل هسفن
 ال وهف  اهنم بارتقالاب متهي مل هنإ لب . اهفرعي دعي ملو . هسفن يسن ىتح , كانه
 اهتاروطتو . ةمحازتملا ثادحألا ةآرم نع اديعب ء اهتميقب رعشي الو , هسفن ىري

 :. ةغراستملا

 , نمزلا تابرض ىقلتي حبصأ « نسلا لماوعل خوضرلاو ؛ مايألا رورم عم
 , انايحأ هركس فئاكتيو « انيح همد طغض عفتريف « ملعي ال ثيح نم اهلبقتسي
 ةقحالمب اهبعتأ نأ دعب . هئاضعأ لذاخت نم بعت . سرطضيو ةلفحلاب هبلق كرتشيف

 :ةسار أ دهب ةعراتتلاا اهتاروطتو ع ةمحاوتملا نضازمالل اريعسأ راضو# ثا دحألا
 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 ءركسلل نيلوسنأ اذهف ء تمحدزا اهتاعرج

 مونلا ىلع ارداق دعي مل وهف ء ةجعزملا لوبلا تاردم ىلإ ةفاضإ . بلقلل نيربسأ
 . ءاودلا يطاعت نع فقوتلا ررق اذهلو , ةحارلا تيب ةرايزل ةرمتسملا هتجاح ببسب
 . ءالبلا هب لح ىتح

 . يناثلا عوبسألا ىلع بلغتي مل ءودهلا نكل . ءودهب لوألا عوبسألا رم

 ىف يردصلا هصفق ةكرح تعراست « هسافنأ تقنتخاو . ليللا ىف هردص قاضف

 + ذاق 0ك اظرواقلا اكو ادني# ا رجيم زم لق حبش فدك د الا قنادر هع فنكلا
 انه مدلا خضي « عاضوألا ىلع ةرطيسلل دهتجا يذلا . هبلق تاقد تعراست



 نيتسو ةئملا هبلق تابرض تزواجتو ء همد طغض دعاصت . ىودج اللب . كانهو

 . ةقيق دلا ىف . . . ةبرض

 ايشغم طقسف . هيعو ىلع هؤاقبإ بعصلا نم حبصأو « لادتعالاب هيعو ذحخأ
  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 , 568 ةراتو « ٠٠١ ةرات , هزواجتيو فقسلا بعادي . هطغض

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

 ري ملف ء هضرم خيرات نع لأسي ملو , انبحاص صحفي ملف « اهتاروطت تعراستو
 ةرطيسلل دحاو لح همامأ حبصأف , ةمحازتملا اهتاعرج ديعاومو « ءاودلا ةمئاق
 ... ةعراستملا ثادحألا طسو « همد ىلع

 رمتسيل حفاكو « ةمواقملا هبلق لواح , هطغضل ًادح عضيل « لاردنألا هل بلط
 طبهو . ةهجاوملا نم بلقلا بحسناف ءرصتنا راقعلا نأ الإ .هماهم ءادأ ىف

 توئساو . ءاضيبلا ةيارلا تعفترا مث « نيرشع ىلإ اهنمو « 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 تنلاكت ىتح ءاةعراستملا اهتاروظتو « ةمحازتملا تادحالاب
 اهنم لك برضي « ةيبناج ضارعأ يتأت ءاود لك عمو « ءاودلا يتأي ضرم لك عمو
 تحبصأ « ينمأ تالفناو « يموكح عايضف « يلخاد ماسقناو « يميلقإ عارص « رخآلا

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

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

 ام لك بيبطلا هيف دجيس « تيوكلل ىبطلا فلملا وه « ةطاسبب « ياتكلا اذه
 نق تنهي تلا .فاوعلا ىف امون ةضرسرت رك ود اننا نقف نق قرع
 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

 . . . اضيأ اهتازيممو « ةلحرم لك تايدحت « ةلود

1 



 فاشتكا ةداعإ بيبطلا ىلع رفوتس . فلملا اذه ةءارقو , خيراتلا اذه 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 ءأدب
 كجالعو . ةقد رثكأ كصيخشت نوكيل , عورفلا لبق روذجلا « جئاتنلا لبق بابسألا

 ظ . . . ةيلعاف رثكأ

 - يسايسلا تيوكلا خيرات يف ةصتخما - بتكلا نم هريغ نع باتكلا زيمب ام امأ

 : ىتآلا وهف

 اذه امأ ء ةددحم ثادحأ وأ تارتف ةجلاعمب خيراتلا بتك بلغأ صصختت ١-

 لوصو ذنم يسايسلا تيوكلا خيرات يطغيف (ةثالثلا هئازجأب) باتكلا

 2 م5١١7 ماعلا ةياهن ىلإ م١١2١ ماعلا يف «نيرقلا» ىلإ (حابص لآ) بوتعلا

 ٍ . رخآ باتك اهطغي مل ةرتف يهو
 لسلستلا نم الدب اهثودحل ىنمزلا لسلستلاب ثادحألا لوانتب باتكلا زيمتي -؟

 عرافقلا ىلع لهسيس ام اذهو# ئرخألا تكلا هانبست ئذلا نعوضوملا
 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 باتكلا ةءارق ياكم 0

 . ىرخألا لحارملا نع ةلقتسم ةلحرم جلاعي لصف لك نأ الإ « ًايخيرات
 ال ىتح « هتاليلحتو بتاكلا تاقيلعتب هقاحلإ نود ثدحلا ىلع سباتكلا زكري -5

 ٍ . ىتاذلا جاتنتسالاو ليلحتلا ةعتم ئراقلا ىلع دسفي

 ىلع اضيأ زكري هنإف « يسايسلا تيوكلا خيرات يف باتكلا صاصتخا مغر -ه

 علطيس كلذبو « ةيلحملا تاساكعنالا تاذ ةيميلقإلاو ةيملاعلا ثادحألا
 ثدحلل ةيميلقإلا داعبألاو ؛ ىميلقإلا ثدحلل ةيلحملا داعبألا ىلع ئراقلا

 ٠ . ىلحما
 يف باتكلل - ةلوهسب - ةرفاوتم نكت مل يتلا ةثيدحلا رداصملا مادختسا -5

 سكيليكيولا قئاثوو ةيناطيربلا قئاثولاو ةينويزفلتلا تالباقملاك . قباسلا
 . تنرتن إلا عقاومو

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

 هايصافتو ةداعبأ (لكب كدتللا ةعراعم نع نئراقلا قكمفي تح« ةظوقو



 . ةطاحإلا يف لامكلاو , مهفلا يف ةدايزلل

 ةرثؤملا ىرخألا داعب ألا لامهإ نود « ثدحلل ىسايسلا دعبلا ىلع زيكرتلا -8

 . رشابم ريغ قيرطب ةيسايسلا ةلاحلا ىلع
 ةقّنوملاو ةبوتكملا رداصملا ىلع صرحلاو ةيهفشلا تاياورلا ىلع دامتعالا مدع -4

 ةلوادتملا تاياورلا نم ريثكلا ركذ نع ىعانتما ىف ةريخألا ةطقنلا تببست دقو

 يف كلذ ببست ًاضيأ « ةمولعملا ةيقادصم ىلع ًاصرح (قيثوت نود) يهفش لكشب
 «دق» اذه نأب رارقإلا عم . ةمولعملل ردصمك ةيصخخشلا تالباقملا ىلع دانتسالا مدع
 نمف . فعضلا طاقن نع ثيدحلا دنعو « ياتكلا ىف فعضلا طاقن دحأ ربتعي

 ةييسرلا كان اظطا هجرك تارك دهن قراقلا هيمصع هلق ياللا: للملا ىلإ ناغألا نكملا
 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 ء اهنم مهفقاوم بابسأو ثادحألا ىلع اوقلعي وأ مهتاركذم اوبتكي مل اهباحصأ

 اذه رظن ةهجو اهنم صلختسن نأ نكمي ىتلا ةيمسرلا تاباطخلا ىوس انمامأ دعي

 ْ تيدا نوسة دز رطل
 عم . اهردصم ركذ نود باتكلا يف ةمولعم يأ ركذ مدع ىلع تصرح دقو

 تصرح كلذلو « ةمولعملا ةحص ةرورضلاب ىنعي ال «(ردصم» دوجو نأ ىلع .ةيدغتلا

 ةرايقاإلا ىلع نعل هينفر تو ردع مرتك نسدك اهرلقلا نضع ني دكاملا ىلع
 ىلع تاظحالملا مهأ امأ . ةجاحلا دنع هيلع ةظحالم عضو وأ ردصملا فعض ىلإ

 : ىتآلا ىهف رداصملا

 رجملا تيراقلا رك درج ىتلاسأ عتق يدالانلا .ةقزاغلا ىلظ و نادكلا ايصال
 . طقف ةجاحلا دنع

 .ناماولا يف ةفبطلا مكر ردد مدعو يكمل ةعط نم رثكأ دوجو لاح يف -7
  ىلوألا ةعبطلا يه ةمدختسملا ةخسنلا نأب ايئاقلت ملعي نأ ئراقلا ىلعف
 ْ] . شماهلا يف كلذ ركذ متيس ىرخألا تاعبطلا مادختسا لاح ىفو

 احوضو رثكأ نوكت ىتح اهبيترت ةداعإو تاسابتقالا ضعب ليدعت مت -؟

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



 ١ (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

 «ةهينرتلا ةداعإو

 , ءامسألاو تامولعملاو ثادحألا ضعب ركذ يف ًاريثك تددرت ىيننأب انه فرتعأو
 تزيحت يننأ الإ  اهركذ ةجيتن داقتناو بعاتم نم هل ضرعتأس امب ةقبسملا يتفرعم

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

 دقنلل ضرعتلا نم يتفاخم ىلع ىرافلا تحت احا ىف ىعر ترصتا كلذبو

 نم لكش يأب دصقأ مل ينأ لش يدسشتلا و :ليكاسلا عم كلذ لوقأ « بعاتملاو

 ىلع انأو « باتكلا يف اهركذ مت ةلئاع وأ ةئف وأ صخش يأ ىلإ ةءاسإلا لاكشألا

 - ةلبقملا تاعبطلا ىف - تحف رع 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 يف ةمئادلا يتبعغرلو :لامكلل امئاذ ىعسأ ينأل كلذب موقأ

 + ةححفرتك و هعقو. خنق ربع تايكإلا قلع الدش سلف صقاون وأ بويع

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

 ةيفرعملا ةلصحملا ىلع لمعلا اذه هكرتيس يذلا (يباجيإلا) رثآلاب يتقث الولو . هركف

 . هزيهجت يف ىتايح نم تاونس عبرأ تيضقو هب مايقلا تفلكت امل ئراقلل
 ؟باتكلا اذه نمل وهو مهم لاؤس ىتأي . ئراقلا نع ثيدحلا دنعو

 دنع داو يس ةعيمما نال عيمجلل باتكلا اذه نأ يه لاؤسلا نع يتباجإ

 : ةيلاتلا تائفلا

 ١- ًاصوصخ تيوكلا خيراتو « خيراتلاب مامتها هيدل صخش لك .
 . ًاصوصخخ تيوكلا يف ةسايسلاو . ةسايسلاب مامتها هيدل صخش لك 7

 حلصي وهو , ًاصوصخ يسايسلا اهخيراتو , تيوكلاب مامتها هيدل صخش لك 3
 ةطلنسلا تع ايقعا و ير اداملاو ع اهفاكلا ةجلظل اهتورات امام هموم توك نأ



 رامغ ضوخل نيحماطلا اميس الو  ءاوس دح ىلع ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا

 نييجيلخلا ءاقشألا دنع ىربك ةيمهأ باتكلل نوكيس ًاضيأ « يسايسلا لاجا
 لقنل نيسمحتملا ةصاخبو « يخيراتلاو يسايسلا نأشلاب نيمتهملا برعلاو

 . مهرايد ىلإ ةيتيوكلا ةيطارقوميدلا ةبرجت

 ؛ لمعلا اذهب ةيتيوكلا ةبتكملا ءارثإ يف تقفو دق نوكأ نأ ىنمتأ « ماتخلا يفو

 َ راهدزالاو مدقتلاو ةرعلا هل ىنمأ يذلا بيبحلا

 "ا *« ىفسويلا دمحم



 هم دعم

 تيوكلا
 لالتحالا ىلإ روتسدلا نم

 يف لوانتت ءازجأ ةثالث نم ةنوكم ةلسلس نم يناشلا ءزجلا وه ياتكلا اذه

 اذه ثدحتيو « 75١١7 ماعلا ةياهن ىتح ةأشنلا ذنم يسايسلا تيوكلا خيرات اهعومجم

 ةنحجل» ليكشتو «يسيسأتلا سلجملا» عامتجا ةيادب نم ةدتمملا ةرتفلا نع ءزجلا

 7١ يف ىقارعلا لالتحالا نم تيوكلا ريرحت ىلإ ١157 ماعلا ةيادب ىف «روتسدلا

 نم اهيف ام لكب ةلحرملا هذهل ىربكلا ةيمهألا ئراقلا ىلع ىفخي الو « ١149١ رياربف

 . ةيميلقإو ةيلحم ثادحأ

 روتسد ىلع زيكرتلاب لوألا لصفلا اهأدبي لوصف ةعبرأ ىلإ باتكلا اذه مسقنيو

 ةيروتسدلا ةداملا عضي هنأب لصفلا اذه زيمتيو , اهب غيِص ىتلا ةقيرطلاو تيوكلا ةلود

 لبق ةداملا هذه لوح تمت ىتلا تاشاقنلا ئراقلل ضرعي مث « ًالوأ ةيئاهنلا اهتغيصب
 - اهحرش عضي كلذ دعبو ؛ «يسيسأتلا سلجلا»و «روتسدلا ةنجلا» يف اهيلع ةقفاوملا

 ةيروتسدلا ةداملا ةفرعم نم ئراقلا نكمتي كلذبو « ةيريسفتلا ةركذملا يف - دجو نإ

 . قمعتم لكشب ةينوناقلاو ةيركفلا اهتايفلخ مهفو
 تهجاو يتلا ىلوألا «ةيرازولا ةمزألا» ليصافت ركذنس لوألا لصفلا ةياهن يفو

 صنلا ولع نيب قرفلا ئراقلا مهفيس اهنمو « 1954 ماعلا ةياهن يف سلجملاو ةموكحلا

 يفكي ال ةيماسلا ةيروتسدلا داوملا عضوف « عقاولا ةوسقو ملحلا ومس « قيبطتلا رادحناو

 سلجم سيئر ةلاقتساب لصفلا اذه يهتني كلذبو , يسايسلا اهروطتو ةلودلا مدقتل
 نم ملاسلا هللادبع خيشلا باحسناو , هسلجم ءاضعأ تاسرامب ىلع ًاضارتعا ةمألا
 . 1956 ماعلا ةياهن يف هتافوب يسايسلا دهشملا

 دادعتسالا مث . سلجملا نم «يموقلا رايتلا» ءاضعأ ةلاقتساب يناثلا لصفلا أدبيو

 تأت مل تادادعتسالا هذه نأ الإ . 14717 ماعلا ىف مداقلا ةمألا سلجم تاباختتنال
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 دحأ ىلإ لصفلا لقتني مث « تاباختنالا ريوزتب «ةطلسلا» مايق ببسب ةبولطملا ةجيتنلاب

 تيمئس ىتلا 1951لا برح ىهو « قالطإلا ىلع ةيميلقإلا ثادحألا مهأ

 يتلا ةيليئارسإلا تاوقلا مامأ ةيبرعلا شويجلل ءاركنلا ةميزهلا ببسب «ةسكنلا»ب

 ءارحص ىلإ ةفاضإلاب ةينيطسلفلا ىضارألا لماكل اهلالتحا لامكتسا نم تنكم

 هريثأتو ريبكلا ثدحلا اذه عم تيوكلا تلعافت فيك ىرنسو ؛ نالوجلا ةبضهو ءانيس
 . ضراعملا يموقلا رايتلا كسامت ىلع رشابملا

 ةيناطيربلا تاوقلا باحسناك ةيميلقإلا ثادحألا لوانت ىف لصفلا اذه رمتسيو
 قلمعتلا عم ةرشابم ةهجاوم يف تحبصأ ىتلا ةريغصلا هتارامإ لالقتساو جيلخلا نم
 ١917/5 ماعلا يف ةمألا سلجم ريمألا لحب ىلحملا ثدحلل دوعن اهدعب نمو ؛ يناريإلا

 خيشلا ةافوب يناثلا لصفلا ىيهتني مث ؛ هحيقنتل ةنحل ليكشتو روتسدلا داوم ليطعتو

 . حابصلا رباجلا دمحألا رباج خيشلا ىلإ مكحلا لاقتناو حابصلا كرابملا ملاسلا حابص

 ديدجلا ريمألا ىلإ مكحلا لاقتنا ةيلمع ليصافت لقنب ثلاثلا لصفلا أدبي

 دعب « ةمكاحلا ةرسألا لخاد ةديدجلا تانزاوتلا ليكشت ةداعإ اهيف تمت ىتلا ةيفيكلاو

 كانا ةرقب هيت نفرق قدذلا ىمتلتاللا فررادللا ىلإ اعيرس يضقلا تي كلل
 لاقتنا عم نمازتلاب « يولهب اضر دمحم هاشلل يكلملا مكحلا طوقسو ةيناريإلا ةروثلا
 ةيقافتا» تاداسلا رونأ دمحم يرصملا سيئرلا عيقوت دعب يبرغلا ركسعملا ىلإ رصم

 ةيركفلا ةينبلا يف ةقيمع تاساكعنا نيثدحلا الكل ناك دق و , ليئارسإ عم «مالسلا

 . ىتيوكلا ناسنالل

 ةطلبلا كراختفا# ةنئاررالا ةنفارغلا ئركلا كادعسفاب ةيعتلتالا تادح الا يعمتو
 لمعلا ةدوعب حمستف ىلخادلا حاتفنالا وحن يميلقإلا بارطضالا نم بورهلا

 رئاودلا ميسقت ةداعإ دعب ١118١ ماعلا يف ةمألا سلجم تاباختنا دقعو روتسدلاب

 2,١194468 ماعلا ىتح هترود لامكإ يف سلجلا اذه حجن دقو  اهددع ةدايزو ةيباختنالا

 تاريجفتلاب تأدب ةبعرم اثادحأ ةلحرملا كلت ىف تدهش دق تيوكلا تناكو

 ىف دالبلا ريمأ لايتغا ةلواحمب تجوت ىتلا تالايتغالا تاططخمو تارئاطلا فاطتخاو
 ا ا را راهو اف تلا نو رفا اوي تم الا

 ريمألا ررقف سلجملاو ةموكحلا نيب ةقالعلا ىلإ بارطضالا داع ١187 ماعلا يفو

 مهريهامجو لحنملا سلجملا باون ررقف «روتسدلاب لمعلا فاقيإو سلجملا لح
 اهيلع قلطأ ةيبعش ةكرح لالخ نم سلجملا ةدوعب ةبلاطملاو لحلا اذه ىلع ضارتعالا



 تلدبتسا ثيح ًاعجشم نكي مل اهيلع ةطلسلا در نكل « «نينثإلا نيواود» ةكرح مسا
 . «ينطولا سلجما» مسا هيلع قلطأ رخآ سلجمب «ةمألا سلجم»

 لقنب عبارلا لصفلا أدبيل ثلاثلا لصفلا يهتني ينطولا سلجملا داقعنا عمو
 داصتقالا يرض دمعتو ىقارعلا طفنلا ةقرسب تيوكلل ةيقارعلا تاماهتالا ثادحأ

 ررق ةميقع تاضوافم دعبو « هراعسأ ضيفختل طفنلا جاتنا ةدايز لالخ نم يقارعلا
 فيك لصفلا اذه ىف أرقنسو « ةيقارع ةظفاحم ىلإ اهليوحتو تيوكلا لالتحا قارعلا

 ىلإ ةفاضإلاب ءاهعوقو دعب اوفرصت فيكو ةثراكلا هذه ةهجاومل نويتيوكلا دعتسا
 فلاحتلا تاوق حاجنب - باتكلاو - لصفلا يهتنيو . اههاجتا ةيلودلاو ةيبرعلا فقاوملا

 . ١49١ رياربف نم نيرشعلاو سداسلا يف تيوكلا ريرحت يف
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 لوألا لصفلا

 روينسدلا





 . ءوضو الب يلصملاك ةناصح الب وضعلا»

 (يسيسأتلا سلجم

 هل ًاسيئر مئاغلا ناينث فيطللادبع ديسلا باختناب هلامعأ يسيسأتلا سلجلا أدب
 مت ةسداسلا ةسلجلا يفو « هل ًابئات بيطخلا دمحأ روتكدلا باختناب ماق مث « ةيكرتلاب

 يوضعو « اغلا فيطللا دبع سلجملا سيئر ةيوضعب روتسدلا دادعإ ةنجل باختتا
 ديز دومح لدعلا ريزوو « قازرلادبعلا دوعس بئانلاو يضيمحلا بوقعي بئانلا سلجم ا
 يف ةمكاحلا ةرسألا لثمي ناك يذلا هللادبعلا دعس خيشلا ةيلخادلا ريزوو « دلاخلا
 عم لمع يذلا ظفاحلادبع نسحم ذاتسألا ينوناقلا ريبخلا ىلإ ةفاضإلاب « ةنجللا

 . !!نامثع ليلخ نامثع روتكدلا يروتسدلا ريبخلا هيلإ مضنا مث ةيادبلا يف سلجما
 نكي مل»ف ءروتسدلا ةشقانمب ءدبلا لبق حضاو طخ يسيسأتلا سلجملل نكي مل

 نأ نيبقارملا دحأ ظحال . لاع ىوتسم ىلع ءاضعألل ةماعلا حورلا وأ يفاقثلا ىوتسملا

 ال مهلعج امن « ةهرافلا مهتارايسو ةيلاعلا مهتالوخدمب نيديعس اوناك ودبلا ءاضعألا

 دقف راجتلا تالئاع نم سلجملا ءاضعأ امأ . ةموكحلا ةمكحب سمت ةلئسأ نوهجوي

 ام لكل مهتضراعم ىلع نويموقلا زكر امئيبو . طقف ةيداصتقالا مهحلاصم ىلع اوزكر
 ءاضعألا ءانثتساب سلجلا باون نيب فيعض طبارت كلانه ناك . ةموكحلا هزجنت
 "0 نييموقلا

 ةروثب قلعتت تاحارتقا ةدع بيطخلا دمحأ روتكدلا حرط ةعباسلا ةسلجلا يفو

 لودلا ةعماج ىلع حارتقالاو اينطو اديع ةيقافتالا موي رابتعا» اهنمض نم رئازجلا
 يف مّدقف . دلخملا فسوي بئانلا امأ  «اعيمج برعلل اديع مويلا اذه لعجب ةيبرعلا

 )١( روتسدلا ةنجل ريتركسو يسيسأتلا سلجملل ماعلا نيمألا , ناوضرلا يلع ديسلا ىلإ ةفاضإلاب .

 ؛ ةيكيرمأ - ةيزيلجنإ ةيؤر 1948-1145 تيوكلا « سيوج ميرم (؟) ص/ا١7 .

 "وه



 قيقحتل ةيتيوكلا كونبلا ىف ةيبرعلا دالبلا ءانبأ ليغشتب ًاحارتقا ةرشاعلا ةسلجلا

 ١١- انتغل ىلع ةظفاحملا .
 . ةيبرعلا دالبلا ءانبأ نم نيلطاعلا ليغشت -؟

 وأ - مناغلا -(هيلورفيش» ةكرش تالاحم نم ةجاح يأ ىرتشاو مكدحأ لضفت ول

 بتكي ةميقلا عفد دعبو « ةيبرعلا ةغللاب نوكي ءارشلاو عيبلا نأ ىري - يناهبهب دارم

 . طقف ةيزيلكنالا ةغللا ىف فصولا
 .ةةيقرعلا ةغللا قع ل ريت نفتعا اهيلخ الهو
 : انوناق رقوملا مكسلجم ىنبتي نأ حرتقأ اذهل

 . ةيبرعلا ةغللا يف ةباتكلاو ةءارقلا فرعي ال يذلا يبنجألا فيظوت مرحي ( أ

 يف ةيبرعلا ةغللا ريغ لمعتسي نم ىلع ةبوقع ضرفي نأ رقوملا مكسلجم كرتأ (ب
 . «تيوكلا ةلود دودح لخاد ةيراجتلاو ةيمسرلا هتالسارم

 دمحأ روتكدلا همييعزو يموقلا ر ايتلا ةوق نإف سلجملا اذه حمالم حوضو مدع مغرو

 هفادهأ قيقحتل ًاعفدو ًافارتحا رثكألا ناك يموقلا رايتلاف « ةحضاو تناك بيطخلا

 نيب تافالخلا ضعب تزربو « باونلا ةيقب ىلع ةيلحما اياضقلا رطيست امنيب ةيمألا
 اهمهأ « عيضاوم ةدع لوح ةمكاحلا ةرسألا ءانبأ نم ءارزولاو نييموقلا ةدايقب ءاضعألا

 لوأ روتسدلا ةنجل تدقع دقو « سلجلا ناجل يف ءارزولا ةيوضعو باونلا ةناصح
 مت ةسلج 78 ىدم ىلع عامتجالا يف ترمتساو « 1477 سرام ١0 يف اهتاعامتجا
 . روتسدلا داوم نم ةدام لك لوح فثكملا ثحبلاو شاقنلا اهيف

 لبق نم اهحرش مث « ًالوأ ةداملا ضرع ىلع دمتعت ةنجللا يف لمعلا ةيلآ تناك

 دكيو# اغلا ةحللا :ءايقعأ عم اهتشقانم ف« اينان ينوناقلا ريبخلاو يروتسدلا ريبخلا

 هيف رركتت يذلا نسساكا نلعا نلهاومرط دع ردن ام الإ - اهيلع قافتالا
 . ءاضعألا شاقن مث « ريبخلا حرش « ةداملل ضرع « ةقباسلا ةثالثلا تاوطخلا سفن

 ىلع فرط لك رارصإ ةلاح يف فالخلا مسحل تيوصتلا وأ اهيلع قافتالا اهدعب نمو

 . هيار

 ىلع تيوصتلا مهل قحي ناك يسيسأتلا سلجملا ءارزو نأ ىلإ ةراشإلا انه انمهيو

 . ةيئاهنلا اهتروصب روتسدلا داوم نم مهألا ءزحلا لصفلا اذه ضرعيسو « روتسدلا داوم
 سلجملا يف وأ روتسدلا ةنجل يف ءاوس اهلوح تراد ىتلا تاشاقنلا ضرع مث
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 «  تاسلجلا كلت رضاحم نم ةرشابم سبتقُم هضرع متيس ام نأب ملعلا عم « يسيسأتلا

 ضعب لوح شاقنلا راركت ببسب تاسابتقالا هذهل ينمزلا بتارتلا مدع ةظحالم عم

 لالخإلا مدع عم « نكمأ ام تاشاقنلا هذه راصتخا مت دقو « تاسلج ةدع ىلع داوملا

 . اهل ةيروحملا ةركفلا وأ ىنعملاب

 يمر بسب
 , تيوكلا ةلود ريمأ ملاسلا هللادبع نحن

 اذه رودب اناميإو « زيزعلا اننطول ةيطارقوميدلا مكحلا بابسأ لامكتسا يف ةبغر
 . ةيناسنإلا ةراضحلاو يملاعلا مالسلا ةمدخو ةيبرعلا ةيموقلا بكر يف نطولا

  ةيلودلا ةناكملاو ةيهافرلا نم ديزمب نطولا هيف معني لضفأ لبقتسم وحن ايعسو
 ةيعامتجالا ةلادعلاو ةاواسملاو ةيسايسلا ةيرحلا نم كلذك اديزم نينطاوملا ىلع ءىفيو

 ىلع صرحو . درفلا ةماركب زازتعا نم ةيبرعلا سفنلا هيلع تلبج ام مئاعد يسريو
 دعبو . هرارقتساو نطولا ةدحو ىلع ظافحلا عم مكحلا يف ىروشو عومجملا حلاص

 ةرتف يف مكحلل يساسألا ماظنلاب صاخلا 1457 ةنسل ١ مقر نوناقلا ىلع عالطالا

 . ىسيسأتلا سلجملا هررق ام ىلع ءانبو . لاقتنالا

 يت( ةانردصأو رؤعسدلا اذه نلغ انقدض

 ظ :روتسدلا ةنجل
 ساسألا وه ةلودلا لكش نا : (ينوناقلا ريبخلا) ظفاحلا دبع نسحم داتيسالا

 ا . الوأ هثحب بجيو
 « قبطي نأ بجي يذلا وه يناملربلا ماظنلا نأ نورت له : هللادبعلا دعس خيشلا

 ضراعأ ايصخش ىننا ؟ةرازولا نم ةقثلا بحس قح هل سلجلا نأ كلذ ىنعم لهو

 .٠ لبقتسملا يف اهنورت ةريثك لكاشمل انرجيس هنآل ماظنلا اذه
 فدهي نيماظنلا نيب جوازت لمع ىف ريكفتلا نكمي اذهلو : ليلخ نامثع روتكدلا

 . عاطتسملا ردقو ءاوسلا ىلع كاذ وأ اذه بويع بدجتو امهنم لك ايازم قيقحت ىلإ

 ةيناملربلا رهاظملا نادقف نود سولطملا رارقتسالل اقيقحت : ليلخ نامثعروتكدلا

 وأ لاؤس يأ هصخشل هجوي الو ةنوصم هتاذ ةلودلا سيئر نأ ىلع الوأ صني ةيبعشلا

 ةرازو لوتي مل اذإ ءارزولا سيئرل رارقتسالا نم ردقب ظفتحن نأ نكمي كلذكو , دقن

1 



 هذه ىلع بترتي ال نكلو ناملربلا ءاضعأ نم ةلئسألا هيلإ هجوت نأ نكميف تاذلاب
 ةرازولا طاقسإ مدعب لوقلا نكمي كلذك هطاقسإ وأ هنم ةقثلا بحس ةباقرلاو ةلئسألا

 نم بكتري يذلا ريزولا نم ةقثلا بحس نوكي امإو اهتئيه لماكبو اهعومجم يف
 نود يأ ءارزولا نم هريغ نود ةرازولا نم وه جرخيف ةيلوئسملا هذه بجوتسي ام أطخلا
 ماظنلاب الو يسائرلا ماظنلاب انذحخأ دق نوكن ال عضولا اذهبو اهتلمج يف ةرازولا

 . تيوكلا عقاو نم ىحوتسم امهنيب طسولا فقوملا انريخت امإو ٠ تحبلا ينالربلا

 :ةيريسفتلا ةركذملا
 ىف م نم ةناكمل ًاقارشتساو «#رمألا يف مهرواشوو ىلاعت هلوقل الاغتما»

 ةروشملا ىف : 0 0 ىروش 0 0 هباتك

 ل ةنوصم هتاذ - 00 ةلءاسم يأ نع ريمألاب 0 مث ٠ و هاا ال

 .«(ه84 ةدام) سمت

 يف روتسدلا سملتي نأ مكحلا رارقتساو نطولا ةدحو ىلع صرحلا ىضتقا»

 فاطعنا عم يسائرلاو ينالربلا نيماظنلا نيب اطسو اقيرط هأنبت يذلا يطارقميدلا ماظنلا

 . «تايروهمجلا يف نوكي امنإ يسائرلا ماظنلا نأ نم الصأ ررقم وه امل امهلوأ وحن ربكأ

 ءرامضملا اذه يف ىرخألا لودلا براجتب ظاعتالا نم رفم ال ناك هلك كلذل»
 . «يثارو ةرامإلا ماظن نأ مغرب تحبلا يناملربلا ماظنلا قطنم نع يرورضلا ردقلاب جورخلاو

 . «يسائرلاو يناملربلا نيماظنلا نيب طسولا جهنلا كلذ ملاعم ديدحت يفو»
 يسائرلا ماظنلاو يناملربلا ماظنلا نيب قيفوتلا اذه قيقحت ىلع روتسدلا لمع دقو»

 : ىلاتلا جودزملا بولسألاب
 رومألا يف الثمتم مكحلا ىف رارقتسالا ةيافك يف ةيوازلا رجح روتسدلا لعج -أ

 : ةيتآلا

 . (نايبلا قبس امك) ايثارو ةرامإلا ماظن نوك - ١

 سلجم هردصي ةَقث مدع رارقب اهلماكب ةرازولا طاقسإ ىلع صنلا مدع ا

 . «ةمألا
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 كلذ ىلع بترتي مل ءارزولا سلجم سيئر عم نواعتلا مدعب سلجم ا رارق ردصو»
 ريمألا نوكي امنإو ,ريزولل ةبسنلاب ررقم وه امك ةرازولا نع (يلاتلاب ءارزولاو) هيحنت
 ةرازولاب ظفتحا ءاش نإو « ةرازولا ىفعأو سلجملا يأرب ذخأ ءاش نإ ءرمألا يف امكح

 . «سلجما لحو
 . 0 ةركذملا لوقت ةرازولاو ةيسايسلا ةايحلا ىف ةمكاحلا ةرسألا ءانبأ ةكراشم لوحو

 زاوج مدع نم فورعم وه امل ارظن مكحلا يف مهتكراشمل ديحولا قيرطلا وه اذهو»
 اينو . ةهج نم تاباختنالا هذه ةيرح ىلع اصرح تاباختنالا يف مهسفنأ حيشرت

 نم ةيباختنالا كراعملا هنم درجتت املق يذلا يسايسلا حيرجتلا نع ةمكاحلا ةرسألاب

 . «ةيناث ةهج

 . هنع لزعم يف شيعت الو هساسحإب سحت بعشلا ميمص نم ةمكاحلا ةرسألا»

 سلجلا ماظنب ذحخألا مزلتسا دق تيوكلا ةلود ناكس ددع نوك اضيأ هل عفشي امك

 ءاضعأل نكمي (نايعأ سلجم وأ خويش سلجم) ناث سلجم كانه دعي ملف . دحاولا

 . «ةماعلا ةلودلا نوئش يف هيف نييعتلا قيرط نع ماهسإلا مكاحلا تيبلا

 ةقثلا مدع عوضوم ثحب ةبسانمب ءارزولا سلجم سيئر وأ «ريزولا حيرجت نأ امك»
 حيرجتلا اذه دنتسا ام اذإ . ةلاقتسالا ىلإ هب عفدلاو هجارحإب ليفك « نواعتلا مدع وأ

 . «ماعلا يأرلا يف اهؤادصأ ددرتت ةيوق بابسأو ةغماد قئاقح ىلإ

 ةثيدحلا ريتاسدلا ضعب رطضا ام فارسإلا دح انايحأ ةيساسحلا هذه تغلب دقو»

 ٌ «يرازولا رارقتسالا نم مزاللا ردقلا ىلع اصرح اهنم دحلل

 ( ١ ةدام )

 اهتدايس نع لوزدلا زوجي الو « ةمات ةدايس تاذ ةلقتسم ةيبرع ةلود تيوكلا

 . اهيضارأ نم ءزج يأ نع يلختلا وأ

 . ةيبرعلا ةمألا نم ءزج تيوكلا بعشو

 :روتسدلا ةنجل

 . «تيوكلا بعش» لقت ملو «نويتيوكلا» )١( ةداملا تلاق اذامل : يضيمحلا بوقعي

 برعلا نأب نوكسمتي برعلا نيركفملا نم ريثك نأل : ليلخ نامثع روتكدلا
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 نم ان مويا تروخسا ا يوما رسل
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 1١9535 ةلمسل ( 7) مقر ىريما موسرم

 2 ا 5
 ءارزولا نييعتب

 بيوللا هلود رمأ مايضصلا ملانسلا هللا دبع نحت

 1511 ةلس ا رياثب نم 197 ل رداصلا موسرملا ىلع عالطالا دعب

 ٠ تارازولا ملل ةداياب

 ينآلاب انمسر

 ( ىلرآلا هدانا )

 دامتنالاو ةيلالل ارمزو رعاسملا رياكلا فييحالا راج

 ءاملاو هاب رهكلل !ريزو حابسلا ملاملا ىلعلا رياج

 لد علل اريزو دقاخلا ديزلا دومح
 ءيئاوماو كرامجلل !رمزو حاصلا لالا هنلا دبع دلاخ

 ةماعلا لاغش )ل اريزو حابسلا ماسلا يلملا علام

 ةيلشادلل امو حابستا مالا هلن؟ دمع كهم

 ءانالاو داشر الل اريزو حابسلا رياجلا دنحالا حابس

 ةيجراخنل اريزو مابسلا ملاسلا محابس

 ةماملا ةحصلل اريزو رثسلا ديح زيزملا دبع

 ميلعتلاو ةببرتقلا ؛ريزو حابصلا رباجلا هللا دبع

 تاقوالل !ريزو مابسلا دمحلا كرابم
 هه

 هفتاهلاو قربلاو دي ربلل !ريزو  حابسلا دحالا هللا ديع كرايم
 عافدلت ةرزو حابصلا رباجلا ةيعا فحم

 ليملاو ةيعامتجالا نوئشنل !ريزو فييللا فيري دمحم

 ( ةياثنأ ةدالا)

 ٠ مريلا نم موسرملا اذهب لمي

 بيوكلا ذلود مما

 حايصلا ملاسلا هللا دبع

 181 ةنم نايعش نع !!امللئارعت لردع

 . 19551 هللس سان رم ذال قماولا

 ىلوألا ةارزولا نييعت موسرم

 (مويلا تيوكلا)



 اة

 ؟"1؟ ددعلا

 1 ا 1 ا

 رسل حا ب نا

 هع
 ْ تيوكلا ةموكحل 0 ل
 او داشرالا ةرازو ل

 ه4 0 10| َ

 ١955 ةنسل ( ١ ) مقر ىريما موسرم

 . يعمم مم

 بوكلا ةلور رم( حابصلا ىلاسلا هللا دبع نحن

 يساسالا ماظتلاب 11775 ةلسل ؛( 1 » مهر نوناقلا ىلع عالطالا دعب

 ٠ لاقتنالا ةردف ىف مكحلت

 ٠ ءارزولا سلجم ةقفاوم دعبو

 يتالبانمير

 ىلوذا ةراملا

 نابمش نم ١4 تبسلا موب داقمتالل وعدم يسيسأتلا سلحملا

 ٠ اعابسع ةرشاملا هعاسلا 1455+ ةنسا ريان نم ٠٠١ قئاوملا 1+١ ةنم

 ةيناشلا ةدلملا

 اذه ديف همخب اسيف لك ءارزولاو ءارزولا سلجم ىلع

 ٠ موس رملا

 تيوكلا هلرد مما

 خابسلا ىلابلا هللا دع

 1 2مل) نايسنلا نم هذ ل بيسسلا رمق لا ريس

 115175 رباش (١ قفاوملا

 «ىسيسأتلا سلجملا» داقعنال ةوعدلا موسرم

 (مويلا تيوكلا)
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 ١4١ ناسئااو

 نكتب ينل نوشك) يباني 00

 0 رج حسو دا هي بر لا

 داقعن الا ىلا «عميساتلا سلجا ةوعدب

 7 اك



 مادصلا اذه يدافت يف ةبغرف , ابعش ةلود لك ءانبأ رابتعا نم نوذأتيو ء دحاو بعش
 . «نويتيوكلا» ظفل تلمعتسا يركفلا

 نم ةشلاثلا ةرقفلا يف ةدراولا «ةمألا» ةملك ىلع ضرتعأ انأ : يضيمحلا بوقعي
 نم ءزج نحن امنإ ةمأ انسل انثأل «بعشلا» ةملكب اهلادبتسا بلطأو روتسدلا ةمدقم
 . ةدحأو ةيبرع ةمأ

 عممج يف لمعتست ايروتسدو ةينف ةملكلا هذه : ظفاحلادبع نسحيمم ذاتسألا

 . ةدحاو ةيبرع ةمأ نم اءزج انسل ائنأ ىنعت ال ةمأ ةملكو ريتاسدلا

 نوسرامي نم عومجم بعشلاب دصق اذإ ريبعتلا نم عنامأل : ليلخ نامئع روتكدلا
 تاضارتعالا تئيب نأ قبس نكلو تاذدلاب تيوكلا ةلود ىف ةيسايسلا قوقحلا
 . ادحاو ايبرع ابعش انرابتعاب ظفللا اذه ىلع ةيبرعلا ةيفطاعلا

 ليلخ نامئع روتكدلا نحس ماقو «بعشلا» ظفل ةيبلغألا تديأ ةشقانملا دعبو

 . «هرارقتساو بعشلا ةدحو ىلع ةظفاحلا تل 0 ىتألا وحنلا ىلع ةرابعلا رييغتب

 «ةيبرعلا ةمألا نم ءزج نويتيوكلا» ةرابع ىلع ضرتعأ انأ : قازرلادبعلا دوعس

 بعش اننأل «ةيبرعلا ةمألا نم ءزج يتيوكلا بعشلا» ةرابعب اهلادبتسا بلطأو

 . ةيبرعلا ةمألا نم ءزج ائنأ مغر نورق ةثالث ذنم اننايك انلو لصفنم

 بعشلا نأ ىلع ناصني يروسلا روتسدلاو يرصملا روتسدلا : ليلخ نامثع روتكدلا
 ناترابعلا ناتاه تراثأ دقو ةيبرعلا ةمألا نم ءزجج ىروسلا بعشلاو ىبرعلا وأ يرصملا

 نأ ساسأ ىلع برعلا نيركفملا ضعب نم اريبك اداقتناو يبرعلا ماعلا يأرلا يف ةشقانم
 امنِإ ةيبرع بوعش كانه سيلو دحاو بعش ىبرعلا بعشلاو ةدحاو ةمأ ةيبرعلا ةمألا

 يرصحلا عطاس ذاتسألا ةرم تاذ اليوط عوضوملا اذه يف ينشقان دقو دحاو بعش

 ةدح ىلع ةيبرع ةلود لك لخاد (بعشا) ظفل لامعتسا ىلع ضارتعالا دشأ اصرتعم

 . دحاولا يبرعلا بعشلا يف ةحيحص ريغ قراوفل اليجست كلذ يف نأ ىريو

 ةمألا نم ءزج نحئو نورق ةثالث ذنم لصفنم بعش نحن : قازرلادبعلا دوعس

 . كش الب ةيبرعلا

 دالبلا يف روتسد ثدحأ وه انروتسد نا : (سلجما سيئر) مالا فيطللادبع

 نبعب لخأت نأ بجي كلذلو ةيبرعلا ريتاسدلا نيب ايلاثم اروتسد نوكي نأ بجي ةيبرعلا

 نأ بجي امك ىرخألا ةيبرعلا ريتاسدلا ىلع تدرو يتلا تاداقتنالا عيمج رابتعالا

 . يبرعلا ىموقلا روعشلاو ةئيدحلا راكفألا عم ابواجتم انروتسد نوكي
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 أدع ام عورشملا يف تدرو امك ةةداملا ىلع ةنجللا ءاضعأ عيمج قفاو ةشقانملا دعبو

 ظ . قازرلادبعلا دوعس ديسلا

 :4ديريسمتلا ةركدملا

 دصقب «تيوكلا بعشو) حالطصا ةداملا هذه نم ةيناثلا ةرقفلا يف لمعتسا دقو»

 ابعش نييتيوكلا نم لعجي امم نورق ذئم زيمتملا يسايسلا اهنايك تيوكلل نأ ليجست
 ةادآ هتيلع لعل الآ يحترق , ةيبريعلا ةمألا نم ءزضن ةنكلو«.قروستسالا تقلا
 ةمألا هذه ةدحو ىفاجي ام صيصختلا نم ديزملا اذه ىف نوكي ال ىتح فيرعتلا

 «يتيوكلا بعشلا» حالطصا نم لضفأ روكذملا حالطصالا ناك كلذلو , ةلماشلا
 . «ةيبرعلا ةيموقلا عم ابواجت رثكأو

 ( " ةدام )

 :روتسدلا ةنجل
 ةرابع انيلع عزو يذلا لوألا عورشملا يف تناك : (لدعلا ريزو) دلاخلا دومح

 يف ةدوجوم ريغ اهنكلو . «عيرشتلل يسيئرلا ردصملا يه ةيمالسإلا ةعيرشلاو» : لوقت
 . اندنع اصوصخ ةمهم ةرابعلا هذهو يناثلا عورشملا

 ثدحت نأ ىسيئرلا ردصملا ةغيصب اهعضو نم تيشخ : ليلخ نامثع روتكدلا
 ىتلا وأ ةعيرشلا نع ةذوخأملا ريغ نيتاوقلا ددص ىف بعاتم ببستو لبقتسملا ىف اسبل
 ماكحأ عم ىشامتي ال الثم يئانجلا نونانقلاك ةغيردقلا يف فالخ لحم نوكت دق

 ضورقلاو  نيمأتلاو فراصملا مظنل ةبسنلاب اذه لاقي دق كلذكو ةيمالسإلا ةعيرشلا
 امك يندملا نوناقلا يف ةرابعلا ناكم نوكي نأ ترثآ لمتحملا سبللا اذه ءازإف اهريغو

 : يرصملا ىندملا نوناقلا لعف

 نسحي امن عنام الف روتسدلا ىف اهيلع ءاقبإلا متئش اذإ : ليلخ نامثع روتكدلا
 «عيرشتلل يسيئر ردصم ةيمالسإلا ةعيرشلاو» لوقنف ةنورم رثكأ ةرابع لمعتسن نأ

 . اهريغ ىرخأ ةيسيئر رداصم دوجو ىنعمب
 ةعيرشلا» نأ ىلع صنت ةداملا ىف تدرو ىتلا ةرابعلا : قازرلادبعلا دوعس
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 حبصتف «يه» ةملك ةفاضإ بلطأ انأو عيرشتلا رداصم نم «يسيئر ردصم ةيمالسإلا

 . انئيد لمهن نأ ديرن ال اننأل هب ذخؤي يذلا «ردصملا ىه ةيمالسإلا ةعيرشلا» ةرابعلا

 ةملك هتمدق يذلا قباسلا عورشملا يف تلمعتسا : ظفاحلادبع نسحم ذاتسألا
 نم ريثك ءاغلإل انررطضال كلذب انلق ولو عيرشتلا رداصم نم يسيئرلا ردصملا (يه»

 دي انعطقلو نيمأتلا انعنملو ابر هنأل حبرلا انعنملو اهريغو كونبلا لثم ةمهملا قفارملا

 ؟كلذ ىلع قفاوت لهف ينازلا انمجرو قراسلا

 :يسيسأتلا سلجملا

 نع ًاضوع «عيرشتلل يسيئرلا ردصملا» ةرابع عضوت نأ وجرأ : يرجلا ةفيلخ بئانلا

 لثملاب كسمتتن نأ اندرأ اذإو كلذب بلاطأو رصأ ينإو «عيرشتلل يسيئر ردصم» ةرابع

 . المعو الوق ةداملا هذهب يدتقن نأ انيلعف ايلعلا

 ديدجلاب ذخألل احوتفم اباب تكرت دق اهتاذ ةعيرشلا : ليلخ نامثع روتكدلا

 . يسيئرلا ردصملا وهو حرتقملا يناثلا صنلاب ذخأ ولف» « «ايندلا رومأ يف نسحتسملا

 نيناوقو نيمأتلاو يراجتلا لماعتلاو تاكرشلاو كونبلا ريصم الشم نوكي اذامف

 . هرقت ال دقو لب ةيمالسإلا ةعيرشلا يف عرشم ريغ كلذ لك . تابوقعلا
 رسفي نوناقلاف . ىمالسإلا نيدلا ىلع ريسن نأ دب ال : نازوفلا دمحأ بئانلا

 دي عطقن نأو ةعيرشلاب مزتلن نأ ىرأ كلذلو . ةتباث ةيمالسإلا ةعيرشلا نكلو ريغتيو
 :.قراسلا

 عطقت قراسلا « ناوخإلا دحأ هحرتقا ام لوح لاؤس يل : بيطخلا دمحأ بئانلا

 نم مالسإلا هيوتحي امل يفرحلا قيبطتلا كلذب دصقي لهف . نيعلاب نيعلاو . هدي
 ؟ةعيرشلا

 امو يمالسإلا نيدلا نم ادجتسم نوناقلا نوكي نأ دصقأ : نازوفلا دمحأ بئانلا

 . ديلا عطقب نموأ انأف ةعيرشلا نم ديلا عطق ماد

 ملو . ةملكلا ىلع فيرعتلا «لا» عضوت نأ انبلط نحن : يرجلا ةفيلخ بئانلا

 . ريبخلا لاق امك ديقتلا هانعم ناك كلذ انبلط اذإ اننأل «ردصملا ىه» لوقلا بلطن

 عرشملا عنمت اهحرتقت يتلا كترابعل تاريسفتلا : (سلجما سيئر) متاغلا فيطللادبع

 لازت ال لهف ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةررقم ريغ رومأ ميظنتل نيناوق نس نم البقتسم
 ؟كحارتقا دنع
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 . يتبلاطم ىلع ار لازأ 0 يرجلا ةفيلخ بئانلا

 وهامف ةقلطم ةفصب ةيمالسإلا ةعيرشلاب ذحخألا متدرأ اذإ : دلاخلا ديز دومح

 لوقت ةعيرشلا نأل ؟ةيمالسإلا هيرخا هفرعت ال يذلا يئارولا مكحلا ماظن ريصم

 . ةثارولا سيلو ىروشلاب

 مهتالماعم ىف مهيتأي امنإ نييتيوكلا دنع يذلا لاملا سأر نإ : رقصلا زيزعلادبع

 ..يمالسإلا نيدلا يف مرحم اضيأ اذهو البق /ا/ وأ / ةدئافب كونبلا عم

 :ةيريسفتلا ةركذملا

 تصن لب «مالسإلا ةلودلا نيد» نأ ىلع صنلا دح دنع ةداملا هذه فقت مل»
 يسيئر ردصم - يمالسإلا هقفلا ىنعمب - ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ ىلع كلذك

 نود ةيساسأ ةيمالسإ ةهجو عرشملل هيجوت ةغيصلا هذهب صنلا عضو يفو « عيرشتلل
 يمالسإلا هقفلا عضي مل رومأ يف ىرخأ رداصم نم ماكحأ ثادحتسا نم هعنم

 تارورض عم ايشامت اهنأش ىف ماكحألا ريوطت نسحتسملا نم نوكي وأ . اهل امكح

 نيناوقلاب ذحألاب الثم حمسي ام صنلا يف نإ لب « نمزلا رم ىلع يعيبطلا روطتلا

 ميقتسيل ناك ام كلذ لكو « ةيمالسإلا ةعيرشلا يف دودحلا دوجو عم ةثيدحلا ةيئازجلا

 . ««عيرشتلل يسيئرلا ردصملا يه ةيمالسإلا ةعيرشلاو» ليق ول

 ةنامأ عرشملا لمحي امنإ «عيرشتلل يسيئر ردصم ةيمالسإلا ةعيرشلا» نأ ررق دقوا

 ةوعد جهنلا اذه ىلإ هوعديو , كلذ هعسو ام ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأب ذخألا
 . الجأ وأ الجاع ..ذخألا نم روكذملا صنلا عنمب ال مث نمو . ةحضاو ةحيرص

 . .«كلذ عرشملا أر 9 لك يفو ةلماك ةيعرشلا ماكحألاب

 ( ”ةدام)

 . ةيبرعلا ةغللا ىه ةيمسرلا ةلودلا ةغل

 (ع ةدام )

 . حابصلا كرابم هل روفغملا ةيرذ يف ةيثارو ةرامإ تيوكلا

 او



 :روتسدلا ةنجل
 ظفحن ةليسو نسحأ يه اهركذ قباسلا ةليسولا هذه : (لدعلا ريزو) دلاخلا دومح

 هيلع بلغتو ريمألا فعضي نأ ادغ فاخن انإ ءيش لك لبقو الوأ ةلئاعلا قوقح اهب

 . هنم قحأو أفكأ مه نم دوجو عم دهعلل ايلو هنبا نيعيف ةوبألا ةفطاع

 سميئرو دلبلا ءاهجو لأسي ريمألا ومس : (ةيلخادلا ريزو) هللادبعلا دعس خيشلا

 مزتلن انلك نحنو ءاشي امك ريمألا فرصتي مث ءارزولاو ءاضعألا نم نيزرابلاو سلجم ا
 حيشرتلاب موقيس نمف نيعم صخش ىلع تعمجأ ةرسألا نأ اوضرفا لوقأ انأو هرمأب

 ؟هنوحرتقت يذلا بسح ةثالثلا نيحشرملا دجون نذإ فيك هدض
 ومسلا بحاص ةروص انناهذأ يف نوعضاو نحن : (لدعلا ريزو) دلاخلا دومح

 ريغتت دق لبقتسملا ىفو هنازتاو هتمكح لثمي ريمأ ىتأيس هنأ دقتعأو ىلاحلا ريمألا

 . دهعلل ايلو هنبا حبصي نأ لجأ نم براحي ريمأ ىتأي دقو رومألا
 له مهدحأ راتخي سلجماو ةثالث ةلئاعلا حشرت نأ نكمي : ليلخ نامشثع روتكدلا

 ؟. ... جرح اذه ىف

 نانثا عراصت اذإ ادغ لأسأ حارتقالا اذهب ذخأن مل اذإ : (لدعلا ريزو) دلاخلا دومح

 ؟ . . . عارصلا اذه يهنيس نمو ؟لحلا نوكيس فيك ةلئاعلا نم

 ةرسألا نم نانثا عراصتي نأ ليحتسم : (ةيلخادلا ريزو) هللادبعلا دعس خيشلا

 . ةمكاحلا

 ةمكاحلا ةرسألا ءائبأ عراصتي نأ ليحتسملا نم سيل : يضيمحلا بوقعي

 ظ . ءيش للك فرعتو تيوكلا يف دوجوم كتداعسو
 موقت نأ وهو حارتقا نآلا ينهذل ردابتي : (ةيلخادلا ريزو) هللادبعلا دعس خيشلا

 ؟مكيأر امف مهدحأ ريمألا راتخيو ةثالث رايتخاب ةرسألا

 نأ بجيف بعشلاو ريمألا ومس نيب ةكرش رمألا نا : (لدعلا ريزو) دلاخلا دومح

 لح نسحأ اذهو « بعشلا يلثمو ةرسألا نم لك دهعلا يلو رايتخا يف مهاست
 ىلإ ةعفدنم بوعشلا نإ مث ةيبعشلا ةكراشملاو ةيرحلا حور عم ىشمتيو يطارقميد
 ثدحي ال ىتح بلاطملا ضعب فيفخت ىرن نحنو تيوكلل ةبسنلاب اصوصخو مامألا
 ظ . ةرسألا الو دلبلا حلاص يف سيل راجفنا

 حشري نأ بعصلا نمف . ةبعص حيشرتلا ةيضق : (ةيلخادلا ريزو) هللادبعلا دعس خيشلا
 . اذه ثدحي نلف . ةسفانملا وج ةرسألا دوسيو ةرسألا نم رخآ درف دض ةرسألا دارفأ دحأ

 آ



 ىلع رمألا ضرعل ةصرف ىئاطعا وجرأ : (ةيلخادلا ريزو) هللادبعلا دعس خيشلا
 . كلذك مهمهت ةلأسملا نأل ا) يناوخإ

 ( 5 ةدام )

 تاطلسلا ردصم ةمألل هيف ةدايسلا . يطارقميد تيوكلا يف مكحلا ماظن
 . روتسدلا اذهب نيبملا هجولا ىلع ةدايسلا ةسرامت نوكتو اعيمج

 :4بريسفتلا ةركذدملا

 اديدرت «ةمألا» ظفل انه لمعتسا (اهريغو ال4 « هال« ه5 ه١ داوملا اهلثمو)»

 - ةمألا نوكل ةافاجم نودو «تاطلسلا ردصم ةمألا» : لئاقلا ىطارقميدلا أدبملا ةرابعل

 نوكي مث نمو « ةيبرعلا ةمألا يه ةدحاو ةمأ - روتسدلا نم ىلوألا ةداملا يف قبس امك
 < ةداملا ىف نأشلا وه امك - تيوكلا ةلودب اهصيصخت دنع «ةمأ» ظفلب دوصقملا

 زن وعلا ةهالاد ا فيرتكلا ةلووزاطإ نت ةيمرعلا ةففالا ءاجأ - [يداللوتو
 ا ا . («تيوكلا

 (1١؟ ةدام)

 .ةيناسنإلا ةراضحلا بكر يف مهستو يبرعلاو يمالسإلا ثتارتلا ةلودلا نوصت

 *١( ةدام)

 .هاعرتو ةلودلا هلفكت عمتجملا مدقتل يساسأ نكر ميلعتلا

 ١5( ةدام)

 .يملعلا ثحبلا عجشتو نونفلاو بادآلاو مولعلا ةلودلا ىعرت

 ( ١6 ةدام)

 .ةئيوألاو ضارمألا نم جالعلاو ةياقولا لئاسوبو ةماعلا ةحصلاب ةلودلا ىنعت

 . ةمكاحلا ةرسألا ءانبأ اهب دصقي(١)
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 ١5( ةدام)

 ةينطولا ةورثللو يعامتجالا ةلودلا نايكل ةيساسأ تاموقم لمعلاو لاملا سأرو ةيكلملا

 .نوناقلا اهمظني ةيعامتجا ةفيظو تاذ ةيدرف قوقح اعيمج يهو

 :يسيسأتلا سلجملا

 ةجردلاب .يراجت دلب وهف . يعارز الو يعانص ريغ دلب تيوكلا : رقصلا زيزعلادبع
 . ىلوألا

 :4يبريسفتلاةركذملا

 وهو «لام سأر» ةروص يف كلملا عمجتي نأ زوجي مث قح هب دصقيو «لاملا سأر»»

 ةلتكلا لود ىف ةفورعملا ةيبعشلا تايطارقميدلا نع ةيبرغلا تايطارقميدلا هب زيمتت ام

 عمتجملا فارحنا نم اعنامو لوألا نكرلل المكم ظفللا اذه نوكي كلذبو « ةيقرشلا
 . «ةفرطتملا ةيكارتشالا وحن ىتيوكلا

 (337 ةدام)

 .تامتئالا ميظنت ىلع فرشتو راخدالاو نواعتلا ةلودلا عجشت

 (؟1 ةدام)

 . ةماعلا فيلاكتلاو بئارضلا ساسأ ةيعامتجالا ةلادعلا

 (؟ ةدام)

 ةلودلا وفظوم ف دهتسيو اهب نيمئاقلاب طانت ةينطو ةمدخ ةماعلا فئاظولا

 يف الإ ةماعلا فئاظولا بناجألا ىلوي الو . ةماعلا ةحلصملا مهفئاظو ءادأ يف
 . نوناقلا اهنيبي ىتلا لاوحألا

 :يسيسأتلا سلجملا
 ول ىتح يبنجأ ةيتيوكلا ةيسنجلا لمخي ال نم لك له : يرجلا ةفيلخ بئانلا

 ؟ايبرع ناك
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 ةيحان نم امأ ةيروتسدلا ةيحاشلا نم يبنجأ وه معن ليلخ نامثع روتكدلا

 . رخآ ءيش كلذف ةبورعلاو فطاوعلا

 . (؟9 ةدام)

 قوقحلا يف نوناقلا ىدل نوواستم مهو ةيناسنإلا ةماركلا يف ةيساوس سانلا
 وأ ةغللا وأ لصألا وأ سنجلا ببسب كلذ يف مهنيب زييمت ال ةماعلا تابجاولاو

 ني ظ . نيدلا

 :4هبريسفتلاةركذملا

 مث , ةماع ةفصب تابجاولاو قوقحلا ىف ةاواسملا أدبم ىلع ةداملا هذه تصن»

 سنجلا ببسب كلذ يف مهنيب زييمت ال» اهلوقب أدبملا اذه تاقيبطت مهأ ركذلاب تصخ

 نوللا وأ» ةرابع كلذ ىلإ فيضت الأ ةداملا هذه ترثآ دقو «نيدلا وأ ةغللا وأ لصألا وأ

 كلذو - ناسنإلا قوقل يملاعلا نالعإلا يف ةرابعلا هذه لثم دورو مغرب - «ةورشلا وأ

 يف ةداملا صن ةيافك نع الضف . دالبلا يف اهل دوجو ال يرصنعلا قيرفتلا ةهبش نآل
 عمتجما يف هتاذب فتنم رمأ ةورثلا ببسب سانلا نيب قيرفتلا نأ امك . ةهبشلا هذه عفد
 . «صاخ مكحب هيفن ىلع صنلل ةجاح.الف . ىتيوكلا

 ٠٠١( ةدام)

 . ةلوفكم ةيصخشلا ةيرح لا

 :روتسدلا ةنجل

 ةيرحلا نأب ةيونتلا عم ةقباسلا ةداملاب اهقلعتل ةداملا هذه رظن ليجأت ةنجللا تأر)

 . (نييتيوكلا ريغل ىتح ةلوفكم ةيصخشلا

 ١"( ةدام)

 دييقت وأ هتماقإ ديدحت وأ هشيتفت وأ هسبح وأ ناسنإ ىلع ضبقلا زوجي ال
 ناسنإ يأ ضرعي الو . نوناقلا ماكحأ قفو الإ لقنتلا وأ ةماقإلا يف هتيرح

 . ةماركلاب ةطاخحلا ةلماعملل وأ بيذعتلل
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 :يسيسأتلا سلجملا
 نيريثك اسانأ كانه نآأل ناهُيو قطُيو بذعي مرجملا مزال : ىفاللا هللادبع بئانلا

 . بهنلاو برضلاو لتقلاو ةقرسلل نوتأي
 ممألا ىف وضع ىهو بولسألا اذه ذختت لود كانه : يرجلا ةفيلخ بئانلا

 ىفف . ةداملا هذهب انذخأ مدع درجم انلوخد ضفرت ةدحتملا ممألا نأ ركتفأ الو . ةدحتملا

 . ةدحتملا مألا ىف وضع يىهو قراسلا دي عطقت ةيدوعسلا

 لبق تلخد دق منألا ةئيه تلخد ىتلا لودلا ضعب نا : بيطخلا دمحأ بئانلا

 يف فوفرلا ىلع ءاقبلا لجأ نم عضوت مل ناسنإلا ةعيرشو . ناسنإلا ةعيرش عضو
 ةيفيكو لودلا تاعيرشت يف اهتمهم قيقحت ناحل كانه نإ لب ةيلودلا تامظنملا ةقورأ

 ةيعاو مثألا ةئيه نكلو انه ىلإ لصت ال اهنأل اهب رعشن ال نحنو . ناسنإلل اهتلماعم

 . ةطرو ىف ةلودلا تعقول تحرط ىتلا ءارآلا كلت انذخأ ولو رومألا هذهل

 هل انليجأتو يناسنإ عوضوملا اذه نأ ىرأ : (سلجلا سيئر) مئاغلا فيطللادبع
 . سلجملا يف عوضوملا اذه ثحبي نأ . بيع هنا هللاو . بيع هب انمالكو

 ؟بيذعتلا رقت تنأ له : الئاق نازوفلا دمحأ وضعلا ىلإ همالك هجو مث

 (١)!هعت : نازوفلا دمحأ بئانلا
 قوقح دمحأ ديس اي ديرت اذإ : نازوفلا دمحأل همالك اهجوم دلخلا فسوي بئانلا

 . يه هذهف ناسنإلا

 (7 2 ةدام)

 ةقحاللا لاعفألا ىلع الإ ساقع الو . نوناق ىلع ءانب الإ ةبوقع الو ةميرج ال

 . اهيلع صني يذلا نوناقلاب لمعلل

 (؟ه ةدام)

 اقبط نايدألا رئاعشب مايقلا ةيرح ةلودلا يمحتو  ةقلطم داقتعالا ةيرح
 . بادآلا يفاني وأ ماعلا ماظنلاب كلذ لخي الأ ىلع ةيعرملا تاداعلل

 )١( ةملكلل يفرحلا ىنعملاب بيذعتلا سيلو بيدأتلا دصق هنأ ةقحاللا ةسلجلا يف نازوفلا بئانلا حضو .
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 0 :روتسدلا ةنجل

 ةركذملا يف ةداملا هذهل ريسنفت عضو ةئجللا نم ديرن : ليلخ نامثع روتكدلا
 تاهجو تنيابتو رصم ىف ةريبك تالاكشإ ىلإ تدأ ةداملا هذه لثم نأل ةيحاضيإلا

 ةيوامسلا نايدألا ىه نايدألاب دوصقملا نأب ءاهقفلا ضعب اهرسف دقف . اهلوح رظنلا

 | . صنلا اذه تحت لخدي الف اهريغ امأ ةثالثلا
 دقو . اهريغو ةيوامسلا نايدألل الماش ىنعم ىنعت نايدألا نإ رخآلا ضعبلا لاقو

 زوجي الو ةيمالسإ ةلود اننأل ةثالثلا ةيوامسلا نايدألا ظفل دسفي نأ ىلع يأرلا رقتسا
 يذؤيو مالسإلا عم ضراعتي اذهف ةينيدلا مهرئاعش ةسرامب ةيرح الثم نيينثولل كرتن نأ
 . نييباتكلاو نيملسملا روعش

 ؟ةداملا اهلمشت ال ىتلا ىرخألا نايدألا ىه ام : قازرلادبعلا دوعس

 . حرتقملا ريسفت ترسف اذإ ةداملا هذه مهلمشت ال الثم نوينثولا : ليلخ نامئع روتكدلا
 نايدألا ىنعم رصقن ال نأ نسحألا نم : (ةيلخادلا ريزو) هللادبعلا دعس خيشلا

 . ةثالثلا ةيوامسلا نايدألا ىلع

 يذلا ىنعملا نع ةربعمو ةحضاو ةداملا حبصت نأ ديرن : (لدعلا ريزو) دلاخلا دومح

 . ىرخألا ريتاسدلا يف عبتم وه امع كلذك ذوذش اهيف حبصي الو هديرن

 انل ثدحي ال ريسفتلا اذه لثم نكلو : (ةيلخادلا ريزو) هللادبعلا دعس خيشلا

 ْثثج قرحب دونهلا نم نيينثولل تحمس نأ قبس ةموكحلا الثمف ؟ةيلمع تالاكشإ

 ؟ريسفتلا اذهب هنم نومرحيس لهف هوبستكا قح اذهو مهاتوم

 امامت ةيئيدلا رئاعشلا ىنعمب سيل ىتوملا ثثج قرح : ليلخ نامثع روتكدلا

 ةثالثلا نايدألل ةينيدلا رئاعشلا ةسرامم ةيرح ةرابع ىلع صنن امدنع اننا مث « ةدابعك

 . مهرئاعش ةسرام نم مهعنم زوجي ال نايدألا هذه لهأ نأ كلذ ىنعمف

 ةموكحلل زوجي امك مهعنم زوجيف ةثالثلا نايدألا هذه ريغ ءانبأ يأ نورخآلا امأ

 « ثالشلا تانايدلا روعشب ةسام اهدجت مل اذإ رئاعشلا هذه ةسراممب مهل حمست نأ

 . ةموكحلل كورتم مهرمأف .

 :يسيسأتلا سلجملا
 ةملكب اهلادبتساو «داقتعالا» ةملك فذح بلطأ : ناريدسلا دمحم بئانلا

 . «نايدألا»
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 لضفألاو «نايدأ» ةملك نم ريثكب لمشأ «داقتعا» ةملك : ليلخ نامثع روتكدلا

 امف هللا الإ هيلع علطي ال هسفن نيبو هنيب دقتعي اميف رح صخشلاف . يه امك لظت نأ

 يأب داقتعالا راكنإب ناك ولو هيلع مكاحلل ناطلس الو هللا الإ هملعي ال رئارسلا ىف

 ْ . نيد

 ؟ةيوامسلا نايدألا ريغب دحأ دقتعي نأ زوجي : ناريدسلا دمحم بئانلا

 ايجراخ ارهظم ذخأي ملو هبلق يف ارس هداقتعا ماد ام معن : ليلخ نامثع روتكدلا

 ةلودلل ةطلس الف ناسنإلا بلق ىف داقتعالا ماد امف . ءيش لك لمشي صنلاف . نيد

 . جراخلا ىلإ هداقتعا صخشلا رهظأ اذإ الإ هيلع

 يه ام ؟اهب دوصقملا ام . .. تادقتعملاو نايدألا ةيرح : ىلعلا رباج خيشلا

 ؟تادقتعملا

 ةداملا يقاب نكلو نايدألا قاطن نم عسوأ داقتعالا ةملك : ليلخ نامثع روتكدلا

 . ةينيدلا تادقتعملا ىه ةصاخ ةفصب دوصقملا نأ ىلع لدي

 :4كيريسفتلاةركدملا

 يأ «داقتعالا» قاطن ىف تماد ام اهنأل ةقلطم «داقتعالا ةيرح» ةداملا هذه ررقت»

 رمألا زواج نإف . ام نيد ىف دقتعي ال صخشلا ناك ولو هللا ىلإ اهرمأف «رئارسلا»
 تاداعلل اقبط رئاعشلا هذه نوكت نأ بجو «رئاعش» ةروص ىف رهظو رئارسلا قاطن

 يف «نايدألا» ظفلب دوصقملاو « بادآلا ىفانت وأ ماعلا ماظنلاب لخت الأ طرشبو ةيعرملا
 ىنعم سيل نكلو . ةيدوهيلاو ةيحيسملاو مالسإلا « ةثالثلا ةيوامسلا نايدألا ةداملا هذه

 انإ . اهضعب وأ اهلك اهرئاعش ةسرامم نم ىرخألا نايدألا عنم مازلإلا ليبس ىلع كلذ

 اهتيرحل ذختت نأ نود دالبلا ىف ةماعلا ةطلسلا ريدقتل اكورتم اهنأش ىف رمألا نوكي

 ا . «ةروكذملا ه ةداملا نم ادنس

 (؟5 ةدام)

 هيأر نع ريبعتلا قح ناسنإ لكلو . ةلوفكم ىملعلا ثحبلاو يأرلا ةيرح
 اهنيبي يتلا عاضوألاو طورشلل اقفو كلذو امهريغ وأ ةباتكلا وأ لوقلاب هرشنو

 . نوناقلا
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 0 (؟58 ةدام)

 يتلا لاوحألا يف الإ اهلهأ نذإ ريغب اهلوخد زوجي الف ء ةمرح نكاسملل

 . هيف اهيلع صوصنملا ةيفيكلابو نوناقلا اهنيعي

 :روتسدلا ةنجل
 تايضتقم نأل «ةبقارملا» ةملك فذح وجرأ : (ةيلخادلا ريزو) هللادبعلا دعس خيشلا

 نأ ديرن الو عمتجملا ةيامحل نكامألا وأ صاخشألا ضعب ةبقارم بجوت دق ةلودلا نمأ

 . نيهوبشملا ةبقارم نم نمألا ةزهجأ لشت ال ىتح ةبقارملا هذه روتسدلا عنمي

 : /) ٠ ةدام)

 ماعلا ماظنلا دودح يفو نوناقلل اقفو ةلودلا هلفكت نييتيوكلل قح ميلعتلا

 عصضيو . نوناقلل اقفو ىلوألا هلحارم يف يناجم يمازلإلا ميلعتلاو بادآلاو

 ومنب ةصاخ ةلودلا متهتو . ةيمألا ىلع ءاضقلل ةمزاللا ةطخلا نوناقلا

 . ىلقعلاو ىقلخلاو ىندبلا بابشلا

 :روكتسدلا ةنجل
 صنلا نإ ذإ ء. اهثحب قباسلا (19) ةداملا ىلع ضرتعأ : هللادبعلا دعس خيشلا

 لكل نأ»ب لوقلاب لدبتست نأ بجي ؛ («ميلعتلا يف قحلا صخش لكل نأ»اهيف

 ىلع ةموكحلا اوربجيف نييتيوكلا ريغ مامأ اعساو لاجما نوكي ال ىتح « « ... يتيوك

 . ةلودلا تايناكمإ عم ضراعتي كلذ ناك ولو مهل سرادم ءاشنإ

 :يسيسأتلا سلجملا

 وأ ةعانصلا وأ ةراجتلاب هنبا قاحلإ سانلا دحأ ديري امبرف . سانلا ةيرحل دييقت مازلإلا يف

 . الثم ةعارزلا

 ؛ةيريسفنلا ةركذدملا

 نأل - ةمدقتم اهتاذ يف ةلحرم يهو- ةلحرملا هذه مازلإلا زواجتي نأ يغبني دي الو»
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 أله ريرقت رذعت نع الضف ؛« مهدالوأ هيجوت يف نيدلاولا ةيرحب انانسف زواجتلا يف

 ٠ «صوصخم ا اذهب انديلاقت معفاو ةاعارمبو سلا كلت ىف تانبلل مارلإلا

 (1؟١ ةدام)

 . هعون رايتخا يفو لمعلا يف قحلا يتيوك لكل

 , ماعلا ريخلا هبج ودسيو ةماركلا هيضتقت نطاوم لك ىلع بجاو لمعلاو

 . هطورش ةلادع ىلعو نينطاوملل هريفوت ىلع ةلودلا موقتو

 :روتسدلا ةنجل
 ومسلا بحاصل رمألا عفرن نأ ىلع انقفتا دق : (سلجملا سيئر) مناغلا فيطللادبع

 ةجيتنلاب ةرشابم ريغ ةقيرطب هتربخأو هتلباقمل تبهذ لعفلابو هتبغر ىلع ءانب ريمألا
 نأ هتربخأو ةيلخادلا ريزو ةداعس تاضارتعا ىلع قفاوتال ةنجللا نإ هومسل تلقو

 ةلودل روتسد عورشم دادعإ يف ةمخضلا ةيلوئسملا مهلمح هومس نا املثم ءاضعألا

 . يف هيلإ لصوتلا نكمي ام ىصقأ وه نلعملا عورشملا نأ نوري نيلوئسمك مهف تيوكلا
 كن دار اتتلا

 لك ةلازإ لوح هعم مهافتلل ةيلخادلا ريزو ةداعس ىلع لسريس هنأ هومس در ناكو

 . ةيلخادلا ريزو ةداعس نيبو ةنجللا نيب رظنلا تاهجو بيرقتو تابقعلا
 ىعسن انلكو دحاو انريصم نأ هتربخأو ةيلخادلا ريزو ةداعسب تلصتا» انأو

 كلذلو كلذ ىضتقت تيوكلا ةحلصم نأل قفتن نأ دبال اننأو دلبلا اذه ةحلصمل
 .  «ةقلعملا عيضاوملا اولحيو ليلخ نامثع روتكدلا ديسلا هل ثعبأس

 اهضعب ةيلخادلا ريزو ةداعس اهيلع ضرتعا ىتلا طاقنلا : ليلخ نامثع روتكدلا

 طاقنلل ةبسنلابف عورشملا ىلع ةيلكش تاليدعت ءارجإ هيف بلط اهضعبو يرهوج
 ىتلا ةيلكشلا تاليدعتلل ةبسنلاب امأ اهمظعم نع ةيلخادلا ريزو ةداعس لزانت ىلوألا

 ام مكيلإو ساسألا اذه ىلع اهليدعتب انمق دقو اهصوصخب هبلط ىلإ هتبجأ دقف اهبلط
 . اهنأش يف ىيئاهنلا يأرلا مكلو تاليدعت نم هانيرجأ

 لمعلا يف قحلا يتيوك لكل : اهصنو روتسدلا عورشم نم 4١ ةداملل ةبسنلابو
 ريخلا هبجوتسيو ةماركلا هيضتقت نطاوم لك ىلع بجاو لمعلاو هعون رايتخا يفو
 . هطورش ةلادع ىلعو نينطاوملل هريفوت ىلع ةلودلا موقتو ماعلا
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 داجيإب ةمزلم ةموكحلا نأب ةداملا رسفُت نأ ىشخن هنإ ةيلخادلا ريزو ةداعس لاق

 ةموكحلا عيطتست ال فورظب رمت دق دلبلا نإ ثيح زوجي ال اذهو يتيوك لكل لمع
 . بعشلا دارفأ نم درف لكل لمع داجيإ

 قحلا ىتيوك لكل» ةرابع نا ةداملا هذه ددصب روتسدلل ةحراشلا ةركذملا ىف ركذيو

 درو لكلا نأ يتمم سبل نكلوب قيلكأوأ يذلا لن ةلونلا رد اق الا اهاكعم « لطعلا ىف
 . اهتايناكمإ دودح ىف الإ مزتلت ال ةلودلاف المع هلرفوت نأب ةلودلا مزلي نأ

 :يسيسأتلا سلجملا

 يهو ةداملا هذه رخأ ىف ةلمج فيضأ نأ بحأ : يفرعم عيفر دمحم بئانلا

 كلذو زان اذه ميقي نأ نم افوخ كلذو . «نيدلاو بادآلا فلاخي ال نأو 0 0

 . ىرخأ ءايشأ وأ اضقرت

 :4كبريسفتلاةركدملا

 ةلودلا مازلإ يف درف لك قح ىنعت ال ةداملا هذه نأ ىرخأ ةيحان نم ظحاليو»

 صوصخلا اذهب ةلودلا مازتلا نأل كلذو « ةيلوئسملل تضرعت الإو المع هلرفوت نأب
 هريفوت ىلع ةلودلا موقتو» ةداملا ن نم ةريخألا ةرابعلا تلاق كلذلو « اهتايناكمإب ادودحم

 . ««نينطاوملل لمعلا ةلودلا رفوتو» لقت ملو «نينطاوملل

 (137 ةدام)

 ةلوفكم ةميلس لئاسوبو ةينطو سسأ ىلع تاباقنلاو تايعمجلا نيوكت ةيرح

 ىلع دحأ رابجإ زوجي الو . نوناقلا اهنيبي يتلا عاضوألاو طورشلل اَقفو

 :روتسدلا ةنجل

 هذه يف تدرو يتلا ةئيهلاو تائيهلا ةملك فذح ةيلخادلا ريزو ةداعس بلط

 ريت بحي هنا لاق امك ائطاخ اريسفت رسفت دقو ةحضاو ريغ تاملك اهنأل ةداملا

 . ةيسانس نسما اهنا رست ال ىتح ةداملا يف ةدراولا ةينطو سسمأ ىلع ةرابع

 ىلع قييضت هيف ةئيهلاو تائيهلا ةملك فذح نا : (لدعلا ريزو) دلاخلا دومح
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 . فذحلا اذه ىلع قفاوأ ال انأو ةماعلا تايرحلا

 مل امناو تائيهلا مايق عنم دصقن ال نيتملكلا انفذحب نحن : ليلخ نامثع روتكدلا

 قيبطتلا يفو مازلإ وأ رظح نود ةمهبم اهانكرت لب اضيأ مازلإلا ليبس ىلع اهركذن
 تائيهلاب رمألا لدب ذإ فيفط لزانت الإ اهيف سيل هذهو نوناقلل رمألا كلذ كرتن

 . صنلا ىلع حلاصتلا يف ةبغر كلذو عرشملل اهكرتن

 :يسيسأتلا سلجملا

 بازحألا نيوكت حيبي روتسدلا نا اذه ىنعم له : هللادبعلا دعس خيشلا

 ؟تيوكلا ىف ةيسايسلا

 كتارخ ألا ةضاربضب امسي الا ةفاسلل ىلاطا نضلا نا: ليلغا نايف روقكدلا
 «ةئيها) ةنملك هب تناكو اهليدعت ل ةداملا هذه ىف صن كانه ناكو . ةيسايسلا

 نسأل بخأ ىف ةنعللا لبق نم تقفز اهيكلو ةيضاتنلا نازخألا شعت تقاكو
 قوقح نيسروكلل نمل نأ نياشلا قهيوحا له يعطل دفا تيقاثلا

 ] ؟ةيسايس

 ىلع روتسدلا يف صنلا نود عرشملل عوضوملا اذه كرت : ليلخ نامثع روتكدلا
 سلجملا يأر نإف هاري ام يباينلا سلجملا عضيل عرشملل رمألا اذه كرت دقف ميرحت وأ ةحابإ

 . هل كورتم رمألاو لعفي نأ هلف كلذ زيجي نأ

 مساق دض مهئارآ نع اوربعي نأ الثم نويتيوكلا دارأ ول : بيطخلا دمحأ بئانلا

 ؟كلذ نوناقلا رقي لهف ةنيعم ةيسايس ةلأسم يف ةموكحلل مهدييأت نع وأ الثم

 درجم دوصقملا ناك اذإف «54» ةداملا يف حابم ريبعتلا اذه : ليلخ نامثع روتكدلا

 ' لفكيو ء«؛؛ ةداملا علطم هلفكي اذهف يسايس رمألا ولو ةنيعم ةبسانمل صاخ عامتجا

 طاشن ىلإ لوحتي نأ امأ . ةماعلا تاعامتجالاو بكاوملاو تاعمجتتلا ةداملا ىقاب

 ةجاحب تسيل ةلودلا نأ ةنجالا تأر دقف بزح ةروص يف ةيسايس ةئيه وأ يسايس
 . ليبقلا اذه نم ةيسايس تائيه وأ بازحأ نيوكت ىلإ نآلا

 هانعمف بازحألل بابلا تحتف ول تيوكلا : (سلجملا سيئر) مئاغلا فيطللادبع
 . ءارولا ىلإ ريست لظتس اهنأ

 ملكتأ انأ ةيسايسلا بازحألا نع ملكتأ نأ ديرأ ال انأ : بيطخلا دمحأ بئانلا

 ؟يه نيأف ةجابيدلا اهيلع تصن ىتلا ةيسايسلا ةيرحلا نع
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 يأرلا نع ريبعتلاو حيشرتلاو باختنالا يف نطاوملا قح : ليلخ نامثع روتكدلا
 لك 44 , 77/075 داوملا يف اهيلع صوصنملا بكاوملاو تاعمجتلاو تايعمدلا ةيرحو

 . نطاوملا اهيف عتمتي ةيسايس قوقح هذه
 لوقن نأ امأف . روتسدلا اذه يف ةيسايسلا ةيرحلا لقن مل : بيطخلا دمحأ بئانلا

 الثم روتسدلا ركذ دقف . ال مأ ةيسايسلا ةيرحلا نينطاوملل نأ روتسدلا اذه يفو انه

 ةيرحلا ركذي مل هنكلو يأرلا ةيرحو ء رشنلا ةيرحو  لوقلا ةيرحو . ةفاحصلا ةيرح
 : ةيسايلا

 نوكن نأ بلطو روتسدلا اذه ىلع ريمألا ومس قفاو دقل : هللادبعلا دعس خيشلا

 ىري لهف بازحألا نحاطت نم ىرخألا لودلا يف ثدحي اذام انعمس دقلو ةوخإ
 ” 1 ارجل دور ةروريش ءابتعألا

 نأ مهل نمضي وحن ىلع ريهامجلا ميظنت الإ بازحألا ام : بيطخلا دمحأ بئانلا
 نم نالفو نالف ةمدخل ىتأي نأ ال ةماعلا ةحلصملا ةمدخل الماع مهحشرم يتأي

 « نسانلا

 اهبجاوب مقت مل ةيبرعلا دالبلا يف بازحألا مظعم نأ ديدشلا فسألا عمو

 . ةماعلا ةحلصملا مدخي قيرط ىلع رست مل اهلكو . صالخإب

 . لثم أوسأ تناك دقف ةيبرعلا بازحألا اهتمدق ىتلا ةبرجتلاب رثأتن ال نأ بجيف

 ىلع عيمجلا عم قفاوأ ينإو . عاو نطاوم قلخل ميلسلا قيرطلا وه يبزحلا ميظنتلا نإ
 ؟جرخلا فيكو ةيسايسلا ةايحلل لمعلا ام نكلو نآلا ةيسايس بازحأ ليكشت مدع

 (؟1/ ةدام)

 نينطاوملل فرش ةيركسعلا ةمدخلا ءادأو سدقم بجاو نطولا نع عافدلا
 . نوناقلا همظني

 (1/ ةدام)

 . نوناقلل اقفو بجاو ةماعلا فيلاكتلاو بئارضلا ءادأ

 ساسملا مدع لفكي أمب بئارضلا نم ةريغصلا لوخدلا ءافعإ نوناقلا مظنيو

 . 4 ب ءملل مزاللا ىندألا دحلاب
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 (14 ةدام)

 تاكس عيمج ىلع بجاو ةماعلا سادآلا مارتحاو ماعلا ماظنلا ةأاعارم

 ظ . تيوكلا

 (ه١ ةدام)

 ماكحأل اقفو اهنواعت عم تاطلسلا لصف ساسأ ىلع مكحلا ماظن موقي
 اهتاصاصتخا ضعب وأ لك نع لوزنلا اهنم ةطلس يأل زوجي الو روتسدلا

 . روتسدلا اذه يف هيلع صوصنملا

 :4يريسفتلا ةركدملا

 نم ظحول ام ةمواقم ىف ةبغرلا ةداملا هذه ىف هيلع صوصنملا رظحلا ةمكحو»
 رومألا نم ديازتم ددع يف عيرشتلا ةمهم كرت ىلإ انايحأ ةيعيرشتلا سلاجما ليم
 ةدايسلا ميمصل هبرقأو ءيش صخأ يف ةيبعشلا رهوج سمي امم ةيذيفنتلا ةطلسلل

 : «عيرشتلاو

 (ه١ ةدام)

 . روتس دلل اقفو ةمألا سلجمو ريمألا اهالوتي ةيعيرشتلا ةطلسلا

 (ه؟ ةدام)

 نيبملا وحنلا ىلع ءارزولاو ءارزولا سلجمو ريمألا اهالوتي ةيذيفنتلا ةطلسلا
 . روتس دلاب

 (ه' ةدام)

 (ه:4 ةدام )

 . سمت ال ةنوصم هتاذو , ةلودلا سيئر ريمألا



 15 (هه ةدام)

 ' هئارزو ةطساوب هتاطلس ريمألا ىلوتي

 (هك ةدام)

 هبصنم نم هيفعيو ةيديلقتلا تارواشملا دعب ءارزولا سلجم سيئر ريمألا نيعي
 . ءارزولا سلجم سيئر حيشرت ىلع ءانب مهبصانم نم مهيفعيو ءارزولا نيعي امك

 ] :روتسدلا ةنجل
 سلجم نم ءارمألا داعبإ وه دوصقملا مادام هنأ ىرأ : ظفاحلا دبع نسحم ذاتسألا

 نم ءارزولا ددع نأ ىلع ةحارص صني نأ لضفأ انأف نواعتلا هب اددوصقم سيلو ءارزولا

 . فصنلا ىلع ديزي ال ةمكاحلا ةرسألا ءاضعأ

 ةمألا نم لعجي هنأل حيحص ريغ عضولا اذه ةلأسملا عضو : ليلخ نامثع روتكدلا

 عضوف كلذ ريغ عقاولاو امهنيب ةفرعمك روصيو نيعزانتم نيفرط ةمكاسحلا ةرسألاو
 ومس ةبغرلو ةيطارقميدلل ةيمتحلا ةجيتنلا وه البقتسم ءارزولا نييعت ىلع دويقو طورش
 . يروتسدلا مكحلا يف ريمألا

 يروتسدلا ماظنلاو بعشلا مكح ىضتقم وه اذه : (لدعلا ريزو) دلاخلا دومح

 حجنو نيبخانلل مدقت يذلا ةمألا سلجم وضعف اريعش لصحتو ةطنح رذبت نأ نكمي الو
 . هنم ديفتستو هلمعتست مزال بعشلل الثم

 أوضع حلصي نمو اريزو ال اوضع هتبختنا ةمألا ال : ظفاحلادبع نسحم ذاتسألا

 . اريزو حلصي ال دق

 هيدل بعشلاف ةرحلا تاباختنالا يف حجنيس ءفكلا صخشلا : يضيمحلا بوقعي

 . حلاص هنا ضورفم حجني يذلاو حلاصلا ريغو حلاصلا نيب زييمتلل يفاكلا يعولا

 . هباختنا ببس ىه ةءافكلا نوكت نأ زوجيو : (لدعلا ريزو) دلاخلا دومح

 1 . امتح سيل : ظفاحلا دبع نسحم ذاتسألا
 طقس ةيضاملا تاباختنالا يفو ءافكألا حجني نأ اطرش سيل : قازرلادبعلا دوعس

 : نورخأ حبجنو ءافكألا صاخشألا نم ريبك ددع

 لوخدلا نم ةمكاحلا ةرسألا ءاضعأ مرحنس انئثأ ينعي اذه : قازرلادبعلا دوعس

 . باختنالل حيشرتلا يف قحلا مهل سيل ةرسألا ءاضعأ نأ اصوصخ ةرازو يأ يف
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 ركذ امك صنلا اذه نم دوصقملا ناك اذإ : (ةيلخادلا ريزو) هللادبعلا دعس خيشلا

 ءاهنإ ىرأ ىنإف ةرازولا نم ةمكاحلا ةلئاعلا داعبإ وه ظفاحلادبع نسحم ذاتسالا

 رش اذه ناك اذإ هقمعأو ناروذورةقل نوذ ةحاربف كلذ ىلع نضتلاو بدلا ذهل ةنشفانلا
 ءاهنإ ادوصقم كلذ ىرأ ينأ امك اننيب نواعتلل عاد كانه سيل هنا صنلا نم ضرغلا

 . ال مأ انديري ناك اذإ انيف تيوكلا بعش يأر ذخأو ةشقانملا

 ىفو . صنلا ىلع ضرتعأ امنإ أدبملاب ىل نأش ال انأ : ظفاحلادبع نسحم ذاتسألا
 نم نسحأ ناكل ةرازولا لوخد ةمكاحلا ةرسألا ءاضعأ ىلع مرحي صنلا ناك ول يبأر
 .روديو فلي نأ لواحي يذلا صنلا اذه

 ناك اذإ دحلا اذه دنع فقن نأ ىرأ انأ : (ةيلخادلا ريزو) هللادبعلا دعس خيشلا

 حيشرت يف ةمكاحلا ةرسألا ءاضعأ قح ىلع صني نأ وأ . صنلا نم دوصقملا كلذ

 ريغ اروتسد مأ قيبطتلل حلصي اروتسد نوديرت له لأسأ انأ . تاباختنالل مهسفنأ

 زئاج ريغ تاباختنالا يف ةمكاحلا ةرسألا ءاضعأ لوخد : ليلخ نامئدع روتكدلا
 نوصم وهو ةلودلا سيئر زكرم اوجرحيو يباختنالا حيرجتلل اوضرعتي ال ىتح ايروتسد
 . كلذ ىلع صرحلا بجيو

 . عوضوملا لوح صن يأ عضوي ال نأ لحلا : ظفاحلادبع نسحم ذاتسألا

 ام ىلع ةيحاضيإلا ةركذملا ىف صنلا نأ ىرأ انأ : ظفاحلادبع نسحم ذاتسألا

 الله نق انسرعتا ابك نضنلا نككي كلو يل ناوعع نعقدلا ديما هع ريفتا
 . فولأملا صنلا وه اذهو ةمألا سلجم ةيوضعو ةرازولا نيب عمجلا زوجيو لاقيف روتسدلا

 ؟ايلاطيإ ىف اسنرف ىف ارتلجنإ ىف ؟فولأملا صنلا اذه نيأ : ليلخ نامثع روتكدلا

 . اذكه لامتحا درجم ةينامربلا ريزولا ةفص لعجتو يناملب ماظن اهيف ةلود يأ ينرأ
 روتسدلا ىف هتحرتقا يذلا لكشلاب صن كانه له : ظفاحلادبع نسحم ذاتسألا

 ْ ؟يزيلجنإلا
 يروتسد صن يأ يل ركذي نأ نسحم ذاتسألل نكمي له : ليلخ نامثع روتكدلا

 ؟فولأم ريغ هريغو فولأملا وه هاري يذلا اذه نإ لوقت ىتح هرظن ةهجو ديؤي
 . ةريثك صوصن ىيسائرلا ماظنلا يف : (ةيلخادلا ريزو) هللادبعلا دعس خيشلا

 اونوكي نأ ةيلك ءارزولا ىلع عونمم يسائرلا ماظنلا يف : ليلخ نامثع روتكدلا

 اماظن سيل ةنجللا نم قباس ريرقت هاغتبا يذلا ماظنلاو ةمألا سلجم ىف ءاضعأ



 . .٠ ينالربلاو يسائرلا نيب طسو ماظن وه امنا تحب ايسائر
 ييأر يف رييغتلا اذه نأ دجن نآلا مكحلا عقاو انظحال اذإو : ليلخ نامثع روتكدلا

 سلجم لخاد نم نييعتلا نوكي نأبف بسكلا امأ ةيلكش ةراسخو ىقيقح بسك هيف

 نوكي نأ بجي هنأ يأ جراخلا نم نييعتلا ىلع صنلا يف قباس وهو ايبوجو ةمألا
 . لوألا صنلا هنمضتي نكي مل اذهو ةمألا سلجم ءاضعأ نم ءارزو امتح كانه

 ناك لكش يأب روتسد جرخي نأ مهملا سيل هنأ ييأر يف انأ : يضيمحلا بوقعي
 ىلع قفاوأ ال انأو بعشلا اذه اهل علطتي يتلا ينامألا لثمي روتسدب ىتأن نأ مهلا امنا

 . تلصح ىتلا تاليدعتلا

 انك لضم قذذلا ليدغتلا قلع قئارا ذل تللذك اأو (لديعلا ويزو) ةلادلا ةويحت
 ءاضعأ ددع عفر اذإ الإ نيرشع ىلإ ىصقأ دحك ءارزولا ددع عفر ىلع قفاوأ ١7 ينأ

 . اوضع نيتس ىلإ سلجلا
 . مكل كورتم رمألا : (سلجملا سيئر) مئاغلا فيطللادبع
 نأ يأ ثلثلاك ةنيعم ةبسن حارتقا ناكمإلا يف له : (لدعلا ريزو) دلاخلا دومح

 . سلجم ا ءاضعأ ددع ثلث ىلع ديزي ال ثيحب ءارزولا ددع نوكي

 . لاكشإلل لح هيفو ادج لوقعم حارتقا اذه : (سلجما سيئر) مئاغلا فيطللادبع
 لزانتي ملو روتسدلا يف ةاطعملا تانامضلا لك نع انلزانت دقل : يضيمحلا بوقعي

 . اهثحب انضفر نأ قبس ىتلا هتاضارتعا نم يأ نع ةيلخادلا ريزو ةداعس

 اهنع لزانتن مل ةيرهوجلا داوملا كانه ذإ حيحص ريغ اذه : ليلخ نامثع روتكدلا
 انلبق يتلا داوملا طقف مكتارضح ىلع ضرعأ امنإو ةيلخادلا ريزو ةداعس اهب ملسو

 امأ ةيلكشلا رومألا نع الإ لزانتن مل نحن : (سلجملا سيئر) اغلا فيطللادبع
 . اهب نيكسمتم لازنالو تيقب دقف ةيرهوجلا رومألا

 :يسيسأتلا سلجملا

 ةروطخو سلجملا يف ءاضعأ نوربتعي مهنوكو ءارزولا ةيضق : بيطخلا دمحأ بئانلا

 نأ ضورفملا سلجملاو سلجملا ىف ءاضعأ نوحبصي نينيعملا ءارزولا نأ ىف ةطقنلا هذه

 )١( «قفاوأ ال ينأ» ةلمحلا تناك ول حصأ ىنعملا نوكي .
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 يذلا يطارقميدلا عضولاو ةيطارقميدلا ةيحور نييعتلا هوشي يلاتلابو ابختنم نوكي
 . هيلإ ىعسن

 ىف انأو . هل لحم ال ميخضتتلا اذه دقتعأ سلجلا ءاضعأ ثلث ءارزولا ددع
 نأ اندرأ ول ةدعاقلا هذهف . ميخضتلا اذه نم دوصقملا مهفأ نأ عطتسأ مل ةقيقحلا
 الثم ايروسف « ادج ةبيرغ جئاتنب يتأت العف اهنأ اندجول ملاعلا ءاحنأ ضعب يف اهقبطن

 ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلاو « اريزو 5٠ ىلإ ةرازولا اهيف لصت نأ هذه ثسلثلا ةركفب ول
 الثم ةيناثلا دالبلا ىفو ريزو ٠٠١ ىلإ لصت نأ نكمي وضع ٠٠١ اهنالرب ناك امدنع

 انه ةبسنلا بسح ةرازولا لصت وضع ١16٠١ اهيف ةمألا سلجم ءاضعأ ددع دجن ىتلا
 . »606١( ىلإ

 ئا لكشت نأ لبق نيلحملا نييكرو: نسلحلا ةراتكعسساب : اقيا انه: نصتي:نأ ةيرأ انأ

 نأ دقتعأو سلجلا ءاضعأو سلجملا سيئر ةراشتسا كانه نوكت نأ يرورضلا نمف . ةرازو

 . هب ملسمو فورعم ءيش اذه

 سيئر نوكي نأ مزلتسي مكحلا اذه . يكلملا مكحلا نم عون وه تيوكلا يف مكحلا

 بجبيو . هل ءالولاو ةلودلا سأر وهف ةلودلا لثمي هنأل مارتحالا نم ةلاهب اطاحم ةلودلا

 يكلم ماظن يأ يف ةيسايسلا رومألا نم هنأ دقتعأ اذهو . هسمب ام لك نع دعتبن نأ

 وه امك ةموكحلل كلملاف دحأل سيلو عيمجلل ايلعلا ةطلسلا هذه نأل , دوجوم
 يكلم ماظن لك يفو هب فرتعن نأ بجي عضولا اذهف صخش لكل وه امك ةضراعملل

 . ةطقنلا هذهب كسمتن نأ بجي

 لك قوف تافالخلا قوف نوكي نأ العف بجي زمرلا اذه وأ ةلاهلا وأ ةيسدقلا هذه
 ءارزولا ضعب وأ ءارزولا نوك ىلع نولبقم نحن دقتعأ ةداملا هذهل ةبسنلاب نآلا تاعزانملا

 . ةمكاحلا ةلئاعلا دارفأ نم اونوكي نأ
 ةعومجم الإ ىه ام ةرازولا وأ ءارزولا نوكي نأ ىه ةحيحصلا ةيطارقميدلا سسألاو

 اذج اهرب يكف ه5 عم ةنيمم ءادأج ملا لاتقول يقلك قول ولا نيف ايون

 لبق نم اهل موسرملا طخلا اذه نع ةرازولا ديحت « ةموكحلا ديحت تقو يأ ىفو سلجلا
 بحس ىلإ سلجما لبق نم ةبساحما ىلإ سلجما لبق نم داقتنالل ةضرعم يهف سلجم
 رودي فوس شاقنلا دتحي امدنعو هذه لثم رومأ يف عبطلابو سلجملا لبق نم ةقثلا

 اذهل ساسم هيف مالكلا اذه نوكي نأ الثم فوخلاف هدودح فرعي ام دحاولا نكمم مالك

 . هل بوجو ال قلزنم اذه دقتعأف . دحأ هسمي ال نأ ديرن نحن يذلا ءىشلا
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 اهب رم ىتلا ةينامربلا براجتلا مظعم يف يباينلا سلجملا : ليلخ نامشع روتكدلا

 ينالربلا عزانتلا دح ىلإ كلذو ةيذيفنتلا ةطلسلا لامعأ يف لخدتلا ريثك ناك ملاعلا

 اهتيتفتو بازحألا تتفت ةرهاظ تءاج انه نمو . مكحلا ىلإ لوصولل يبزحلا لتاقتلاو
 يف تارازولا رارسقتسا مدع كلذ ىلع بترت دقو اهل دح ال بازحأ ىلاتلابو . ةمألل

 . يناملربلا ماظنلا يف ملاعلا هسمل بيع ربكأ وه اذهو مكحلا

 يسائرلا نيماظنلا نيب اهماظن يف عمجت نأ بجي تيوكلا نأ ةنجللا تأر

 : ينالربلاو

 اهيف ام لضفأو اهايازم ةينالربلا نم ذخأي طسو ماظنب ذخأت نأ ةنجللا تدجوو
 . هيف ام لضفأ يسائرلا ماظنلا نم ذخأيو

 هيجوت يف يباينلا سلجما ءاضعأ قح يف ةددعتملا ةيناملربلا ةباقرلا رهاظم عم

 نم هريغو ةشقانملا قحو « ءارزولا سلجم سيئرو ءارزولا ىلإ تاباوجتسالاو ةلئسألا
 هذه لامعتسا ىف فارسإلا بويع ىيدافت ىف ةبغر نكلو . ةيناملربلا ةيبعشلا رهاظم

 ماظنلا هب زاتمي يذلا رارقتسالا نم ردق قيقحت يف كلذك ةبغرو « ةينامربلا قوقحلا
 هلك كلذل « ةيروتسد ةبرجت لوأ ىلع ةمدقم ىهو ةمألا ةدحو ىلع ةظفاحملاو ىسائرلا

 تعضوف ةينامربلا لوصألا وأ سسألا هذه ىلع دويقلا ضعب عضت نأ ةنجللا تأر
 ةصانخلا تاءارجإلاو ةمزاللا ةيبلغألا ثيح نم ةيرازولا ةيلوؤسملا ىلع دويقلا ضعب

 . ءارزولا سلجم سيئر عم نواعتلا مدع وأ ريزولا طاقسإب
 حتفت نأ بيبحلا انئطو ىف رارقتسالا ماودل يرورضلا نم : هللادبعلا دعس خيشلا

 بيطخلا روتكدلاف هجراخ نمو سلجملا لخاد نم ءارزو راتخي نأل ريمألا ومسل بابلا
 ةلئاعلا دارفأ كارشإ وأ لود نامرح وأ عنم ديري هنإ لاقو ًادج ريطخ مالك ىلإ قرطت
 ةريخألا ةطقنلا يف صاخلا هيأر نع ربعي روتكدلا نأ فرعأ انأف مكحلا يف ةمكاحلا

 . ءاضعألا تارضح مامأ نآلا ةداملاف

 تركف روتسدلا عضت تأدب امدنع ةنجللا نإ : (سلجملا سيئر) مناغلا فيطللادبع

 هذه طوطخلاو اهعقاو ىلإ ةبسنلاب دلبلا اهيلع يشمت نأ بجي يتلا طوطخلا عضت نأ
 مكحلا يف ءادتباو روطت رود يف دلبلا نأ تدجوو ةقيقد ةنيتم ةسارد اهتسرد

 يفارغجلا اهعضو دلب ىلإ ةبسنلاب رارقتسالا وه هبلطتي يش مهأ اندلبو يطارقميدلا
 . تاهجلا ضعب يرغت اضيأ يداملا اهعضوو

 ةعفد ملك ٠٠١ اهيشمن ىتلا ةديدجلا ةرايسلاك ةوطخ ةوطخ يشمن نأ ضرتفي

 د



 اهتنكام وسرت نأ ىلإ ٠١٠ مث ٠١ مث ملك 4١٠ لوألا اهيشمقت كنأ ضورفملا امنيب ةدحاو

 ةيلاثملا ةيطارقميدلا مظنلا عضنو سلجلا عدخن ال اننأ حاصألا نم نأ اندجو . ةطوبضم

 انريمض انلأسيو اهنع هللا انلأسي يتلا سسألا هل عضن نأ انررق لب اهيلع شقاننو

 . اهنع
 سمت عيضاوم ىلإ قرطتو ملكت دمحأ عمسأ نأ فسآ انأ : ىلعلا رباج خيشلا

 ةصاخلا انديلاقت بسح اهل قرطت ىتلا عيضاوملا هذه لثم عمسن ال نأ دون انكو دالبلا

 له . مكحلا يف مهقح ىف خويشلاو ءارمألا قوقح راكنإ ةلأسمو . ةرضاحلا انفورظو

 نع اولصفني مهنأ , اهقفارم نم قفرم لك ىف دلبلا اذه اومدخ خويشلا نأل ءازج اذه

 ؟اهدحول ةئف لك حبصتو بعشلا

 اذه . مكحلا نع اودعبي ىتح نيرمآتم ةنوخ خويشلا له : لأسأ نأ ديرأ انأو

 سلجما نم بلطأ انأف « هلمحت عيطتسن امو انباصعأ ريثي دمحأ هلاق يذلا مالكلا

 . ىرخأ ةقيرط انلف الإو . اهيف هيأر ءاطعإو ةداملا هذه ةشقانم

 ىلإ ىدأ رذحلا اذه نأ اهلك هذه داوملا ةءارق نم رعشأ انأ : بيطخلا دمحأ روتكدلا

 . قالطإلا ىلع ةيروص ةطلس ةيعيرشتلا ةطلسلا لعج ىلإ ىدأ دقف . ةسوكعم ةجيتن

 ءاضعأ ددع ثلث ىلإ نييعتلا باب حتفو سلجملا يف محخضلا ءارزولا ددع ءيش لوأ

 ةموكحلا طاقسإ طبر ءيش ثلاث . ةرازولا ةبساحم ىف تاديقعتلا ءيش ىناث . سلجبا

 . سلجلا طاقسإ ىف

 ؟هدي عفري اهلبقي ام يللإ : (سلجملا سيئر) مماغلا فيطللادبع .
 : مهيديأ مهؤامسأ ةيتآلا نومرتحما ةداسلا عفرف

 نييطتللا دمحأ ررفكذلا

 دادحلا ناميلس

 يصيمخلا نيرتعي
 . اهيلع تاخارتقا ىدنغ انأ : ذادخلا ناميلس بئانلا
 . توص سلجما نأل ةشقانم دجوي ال : (سلجلا سيئر) اغلا فيطللادبع

 . اهيلع قفاوأ ام : دادحلا ناميلس بئانلا

 , ةداملا هذه ىلع تيوصتلا بلط ام روتكدلا سب : ىضنيمحلا ىوقعي بئانلا

 ْ] ٠ ماع قيلعت درجم ناك روتكدلا
 . قيلعتلا بجاو ىدأو قلع : (سلجملا سيئر) مناغلا فيطللادبع

 نم



  ؟هذي عفري قفاوي ام ىللإ ؟ةداملا هذه ىلع نوقفاوت له

 . (سيئرلا) ردب وب اي ىلحمست : دادحلا ناميلس بئانلا

 . ةداملا ىلع نيقفاوم ربتعن نحن : (سلجملا سيئر) مثاغلا فيطللادبع

 : قفاوأ ال انأ :. . ال. ... آل :دادحلا ناميلس بئانلا

 .ريخ : (سلجما سيئر) متاغلا فيطللادبع

 . ةحيحصلا ىه ةقيرطلا هذه ام : دادحلا ناميلس بئانلا

 . ةداملا ىلع سلجملا ةقفاوم سيئرلا نلعأ مث

 (هال ةدام)

 لصف لك ءدب دنع ةقباسلا ةداملاب نيبملا وحنلا ىلع ةرازولا ليكشت داعب

 . ةمألا سلجم ىعيرشت

 :روتسدلا ةنجل
 ةديدج اقوقح فيضي ال هنأ صنلا اذه ىف ىرأ انأ : ظفاحلادبع نسحم ذاتسألا

 ديق هيفو ةيعيرشتلا ةطلسلا ريصمب ةيذيفنتلا ةطلسلا ريصم طبري سكعلاب وه امنا ريمألل
 . سلجما لظ ىف ةرازولا قح ىلع

 صرحخلا ديدشو ةرازولا طقستالأ ىلع صرخلا ديدش تنأ : ليلخ نامثع روتكدلا

 ملاعلا يف ةلود دجأ مل انأ ؟يسايس رارقتسا اذه يف له « سلجملا لحي نأ ىلع

 لك نأ يداقتعا يفو تيوكلا لثم ةدحاو ةرسأك اهيف موكحملاو مكاحلا شيعي

 « اردان الإ مدختست نل ةيعيرشتلاو ةيذيفنتلا نيتطلسلا ىدحإل ةاطعملا تازايتمالا

 نود نيتطلسلا نيتاه ىدحإ طقف يمحي اروتسد عضن اننا ينعيال اذه نكلو

 ةيذيفنتلا ةطلسلا ةيامح ظفاحلادبع نسحم ذاتسألا ديري اذال فرعأ الو ء ىرخألا

 . ةسايس الو انوناق زوجيال اذه اهباسح ىلعو ةيعيرشتلا نود

 : ءارزو اوحبصأ سلجملا ءاضعأ نم ةرشع نأ ضرفنل : ليلخ نامثع روتكدلا

 هذه يف ةيبلغألا بسحن فيكف تيوصتتلا ددع نم مهانطقسأ اننأ كلذ ىنعمف

 ادحاو ةقثلا مدع رارقل ةمزاللا ةيبلغألا نوكتو نيعبرأ نوكي يقابلا ددعلا نا ؟ةلاحلا

 :نيرخحعو
 نيب نواعتلاو ةلدابتملا ةقثلا لضفب : (ةيلخادلا ريزو) هللادبعلا دعس خيشلا
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 . ةقثلا حرط ىلإ جاتحن نل هللا ءاش نإ عيمجلا
 ريغ ءارزولا كارتشا ىلع ةيناثلا ةرملل يضارتعا لجسأ انأ : يضيمحلا بوقعي

 وضعلا ريزولا عنم عيطتسن ال كلذكو . ةيوضعلا يف وأ تيوصتلا يف سلجلا ءاضعأ

 . تيوصتلا نم ةمألا هتبختنا يذلا

 . اذه ىف كعم انأ : ليلخ نامثع روتكدلا

 هلصافم طقستو لهلهتي أدب روتسدلا نإ لوقأ انأو : (لدعلا ريزو) دلاخلا دومح
 . ىرخألا ولت ةدحاو

 ال ىتح سلجملا جراخن نم ءارزولا ددع ددحن نأ حصألا نم : قازرلادبعلا دوعس

 . ةياهن الب ددعلا اذه نوكي
 سلجملا ءاضعأ نوكي نأ طرشب مدقملا حارتقالا ىلع قفاوأ انأ : يضيمحلا بوقعي

 . وضع ةثام نوبختنملا

 : يضيمحلا بوقعي ديسلل همالك اهجوم(ةيلخادلا ريزو) هللادبعلا دعس خيشلا

 لكلا نأ ضرتفأ انأو ةموكحلا ىف ةينلا ءوس ضرفت تنأ نيحيرص نوكن انعد

 نيل ءاضعا دعا يندلتحا اراقب نزل ةيوكللا ءاضغاو ةرضادتن

 يف هتابثإو ييأر ليجست بلطأ انأو : (ةيلخادلا ريزو) هللادبعلا دعس خيشلا

 ءارزولا ددعل ىصقأ دح عضو نم دب ال ناك اذإ ىصقألا دحلا نوكي نأ وهو رضحملا

 اريزو نيرشع نم ةرازو فلؤت نأ دعبتسم ةيلمعلا ةيحانلا نم هنأ عمو اريزو نيرشعب
 ددع ةدايز يفعقتا فورظ دت دقف كلذ بلطأ تاروطتللو ئراوطلل طايتحاك نكلو

 . ةرازو ةرشع سمحخ نم رثكأل تارازولا
 نكميف تارازولا ددعب ال ءارزولا ددعب صاخ ديدحتلا : ليلخ نامثع روتكدلا

 روتسدلا هررق يذلا وه اذهو ةرازو نم رثكأ ريزولا ىلوتيف تارازولا نم ددع يأ داجيإ

 (5ه ةدام)

 نوكيو . اهرادصإو اهيلع قيدصتلا قحو نيناوقلا حارتقا ىقح ريمألل
 ضفختو ةمألا سلجم نم هيلإ اهعفر خيرات نم اموي نيثالث لالخ رادصإلا
 لاجعتسالا ةفص ريرقت نوكيو لاجعتسالا ةلاح يف مايأ ةعبس ىلإ ةدملا هذه
 . مهنم فلأتي نيذلا ءاضعألا ةيبلغأب ةمألا سلجم نم رارقب

 نإ



 :روتسدلا ةنجل
 (يباينلا سلجملا» ىلإ «ةمألا 02 ةملك رييغت حرتقأ نأ: يضيمحلا بوقعي

 يرجو وكر وح رت مت وااو انررق امل ةاراجم كلذو

 ظ + كيوخلا

 ةيبرعلا دالبلا يف الوادتم حبصأ ةمألا سلجم حالطصا : ليلخ نامثع روتكدلا

 ىف ءامسألا ددعتتال نأ نسحألا نمف ةيبيللا ةكلمملاو ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلاك

 ْ ش عاطتسملا ردق تاحلطصملا نيابتتو ةيبرعلا دالبلا

 17/٠١( ةدام)

 اب ةعوفشم اروف ةمألا سلجم اهغلبيو موسرمب تادهاعملا ريمألا مربي
 اهيلع قيدصتلاو اهماربإ دعب نوناقلا ةوق ةدهاعملل نوكتو « نايبلا نم بساني
 فلاحتلاو حلصلا تادهاعم نأ ىلع . ةيمسرلا ةديرجلا يف اهرشنو
 وأ ةدايسلا قوقحب وأ ةيعيبطلا اهتورث وأ ةلودلا ىضارأب ةقلعتملا تادهاعملاو

 ةماقالاو ةحالملاو ةراجيشلا تادهاعمو ةضاتقللاو ةماعلا نينطاوملا قونقتح
 ىف ةدراولا ريغ تاقفنلا نم ائيش ةلودلا ةنازخ لمحت ىتلا تادهاعملاو
 : ناوناتب نوليصت نأ اذ اقتل تجي ثيركلا نيقاوقل الاي دعت معمق وأ ةقازنلا
 اهطورش ضفقانت ةيرس اطورش ةدهاعملا نمضتت نأ لاح يأ يف زوجي الو

 . ةينلعلا

 :يسيسأتلا سلجملا

 اذإف « ةمينغلا عيروت اهيفو ةوشرلا اهيف تايقافتا ملاعلا يف : ىلعلا رباج خيشلا

 ؟اهتميق امف ةفوشكم تحبصأو ةيرسلا تيغلأ

 (ا// ةدام)

 ةدمل كلذو « توناقب ةيونسلا هتاصصخم نبعت ةلودلا سيئر ةيلوت دنع

 . همكح
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 :يسيسأتلا سلجملا
 ولف . الثم ةيوئم ةبسن هل انلعج ول لضفألا نم ىرأ : يرجلا لالط بئانلا

 ةرشع يه امك هتاصصخم كرتت لهف انويلم ١7 حبصأ ةلودلا لخد نأب انضرتفا
 بحاص مرحي لهف نويلم 1٠١ ىلإ ةلودلا لخد داز اذإ ةيناث ةلاح ىفو ؟نييالم

 ؟ةدايزلا هذه نم ومسلا
 ةلودلا امنإو نطولا هجول هنأ ضورفمف ةلودلا سيئر لمع : ليلخ نامثع روتكدلا

 ةغايصلا ةيحان نم كلذلو ةرسألاو وه ةيلاملا ةسائرلا ءابعأ لمحتل مزلي ام هيطعت

 < دحيم انف نوكي نأ وه ةلوبقملا

 (م١٠8 ةدام)

 ماعلا باختنالا قيرطب نوبختني اوضع نيسمخ نم ةمألا سلجم فلأتي

 ريغ ءارزولا ربتعيو . باختنالا نوناق اهنيبي يتلا ماكحألل اقفو رشابملا يرسلا

 . مهفئاظو مكحب سلجملا اذه يف ءاضعأ ةمألا سلجمب نيبختتنملا

 :روتسدلا ةنجل
 نيسمخ نم رثكأ ددعلا نوكي نأ يريكفت لصأ ناك : ليلخ نامثع روتكدلا

 لكف ىرخألا لودلا نم ريثكلا نع فلتخت تيوكلا فورظ نأ ةاعارمب كلذو اوضع

 . ةدحاو ةنيدم لب ةدحاو ةقطنم ىف ابيرقت اهناكس

 ىلاتحلا نسيساتلا نيلجلا ىف انتبرجت نا :(سلجلا نسيكر) ماعلا فيطللاةبع
 دجت داكت ال ناجل ايلاح كانهف تاءافكلا نم نكمم ددع ربكأ ىلإ ةجاح ىف اننأ تتبثأ

 لاجم دادزا سلاجملا يف ددعلا داز املكف ؛ اهل نيمزاللا ءاضعألا نم مزاللا ددعلا
 ءاضعألا نم ددع هنم لغشنيس مداقلا سلجملا نأ امك « تاءافكلا نم ةدافتسالا

 سلجملا يف ةيوضعلا لاجم عستي نأ بجيف لقألا ىلع ءارزولا ددع فصن ءافكألا
 . تاءافكلاو ءاضعألا نم ددع ربكأل

 نيرشع نم نوكتي يلاحلا انسلجم نا : (ةيلخادلا ريزو) هللادبعلا دعس خيشلا

 نأ امك اوضع نيسمخ ىلإ ةدحاو ةرم رفطن نأ دالبلا حلاص نم سيلو ابختنم اوضع

 . ددعلا اذه نم ليلقتلا لضفأ انأو ناكسلا ددعل ةبسنلاب ةريبك نيسمح ةبسن

 ؛ تيوكلا عضول ادج يرورض ريبكلأ ددعلا : (سلجملا سيئر) اغلا فيطللادبع

 هم



 ءانبأ نم الإ ءاضعألا بختنت ال رئاشعلا مظعمف ايرئاشع لازيال انعضو نأ اصوصخ
 اذهو ةريشعلا نبال سفانملا حشرملا ةءافك تناك امهمو مهتءافك تناك امهم ةريشعلا

 ةليلق تاءافك باحصأ ءاضعألا نم ريبك ددع سلجملا ىلإ يتأي نأ ىلإ يدؤي عضولا
 دق نوكن سلجم ا ءاضعأ ددع ةدايزبو ةريبكلا تاءافكلا يباحصأ طقسي دق امنيب

 ىلإ لوصولل ربكأ ةصرف مهانيطعأو تاءافكلا باحصأ ةدايز لامتحا نم انفعاض

 . هيف لمعلا ءابعأ نم بناج لمحتو سلجملا ةيوضع

 (85 ةدام)

 : ةمألا سلجم وضع ىف طرتشي
 :ةنوناقلل اقنو ةلقأ ةففب ةيسملا قرع وكنا 9
 . باختنالا نوناقل اقفو بخانلا طورش هيف رفاوتت نأ (1)
 . ةيداليم هنس نيثالث نع باختنالا موي هنس لقت الأ 6

 . اهتباتكو ةيبرعلا ةغللا ةءارق ديجي نأ (:)

 :روتسدلا ةنجل
 ةقدب اهبسحن نأ انيلع بجول ةيسمش ةئس انلق ول : ظفاحلادبع نسحم ذاتسألا

 نع داعتتبالا ىرأ انأو « كلفلا ملعب عساو عالطا ىلع نوكن نأ يضتقي اذهو

 نيناوقلا عيمج يف هيلع صوصنم وه ام اذهو ةيداليملا ةنسلا ىلع صنلاو تاديقعتلا

 . تيوكلا يف نآلا ىتح تردص يتلا

 حيسملا ديسلا داليمل ةبسن بسحت ةيداليملا ةنسلا : (لدعلا ريزو) دلاخلا دومح

 لكاشم ثدحي دقو اندنع اريبك ءايتسا ةيداليملاب انكسمت ثدحي دقو نوملسم نحنو

 هج ع نك نحل
 ريض الو هب ناميإلا انيلع بجوي اننيدو يبن حيسملا ديسلا : ليلخ نامثع روتكدلا

 . ميرم نباب سانلا ىلوأ هنا (ص) لوسرلا لاق دقو كلذ يف

 ءالؤهل نكمي ذإ حامسلا عيب عابن نأ ديرنال نحن : (لدعلا ريزو) دلاخلا دومح

 ىلاتلابو سلجملا يف ةيبلغألا ىلع اوزوحيو اولتكتي نأ تاونس رشع دعب نيسنجتملا

 ] موا اريتعم يع
 قح نيسنجتملا يطعي نوناقلا نكلو : (ةيلخادلا ريزو) هللادبعلا دعس خيشلا
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 حبصيس نيسنجتملا نأ كلذ ىنعمو هرودص نم تاونس رشع دعب ةيوضعلاو باختنالا
 ؟روتسدلا يف كلذ عنمت فيكف ةيسنجلا نوناقل اقفو ةيوضعلاو باختنالا يف قحلا مهل

 . نسحأ «ةيلصأ ةفصب يتيوك» انلق اذإ : قازرلادبعلا دوعس

 نيثالث ذنم نوسنجتم صاخشأ كانه : (ةيلخادلا ريزو) هللادبعلا دعس خيشلا

 . الدع سيل اذه نا ؟باختنالا قح نم مهمرحن فيكف الثم ةنس

 . نويناريإ مهتيبلاغ يف ءالؤه : (لدعلا ريزو) دلاخلا دومح

 اصوصخو برعلا نم مهمظعم سكعلاب : (ةيلخادلا ريزو) هللادبعلا دعس خيشلا
 . كلذ اوقدصت نل نوسنجتم مهنإ مكل تلق ول صاخشأ كانهو . ةيدابلا لهأ نم

 نأ اصوصخ ةداملا هذه ىف ريكفتلا بجي : (ةيلخادلا ريزو) هللادبعلا دعس خيشلا

 ةنس لبق تيوكلا يف اوناك نم مه نييلصألا نييتيوكلا نا لوقي ةيسنجلا نوناق

 كانهو ء 1946© ةنس ىلإ ١97١ ةنس نيباهب اوناك نم نيسنجتملا ناو و

 ةنس نييلصألا نيبو مهنيب قرافلا يأ الثم 197١ ةنس ذنم تيوكلا يف صاخشأ

 ؟ةدحاو ةنسب مهلبق اوناك نمل اهيطعن يتلا قوقحلا نم مهمرحن فيكف طقف ةدحاو

 ىرخأ رظن ةهجو مهل جراخلا يف سانلا : (ةيلخادلا ريزو) هللادبعلا دعس خيشلا

 نأ دقتعأ انأو . ةنيعم ةدم دعب ةلماك مهقوقح نيسنجتملا يطعن نأ انوبلاطي مهو

 ىلع ةداملا هله ضرع دنع ميلس لكشب ةداملا عوضوم اومهفتي مل سلجم ءاضعأ

 هاجتاو روعش كانه نآلاو . ةيبرعلا فحصلا يف جراخلا يف انع لاقيس اذام مث . سلجما

 هذهب انه مهلماعن نحنو برعلا نيب ريبك براقت كانهو ةيبرعلا دالبلا يف دحوتلا وحن
 . زوجي ال اذه ؟ةقيرطلا

 مكريغ لبق تاذلاب متنأ مكح لاص نم سيل اذه : (لدعلا ريزو) دلاخلا دومح

 مكفرعنو مكعم انشع نيذلا نحن . عوضوملا اذه ىلع اوقفاوت ال نأ بجي متنأو

 نآلا نحن تارايت دلبلا ىلع قفدتي نأ ديرن الو . انومتربتخاو مكانربتخاو انوفرعتو

 . نحن انلبق متنأ مكحلاص يف تسيل تارايتلا هذه . اهنع نوديعب

 متنأ الو نحن ال عيطتسن ال انلمع امهم : (ةيلخادلا ريزو) هللادبعلا دعس خيشلا

 مهوطعت ال قوقحلا هذه نم مهنامرح نوديرت متنك اذإو . تارايتلا هذه مامأ فقن نأ

 نم مهنامرح لدعلا نم سيلف تايسنجلا هذه مهومتيطعأ دقو مكنأ امأ ء تايسنج
 ظ . دبألا ىلإ قوقحلا هذه

 تابجاولا عيمج مهيلعو قوقحلا لك مهانيطعأ نحن : (لدعلا ريزو) دلاخلا دومح



 نأ امأ . انل ام لثم ءيش لك مهلو ةلودلا باسح ىلع اوملعتيو اورجاتي نأ مهلف
 سيلو ايعيبط سيل انعضو نحنو . هعيطتسن ال ام اذهف انومكحي نأب انباقر مهملسن
 . اندنع امك فاعضأب هناكس نم رثكأ هيف بناجألا ملاعلا يف دلب كانه

 . ايلود ىتح اندض ةلأسملا لغتستس : (ةيلخادلا ريزو) هللادبعلا دعس خيشلا

 ددع ةدايزل ةسام ةجاحب اننأ امك . ملاعلا ةقث بسك يضتقت فورظ ىف نآلا نحنو

 .:تيوكلا ناكيس

 ةديرجلا ىف ةدم نم ظحالأ تنك ايصخش انأ : (سلجملا سيئر) ماغلا فيطللادبع

 رطخلاو أطخلا ىدمب رعشأ تنك و نيسنجتملا ءامسأب ةليوط مئاوق ايعوبسأ ةيمسرلا

 هذه ىلع ضرتعأ نأ تارم ةدع ركفأ تنكو . نأشلا اذه ىف ةموكحلا هبكترت يذلا

 ال سلجملا سيئر يتفصب ينأل كلذ لعفأ مل ينكلو . سلجم اب اهريثأ ىتحو ةيضقلا

 . ةموكحلا ىلع رشوشأ نأ أشأ مل ىنأ امك ادياحم لب اضراعم نوكأ نأ حصي

 نيذلا لكو حضاوو ددحم نوناقلا نا : (ةيلخادلا ريزو) هللادبعلا دعس خيشلا

 ةيسنجلا ناحل نم ةمدقملا مئاوقلا ىلع ءانب ةينوناق ةقيرطب نوتأي موسرم مهب ردصي
 مكناكمإ يف قازرلادبعلا دوعس /ديسلا وهو ةنجللا هذه يف نيلوؤسملا دحأ مكمامأو

 ادج ليلق مهددعف نوناقلا هيلع صن يذلا ءانثتسالا بجومب اوطعأ نم امأ . هتبساحم

 . لقأ وأ نيسمخلا زواجتي ال

 كانه نأ رعشنو . انمامأ راطخألا ىرن نحن : (سلجملا سيئر) مثاغلا فيطللادبع

 ١ حيحص ريغ اذهو اهنوقحتسي ال مهو ةيسنجلا اوطعأ اددع

 :يسيسأتلا سلجملا

 نامرح ىلع يتيوكلا روتسدلا يف صني نأ زوجي له : هللادبعلا دعس خيشلا

 ؟دعاسم ةرازو ليكوو مئاد ةرازو ليكو بصنم نم سنجتملا
 نع ملكتت تأدب يتلا دئارجلا هاوفأ دسن نأ ديرن : بيطخلا دمحأ بئانلا

 . عوضوملا اذه ثحب يف ءاصرح نوكن نأ بجي اهيزع دل :تيجل اهناكو هيوكلا
 ةمالسو ةيبرعلا ةمألا نم ءزج تيوكلا نأ ىلع رقأ سلجملا اذهو ىبرع دلب تيوكلا

 ىف تعضوو سلجلا اذه اهرقأ ءايشألا هذه . ةيبرعلا ةمألا ةمالس نم تيوكلا

 . ةملكلا ىنعم لكب ايعرش روتسدلا حبصأو ومسلا بحاص هيلع عقوو روتسدلا
 ةحلاص ريغ ةئفو ةحلاص ةئف سرعلا انناوخإ نم ناتئف كانه : ىلعلا رباج خيشلا
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 هترجأ يذلا ليدعتلا وهو يأرلا سفن ىلع نورخآلا ناومحإلا قفاو ًالامجإ نكلو
 دن اناتوب اهيفيوعت :تعضلا اف يتلا تاءافكلا نم ريثكلا اندقفي الوأ اذه . ةنجللا

 15515 ةئسل؟ ١ مقر يريمآ موسرم

 ىربطلت هفلخ لزات هز وج 5

 ىريظملا لدهم كرومش درعسم هلا

 يرطلل ديمس دحام ريثع هيما 0“

 ىزتملا هقلا ديع سابع لولدم ا لإ
 ٠ )45+ هنسلا ١ ملاو نوناقلاب لسلاو ةيتبركلا ةبسلجلاب .صاخلا

 ةيثخادلا ريزو ضرع ىلع هانبو
 ىسييسلا نضاوع داس باهل ب نإ

 ىبيشلا ريل لهشم ل. مب
 ىيهلطملا دم رطق رغس ل 4

 ىبينلا نداوع مجاو هللا دبع ب مم
 ىب رجلا دبحم دع فطحل ا. حجب

 ىرسمشلا ناييلس دومسم ردات ب مي
 يريطملا قوزرم ناجيمه دضصم نا جن
 ىريشلا ناموت ليجم ىفلم ل مه
 ينيسحلا ناطلي قيس هلآ دبع نم غ*
 ىرشلا يلاس هقاون ديبغ سل 1
 ىريلملا همْيأل دنع ناديح تب 407

 ىربلاا اثيلا ىداع هللا دع ب 4

 قرسسسلا يلف ماج يلع ب 1
 قىدسيمملا ررغ دوف اق دل ع

 ىريبطلل باقثم دهف اث قلطم . 4+
 نييلعلا فاوه باس فشار هس 9# 3 222020202020207 دسيسيصسسسٍل

 ىريشلا ىرعف رياح لزيتم نفخ 8 تيوكلا ةلود مما حابسلا ملاسلا هللا دبع نحت
 ىزلا لاحيف رعاش ىولل  :و 18م1 ةنسلا 18 مقار نوتاقثا .نم ةماخلا ةداقأ ىلع عالطالا دحب

 ينبح ملفي يداك ةدسدسا# . 155. سلا ؟ مقر نوناق#ب لصلاو ةيتبوك# ةيسلجلاب صاخلا
 ىنيبتملا نادوعلا نيزملا دبع فلم ب

 ديصألا

 ةعدا للوش ذا

 3ذوك؟ ؛ راثل ) سراع 4

 تبوكلآ ةموكحل ةيجسرلا ةديرجلا
 ءابنالاو .داشرالا ةرئزو اهردصت

 تما وع رهو + يع سرس جس

 يعجملا موا روصبم هللا دع ب ؟+

 ىاطلا ريس قوورم راف سب
 ىلا دوج هيع ومس بل 84

 راسسعلا يلع دسم هلثا فيع ا ه9 ىلويلا نسرلا ذيع دنحم ميحرلا دبع د © 75و
 ىسيرحلا يشع ناملس هللا دع ا مج ىزتعلا هللا يع قوزرم ملام سا *+ ا سامع ةقئلوم دعبو

 5 ِ 1 + انيسر
 ىحيبسلا ىنراق دينهم حلاص .. 5 نيكزلعلا ىرركي ةطع يع ما ؟# ىلوالا ةدقللا

 ىزتعلا هلا دبع سأبع ميركلا دبع ل 8
 ىو زلعلا هللا لع ننام فسوف همس 8

 يزستملا ىدوركلا قراط يله ب هد
 ىّرتلا نابيلم قديم حر مم 8

 هش ورلا مهارلا دقأر رصأت هب هج

 يديترلا داع نايلس ىولف . هه
 ىزلملا ناعرس داوع ناحرق ب هه

 يريطلا ضارع ضوع نامود ب
 ىديشرلا رماث ضاع ديع ١

 : يهزاسا ةيناا ساخشالا ىلا ةنيوكلا ةيسنجلا منا
 ىريطلا ىديوكلا ديال ديحم ل 1١
 ىريطملا ناعشم دس فيقع با *

 ىريطملا ايارهلا ربأ شمس جارت 0

 ىريطملا سيعبقلا ىازغ ىراغ دس 1
 ىزتعلا ُناميلس ىدهم محرك لا ©

 ىديشرلا ىلذبلا هللا عيني ىجات

 ىرجاهلا دوج كلرام دعم با +٠
 ينيسلا ناد يلان ملام نا ه

 ىب رسلا ىعشم مياس فلخ ملا هب
 ينةودعلا هللا ليد دعم هللإ د ب ١

 ىنجسلا ىفاق ددم ايس دب 9

 ديعس نم قوزرم هللا فيع نا

 يريطملا ديرع يلاس قايشس دم 1خ
 ىنجسلا سانيا ىقاث حادبأ ل 4

 ىرستلا قلم ماديا ةفيلط ب
 يىريطملا بيات ديمس رصأل ب 5
 ينجملا رابع ىنوتملك دهك بلا 9

 ىئونملا سالق حاجه ديحم ب ٠
 يحالاشلا يللا ميل دق دبع نع

 هقلا ديعلا ميعا ربا نبل هع ما ؟
 ىبينعل# يشأ ور دج طمس سا ا

 يبيلملا مورس ءازج هقلا دع د »4
 يمعبلا ساوف داكار جتا نا جم

 يمجملا ديت هللا ديف خيسك ب +
 يمحملا ساود ناكثو ياقللع ل سب

 يعيتملا نسعملا دبع اهم يتزتاغ سا حم
 يبنعلا ىضأت ديجم يبلع با

 يدرشرلا ضيأع يفيعم ىطرع ل 4+
 ياطلا قوزرم هفيرع صاف ع 11

 يبيتملا قئطم عازم يلام 3

 يرسسللا ضيمر قايوت نسحشا دمع ل 1+
 يرسغلا ضيمر نايرد لاله ل 1

 يديطملا قايوع ناميلس ىتأت مد 6
 ىريطملا قاش بمتم بوهلت

 ةيمسرلا ةديرجلا يف سينجتلا مئاوق
 (مويلا تيوكلا)
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 يف كلذكو  ةيبرعلا ةمألا نم ءزج يتيوكلا بعشلا نإ انلق انروتسد ةيادب يف
 ةبورعلا وأ ةيبرعلا ةيموقلا ةملك نم ذختن له . انتاعمتجمو انفحص ريغو انفحص

 راطملا ىف هيغلن تيوكلا ىلإ تح امدنعو ىرخألا ةيبرعلا دالبلا هب لخدت ازاوج

 ؟تحب نويتيوك اننأ يعدنو

 نييتيوك دعاسملا ليكولاو ليكولا نوكي نأ نوديؤم نحن : دمحألا رباج خيشلا

 نآلا تيوكلا نإ لاقي ال ىتحو جراخلا يف تيوكلا ةعمس رثأتت ال ىتح نكلو

 كرتن الو ةبورعلاب يدانتو ةدحولاب يدانت نم لوأ يه تناك :نأ دعب ةيفيلقا تحيض

 ىلع هانعضو نحن ام سكعل وأ مهتحلصمل نوناقلا اذه اولوؤي نأل نيرخآلل اا

 يف انتعمس ىلع رثؤي ال ىتح نوناقلا اذكه عضوي ال نأ تأر ةموكحلاف هساسأ

 . جراخلا

 ىلثمن نأ هانعمف جراخلا نم انيتأي ءيش اذإ هنأ ناوخالل نيبأ نأ بحأ نكل

 صاخشأ ةثالث وأ صخش هيف دوصقملا نأ ولو . رمألا اذه ىلع نوقفاوم مه بعشلا

 الو عوضوملا اذه يف اجرح ىرأ ال انأو . لبقتسملاو يضاملل أدبم نوكيس اذه نكلو

 . يدل عنام

 ةيبرع تسيلو ةيتيوك تحبصأ تيوكلا نإ جراخلا يف لاقي ال ىتح هنإ انلق اهنإو
 الأ مكيأر ناك اذإ نكلو . عونلا اذه نم ءيش لك ىشاحتتنو هاشاحتن يذلا وه اذهو

 . نوناقلا اذه رادصإ نم ًاعنام ىرأ الف مالكلا اذه انمهي

 دجيب تيوكلا مدخل نم مهيف سيلأ سانلا ءالؤه : دمحألا حابص خيشلا

 نومكاحي نظأ امك نومرجملاو . نيمرجم مهنيب نإ بيطخلا روتكدلا لاق دقل ؟صالخإو
 يأرلا مامأ اومكاحيلف نومرجم كانه ناك اذإف . نوناقلا ىوس ةميرجلا ىلع بساحي الو

 . زوجي ال اذه !! تارازولا ءالكو لازّيف مالك درجم لاقي مالك اذكه امأ . ماعلا

 :ةيريسفتلا ةركذملا

 رمأ « سنجتلاب ىنطولاو - ليصألا وأ - ىلصألا ىنطولا نيب قيرفتلا نأ ظحالي»

 ةديلعأ هونتق قررت وهوو ةيتن ايلا: قرشخلا مراه نابت ىف ماهوتت انمكلا ىف اذراو
 رد 0 ل ا

 . «اهترورض ةيملاعلا سراجتلا تتبثأ ةلودلل تانامض هيف نأ
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 (ةا/ ةدام)

 . هئاضعأ فصن نم رثكأ روضح ةمألا رساجم عامتجا ةحصل طرتشي

 ريغ ىف كلذو . نيرضاحلا ءاضعألل ةقلطملا ةيبلغألاب تارارقلا ردصتو
 رمألا ربتعي تاوصألا يواست دنعو . ةصاخ ةيبلغأ اهيف طرتشت ىتلا تالاحلا
 . اضوفرم هنأش يف ةلوادملا ترج يذلا

 :روكتسدلا ةنجل
 ةقفاوملا ءاضعألا ديري ال هعوضومو نوناق عورشم نأ ضرتفأ : يضيمحلا بوقعي

 عامتجالا حصي ال ىتح بايغلا نودمعتيف هيلع

 . عوضوملا ضفر هانعم بايغلا نأ ىلع ليلد هتاذب اذه : ليلخ نامثع روتكدلا

 ةدام) ٠١١(

 سلجملا ررق اذإو « هترازو لامعأ نع ةمألا سلجم ىدل لوؤسم ريزو لك

 مدقيو ةقثلا مدع رارق خيرات نم ةرازولل الزتعم ربتعا ءارزولا دحأب ةقثلا مدع

 وأ هتبغر ىلع ءانب الإ ريزولاب ةقثلا عوضوم حرط زوجي الو . اروف هتلاقتسا
 زوجي الو هيلإ هجوم باوجتسا ةشقانم رثإ ءاضعأ ةرشع نم عقوم بلط
 نوكيو . هميدقت نم مايأ ةعبس لبق بلطلا يف هرارق ردصي نأ سلجملل

 ادع اميف سلجملا مهنم فلأتي نيذلا ءاضعألا ةيبلغأب ريزولا نم ةقثلا بحس
 . ةقثلا ىلع تيوصتلا ىف ءارزولا كرتشي الو ءارزولا

 :روتسدلا ةنجل
 وه باختنالا ماظنف هنساحمو هئواسم ماظن لكل : ظفاحلادبع نسحم ذاتسألا

 تاءافكلا لك ةمألا سلجم ىلإ لخدي نأ نمضن ال ثيح ةيطارقميدلا ئواسم دحأ

 بعشلا نامرح ينعي اهلك سلاجما نييعت نإف كلذك ةنيعم تاءافك نم دلبلا مرحنو
 ربكألا ددعلل ةبسنلاب ياختنالا أدبمب ذخؤي نأ بلطأ كلذل هقوقح ةسرامم نم

 . ليلق ددعل ةبسنلاب نييعتلاو
 ربتكلا اهيفو ةينابنلا سلاجم اب ةقثلا مدع هانعم مالكلا اذه : يضيمحلا نوقعي
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 سلاجملل بيع ربكأ وه تاءا افكلا صقن سكعلاب : ظفاحلادبع نسحيم ذاتسألا

 . اذه لوقت ننكلا لكو ةيبعشلا

 ذخألا نسحألا نم ىرأ انفورظل ةبسنلاب : (ةيلخادلا ريزو) هللادبعلا دعس خيشلا

 . ةمألا سلجم يف نييعتلا أ [كنع

 نييعتلا نأ وهو ددصلا اة سم يلا لالا ظفاحلادبع نسحم ذاتسألا

 . سلجملا ىلإ تاءافكلا ضعبب ىتأي

 ريغ مهو تيوصتلا يف ءارزولا قح يف كيأر بولطملا ال : ليلخ نامثع روتكدلا

 . سلجملاب ءاضعأ

 قحب بلاطأ امنإو تيوصتلا يف مهقح ىلع قفاوأ ال : ظفاح اد بع نسحم ذاتسألا

 انأو ةرازولا جراخن نم امنإ ءارزولا نم نييسعتتلا نوكي ال نأ طرش ىلع ءاضعأ نييعت

 هسفن حشري مل مهضعبف كلذ مغرو سانلا ردقأ نم ًأريبك ًاددع دلبلا اذه يف فرعأ

 . زرابو فورعم ريغ هنأل تاباختنالا يف طقس هسفن حشر يذلا ضعبلاو تاباختنالل

 :يسيسأتلا سلجملا

 هنأل عوضوملا يف ةملكب يل دوحبمست اذإ: (نيتلخا ىئيتو) مناغلا فيطللادبع

 انروتسد نأ اوفرعت مزال هنأ اهيمح ةاوعإلا دب وخر . حرشلا فكي مل ةنجللا وضع

 نأ ةنلا تر دقو « يبنائروه الز الرب وه الق : قرخالا ريالا ضينفاكي اذه

 يف بيطخلا روتكدلا املغف ةوقلا نم ائيش ةموكحلا تطعأ اذإف تانزاوم عضتو ظفحتت

 ةديدش ةءاقر انهيلع تلحفع نأب اعيش ةيركذلا نم كدخا كلذك + ةقباشلا ةسلجلا

 :ءارزو اوضيل خيذلا ءاضعألا اهبحسي ؛ريزولا نم ةقثلا بحست نأ يهو

 . ةمكح هيف اذه نأل وه امك دوجوم وه ام اوشمي مهنأ ًاعيمج ناوخإلا نم وجرأف

 ؟رخآلا وأ تنأ وأ انأ نوكي له لوئسملا ريزولا نوكي نم ملعأ هللاو

 (١٠'؟ ةدام)

 ةمألا سلجم يف حرطي الو ةرازو يأ ةرازولا سلجم سيئر ىلوتيال
 . هب ةقثلا عوضوم

 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةقي ةقيرطلاب ةمألا سلجم ىأر اذإ كلذ عمو

 سيئر ىلإ رمألا عفر ةرازولا سلجم سيئر عم نواعتلا ناكمإ مدع ةقباسلا



 ةرازو نيعيو ءارزولا سلجم سيئر يفصعي نأ ةلاحلا هذه يف ريمأللو ةلودلا

 . ةمألا سلجم لحي نأ وأ هديدج

 عم نواعتلا مدع ةيبلغألا تاذب ديدجلا سلجملا ررق اذإ لحلا ةلاح يفو

 يف سلجا رارق خيرات نم هبصنم الزتعم ربتعا روك ذملا ءارزولا سلجم سيئر
 . ةديدج ةرازو ليكشتو نأشلا اذه

 :روتسدلا ةنجل

 صوصخب ةداملا هذه لوح ىصخشو ىهقف يأر ىل : ظفاحلادبع نسحم ذاتسألا

 نم ةرازولاو ءارزولا سيئر ةيامحل صنلا اذه عضو عقاولا يف ءارزولا سيئر عوضوم
 روتسدلا بيعي دييقتلاو رمألا اذهو . لوطأ تاءارجإب اهطاقسا ناكمإ عم طوقسلا

 سيئرب ةقثلا حرط يهو ىنالربلا ماظنلل ةماعلا دعاوقلاب اموكحم رمألا كرتن نأ قفوألاو

 هذه نم الدب ريزولاب ةقثلا اهيف حرطت ىتلا ةقيرطلا سفنب ةعمتجم ةرازولاو ءارزولا

 ؟ءارزولا رئاس كود تاذلاب ءارزولا سيئر ىمحن اداملو ةلكشلا تاديقتلا

 انعضو اننكلو ايرظن حيحص نسحم ذاتسألا هلاق ام : ليلخ نامثع روتكدلا

 ماظنلا يعل ةرفطلا كود عضولا رارقتسال تانامضك دويقلا هذه ةنحللا يأر بسح

 اهل دويق ىه لب نسحم خألا ركذ امك ادبأ ةيلكش ادويق تسيل هذهو لماكلا ىنالربلا

 . مكحلا رارقتسا يف يملعلاو يرظنلا اهرثأ

 لوأ ىف انه ثدح نأ قبس يذلا قافتالا ىلع ءانب تانامضلا هذه تعضو دقو

 فرسو رمتسم لكشب كلذو ةرازولا طاقسإل ةلصاوتملا تاروانملا نع ةرازولا داعبإل

 اهلحم لحتو ىه ىتأتل ةمئاقلا ةرازولا طاقسإل اهدهج ىعست ةيسايسلا لتكلاف ابلاغ

 . ةماعلا ةحلصملا ال مكحلا تاروانملا فده اذه رهوج نوكيو

 امدنع ريمألاو سلجملا لح امإو ءارزولا سيئر ةيحنت امإ : نالح همامأ ريمألاف

 صن بسحبو مكحك ةلاحلا هذه ىف ةيعيبط ةقيرطب هلمعتسي لحلا قح لمعتسي

 رهظي ال ريمألاف ةلودلا سيئرك لحلا ىف يداعلا هقحل الامعتسا لحلا اذه سيلف ةداملا

 تعتشلا لثمي يذلا سلما عم نواعتلا يف بغارلا مدنع رهظمب هذه ميكحتلا ةلاح يف

 لقرعي عضولا اذهو هتملك لوقيل بعشلا ىلإ وه ًاجليف نيعزانتملا نيب مكحلا رهظمب لب
 . ةرازولا سيئر ةيحنتب ةبلاطملا يأ ةداملا هذه قيبطت المع عنمب لقأ مل نإ ادج
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 ةقشلا ىلع تيوصتتلا نأ ىلع ةداملا ىف صني نأ ةيلخادلا ريزو ةداعس بلط
 * امس لاب ةاذ كاجو انلع ان ركود ارزولا ىتتلعتم قب

 يأ رمألا كلذ ىلع ٌؤرجي نم كانه سيلو ةصاخلا انفورظ انل : ىضيمحلا بوقعي

 ههتطلس ريغ ىرتخأ ةطلس مهل اندنع ءارزولا نآل ةينالع ريزولاب ةقفلا مدعب لوقلا
 مهمامأ اوفقي نأ نوريثكلا ؤرجي نلف مكاحلا تيبلا نم ءارمأ مهتفصب امنا .ءارزوك

 . العف اوأطخأ اذإ تأطخأ مكنإ مهل نولوقيو

 ةدام) ١١١(

 وحن ذختت نأ , دوهشملا مرجلا ةلاح ريغ يف . داقعنالا رود ءانثأ زوجي ال
 ءارجإ يأ وأ سبحلا وأ ضبقلا وأ شيتفتلا وأ قيقحتلا تاءارجإ وضعلا

 تاءارجإ نم ذختي دق اب سلجما راطخإ نيعتيو . سلجملا نذإب الإ رخأ يئازج
 لوأ ئف اماود هراطخإ بجي امك ١ قباسلا وحنلا ىلع ةداقعتا ءانكأ ةئارج

 عيمج ىفو هئاضعأ نم وضع يأ دض هتبيغ يف ذختي ءارجإ يأب هل عامتجا

 خيرات نم رهش لالخ نذإلا بلط يف هرارق سلجملا ردصي مل اذإ لاوحألا

 . نذإ ةباثمب كلذ ربتعا هيلإ هلوصو

 :روتسدلا ةنجل

 تفلأ نأ ديرأ ةلجؤملا داوملا ثحب ىف لحخدن نأ لبق : (لدعلا ريزو) دلاخلا دومح

 يف انه نينطاوملل ةبسنلاب ادج مهم عوضومل ليلخ نامشع روتكدلا /ديسلا رظن
 مكنوربتعيو روتسدلا يعضاو متنأ مكنوربتعي ةيبرعلا دالبلا عيمج يف وأ تيوكلا
 دالبلا يف ةدايقلا لثمت.مكتموكحو مكبعش نأل مهل ةودق اهنولثمت ىتلا ةلودلا نوربتعيو

 وغلا

 ىلع نحن انوبساحي نل مهنأ . مكدي ىلع انروتسد روهظ دنع هنأ ثدحي يذلاو

 ةيروهمجلاو ببسلا وه نامثع روتكدلا نولوقيس امناو روتسدلا اذه ىف ةدوجوملا تارغثلا

 . عوضوملا يف ىربكلا ةيلوئسملا نولمحتت مكزكرمب متنأ ببسلا يه ةدحتملا ةيبرعلا
 نوكنل دهحلا ىصقأ لذبن نسحم ذاتسألا يليمزو يننإ : ليلخ .نامشع روتكدلا

 . قفوملا هللاو مكنظ نسح دنع

 ا



 ةيلوئسملا لمحتن العف اننإف ةينفلا ةيحانلل ةبسنلاب : ظفاحلادبع نسحم ذاتسألا

 كانه ةيسايسلا ةيحانلل ةبسنلاب امأ . انتقاط لكب انبجاو ةيدأت لواحن نحنو ىربكلا

 نيذلا متنأف مكل كورتم رمألاو اهنم دب ال نأ متدجو مكنكلو اهيلع قفاون ال ءايشأ

 . هيلع متنا متقفتا يذلا عوضوملل ةينفلا ةغايصلاب موقن نحنو . عوضوملا توررقت

 ١١5( ةدام)

 وأ اوضع بدني وأ قيقحت ناجل فلؤي نأ تقو لك ىف ةمألا سلجم قحي

 صاصتخا يف ةلخادلا رومألا نم رمأ يأ يف قيقحتلل هئاضعأ نم رثكأ
 قئاثولاو تاداهشلا دقت ةلودلا يفظوم عيمجو ءارزولا ىلع بجيو . سلجما
 . مهنم بلطت ىتلا تانايبلاو

 :روتسدلا ةنجل
 الو اهتحابإ زوجي ال ةيرس لئاسم كانه : (ةيلخادلا ريزو) هللادبعلا دعس خيشلا

 . اهب ةصاخلا تادنتسملا سلجملا ءاطعإ نكمي
 قثن نحنو . اهتيرس ىلع ظفاحي نأ سلجملا يف ضورفملا : ليلخ نامثع روتكدلا

 وضعلاف تادنتسملا هذه هدنع ةظوفحملا يرادإلا فظوملا نم ريثكب رثكأ سلجما وضع ىف

 . ةناصحب عتمتيو ةيلوئسم لمحتيو بعشلا لثمو بعشلا نم بختني

 *١( 5 ةدام)

 ىفعي الو . نوناقب الإ نوكي ال اهؤاغلإو اهليدعتو ةماعلا بئارضلا ءاشنإ
 زوجي الو . نوناقلاب ةنيبملا لاوحألا ريغ ىف اهضعب وأ اهلك اهئادأ نم دحأ
 دو دح يف الإ فيلاكتلاو موسرلاو بئارضلا نم كلذ ريغ ءادأب دحأ فيلكت
 . نوناقلا

 :روتسدلا ةنجل
 . مسرلاو ةبيرضلا نيب قرفلا ام : (لدعلا ريزو) دلاخلا دومح

 وأ ةيئاضقلا موسرلا لثم ةمدخ لباقم نوكي امنا مسرلا : ليلخ نامثع روتكدلا

 بسحب فيلكتو ةلودلا وحن نينطاوملا تابجاو نم بجاو اهنإف ةبيرضلا امأ ةيميلعتلا
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 . لباقملا يف ةصاخ .ةعفنم وأ ةدئاف ىلع لصحي ملولو هراسيو صخشلا ةورث

 (6١ه١ ةدام)

 نوكيو « هلالقتسا نوناقلا لفكي ةيلاملا ةبقارملل ناويد نوناقب أشني
 ليصحت ةباقر يف ةمألا سلجمو ةموكحلا نواعيو . ةمألا سلجمب اقحلم
 لكل ناويدلا مدقيو « ةينازيملا دودح يف اهتافورصم قافنإو ةلودلا تاداريإ

 . هتاظحالمو هلامعأ نع ايونس اريرقت ةمألا سلجمو ةموكحلا نم

 ] :يسيسأتلا سلجملا
 عبتي نأ بجي لب ءارزولا سلجمب ةبقارملا ناويد طبر ديؤأ ال انأ : رقصلا زيزعلادبع

 . ةمألا سلجم

 نم عون وه ةموكحلاب ناويدلا اذه طبر نأ ةقيقحلا يف : بيطخلا دمحأ بئانلا

 نأ ناويدلا اذه ضورفملاف . اهلجأ نم عئشنأ يتلا ةمهملا يدؤي ال ناويدلا اذه لعج

 . ةموكحلا بقاري

 (١هال ةدام)

 يهو . نطاوم لك قنع يف ةنامأ نطولا ةمالسو « ةلودلا فده مالسلا

 . ريبكلا يبرعلا نطولا ةمالس نم ءزج

 ١5١( ةدام)

 ةمالس ىلع ةظفاحملاو عافدلا نوؤش ىلوتي عافدلل ىلعأ سلجم أشني

 . نوناقلل اقفو ةحلسملا تاوقلا ىلع فارشإلاو نطولا

 :روتسدلا هنجل
 الو عافدلل سلجم دجوي نأ اطرش سيل : (ةيلخادلا ريزو) هللادبعلا دعس خيشلا

 نأ انضرتفا ولف عافدلل سلجم ايلاح اندنع نا مغر روتسدلا يف كلذ ركذي نأ بجي

 اذه نأ ولو شيج داجيإل ةرورض اندنع دعت ملو تلح تيوكلاب ةطيحما لكاشملا عيمج
 ءاشنإ نأ ىرأ انأو ةلاح ا هذه يف عافد سلجم دوجول يعادلا امف عوقولا ديعب ضرغلا
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 روتسدلا يف هعضو ناكم سيل نآلا سلجم اندنع ناك اذإ ىتح عافدلا سلجم

 . ةمزلم ةروصبو
 ريمألا ذخأي دق يراشتسا سلجم عافدلا سلجم : (لدعلا ريزو) دلاخلا دومح

 مدع وأ سلجملا اذه دوجو مدع نم فونخلا نكلو اليصفتو ةلمج هضفري دقو هيأرب
 ريمألا ومسلا بحاص ريغ ريمأ لبقتسملا يف يتأي نأ وه هيلع روتسدلا يف صنلا
 ةيركسعلا رومألا يف تبيو عافدلا سلجم لحب موقيو هرمع هللا لاطأ ملاسلا هللادبع
 هنيعي عافدلا سلجم نا مث اهابقع دمحت ال رومأ ثدحتو نيينف ةراشتسا نود ةقيقدلا

 ل ا ا رو ل

 ا . هيلع صنلا يف ةريبك ةدئاف كانه لب روتسدلا

 (١ا/ ةدام)

 ةقلعتملا تاعزانملا يف لصفلاب صتخت يتلا ةيئاضقلا ةهجلا نوناقلا نيعي

 . اهعبتت يتلا تاءارجالاو اهتايحالص نيبيو . حئاوللاو نيناوقلا ةيروتس دب

 ةهجلا كلت ىدل نمطلا يف دادلا يوذو ةموكحلا نم لك قح نوناقلا لفكيو

 مدع ةروك ذملا ةهجمللاريرقت ةلاح يفو ٠ جئاوللاو نيناوقلا ةيروتسد ىف

 . نكي مل نأك ربتعي ةحئال وأ نوناق ةيروتسد

 :4يريسفتلاةركذدملا

 ةصاخ ةمكحم ىلإ (حئاوللاو) نيناوقلا ةيروتسد ةبقارمب دهعي نأ روتسدلا رثآ»

 0 ا ةمهملا هذه ةعيبط اهتاءارجإو اهليكشت ىف ىعاري

 نم وضتلا يصمت ىف ءارآلا غم نقر اعتع قاع هديك ىلع ةككجم لك دايدحأل
 ْ . «ةيروتسدلا

 (١ا/5 ةدام)

 زوعشدلا اذه حيقنت حارتقا قح ةمألا سلجم ءاضعأ ثلثلو ريمألل
 . هيلإ ةديدج ماكحأ ةفاضإ وأ , هماكحأ . نم رثكأ وأ مكح فذح وأ ليدعتب



 أدبم ىلع ةمألا سلجم .مهنم فلأتي نيذلا ءاضعألا ةيبلغأو ريمألا قفاو اذإف
 هرارقإل طرتشتو « ةدام ةدام حرتقملا عورشملا سلجما شئان « هعوضومو حيقنتلا

 اذفان حيقنتلا نوكي الو . سلجملا مهنم فلأتي نيذلا ءاضعألا يثلث ةقفاوم
 مكح نم ءانثتسالاب كلذو . هرادصإو هيلع ريمألا قيدصت دعب الإ كلذ دعب

 .روتسدلا اذه نم 55و "0 نيتداملا

 حيقنتلا عوضوم ثيح نم وأ أدبملا ثيح نم حيقنتلا حارتقا ضفر اذإو

 . هب لمعلا ىلع تاونس سمخ يضم لبق روتسدلا اذه ليدعت حارتقا

 :روتسدلا ةنجل
 يأ ضفرو ةمألا سلجمو ريمألا ةقفاوم حيقنتلل بجي : ليلخ نامثع روتكدلا

 اذه ماكحأ نم مكح يأ فذح وأ ليدعتلا وأ حيقنتلا ضفر ينعي نيفرطلا نم فرط

 ٠ 0 . روتسدلا

 راشملا 55 « 5١ نيتداملا ماكحأ يه ام : (ةيلخادلا ريزو) هللادبعلا دعس خيشلا

 ؟نيتروكذملا نيتداملا ماكحأ اينثتسا اذالو ةداملا هذه يف امهيلإ

 رارقإ يف ةمألا سلجم قح ىلع ناصنت 07 5١ ١ نيتداملا : ليلخ نامثع روتكدلا

 اينثتسا دقو ردصتف ةيناثلا ةرملا ىف ةصاخ ةيبلغأب ريمألا اهيلع قفاويال ىتلا نيناوقلا

 ويضألا ةققار لإ روخسدلا العب ل تح و دالا نيناه ءاكعا عمروغساللا لردع
 . ةيكلملا مظنلا يف ةلودلا سيئرل ةريبك ةنامض هذهو

 (١ا/ه ةدام)

 ةاواسملاو ةيرحلا ئدابمبو تيوكلل يريمألا ماظنلاب ةصاخلا ماكحألا

 . ةاواسملاو ةيرحلا تانامض نم ديزملاب وأ ةرامإلا بقلب اصاخ حيقنتلا

 روتسدلا ىلع ةقفاوملا

 سلجملا سيئر ماقو « 1957 ربوتكأ 77 يف روتسدلل يئاهنلا صنلا ىلع قافتالا مت

 : ةيلاتلا ةملكلا همامأ ىقلأو ١157 ربمفون 8 ىف ملاسلا هللادبع خيشلل هميدقتب

 /ا



 مكومس ىلإ مدقتن نأ يصخشلو روتسدلا ةنحل ءاضعأ يئالمزل ريبك فرشل هنإ»

 هعضو متيأر يذلا روتسدلا عورشمب يسيسأتلا سلجملا نع ةباين يخيراتلا مويلا اذه يف

 . «تيوكلا عقاو نم ةاحوتسملا ةيطارقميدلا ئدابملا ناسا ىلع دالبلل

 تدقعو « ١157 ربمفون ١١ ىف هيلع قيدصتلاب ملاسلا هللادبع خيشلا ماق دقو

 ىقلأ ةسلجلا هذه ىفو « 1477 رياني ١١ ىف ىسيسأتلا سلجملل ةيماتنخلا ةسلجلا

 ةمالا بقت قيس مك روالتط منا دق هنأ ىف كيش نم اننا اهيف لاق ةينلك سلما سفن
 . «روتسدلا اذه اهيلع ماق ىتلا ةيموقلا سسألل ةيبرعلا

 يف لاق ةملك - ملاسلا حابص خيشلا رفس ببسب - دمحألا رباج خيشلا ىقلأ مث

 ةموكحو اريمأ تيوكلا نأ ىهو . لاجملا اذه ىف اهلوقأ نأ دوأ ةريخأ ةملك» : اهماتخ

 حيحصلا قيرطلا امه ةيبرعلا ةدحولاو ةيبرعلا ةيموقلا نأب اخسار انامإ نمؤي ابعشو
 نم درف لك هيلإ وبصي يذلا فدهلا ىلإ لصتل ةيبرعلا ةمألا هيف ريست نأ بجي يذلا

 . (اهدارفأ

 روتسدلا مرتحأ نأ
 رياني 74 يف هتاسلج ىلوأ ةمألا سلجم دقع « ةيباينلا تاباختنالا ءارجإ دعب

 مسقلا اهلالخ نم ىدأ ةيحاتتفا ةملك ءاقلإ ىلع ملاسلا هللادبع خيشلا رصأف «. ١47

 ::ةددايلل ايما ناك هنوك كلذل هتجاح مدع مغر يروتسدلا

 ريدقلا ىلعلا هللا مسن

 يروتسدلا دهعلا ةلحرم هداقعناب أدبن يذلا ةمألا سلجم ىلوألا ةرودلا حتتفن»

 انتلود ريس تاقلح نم ةقلح ربتعت يتلا ةلحرملا هذه يف ةلقكسملا تي وكلا ةلود يف دع

 مكراتخا نيح مكب بعشلا ةقثب مكئنهأ نأ يندعسي ىلعألا اين جوف ةدعاصلا

 ةدحو ىلع اوصرحت نأ - هئانبأل دلاوك - مكل يتيصو رركأ نأو هليثمت ةنامأ اولمحتل

 . اهديلاقتو اهنيدب ةكسمتملا ةيبرعلا ةلودلا هذه يف فصلا

 نأ معلا هللاب مسقأ نأ اندالب خيرات نم رغألا مويلا اذه يف يندعسيل هنإو

 نوصأو 7 هحلاصمو بعشلا تايرح نع دوذأو ةلودلا نيناوقو روتسدلا مرتحأ

 . هيضارأ ةمالسو نطولا لالقتسا

 . «قيفوتلا يلو هللاو

 ا



 ”يئلاويف لعلب سنو ناجي
 روهزفل ١بحدرجلا: دا لمعاالو

 ملاسلا هللا دبع خيشلل روتسدلا ميدقتب لافتحالا

 (ةيتيوكلا ماعلا يأرلا)

 ةيشاتني تين ةليسو هكدا

 دع نب ملا عراب

 تاياختنإلا جئاتن
 طول »بترا ىلا سونا ليصير متلا باور

 هلي ة : ندري ممل نوب الار نونساولا

 ا ل 7 20 ا كلاب 5 ةييفاجتتا# بايايتلع يب دعي ةقعال# دو رح

 لقا ءائاتلا سوي ومقيج ة يارا ساحج
 لوألا «ةمألا سلجم» تاباختنا دقع

 (ةيتيوكلا ماعلا يأرلا)
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 ثعبلا بزح فلاحت ذفن « ىلوألا هتسلج سلجملا دقغ نم مايأ ةرشع دعب

 مساق ميركلادبع سيئرلا ىلع حجانلا هبالقنا قارعلا يف يموقلا رايتلاو يكارتشالا

 ةقيرطب مساق مادعإ مت دقو « ملاسلا هللادبع خيشلل لوألا سجاهلا لكشي ناك يذلا

 تيوكلا مضب قارعلا تابلاطم تطقس مساق طوقسبو « بالقنالا حاجن روف ةعشب

 بالقنالا حاجن مهاس اضيأ ؛ /١!«نايكلا ال دودحلا لوح فالخ» ىلإ فالخلا لوحتو
 ممألا ةيوضع ىلع تيوكلا لوصح يف ةطلسلل فراع مالسلادبع سيئرلا ملستو

 ربوتكأ ١5 ةيقافتا عيقوتب ماقو ةيرصملا ةيقارعلا تاقالعلا فراع نسح دقو « ةدحتملا

 . ايروسو رصمو قارعلا نيب ةيبرع ةدحو ىلإ ةيعادلا
 يف يموقلا رايتلا باون ةءافك نم ةدافتسالا ىلع ملاسلا هللادبع خيشلا صرح

 يماطقلا مساجو بيطخلا دمحأ روتكدلا ةوعدب ءارزولا سيئر فلكو ةموكحلا

 بيطخلا دمحأ روتكدلا لءاستيو « بلطلا ةيبلت نع ارذتعا امهنأ الإ ةرازولل مامضنالل

 فرق اعنا ىلع اولا لف ع انيأر ناك له» : ًالئاق رارقلا اذه نع هباتك يف
 ؟«رارقلا ذاختا ىف نينانلا

 امبر ةرازولا يف اندوجو ناك لهو ؟رظن رصق مأ ا 0 007-2 كلذ ناك ل

 اياملامهتناو ةيفافلا لاذ
 معاطلا نمار ءيوف اطل زئارميوف عارلا ًةرارد رس رار كزيزمجلا ماس روحا عااس
 داعي ك دليِجملا رولا ليصامل

 قارسعلا 4 ةرفلتملا ةروشلا ءابنارما

 لطانلا َن ىمهَرَر د نحل رهظ ةيتيوكلا فحصلا قيلعت

 ١ ربصمتم معنا لكو درع مييافررصم نكولو يف بالقلالا ىلع

 يرارلالئافو ماقدر ر ماعلا اماه يم 0

 ارعل | ةروُث لع ميسرغلاو يرعلا نباح تسفاعتلا تاقتيعت (ةيتيوكلا ماعلا يأرلا)

 )١( 47ص ء.رخآلا يأرلا : تيوكلا , ىسيفنلا هللادبع . د .

 )758 )0ص « ةيناثلا ةعبطلا « ةلودلا ىلإ ةرامإلا نم : تيوكلا «. بيطخلادمحأ . د .
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 تا 0 ىلا مٌمجسلا عسا ارزول د يي

 ل

 لرد ان
 ددرخاجج

 انت_قالغال :!ماسعلا يأرلل» ف راع
00 

 . . روشولا سل رابتر بع توق ؛و ىارعل ناي اثرا لامكتسا

  عهاعلا ىلإ ضوّرفل ا كرفت توك ا تنزع
 رعت طشوايم نم كوكب ةراهغتسسسسيا يف ارعفا ديفولا شرعا

 مساق ميركلا دبعب ةحاطإلا دعب ةيقارعلا ةيتيوكلا تاقالعلا نسحت
 (ةيتيوكلا ماعلا يأرلا)

 مه؟ دذعأا راما يل رلا

_-- 
 1 50و دنا جساس اداب يبووياوبب نيب دب لل يب فطوم وب ابطمم بسور دج 520008 توربو

 مسي ا ايو بيوع بسيسو

 يلا دكا نلوكم دبل
 مكحلا 4 لاوتشالا ةبرشك ءرشكأالا باون ضف

 ةممسلا مهلا نولي رنا ارثاعار
 34 ٠. م

 ةموكحلا يف ةكراشملا (يماطقلاو بيطخلا) يموقلا رايتلا رومر ضفر

 (ةيتيوكلا ماعلا يأرلا)
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 ةيرازولا ةمزألا
 ىلوألا ةرازولا ءاضعأ نم ةمكاحلا ةرسألا ءانبأ هجاو ١454 ماعلا ةياهن عم

 00 ام اذهو « ديدحلا ينالربلا ماظنلا لالخ نم ناونلا 0 لماعتلا يف ةريبك ةبوعص

 ؛ (72١سلجلا لخاد ةئيذب أظافلأ هلامعتسال ثلاث دعبأ)»و مهنم نانثا ةلاقتشا 7

 مت)ف ةديدج ةرازو ليكشت دمحألا رباج خيشلا هبئانو ملاسلا حابص خيشلا ىلع

 ةمألا سلجم سيئر ةيصوت ىلع ءانب ةمكاحلا ةرسألا ءانبأ ريغ نم ءارزولا ا

 ةفلؤم اهدعذإ؛ ىلعلا رباج بجعت مل ةرازولا هذه نكل» « «رقصلا زيزعلادبع ديسلا

 بصنم ىلع هل يسيئرلا سفانملا دمحألا رباج عم ةفطاعتم راجتلا نم ةعومجم نم

 ءارزولا عنمو سلجملا تاسلج ليطعت نم اونكمتو» دوعسملا دلاخ عم فلاحتف ٠ «ةرامإلا

 روتسدلا هرفوي مل يذلا ةقثلا 0 ةسرامم ىلعي اعي ام وهو . مسقلا ءادأ نم

 نق ناوتلا ةيبعا تاج اويعل0 اعلا م يسال نيلجتملل
 اهتلاقتساب ةموكحلا تمدقت نأ يل ا كولسلا اذه رركت دقو ء تاسلجلا

 : ىتآلا هيف ءاج باتكب ١1514 ربمسيد نم نيرشعلاو نماثلا يف

 هللا هظفح مظعملا ريمألا ومسلا بحاص ةرضح)»

 . دعبو الالجإو ةيجحت
 نم ١ خيراتب ةقباسلا ةرازولا ةلاقتساو يتلاقتساب يمدقت بقع مكومس متلضفت

 يئافعإ يف رركتملا يئاجر مغرو « ةيديلقتلا تارواشملا دعب يلإ مكدهعت يضاملا ربمفون
 ةرازولا ٍليكشتب ينومتفلك )0 ادب ءارزولا سلجم ةسائرب بصنملا اذه ءابعأ نم

 صنل اقبط مهنييعت موسرم رادصتسال مكومس ىلع ءارزولا ءامسأ ضرعو ةديدجلا
 . روتسدلا نم ه5 ةداملا

 . «ةديدجلا ةرازولا ليكشت يف تعرشو « مكتدارإ ىلع تلزنو « مكرمأل تعدصف

 / ةسلج روضح نع ةمألا سلجم ءاضعأ نم ةيبلاغ تفلخت نأ ثدح نكلو»

 . «اهنايبب اهيف ةديدجلا ةرازولا ىلدت نأ اعقوتم ناك ىتلاو : ربمسيد
 . ينوناقلا باصنلا لماكت مدعل ةروكذملا ةسلجلا ليجأت مهبيغت ىلع بترت دقو»

 )١( ص « ةيناثلا ةعبطلا « ةلودلا ىلإ ةرامإلا نم : تيوكلا ء. بيطخلادمحأ . د 559 .

 . جيعدلا فيطللادبع 2 6 ةيبعشلا ةرازولا» لاقم « «14-١ ١" ةيتيوكلا نعبفلا ةديرج )0(

 . ١75 ص « ةيناثلا ةعبطلا « تيوكلا قش ةيشاسنلا ةضراعملا « لامج نسحم ادبع .د 0و
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 للا عر ريما رع 16 اج يكاد يبلغ هدو يامل ناعوت تاعك
 . « ةيوضعلل ةصاخلا نيميلا ءادأ نم ءارزولا هثالمزو ءارزولا سلجم نفكر 000 مدعو

 . فقوملا اذه بابسأ لوح دالبلا ىف لوادتت تاعاشإلا تأدب كلذ لك لالخو»

 . ةديدجلا ةرازولا ليكشت تباش اهنإ ليق ةيروتسد تافلاخم لوحو
 سوفنلا أدهت نأ لمأبو « ةانألاو ربصلاب تاعاشإلا هذه ءازإ ةرازولا تلحت دقلو

 سانلا نع ةقيقحلا ير يدع ها كيتا يكل ول حا

 رداصلا يريمألا رمألا ىف ال « عون يأ نم ةيروتسد ةفلاخم ةيأ ةمث سيلو

 ةرازولا نييعت موسرم ىف الو « يضاملا ربمفون نم ١ ىف ءارزولا سلجم ايي ينييعتب

 اذه ددص ىف ليق ام مغرو ؛ دلل طفلا نم 5 يف كلذ دعب رداصلا ةديدحلا

 نم لاحب عنمي ال صنلا اذه نأ عم ال كسلا تف ةدايجلل ةقلاعخم نع موسرلا
 باحصأ وأ لامعألا باحصأو راجتلاو عانصلا نيب نم ءارزولا رايتخا نم لاوحألا

 وأ مهتراجتو مهتعانص يرام ع راجت نأ ًاعيمج مهيلع متحي امنإو « ةرحلا نهملا

 . اهيف مهنييعت لبق ال « ةرازولا مهيلوت دعب مهلامعأ

 تارضح لدعي نأ ةفاكلل أئيب هلك اذه حبصي نأ دعب دوت ةرازولا تناك مكو

 ءاضعأ ىلع ركنت ال ةرازولا نأو . اهنم مهفقوم نع نيروكذملا ةمألا سلجم ءاضعأ

 مدع نع ريبعتلا يي يفو « ءارزولا نم ريزو يأ نم ةقثلا بحس يف مهقح ةمآلا سلجم
 نيتداملا ىف مسر دق ة روتسدلا نكلو « اهتئيه لماكب ةموكحلا عم نواعتلا يف ةبغرلا

 ل ل
 هويت م كرت ايلف: لمشنلا "هدب الاوع ءاهنال ةيقفع ويس كلن ير

 وأ ىرخا ةماع ةفيظو يا يلي نا ةرازولا هيلوت ءانثا ريزولل زوجي ال : ىلع روتسدلا نم ١١ ةداملا صنت )١(

 نا هل زوجي ال امك . ايلام وا ايراجت وا ايعانص المع وا ةرح ةنهم « رشابم ريغ قيرطب ولو « لوازي نا

 يف ةيوضعلاو ةرازولا نيب عمجي نا وا « ةماعلا تاسسؤملا وا ةموكحلا اهدقعت تامازتلا يف مهسي

 . ةكرش يا ةرادا سلجم

 وا . ينلعلا دازملا قيرطب ولو ةلودلا لاوما نم الام رجأتسي وا يرتشي نا ةدملا كلت لالخ هل زوجي الو

 . هيلع اهضياقي وا هلاوما نم ائيش اهعيبي وا اهرجؤي نا

 ا/ا/



 رظنلا تاهجو ىلع فوقولل دالبلا ىلإ مكومس دوعت ىتح ثيرتلا ىلع انصرح ىدس
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 اهنع لودعلل اوطرتشاف ةلاقتسالا نع ءارزولا ىينث ملاسلا هللادبع خيشلا لواح

 اذهب لبقي مل ريمألا نأ الإ "7 «دوعسملا دلاخو حابصلا ىلعلا رباج نم لك داعبتسا»
 ليكشتب ملاسلا حابص خيشلا فيلكت ةداعإو ةموكحلا ةلاقتسا لوبق لضفو طرمتلا

 لادبتسا دعب هل نولاوملا ءاضعألاو ىلعلا رباج خيشلا كلذب رصتناف . ةديدج ةرازو

 سيئر هنجهتسا ام اذهو . «نيفظوملا رابك» ةئف ىلإ نومتني نيرخأ ءارزوب راجتلا ءارزولا

 سلجما ءاضعأ ةيبلغأ فقاوم ضراعتل ةلاقتسالا ىلع» رصأف . رقصلا زيزعلادبع سلجما

 : ىتآلا هتلاقتسا يف تتك كقو ؛ "اعلا هطخو هحومط عم مهتابعرو

 .رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ لضافألا ءالمزلا تارضح)»

 : دعبو ةبيط ةيحن

 امازل ىرأ سلجما اذهل اسيئر ةيكزتلاب يرايتخاب نيماع ذنم ينومتفرش دقو يننإف
 ةنامألا هذه ءادأ ىف رارمتسالا ىتعاطتسا مدعب اهيف رعشأ ىتلا ةظحللا ىف ىلع

 . «ىلي اميف ىتلاقتسا لوبق ايجار مكيلإ مدقتأ نأ ةريبكلا
 ةمزأ ةيأ نم سكتبن الو يأرلا ىف فالخلاب رشبتسن نأ نكمملا نم ناك دقل»

 كرتشملا ريخلا قيقحت ىلإ لبسلا لضفأ سّملت اهيف عيمجلا دئار نوكي ةيروتسد

 :ه « ةماعلا ةحلصملاو

 صوصنلا راطإ نع نيبختنملا سلجملا ءاضعأ نم قيرفب جرخخ دق رمألا نكلو»

 نع فلختلا ىلع .قافتالاب كلذو ) روك ذملا ربمسيد / 0و ةمألا سلجم عامتجا كود

 قرطلاب نضارععا نم: مهبدل نوكي دقااس ءادنإو اهرودضيحت قرم الزي ةشلملا روستح
 . ةررقملا ةيروتسدلا

 . 75١ص ١/6 ص « ةيناثلا ةعبطلا « تيوكلا يف ةيسايسلا ةضراعملا «. لامج نسحمادبع . د (1)

 )١( 759ص « ةيناثلا ةعبطلا « ةلودلا ىلإ ةرامإلا نم : تيوكلا «. بيطخلادمحأ . د .

 كيطللادبعو (؟ نيله ةنوكملا سير بت امد ناقمو 5125: ةينيركلا ويبقلا ةديرج 8

 ظ . جيعدلا

 م



 ناعما «تيعتملا ماعلا يأرلا ىدل ةجيتن ىلإ ةيبلسلا ةرهاظلا هذه دؤت مل الو
 ظافحلل « سلجملا لخاد ميلسلا يروتسدلا لمعلا قاطن جراخ قيثاوملاب روكذملا قيرفلا

 طابترالا اذه ببسب نكمأو « هديناسأ ةيروتسد مدع نع رظنلا فرصب هفلاحت ىلع

 عم ناقفتي ال« 16-17-1951 موي ةيلاتلا ةسلجلا يف بخصو ةجحض لاعتفا قبسملا

 ىلع انصرح املاط ىتلا ةرسألا حور عم الو ميلسلا يروتسدلا بولسألاو سلجملا ةمارك

 . اندئار نوكت نأب ميركلا بعشلا اندعوو اهب ىلحتلا

 ةروكذملا ةسلجلا يف ةباينلاب ةموكحلا سيئر عنم ةجضلا كلتو بخصلا اذهبو

 يموكحلا جمانربلا ةوالتو ةيروتسدلا نيميلا ءادأ نم يلاتلاب ءارزولا هؤالمز عنمو
 يف « ةرازولا كلت ليكشتب صاخلا يريمألا موسرملا ةيروتسد نعو مهسفنأ نع عافدلاو
 ليكشتلا موسرم ةيروتسد يف نعطلاب مهسفنأل روكذملا قيرفلا دارفأ ضعب حمس نيح
 . روتسدلا داوم ىدحإل ئطاخ ريسفتب نيعرذتم

 . نيمرتحما ءالمزلا تارضح

 مكح حيضوت درجمب يهتني نأ بجول ةين نسح نع ردص دق فالخلا نأول

 ءاضعألا ىلع ةذوخأملا ةقبسملا تاطابترالا تمدختسا نكلو « هنع ساغ نمل روتسدلا

 نود أطخلا ىلع رارصإلاب مهنم ةينلا ينسح مازلإل ةادأ سلجملا جراخ تاعمجت ىف

 ىلإ الو « ةدئارلا ةيطارقميدلا اهتبرجتب تنعتلا اذه اهقحلي ىتلا رارضألا ىلإ رظنلا

 يباينلا سلجملل لمعلا رهوج ليطعتب ةلودلاب قحلت يتلا ةيبدألاو ةيداملا رارضألا
 يموكحلا لمعلا رهوج ليطعتبو « ةماعلا نوؤشلل اهتباقر نع ربعملاو ةمألا مساب قطانلا
 يف هيلع نيمئاقلا ءارزولا تقو نم ريثكلا عاضو رارقتسالا لدب قلقلا هداس يذلا

 عيسوتل ةمزألا كلت ركعلا ءاملا يف نيدئاصلا ضعب لغتساو « فالخلا بابسأو لدجلا

 . زيزعلا نطولا ءانبأ نيب ةقرفلا عاقيإل ةديدج بابسأ لالخ نم فالخلا ةقش

 رارصإلا وأ أطخلا ديلو طقف نكي ملرمألا نأ فصنم لكل حضو كلذ لك ءازإو

 اذه ءارو - لازت الو - ةقباسلا ةموكحلا ءاضعأ ضعب نم دايأ كانه تناك امنِإو « هيلع

 يبعشلا روطتلاب اهريغ لبق بحرت نأ اهيف ضورفملا ناك ةبختنم ةئف نم تنعتلا
 يف نيكرتشملا ةمألا سلجم ءاضعأ ددع داز ثيح ةرازولا كلت ليكشت يف حضاولا
 . ىرخأ ةهج نم هتلمج يف نييبعشلا ءارزولا ددع دازو ةهج نم ةرازولا

 مل ءارزولا سلجم لخاد تلعتفا يتلا ةجضلا هذه نأ نيبت ديدشلا فسألل نكلو

 ام نيبحسنملا باونلا قيرفب ةلصلا نم اهلو ؛ روكذملا يبعشلا يرازولا ليكشتلا ضترت
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 . اهتمرب ةجضلا ءارو نم اهلعجي

 , حيحصلا يروتسدلا اهارجم ىلإ رومألا ةدوعل ةليسو دوجو ىلع رذعت دقلو

 قطنملا سكع ىلع رومألا ترج لب « ةلعتفملا ةجضلا هذه بقاوع تيوكلا بينجتلو
 .روتسدلا ريسفت ىف فارحنالا ىوه ىلع تءاجو . ةيطارقميدلا حورلاو يروتسدلا

 . 14-١1-1954 موي دالبلا ريمأ ومس ىلإ عوفرملا ةلاقتسالا باتك هلجس افارحنا
 يف سلجملل سيئرك يبجاوب مايقلا يف رارمتسالا ىلع لاحتسا هلك كلذ ءازإو

 لوبق رقوملا سلجملا نم بلطأ مث نمو , بقاوعلل قوت نود تافلاخ اب نوحشملا وجلا اذه
 : (١)«ىتلاقتسا

 ديسلا بختناو 1956 رياربف ١١ ىف سيئرلا ةلاقتسا ىلع سلجملا قفاو « لعفلابو
 روتسدلاب زارتعالاو لؤافتلاب روحيا مدي مل اذهبو , هنع اليدب قازرلادبعلا دوعس
 دمحأ روتكدلل ملاسلا هللادبع خيشلا ربع ثيح ؛ لا هذه دعب اليوط سلجباو

 .ا1١-80١85ص ةيناكلا ةعبطلا ؛ تيوكلا ىف ةيسايسلا ةضراعملا . لامج نسمح ادبع . د(١)

 : (فرصتب) ةبسانملا هذه يف برخلا ديز يتيوكلا رعاشلا لوقي ('0)

 ةداحس تعشللو همألا سلحتمااب

 هداشر متنأو بعشلا حالص متنأو

 ةةاهتوملا ديرتنا + كافيا ادع

 هدارق ههاعسلاب تلاح كشال

 هدانعاوتفرعام مكعم لاملا

 ةداز نابت انهو يسكت حتا

 هدارب يغسبي لظلل ضكر بعش

 هدارماوتلقو هلاوخ ضرععااوتنا

 هدابع صخبي شرعلا بر كشال

 هداع عيماطملاب هل نم فرعي

 هدادش هقوف ناك ول لمج علبي

 ةداكت انلككو وهلا انوتخلا ادع

 هدافن .. ايو كلملا بارخ فرغاو

 هدانس عيض نابرلا الب اذه

 ريفاصعلا ملت هردسلا ةداع يذو

 ريطنب ريطلا نم رطخ حرفلا نمو

 ديف يدق نوت يشنشلا وو كلالفتو

 ريشا لا ريخبع نت يكيعتلا ىلا

 هيام لاما ريمة[ دق اذ

 ريس ا دتكلا عيسمسج هذيب يذلا وهو

 رسب طروي وهو همقللاب صخغي

 ريزارزلا هولك هتلكام فلحيو

 ريبلا له اًمحو هنع درطن فيك اي

 ريداتقسلا ةتلعتهللاو تكلا اؤدنأ



 [ةيسم ا ا اييقيطبع
 ةاهتحلاو ةجسلخا دلاو ”استلإب الا سيم يراملاو ةيلامسلا ف لدتا

 ميشال ةنبقمل نوسلا يلامس يشبلل رياج خيش قس. ديهلا حابس حبدتلا يتادس كلا دبا 3 5 0 7 ا « أي 5

 راسدلا دلاخ دبسأا يلادم ةرهسملا دا درسا يقام يناقرقا فيسرب ديسلا يناحب نابنتلا .فياتلا

 ١974 ربمفون ١" يف ةموكحلل ىلوألا ةلاقتسالا

 (ةيتيوكلا ماعلا يأرلا)

 يذلا "' ًارومخلا عنم نوناقو قارعلاب ةقالعلا صخي اميف مهعم هفالتخا نع بيطنخم لا

 روعسللل اناا 9 اذه هومس ربتعا ثيح ؛ هريرمتل نيملسملا ناوخإلا رايت طغض

 (")«نايدألا ة ةيرح ىلع صني يذلا»

 يداقعنإلا هرود ةمألا سلجم حتتفا ,2لوكو ريوتكأ نم نيرشعلاو .سداسلا يفو

 ةينملا هتفاو دقو « اييقرأ طقسف ضرملا هيلع دتشا يذلا ملاسلا هللادبع خيشلا روضحب

 نوسكاج ليون . ج يناطيربلا ريفسلا لوقيو « " املج كلف نع يشلا مهيأ لبق
 : ملاسلا هللادبع خيشلا نع

 و ١94 ص 6 ةينأخلا ةعبطلا 4 تيوكلا يف نيسلسملا ناوخإلا ةعامج « رسولا حالف 3 )1(

 . 584 ص « ةيناثلا ةعبطلا « ةلودلا ىلإ ةرامإلا نم : تيوكلا ء. بيطخلادمحأ . د (؟)

 . 4854 ص « ةثلاثلا ةعبطلا « تيوكلا تأدب انه نم « متاحلا هللادبع (*)

 ١م



 ماغلا كارل
 ادي يمض دا

 ةموكصحلا١ يمس حو سيعم

 م رو "ايم ل بع ماعزع نوتلعل 6 رعشلاإ يساو

 من ا تو روك مل عما#او تتم الو ارض انس :توضراعما

 األ واحلا لارج اوريو صوت مم 21 لا عج
 ىأ كيمويم ع عيايجتلاب رزولا سلجم سيكير ةدوع تيرقتت

 تاروطنلارالرناب سلولاو وكم يوم
 ل. جتا لص عمان | 2 سئل حجلا لحإتةإ

 0 يسنايسالا شقانتسق [5 ١
 ةقاقتسالا ىلع حسا هاب لال

 سلجملا لحب تانهكتو ةديدجلا ةموكحلا ىلع باونلا ضارتعا

 (ةيتيوكلا ماعلا يأرلا)

 ناعما ةيداحسم نوداول ام ةموكحلا ف:أت موسرم ملا باوثلا عمتس

 ةيركار| باولو سيلا نيب ةَمْعْن اناس
 سل جلا .ءاضعالا دريس 1 مكي نمشف افاخا !3إ قاسي سيشرلا

 م ياا | ةبرا صرس: ساولا سر

 0 رو هش 2 سيئرو ةعسا رسم بؤر نب ةماعب هيام

 (ابئان )١" ةيبلغألا باون فرصت ىلع سلجملا سيئر ضارتعا
 (ةيتيوكلا ماعلا يأرلا)

 م



 ةوإز| سلو سي ةراوس م كلاضْي )ل درج
 ,. لوهسملا لائررإ | نإ دوهل سليما سيطر ؛ ملظررراصب

 ,. سا مارتوت يلم املج نم ةيجومل ملأ جرت زي درسا بساط يسلاسو اياب شيل رسسيبر يللا ربعي ريبلا# يقسم

 دوعسملا دلاخو ىلعلا رباج خيشلا نيب يوقلا فلاحتلا
 (ةيتيوكلا ماعلا يأرلا)

 دزهننا نم كا بلاراماومسل] بحاص لوصو دعب

 نق مكدلاةملا

 000 1 كا 1
 0 بمس ةسا اهيل بكار عسر

 ا
 ملم ل او قالا رع رسما .اياسفإ مسي نو ل راف قس سبا لس يل” ميل

 . رقاب دطيتلا ة سما سس مسا فص 1ع

 «مكحلا» ةمزأو «ةيرازولا» ةمزألا نيب طبرت (ماعلا يأرلا» ةديرج نيوانع

 (ةيتيوكلا ماعلا يأرلا)

 هلآ



 قفو ًايصخش هيدي نيب تمكارت ىتلا ةلئاطلا لاومألا ىلع رطيسي نأ هبعشل دارأل
 قفني ملو هسفنل الام زجتحي مل هنأ هايازم نمو . تيوكلا طفن ةكرشل تحنم تازايتما

 نوكت نأ رذحو صرحب رظن هنكل . ةرفاوتملا دئاوعلا كلت نم ةريبك غلابم هسفن ىلع
 . نيرخآلا يديأ نيب دئاوعلا كلت

 نم ةلئاط ةورث تيوكلا يف لامعألا لاجر كلذكو هتلئاع نم دارفألا ضعب عمج

 تيوكلا يف ءاخرلا ةلاح نإ . ءانب لكشب اهلالغتسال ادهج اولذبي ملو قاقحتسا ريغ

 ملعتلا نم ريسي ردق ىلع اهتبيكرت يف تناك ؛ اهل اسدنهم ملاسلا هللادبع ناك يتلا
 . اينقت وأ اينف

 تشمه امك . ةجتنم تسيل تامدنخلا نكل «. ةلئاه فيظوتلا صرف تناك

 ةردق نود ًايليفط هنم لعجتل يداعلا يتيوكلا نطاوملا عون لك نم ةحاتملا تاليهستلا
 . (7١(سفانتلاب ءيلم ملاع يف هيمدق ىلع فوقولا نم هنكمت ةيفاك

 هناا هسا" ا[ قاريزح ؟ لئلولا اال لا مي [؟ هسبرتلا مابملا يلا 3

 0# ... بجنبي دجيسصطشج ا داعم جذاب جد [ةججاب نفط ورانجبم يننيب ويجتو رب سبفاو بسب بيساو اطماس ديادرجبالا بدييسرسيبجييسوجب _ رجبببج جد يججبوج يجمل جسم وب دود

 يسال هل الا اجلال اوودب
 0 0 نياوقلارادصا ةفيرطءافعالا ني ددع ةقبرطءاسضعالا نف دع دقتنأب ةم ةبداغ ةسمله سماةمالا سلعم دلع

 لرسسبالا نار ايس ع يشع ناش ةيوكعلااهنعضو يتلا ؛ ةركذلارسلعملا دو + ماسإرهب

 ناحللا يلا هلادإ ينئايلعلا لا رومفلا عنيزومناق عورشم دبعا» تالصماوملا ةكرشل
 قفا ٍرلا ةنحل تور,ةنوناقلا نارابتمالا فم دخإل لافعتسالا سفن ةمصخلا
 يلوالا اعرب رفتل انفالخ ءاربجتاةيرفل ميظنتلا ةف اسم عيسوت بلل ةيادلا
 داسعا سلجملا نكلو نياسمتلا عقادب لوالا اهريرفت .تدفواسسهلا ةنحللا لاق
 ٠ عيسوتلا ادا يلخ قفاوو سابعلا

ْ 0 

 هيلع سلجملا رارصإو «رومخلا داريتسا عنم)ا نوناق ىلع ةموكحلا ضارتعا

 (ةيتيوكلا ماعلا يأرلا)

 )١( 11ه تيوكلا « سيوج ميرم -١855 ؛ ةيكيرمأ - ةيزيلجنإ ةيؤر صض18١ .
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 تحل تا يطب هي راولا أ

 ٠ ةنئملطلا ٠ تلا أو 6 را سلال يخج ظك :
 0 8 0 . عض : ِ 0ك ةميسل يس

 ىف فرست ل غب فئارألا ٌّ ةيسئهع ماتيو كبر للملا حب
 :ى راسل ةرمبن مههسفرجو 0 0 د نواس سمعو سب 2 سو حراج | صحا وان اعاد 0
 ا# لا لالا د و ل بمب د عتتولخداز ء يداتع فد واخ دا

 وتسمحم قشر را انوه ْ 0 2
 00 رمل مالا هطاوديص ديعاتما) زيدرعلا دبع ءاقامر ى يس و ايما 0

 لا للا ا مت ذآ #ذذ##أذ#أ#1#1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1 1 ذا 7 ديب بج ديو ١ يعل ايقول يهدم يي هم

 دو يوي وو ياوف بج راجو يح كر وسو لإ ايوب بج يبني 4 يهواك هج ايو وح و اي جخ جل و لوو لوجو وأ وار واجه هجم او جف بنو قا باودر اوي اوردر كوالا طلو و ل يبكي وجال قو اللاوو لالي اج تب للاب ةرقرراو ابان م قي قيوم تاو يد وو ب يكب ويب
 0مل ا الا الل لا يللا ا ا م ا لال ملا ا ل 1 يللا ل 111١ هس" لل

 يسم

 ذب ةينج ط5 ب4 ١ عدوي اج ودعوات كوكي اني اعد بإب اج عج ب ا دوب يبكي وأ ذي ا جويا ارمي
 . همس 1516 نفد مريس ؟ و ل ىل* دال ناس * لريسسفمت

 دامبلل طيبا لالا بص يشل ا ومس ةارانملا
 بيهم بقوم قريبكحلاهديقف دالبلا عشت وللا
 هييذم ىلا ه شك رشم نع فزؤعلا ملاملا مع قسعلا كزتلا

 حابصلا كرابملا ملاسلا هللا دبع خيشلا ريمألا ومس ةافو

 (ةيتيوكلا ماعلا يأرلا)





 ظ يناثلا لصفلا

 ملاسلا حابص





 فدهلاو دحاو نيدلا . ةعامج انوب لك يبعشو انأ»
 . ةعاس رتسأ ام بعشلا ردص قاض ول . بعشلا مدخأ

 . «بح ول رتسأو هقيض نم قيضأ
 نم سرام يف جالع ةلحر نم هتدوع دعب . حابصلا ملاسلا حابص تيوكلا ريمأ)

 /١9171( ماعلا

 84 هسفن فصي ملاسلا هللادبع خيشلا ناك

 | سلجمو ةموكحلا ىلإ هتاباطخ ىف - امئاد

 ١ ًاقداصيا اكس و تاقب ألا نناودرعب < هقألا
 | نيعوبسا نم لقأب هتافو دعبف ء فصولا اذهب
 أ ةلتك باون مدقتو « ءانبألا نيب دقعلا طرفنا
 | سلجم ا نم مهتالاقتساب «برعلا نييموقلا»

 ٠ ةليثلا تناك 19516 رجمسيدا نم عباسلا يف

 | ةاعارم تلجأت اهنأ الإ ةتيبم ةلاقتسالاب

 ا
 ىلإ مكحلا لاقتناو هتافو دعب نكل « ةجرحلا
 كانه دعي مل ملاسلا حابص خيشلا هيخأ

 ليا (١)بهتلاقتسا ءاضعألا مدق « ليجأتلل ببس

 حابفلا ةزانللا كالا ديس س# نفعل موكا نيوطت قلع ًاضارتعا ةببسملا
 ةيطارقوميدلا موهفم عم ةضراعتلملا نيناوقلا

 نم ًالدب نيراتخما نييعتب ةيلخادلا ريزو لوخي يذلا نيراتخما نوناقك « يأرلا ةيرحو
 تازايتما ءاغلإل اهلوخت تاعوبطملا نوناق يف تاليدعت ةموكحلا ترقأ ًاضيأ . مهباختنا

 : 57ص « تيوكلا يف ةينطولا ةكرحلاو يندملا عمتجما . سريدملا حالف . 5 )1(
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 ةطلس اهيطعي ًانوناق ترقأ اهنإ لب ٠ لبقتسملا يف ءاضقلل ملظتلا نم اهعنمو فحصلا
 ضرعتلا نم ماعلا عفنلا تايعمج عنمو ةماعلا ةحلصملا تضتقا اذإ نيفظوملا لصف
 اهليصافتو بابسألا هذه نايبب (؟7ةلاقتسالا صن ءاج دقو , !7١ةيسايسلا عيضاوملل
 : ىتآلاب

 . . سيئرلا ةداعس»

 بعشلا ليثمت ةمهمل انيدصت امدنع انناهذأ ىف لوجت لامآلا هذه لك تناك

 ىلع « ةدوجوملا صقاونلا نع نيضاغتم ةدئارلا ةيناملبلا ةبرجتلا حابجنإ يف ةمهاسملاو
 انودحي ؛ ةاواسملا نم ديزمو ةيرحلا نم ديزم وحن مامألا ىلإ ريستس ةبرجتلا نأ ساسأ
 . بعشلا ةدارإل لاثتمالاو , ماعلا حلاصلا ةمدخ عقاو كلذ يف

 صيلقتل ةدهاج تالواحم كانه نأ ىعيرشتلا لصفلا ةيادب ذنم انظحال اننأ الإ

 تالواحملا كلت ةيادب تناك . اهساسأ ىلع موقت يتلا تاماعدلا ضيوقتو ةيطارقميدلا
 . مهفقاومو مهئارأ نع ريبعتلل ةليسو نم نينطاوملا مرح يذلا تاعمجتلا نوناق ضرف

 بكاوملاو ةماعلا تاعامتجالا قح نأ وهو « اغيرص ايروتسد ف كلذب ايفاجم

 . «نوناقلا اهنيبي ىتلا عاضوألاو طورشلل انقرة انهم تاعيحتلاو

 رهظ امدنع يضاملا سلجم ا داقعنا رود ىف رولبت نأ ثبلي مل هاجتالا اذه نأ ىلع»

 قح ريغو قح ىلع اهديؤتو ةموكحلا يلاوتل سلجملا ءاضعأ ةيبلغأ لتكت زراب لكشب
 , مهبختنا امدنع ةمألا سلجم ءاضعأ بعشلا اهلّمح يتلا ةيلوؤسملاب ثارتكا نود

 تايرحلا نم ديزم قيقحتل بعشلا دي يف ةليسو نم ةيعيرشتلا ةطلسلا كلذب تلوحتو
 تايرخلا قنخو طغضلل ةليسوو ةموكحلا دي يف ةادأ ىلإ ةيمدقتلا بساكملا نم ديزمو

 ىلإ هنم تايحرسملا ىلإ برقأ ةمألا سلجم يف عضولا حبص حبص أو , ةماعلاو ةيصخشلا

 فقوم ددصلا اذهب ركذن , اهنيعأ بصن بعشلا حلاصم عضت يتلا ةداحلا فقاوملا

 نوناق ةشقانم دنع اهفقومو ةروكذملا ةيرازولا ةمزألا ىف ةيناملربلا ةيرثكألا ءاضعأ

 نلإ نيل ةيرقق | ةمركدلا تقيس نأ هجر ةيراقرلا ةنثزألا همن فوم نور اهلا
 سلجلا ءاضعأ ةيرثكأو ةموكحلا ىلع رطيسي ذخأ احماج ىوه كانه نأ انسمل اهبناج

 )١( 187؟ص « ةيناثلا ةعبطلا . تيوكلا ىف ةيسايسلا ةضراعملا . لامج نسحملادبع . د .

 2 رمعلا يلع ,دلاخلا قازرلادبع 6 نينملا يماس 2 يماطقلا مساج 3 بيطخلا دمحأ روتكدلا مه باونلا )3(

 . ديحوتلا دشار « عوطملا ناميلس « ىضيمحلا بوقعي
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 ةيرسقلا نيناوقلا نم ديزم ضرفل نيبيجع رارصإو عافدناب ةصرفلا هذه لالغتساب
 ليدعتب ةموكحلا تمدقت نأ ناكو « نينطاوملا تايرح ىلع قانخلا قييضت فدهب
 اهترقأو رشنلاو ةعابطلاو ةفاحصلاو ةيدنألاو تايعمجلاو ةماعلا فئاظولا نيناوقل

 مهتايرحو مهقوقحل نينطاوملا ةسرامم ىلع عئيسلا اهريثأتل رابتعا امنود ةيناملربلا ةيرثكألا

 . روتسدلا اهرقأ يتلا تاموقملا عم اهضقانتو

 تردوصو ةيروتسدلا تانامضلا لوعفم قحلا يف تلطبأ دق تاءارجإلا هذه نا

 يغبني ناك نيح يف , مهيلع قانخلا قيضو مهئارآ نع ريبعتلا يف سانلا ةيرح اهبجوم
 ةيبعشلا تايعمجلاو تاسسؤملا ديب ذخؤي نأ ىطارقميدلا اهدهع لوأ ىف دالبلاو

 ماعلا يأرلا جاضنإو يبعشلا يعولا قيمعتل لئاسو اهنأ ساسأ ىلع اهتدعاسمو

 دّدهيو اهراقم ةمرح ىلع يدتعيو اهيلع قانخلا قيضي نأ ال , ةيطارقميدلا ميعدتو

 . «اهولثم

 ةيرحو ريبعتلاو يأرلا ةيرح لّبكي عيرشتلا نس ىلع ةموكحلا مادقإ نإف اذكهو»

 ةيروتاتكدلا لظ يف مكحت يتلا تاموكحلا هرشابتام عون نم يه رشنلاو ةفاحصلا

 ردصلا قيضو ةحامسلا مدع نع لدي يذلاو حاورألاو لوقعلا ليبكت لواحتو « تنعلاو

 اهصرحو يأرلا ةيرح ىلع اهرجحو جاعزالاو ليلضتلاو باهرإلا ىلع ةمئاق اهنأل
 اوري الو هوري نأ ةلودلا مهديرت يذلا بناجلا الإ ءايشألا نم سانلا ىري الأ ىلع

 . (هريع

 ليدعتب ةيرسقلا نيناوقلا ضرف ةلسلس نم ءادوسلا ةقلحلا هذه تلمتكا دقلو»

 سلجما هرقأو ةموكحلا هب تمدقت يذلا ليدعتلا اذه بلس دقف « ةماعلا فئاظولا نوناق

 : ةموكملا هارقأ ةراذإب ًاقلعم ريض لج نيس ةتفظوملا نظاوملل ةيسان ألا ةناعشلا
 دحلا اذه دنع ةموكحلا ةسايس فقت ملو « مئاد ديدهت تحت شيعي فظوملا حبصأو

 ءاوعش برح نشب تأدبو يرادإلا زاهجلا داسفإ هنأش نم ام تاءارجإلا نم تذختاف

 ةقياضملا وأ ةلاقتسالا ىلع لمحلل ًاديهمت طغضلاب كلذ ناك ءاوس « نيصلخملا لك دض
 ًاقيقحت ال نيفظوملا نم ةفئاط ءارغإو عيمجتو ليتكت هيف رشوب يذلا تقولا يف ةيفخلا
 ديب ةليسو ةماعلا فئاظولا تحبصأو « ةتحب ةيصخش ضارغأل لب ماعلا حلاصلل

 ىلإ انلصو اذكهو « ةيصخشلا بساكملا قيقحتو نيديؤملا بسكل عزوت ةموكحلا ءاضعأ

 يذلا روتسدلل حيرص قرخ اهيف لب « ليبنلا بعشلا اذه اهدوعتي مل ةذاش ةبيرغ ةلاح

 . «اهب نيمئاقلاب طانت ةينطو ةمدخ ةماعلا فئاظولا نأ ررقي
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 نم متامو اهيديؤمو ةموكحلا كولس ءارو يقيقحلا ضرغلا نأ ًاحضاو تاب دقلو»

 بعشلا ةدارإ فييزتو ةيطارقميدلا ةبرجتلا ضاهجإ ةلواحم وه تافرصتو تاءارجإ
 ربصلاب انعرذت دقلو , ةموكحلا رماوأل عايصنالا ضفري ينطو رصنع ىلع ءاضقلاو

 فوقولا نيدهاج انلواحو « رئامضلا ظقيتستو سوفنلا وفصت نأ ىف انم ةبغر ليمجلا

 امدنع روتسدلا مكحب ريكذتلاو أطنملا نطاوم ىلإ هيبنتلاو ؛ حماجلا هاجتالا اذه هجو يف
 انتالواحم نأ الإ . ةيطارقميدلا ةايحلا ىلع ًاتائتفاو هصوصنل اكاهتنا كانه نأ سملن انك

 ] . «اهيديؤمو ةموكحلا رارصإو ىدامت مامأ ةيدجم لذعت مل هذه

 تاب عضو وهو « تيوكلا هشيعت يذلا نهارلا عضولا ةقيقح زاجيإب اذه»
 زجون نأ انيأر ةنحم قحلا يف يهو « بعشلا اذه قحب رفتغت ال ةيرج هنع توكسلا

 انم ًاروعشو « ةيخيراتلا اهتيلوؤسم لمتحن دعن مل اننأل سلجمللو نينطاوملل اهرصانع
 يذلا روتسدلا صوصن نم مغرلا ىلع دوجو ايداع مل ةيناسنإلا ةماركلاو ةيرحلا نأب

 . «قالطنالا ةطقن وه

 نأ بجي انقانعأ يف قربك ةنامأ يباينلا ليثمتلا نأب انف اوفو مدقت ام لكل»

 فورظلا هذه لظ يف بجاولا اذهب مايقلا نأب انم ا ةهازنو فرش لكب ىدؤت
 ةمهاسم امه هلامعأ يف ةكراشملاو سلجملا يف انءاقب نإف كلذل , اليحتسم ًأرمأ حبصأ
 ضرعتت اهنأ نيح يف نامأ يف ةيطارقميدلا نأب مهماهيإو نيئطاوملا ليلضت يف

 تاكاهتنال هصوصن هيف ضرعتت يذلا تقولا يف نوصم روتسدلا نأبو . فييزتلل
 ا راف

 ةسلجلا نم انياحسنا دعب ةلاقتسالا ىلع انمزع دق انك اننأ ىلإ انه ةراشإلا ردجتو

 ىف ةيدنألاو نيفظوملاو رشنلاو تاعوبطملا نيناوقل ةرئاجلا تاليدعتلا اهيف ترقأ يتلا

 صوصن لامعإ ةيناكمإ روصت مدعبو ةلاحتساب انروعش نأ ديب « ةيضاملا ةرودلا ةياهن
 ةيضاملا ةرودلا ضف دعب نكلو « انتلاقتسا دقت نع لدعن انلعج دق تاليدعتلا كلت
 رمألا « تاليدعتلا كلت قبطت ةموكحلا تعرش سلجملل ةيفيصلا ةلطعلا لالخو

 . سلجما اهدقعي ةسلج لوأ يف ة ةوطخلا هذه ذاختال نيرطضم انسفنأ هيف اندجو يذلا

 « ةيلاغلا هتايحب ىدوأ يذلاو مظعملا دالبلا ريمأ هل ضرعت ىذلا ملؤملا ثداحلا نكلو

 . ثيرتلاو ليجأتلا ىلإ انرطضا دق كلذ دعب

 ةموكحلا هتدسفأ ام حلصت ةديدج ةموكح ىتأت نأ لمألا انودحي ناك دقلو
 لعج سلجملا ىلإ هتمدق يذلا نايبلاو مت يذلا وحنلا ىلع اهليكشت نأ الإ . ةقباسلا
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 بعشلا ةدحو ميعدتو حالصإلا ىف لمأ لك ءافتنال هنم ةحودنم ال ارمأ ةلاقتسالا

 5 . ةيروتسدلا هبساكم ىلع ةظفاحماو

 ردصم بعشلا ىلإ ةنامألا ةداعإ ىلإ نيرطضم انسفنأ دجن « كلذ لك ءازإ

 ٍ 01( «ةمألا سلجم نم هذه انتلاقتساب مدقتنو ؛ تاطلسلا

 نم ديزمب رارقلا اذه نع يموقلا زايكلا مساب ةقطانلا «ةعيلطلا» ةلجم تعفاد دقو

 : ةلئاق ليصافتلا

 رصحتو سلجما يف ىقبت نأ امإ « ىتآلا عضولا ةيبعشلا ةضراعملا تهجاو دقل»

 سلجملا نم بحسنت نأ وأ « ةيبلغألا تحمس ام ىتم دقنلاو تاشقانملا ىف اهسفن

 . بعشلا تك ضقانم طخب ريسي سلجملا حبصأ نأ دعب ةكراشملا ضفرتو

 اوذختا ةضراعملا ءاضعأ نأ ريغ « ةلاقتسالا نم لهسأ ناك سلجملا ىف ءاقبلا نإ

 رابتعالا ناك دقل . تارارقلا بعصأ نم دعي كلذ نوك نم بعرلاب ةلاقتسالا رارق

 فدهبو ءروتسدلا وهو تا يانا ىلع سلجملل اوؤاج دق ةضراعملا باون نأ لوألا

 . بعشلا ةمدخ وهو حضاو

 عامجإلاو هيلع قفتملا ساسألا عم ضراعتت ىتلا تارارقلا سلجملا ذختا امدنعو

 ام . ىودج يذ ريغ حبصأ سلجم يف ءاقبلا نإف . سلجملا اهيلع ماق ىتلا فادهألاو

 حلاصم عم اهنيناوقو اهلامعأب ضراعتت تحبصأ ةسسؤم يف ةكراشملا نم ةدئافلا يه

 ؟هحماطمو هلامأو بعشلا

 ىلع اذه رسفي دقو « ةيبعش ريخألا حنمت ابر سلجملا لخاد ةضراعملا ءاقب نإ لب

 الإ وهام سلجملا نأ فشكيسف باحسنالا امأ . بعشلا ليلضت ىف ةكراشم هنأ
 ةيخيراتلا ةيلوؤسملل رابتعا نود مهتارارق نوذختي نيذلا ةموكحلا فطر نم ةعومجم

 . مهقتاع ىلع ةاقلملا

 فتاكتلا ىلع نيئنطاوملا ثحيو « هروص أوسأ ىف سلجملا رهظيس ساحسنالا نإ

 ىلإ نوعدي امدنع مهنوبختني نيذلا صاخشألا يف قيقدلا صيحمتلاو نماضتلاو
 . ةاسأملا رركتت ال ىتح عارتقالا قيدانص

 ةموكحلا ريذحتل - ةلاقتسالا لبق - لئاسولاو لبسلا لك ةضراعملا تكلس دقل

 )١( 78ص .ةيناثلا ةعبطلا « ةلودلا ىلإ ةرامإلا نم : تيوكلا «. بيطخلا دمحأ.د . ص7٠١ -

 8ص 3١ .
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 ةهج نم هيف ريسملا ىلع اوممص يذلا جوعألا قيرطلا ةبغم نم ةيبلغألا ءاضعأو
 فرحا ةهج نم ا قيراعلا 0. 0 را 0 0 تفلو

 باونو ةموكملا عدري مل 1 نأ ريغ - ال هذه ترقأ امدنع ةسلجلا نم تبحسنا

 حورو ضراعتت نيناوقلا هذه نأ نم مغرلا ىلع « ةملاظلا مهفقاوم رييغتل ةيبلغألا

 . نينطاوملا تايرحو روتسدلا

 خيشلا» هل روفغملا لحارلا انريمأ عم ريخألا داقعنالا رود ةياهن يف لاصتا لوأ ناكو

 دكأ اميف هتروطخو ىلاحلا عضولا يف اهيأر ةضراعملا تحرط دقف . «ملاسلا هللادبع

 00 ةهاينلاب 0 اميف ةصاخ 0 يش م ةرورص لع ربمألا رصار

 . ةلاسرلاو جيلخلا توصو

 فدهت نالربلا يف ةيبلغألا باون ةدئاسم ةموكحلا لبق نم راع كلت تناكو

 . ةمداقلا تاباختنالل اديه بعشلا تيك نعل

 داعبإ ضرغب ةريثك تالخلخو تازه يموكحلا يرادإلا لكيهلا دهش امك

 . نيلزتسملاو نيديؤملا بيرقتو نيصلخملا نيفظوملا
 تناك اهقيبطتو ةرئاجلا نيناوقلا رارقإ ىلإ ةفاضإلاب ةموكحلا نأ كلذ نم ادبو

 8 ىرخألا ةئانللا هكانمللا فئاظولا رصحب , تأدب ذلقف . ةماعلا ةحلصملل

 ريطخ دح لمع اذهو فلزتلاو ةطساولا ءاد وه ريطخ ءاد كلذب ىرشتساو ) اهيديؤم

 تابجاولاو قوقحلا يف نوناقلا مامأ نينطاوملا ةاواسم نم روتسدلا هرقأ ام عم ضراعتي

 . ةيبرعلا انقالخأو ىفانتيو
 سلجملا يف رارمتسالا ةضراعملا ىلع ًادج ريسعلا نم حبصأ دقف كلذ لكل ةجيتن

 قوقح هيف لبكتو قنخت يذلا تقولا ىف ' اهنارا نع ربيتسلا ىف اهرودرصخو

 اميف « نينطاوملا قوقح نم دحت ىتلا ةيبياشلا ريغ نناوقلا عي متي سلجما نا . نينطاوملا

 طغضلا نم ديزمل ةيروتسد ريغ ةقيرطب اهقح سرامتو نيناوقلا هذه قيبطتب ةموكحلا موقت
 . بعشلا ىلع
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 ةلاقتسالا دعبو ةليوط تاءاقلو تارواشمو تاشقانم دعبو نماسألا اذه ىلعو

 وه ديحولا جرخملا نأ ةضراعملا ءاضعأ ررق لبسلاو لئاسولا لك دافنتسا دعبو

 ميمو قحلا 0 مه نيذلا بعشلاو نيبخانلا نيا روم الاب ةدوعلاو «. ةلاقتسالا

 (١)«مهيلع وأ 5 نأ عيطتسي يذلا وه هدحو بعشلاو ةطلسلا

 تايعجتاو ةيدنالا :بوناق ليد مت ىلع -وفاوي ةمالا سلجم

 كناتاإ هلال ان صلا ليظيك ص واررولا سلك طع
 55 يو علا ضع نوصتت باوتلا

 تحدي ةمألا سلجم
 نيبلكالاةلاَقتسا

 ىيتلك ميلان نع لو ددلاب ةيياجشلا عاشقا واعي ةبسالا شق نشير

 ًاحتلا لامي عضل لاسم سيلا بسلا
 .. سنملا رب ةيبرتارمل ةيآرنا نق ةموق.ا نأ نوت سهلا راضر

 نيلفرلا هلاَمَسا كبت
 رغاوشلا لا ةيعف تاباضنن ءارجا ةموكحا نم بلطي ةمالا سلجم سيئر
 ةيئوثسمملا نمايرب م ةلافتسمال اريستعبو حبب عجل ل | بسجشي لريزولا سلجم

 معلا دلت

 (نييلقألا) ةضراعملا باون ةلاقتسا لوح فحصلا نيوانع
 (ةيتيوكلا ماعلا يأرلا)

 )١( ص . ةيناثلا ةعبطلا « تيوكلا ىف ةيسايسلا ةضراعملا . لامج نسحم ادبع . د ١86 - 187ص .
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 !!ةيلوفطلا لبسلا
 ىلع درلا ىلع تصرحو ماركلا رورم رمت ةلاقتسالا هذه كرت ةموكحلا أشت مل

 : اهنيب نم ناك طاقن ةدعب مهتلاقتسا داقتناو باونلا

 لك ةضقانتم ةعيبط تاذ اهنأ ةيتيوكلا ةضراعملا ىلع ظحالي ام لوأ نا»

 . أينأث

 تاراغتق ةوخرطي ام امئاد: ةجراخ اهيديومو نلخلا لخاو ةضراتعملا ءاععأ نإ
 . سلجملا لخاد نم اهقيبطتب اوبلاطي مل مهنأ ريغ « ةفرطتم ةيروثو ةيكارتشا

 ةلود يف“ و ةيلقألا هذهب لعفت نأ تيوكلا يف ةضراعملا عمو ناك اذام

 وه امك ادنعاو ًاتوص ةيبلغألا نيبو امهنيب قرافلا ناك ول 000 تناك اذام ؟ىرخأ

 ةسايسلا دوقت تناك - دحاو توصب ةيبلغألا تاذ «نوسليو» ةموكح نإ

 ةضراعملا نإ يزيلجنإلا ناملربلا لخاد ةرثؤملاو ةيوقلا ةضراعملاب رثأتت نأ نود ةيناطيربلا

 . ةضراعملا هذه ةماخض مغر ةموكحلا تارارق لك ضضم ىلع - لبقتت

 ايناطيرب يف يرجي ام لك نأ مغر اهتلاقتسا ةيناطيربلا ةضراعملا مدقت ال اذال

 !؟طقف 00 توف 50 0 3 وهنا نع احر

 مهطخو مهتسايسو هاجت دض ةموكحلا هذختت رارق لك ناك 0 ١ ةها/ ماع

 مهبزح لشف امدنع مهتالاقتسا نويروهمجلاو سرجنوكلا ءاضعأ مدقي مل اذال

 «؟ةيضاملا ةسمخلا ماوعألا لالخ

 اذام « ةلاقتسالا يف ةيبلغألا اهتزاجأ 0 نا ص 00 ددع ببست اذإ»

 نأ ا انوناق وأ ؟يناملربلا ءاظنلا ى ىلبتت يتلا ةيبرعلا لريلاب نع يف لاحلا

 ؟ةرواجملا ريعو ةرواجما ةيقرشلا لودلا نم ددذع يف لاحلا وه امك رامعتسالل ًاليمع نوكت

 يفف ةلاقتسالل اهريسفت يف ةضراعملا هتمدق يذلا نايبلا يف حضاو ضقانتلا نإ

 ةرودلا ةياهن لولحب ةلاقتسالل ططخت ت تناك اهنا ةضراعملا ريكي طاقنلا ىدحإ

 . ةيضاملا ةيناملربلا
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 طقسي ةديدجلا ةموكحلا نايب يف ًارييخت عقوتت تناك اهنإ : لوقت ىرخأ ةطقن يفو
 اهيف تكراش يتلا ةريخألا ةرودلا لالخ تذختا يتلا تارارقلاو نيناوقلا ةفاك

 . ةدحاو ةرم اهنم ةلاقتسالا يف اهتبغر نع ربعت ملو ةضراعملا

 ةقيرطب فرصتت نأ - ةديدجلاو ةيئاليبلا ةبرجتلا هذه ف ةضراعملا ىلع ناك

 + يعولاو ا ةفلتخم

 20 ددعب ناملربلا ىلإ لوصولا تعاطتسا اهنأ اي دعت نأ اهيفكي يهف

 . ةيطارقميد ةبرجت لوأ ىف نالربلا ءاضعأ ىلامجإب ةنراقم ءاضعألا نم

 ايات ألو سلا لجأ نم ايلطع تلصاول زظنلا عمي مسك ةضراعلا تناك ولو
 . عاضوألاو رومألا ةحلاعم يف ةيلوفطلا لبسلا هذه لثمل

 يف مزحب تفقول نالربلا يف اهدوجوب قع نمؤتو اهتضراعم يف ةقحم تناك اذإو

 . اهتيضق نع تعفادلو ةضراعم ةركف ةيأ هجو

 ولسا وه لبقتسملا ىف اهيديؤم نم ديزيس اذه اهلمع نأ ةضراعملا داقتعا نإ

 ةزجاع اهناو . ةيلوؤسملا لمحت ىلع اهتردقب وأ اهب قثي ال بعشلا لعجيسو رساخ
 !)«اهمساب ىتح ةريدج ريغو ؛ امام

 يراجتلا يموقلا فلاحتلا

 ةديؤملا تالاجسلا تلاوتف ةيلحملا طاسوألا ىف ًاعساو ًالدج ةموكحلا در راثأ
 : ةلاقتسالا ىلع ًاتوص ؟ا/ ةيبلغأب سلجملا قفاو نأ ىلإ باونلا ةلاقتسال ةضراعملاو
 هذه تدهش دقو « نيليقتسملا ناكم ددج ساون لالحإل ةيليمكت تاباختنا تيرجأو

 ىلع بيطخلا دمحأ روتكدلا لصح دقف « نيبخانلا نم ًاحضاو ًافوزع تاباختنالا
 . ةرئادلا سفن يف او ١ ها/ ىلع ديعاسملا ريل بئانلا لصح امئيب ًانويض دف

 روهمجلا مانغ بئانلل تاوصأ 7٠١4 لباقم ًاتوص ٠١55 ىلع ىماطقلا مساج لصحو
 . !"!هلحم لح يذلا

 رو موكا ىف: ىلغلا وباع كيتعلل ريخخألا رانعشالا ةلافعيتالا هتهاعلكت
 هراصتنا امأ . ةمألا سلجم ءاضعأ نم ةيبلغألا ىلع هترطيس يف ناك لوألا هراصتناف

 )١( ص « ةيناثلا ةعبطلا « تيوكلا ىف ةيسايسلا ةضراعملا . لامج نسحمل ادبع . د ١4١٠ .

 ) )0ةيناثلا ةعبطلا ء. تيوكلا ىف ةيسايسلا ةضراعملا ء. لامج نسحلادبع . د « ص١95 .
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 ةمزألا دعب ةليكشتلا نم راجتلا ءارزولل هتحازإو ةموكحلا يف هئاقب عم ققحت يناثلا

 ىلع بوسحملا) رقصلا زيزعلادبع سلجملا سيئر ةلاقتسا دعب اصوصخ ؛ ١954 ةيرازولا
 ةبسن لعج ام ىموقلا رايتلا ءاضعأ ةلاقتسا وهف ثلاثلا راصتنالا امأ « (راجتلا ركسعم
 قد ىلإ ىدأ ام اذهو « ةمألاو ءارزولا يسلجم يف ىمظع ةيبلغأ هل نيلاوملا ءاضعألا
 ءارزولا سيئر مهسأر ىلعو ؛ مكحلل نيعلطتملا خويشلا ركسعم ىف رطخلا سيقاون
 نادحوي امهلعج ام اذه « هللادبعلا دعس خيشلا ةيلخادلا ريزوو دمحألا رباج خيشلا

 رايتلا ةداعإ ىف ةلاقتسالا تمهاس ا , ةمداقلا تاباختنالل اذا فوفصلا

 راجتلا عم فلاحتلل هتادايق عفد ام ء. سلجم ا يف هتيلعاف مييقتو هسافنأ طاقتلا ىموقلا

 ةمزآلا دعب امنهننب اشن يذلا مهافتلا ءوسو روتفلا ةلازإو رقصلا زيزعلادبع ةسائرب

 . ١) و390 رياني يف ةمداقلا تاباختنالل عيمجلا دعتسا كلذبو « ةيرازولا
 فيشكت ىلع ةلبقملا تاباختنالا يف رصنلا قيقحت ىلع ركبملا رارصإلا مهاس

 رايتلا مساب ةقطانلا - ةعيلطلا ةلجم تأدبف « فارطألا عيمجل ةيسايسلا تاكرحتلا

 ةدارإ فييزت» ناونعب اريرقت ترشنو « تاباختنالاب بعالتلا نم ريذحتلاب - ىموقلا
 : هيف تلاق («نينطاوملا

 رئاودلا ليدعتب ةبلاطم ضئارعب خيوشلاو ةيماشلا ةقطنم تمدقت نيتنس لبق»
 تاباختنالا يف هب الوم ناك يذلا بيرغلا خضرا ححصي لوقعم لكشب ةيباختنالا

 الثم نافيكل ةقصالملا ةيماشلا طبرت نأ قطنملا نم نكي مل ذإ « ةمألا سلجم

 . «ةيناورفلاب

 تحت ةيعاولا قطانلا لعج هب دوصقملا نأ ميدقلا ميسقتلا نم فينا ناك دقل»

 مرحيل كلذو ٠ ايعو اهنم لقألا رصانعلا نم نكم ددع ربكأ اهب يتلا قطانملا ةمحر

 رصانعلا نم نكمب ددع ربكأ بلج ناكمإلاب نوكيلو « ةيعاولا رصانعلا نم سلجم

 . ديدهتلاب وأ ءارغإلاب امإ اهتدايق لهس ىتلاو يعولا ةميدع

 رصانع عفد ىف امهقح نم اتمرح خيوشلا كلذكو ةيماشلا ةقطنم نإف دلع

 . «سلجملل ةيعاو
 ةحلصم اهمهت ال ةموكحلاب ةنيعم رصانع نإف ديدشلا فسألا عم هنأ الإ»

 نكم ددع ربكأ اهسفنل دنجت نأ ديرت يهف . ةضاخلا اهتحلصم اهمهت ام ردقب تيوكلا

 )١( ةيناثلا ةعبطلا « ةلودلا ىلإ ةرامإلا نم : تيوكلا . بيطخلا دمحأ . د « ص١١ ص7١8 .
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 كلذ يف ناك ولو تدارأ ام اهل نوذفنيو اهرماوأب نورمتأيو , اهنوسدقي نيذلا مالزألا نم
 ظ . تيوكلا ىلع ررضلا ربكأ

 مهل ءارزو كانهف . كلذ ثودحب حمسي ديدشلا فسألا عم ةموكحلا عضوو

  مهترازو ىلع ىتح مهل ةطلس ال ءارزو كانهو , اهجراخو مهترازو ىلع مهتاطلس
 لصح ام اذهو . ةبساحم ةيأ نودو هاوه ىلع يوقلا ريزولا فرصتي نأ وه كلذ ىنعمو

 . ارخؤم ديقلا لوادج حتف دنع ليجستلل ةبسنلاب
 ناكو ناطيخ .قربأ ةقطنم ىلإ ةرشاعلا ةقطنملا نم بخان فلأ لقت مت الثمن

 ةيدلاخلاو نافيك ةدارإ فييزت يأ « ةقطنملا ىف ةيعاولا رصانعلا برض كلذ نم دصقلا

 اهلكو ىرخأ قطانم يف كلذ لثم ثدح دقو . ناطيخ قربأ يف ةيعاولا رصانعلاو
 ددع رثكأف رثكأ صلقتي ىتح . ةيعاولا قطانملا ةدارإ فييزتل فسألا عم فدهت
 . سلجملل ةديفملا رصانعلا

 ةحلصم يف سيل سلجملا مهلوخد نأ فرع اذإ اذه لك يرجي نم ةحلصملف
 ؟تيوكلا

 ىلإ رومألا ةداعإل مساحلا لخدتلا نييقيقحلا نيلوؤسملا بجاو نم ناك انهو

 بلج الإ هنم فدهلا نكي مل يذلاو ثدح يذلا خراصلا فييزتلا حيحصتو « اهباصن

 . تيوكلا بعش اولثميل ةلهجلاو مالزألا

 لبق ىتح تاباختنالا ريوزت ىلع أرجت نم اوبساحي نأ نييقيقحلا نيلوؤسملا ىلع
 ازيحتم افرصت ديقلا لوادج ىلع نيفرشملا ضعب فرصت دقف كلذ . اهثودح

 سانلا نإف الإو . هيلع توكسلا زوجي ال امم ءاقدصألاو ءابرقألا ةمدخل ليجستتلاب

 الو رثكأ ال ةياعدللو ةيلكش ةيروتسد ةايح ةماقإ ىلإ انقيرط يف اننأب ةعنتقم نوكتس
 . (1)«اهل ةميق ال نينطاوملا ةدارإ نأو لقأ

 : هيف تلاق «تاباختنالا ةهازن» ناونعب الاقم تيوكلا رابخأ ةديرج ترشن اضيأ

 لوح رودي عوبسألا اذه يف نطاوملا قلقيس كش اال يذلا ريبكلا لؤاستلا»

 سبيل لوقنل ءادتبا كردتسن نأ دب الو . اهتهازنو باختنالا ةيلمع ةمالسل تانامفلا

 انإو باختنالا ةيلمع ةهازن ىف امدقم كيكشتلا وه لؤاستلا اذه ةراثإ نم فدهلا

 ام بعشلا ريهامج نم ىأرمو عمسم ىلع نيلوؤسملا عمسن نأ بجاولا نم هنأ دقتعن

 )١( ةيناثلا ةعبطلا « تيوكلا ىف ةيسايسلا ةضراعملا . لامج نسحملادبع . د « ص7١5 .
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 لو ةاعاشألاب كيم وللا نآو ةنساتخ مهلاب لغشي امو نينطاوملا نيب ًايمع رونو
 باختنالل قيدانص نع نوثدحتي نينطاوملا نأ ةطلسلا عمسم ىلإ لص لصو دق هنأ كش

 ريوزتلا نونف يف ءاربخ نعو صاخ لكشب ةممصمو نانبل نم ًاصيصخ ترضحأ

 . «ةالاغملا ضعب اذه ىف نأ دقتعن نحنو ةرواجلا راطقألا ضعب نم اورضحأ

 ةوكحلا زينتا نلت ةيباسح ةكا هاو رافق قم ىسعب نأ نوتظاولا حل كلزكذ
 ىلع ديدهتلا وأ ءارغالا قيرطب امإ تاباختنالا ةيلمع يف ًالخدت ربتعي ام مهنم ردب دق
 عفانملا عز مهدي لازءامو اوليقتسي. مل اولاز اهرءارزو نيحفرملا نيم ومتنأ لاثملا ليس

 !«عابتألاو نيديؤملا ىلع تايقرتو ةيفيظو تاجردو نكسلل تويبو مئاسق نم

 ءارحصلا ةيطارفقوميد
 ةعاسلا نم عارتقالا ةيلمع تأدب « 195717 رياني نم نيرشعلاو سماخلا حابص ىف

 هيلع تصن ام ًاديقت ركارملا ناوبأ تقلغأ» نيح ءاسم ةنماغلا ىتح احابص ةنماثلا

 كلذ ىف اوناك نيذلا نيبخانلاو ناجللا ءاضعأ ىلع تاباختنالا نوناق نم اه ةداملا

 يح جملاو هداه ىجحألا ةاكوس و ةئئاورقلا دمك ازلا يفور كتان لا
 . «مويلا يف : رتيستتو ل ىهتلا دد اهب مارمألا كاعد كارلا ةيبلاغل ةبسنلاب امأ

 قيدانصلا قلغت نأ ىغبني - ةيعرفلا ناجللا ىف ناختنالا ةيلمع ءاهتنا دعبا»و

 ناجللا راقم نم قيدانصلا قفاري نأ ىلع ةيلصألا ةنجللا رقم ىلإ اهلقن متيو متحْتو
 ةيباختنالا ةرئادلا يف نيحشرملا نع ءالكوو نيبودنم ةيلصألا ناجللا ىلإ ةيعرفلا

 . «ةنيعملا

 راقم ىلإ حالسلاب نيججدم ةطرشلا لاجر» لوخد وه كلذ دعب لصح ام نكل
 ءانثأ اهتقفارم دحأ ىلع اوعنمو اهقلغ اوعنمو عارتقالا قيدانص اورداصو ةيعرفلا ناجللا

 اهدعب امو ةلزهم اهدعب ام ةلجخم ةلزهم هذهو , ةيلصألا ناجللا ىلإ اهلقن

 نويزفلتلا ىلع ةرشابم تشب هذه فاطتخالا تايلمع نأ فيرطلا نمو» « 7( لجخ
 دوجوملا ةيكيرمألا 11:06 ةلجم لسارمب ادح ام عارتقالا رابخأ لقني ناك يذلا يتيوكلا

 )١( ؟ا/ص ءرخآلا يأرلا : تيوكلا « ىسيفنلا هللادبع . د .

 )١( 18ص ءرخآلا يأرلا : تيوكلا « ىسيفنلا هللادبع . د .



 10ءوءز1 ءارحصلا ةيطارقميد»ب كا تالا ةيمست ىلإ تاباختنالا ةيطغتل تيوكلا ىف

 00 )هاج اهثعب ةلاسرل ناونعك ( آد ع0 قع

 فلاحت وهو « هنم ديفتسملا فرطلا حضتاو ريوزتلا ةيلمع ملاعم تحضتا اذكه

 نم نيلاوملا هباون رسخ ىلعلا رباج 0 نأ ثيح « ةيلخادلا ريزوو ءارزولا سيئر
 كلذ لعفف ةرازولا نم هتلاقتسا مدقي نأ دوعسملا دلاخ هفيلح نم بلطف (")نامجعلا
 2 17 نفت: ىلع مادقإلا يف نيلاوملا هئارزو ةيقب عانقإ يف شف هنأ الإ «روفلا ىلع

 نم ًاوضع 57 وأ 7١ زوف عقوتي (")بيطخلا دمحأ روتكدلا ناك رخآلا بناجلا ىلع
 نم ا/ مدعم ,2ققحتي ملاذه نأ الإ يموقلا رايتلاو راجتلا نيب مئاقلا فلاحتلا

 نوح انايب انهي رفا هكر اقع اومدفو مهاد تاباختن الاب (47هيزئافلا
 : (*)هيف اولاق ةروزملا تا

 نونطاوملا اهيأ

 ةينطولا رصانعلا نم ريبك ددع اهضوخل ىدصت ةيباختنالا ةكرعملا ءدب دنع»
 نم نيصلخلا نيحشرملا نم ةيبلغأ سلجملا ىلإ ىتأت نأ ىشخت ةطلسلا تناكو , ةصلخلا

 يف يتلا لئاسولا عيمج لامعتسا ىلإ تدمع كلذل « قحلا لوق يف ةبالصلا يون
 عيزوت ىلإ ءوجللاب دييأتلا بسك ةلواحمو نيحشرملا دض ةضرغملا تاعاشإلا ثبل اهدي
 . مئاسقلاو توتيبلا عيزوتو بصانملاو تايقرتلاو فئاظولاب دوعولا ءاطعإو ةيلاملا دئاوفلا

 ةيغب « ءارغإلا مهعم عفني مل نم نيفظوملا نم نينطاوملا ضعب ديدهت تلواح امك
 نيذلا نيحشرملا نع ةطلسلا تضاغت كلذ بناج ىلإو « تاباختنالا ةجيتن يف ريثأتلا

 ربتعي امم تاوصألا بسكو نينطاوملا يأر يف ريثأتلل ةيلاملا دئاوفلاو لاومألا عيزوتب اوماق

 ..كراب اس ألا نوئاق قفا ةدانلل اقفو اهيلغ قاعي ةعرخ

 )١( ةيناثلا ةعبطلا « ةلودلا ىلإ ةرامإلا نم : تيوكلا « بيطخلا دمحأ.د « ص١4” .

 ) )1ةيناثلا ةعبطلا « ةلودلا ىلإ ةرامإلا نم : تيوكلا « بيطخلا دمحأ. د « ص7١5 .

 )35 )5ص « ةرامإلا ىلإ ةلودلا نم : تيوكلا « بيطخلا دمحأ . د .

 ) )4؛ يناسدعلا دمحم .رمعلا ىلع . ناحرفلا دشار ؛ يفارخلا نسحنادبع دمحم ءرقصلا زيزعلادبع مه

 نايبلا ىلع عيقوتلا نود لاقتسا يذلا دوعسملا دلاخ « دلاخلا قازرلادبع .

 . 7١٠ص - 44ص ءرخآلا يأرلا : تيوكلا . ىسيفنلا هللادبع . د (5)
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 ىلإ ةطلسلا تأجل هتبالصو بعشلا يعو مامأ بيلاسألا هذه لك دبت مل الو
 نم ىلوألا تاعاسلا ذنم نونطاوملا سمل دقف « تاباختنالا ةيلمع ىف رشابملا لخدتلا

 بعالتلل ةتيبم ةين كانه نأ ىلع لدي ام ةطلسلا لاجر تافرصت نم تاباختنالا موي
 جاردتسا ىلإ فدهت تاشرحتو ةيزازفتسا تافرصتب تأدب « تاباختنالا ةيلمع يف

 لاعتفا لواحي نم كلانه نأب نونطاوملا رعشو ؛ ةطلسلا لاجرب مادطصالل نينطاوملا

 . «تاباختنالا ةيلمع يف بعالتلل رربم
 نديعلا ناعتانا اسفرت رار ألان هراذضأب ايم ةيعادلا ةراوو:ليكو نخدستو

 ةعاق ىلإ حالسلاب نيعيضلب ةطرشلا لاجر لوخد ناك كلذك» . «لدعلا ريزو لبق نم

 نوناق نم ؟4 ةداملا صنل افلاخم ةنجللا سيئر نم بلط نودب تاباختتنالا
 . «تاباختنالا

 ترمأو ء اهسفنب تلخدت ةيلخادلا ةرازو نأ تاباختنالا هذه ىف لصح يذلا»

 ةوقلاب مهدحو ةطرشلا لاجرل اهميلستو قيدانصلا تاحتف قالغإ مدعب ناجللا
 تلخدأو نينطاوملا روعش تزفتسا دقلف « اوعنتما مه نإ مهيلع رانلا قالطإبو ديدهتلابو
 ىلع مهجاجتحاو مهتضراعم مغر مهنم قودنصلا تعزتناو مهيلع ةيركسعلا ةوقلا
 دلوو « مهسوفن يف ةقث لك عاضأو , مهقح ردهأ يذلا ينوناقلا ريغ فربصتلا اذه

 ةعاقلا لخاد نيدوجوملا نيبمخانلاو نيبودنملاو نيحشرملا لعج ام مهيف كشلا
 يف قيدانصلا تلقن دقف « لعفلاب متام اذهو « ريوزتلا ةيلمعب نونقوي ةيباختتنالا

 ملو , اهئاضعأ دحأ وأ ةنجللا سيئر ىتح الو اهلخادب ام دحأ ملعي ال ةصاخ تارايس

 اهريغب تلدبتسا نأ دعبو ةرايسلا شيتفت وأ ء قودنصلا ةبحاصمب مهنم دحأل حمسي

 يداع رمألا نأكو « ةيعيبط ريغ ةبيغ دعب زرفتل ةيلصألا ةنجللا ىلع تلخدأ

 اهنإ ذإ زرفلا تقو قاروألا ةعيبطو تاباختنالا جئاتن روهظ ريوزتلا دكأ دقو . يعيبطو
 . (حوضفم لكشب تروز

 الو .بعشلا ةدارإ لثمت ال ةلطاب تاباختنا ىه تيرجأ ىتلا تاباختتالا نإ»

 ىلع ننام لكو ةرئاتقلل ةفلاخم ةلطات تاءارعتإ ىلع هب اهنأل اهحئابتب ملحق
 . «لطاب وهف لطاب

 ةدحول يدانملاو « هيلع يدتعملا وه نوناقلل ىماحلا نوكي نأ فسألا لك فسألا»

 ةدحاولا ةرسألا قيزمتو ةيمدقتلاو ةينطولا رصانعلا نعط حبصأ لب هل قرفملا وه فصلا
 . «اهلمش عمجب يداني نم ديب



 : نونطاوملا اهيأ»

 اهلامتحا نا ملعن اننإو 0-00 نإ ةلوؤسملا ةطلسلا اهتهجو ةنعط هذه نإ

 وجرنو مكوعدن هسفن تقولا يف اننأ الإ « يح ريمض يذ رح لك ىلعو مكيلع بعص

 اذه ةحلصم ىلع الفا ةمدصلا لا لمحتو سفنلا طبضو ءودهلا 0 مكنم

 )١( طولا

 عاش نينثالا زواج رس لك
 تردصأف ةمألا ةدارإ فييزتو ريوزتلا ىلع ةطخاسلا ةيبعشلا لاعفألا دودر تلاوت

 اضيأ « ريوزتلا ىلع اضارتعا ةجهللا ةديدش راكنتسا تانايب ماعلا عفنلا تايعمج

 ءامسألاب اعقوم انايب تيوكلا ةعماج تابلاط عيماجمو ةيبالطلا 000 تردصأ

 يف مهيلع دري هللادبعلا دعس خيشلا هدانا زيرو ناعج اها ذهوو ١ ؟) يوزتلل ًاراكنتسا

 : اهيف لاق ةسايسلا ةديرج عم اهارجأ ةلباقم

 نومتني مهمظعمو « بابشلا طابضلا نم ةعومجم تاباختنالا ىلع فرشأ دقل»

 طابضلا ءالؤه موقي قطنم يأبف « ظحلا مهفلاحي مل نيذلا نيحشرملا ىلإ ةبارقلا ةلصب

 . «ةبارقلا ةلص مهب مهطبرت نيدلا نيحشرملا عاضوبح تاكا فييزتب

 ةينلا تناك اذإف؛ يطرش ةثامعبرأ يلاوح ايضا تاباختنالا ىلع فرشأ دقل»

 مل ةطرشلا لاجر وأ طابضلا نم اذا نأ نمضن فيكف « نيبخانلا ةدارإ ريوزتل ةتيبم

 نمو . «عاش نيدثالا زواج رس لك» لثملا لاق دقلف ٠ مامعانيوا ام هبيرق حشرملل لقني

 لوقعملا نم لهف « كلذب انركف اننأ ضرفنلو « جئاتنلا فييزتب ًاقالطإ ركفن مل نحن مث

 . (اهيف نوعيشي يتلا ةقيرطلاب قيدانصلا ليدبت ىلع مدقن نأ

 قئاقحلاو تانايبلا ةفاك اهمامأ عضنس نحنو , نوعطلا ةنجل مامأ رهظيس قحلا نإ»

 . «ضايبلا ةعصان ةقيقحلا نيبيو « اهنم ديدعلا ىلجي امب رومألا لك لوح

 نوكت تاعاشإلا نا «. فورظلا هذه لثم يف كش نم مهيدل سيل نينطاوملا نإ»

 ةقيقحب نوعنتقيس نينطاوملا نأ ًاضيأ كشن ال نحنو  نيح ىلإ اهيقلطم حلاصل ًامئاد

 )١( ؟ص - 7١ص « ةيناثلا ةعبطلا . تيوكلا ىف ةيسايسلا ةضراعملا . لامج نسحلادبع . د 7١ .

 )١( ءرخآلا يأرلا : تيوكلا , ىسيفنلا هللادبع . د ص؟؛٠١ .



 ءايلوأو مهووذ مه مداقلا سلجملا يف قيقحتلا ىلع نوفرشيس نيذلا ناو ةصاخ رمألا

 ؛ (7١«مهرومأ

 قفتت مل ةيسايسلا ىوقلا نإف ريوزتلا ةيضق لوح ريبكلا يبعشلا محزلا مغرو
 كرحت يأ ىلع انؤافلح قفاوي مل» : بيطخلا دمحأ روتكدلا لوقي امك درلا ةيفيك ىلع

 رارقلا اذه عبطلاب . اهجئاتنب ؤبنتلا نكمي ال تامادصب كلذ ببستي ال يك يريهامج

 نيب انك» دقو « !"7«ةكرحلا لخاد قاقشنا لوأ يف ببست امم اندعاوق ضعب بجعي مل
 درفنن نأ امإو « هروطنو فلاحتلا ىلع ظفاحن ىتح ءافلحلا عم قفاون نأ امإ نيرايخ

 لإ ىدأ ام لوألا يأرلا رصتنا»ف « «انئافلح ةراسخب ددهي يذلا رمألا لمعلاب

 لصح امك لمعلاب درفنن نأ ضعبلا عقوت دق»ف «ةطشنلا رصانعلا ضعب دنع طابحإلا

 عراشلا ىلإ انلزنو ةنداهملا انضفر امدنع ١1957 ماع رصم ىلع ىثالثلا ناودعلا ءانثأ

 : "1و

 ةسكنلا

 ئجوف «ريوزتلا دعب ام ةلحرمل اهقاروأ بيترت ديعت عارصلا فارطأ تناك امنيبو
 نالوحلا هايم لوح ليئارسإو ايروس نيب تاديدهتلاو تاحيرصتلا ةدح دعاصتب عيمجلا
 مالسلا ظفح تاوق رصانلادبع بلطف . تاحيرصتلا طخ ىلع رصم لوخد ىلإ ىدأ ام

 يفو ؛ 11717 ويام نم رشع نماثلا يف ءانيس ءارحص ةرداغمب - ةدحتملا مألل ةعباتلا -

 نفسلا مامأ ةبقعلا جيلخ قالغإب رخآ ًارارق رصان ردصأ هنم نيرشعلاو يناشلا
 . درلا قحتسيو اهيلع ررخلاب انالعإ هتربتعا ىتلا ةيليئارسإلا

 مل يريضلا سيقرلا نأ الإ يارتلا 8 هم نم وطاف نكي تالا! ىف ردع
 ةفثكم ةيوج تامجه نشب وينوي نم سماخلا يف ليئارسإ تماقف « هرارق نع عجارتي
 ةلتاقم 15٠ رمدتو اهيبأ ةركب نع ةيرصملا ةيوجلا ةوقلا قحستل رصم تاراطم ىلع
 ىلإ كلذ ىدأ « ةيليئارسإ ةلتاقم 4 لباقم راهنلا نم ىلوألا تاعاسلا ىف ةيرصم

 دكه ءنورألاو ايرودعو نمهتمو نالكسلمل ةيوشا ءارعلالا اع ةلماك 2 اتا رسإ راقي

 )١( ةيناثلا ةعبطلا ,. تيوكلا ىف ةيسايسلا ةضراعملا . لامج نسحلادبع . د « ص7!١؟ .

 . 5١9 ص « ةيناثلا ةعبطلا « ةلودلا ىلإ ةرامإلا نم : تيوكلا . بيطخلا دمحأ .د (؟)

 . 54ص « ةرامإلا ىلإ ةلودلا نم : تيوكلا . بيطخلا دمحأ .د (؟)
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 لالتحا اهل حاتأ  كاتف يوج ءاطغ تحت كرحتت ةيليئارسإلا ةيربلا تاوقلا تحبصأ

 مايأ ةتس ىف نالوحلا ةبضهو ءانيس ءارحص ىلإ ةفاضإلاب ةينيطسلفلا ىضارألا لماك

 , (١)(ةسكنلا» مسا برحلا هذه ىلع برعلا قلطأ ا

 وينوي نم سماخلا يف دقعف « ثدحلا نع ًاديعب يتيوكلا ةمألا سلجم نكي مل
 تيوكلا نيب ةيعافدلا برخلا مايق نالعإ موسرم ةوالت اهلالح م ةلجعتسم ةسلج)»

 تديأ ا «ةيفرعلا ماكحألا نالعإ متو« ةلتحما نيطسلفب ةينويهصلا تاباصعلاو

 نم لكل رفسلا ةموكحلا لهست» نأ باونلا ضعب حرتقاو ةبقعلا جيلخ قالغإ تيوكلا

 ريزو فّلكو « «سلجملا ةقفاوم حارتقالا لان دقو . ةكرعملا يف كارتشالا يف بغري
 ةيبرع ةلود يأ تضرعت اذإ هنأ ىربكلا لودلا ءارفس غالبإ»ب يتيوكلا ةيجراخلا

 عيمج فاقيإب تيوكلا موقت فوسف لودلا هذه نم ةلود يأ عم كرتشم يدوهي ناودعل

 طفنلا خض قارعلاو ةيدوعسلاو يه تفقوأو « ناودعلا يف ةكرتشملا ةلودلا كلت حلاصم

 . «برعلا طفنلاو ةيلاملا ءارزو ةيصوتل اذيفنت ةيبرغلا لودلا ضعب ىلإ

 خض فانئتسا» موطرخلا يف ةمقلا رمتؤم ررق ثيح رمتسي ملرارقلا اذه نأ الإ

 هذختا ام ىلإ ةفاضإلاب « برحلا نم ةررضتملا لودلا معدل لخدلا نم ةدافتسالل طفنلا

 بعشلا قحب كسمتلاو ضوافتلا مدعو حلصلا مدع اهنمو تارارق نم رمتؤملا
 نأ ايبيلو تيوكلا ةلودو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تررق» دقو « «هنطو يف ينيطسلفلا

 نويلم 6 ةيدوتعسلا 5 ينيلرتسإ هينج نويلم ه5 تيوكلا : ةيلاتلا غلابملا عفد مزتلت

 نع ًامدقمو ًايونس عفدت ؛ ينيلرتسإ هينج نويلم ةيشيللا ةكلمملا « ينيلرتسإ هينج

 . «ناودعلا راثآ ةلازإ نيح ىلإ ربوتكأ فصتنم نم كلذو رهشأ ةثالث لك

 ةيحاضيإلا ةركذملا يف ءاج ا عورشملا اذه رارقإل ةصاخ ةسلج سلجلا دقع»

 اهيف علطتت يتلا ةرتفلا هذه يف ًائبع تيوكلا لمحي مازتلالا اذه نإف نوناقلا عورشمل

 ءاضعأ سرادت دقف كلذ عمو « ةيعامتجالاو ةينارمعلا تاعورشملا نم ديزم ىلإ دالبلا

 كلذ دعبو « «تاسلج ثالث ىف نوناقلا عورشم ةيداصتقالاو ةيلاملا نوؤشلا ةنجل

 ماعلا يطايتحالا نم نويلم (ه0) غلبم ذخؤي نأ ىلع ةقفاوملاب ةنجللا 5-6

 لروما

 (1) ةؤعمطعم اكلمجعت, [لتذآخ 1: ]عوض 1ن1عزل , هلل ثلتعر1 ق5 انااا ع, 236عا1 60

 . 175١1ص - ١1١1ص , 194517/-19577 يتيوكلا ةمألا سلجم ىف ةيبرعلا اياضقلا , مساجلا ةاجن . د (0)



 1 ماو عرين فقل وح لاب يعاسعاز ةلاي
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 ةيطقا ول رطل هبطردزا لسلام اراياع سيابلطراياطبر واكرم

 ةسئملا ؛لملاوم سيب قولا اعلا
 نوسرببو نوسنوج عم ينوسلبو تاعامجإدج

 حاسما ناشرعللى بول
 فرعلاراّيم ا اخ ةلواوأ
 ةكرعملا ةيادب نم مايأ لبق ةيتيوكلا فحصلا نيوانع

 (ةيتيوكلا ماعلا يأرلا)



 لق ادب ةيعانم دلا بيرحلا نلعب ميظعلاانريب

 21 فاماكاط ل

 لاسم مال ضال
 انهاصضو اناوج لور نم يبضجالا يسيرا رغاوبلاو تتسسازاطلا عنب قرعلا 7

 لال سس سس سمسا سلج دك 2 ١ د ارسخ ءارزولا سلجم سرد

 ٍْ فقر ضو م توللا
 .ةببجلل نيعوطتملا لوصو ناماحل ثادعاسلملاو تالابيسلا لكم

 ليئارسإ دض «ةيعاف ددلا ىرحلا» تيوكلا نالعإ
 (ةيتيوكلا ماعلا يأرلا)



 مايا ادى 9 رم مشا يو ركوب ليشار
 هيي كح هرم كزماعلا

 رفصلارسص إد فص ةيروسلا ,ءاش يل
 هسوكصلا ةردا_غم قرت لل لت

 ةياهن يف تمدص يىتلاو « ةيبرعلا ريهامجلل ةيونعملا ةلاحلا عفرل «ةفيزملا» ةيباجيإلا رابخألا رايت

 ءاركنلا ةميزهلا نم «ةسكنلا)

 (ةيتيوكلا ماعلا يأرلا)
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 مع . ةقاقلا ف قريبصربسا 0
 تراعلا 4 كرتشت ةيرئازجللا تاوشلا

 - برئازجلا تاوقل ناطر ايما ىلع دطانملا مالما ويب

 ليئارسإ عم ىمظعلا ىوقلا فوقو

 (ةيتيوكلا ماعلا يأرلا)
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 لاير | رع ما

 و هللا ل م سبع
 : نامي ءارزولا سامح سيئرو دهعلا ىلو وم

 .طدللا مف اوم ع ل
 ؛كاجحفلا تاعامم ة لماع اًءا اولى هشو

 تيوكلاو « ريهامجلا طغض مامأ اهنع هتدوعو ةميزهلا دعب رصانلا دبع لامج سيئرلا ةلاقتسا

 طفنلا خض فقو نلعت

 (ةيتيوكلا ماعلا يأرلا)



 وى

 هش » . لاسم ا 5518 ديمللا «هدياس فلل 1 هيثلع بأ 23 سارطت  راكن# لوا طنا 34 رسول

 .. ىقرعلاو جا + يغصنو نمل لعشر ا ياموتيو ما حاص

1 
 د ف

 كرما زلل انويلم١ 0 ب مَتلَن ابيلو ةيدوعسلاو تول
 اًياطرريو اكسسإر .طينلا مو ايوا رتس | نلعئريازجلاو ريؤمل | نار فقتي يدوس

 03 اهرلكلا لمع ْ ىلع م و ] - 1 ٍُ | م ف أنس |

 ةيبرغلا لودلل طفنلا خصض فانئتساو موطرخلا رمتؤم تارارق

 (ةيتيوكلا ماعلا يأرلا)
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 ماعلا ىارلل صاخ يرصت ى نلعي ةباينلاب عازولا سجسّصر

 ناربزحن سم اما لّبقام عقاوم ىلاو دحلا تاّوف بحسنت اذ
 توباز عسي ةرض ا كذلل ًهيلاملا توكل ١ تامازتلا نملوألا طيسلا

 .. تاراييزلاو تاره تبؤلل قراد امل ل صغم جحر ىلع عمل طب ءارزنولا ساج

 راير نوع نه لا نيمار لبسلا نشروتورلفا
 تاميتسلاوكه ماو | يام ارلاب ىهسسم توللا :رمز رارباص
 ةييطلملا م داملاد نامطااز شيلا ىعل موس سن
  ةراتلاو ينرملاتسامىفارلا نوناق عرشم شق اان فتاة الار ساج

 يروادوروبأ] يلوا باقر وعلا او ريك مارق | ىو
 لودلا رامعإ ةداعإل ةبولطملا رانيد نويلم هدلا غلبم نيمأت لبس نع ثحبلل تيوكلا تالواحم

 برحلا نم ةررضتملا
 (ةيتيوكلا ماعلا يأرلا)
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 ؟١تلتحا مأ ةلتحم

 تاباطخ َعضرَأ يذلا نو رايتلاو ةيبرعلا ريهامجلا ىلع ًايساق ةميزهلا عقو ناك
 عجرتو ليئارسإ ىلع يضقتس يتلا هتالوطب صصق ىلع شاعو «دحوألا» ميعزلا

 هذه تشاعو « ةقباسلا اهداجمأ ديعتو ةيبرعلا لودلا دحوتتل سرعلل نيطسلف ضرأ

 نع يحنتلل رصانلادبع عفد ام اذهو , ةلجخلا ةميزهلا هذه مامأ «راكنإ» ةلاح ريهامجلا

 : هيف لاق ناطخ يف ةيروهمجلا ةسائر

 رود يأو يمسر بصنم يأ نع .. ا : افاق ىحنتأ نأ تررق دقل»

 1 (رخأ نطاوم يأك اهعم ىبجاو يدْؤُأ ريهامجلا فوفص نلإ دوعأ نأو . . . ىسايس

 اهلامآ بيخي نأ أشي ملف « ءاقبلاب هتبلاطو ميعزلا رارق تضفر ريهامجلا نأ الإ
 عم ةيوست تاضوافم يأ يف لوخدلل هضفر نع نلعأ مث ء. بصنملا يف ءاقبلا ررقو
 برح ىف رصم تلخد اذكهو « ةوقلاب الإ درتسُي ال ةوقلاب ذخأ ام نأو ءودعلا

 ةمألا سلجم باون مدقت دقو « 1917١ ماعلا ىتح ينويهصلا نايكلا دض فازنتسالا
 : ىلع صني يذلا «ىنيطسلفلا يئادفلا لمعلا» نوناق عورشمب يتيوكلا

 نيفظوملا نم نيطسلف ريرحت لجأ نم سدقملا داهجلاب قحتلي نم لك ظفتحي»
 ةدم لاوط هبتارب ةماعلا .تاسسؤملاو تائيهلاو ةموكحلا ىف لامعلاو نيمدختسملاو
 . هبراقأ نم مهنيعي نمل بتارلا فرصيو هداهج

 نم لماعي ةقباسلا ةداملا يف هيلإ راشملا فظوملا داهشتسا ةلاح يف : ةيناث ةدام

 1 نييركسملا نأش ىف ةيركسعلا ةمدخلا نوناق ماكحأل اقفو شاعملا ثيح

 اهتيشلا ركاذتو: :ريزنبلا ىلع موسر نضرف نأشب نوناق عورشما باونلا حرتقا اضيأ

 موسرلا هذه صصخت نأ ىلع جراخلا ىلإ رفسلا 000 رئاجسلاو يهالملاو حرسملاو

 7١«ينيطسلفلا يئادفلا لمعلا معدل
 دقف « يليئارسإلا يبرعلا عارصلا يف 0 ةطقن ةتسلا مايألا برح تلكش

 هذه اهقيقحت ببسب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا باجعإو مارتحا ليئارسإ تبستكا

 ةقبطلا لعج ام اذهو « ةدودحما اهتايناكمإ مغر ةريصق ةدم يف ةمخضلا تاراصتتنالا

 يونعمو يدام ءبع» اهنأ نم ليئارسإ نع ةميدقلا اهتركف ريغت ةيكيرمألا ةيسايسلا
 قردشلا يف اهفادهأ ةدحتملا تايالولا قيقحتل مهألاو يوقلا فيلحلا» ىلإ (مهيلع

 )١( ص , 19517/- 19457 ىتيوكلا ةمألا سلجم ىف ةيبرعلا اياضقلا . مساجلا ةاجن . د ١75 ص١77 .
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 يلودلا نمألا سلجم نم 51 رارقلا رودصب برخلا هذه مة ايها «طسوألا

 : ىتآلا ىلع هداوم تصن ىذلا

 قرشلا يف مئادو لداع مالس ةماقإ بلطتي قاثيملا ئدابم قيبطت نأ دكؤي - ١

 صن] ريخألا عازنلا يف تلتحا ضارأ نم ةيليئارسإلا تاوقلا باحسنا -أ

 باحسنا , ةينيصلاو ةيسورلاو ةينابسإلاو ةيبيئرفلا تاغللاب ةرقفلا

 . [ريخألا عازنلا يف ةلتحما يضارألا نم ةيليئارسإلا تاوقلا

 ىضارأ ةدححوو ةدايس مارتحاو 4 نرخلا تاالاح وأ تاءاعدا عميمحج ءاهنإ نر

 ىسايسلا اهلالقتسا كلذكو « كلذب فارتعالاو ةقطنملا ىف ةلود لك

 نم ةرح . اهب فرتعمو ةنمأ دودح نمض مالسب شيعلا يف اهقحو

 . اهلامعتسا وأ ةوقلاب ديدهتلا

 : ىلإ ةجاحلا ًاضيأ دكؤي -1
 . ةقطنملا يف ةيلودلا ةيئاملا تارمملا يف ةحالملا ةيرح نامض -أ

 . نيئجاللا ةلكشمل ةلداع ةيوست قيقحت - نى

 : حالسلا نم ةدرجم قطانم ةماقإ اهليب نم تاءارجإ قيرط

 يروثلا فنعلا
 نإ ثيح « ريبك طغلب رارقلا اذه نم ىلوألا ةداملا نم (أ ) ةرقفلا تببست دقو

 مازلِإ مدع ينعي امن فيرعتلا «لأ» الب ضارأ ةملك ركذت هنم ةيزيلجنإلا ةخسنلا

 مل اضيأ « 57 لا برح ىف اهتلتحا يتلا يضارألا لماك نم باحسنالاب ليئارسإ

 , اهيضارأ ىلع ليئارسإ ةدايسب اوفرتعي ملو ىلوألا ةداملا نم ( ب ) دنبلا برعلا قبطي

 رايتلا كسامت فاعضإ ىف تببست دقف ىلحلا ىوتسملا ىلع ةلذملا ةميزهلا تاساكعنا امأ
 دئاقعلا ىلإ ازاكو ةعوعلا ذه نم: نلضانلا مرتك دقنع اركونف تيوكلا ىف نموقلا
 . (17«ةينينيللا ةيسكراملا وأ ةينيدلا بازحألا ىلإ يأ . ةحاسلا يف ةحورطملا ىرخألا

 يئانثتساللا رمتؤملا يف ىموقلا رايتلا لئاصف نيب فالخلاو ماسقنالا مجح رهظ دقو

 نص « ةرام ير 4 را نم 1 . 77ص «ةرامإلا ىلإ ةلودلا نم : تيوكلا « بيطخلا دمحأ . د(١
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 نم نيرشعلاو يداحلاو رشع عساتلا نيب يبد يف برعلا نييموقلا ةكرح هتدقع يذلا

 : نايأر كانه ناك ثيح ١954 ويلوي

 تايصوصخب عتمتت تيوكلا نأب» لوقيو تيوكلا يف ةكرحلا لثم هانبت لوألا»

 يف ةطلسلا رييغتب ركفي ةكرحلا يف ناسنإ كانه سيلو « قطانملا يقاب نع اهزيمت
 : نااماعلا ىرعلا لامعلاو ودنا ءانساب ةطيداك صانع درب آل ه2 فين تيوكلا
 نم هنأو . . . هيف ركفن الو تيوكلا ةحاس ىف ًاتاتب دراو ريغ يروثلا فنعلا عوضوم ناو
 عاضوأ يف ةيسايسلاو ةيجولديألا طوطخلا هذه لثم قيبطت ةيناكمإب روصتلا ءابغلا
 . «تيوكلا يف يلاحلا يكرحلا زاهجلا

 نإ» لوقيف « '7١تيوكلا لثمم ادع ام «رمقؤملا ءاضعأ هانبت يذلاو يناثلا يأرلا امأ

 ىوقلا دض ينطو ررحت ةكرح يه تيوكلا ىتح رافظ نم يبرعلا جيلخلا ةكرعم
 نم ةحاس ةيأل تايصوصخ دجوت ال هناو . . . ةحداكلا ريهامجلل ةيداعملا ةيقبطلا

 . «ةيجيتارتسالا هذه نع هدعبت جيلخلا تاحاس

 نع ةزجاع ةدايق اهنأب تيوكلا عرف ةدايق» رمتؤملا نع رداصلا ريرقتلا فصو دقو

 مزتلت ملو « يراسيلا طخلا ةمزتلم ةيروث رصانع ءانبل ةدعتسم تسيلو اهسفن ةدايق
 ةيجولويديألا تافالخلا» هذه ىلع ءانبو « «ةيضاملا ةرتفلا ةليط ىجولويديألا طخلا

 ديمجتتب ًارارق رمتؤملا ذخختا «رمتؤملا يف تراد يتلا ةيسايسلا فقاوملاو ةيجيتارتسالاو

 رمتؤملا تاسلج روضح نم تيوكلا عرف لثممل حامسلا مدعو تيوكلا يف يلح ا لمعلا
 ًايقيقح ًايروث المع سرامتو يسا دياراو جوارب ألا طخلا مزتلت لئاصف قثبنت ىتح
 ىدحإ « دحاو رخو نوكن نأ ايزو رربملا ريغ نم هنا ثيح» « «تيوكلا ةحاس يف

 طسو يقيقح حلسم لاضن ربعو ةسارشب ةيقبطلا ىوقلاو رامعتسالا لتاقت هلئاصف

 سرامت نأ ةدعتسم ريغ ىرخأ ةليصفو . . . كلمت ام لكب ةيحضم ةحداكلا ريهامجلا

 اهتازايتماو اهدعاقم رداغت نأ وأ باهرإلاو نجسلل اهضرعي دق ًايروث المع
 1 (؟)ةقطلا

 ريوزت نمف « ىرخألا ولت ةبرضلا تيوكلا ىف ىموقلا رايتلا ةدايق تقلت اذهب

 ىلع ةكرحلا ةدايق نم لصفلاب نيهملا رارقلا مث نمو « 14517/ ةميزه ىلإ تاباختتنالا

 )١( (سريدملا حالف روتكدلا عم ةصاخ ةلباقم يف ةمولعملا هذه ىلع لوصحلا مت) يمسولا دلاخ روتكدلا .

 )١( 44ص - 47ص « ةيتيوكلا ةيسكراملا تاهجوتلا ء سريدملا حالف . د .
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 ةف نلعب 115/4 ربوتكأ رهش يتأ « ايفاك نكي مل كلذ لك نأكو « جيلخلا ىوتسم
 هيف اوررق يميلقإ رمتؤم دقع نع ةكرحلا ىف ذ (ةيبالطلا تادايفلا| يناثلا فصلا تادايق

 تيوكلا يف «برعلا نييموقلا ةكرح» ةدابق لصفو « الوأ ةينيشللا ةيسكواملاب مازتلالا

 :ًاثلاث ةحويلا نيسحو مناغلا رصانو يعبرلا دمحأ ةماعزب ةديدج ةدايق نييعتو ؛ ًايناث

 يف ةيروثلا ةيبعشلا صالات ل

 ا قباسلا يبد رمتؤم تارارقب مازتلالا عم «تيوكلا

 فارتعالا ربع عدصلا بأرو رمألا كرادت يموقلا رايتلل ةميدقلا ةدايقلا تلواح

 اهقيرط ىف تضم ةباشلا تادايقلا نأ الإ ةيقيفوتلا تاعامتجالا دقعو ريصقتلاب

 :(تدوكلا ىف ةييعتشلا ةيروقلا ةكرشلا ميس اتلا ورغم 43 ناربق ىف ترداققاو
 ْ : ىتآلا اهمهأ تارارق ةدع رمتؤملا اذهل ةنو

 ةكرحلا»ل يسايسلا بتكملا عم «تيوكلا يف ةيبعشلا ةيروثلا ةكرحلا» طبر ١-
 : (يبرعلا جيلخلاو نامع يف ةيبعشلا ةيروثلا

 ةيبعشلا ةيروثلا ةكرحلا»ل ةيجولويديألاو ةيميظنتلا ةيجيتارتسالاب مازتلالا -
 5 («يبرعلا جيلخلاو نامع يف

 . يروثلا فنعلاب مازتلالا -*
 ةيبعشلا ةيروثلا ةكرحلا» ىلإ «تيوكلا يف ةيبعشلا ةيروثلا ةكرخلا» مسا رييغت -؛

 : ا! كيوكلا ةقطنم) ) «يبرعلا جيلخلاو نامع يف

 !!ةروثلل ةيكنالبلا ةرظنلا

 ةمعادلا تاروشنملا عيزوتب اهلامعأ تأدبف يروثلا فنعلاب اهمازتلا ةكرحلا تقّدص

 يفو تيوكلا يف ةيناريإلا ةرافسلا مامأ تارجفتم تعضو» مث طفنلا لامع تابارضإل

 تاباختتنا ريوزتل ةيناثلا ىركذلا يفو . تيوكلل ناريإ هاش ةرايز ءانثأ راطملا قيرط

 ينابم مامأو ةمألا سلجم مامأ تارجفتم عضو مت ١159 ماع رياني ىف ةمألا سلجم

 يف ةمألا سلجم تاباختنا ريوزت ىلع اهاحتحلا ةيلوكانللا يقوي هلزدمو ةيلخعادلا"ةزازو

 )١( 45ص ؛ ةيتيوكلا ةيسكراملا تاهجوتلا « سريدملا حالف . د .

 48 0 6ص َ ةيتيوكلا ةيسكراملا تاهجوتلا 2 سريدملا حالف :
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 بعشلا وعذت يتلا ترا ص ةلمح تايلمعلا هله 0 قفارتو ؛« /١51 رياني ا

 (7١3«ةدقلا قيرط نع تيوكلا يف ةطلسلا رييغت ىلإ يتيوكلا

 ا ل للا ريفا ةكرحلا فشك نم ةينمألا ةزهجألا تنكمت دقو

 مكحلا ماظن بلق ىلع ضيرحتلا ةمهت مهل تهجوو ؛ ١84|١ ماعلا نم سماخلا رهشلا

 دمحأ رربف « ةعورشم ريغ قرطب ةيساسألا مظنلا مده ىلإ يمرت ئدابم رشنو

 « بعشلا اذه ءانبأ نم نويتيوك بابش اهب ماق نآلا اهثحبن ىتلا ةيضقلا نأ»

 تاقبطلا نا . . . موي لك ملظلاو نامرحلا اهيلع عقي يتلا تاقبطلا ءانبأ نم ديدحتلابو

 نييلامسأرلا نم رفن ةمحر تحتو ةايحلا ءبعو لهاك تحت شيعت بعشلا نم ايندلا

 انا فردا ان ناجم ةلودلا ةحلصم عم مهتحلصم براضتت اال نيذلاو نيلغتسملاو

 دلبلا اذه ىف ةايحلا ىولسأل 1 لحخدلا يوذ ريهامجل 0 ضفرا نم بني

 51 ب تايبوسحلا ةطساوبو يلئاعلا مهعصو نما ل

 جيلخلاو نامع يف ةييفتكلا و ةكرحلا» نم تءاحف ىربكلا ةأحافملا انهم

 يش ةعدقلا تادايقلل ة ةفينع تاداقتنا تهجو ثيح ع تيوكلا ثادحأ هاجتا (يبرعلا

 2 «ًاينينيل ا انزل رع ىلع 0 م و يتيوكل را رايتلا

 تابثإ يف 5 لوهذلا ة ةرمغ ىفو . ديدج نم ةكرحلاب -- ةيناكمإ شقانن
 مادختسا الإ تيوكلا يف قافرلا عطتسي مل ةروثلل عئطاخلا روصتلا اذه مامأو ةيروثلا

 ريهامجلا ةطلسلا تأبع نأ ةجيتنلا تناكو . ةطلسلا دض ريهامجلا اوثبعيل تارجفتملا

 وحن اهماهس ةكرحلا تهحجو اهدعبو 2 (« ةلوهس لكب مهوداطصاو نييباهرإلا ءالؤه دض

 ةيراسيلا ةيلوفطلا تاسرام»لاب هب اوماق ام تفصوو - اهل ةعباتلا - ةديدحلا تادايقلا

 جيبهت تارربم تحت تاريجفتلا نم ةلسلسب أوماق ثيح ؛ ةروثلل ةيكنالبلا ةرظنلاو

 كلذ دعب تقحل ىتلا ثادحألا نأ امك . ةديدجلا ةوقلا هذه ىلإ اهرظن تفلو ريهامجلا

 )١( ص « ةيناثلا ةعبطلا «. تيوكلا ىف ةيسايسلا ةضراعملا « لامج نسحم ادبع . د 757١ .

 .65ص ٠ ةيتيوكلا ةيسكراملا تاهجوتلا 0 سريدملا حالف 2 )0
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 00 ىلع 0 0 00 000 كي يطل ةيثيلا 8 تكلف

 ”.ًاقحال يريمأ وفعب

 قاقشنالا
 يساسألا اهفده قيقحت يف ةيروثلا تاكرحلا هذه نم يأ حجنت مل لاحلا ةعيبطب

 اذهل ناكو « حلسملا فنعلا مادختسا لالخ نم جيلخلا يف ةمكاحلا ةمظنألا طاقسإب

 كارشا»و ةقطنملا هيف رمت تناك يذلا يداصتقالا شاعتنالا اهمهأ « بابسأ ةدع لشفلا

 تاسسؤملاو ةيموكحلا ةزهجألا يف تاينيعبسلاو تاينيتسلاو تاينيسمنخلا يينطو
 نسحأ يفا» تيوكلا عرف لوح ام  «ةيداملا مهعاضوأ نم تنسح يتلا تاكرشلاو

 تناك ىتلا ةحلسملا ةروثلا معدل يمالعإ زكرمو ةيلاملا ةيابجلل زكرم درجم . لاوحألا

 1 7 افل ميلقإ يف ةمئاق

 (زرجور» ةردابم ىلع رصانلادبع ةقفاومو فازنتسالا برح ةياهن تمهاس اضيأ

 ىلإ لوحت يذلا يموقلا رايتلا لخاد مذرشتلاو قاقشنالا ةدايز يف 19417١ وينوي يف
 .ةكرحلا راسي لثمت يتلا ةيبعشلا ةيروشلا ةكرحلا ىه ةيسايس تاميظنت ةثالث»

 00000 نييمدقتتلا مسا تذحأ يتلا بيطخلا دمحأ روتكدلا ةعومجمو

 يذلا ' "7 (ينطولا عمجتلا مسابو يماطقلا مساج ةماعزب ةئلاث ةعومجمو « نييتيوكلا

 . يرصانلا طخلاب كسمت

 : ىتآلا ىلع «زرجور» ةردابم تصنو

 هتدم رانلا قالطإل ادودحم اققو لفنو + طسوألا قرشلا يف عازنلا فارطأ نلعت»

 مقر نمألا سلجم رارق ذفنيل جئراي رانوج ريفسلا طشني ةرتفلا هذه يفو « اموي نوعست
 ىلع موقي « مئادو لداع مالس قافتا ىلإ لصوتلاب قلعتي اميف ديدحتلابو .« 5

 ليئارسإ بحسب « ىسايسلا لالقتسالاو ىضارألا ةدحوو ةدايسلاو لدابتملا فارتعالا

 ا . 219517 ةكرعم يف اهتلتحا يتلا يضارألا نم اهتاوق

 . 04ص « ةيتيوكلا ةيسكراملا تاهجوتلا . سريدملا حالف . د )١(
 5 م٠5 ص - ١7ص ؛ ةيتيوكلا ةيسكراملا تاهجوتلا « سريدملا حالف .2 )0(

 . 171١ ص , 19517/- 1957 يتيوكلا ةمألا سلجم ىف ةيبرعلا اياضقلا . مساجلا ةاجن . د (*)
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 عطتسي مل لئاسم ةدع تبثيل ىتأ عورشملا اذه نأ» ةيبعشلا ةيروثلا ةكرحلا تأر دقو

 ةينيطسلفلا ةيضقلا ةيفصت ينعي يئاهنلا ليلحتلا يف وهف ء«رخآ عورشم يأ اهتبثي نأ

 يأل سيل هنأ تدكأو ةيمالستسالا لولحلا ةكرح لا ضفرت اذهل « اهتروث لئاصف يرضو

 يف قحلا بحاص هدحو وهو ينيطسلفلا بعشلا ىلع لولح ضرف يف قحلا ةيبرع ةلود
 لوبق نم مغرلا ىلع» تارارقلا هذه ةعيلطلا ةلجم تمجاه اضيأ , (١)هريصم ريرقت
 ىلع ةرطيسلل عارص» نيمسقنملا نيب رادف (17«ةيرصانلا رصانعلا جعزأ امم اهب رصانلادبع
 يدان لثم «نرعلا ميا ةكرح» اهيلع رطيست تناك يتلا ماعلا عفنلا تايعمج ضعب

 . ؟7«تيوكلا ةبلطل ينطولا داحتالاو نيجيرخلا ةيعمجو لالقتسالا
 , ةينيطسلفلا ةمواقملا ىلع مؤش ريذن رخو ةدهاعم تناك لعفلابو

 د ىدأ يندرألا شيجلاو ةينيطسلفلا لئاصفلا نيب ًافينع ًامادص ةقحاللا رهشألا م

 ثادحألا كلت تيمس دقو « نانبل يف زكرمتتل ندرألا نم 0 ىلإ ةياهنلا ىف

 ,( دوسألا لوليأ تاذدحأب

 مويلا يفو ؛ ةيضقلا هذه لحل ةرهاقلا يف دوقعملا ةمقلا رمتؤب تيوكلا ريمأ كراش

 ةرهاقلا راطم يف ملاسلا حابص خيشلا رصانلادبع لامج سميئرلا عدو رمؤملل ريخألا

 ىلإ مكحلا لقتناف هسفن مويلا يف هتافو ىلإ تدأ ةيبلق ةبون (رصانلادبع) همهدتل
 ا كانا رونأ دمحم هبئان

 طش نأشب ةيناريإلا ةيقارعلا تاقالعلا رتوت ةلحرملا كلت تدهش رخآ ديعص ىلع

 تيوكلا ةيقارعلا ةموكحلا تبلاط ف . ةمئاق برحلا تالامتحا تناكو . سرعلا
 ءانيم ىلع يناريإ موجه يأ درل ةزهاج ةيركسع ةدعاقك اهيضارأ نم ءزج مادختساب

 هتاوق تأدبو عضولا اذه لغتسا قارعلا نأ الإ « كلذ ىلع تيوكلا تقفاو , «رصق مأ)

 كلذ ىلع تيوكلا ضارتسعا مغرو « ةيتيوكلا يضارألا ىلع تآشنملا ضعب ءانبب
 . ثرتكي مل قارعلا نإف ةيسامولبدلا قرطلاب

 )١( 59ص « ةيتيوكلا ةيسكراملا تاهجوتلا « سريدملا حالف . د .

 )35 )0ص « ةرامإلا ىلإ ةلودلا نم : تيوكلا «. بيطخلا دمحأ . د .

 )*( 57ص « تيوكلا يف ةينطولا ةكرحلاو يندملا عمتجما ء. سريدملا حالف . د .

 )45 )4ص . تيوكلا يف ةينطولا ةكرحلاو يندملا عمتجما . سريدملا حالف . د .

 ( 10ص ء 19717 - 1958 يتيوكلا ةمألا سلجم يف ةيبرعلا اياضقلا . مساجلا ةاجن . د .
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 سلجم ١/١97
 ثلاثلا ةمألا سلجم تاباختنا تيوكلا يف تيرجأ « 17141١ ماعلا ةيادب عمو

  سينملا يماس « بيطخلا دمحأ روتكدلا زوفب اهجارل ىلإ يموقلا رايتلا اهيف دوعيل
 ىلع تّرصأف يماطقلا مساج ةعومجم امأ « !'/يسيفنلا دمحأو « يرابينلا هللادبع
 نسح نامضل باختنالا نوناق ليدعتب اهبلاطم ةيبلت مدع ببسب تاباختنالا ةعطاقم
 ؛ بيطخلا ةعومجم تمجاه يماطقلا ةعومجم نا لب ؛ (؟)ةيباختنالا ةيلمعلا ريس

 اضيأ ؛ (؟!«تاباختنالا ةعطاقمب مازتلالا مدعو بعشلا عادخو ليلضتلاب 500

 0 ترهظأ ثيح « ىلعلا رباج خيشلا ذوفنل ةيوق ةدوع تاباختنالا هذه تدهش
 روتكدلا قلعيو . اهدعاقم عيمجب هل ةيلاوملا نامجعلا ةليبق يحشرم زوف ةرشاعلا ةرئادلا
 : لوقلاب كلذ ىلع يسيفنلا هللادبع

 نم كلذ تلت يتلا لوصفلا يف نامجعلا حلاصل اا فارطأ ضعب , لخدت»

 ةرئادلا هذه يف ةيباحختنالا نيزاوملا تبلق دق مهل تاه يتلا سيسجلا تالالمح لالخ

 6 )«نامجعلا نم ةيبلغأ تاد د اقع تحيبصأ يتلا

 ةعماج تحبصأو « عمتجما يف ينيدلاو يندملا رايتلا نيب عارصلا يف ةريبك تاروطت 1917١ ماعلا دهش )١(

 ةبلطل ينطولا داحتالا ماقأ امدنع 191١ ربمفون نم رشع ثلاثلا يف عارصلا اذهل احرسم تيوكلا

 ةودنلا ةيادب عم « «طالتخالا» ينيدلا رايتلا هيلع قلطُي ام وأ ةكرتشملا ةساردلا نع ةودن تيوكلا

 اوحمسي ملف تيوكلا ةعماج ىلإ هبلغأ يمتني ال يذلاو ينيدلا رايتلل ديؤملا روضحلاب ةعاقلا تألتما

 نم ددع مجه» مث «مالسإلا شيعي . . . دمحم شيعي» تاحيص اوقلطأو ثيدحلاب ةودنلا يرضاحم

 ىلع اومجهو . . . مهنانسأب ةقلعملا تاتفاللا نوقزمي اوذخأ ةرمدم ةيلاعفنابو . . . حرسملا ىلإ روضحلا

 شرحتي ذخأو . . . اسلاج ناك يذلا عمجلا هلراث ًاديدش . . . ابرض هيلع اولاهناو داحتالا بابش دحأ

 نهبرضو « نهبرض ةلواحمبو . . . . ةعاقلا يف نك يتاوللا» تايتيوكلاو تاينارحبلا «تابلاطلا ضعبب
 «حالصإلا ةيعمج شيعت» نوحيصي اوذخأو ةودنلا ربنم تلفنملا جايهلا ءاضعأ ىلتعا مث .العف

 . ««حالصإلا ةيعمج شيعتال

 . ه8 - 858 ص « تيوكلا يف طالتخالا ةكرعم  اضر داوج دمحم . د

 . 1596 ص , 19537/-1957 يتيوكلا ةمألا سلجم يف ةيبرعلا اياضقلا « مساجلا ةاجن . د (5)

 40 ص . ةثلاثلا ةعبطلا ,. تيوكلا يف يسايسلا روطتلل لخدم ءراجنلا ماغ. د (؟)

 .15١١ص٠ءم 7110 يركلا زل نط رفطنلا عقرضلاو يساسلا ارحل «:ىبيستلا ناسف (4)

 . ١٠ص ءرخآلا يأرلا : تيوكلا , يسيفنلا هللادبع . د (5)
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 جيلخلا ةبورع ةيامح

 تناكف سلجملا اذه لامعأ 007 ةيميلقإلا ثادحألا تسكعنا لاحلا ةعيبطب

 لئاصف ىلإ اهليوحتو اهفقوب اوبلاط ىتلا ندرألل ةيتيوكلا تادعاسملا عم ةفقو باونلل

 ةروثلا معدل صاخ دنب عضوب سينملا يماس بئانلا بلاط اضيأ « ةينيطسلفلا ةمواقملا

 0 ) ةلودلا ةينازيم يف ةينيطسلفلا

 بحس بيترتل ةريخألا تاسمللا 5 ايناطيرب تأدب « 191/١ ماعلا ةياهن عمو

 ١154 رياني ١6 يف رداصلا نوسليو دلوراه ءارزولا سيئر رارقل اذيفنت جيلخلا نم اهتاوق

 اهتاوق بحسو « أ"7طقف يبروألا طيحملا لخاد يركسعلا اهدوجو راصتقاب يضاقلاو

 تابلاطم ءايحإ ىلع ناريإ هاش عجش ام اذهو « يسرافلا جيلخلاو ايزيلامو ةروفاغنس نم
 ءاقل قيرط نع ١974 ويام 7٠7 يف كلذ لعفف « ةيتارامإلا رزجلا ىلع ةرطيسلاب هفالسأ

 : هلأس ثيح تراويتس لكيام يناطيربلا ةيجراخلا ريزوب مالع هللادسأ هراشتسم

 وبأو بنطلا رزج يف انقوقح ةداعإ ةلأسم يف ةغوارملا ىلع ايناطيرب ممصت اذامل»

 ريغ ةقيرطب رزجلا كلت ىلع تلوتسا ايناطيرب نأ ملعي ريزولا نأ دبال . . ؟ىسوم

 نألا مهمعذت نيدللا ةمينلا سأرو ةقراشلا خويشل ثرإ اهنأكو اهتملس مث ةعورشم

 فوس ناريإ نإو اضوصخت ةسايسلا هذه يف قطنم يأ ىرن ال اننا . ناريإ دض هتموكح

 . «ةقطنملا نم ايناطيرب باحسنا دعب تارامالل ةيماحلا حبصت

 لوقأ» , «امات قحم تنأ» : لاق ثيح عيمجلل ائجافم يناطيربلا ريزولا در ناكف

 تبتر اذكهو « «ناريإ ىلإ رزجلا ةداعإ نم دكأتلا انبجاو نأ ربتعن اننإ ةنامأ لكب كل

 ةقراشلا مكاحو ناريإ نيب مهافت ةركذم لالخ نم ىسوم وبأ ةريزخل ناريإ ةدوع ايناطيرب
 صنتو « 141١ ربمفون نم نيرشعلاو عساتلا يف يمساقلا دمحم نب دلاخ خيشلا
 : ىلع ةيقافتالا

 نع لزانتلا مزتعت 7 ال دق ةقراشلاو ناريإ نم الك نأ رابتعالا يف ذخألا عماا

 بلاطملا ذيفنت متي فوس « ىرخألا بلاطمب فارتعالا الو ىسوم وبأ يف اهبلاطم
 : ةيلاتلا

 .145ص « 1957-1951 ىتيوكلا ةمألا سلجم ىف ةيبرعلا اياضقلا « مساجلا ةاجن . د )١(

 ٍ ١4ص « ذبنلاو جمدلا كيتكلايد جيلخلاو ناريإ . يسيفنلا هللادبع . د (0)
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 ىلع قفتا عقاوم لتحت فوسو « ىسوم وبأ ىلإ ةيناربإ تاوك لضت هفوحس» 1١<
 . ةركذملا هذهب ةقفرملا ةطيرخلل ًاقفو اهديدحت

 اهتاوق اهلتحت فوس يتلا قطانملا لخاد ةلماكلا ةطلسلا ناريإل نوكت فوت ([-؟

 ين ركل جلعلا اهنا دمر هاطك قابرع قلم اناز
 ءةريزجلا ىضارأ ىقاب ىلع ةلماكلا ةطلسلاب ةقراشلا ظفتحم فوس ب

 يتلا نسسألا نفل اهل عباتلا ةطرشلا زكرم ىلع ًاعوفرم اهملع لظيسو
 . ةريزجلاب اهتاوق تارقم ىلع يناريإلا ملعلا اهيف 0

 اليم ١١ ةفاسمل ةريزجلل ةيميلقإلا هايملا دادتماب ةقراشلاو نآريإ نم لك فرتعت -
0 

 يف ةيطفنلا دراوملا لالغتسا (8ان(65 085 011 (0020م88إ) ةكرش لصاوت -؛

 آقفو ةيميلقإلا هايملا يف رحبلا 0 تحت امو . ةيميلقإلا اههايمو ةريزحلا ضرأ

 نأ ىلع « ناريإ هيلع قفاوت نأ بجي يذلاو . ةقراشلا عم يلاحلا قافتالل

 قافتالا اذهل اقف جرختسملا طفنلا تادئاع نم ةيموكحلا ةصحلا فصن عفدت

 . ةقراشلل رخآلا فصنلا عفدتو « ةرشابم ناريإ ىلإ
 هايملا يف ديصلا يف ةيواستم قوقحب ةقراشلاو ناريإ ونطاوم عتمتي فوس -ه

 . «ىسوم وبأ»ل ةيميلقإلا

 . «ةقراشلاو ناريإ نيب ةيلاملا تادعاسملل قافتا ىلع عيقوتلا متي فوس -5

 ىربكلا بنط يتريزج لالتحاب ماقف « ناريإ هاشل ةيفاك ةي ةيقافتالا هذه نكت مل

 (عانتقا نم اقالطناو نيرختلا نع هيلخت نع هل فيو كلذ ربتعاو ؛ ىرغصلاو

 كاذنأ را 7 يل ةيهاشنهاشلا 0 نأب ا ةلحتملا تاي الولااو ايناطيرب

 0 3 9 نإ»» : ًالئاق ةيسار اردلا هتاقلح 86 يف رثرأ يرفيج كاذنأ جيلخلا

 نيرحبلا نع كاريإ يلخت مهل انمأ دقل» ًالئاق فاضأ 1 «فيغرلا نومستقي فيك

 ««كلذ نم رثكأ نوديري اذامف

 عقوملا يف ةروشنم « «رزجلا لوح يتارامإلا - يناريإلا عازنلا» : ناونعب ةسارد « يمجعلا ءامسأ )١(

 . يتيوكلا ةمألا سلجم ىنورتكلإلا
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 تبلاطو لالتحالا اذه ءارج ةريبك ةمدصب جيلخلا يف ةيبرعلا بوعشلا تبيصأ

 ةيبعش ة ريسمب مايقلا»و تارضإلا نالعإب تيوكلا يف ةيبعشلا تايعمجلاو تاتئيهلا

 ةمظنألل ةتماصلا فقاوملا نايبلا ركنتساو . ةيبرعلا رزجلا لالتحا ىلع ًاجاجتحا

 ةيعمج» تعفرو . ىبرعلا جيلخلا هاجت ةيموقلا اهتيلوؤسم لمحتب اهتبلاطو ةيبرعلا
 ةدع تنمضت ىتيوكلا ةمآألا سلجم .ىلإ ةركذم ماعلا عفنلا تايعمج عم «نيجيرخلا

 ايناطيربو ناريإ عم ةيداصتقالاو ةيسامولبدلا تاقالعلا عطق اهمهأ نم ناكو بلاطم

 2 ررحتلا تاكرح معدو 5 ةقطنملا يف ةيناريإلا حلاصملا برضو ٠ اكيرمأو

 (١)«جيلخلا ةبورع ةيامحل ةدحوم ةيبرع ةوق ليكشتو « ناتسبرعو يبرعلا جيلخلا يف

 - ةعطاقمب ساونلا بلاطف « ةمألا سلجم ىلإ ىبعشلا بضغلا اذه لقتتنا

 ةموكحلا امأ . جيلخلا لود ةيقبو تيوكلل نييناريإلا ةرجه ىلع ديدشتلاو ايناطيربو
 نيرحبلا نيب جيلخلا يف عستلا تارامإلا داحتا قيقحتل ةيادبلا يف تطشنف ةيتيوكلا

 معد ىلع دوهجلا زيكرت أدبف حجني مل يعسلا اذه نكل « عبسلا تارامإلاو رطقو
 لالخ هزوطتلاو لالقتسالا ىلع ةدعتلا ةيبوعلا غازامإلاو:زطقو نيرخلا ةةعابسمو
 نأ اضوصخو# !"ةلودلا نفت ةنساسألا: قفازملا كف اهييغو كراش ع زعل وج سراقلا قاد
 يبظ وبأ بلت ملو» تارامإلاب فارتعالل طورشلا ضعب تطرتشا ةيدوعسلا ةموكحلا
 مك ١5 هضرع يدودح طيرش نع اهلزانت لالخ نم ١91/5 ماعلا يف الإ طورشلا كلت

 يف يلحاس طيرش ىلع كلذكو ةينامعلا دودحلاب اهئاقتلا ىتح اهدودح لوط ىلع

 عم اهدودح كلذ ءارج نم يبظ وبأ تدقف ملك ه٠ هضرعو (ديدعلا ط0

 1 )«رطق

 )١( تيوكلا يف ةينطولا ةكرحلاو ىندملا عمتجملا . سريدملا حالف . د . ص4١ .

 ص 77ص ءاذكلل - 1957 ىيتبوكلا ةمألا سلجم يف ةيبرعلا اياضقلا . مسالا ةاجن .د (؟) ١١17

 ص ١6١ ص"/١7 .

 ذبنلاو جمدلا كيتكلايد جيلخلاو ناريإ . يسيفنلا هللادبع . د (؟) « ص١" .

١77 



 كلا لق نمسا ياطيب
 131١ ماع امم لبضو كرر | يلا

 ىظوباو فر سب ىف اري لاراب ا كامعا
 هنيم ال دحوم لعذاؤتلو ةقطنملا ليقشسم ف لوادشلا ىلا نيرحبلاو يطق ةوعد

 ولاا اياراعا ماكه ف امتاب بصرشو رعس ٌعياشلا
 ةدعأسم لكم مومو راحت امتدلا ا ميل دانس 31 بتروكلا

 (ةيتيوكلا ماعلا يأرلا)
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 .فررحالاب ةيعانصلاو ةيطفنلا تاشنمنلل ةرإبزب اشلا هموي يضمب نيرحبلا مكحاح ةرظع
 تيايوطلا ضاعساو اذ | ةيضرعر لوانتكى ائراحلا

 عباخلا تارامأ ىلإ يربكلا كادعاسدينئن بكل افضل مظعئ اوما بحاص ةرايبزب نئاشنلا هضوي لهتسي ةماديخلا نمار مكدانوم“
 عاملا تااما تايرلب ى ا ةَئملا تادعأتسم ا رعت

 ابقار نت وزد عيراشملا تيسر تي سيول ١ بتتلم تاع تفرش ١
 جمان ١ ين ةرييهز و تادعا ( ءاس ةشابملا
 ةمإللا قزصل |حهللصاو ببرشلا هاي تارانمإلا بوو

 جيلخلا ةبورع ىلع اظافح تايجيلخلا اهتاقيقش معد يف تيوكلا ينافت

 (ةيتيوكلا ماعلا يأرلا)

 ةتماصلا
 ناريإ ةعطاقم ىلع عيجشتلا يف ةمألا سلجم ءاضعأ طشن , 1941/7 ماعلا يفو

 ةيتيوكلا ةموكحلا عفد باونلا سفن لواح امنيب ةيتارامإلا رزجلل اهلالتحا ببسب
 علسلل ةياعد تيوكلا نويزفلت ثب» ديشرلا دمحم بئانلا دقتناف « قارعلا عم رراقتلل

 بلاط مث « «ةيتارامإلا رزجلا اهلالتحاب ةيداعملا ناريإ فقاوم نم مغرلا ىلع ةيناريإلا
 , مهل نحنو انل نييقارعلا نأل» : ًالئاق برعلا طش هايم عورشم ىلع ةقفاوملاب ةموكحلا

 اذه نأو ء. ضرألاو نيدلاو ةغللا طباور مهب انطبرتو « راهصأو ةوخإو مع ءانبأ نحنف
 ديفتست فوسو « انتدافتسا نم رثكأ قارعلا هنم عفتنيو ايحص تيوكلا ديفي عورشملا

 ىري دمحم بئانلا ناكو « تارم رشع ةيتيوكلا يضارألا نم رثكأ ةيقارعلا يضارألا
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 . «ةيقافتالا ىلع عقو ركبلا نسح سيئرلا نأل قارعلا عم ةيدودح ةلكشمل دوجو ال هنأ

 جيلخلا تارامإو قارعلاو تيوكلا نيب ةدحولاب» نيف ديم | نيشانلا بحر انفبأ
 (١)«يبرعلا

 ىضترم ىقارعلا ةيجراخلا ريزو تيوكلا راز ماعلا سفن 5
 ةردابملا دونب تناكو « نيدلبلا نيب دودحلا ةلكشم لحل قارعلا ةردابم افراغ يقابلادبع

 ٠ ةيجراخلا نوؤشلا يف ةيقارعلا ةياصولل اهعوضخو قارعلاب تيوكلا طبر ىلع موقت
 : طورشلا هذه تناكف « ةيركسعلاو

 . ةيجيلخلا اياضقلا يف قارعلاو تيوكلا نيب قيسنتلا : ًلوأ

 . قارعلا يف يتيوكلا لاملا سأر مادختسا : ًاينا
 . ةرحو ةحوتفم ةروصب تيوكلا ىلإ ةيقارعلا ةلماعلا يديألا لقنب حامسلا :ًاثلاث
 . نيدلبلا نيب كرتشم يعافد مراح اخر

 . تيوكلا يف قارعلل ةيجيتارتسا قطانم داجيإ : ًاسماخ
 رارق عم كلذ نربارت لقوا رداول هاما و ييركلا يح مااا يطع

 تضفرو « ةداح ةيداصتقا ةمزأ يف هلخدأ امم ةيقارعلا طفنلا ةكرشلا ميمأتب قارعلا

 تاقالعلا رتوت نم ضفرلا كلذ دازف « اقباس هبلط دق ناك قارعلل ًاضرق مدقت تيوكلا

 دودحلا لخاد قيرط قش لالخ نم تيوكلا ىلع طغضلاب قارعلا أدبو نيدلبلا نيب
 نأ الإ تاضوافملا قيرط نع عضولا كرادت تيوكلا تلواح « تيوكلا ةلودل ةيمسرلا
 ةيجراخلا ريزو ماق املنع « 1917/7 رياربف ىتح درلا يف نولطامي اوناك نييقارعلا نيلوؤسملا

 ةراجتلا ريزوو نيسح مادص ةيروهمجلا سيئر بئان كانه لباقو دادغب ةرايزب يتيوكلا

 رج امها دايربو - يتريزج نا» يهو قارعلا بلاطمب هاحراص نيذلا يوارزجلا هط

 در ناكف « : انا ادلب هنوكل « هيلإ ةبسنلاب ةصاخ ةيمهأ امهل ناو « قارعلا نم

 نيل هنآو « اهيضارأ نم دحاو ربش نع لزاجت نل تيوكلا#: نأب دمحألا حابص خيشلا

 ةيفارغجلا ةيمهألا كردت تيوكلا ناو . كلذ ررقي وأ « قفاوي نأ ء دحأ قوط ىف

 دادعتسا ىلع , كلذل . اهنأو « قارعلا ىلإ ةبسنلاب « جيلخلا لامش « ةيئاملا تارمملل
 نكلو . تارمملا هذه مادختسا هل لهست يكل « قارعلا عم تاضوافم يف لوخدلل

 . 155 178ص 1977-1571 يتيوكلا ةمألا سلجم يف ةيبرعلا اياضقلا « مساجلا ةاجغ . د (1)
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 .. !!!«دودحلا ميسرت نم ءاهتنالا دعب نوكي نأ بجي كلذ
 ةردابم هل اومدقف يتيوكلا ةيجراخلا ريزول عطاقلا درلا اذه نم قارعلا ةداق سأيي مل

 , بيبانأ دم قح قارعلا حنم» اهطورش نم نيدلبلا نيب ةقادصلاو نواعتلل ىرخأ

 طفنلا خضل تاطحم ةياكإر» تيوكلا ىلإ ةرصبلا لوقح نم« يقارعلا طفنلا ريدصتل

 ئناومو روسج ءاشنإ نع الضف « طفنلاو هايملا نيزختل تاعدوتسم ءانبو « هريركتو
 تاعطاقملا لخاد « بئارضلا نم ةافعم « ةيديدحلا ككسلل طوطخو تاراطمو
 ناك . ثلا فرط حنم يف قحلا قارعلل نوكي نأ» ىلع عورشملا صن اهك + ( ةيتيوكلا

 ليربأ 4 يف« نيفرطلا نيب ةعقوملا ةدهاعملا ىلإ الع يتييفوسلا داحتالا هب دوصقملا

 0 !«اهذيفنتو تاعورشملا كلت ةسارد قح .

 ةيرحبلا هتارم ةحاسم ةفعاضمب بغري قارعلا نأ يتيوكلا دفولل حضاولا نم ناك

 يأ طبرو عضولا ةئدهت ىلإ ىتيوكلا نقولا اهل يحير باسح ىلع فاعضأ ةثالث

 لبقتي ملو . نيدلبلا نيب دودحلا ميسر ءاوحإب ةيرخملا فارعلا نكح تاضواعم
 ةزكرمتم ةيقارع ةوق تماقف « ةيقارعلا تاردابملل ًاضفر هربتعاو يتيوكلا درلا قارعلا
 يتيوكلا «ةتماصلا» زكرم ىلع موجهلاب - 14739 ذنم - ةيتيوكلا دودحلا لخاد
 دوعس لوأ مزالملا داهشتسا ىلإ ىدأ ام ةيتيوكلا تاوقلا عم رانلا قالطإ تلدابتو

 ةعماج ةبطاخم موجهلا اذه رثإ تيوكلا تعراسف . يريفظلا لعز فيرعلاو يلهسلا
 ةكلمملاو جيلخلا لود تردابو « تاءادتعالا هذه فقول ةدحتملا ممألاو ةيبرعلا لودلا

 تاوقلل تاكرحت ةمزألا هذه تدهش 0 5 تيوكلا كنان 0 ناريإو ةيدوعسلا ةيبرعلا

 (؟)ءاضوألا روطتل ًابسحت ةيتييفوسلاو ة ةيكيرمألا

 نأ «ةرامإلا ىلإ ةلودلا نم : 590 هباتك ىف بيطخلا دمحأ روتكدلا ركذيو

 لاقو ةيبغلا مهلعف ةدر ىلع مهبنأو ةقطنملا يف شيجلا ةداق ىعدتسا نيسح مادص»

 اهخارصب كجعزت اهلعجتو اهبنذ عطقت ال كيلع تلاع (ةطقلا) «ةنوزبلا» اذإ : مهل

 )١( (ءارحصلا نم لتاقم) دوعس لآ ناطلس نب دلاخ ريمألا يكلملا ومسلا بحاصل ينورتكلإلا عقوملا (

 ةيقارعلا ةيتيوكلا دودحلا ةمزأل يسايسلا روطتلا : ًايناثا )1914-1974(4 .

 , (ءارحصلا نم لتاقم) دوعس لآ ناطلس نب دلاخ ريمألا يكلملا ومسلا بحاصل ينورتكلإلا عقوملا (1)
 . «(1974-19175) ةيقارعلا ةيتيوكلا دودحلا ةمزأل يسايسلا روطتلا : ًايناثا

 . 37١/ص , 1957-1957 يتيوكلا ةمألا سلجم ىف ةيبرعلا اياضقلا , مساجلا ةاجن . د (؟)
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 . (!7«اهلك تيوكلا اولتحت نأ مكيلع ناك ينعي . اهسأر عطقت نأ بجي
 دعب ةتماصلا نم ياحسنالا ىلع قارعلا ةقفاوم ىلإ ةيبرعلا تاطاسولا تدأ

 . ()190/8و 1910/1/و 1915و 191/٠ ماوعألا ىف بلطلا رركتو , فقوتت ملف نايبوبو

 فيسو عرد

 ١917/5 ويام ةيادب عمف « ةتماصلا دعب هسافنأ طاقتلا يبرعلا طيحما مايألا لهمت مل

 ةمواقملا لئاصفو نيينيطسلفلا تاميخم ىلع ًاحساك ًاموجه ينانبللا شيجلا نش
 ةيتيوكلا ماعلا عفنلا تايعمج ةرثاث تراث » اهيلع ءاضقلا فدهب نانبل ىف ةينيطسلفلا

 ةينيطسلفلا ةروثلا دض نانبل يف يرجي ام» نيجيرخلا ةيعمج تربتعاو موجهلا اذه نم

 يعجرلا ينويهصلا يلايربمإلا ططخما نم ءزج وهو ةينيطسلفلا ةروثلا دض ةرماؤم وه
 ةكرحو ةينيطسلفلا ةروثلل اهدييأت نع ةيعمجلا تنلعأو . ةينيطسلفلا ةيضقلا ةيفصتل

 ةموكحلا تبلاطو 6 ةيمالستسالاو ةيوفصتلا لولحلا ةفاكل اهضفرو ةينيطسلفلا ةمواقملا

 عئادولا بحسو فايطصالا ةعطاقمو ينائبللا ماظنلا عم اهتاقالع 7 نأب ةيتيوكلا

 "ل «نانبل ىف ةيلاملا

 تارفغلا ديعب نولفتحي نويليئارسإلا ناك امنيبو ء51١/ا“ ريوتك | ديف نيداَسلا ىفو

 نالوجلا ةهبج ىلع نينمازتم نيموجه ةيرصملاو ةيروسلا تاوقلا تنش « يدوهيلا
 ىلوألا مايألا ىف ةركبم ةيناديم تاراصتنا قيقحت نم ةيبرعلا تاوقلا تنكقو « ءانيسو

 لاسرإب تأدبو ليئارسإ نع ىلختلاب لبقت مل ةدحتملا تايالولا نأ الإ « ةكرعملا نم

 ام ةلصاوتم مايأ ةعبس ىدم ىلع « مويلا يف ةنحش 4 لدعمب بيبأ لت ىلإ ةحلسألا

 برعلا طفنلا ءارزو عمتجاف 2 عضولا ىلع ةرطيسلا ةداعإ ىف ىليئارسإلا شيلا دعاس

 ةبسنب جيردتلاب جاتنإلا ضيفخت» رارق ربوتكأ نم رشع عباسلا يف اونلعأو تيوكلا يف

 )١( 77ص « ةرامإلا ىلإ ةلودلا نم : تيوكلا ء« بيطخلا دمحأ.د .

 . (ءارحصلا نم لتاقم) دوعس لآ ناطلس نب دلاخ ريمألا يكلملا ومسلا بحاصل ينورتكلإلا عقوملا (؟)

 . 153/4-191/4(4) ةيقارعلا ةيتيوكلا دودحلا ةمزأل يسايسلا روطتلا : ًايناثا

 . 58ص « تيوكلا يف ةينطولا ةكرحلاو يندملا عمتجملا . سريدملا حالف . د (0)

١ 



 , (7١«ةلتحما ةيبرعلا ضارألا قف ليئارسإ تايتنا تيانأ ىلإ ًايرهش

 غلبمب ليئارسإ ةدعاسم ىلع يكيرمألا نسرحتوكلا يفاو رارقلا اذه نم نيمويندعتو
 ةدحتملا تايالولا ىلإ طفنلا ريدصت رظحب انيويم نرعلا در ءاعت نالود رابلم 5
 تفقوتف « ةقحاللا مايألا يف ىرخأ لودو |دنلوه لمشيل رارقلا اذه دتماو « ةيكيرمألا

 .رانلا قالطإ فقو ىلع فارطألا عيمج ةقفاومب ربوتكأ نم نيرشعلاو عبارلا يف برحلا

 . 1/5 علا نم سرام رهش ىلإ رظحلا تاءارجإ ترمتساو
 ىلع ميظع رثأ يسايسلاو يركسعلا اهيقشب سرحلا هذهل ناك لاحلا ةعيبطب

 درت مهسفنأ فارطألا عيمج ربتعا يركسعلا ىوتسملا ىلعف « ةقطنملا لبقتسم

 لوقأ» : ربوتكأ نم رشع سداسلا باطخ ىف تاداسلا رونأ سيئرلا نلعأ ىتح اهيف

 عرد هل حبصأ دق هنأ ء فوخ دعب نمأيو نئمطي نأ عيطتسي , نطولا اذه نإ ءراصتخاب
 لكشب طفنلل ةردصملا ةيبرعلا لودلا تققح دقف يسايسلا ىوتسملا ىلع امأ . «فيسو

 لالخ نمو اغلا اد ايبرع اروزفلا . صاخ لكشب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ماع

 بسكت نأ لواحت ةيلودلاو ةيبرعلا فارطألا لك دحيم ثيحب كبوألا ةمظنم
 (؟)«اهنم سرقتت و اهاضر

 ب هجاتنإ ضيفختو طفنلا رظحب يخيراتلا فلا نيش خا فرطلا ىلع

 ططخت ةدحتملا تايالولا لعج ام اذهو « ىملاعلاو يكيرمألا داصتقالل يقيقح رعجو
 تدق اقرا 11" ظموألا قرشلا يف اهحلاصم ةيامحل ةديدج ةيلآ عضو ىف ادخن

 يليئارسإلا براقتلا زيزعتو ةقطنملا يف يناريإلا رودلا زيزعتب برحلا هذه ثادحأ
 ليمجلا درب ليئارسإ اهيف موقت « ةديدج ةلحرم ىلإ ةقالعلا هذه لوخدو يكيرمألا
 تحبصأف « ةدرابلا اهبرح يف اكيرمأ ةحلصمل ةيرس تايلمع ذيفنت ربع يكيرمألا

 اهبيردت نم اكيرمأ نكمتت ال يتلاو ةيكارتشالل ةيداعملا تاوقلا حّلسُتو بردت ليئارسإ

 يتارابختسالا رودلا ىلع يكيرمألا دامتعالا دادزا اضيأ , ةينوناق نابسأل اهحيلستو

 . (47ةقطنملا يف يليتارسإلا

 )١( 184ص , 1957-1457 يتيوكلا ةمألا سلجم يف ةيبرعلا اياضقلا , مساجلا ةاجن . د .

 )١( ؛4ص ءرخآلا يأرلا : تيوكلا . يسيفنلا هللادبع . د .

 )*( ءلذبنلاو جمدلا كيتكلايد جيلخلاو ناريإ ؛ يسيفنلا هللادبع . د ص١١ :

 5 602ذاعمطعم المععم, [8خذ1 1 ]مقصر 11 1ععزل, ةهقتل قصت عا ءه'5 ؟لأان1ع ع )4(
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 عم داركألا ةكرعم اهمهأ ناك تاروطت ةدع ةقطنملا تدهش ١917/4 ماعلا لوخد عم

 ةيروسلاو ةيليئارسإلا تاوقلا نيب لاتقلا فانئتساو « قارعلا لامش يف ىقارعلا شيلا

 ةهج نم نانبل يف ةينيطسلفلا تاميخنا ىلع ليئارسإ موجهو . ةهج نم نالوجلا يف
 اضيأ « ةيلهألا سرحلل ةينانبللا ةحاسلا ديهمت ىف ثادحألا هذه تمهاسو « ىرخأ

 . اهنم اًءزج هلالتحاو صربقل يكرتلا شيجلا وزغ 1974 ماعلا دهش

 روتسدلا حيفنت

 دقو « عبارلا ةمألا سلجم تاباختنا تيوكلا يف تدققع 191 ماعلا ةيادب عمو

 8 دمحأ روتكدلل نيعباتلا يموقلا ر ايتلا يقيرف نيب ةسفانملل ةيوق ةدوع تدهش

 كاعوسع ةيايسلا ةييعألا ةذاينزوعلاب اهم ألا تدينت انشأ يماطقلا مساجو
 نيب تاوصألا لقن ةليسول ديحلا لالغتسالا ببسب (١)6ةيلفاغ ىتحو « ةيلبقو « ةيقرع

 ىلعلا رباج خيشلل عجل ذوفنلا تاباختنالا هذه تخسر دقو « ةيباختنالا قطانملا
 ىلإ تاءاصحإلا ريشتو « ةرشاعلا ةرئادلا دعاقم ىلع نامجعلا ةرطيس ترمتسا ثيح
 ركع ناكسلل ةيعيطلا ريغ ةذايزلا نى طشنآلا تناك تانتتعتسلا تاوتيس نأ

 : ةمسن فلأ 146 ب 1170 ماعلا يف تيوكلا ناكس ددع ردق ثيح « سينجتلا
 تغلب كلذبو» ,. 197/5 ماعلا رخاوأ يف ةمسن فلأ 0١75و نويلم ىلإ ددعلا اذه دادزاو

 «ه١٠٠٠ لداعت 9١ا/٠/91١/5 ةرتفلا يف ةئاملا يف 05 نييتيوكلل ةيونسلا ةدايزلا ةبسن

 "0 !«ًابيرقت 3 ةمدين

 يف ("!ريمألا هضفر يذلا ةيرادإلا ةمكحما نوناق دقت ةداعإب هلامعأ سلجلا أدب
 فالخخ حطسلا ىلع رهظ دقو « نيتطلسلا نيب ةقالعلا مزأت ىلإ ىدأ امم قباسلا سلجا
 ضلع ءاضعأ بلاط فيحر# ! عسالا نيه و ةراننتزالا هيو سيردخا
 نع ينغي يريمألا باطخلا نأ ىلع ترصأ اهنأ الإ اهلمع جمانرب ميدقتب ةموكحلا

 مقافتب نيرحبلاو نانبل يف ةيميلقإلا ثادحألا تمهاس اضيأ « جمانربلا اذه ميدقت

 . ةا/لص ةثلاثلا ةعبطلا , تيوكلا ىف يسايسلا روطتلل لخدم ءراجنلا مناغ . د (

 . 9١ص ءرخآلا يأرلا : تيوكلا « ىسيفنلا هللادبع . د (؟

 . 04ص «ةرامإلا نمل ةلودلا نم : تيوكلا . بيطخلا ةمحا د(

 . 17١هص ما -97١؟١تيوكلا ىف ىف يطارقميدلا عارصلاو يسايسلا كارحلا ؛ يبيتعلا ناحيف . د )
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 ليوطةعئام رعب ةبر ايلا ناب سين بع ىئاوب ةمزبا ساو
 ناشلا!اذبمةنجللا ةيصوت كسوبضنلا ءامتأ ضراعت ةم

 تانسر سمر بق ليصأت اقراشلا»# حابس! طقس سسلإلاب
 ٠ 114 ليكي 99 صوت 111 يار يناس 4( محلا "2 ىكسنأ ير يلا ؤئاو 00 0 0 0 ٠

 ' عسو اولا ءوص ىلع ةيتمنج نوحاق. قرلفنلا داعي له 0 هنجا لو كر
 علو باوذلا مس
 ءاوفس ١ لباقلمآو سقم 15+ ةللعأن كدسعلا ا لفتت

 ٠" ةيرايلا نص سنحت يبلط ىلا ..
 ا ةيسنجلا ناجت كد ةشقانم 3

 فبفتمتاملاو م قفا ناوي ألا سمج

 ناونرم ةل ةيانلا ةئفلا ايس مواطعا ٌتِقوب عمقا
 هَ مم و ١ ٠ رب ا ا

 ةرييص ة سام ف ةييسلجلا عوضوب شن | ةمزب | سليم
 عيواسبإلا وانس .ةيسنجس | مم نوبلطلو ى اثرا ثاوازقا نوريؤي سما اينعا
 نييتيوكلاربغ نم د دعل هةهونملا تايسنجلا فرظنلا ةداعا

 روهمج ةيلعلا رضحو» ةيسنملا نوناث ةساقاكك ةماخ هله

 فحص نيوانع صاخ لكشب «ةيدابلا ءانبأ» سينجتو , ماع لكشب سينجتلا ةلأسم تلغش
 تاينيعبسلاو تاينيتسلا
 (ةيتيوكلا ماعلا يأرلا)
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 يئاوشعلا سينجتلاب سلجماو ةموكحلا طروت حضوي يريتاكيراك مسر

 (ةيتيوكلا ماعلا يأرلا)

 سلجم ءاضعأ بيطخلا دمحأ روتكدلا ربتعا ثيح سلجملا لخاد يموقلا حرطلا ةدح

  ')اهريمضو ةمألا هذه مساب مالكلا نوعيطتسي نيذلا نيديحولا يتيوكلا ةمألا
 اهنوك تيوكلا ىلإ ةيميلقإلا تاعارصلا لاقتنا نم فوختت ةطلسلا لعج ام اذهو

 ةبسنلاب «حيرملا عضولا»و « ةيبسنلا ةيرحل ا ثيح نم نانبل ةبترم لالتحال ةحشرملا»

 يف خفنت تذخأ ةيبرغو ةيبرعو ةيلحم ةريثك اطاسوأ نأ دهاشلا . رشنلاو ةفاحصلل

 . !؟!«ًاسوملم ًاسجاه تتاب ىتح ًايمالعإ ةركفلا هذه
 ةزاجإلا هعم أدبتل ويلوي نم نيرشعلا يف سلجملل لوألا يعيرشتلا رودلا ىهتنا

 ررقف ةرتفلا كلت يف ضرملا نم ىناعي ملاسلا حابص خيشلا ناك دقو ؛ ءاضعألل ةيفيصلا

 )١( ىتيوكلا ةمألا سلجم ىف ةيبرعلا اياضقلا , مساجلا ةاجن . د  2, 195719-1957ص77١ .
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 ىلإ هتدوعب ئجوف عيمجلا نكل « سلجملا ةزاجإ ىلع رهش يضم دعب ندنل ىلإ رفسلا
 دمحألا رباج خيشلا ءارزولا سلجم سيئر ميدقتو 00107 نم مايأ ةثالث ذعب تيوكلا

 : هيف لاق باطخ ىف 19175 سطسغأ نم نيرشعلاو عساتلا يف ةموكحلا ةلاقتسا

 يروعشو ) يثالمز قتاعو يقتاع ىلع ةاقلملا ةمهملا لقثب يساسحا نم مغرلاب»

 الإ ءرمثملا داجلا لمعلا ناكمإب رشبت دعت مل ةمألا سلجم عم ةقباسلا براجتلا نأب

 تلكشو 0 هذه تلبق ة ةيماسلا 0 و ا

 انيلإ اهب متدهع 0 ةياغلا قيقحت وحن انتريسم ةلصاوم ءارزولا يثالمزو ىلع رذعتملا
 ةدم تمكارت ىتلا نيناوقلا تاعورشم ىف رظنلا لطعت اهنم ةريثك بابسأل كلذو

 . «رونلا ىري نأ اهبلغأل رسيتي ملو سلجم ا ىدل ةليوط

 امك ةدئاف نودب عيضت سلجملا اهدقعي يتلا تاسلجلا نم ريثكلا حبصأ دقو»

 نم نوريتكلا مه قح هجو نود نيلوئثسملاو ءارزولا ىلع ينجتلاو مجهتلا حبصأ

 . «ءاضعألا

 حلف ىلع ما 1 رحل 0 هر روكا داكي را ناك 0

 نييعت داعأ مث لوبقلاب ةموكحلا ةلاقتسا ل در ها 00 ةعرسبو

 ىلإ ًايديهق ًانايب هجو اهدعبو . هسفن مويلا ىف ءارزولل اسيئر دمحألا رباج خيشلا

 ْنَأ ساّنلا َنْيَب ْمُكْمَكَح اَذِإَو اَهلْهَأ ىلإ تاَناَمألا اوُدَوُت ْنَأ كر ٌرْمْأي هللا نإ ل
 هللا قدص « 4 اًريصَب اًعيمّس َناَك هللا نإ | هب ْمُكَظعَي اًمعن هللا نإ لذَعلاِب 0

 . ميظعلا

 : هه ص « ةرامإلا ىلإ ةلودلا نم : تيوكلا ,« بيطخلا دمحأ.د )1(

 . 44١ ص « ةثلاثلا ةعبطلا ء تيوكلا تأدب انه نم « متاحا هللادبع (؟)
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 , ءازعألا ىئانبأ»

 لاوحألا هيلإ تدرت امم يسفن ألمي نزحلاو ىبلق رصتعي ملألاو مويلا مكيلإ ثدحتأ
 هيلإ لصن نأ تاظحللا نم ةظحل يف يرطاخب لوجي نكي مل دح ىلإ زيزعلا اندلب يف
 اعقوتم نكي ملام ثدحيو ثدحو اردقم نكي مل ام عقو ديدشلا فسألل نكلو

 ىلإ انسفنأ اندق انيديأب كلذ نع نيلوكسم ابابشو اخويش ءاسنو الاجر اعيمج نحنو

 . ملؤملا عضولا اذه
 قحلا ولعيو لدبتت لاوحألا لعل اريثك متلمحتو انلمحتو اليوط متربصو انربص دقل ْ

 . دودسم قيرط

 نطولا ةذحو ىلع ظافحلل ردص يذلا روتسدلا مساب هيلإ انلصو ام ناكو

 وه امن ءارب ةميلسلا ةيطارقوميدلاو « ىفولا بعشلا اذهل ةيطارقوميدلا قيقحتلو هرارقتساو

 . تازه نم هل ضرعتت ام لك ىلإ ضرعتت هرارقتساو نطولا ةدحوو ثداح
 : «ىتانبا

 روطتت دق رومألا نإف ثداح وه ام لكل امراص ابلص افقوم فقن مل اعيمج اننا

 . هادم هللا الإ ملعي ال دح ىلإ

 ال امين ةيمسقا دقو نيمألا بولا دليلا اذني ىف ةيلزغملا نسأر ىلع فدك اكو
 : هرارقتساو هتذحوو هنايك ددهي ام لك نم هيمحأ نأب ةهنع ديحأ

 روتسدلا حيقنتب ارمأ ردصأ نأ ىلإ ةبيصعلا فورظلا هذه ىف ارطضم ىسفن دجأ كلذل

 . ١951( ةنس ربمفون نم ١١ روتسد لظ ىف لاحلا هيلإ لصو ام بنجتل

 يأرلاو ةربخلا يوذ نم ةنحل لكشتسو روتسدلا حيقنتب ارمأ تردصأ دقف كلذل»

 روتسدلا حيقنت عورشم نيبخانلا ىلع هللا نذإب صرعنسو ةمهملا هذهب مايقلل

 عبرأ نع ديزت ال ةدم لالخ هرارقإل لبقملا ةمألا سلجم ىلع وأ هيلع ءاتفتسالل

 . «قفوملا هللاو رمألا اذه رادصإ خيرات نم تاونس

 : ةمألا سلجم لحو روتسدلا حيقنتب ايريمأ ارمأ هومس ردصأ مث

 لامآلا نإف اماع رشع ةعبرأ ةبارق روتسدلا اذهب لمعلا ىلع ىضم دقو هنا»
 ةتلغأ تدمحو ةيطارقوميدلا تلغتسادقف(« ققحتت مل هرادصإ ىلع ةدوقعملا
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 لني ملو « سانلا ليلضتو داقحألا ةراثإو قيوعتلاو مدهلا يف تلذب امنإو ءانبلا لجأ نم

 هلدسي ملو المأ هل ققحي مل يذلا عارصلا اذه ىلع قيمعلا ملألا الإ نطاوملا

 ١ . (ةحاح

 : يتلا رمألا انردصأ كلذل»

 :ىلوأ ةدام

 روتسدلا نم « 1819« 175و« ”.٠١1 ةرقف ه5 داوملا ماكحأب لمعلا فقوي

 , 1! ءااوذ# هني ريمفوت سنا نق ردانلا

 )١( يتآلا ىلع روتسدلا نم 65 ةداملا نم ةئلاثلا ةرقفلا صنت :

 ثلث ىلع اعيمج ءارزولا ددع ديزي الو؛« مهريغ نمو ةمألا سلجم ءاضعأ نم ءارزولا نييعت نوكيو»

 «ةمألا سلجم ءاضعأ ددع .

 زواجتي ال داعيم يف ديدجلا سلجملل تاباختنا ءارجإ بجو سلجملا لح اذإو . ىرخأ ةرم بابسألا

 هتطلس لماك لحنملا سلجملا درتسي ةدملا كلت لالخ تاباختنالا ربت مل نإف لحلا خبرات نم نيرهش

 «ديدجلا سلجملا بختني نأ ىلإ هلامعأ ىف رمتسيو نكي مل لحلا نأك ًاروف عمتجيو ةيروتسدلا .

 ةداملا ١1/5 روتسدلا نم :

 رثكأ وأ مكح فذح وأ ليدعتب روتسدلا اذه حيقنت حارتقا قح ةمألا سلجم ءاضعأ ثلثلو ريمألل»

 هيلإ ةديلج ماكحأ ةفاضإ وأ هماكحأ نم :

 هعوضومو حيقنتلا أدبم ىلع ةمألا سلجم مهنم فلأتي نيذلا ءاضعألا ةيبلغأو ريمألا قفاو اذإف «

 مهنم فلأتي يذلا ءاضعألا يثلث ةقفاوم هرارقإل طرتشتو « ةدام ةدام حرتقملا عورشملا سلجملا شقان

 هرادصإو هيلع ريمألا قيدصت دعب الإ كلذ دعب ًاذفان حيقنتلا نوكي الو 2 سلجما ٠ ءانتتسالاب كلذو

 روتسدلا اذه نم 1166 نيتداملا مكح نم 1

 ديدج نم هضرع زوجي الف حيقنتلا عوضوم ثيح نم وأ أدبملا ثيح نم حيقنتلا حارتقا ضفر اذإو

 تاونس سمخ يضم لبق روتسدلا اذه ليدعت حارتقا زوجي الو . ضفرلا اذه ىلع ةنس يضم لبق

 ح . «هب لمعلا ىلع

 ه١١



 :كيئاك ةدام

 سلجم ةلوخلا تاصاصتخالا ءارزولا سلجمو ريمألا ىلوتيو , ةمألا سلجم لحي

 : روتسدلا بجوعع ةمألا

 :ككلاك ةدام

 . ةيريمأ رماوأب اهرادصإ ةرورضلا دنع زوجيو « ةيريمأ ميسارمب نيناوقلا ردصت

 :كعبار ةدام

 بويعلا يفالتل روتسدلا حيقنت يف رظنلل يأرلاو ةربخلا يوذ نم ةنجل ليكشت

 ةدحو ىلع ظافحلاو ميلسلا يطارقوميدلا مكحلا ريفوتو يلمعلا قيبطتلا اهرهظأ يتلا

 ءارغلا ةيمالسإلا انتعيرش حور عم اقفتم حيقنتلا نوكي نأ ىلع « هرارقتساو نطولا

 . ةليصألا ةيتيوكلا ةيبرعلا انديلاقت نع اذوخأم

 :ةسماخ ةدام

 ؛؟ايليكشت ؛ت خيرات نم روهش ةتس لالخ اهلمع نم يهتنت نأ حيقنتلا ةنحجل ىلع

 لبقملا ةمألا سلجم ىلع وأ هيلع ءاتفتسالل حيقنتلا عورشم نيبخانلا ىلع ضرعيو

 . تاونس عبرأ نع ديزت ال ةدم لالخ هرارقإل
 , ")نوت سطسغأ 4

 ةفاضإب ايريمأ ارمأ هسفن مويلا يف ردصأ لب « حيقنتلاو لحلاب هومس فتكي ملو
 زواجتت ال ةدمل ةديرجلا ليطعت» ءارزولا سلجم زوجت تاعوبطملا نوناق ىلإ ةديدج ةدام

 نأ وأ ةيبنجأ ةئيه وأ ةلود حلاصم مدحت اهنأ تبث اذإ اهصيخرت ءاغلإ وأ نتنسلا

 يتلا دودحلا ىف ةيفرعلا ماكحألا مايق ءانثأ الإ روتسدلا اذه ماكحأ نم مكح يأ ليطعت زوجي ال»

 ةناصحب ساسملا وأ ءانثألا كلت يف ةمألا سلجم داقعنا ليطعت لاح يأب زوجي الو , نوناقلا اهئيبي

 ظ . «هئاضعأ

 )١( ص ؛ ةئلاثلا ةعبطلا ,. تيوكلا تأدب انه نم « متاحلا هللادبع  - 45١؛15ص .
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 ةهج وأ ةلود ةيأ نم تلصح اهنأ نيبت اذإ وأ ةينطولا ةحلصملا عم ضراعتت اهتسايس
 وأ ةجح ةيأ تحتو ببس يألو تناك ةروص ةيأ ىف ةدئاف وأ ةدعاسم وأ ةنوعم ةيبنجأ

 0 ةرازو نم نذإ ريغب 000 ةيمست

 . رهشأ ةثالث 56 هل

 ةقفاوم لبق ةيبنجأ ةئيه وأ ةلود نم نايب وأ نالعإ يأ رشن ةديرج 000 3

 نكت مل ثيح ) "نشل ءانبأ ىلع ةقعاصلاك تا هذه 0

 ةزاجإلا ءانثأ ةدكار تناك ةيساسسلا ءاوجألا نأ اضويضخكو ) ةحضاو لحلا اذه بابسأ

 ةيقيقحلا نابسألا نع لءاستي عيمجلا لعج ام اذهو « كرابملا ناضمر رهشو ةيفيصلا

 ةيطفنلا ةدهاعملا ءاغلإ يف سلجلا حان ببسب اهنأ مأ ؟ةيجراخ بابسأ يه له. اهل

 ؟اهيف
 ةيعامتجالا نوؤشلا ريزو ماق « ءاوجألا ىلع رطيست ةمدصلا ةلاح تناك امنيبو

 مهرذحو ماعلا عفنلا تايعمج تادايق ءاعدتساب ملاسلا حابص ملاس خيشلا لمعلاو

 نطولا ةديرج قالغإب ةطلسلا تماق اضيأ « ةريخألا تارارقلا هاجتا لعف دودر يأ نم

 110 يشأ هنالك هزم ةلاعرلاو ةقارلاو فهلا ةعيلطلا كتالخيمو روق ةذلا ةيقوملا

 ؟!تيوكلا لهأ نوهجاوي فيك

 لالخ نم ةيساقلا تءارجإلا هذه ريربت دمحألا رباج خيشلا ءارزولا سيئر لواح

 : اهيف لاق ةملك

 يف ةلماعلا  اهتاذ نم ةعبانلا ةيلوؤسملاب مستت مل نإ اهل ةميق ال ةفاحصلا ةيرح»
 انتاقالع زيزعت ىلع لمعلا ةفاحصلا تايلوؤسم نم نإو؛ يلا ريمضلا ةباقر لظ

 ةيرح قالطإ نإو ءاهنم ةقيدصلاو ةقيقشلا ةصاخبو « ملاعلا لود عم انتاقادصو

 )١( 447صص « ةئلاثلا ةعبطلا « تيوكلا تأدب انه نم « متاحلا هللادبع .

 ةثلاثلا ةعبطلا ء تيوكلا يف يسايسلا روطتلل لخدم «راجنلا ماغ. د (؟) « ص”٠١7 .

 48ص . تيوكلا يف ةينطولا ةكرحلاو يندملا عمتجملا « سريدملا حالف . د (؟) ١ .
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 لمعت « نطولا نع ةبيرغ ضارغأ ةمدخل ةعيط ةادأ فحصلا ضعب نم لعج ةفاحصلا

 . «نتفلا ةراثإو تاهافتلا رشنو ةضرغملا تاعئاشلا جيورتو عمتجما دايس ال

 . انتفاحص ىلإ عارصلا اذه اولقني نأ نيريثكلل تحاتأ دق ةلوؤسملا ريغ ةيرحلا نإ)

  اهبرأمل هترخس ةئف لبق نم يطارقوميدلا انماظن 00 اذكهو ؛ نتفلا قلخ نيلواحم

 ىضوفلل ةليسو انتيطارقوميد تحبصأ ىتح ًايركف ًاباهرإ هلالخ نم تضرفو

 . «ةيلوؤسماللاو

 ديري نم لك مزحب ترمس ايكو ارك هلأ ةيرق الو دحأ ىلع دقحن ال اننإ»

 يللا هبعشو نمآلا دلبلا اذهل رشلا

 دوعولاو ةيباجيإلا رابخألا اهلالخ نم رشنت ةيمالعإ ةلمحب ةموكحلا تماق مث

 تاني لاتفعمار عفرو ؛ ةينكسلا تامدخلا ريفوت يف عسوتلاو) ةشيعملا ئوتنيم عفرب

 ةدعاصلا ةينيدلا بازحألا ةلاهتتوبا ىلع ةموكحلا تزكر اه : «راخدالاو فيلستلا

 ةعيرشلل ًاقفو متيس هريوطتو روتسدلا حيقنت نأ ىلع زيكرتلا لالخ نم دالبلا يف
 نورشتني» اهلاجر أدبف ةموكحلا عم فلاحتلل بازحألا هذه عفد ام اذهو « ةيمالسإلا

 « ةيطارقميدلا «سجر» نم هنوؤربيو مالسإلا ىلع ةريغلا ءادر نوسبلي سانلا نيب

 زورب ىلإ - ةرورضلاب - يدؤي يطارقميدلا خانملا نأ سانلا عور يف اولخدُي نأ نولواحيو
 يف مالسإلاو ةوعدلا لبقتسم ىلع رطخ لكشي كلذ نأو «رفاكلا دحلملا» راسيلا

 سلجم ةيوضع يف يجحلا فسوي حالصإلا ةيعمج سيئر كراش» دقو « !")«دلبلا
 اناكا ل لا 07

 يحص ضراعل ملاسلا حابص خيشلا ضرعت لحلا ىلع رهشأ ةثالث نم لقأ دعبو
 يف يقو ) مزاللا جالعلا يقلتو ةيبطلا تاصوحفلا ءارجإل ندنل ل هرثإ ىلع رفاس

 داعف ؛ ؛ اليوط تيوكلا يف قبي مل هنكل /١917 سرام فصتنم ىف هتدوع ىتح ندنل

 )١( ص « م1110 - ١197تيوكلا يف يطارقميدلا عارصلاو يسايسلا كارحلا , يبيتعلا ناحيف . د ١1١

 517”ص ١ .

 ا

 . 144ص , م٠194 - ١97١تيوكلا يف يطارقميدلا عارصلاو يسايسلا كارحلا , ىبيتعلا ناحيف . د (*)
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 رهشأ ةثالث نم لقأب هتدوع دعبو « ربوتكأ ىف تيوكلا ىلإ داع مث ءويام ىف ندنل ىلإ
 . ناقفنلا نع هبلق فقوتو ضرملا هيلع دادزا
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 5 ١-0 . 2 هع رعوع مسيوم تندفع دع كلبي عم هيمي يل دم سمسم سابا سل 94 د نم 2

 لي 0 3

 ةيلاملا هتاصصخم ضفخي هلعج مج عضاوتب ملاسلا حابص خيشلا زيت

 (ةيتيوكلا ماعلا يأرلا)

 هل لسرأ ملاسلا حابص خيشلا نأ ةبسانملا هذه يف بيطخلا دمحأ روتكدلا ركذيو

 نأ ديرأ ال انأ : لوقيو كيلع ملسي ملاسلا حابص)» : هل لاقف هتافو ليبق سوبدلا فيان

 لح مت يدهع ةياهن يفو تاباختنالا ريوزت مث يدهع ةيادب يف هنأ خيراتلا لجسي
 1١(؟تيوكلا لهأ نوهجاوي فيك يدالوأ نأل « سلجملا

 رباج خيشلا هدهع ىلوو هتخأ نبا ىلإ مكحلا لقتنا حابص خيشلا ةافو دعب

 . تيوكلل رشع ثلاثلا مكاحلا حبصأ كلذبو , حابصلا رباجلا دمحألا

 )١( ص « ةيناثلا ةعبطلا « ةلودلا ىلإ ةرامإلا نم : تيوكلا ء« بيطخلا دمحأ.د !59 .
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 تلاثلا لصفلا

 دمحأ لا رباج





 نإو , جاومألا يف ةحابسلا ريغ ظافلألا يف ةحابسلا نإ»
 . «جوملا طسو امنإو ئطاشلا ىلع تسيل تيوكلا ةنيفس

 ١199٠( رياني « تيوكلا ريمأ ء دمحألا رباج)

 تعدو 2. ١ةال/ا/ ماعلا ءاضقنا عم

 حابصلا ملاس حابص خييشملا اهريمأ تيوكلا

 رباج خيشلا ديدجلا مكاحلا تلبقتساو
 ١ ماعلا نم لوألا مويلا يف حابصلا دمحألا

 ؟ دعب 5 ماعلا يف رباج دلو .ديدجللا

 ١ .« مكحلل هدلاو ملست نم تاونس سمخ

 ىف بابشلا ىتح ىلوألا هتاونس ىضمأ

 ةنيدم يف هنع الثم هذمتعا يذلا هدلاو فنك

 يفوت اوه. ماعلا يفو . ةيطفنلا يدمحألا

 5 هللادبع خيشلا هلاخ علا مكحلا لقتناو هذلاو

 ظ . ملاسلا

 قيرطلا حاسفإ تررق رادقألا نأ اصوصخو

 ىفف « ةلودلا ىف ةمهملا هتناكم ؤوبتل همامأ

 هللادبع خيشلا تيوكلا رداغ ١ ماعلا ىفو . ملاسلا دهف خيشلا ىفوت ١44 ماعلا

 بابش مامأ لاجملا يسايسلا دهشملا نم نيبطقلا باحسنا حسفأ دقو « حابصلا كرابملا
 ةسائرو دهعلا ةيالول لوألا حشرملا رباج لعج ام اذه رومألا مامز ملستل ةرسألا

 خيشلا رخآلا هلاخ ىلإ مكحلا لاقتناو ملاسلا هللادبع خيشلا هلا ةافو روف ءارزولا
 ءانثأ ةحوارتم تارتفل ًايلعف تيوكلا مكح رباج خيشلا نأ انه ركذلاب ريدجلا , حابص
 . دالبلا جراخ ةرركتملا هجالع تالحر يف ريمألا بايغ

 ءوذهب ما ىذلا تماصلا لجرلاب رباج خيشلا ةيناطيربلا ريراقتلا تفصوو

 حابصلا كرابملا رباجلا دمحألا رباج خيشلا
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 نم ًادحأ نكل « «تالئاعلا ءانبأو راجتلا هديري ام ىلإ ًاضيأ عمتسيو ةرسألا ءارآ ىلإ

 م ةيخت بو وردك قالقلا ةيمسز ةنهذأ قرود ام لربع نيكتلا لقول الزم
 ةرامإلا دنسم دمحألا رباج خيشلا ملستبو « («هديب ةلودلا زوما ريغش ينس عيمجلا

 بئان بصنم لغشي ناك يذلا ىلعلا رباج خيشلا ول ًايئاقلت ةموكحلا ةسائر تلقتنا

 ةسائرو دهعلا ةيالول أظح رفوألا حشرملا يلعلا رباج خيشلا حبصأ اذهبو « ءارزولا سيئر
 رومأ يف فرصتي ناكو راظتنالا يف دهعلل بلو هسفن ربتعي» ناك هنأ ايوصخو « ءارزولا

 نيساسلا نم ليج دييأتب) ىلعلا رباج عتمت نم مغرلابو « «ساسألا اذه ىلع ةلودلا

 لبق نم ًابوبحم نكي مل هنأ الإ «تيوكلا يف ةريبك لئابق نيب مارتحاب»و «ىمادقلا

 ةمزألا دعب او . «نييلصألا تيوكلا ءانبأ نيبو ةمكاحلا ةرسألا يف نوريثك»

 . نيقباسلا نيفرطلا ذوفن ميجحن ىف ىلعلا رباج خيشلا اهيف حج يتلا ( )١9515( ةيرازولا

 هل دعت ملو ةيوقلا ةقرولا هذه ىلعلا رباج دقف ١975 ماع ىف نامربلا لح»ب هنأ الإ

 عيراشم ربع اهيلع ة ةرطيسلا نم ديدجلا ريمألا نكمت يتلا ةيلبقلا عم هتاقالع ىوس

 ا !(ةمنق دوعوو قافنإو

 لاقو دهعلا يلو رايتخال حابصلا ةلئاع دارفأ» دمحألا رباج خيشلا عمج اذكه

 هللادبعلا دعس يناثلاو ىلعلا رباج لوألا ةلئاعلا ىلع ءامسأ ةثالث حرتقي هنا مهل
 فقو ىناطيربلا ريفسلا ةياور قفوو . رايتخالا مهيلع نأو دمحألا حابص ثلائلاو

 لبق بصنملا دعس خيشلا يلوت هدييأتو بصنملاب هدهز انلعم روفلا ىلع دمحألا بص

 دارفأ هعبتو رسلا ةملك ربتعا ام هل هءالو نلعيو دعس خيشلا لبقيل ًاروف هجوتي نأ

 ككشي»و « «نيلبقملاو نيئنهملا رخآ ناك يذلا ىلعلا رباج خيشلا ةشهد طسو ةلئاعلا

 ةرسألا دارفأ نم رع يروا رب نب درع دمحألا حابص نوكي نأ يف ريفسلا

 عامتجالا لبق لعفيس امل «ةفورب» ىرجأ هنأو دمحألا رباج خيشلا عم ايفو

 رايتحا اهب مت يتلا ة ةقيرطلا» يلعلا رباج خيشلا بجعت مل لاحلا ةعيبطبو ,(«مساحلا

 0 ريفألا ىلا ريدر نجم عقو هنأ ربتعاو « دهعلل ًايلو هللادبعلا دعس

 0709-1-18 8-1١-7٠١9 «رامخلا دئار , ؛يناطيربلا فيشرألا قئاثو» « ةيتيوكلا سبقلا ةديرج(١)
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 يلعلا رباج ىطعأ امن ءارزولا سيئر رايتخا ديدجلا ريمألل ةيلاتلا ةوطخلا تناكو»

 ًاضيأ بصنملا اذه نأ الإ . «ذهعلل ايلو دعس خيشلا رايتخاب هدقف يذلا لمألا ضعب

 يترازو ىوس يلعلا رباج خيشلا مامأ حبصي ملف ء دعس خيشلا بيصن نم ناك

 نأ حضاولا نم ناك اذهبو «٠ ًاضيأ امهنم يأ ىلع لصحي مل هنكل عافدلاو ةيلخادلا

 ا يحل لوا ا عرج

 0 ديدح نم ديب ةلئاعلا رومأ كسمي دمحألا رباج ريمألا نأ ىنعي « دارأ امك

 الو «كرابموبأ» دي ةفاظنو ةهازن نولضفي نيذلا تيوكلا لهأ نم نيرثؤملا ضعب ةبغر

 خيشلا مامأ قبي د مل اذهبو ؛ «عيمجلا حلاصم مرتحا املط قلطملا همكح دييأتب نوعنامي

 ) مالعإلل ريزوو ءارزولا سيئرل لوأ بئانك قباسلا ةبصنم ىلع ظافحلا ريغ ىلعلا رباج

 عم ؛ ةلئاعلا كسامت ىلع ًاظافح بصنملا ىف ءاقبلا هل» دهعلا يلوو ريمألا دارأ دقو

 بئانلا بصنم ىف دمحألا حابص خيشلا نييعت ربع هحناوج ةصقصق ىلع ديكأتلا

 هنأ ساسأ ىلع» «دعس خيشلا رايتخا يف هرود دعب اصوصخ « «ءارزولا سيئرل يناثلا

 مث نمو 0 (ركيام غنيك) «كولملا عناص»

 «اضيأ حابص خيشلل مالعإلا فلم فيلكت

 ةظفاحملل ةيلخادلا ىوقلا تانزاوت بيترت ةداعإ ىلإ فدهت تارييغتلا هذه تناك

 رثكأ نم ناك قباسلا ماعلا نأ ةصاخو ؛ ريدقت لقأ ىلع ةيسايسلا ةدايقلا رارقتسا ىلع

 ثالث 117 ماعلا دهش دقف . ىنمألاو يسايسلا ىوتسملا ىلع ًابارطضا ماوعألا
 ات ةرئاط ينانبل فطخ وينوي يفف « تيوكلاب ةقالع اهل تارئاطل فطخ تايلمع

 فطخب نوينيطسلف ماق ويلوي يفو ٠ تيوكلا ىلإ ةهجتم تناك طسوألا قرشلا ناريطل

 نوجسلا يف لقتعم ٠٠١ نع جارفإلاب ةبلاطملل توريب ىلإ ةهجتم ةيتيوك ةرئاط
 تناك ةيناباي ةرئاطل رمحألا شيجلا فاطتخا دهشف ربوتكأ امأ « ةيروسلاو 0

 اوبلط اذإ لاملا مهحنمتو نييباهرإلا عم ضوافتت تيوكلا تناك»و ) تيوكلا ىلإ ةهجتم

 دز فكل كابلطح نم ايم ريتك اذإ وضل رسيواطل ق نودورو اه سولو

 نيفرطتملا نم ةريبك ةبسن دوجو» ببسب نداهملا ىولسألا اذه ةموكحلا تكلس

 )١( رامخلا دئار « «ىناطيربلا فيشرألا قئاثو» « ةيتيوكلا سبقلا ةديرج « 15:0:9-1-15 7011-1-17
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 داعو نانبل يف بردت مهضعب نأ اهوصح نمل ديدن نولثمي نيذلا نيينيطسلفلا

 يذلا ليصفلا نم ةديدج رماوأ رودص راظتناب تيوكلا ىف يداعلا هطاشن فانئتسال

 ا : اميل نيس

 دودحلا ةمزأب ةقلعتملا ةيقارعلا ةيتيوكلا تاثداحملا لشف 191 ماعلا دهش ًاضيأ
 دادغب دمحألا حابص خيشلاو هللادبعلا دعس خيشلا راز دقو « نيدلبلا نيب نمألاو

 . ةيباجيإ ةجيتن يأ اققحي مل امهنكل رومألا لح ةلواحن

 ةعقاو ةقيقح تحبصأ
 عيقاوتلا عمج ةلمح «نيملسملا ناوخإلا ةعامج» تمظن» يلخادلا ديعصلا ىلع

 حبصتل روتسدلا نم ةيناثلا ةداملا ليدعتو «يمالسإ روتسدب» بلاطت ضئارع ىلع

 5 (؟)««عيرشتلل يسيئر عجرماا نم «عيرشتلل يسيئرلا عجرملا ةيمالسإلا ةعيرشلا»

 روتسدلا حيقنتب اهتبغر تللع يتلا ةطلسلا نم رشابم ريغ عيجشتب كرحتلا اذه ءاج
 انديلاقت نع اذوخأم ءارغلا ةيمالسإلا انتعيرش حور عم اقفتم حيقنتلا نوكي» نأ ىلع

 زايعلاو ةطاسلا خيرر فلاتلا اذه ينس لاذ: ةعبظب نأ! ةليعألا فيولا :ةسرعلا

 ةيضقلاب طيحملا ديدهتلاب هروعش دعب ًاصوصخ ؛ يموقلا رايتلا عدص بأر يف ينيدلا

 هئاقلإو (؟!ليئارسإل تاداسلا رونأ دمحم يرصملا سيئرلا ةرايز ةجيتن ةينيطسلفلا
 ::ةيف لاق نليئارسإلا تشيدكلا قف ايسامخ اباطخ

 لكب مكل لوقأ انأو « ملاعلا نم ةقطنملا هذه يف انعم شيعلا نوديرت متنأ»
 . «نامألاو نمألا لكب اننيب مكب بحرن اننإ صالخإلا

 ملاعلا اهب فرتعا . ةعقاو ةقيقح تحبصأ ليئارسإ نأ ةرم نم رثكأ تنلعأ دقلا»

 . «اهدوجو ةيامحو اهنمأ ةيلوؤسم مظعألا ناتوقلا تلمحو
 نع اضيأ اولختت نأو «وزغلا مالحأ نع ايئاهن اولختت نأ مكيلع نأ مكل لوقأ)

 . «برعلا عم لماعتلل ةليسو ريخ يه ةوقلا نأ داقتعالا

 )١( «رامخلا دئار . «يناطيربلا فيشرألا قئاثو» « ةيتيوكلا سبقلا ةديرج 5١0١91-1-15١ .

 6ص « ةيناثلا ةعبطلا . تيوكلا يف نيملسملا ناوخإلا ةعامج « سريدملا حالف . د (؟) .

 . 8١١ص ءرخآلا يأرلا : تيوكلا , يسيفنلا هللادبع . د (؟)

 . 7١ ص « تيوكلا يف ةينطولا ةكرحلاو يندملا عمتجملا ء. سريدملا حالف . د (4)



 قافتا « مالسلل شطعتملا ملاعلا ىلإ هفزن فينج يف مالس قافتا ىعم اوروصت»

 /!”  ماع تلتحا ىتلا ةيبرعلا يضارألل يليئارسإلا لالتحالا ءاهنإ ىلع موقي مالس

 هقح كلذ يف امب ريصملا ريرقت يف هقحو ينيطسلفلا بعشلل ةيساسألا قوقحلا قيقحت

 دودج لخاد مالس ىف نسيعلا" يف ةقطنملا لود لك قح اغلاث « هتلود ةماقإ يف

 اقط اهتم اميف فناقذاتعلا ةرادإب ةقطنملا لود لك مزتلت نأ اغئاوت . . ةنومضملاو ةنمآلا

 لحو ةوقلا ىلإ ءاجتلإلا مدع ةصاخ ةفصبو ةدحتملا مألا قاثيم ئدابمو فادهأل

 . «ةقطنملا يف ةمئاقلا برحلا ةلاح ءاهنإ ًاسماخ « ةيملسلا لئاسولاب مهنيب تافالخلا

 يدايقلا اهرودل رصم نادقفب كلذ ببستف ةردابملا هذه ةيبرعلا ريهامجلا تضفر

 تأدب» يتلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ربكأ ةصرف غارفلا اذه حاتأو , ةقطنملا يف

 ىبرعلا ملاعلا ةدايق نع يبسنلا رصم نايغ دعب ةيلودلا اياضقلا يف رود بعل لواحت

 ملاعلا تارارق يف ريثأتلل ةيلاملا اهتوق» ةيدوعسلا تمدختسا دقو « «تاداسلا ةردابم رثا

 تناك ىتلا لودلا وأ اهئادعأ ةهجاوم ىف اهدمتعت تناك ىتلا ةسايسلا دييأتل ثلاثلا

 لاملاو راوحلا ةسايس عبتت ام ةداع ضايرلا» نأ ًاصوصختو « ؛اهعقوم نع اهتحازإ لواحت
 ةيلاملا ريزو عفد ام» اذه . «هقرشم ىلإ يبرعلا برغملا نم دييأتلا ىلع لوصحلل
 ةيدوعسلا ةنزاوملا يف لاوتمألا هذه ريثأت حبست ضارتخغالا ةلواحا يلا يدرعيبلا

 . 7١(طفنلا رعس رايهنا عم ًاصوصخ

 يدبألا فيلحلا
 ناريإ هاش ىلع يكيرمألا دامتعالا زيزعت يف ةدايقلا نع رصم داعتبا مهاس اضيأ

 ةيجراخلا ريزو نأ ىتح « ةقطنملا يف ةيسايسلا اهتادنجأ ضرف يف يولهب اضر دمحم
 نإ لب « «يدبألا فيلحلاو ردانلا ميعزلا» بقل هيلع قلطأ رجنسيك يرئنه يكيرمألا
 تارابختسالا زاهج تاليلحت ىلع اهدامتعا لالخ نمو ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو
 نأو . . . هاشلا ةدايق 00 رارقتسا» هلالخ نم عقوتت ًاريرقت تبتك (014) 00

 مل تاءاعدالا هذه نأ ل (")«لخادلا يف ةيدج تاديدهت الب ناريإ مكحي هاشل

 , "1-15-73١١9 ؛رامخلا دئار « «ىناطيربلا فيشرألا قئاثو» « ةيتيوكلا سبقلا ةديرج(١)

 (2) داعمطعم اكلمجعت, [؟ظذا 1: آذر '!انكل عزل, ةطل ث7ع71225 ةناان1ع, 2طةعع 8,11
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 : يناريإلا يموقلا لخدلا يف ًاديج اومن ةرتفلا كلت تدهش دقف « ةبولطملا ةقدلاب عتمتت
 هتيشاح ىلع هاشلل دودحملا ريغ قافنإلا ببسب ترخبت ام ناعرس لاومألا نكل»

 ىتحو نانبلو جيلخلا يف فحصل دودحملا ريغ عفدلاو ةحلسألا ءارش ىلعو « هتناطبو

 . ةلودلا ةينازيم يف ريبك زجعب طرفملا قافنإلا اذه بيست دقو« «مذلا ءارش ةلواحم

 عيراشملا نا امك « ةئاملا يف ١١" ىلإ تلصو ةبسنب مخضتتلا ةدايز ىلإ ىدأ ام اذه
 ببسب ةرصاقو ةلطاب تناك ءابرهكلاب ىربكلا ندملاو ةمصاعلا ديوزتل ةيساسألا

 | 000 ةيلاع تاطحم ميلست نود نم لاومألا بهن يذلا داسفلا

 ىلع ةمقنلا ةقايوروب ("؟ 1 نيطيحم او هاشلل ىلاملاو يرادإلا داسفلا ببست اذكه

 ربع راصنألا دينجت ىلع ةضراعملا ةردق ىف دازو ةيعامتجالا اهتاسايسو ةمكاحلا ةقبطلا

 ١917/8 ماعلا ةيادب عمو « «رقفلا ةبسن عافتراو ساسحلا يعامتجالا رتولا ىلع برضلا
 رصنعلا زورب نم مغرلابو . اهقاوسأو نارهط عراوش حاتبجت ةدشاحلا تارهاظملا تناك

 ىناريإلا بعشلا تائف فلتخم نم لكشتت تناك اهنأ الإ . تارهاظملا هذه ىف ىنيدلا

 نم ةلفتم هليل » الوفي نيا قو( راعتعلا يما ستتلاو ةيفقتملاو لامغلاو لالا
 تناك ىتلا ةينمألا هتزهجأو هاشلا تاديدهت كلذب نيدحتم ىندملا نايصعلا تاكرح

 يتلا طئارشلا ضعب» ىلع نيرهاظتملا لوصح دعب ةصاخ . ةيشحوب نيرهاظتملا عمقت
 ملظلا ةمواقم ىلإ قرطتت ىتلا نينمؤملا هراصنأل هتاميلعت ينيمخلا مامإلا اهيلع لجس
 ةهجاوم ىف ىربكلا ةوقلا مالسإإلا يف ىرتو ؛ 0 ا مازتلالاو يعامتجاالا

 1! نايططفألاو نامرحلاو تبكلا

 نأ ًاصوصخو «راوثلل ةريبك ةيونعم ةعفد ءاطعإ يف 556 قيس نكت هان
 نم هيفن مث هنجسب هاشلا ماق امدنع تاينيتسلا ةيادب ذدنم ةرمتسم هاشلل هتضراعم

 بارضإ ىلإ» اوعد ف « راوثلا ىلع ربكأ لكشب ريثأتلا يف نيدلا لاجر أدب اذكه « ناريإ

 نمو رانلا قالطإ نع نيلوؤسملا ميدقت متي ىتح قفارملا قالغإو ةعمجلا تارهاظتو ماع

 لعج وه انييناسنأ أطرش اوعضوو» « «(ةيمالسإ ةمكحم مامأ لوثملا ىلإ كلذب مهرمأ

 عيرشتل مهنم ةنجل فيلكتو دالبلل ًاروتسد . هنورسفي يذلا بولسألابو , مالسإلا

 94١١٠-؟-ه .رامخلا دئار , «ىناطيربلا فيشرألا قئاثو» « ةيتيوكلا سبقلا ةديرج(١)

 (2) 51عمطعم اكلمجعومر, [طخاكا: [مهمر '!ان1لءال, ةقل فصتعر1ءمنذ ةلاانت ع, 208م 12, 13

 00 لا للا ل .رامخلا دئار ) «ىناطيرمبلا فيشرألا قئاثو» 2 ةيتيوكلا نقلا ةديرج('9)
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 عئاض هنأكو ادب» دقف هاشبا امأ . «هأشلا لاجر نم دحأ نم لخدت نود ديدج روتسد

 تاحارتقا نإ عمتسيو هرصق ىف عرس نو حبصأ هنأو ؛ لعفي اذام فرعي ال

 ضعبب مايقلا لواح دقو , (دحأب قثي نأ نود نم « هتجوز اهوضخا هنم نيبرقملا

 فالأ حارس قالطإو كافاسلا زاهج سيئر تامدخ ءاهنإ لالخ نم تاحالصإلا

 سيئرلا تاحيرصت اضيأ هعفنت ملو « عفني مل كلذ لك نأ الإ نييسايسلا نيجاسملا

 تاونسل ةطلسلا يف هءاقب عقوتت تناك يتلا هتزهجأو رتراك يميج يكيرمألا

 دقو « هل ةبسنلاب ةحضاو ةروصلا تناكف نارهط يف يناطيربلا ريفسلا امأ !١ ةمداق
 حبصأ تقولا نأو هتياهن ىلع فراش هاشلا مكح نأ دقتعأ» : هيف لاق اير هتك

 عم لماعتلاو نوناقلا ذيفنتل يعيشلا بهذملاو مالسإلا قئنتعت ةلود ةدالو يشل ايرق

 ٍ )1 1 ساسألا اذه ىلع برغلا

 هاشلا رداغ امدنع ١91/4 رياني نم رشع سداسلا يف ريفسلا تاعقوت تققحمن

 عاطتسا ام لك هعم ًابحطصم « جراخلا يف جالعلا يعادب ناريإ يولهب اضر دمحم

 لوألا يفو ؛ هدلاو نامثج مهيف امب هتلئاع دارفأل ةفاضإلاب « ةنيمث تاينتقم نم هلقن

 نييالم ةثالثب مهريدقت مت نييناريإلا نينطاوملا نم دوشح تلبقتسا ١91/4 رياربف نم

 نم ةليوط تاونس دعب هنطو ىلإ داع يذلا ينيمخلا هللا ةيآ يحورل مهميعز ةمسن

 تناك يتلا رايتخي ةموكح تراهنا هلوصو نم ةليلق مايأ دعبو , !'7ىفنملا يف لقنتلا
 هيف تّوصي ماع ءاتفتسا ءارجإب ةيناريإلا تاطلسلا تماق كلذ دعب «هاشلا لثمت
 اهمكحي ىتلا ةيروهمجلا ماظن ىلإ يلاحلا ماظنلا نم لاقتنالا يف هتبغر ىلع بعشلا
 تزواج ةقحاس ةبسنبو ةقفاوملاب ءاتفتسالا ةجيتن تءاج دقو « ىمالسإ روتسد

 0. ؟نوملا

 لماشو لداع مالس
 ةيرصملا مالسلا تاضوافم تجوت ؛ طسوألا قرحشلا نم رخآلا بناجلا ىلع

 (1) ذاعمطعم اكلصجعي, [لطخاخ 1 : [ءقمر !ان11ءال, ةطل مع ءونو نا انعر 2ةعع 12

 , 19-7-7١١9 5-7-07:9 رامخلا دئار , «ىناطيربلا فيشرألا قئاثو» « ةيتيوكلا سبقلا ةديرج (؟)

 (3) ذؤعمطعم اكلم عر, [ 185181: [مقمر !ن11عءال, ةصل ثلا عزل ع5'2 ؟انأان1ع, 23عع

 . يناريإلا روتسدلا (4)
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 نسرام نف نيرشتغلاو:نسالاسلا يف (ديفيد بماك» ةدهاعم ىلع عيقوتلاب ةيليئارسإلا

 : ىلع ةيقافتالا هله تصن دقو « 4

 ةساملا ةرورضلاب امهنم اعانتقا ليئارسإ ةلودو ةيبرعلا رصم ةيروهمج يتموكح نأ
 ١47 نمألا سلجم يرارقل اقفو طسوألا قرشلا يف مئادو لماشو لداع مالس ةماقإل
 هيلع قفتملا طسوألا قرشلا يف مالسلا راطإب» امهمازتلا ديدج نم نادكؤت ذإ 58و

 راشملا راطإلا نأ ناظحالت ذإو « 1917/8 (لوليأ) ربمتبس ١7 يف خرؤملا «دفيد بماك ىف

 اضيأ لب ء. بسحف ليئارسإو رصم نيب سيل مالسلل اساسأ نوكي نأ هب دصق امنإ هيلإ
 دادعتسا ىلع نوكي نمم -هصخي اميف لك- برعلا اهناريج نم يأو ليئارسإ نيب
 ةلاح ءاهنإ يف امهنم ةبغرو « ساسألا اذه ىلع اهعم مالسلا لجأ نم ضوافتلل

 . نمأ يف شيعت نأ ةقطنملا يف ةلود لك هيف عيطتست مالس ةماقإو امهنيب برحلا

 قيرط يف ةماه ةوطخ ربتعي ليئارسإو رصم نيب مالس ةدهاعم دقع نأب امهنم اعانتقاو

 ةفاكب يليئارسإلا يبرعلا عازنلل ةيوست ىلإ لصوتلاو ةقطنملا يف لماشلا مالسلا

 ةيلمع ىف كارتشالا ىلإ عازنلا يف ىرخألا ةيبرعلا فارطألا ناوعدت ذإو , هيحاون

 . اهب اداشرتساو افنآ اهيلإ راشملا مالسلا راطإ ئدابم ساسأ ىلع ليئارسإ عم مالسلا

 ةدحتملا ألا قاثيمل اقفو امهنيب نواعتلاو ةيدولا تاقالعلا ءامنإ يف اضيأ نابغرت ذإو

 ىلع اتقفتا دق . . ملسلا تقو يف ةيلودلا تاقالعلا مكحت يتلا يلودلا نوناقلا ئدابمو

 دقعب صاخلا راطإلا ذيفنت نم امهتدايسل ةرحلا امهتسرام ىضتقمب ةيلاتلا ماكحألا

 : ليئارسإو رصم نيب مالسلا ةدهاعم

 :ىلوألا ةداملا

 قئاثو لدابت دنع امهنيب مالسلا ماقيو نيفرطلا نيب برحلا ةلاح ىهتنت ١-

 . ةلهاعملا هذه ىلع قيدصتلا

 دودحلا ءارو ام ىلإ ءانيس نم نييندملاو ةحلسملا اهتاوق ةفاك ليئارسإ بحست -؟

 قحلملا لوكوتوربلاب دراو وه امك « بادتنالا تحت نيطسلفو رصم نيب ةيلودلا
 ىلع ةلماكلا اهتدايس ةسرام رصم فنأتستو (لوألا قحلملا) ةدهاعملا هذهب

 نافرطلا ميقي ٠ لوألا قحلملا يف هيلع صوصنملا يلحرملا باحسنالا مامتإ دنع -*

 . (" ةرقف) ةثلاثلا ةداملل اقبط امهنيب ةيدوو ةيعيبط تاقالع



 :كيناثلا ةداملا

 رصم نيب اهب فرتعملا ةيلودلا هوز يه ليئارسإو رصم نيب ةمئادلا دودحلا نإ

 نود كلذو « يناثلا قحلملا يف ةطيرخلاب حضاو وه امك نادتنالا تحن نيطسلفو

 . سمت ال ةنوصم دودحلا هذه نأب نافرطلا رقيو . ةزغ عاطق عضوب قلعتي امب س ايينلا

 ةيميلقإلا ههايم كلذ ىف امب رخآلا فرطلا يض ذارأ ةمالس مارتحاب امهنم لك دهعتيو

 . يوجلا هلاجمو

 :كتلاثلا ةداملا

 يلودلا نوناقلا ئدابمو ةدحتملا مألا قاثيم ماكحأ امهنيب اميف نافرطلا قبطي -

 : ةصاخ ةفصبو « ملسلا تقو يف لودلا نيب تاقالعلا مكحت ىتلا
 هلالقتساو هيضارأ ةمالسو رخآلا ةدايس امهنم لك مرتحيو نافرطلا رقي -

 : ىسايسلا

 لخاد ”يسللا ا نافرطلا رقي -
 اهب فرتعملاو ةنمألا هدودح

 اهمادختسا وأ ةوقلا مادختساب ديدهتلا نع عانتمالاب نافرطلا دهعتي

 تاعزانملا ةفاك لحبو « رشابم ريغ وأ رشابم وحن ىلع رخآلا دض امهدحأ
 : ةيملشلا' لئاسؤلاب اَمنهديَب اشنت قتلا

 لاعفألا وأ برحلا لاعفأ نم لعف رودص مدع لفكي نأب فرط لك دهعتي -؟
 تاوق ةطساوب وأ هيضارأ لخاد نم اهب ديدهتلا وأ فنعلا لاعفأ وأ ةيناودعلا

 وأ نينطاوملا وأ ناكسلا دض هيضارأ ىلع ةطبارم وأ هترطيسل ةعضاخ

 نع عانتمالاب فرط لك دهعتي امك . رخآلا فرطلاب ةصاخلا تاكلتمملا
 لاعفأ نم لعف يف كارتشالا وأ ةدعاسملا وأ ةراثإلا وأ ضيرحتلا وأ ميظنتلا
 رخآلا فرطلا دض ةهجوملا فنعلا لاعفأ وأ مادهلا طاشنلا وأ ةيناودعلا سرحلا

 لاعفألا هذه لثم يبكترم ميدقت لفكي نأب دهعتي امك . ناكم يأ يف
 . ةمكاحملل

 نمضتس امهنيب ماقتس ىتلا ةيعيبطلا تاقالعلا نأ ىلع نافرطلا قفتي -*

 ءاهنإو ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيسامولبدلا تاقالعلاو لماكلا فارتعالا

 لاقتنا ةيرح دض ةضورفملا زيمتملا عباطلا تاذ زجاوحلاو ةيداصتقالا ةعطاقملا
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 رخآلا فرطلا ينطاوم عتمت لفكي نأب فرط لك دهعتي امك . علسلاو دارفألا
 عضوبو ةينوناقلا تاناممفلا ةفاكب يئاضقلا صاصتخالل نيعضاخلا
 نافرطلا دهعتي ىتلا ةقيرطلا (ثلاثلا قحلملا) ةدهاعملا هذهب قحلملا لوكوتوربلا
 يفت عم يزاوتلاب كلذو « تاقالعلا هذه ةماقإ لإ ليصوتلاب اهاضتقم

 . ةدهاعملا هذهل ىرخألا ماكحألا

 :ةعيارلا ةداملا

 ١ - لدابتلا ساسأ ىلع كلذو نيفرطلا الكل نمألل ىصقألا دحلا ريفوت ةيغب «

 يف حيلستلا ةدودحم قطانم كلذ يف امب اهيلع قفتم نمأ تابيترت ماقت

 ألا نم نيبقارمو ةدحتم مأ تاوقو ةيليئارسإلا وأ ةيرصملا يضارألا المتحدة 

 قحلملا ىف تيقوتلاو ةعيبطلا ثيح نم اليصفت ةحضوم تابيترتلا هذهو
 نافرطلا اهيلع عقوي دق ىرخأ نمأ تابيترت ةيأ كلذكو « لوألا . ْ

 قحلملاب ةحضوملا قطانملا يف ةدحتملا ممألا دارفأ زكرمت ىلع نافرطلا قفشي -؟

 بحس نأ ىلعو « دارفألا ءالؤه بحس ابلطي الأ ىلع نافرطلا قفتيو « لوألا

 كلذ يف امب ةدحتملا مثألل عباتلا نمألا سلجم ةقفاومب الإ متي نل دارفألا ءالؤه

 قفتي مل ام كلذو « سلجم اب نيمئادلا ةسمخلا ءاضعألل يباجيإلا تيوصتلا

 . كلذ فالخ ىلع نافرطلا

 : ىلع ةدهاعملل ةسداسلا ةداملا نم سماخلا دنبلا صن دقو

 دوجو ةلاح ىف هنأب نافرطلا رقي ةدحتملا ألا قاثيم نم ٠١ ةداملا ةاعارم عم»

 نإف 2 ىرخألا امهتامازتلا نم يأو ةدهاعملا هذه بحجومب فارطألا تامازتلا نيب ضقانت

 . «ةذفانو ةمزلم نوكت ةدهاعملا هذه نع ةئشانلا تامازتلالا

 يف تجرخو ديدش بضغب ةدهاعملا هذه ةيتيوكلاو ةيبرعلا ريهامجلا تقلت
 نايكلاو يرصملا ماظنلا نيب لصفنملا حلصلا ةدهاعم» ركنتستو ددنت ةمراع تارهاظم

 مدلل ماعلا نيمألا تلسارو «يرصملا ماظنلا لزعب» ريهامجلا تبلاطو ٠ (ينويهصلا

 مالستسالا ةدهاعمل يبرعلا بعشلا ضفر» مهل دكؤتل ةيلودلا تامظنملاو ةدحتملا

 ىلع يرصملا ماظنلا عيقوت تربتعاو ؛ ينويهصلا نايكلاو يرصملا ماظنلا نيب ةدرفنملا
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 هذه نأ كلذك ةركذملا تدكأو « ةيبرعلا ةمألا اهل ضرعتت ةرماؤم الإ وه ام ةدهاعملا
 تاموكحلا تبلاطو « هماظنو تاداسلا الإ مز ال جئاتن نم اهيلع بترتي امو ةدهاعملا
 131 وعامل هذ نم اهفقوم ددحت نأ ةيبرعلا

 ةعماجلا يف رصم ةيوضع قيلعتب ارارق ةيبرعلا تاموكحلا تذختا  لعفلابو
 رابك نم ةعومجم تمدق دقو « سنوت ىلإ ةرهاقلا نم ةعماجلا رقم لقنو ةيبرعلا
 اهيلع قلطأ يتلا ةدهاعملا هذه ىلع ًاجاجتحا اهتلاقتسا ةيرصملا ةموكحلا يف نييدايقلا
 . «تالزانتلا ةحبذم» مسا ليقتسملا ةيجراخلا ريزو

 ريسلا ىلع رارصإو ءافجب اهلباقو تاجاجتحالا هذه يرصملا سيئرلا لبقتي مل

 ةقومرم ةيملاع ةناكم هبسكأ قيرطلا اذه نأ ًاصوصخو « ليئارسإ عم مالسلا برد يف

 . نجيب ميحانم يليئارسإلا ءارزولا سيئر عم مالسلل لبون ةزئاج فصانت نم هتنكم

 نابعش دجسم
 تاماهتا وينوي رهش دهشف . ةلحرملا كلت يف رتوتلاب ةيميلقإلا ةحاسلا تأدب

 ةيداعم ةيئاعد داوم ثبب» تيوكلل رخآ ماهتاو ةيناريإلا دودحلا كاهتناب قارعلل ةيناريإ
 نارهط ةرايزب يتيوكلا ةيجراخلا ريزو ماقو رمألا تيوكلا تكرادت « «ةيمالسإلا ةروثلل

 يفو ؛ ةديدحجلا ةيناريإلا ةدايقلا عم راوجلا نسحو نواعتلا لبس ثحبل ويلوي يف

 ميدقت ركبلا نسح دمحأ ىيقارعلا سيئرلا نلعأ 1978 ويلوي نم رشع سداسلا

 . ةيروهمجلا ةسائر ديجما نيسح مادص هبئان ملستو هبصنم نم هتلاقتسا
 همكح وفص ركعي وأ هسفاني «دق» نم لكل ةيفصت ةلمحب هدهع مادص أدب

 زواجتت نيسح مادص تاحومط نأ عيمجلل حضاولا نم ناكو « مكاحلا بزحلاو قارعلل

 يرصملا سيئرلل افلخ ةيبرعلا ةمألل يساسألا ميعزلا رود بعل ىلإ» هتاعلطتو قارعلا

 : (")صانلادبع لامج لحارلا

 حاجن دعبف « ةيتيوكلا ةحاسلا كيرحت يف تاريغتلا هذه تمهاس لاحلا ةعيبطب

 سابع يعيشلا نيدلا ملاع سأرت اهيلع ةرطيسلا نم نييمالسإلا نكمتو ةيناريإلا ةروثلا
 «ةيعامتجالا ةفاقثلا ةيعمج» ةدايق نم ددع هيف كراش» ناريإ ةرايزل ايبعش ادفو يرهملا

 )١1( «رامخلا دئار« «ىناطيربلا كفيشرألا قئاثو» « ةيتيوكلا سبقلا ةديرج 7111-1-1 312194-1-150 ,
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 يف ةيمالسإلا ةروثلل دييأتلاو يناهتلا دفولا اذه مدق ثيح « ةنسلا نييفحصلا ضعبو

 ةتس نم لقأ دعبو « «نارهط يف ينيمخلا هللا ةيآ ةروثلا دئاق عم ءاقل دقع متو ناريإ

 دجسم ىف ةدشاح تاعامتجا ىلإ « يرهملا سابع نبا يرهملا سابع دمحأ اعد» رهشأ

 عباطب» اهتيادب ىف ةكرحلا تفصتا دقو « «تيوكلا ةنيدم لخاد عقي يذلا نابعش

 وأ تيوكلا يف ةيعيشلا عيماجملا ضعب ىلع رصتقا يذلا روضحلا ةبسنب ءاوس ىفئاط

 نم ديزم حتفب ةبلاطملا لثم تاعامتجالا هذه يف تحرط ىتلا تاعوضوملا ةبسنب

 ثيح نم ةنسلاب نييتيوكلا ةعيشلا ةاواسمو رثكأ تايرح ءاطعإو تاينيسحلاو دجاسملا
 يف ةيدايقلا بصانملا دلقت يف مهقوقح مضهب نورعشي ةعيشلا نأ ساسأ ىلع قوقحلا

 , (7١(ةلودلا

 يف ماعلا يسايسلا عضولا نأ اميس الو . اهل هابتنالا تفل يف ةكرحلا تحجن

 مالعإلا ىلع ةباقرلا ضرفو ةمألا سلجم لح دعب قانتخالا نم يناعي ناك تيوكلا

 اوؤدبو فقوملا ةكرحلا بابش كرادت كلذل هروتسدلا حيقنت نع ةينلا نالعإ عم

 ةحورطملا بلاطملاو اهيف نيكراشملا ةحيرش عيسوت ربع ىمالعإلا اهحاجن رامثتساب
 لمعلاو ةيناملربلا ةايحلا ةداعإو ةفاحصلا ةيرحو ةاواسملاك ةينطولا بلاطملا لمشتل

 تيد نطسشانو !"١ يبطل هيعنا وكلا هك راقت تيما دوز ا كل كيو
 لاح ىفرومألا هيلإ لصت دق امل ةطلسلا هابتنا تفلب ةكرحلا هذه ىف نيرخآ
 هناا فب ةنيناسألا بويلاظ ياني ةكرشلا ايست هيد ايدج ناعم اهرازمشتلا

 يمظنم لبق نم ضفرلاب هجوو ضرعلا اذه نأ الإ» « تاينيسحلاو دجاسملا نم
 بلاطمب ةقالع هل تسيل نابعش دجسم كرحت نأ ساسأ ىلع «نابعش دجسم ةكرح»

 . 1 ةنلبلا نضقتن انلثن ةقيشلا نهتم :ةيطو تلاقم يه اغإ ةيفئاط
 تمدقأ ةيملسلا قرطلاب «نابعش دجسم ةكرح» فاقيإ ىف ةموكحلا لشف دعب»و

 ةكرح» مظنم يرهملا سابع دمحأ لاقتعا ىلع ربمتبس نم عساتلا يف ةموكحلا
 ديزي عمجت يأ عنم ىلع صني يذلاو ةماعلا تاعمجتلا نوناق هتفلاخم «نابعش دجسم

 سابع همامإ عنمو دجسملا ةرصاحمب ةطلسلا تماق مث , «اصخش نيرشع نم رثكأ ىلع

 . ”73١ ص « ةرامإلا ىلإ ةلودلا نم : تيوكلا ؛ بيطخلا 057 د(؟)

 . 37ص . تيوكلا يف ةيعيشلا ةكرحلا ,. سريدملا حالف . د (؟)
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 ةيروهمجلا ويدار نم عيذأ اذه رثأ ىلعو» « ةالصلا ةماقإو دجسملا لوخد نم يرهملا

 ةماقإ ىرهملا سابع ديسلا ىلوتي نأب ىنيمخلا هللا ةيآل نايب نارهط نم ةيمالسإلا

 ةيروهمجلا جراخ اهتماقإب رمأي ةعمج ةالص لوأ يهو تيوكلا يف ةعمجلا ةالص
 لباقملا يف . ةعمجلا ةالص ىف ةكراشملل يتيوكلا بعشلا ينيمدلا اعدو « ةيمالسإلا

 هتلئاع دارفأ عيمجو يرهملا سابع ديسلا نم ةيسنجلا بحس ىلإ ةموكحلا تعراس

 يمظنم نم ةثالث تازاوج بحسو ناريإ ىلإ مهداعبإو 527 مهددع غلابلا

 يف ةعيشلا ةراثإو ةيسايس تاعمجت ميظنت ةمهتب «نابعش 0 ةكرح)»

 الكويت١70(

 ةعيرالاراطخألا

 عم نمازتلاب تاعمجتلا نوناق قيبطت يف ةطلسلا ددشت ةقحاللا مايألا تدهش

 , فالأآلاب مهدادعأ 500 نيذلا لمعلا نوناقل نيفلاخنا نيميقملا داعبإل ةلماش ةلمح

 نينطاوملا لوح ةطلسلل ماعلا عابطنالا لدبت ىف نابعش دجسم ةكرح تفهانس ايف

 يف حوضوب كلذ ىلجتي ؛ 51 (ةالاوملا» ةناحخ يف نوفنصي اوناك نيذلا ةعيشلا

 هيف ددح ىذلا ىلعلا رباج خيشلا ر اكفأ لوح يناطيربلا زمفسلا ةبتك ىذلا ريزقتلا

 اهنأب تيوكلا ىف ةرسألل ةيسايسلا ةطلسلا ىلعو ةيتيوكلا ةيطارقوميدلا ىلع راطخألا»

 يتآلاب اهصخلو « ةفلتخم لئاسو ربع اهعزنو ةطلسلا ىلع ءاليتسالا لواحت ةعبرأ
 : «راجتلا ةقبطو راسيلاو « ةعيشلاو « نوملسملا ناوخإلا : يهو

 نيب نيرئاحلا نيفقثملا ضعب نم دييأتب ةطلسلا ملست نوملسملا ناوخإلا ديري -أ)»

 ناسعلاو نستلا
 ةرطيسلاو تيوكلا يف ةموكحلا ةبيكرت رييغتل اديفانوب انهو هونلا ةوقلا +

 يف ًأدج لدتعم صخش ليثمت مهلو مهنيب رهاظ ىن :ازيزلا زيئاعلا ناب 0

 مهب ةصاخ دجاسم ءانب نولواحي مهو يسامولبدلا كلسلا يفو ؛ ةموكحلا

 . ةفئاطلل سرادم ءانبو قباسلا نم رثكأ

 نودروتسي مهو ايلخاد يرجي امب اقباس نومتهي اونوكي مل نيذلا راسيلا - ج
 لوصولل ءارقفلا لكاشم لالغتسال مهميظنت متو جراخلا نم مكحلل مهراكفأ

 هه ١



 ' . مهروهظ ىلع مكحلا ىلإ
 ضعبو نييعويشلاو ثعبلا ايلاح مضي يذلا « يراسيلا رايتلا لواحيو

 نعمل نافحفلا رورو اع ووسللا كسر هرشت دو نرسلا ةايموقلا
 ْ :تاكسالاو

 را عامطألا طقف مهمكحتو مكحلل ئدابم مهيدل تسيل نيذلا راجتلا - د
 ظافحلاب الإ متهت ال يتلاو ةعشجلا ةحيرشلا هذه ىلإ ودبلا مض نكميو ريفولا
 . «لاملا عمجو اهتاداعو اهبساكم ىلع

 0 سو علا ومو يحررها اا

 اهتسايسو تيركل د دق ةيجراخ تاهيجوتل اقفو يعل ا ضعب
 (7١«عيمجلا نيب ةنزاوتملا

 ةروكلاريدصت

 ةيروهمجلل ديدجلا روتسدلا ىلع ةقداصملا تمت ربوتكأ نم نيرشعلاو عبارلا يفو
 ىف ةيروثلا ةدايقلل ةيممألا تاعلطتلا روتسدلا اذه زربأ ثيح « ةيناريإلا ةيمالسإلا
 ماتلا اهدادعتساو ةيمالسإلا ةمألا هاجتا اهتايلوؤسم هلالخ نم تنلعأ ثيح « ناريإ
 نم تاهجوتلا هذه رهظتو « ملاعلا ءاحنأ عيمج ىف ةمورحملا بوعشلا داهج معدل

 : ىتآلا اهنم ركذن يتلا روتسدلا داوم نم ديدعلا يف حيرصتلاو حيملتلا لالخ
 ءاهجراخو دالبلا لخاد ةروثلا هذه ةّيرارمتسال فورظلا دعي روتسدلا نإ»

 ةّيبعشلاو ةيمالسإلا تاكرحلا رئاس عم ةيلودلا قئالعلا عيسوتل ةبسنلاب 00
 كر 7 ةّدحاَو 2 كتم ٠ هذه َّنِإ» ملاعلا يف ةدحاولا ةمألا ءانب ىلإ يعسي ثيح

 عيمج ىف ةدهطضملاو ةمورحما نوعا ذاقنإل داهجلا ةلصاوم ىلع لمعيو © َنوُدّبْعاَف

 : «ملاعلا ءاحنأ

 )١( رامخلا دئار « «ىناطيربلا فيشرألا قئاثو» « ةيتيوكلا سبقلا ةديرج « 1-1-7057:11-1-117 275١1
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 لجأ نم لاضنلاو « هللا ليبس يف داهجلا يهو , ةيهلإلا اهتلاسر ءابعأ ًاضيأ لمحت لب ء. بسحف دودحلا ةسارحو ةيامحلا ةيلوؤسمب ةحلسملا تاوقلا هذه مزتلت الد
 . «ملاعلا يف يهلإلا نوناقلا ةيمكاح طسب

 :ةثلاثلا ةداملا نم "١ ةرقفلا

 تامازتلالاو ةيمالسإلا ريياعملا ساسأ ىلع دالبلل ةيجراخلا ةسايسلا ميظنت
 : ملاعلا ىفعضتسمل ةلماكلا ةيامحلاو نيملسملا عيمج هاجت ةيوخألا

 :ةرشع ةيداحلا ةداملا

 ربتعي . 4 نوُدَّبْعاَف مكبر اَنَأَو ةذحاَو َةّمأ ْمُكْتْمَأ هْذَه ّنِإإ# : ةيركلا ةيآلا مكحب

 اهتسايس لك ةماقإ ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج ةموكح ىلعو . ةدحاو ةمأ نوملسملا
 لجأ نم اهيعس لصاوت نأو , اهتدحوو ةيمالسإلا بوعشلا نماضت ساسأ ىلع ةماعلا

 . يمالسإلا ملاعلا يف ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةدحولا قيقحت

 :4ئاملا دعي نوسمخلاو ةعبارلا ةداملا

 ةيضق 0 يرشبلا عمتجملا يف ناسنإلا ةداعس ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج ربتعت
 عيمجل اقح لدعلاو قحلا ةموكح ةماقإو « ةيرحلاو . لالقتسالا ربتعتو ءاهل ةسدقم

 لاضنلا معدب موقت ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج نإف هيلعو . ةفاك ملاعلا ءاجرأ يف سانلا

 ال هسفن تقولا يفو « ملاعلا نم ةطقن ةيأ يف نيربكتسملا دض نيفعضتسملل عورشملا

 . ىرخألا بوعشلل ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتت

 ةيثارولا ةمظنألا كوكش زيزعت ىف «ةيممألا» تاهجوتلا هذه تمهاس لاحلا ةعيبطب

 تبلطف جالعلل كرويوين نا نم هاشلا لقتنا « اهاياونو ةروثلا هذه هاجتا ةيجيلخلا

 ةموكحلا تضفر « هتمكاحمل اهل هميلست ةيكيرمألا ةموكحلا نم ةيناريإلا ةموكحلا

 ةرافسلا ىلع موجهلا ىوس نييناريإلا ةبلطلا نم ناك امف , بلطلا اذه ةيكيرمألا

 هاشلا ةداعإ نيح ىلإ نئاهرك اهيف ناك نم زاجتحاو اهترصاحمو نارهط ىف ةيكيرمألا

 ةيناريإلا ةدايقلا بلاطو ديدش ضاعتماب ثدحلا اذه ملاعلا عملا « ناريإ ىلإ

 ام اذهو , نأشلا اذه يف لخدتلا تضفر ةروثلا ةدايق نأ الإ . نئاهرلا حارس قالطإب

 ها/ ١



 نم سداسلا ىف هبصنم نم ناكرزاب يدهم ةيناريإلا ةموكحلا سيئر ةلاقتسا ىلإ ىدأ
 نسحلا وبأ ناريإ ةيجراخن ريزو نلعأ رهشلا سفن نم رشع يناثلا يفو « 147/4 ربمفون
 : يهو نئاهرلا قالطإل ناريإ طورش ردص ينب

 . ةمكاحملل ناريإ ىلإ هاشلا ةداعإ ١-

 : هناا نوؤشلا يف يكيرمألا لحخدتلا فقو -

 بجيو ىناريإلا بعشلا نم ةقورسم الار جراخلا ىف هاشلا ةراكلت# رابتعا دال

 ؤ . اهيف قحلا بحاص ىلإ اهتداعإ
 نيب عازنلا نع اهتيلوؤسم مدع ةجحب طورشلا هذه ةدحتملا تايالولا لبقت مل

 نع اديعب ةيلودلا مكاحملا مامأ هيكتشت نأ عيطتست ىتلا ةيناريإلا ةموكحلاو هاشلا
 قيرط ىلإ تاثحابملا لصوأ امم امهيفقومب كسمتلا ىف نافرطلا تنعتو « نئاهرلا ةلأسم
 مث , اهيدل ةرمثتسملا ةيناريإلا لوصألا ديمجتب دسك تاكل رلا كن اذيت فودجف
 ملاعلا لوح يول ناريإ ةبراحم يف تأدبو يناريإلا طفنلا ءارش نع تفقوت

 . هتبقاعم بجي ةريغلل اروي اهرابتعاب

 !!رظتنملا يدهملا

 عمف « ةأجافملا ثادحألاب ىلبُخ مايألا تناك . جيلخلا نم رخآلا بناجلا ىلع

 نم لوألا ةيرجهلا ةنسلا سأر فداصي يذلاو ١91/4 ربمفون نم نيرشعلا رجف غوزب

 دايم نم وخلل يودي مارخلا داعيا مابإ ناك رع ةنس مارحلا مرحم

 ملستو ابناج هحازأ» نيمدقلا يفاح صخش همامأ رهظ ملعي ال ثيح نمو ؛ رجفلا

 ناكرأ لك ىلإ هلالخ نم لصي يذلا يتوصلا لا

 دجسملا يف نمب بطخي روفلا ىلع أدبو رخآ بيطخ نوفركياملا ملستف 00 («دجسلملا

 : لاقف رظتنملا يدهملاب ةقلعتملا ةيوبنلا ثيداحألا ضعب لوح
 تافصلا تقبطنا دق اهنأ « اهلك تافصلا تقبطنا دق اهنأ نوملسملا اهيأ اوملعا»

 انعم دوجوم وهو . ماقملاو نكرلا نيب تاظحل دعب هوعيابت فوس يذلا يدهملا اذه . اهلك

 انعم اضيأ دوجوم وهو « يبيتعلا فيس نب دمحم نب ناميهج . هوخأ كلذكو . نآلا

 كلذ دعب مث . سانلا نوحصنيو نوسردي « ةنيدملا يف لبق « ناوخإلا ناك دقو . نآلا

 )١( 37ص ؛ ةئلاثلا ةعبطلا « ضوعلا دلاخ ةمجرت « لخادلا نم ةكلمملا « ىسيل تربور .

 م١



 . مهنيد سانلل نيبنل « سانلا ىلع اهعزونو لئاسرلا عبطن انرصف ؛ نجسلا عقو
  «لئاسر عبس» اهدعبو « «لئاسر ثالث» اهدعبو , «مالسإلا لصأ» ةلاسر انجرخأف

 . ناسنإلا ةايحل نازيملاو ناوخإلا ةوعدو ديحوتلاو ةرامإلا ةلاسر اهدعبو

 نم رثكأ ذنم ناوخإلا نم راص دقف .2يدهملا وه يذلا « لجرلا اذه امأو

 هنع عفادي هللا نأ ملعن اننأل « قيتعلا تيبلا اذه الإ ضرألا نم أجلم انل دجن ملو

 هيف نيذلا ناك دقو . هباحصأو ليفلا هنع در امك « ليفلا ياحصأ هنع در امك

 ىلإ عوجرلا ىلإ مهوعدن اننأ الإ سانلا دنع بنذ انل سيل نحنو فيكف « نيكرشم
 زكارملا لهأ خياشملا فلاخ ولو « ةموكحلا فلاخ ولو ء امهب لمعلاو . ثيدحلاو نآرقلا

 ىلع يتمأ نم ةفئاط لازت ال» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق دقو . بصانملاو

 هاور . «هللا رمأ يتأي ىتح « مهفلاخ نم الو « مهلذخ نم مهرضي ال « نيرهاظ قحلا

 . ملسمو يراخبلا

 نم وهو . هللادبع نب دمحم همسا « مويلا هعيابن فوس يذلا « لجرلا اذهف

 نم « يلع نب نيسحلا لسن نم « فارشألا نم همأو . فارشألا نم هوبأ ذإ ء« شيرق
 هيلع ةقبطنم « ثيداحألا يف ةروكذملا تافصلا عيمجو . امهنع هللا يضر « ةمطاف دلو
 نحنو « حوتفم لاجملاف , اذه نم ءيش يأ يف تبشتلا دارأ نمو . ةنملاو دمحلا هللو

 وذ هللاو ءاشي نم هيتؤُي هللا لضف لوقن نأ الإ ءيشب مكيلع رختفن ال . مكناوخإ

 . ميظعلا لضفلا

 ال ىتلا ةريثكلا يئارملا مانملا يف يئر دق هنأ « نيملسملا رشاعم اضيأ مكرشبنو

 نم هنوفرعي ال سانأ نم كلذكو « لجرلا اذه هنأ نايب يفو يدهملا جورخن يف ىصحت

 لاق دقو . اهضعب مكتغلب دق اهلعلو « مانملاب هايأ مهايؤر نم هوفرع هوأر املف « لبق

 قلم لاقو . يراخبلا هاور . «بذكت نمؤملا ايؤر داكت ال نامزلا رخآ ىف» هك يبنلا

 ل قرت وأ نمؤل اهاري « ةححلاصلا ايؤرلا « تارشبما لإ يحولا نم قبب ملا : 8
 0 «ملسمو يراخبلا هاور

 نيحلسملا هقافرل تاميلعتلاو رماوألا رادصإب أدب رخآ بيطخ نوفركياملا ملست مث

 ناك « ةينمألا تاطلسلا ةمواقمل ادادعتسا ناكملا نيمأتل راشتنالاو حالسلا عيزوتب

 : 7١ 7/ص . لخدمك ىكملا مرحلا لالتحاو يبيتعلا ناميهج « ثيدحلا صن دقن « ناضمر نسح 01(
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 . ةبستحملا ةيفلسلا ةعامجلا ىلإ نومتني صخش ةئمثالث ىلإ نيتئملاب ردقي مهددع

 يزاغملا يف ةطشانلا «ناوخإلا» ةكرح ىلإ اهروذج دوعت ىتلا عيماجملا ىدحإ يهو

 عم شامتي مل طاشنلا اذه نأ الإ « نيرشعلا نرقلا نم تاينيرشعلا يف بورحلاو

 زاجحلاو دجن مكح رارقتسا دعب هتلود ءانبل حمطي ناك يذلا زيزعلادبع كلملا تاهجوت

 ةلبسلا ةكرعم يف مهيلع كلملا اهيف رصتنا يتلا ةهجاوملا نم دب ال ناكف ؛ هدي ىف

 يبيتعلا ناميهج ةعامج ةيدوعسلا تاطلسلا تدراط 17 ماعلا يفو 4

 ميظنت ةداعإ نم ناميهج نكمتف « اهيلع ءاضقلا يف تلشف اهنأ الإ « فثكم لكشب

 نيب يدهملا ةعيابمو ىكملا مرحلا لالتحا « ةريخألا هترماغم اهب ضوخيل ةعومجملا

 كلذ دعب اوقلطنيل . ضرألا هب فسخ ماشلا نم شيج هيتأي مث  ماقملاو نكرلا
 !(١]ةينيطنطسقلا حتف نيبلاط

 لثمألا بولسألا يف تراتحا اهنكل يكملا مرحلا ةيموكحلا تاوقلا ترصاح

 مدع ىلع ديكأتلاب زيزعلادبع نب دلاخ كلملا تاميلعت تردصو ؛ ثدحلا عم لماعتلل

 ىلع ةظفاحملاو « ًايناث نئاهرلا حاورأ ىلع ةظفاحملا مث ًالوأ دجسملا ناكرأب رارضإلا

 نيدرمتملا ءالؤه ىلع ضبقلا وهف عبارلا رمألا امأ , اثلاث ةحلسملا تاوقلا لاجر حاورأ

 . ناكمإلا يف كلذ ناك نإ ءايحأ

 ةيموكحلا تاوقلا نم اهيف لقف نعوم ذل نيقيرفلا نيب ةيعتازملا ترمتسا

 اضف 7 ددع ناكو « 45١ بيصأو ًايدنج
 نم عضولا ىلع ة ةرطيسلل ١١١ عين رقلا كيارقلا كناريخب ةيدوعمللا تارقلا»كتاعشسماو

 ادحأ نأ الإ ء ىرخأ ةرات ءاملاب ناكملا قارغإو « ةرات ةماسلا تازاغلا مادختسا لالخ

 . ةرملا ةياهنلا ىتح ةسارشب نوبراحيو نئامكلا نوبصني اوناك لب» « ملستسي مل مهنم
 ءراصحلا موي نم نيعوبسأ دعب يأ« م1918 ربمسيد 4« ءاثالثلا مويو « اريخأ « نكل

 ةدشتحم ةعومجم مامأ مهسفنأ اودجيل يديدح باب لالخ نم ةوقب نومجاهملا عفدنا

 . ةقزمملا مهبايث ىلع مدلاب ءيقلا طلتخاو ماخسلا رثأ نم مههوجو تّدوسا لاجرلا نم

 مهدحأ ناك نكل . يدارإ ال وحن ىلع فجتري مهضعب ناك . مهيف هتلعف زاغلا لعف دقل

 سفن لمحي وهو ةنولملا تاروشنملا ماوكأو ةريخذلا قيدانص نيب ءافخلا يف سلجي

 )١( ص « لخدمك يكملا مرحلا لالتحاو يبيتعلا ناميهج « ثيدحلا صن دقن « ناضمر نسح 71١ :

  (3"5ص « لخدمك يكملا مرخلا لالتحاو يبيتعلا ناميهج . ثيدحلا صن دقن « ناضمر نسح .



 راض سرتفم ناويح لثم هانيع تدبو . يداع ريغ وحن ىلع فئاخو « ةريرشلا ةرظنلا
 . ةقيض ةيواز يف رشح

 . هسأر ىلإ هحالس هّجوي وهو يركسعلا دئاقلا هلأس «؟كمسا ام»

 1 !بيرغ وحن ىلع عضاخلا درلا ءاج « «ناميهج»

 ةثالث مهنيب نم ناك اضحك ١" مادعإب انكم ريغ ةيدوعسلا تاطلسلا تردصأ

 تاطلسلا راصتنا مغرو « ةعومجملا عم مرحلا لالتحا ىف اوكراش ('!نييتيوك نينطاوم
 يعامتجالا حاتفنالا ىلع درمتلا اذه بابسأ تلوع اهنإف . ةكرعملا يف ةيدوعسلا

 لاجر بلاطمل ةباجتسالاب اراك كلملا ذختا كلذل؛ . حيحصلا مالسإلا نع اهداعتباو

 ةياصو ضرفو امنيسلا رود قالغإو فحصلا يف ءاسنلا روص رشن رظح يف نيدلا
 . هجهن راصتناب ناميهج توم ببست اذهبو « ميلعتلا ىلع خياشملا

 مرحم ىلايل تدهش دقف « ةيدوعسلا ةموكحلا بعاتم رخأ مرحلا ةثداح نكت مل

 زييمتلا فقوو ةاواسملاب ةبلاطملل ءاسحإلاو فيطقلا عراوش ىلإ ةيعيشلا دوشحلا جورخ
 نوملسملا ةعيش الو ةنس ال» راعش نيرهاظتملا ضعب عفر دقو ؛ طلخا ل سدس

 , ينيمخلا هللا ةيآ ةيناريإلا ةروثلا دئاقل ةريبك ًاروص اوعفر نيرخآ نأ الإ  «ةدحاو ةمأ
 تاوق تلخفو ةقطنملا ةيدوعسلا تاطلسلا تقوط دوشحلا هذه سامح ديازت عمو

 ةئم ةباصإو ًاصخش ١1 لتقم نع ترفسأ نيرهاظتملا عم ةهجاوم يف ينطولا سرحلا
 دهش « ًاضيأ تيوكلا يفو . مهنم نيتث نيتئام ىلع ضبقلا ءانقلإ م ًاضيأ « "7 نيرخأ
 : ةيكيرمألا ةرافسلا ىنبم مامأ ةعيشلا نينطاوملل ًادشاح ًاعمجت ربمفون نم نيثالغلا
 , 150 تاردشملا لاقتعاب تيننا ةدودحيم ةهجا وم ةيلمعلا هذه فيتا نطو

 انروتسد نآرقلا

 ناريإ ىف ةروثلاف « ةقطنملا ىف ةمداق تابارطضاو نايلغب ثادحألا هذه تأبنأ

 يف نيفعضتسملل «ةلداع» ةروث يأ معدتو مهلت يهو ٠ يلئاع مكح ماظن شرع تفسن

 . ه8 8ص ها/ص « ةئلاثلا ةعبطلا « ضوعلا دلاخ ةمجرت « لخادلا نم ةكلمملا ء. يسيل تربور 1(

 . 7١7ص . لخ دمك ىكملا مرحلا لالتحاو يبيتعلا ناميهج ؛ ثيدحلا صن دقن « ناضمر نسح (؟)

( 

( 
 . ١7ص "5ا/ص الا/ل ص « ةثلاثلا ةعبطلا . ضوعلا دلاخخ ةمجرت « لخادلا نم ةكلمملا . يسيل تربور (؟)

 . 5-1-3١11 ؛رامخلا دئار , «يناطيربلا فيشرألا قئاثو» « ةيتيوكلا سبقلا ةديرج (4)

 ١ك5ا



 ىدملا نع ىكملا مرحلا لالتحا ةيلمع تفشك رخآلا بناجلا ىلع «راوجلاو ملاعلا

 ضرأ ىلع هب نمؤي ام قيبطتل ينيدلا هفرطت يف ضعبلا هيلإ لصي نأ نكمي يذلا

 عم لماعتلل لثمألا بولسألا اوفرعي مل نيذلا جيلخلا ماكحل ًاريحم رمألا ناك « عقاولا
 سماخلا يف ناتسناغفأل يتييفوسلا شيجلا وزغ ربخ ءاج ىتح تاريغتملا هذه

 111 م رم ةيرتقتعلاو
 تداق دقف « ةقطنملا ىف ىضوفلا ىهنيس يذلا ةاجنلا قوطب ربخلا اذه ءاج

 اهيف مهعنقتل ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا نيب ةعساو ةلمح ايناطيربو ةدحتملا تايالولا
 ةركفلا هذه جيلخلا لود تنبت « مالسإلا دض ةيعويش برح وه تييفوسلا وزغ نأب

 اهنم بسكيس ىتلا ةرماغملا هذه ضوخل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةيهش تحتفناو

 مهدراوم فازنتساو رجلا هذهب تييفوسلا لاغشنا بسكتس ةيبرغلا لودلاف « عيمجلا

 اهئانبأ نم صلختتسف - ةيدوعسلا ةدايقب - ةيجيلخلا لودلا امأ . ةيركسعلاو ةيلاملا

 ام اذهو « نيدحلملا نييعويشلا دض داهجلل ناتسناغفأ ىلإ مهلاسرإ ربع نيفرطتملا

 في ةدوقتملا فنار انقلا نتن اهنا دعس ظنا ه1 سلا
 ةرورضب تيوكلا يف ةطلسلا ترعش ةرمتسملا تابارطضالاو تاطوغضلا هذه مامأ

 نكت مل اهنكل « ةينالربلا ةايحلاو تاباختنالا ةداعإ ربع ىلخادلا رتوتلا ةلح فيفخت

 مايقلا لثمألا رايخلا ناكف . قباسلا ماظنلا سفنب بختنم سلجم عم لماعتلل ةدعتسم

 ليكشت نع نالعإلا متف « ةطلسلا دي يف ةرطيسلا ءاقب نمضت ةقيرطب روتسدلا حيقنتب

 1 ةنجللا تمضو. ١98٠ رياربف نم سفاعلا يف (روتسدلا حيقنت يف رظنلا ةنحل»

 امك» . «نييفاحص ةثالثو نيماحم ةسمخو قناتي ًايئان ١7١١ مهنم اوضع ٠7ه اهتيوضع

 مل نزولا تاذ ةيراجتلا تالئاعلا نأ ظحالو . نيسمخلا نس قوف ءاضعألا ةيبلاغ نأ

 7 ةنينقلا نب سم تعط علا ةنسللا ىف ةرشاف ديك
 روكتللاطب يوان ماع قيقلاوو الحلا هتهساانر اهبل و ةيموقلا قرشا تيرزاع

 نحَي مل لحلا نإ ثيح 191/6 تاباختنال قباسلا هليكشتب ةمألا سلجم ةدوعو

 ليكشتب اتبحر دقف . «نيملسملا ناوخإلا ةعامج»و «ةيفلسلا ةعامجلا» امأ» « ايروتسد

 )١( «رامخلا دئار . «ىناطيربلا فيشرألا قئاثو» « ةيتيوكلا سبقلا ةديرج 7١11-1-1 .

 . 8١٠١ص « ةثلاثلا ةعبطلا . ضوعلا دلاخ ةمجرت « لخادلا نم ةكلمملا . ىسيل تربور (؟)

 . 5-1١-3١11 «رامخلا دئار « «ىناطيربلا فيشرألا قئاثو» « ةيتيوكلا سبقلا ةديرج ()
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 قيرط نع ةنجللا ءاضعأ ىلع اتطغضو « ةمظنم ةيئاعد ةلمحب اتماقو « ةنجللا هذه
 نآرقلا» : راعش تحت ةماعلا ةطشنألا ميظنتو ةيصخشلا لئاسرلاو ضئارعلا ميدقت

 حيقنت ىف رظنلا ةنحل» ءاضعأ نم ددع ىلع ريثأتلاب ةلمحلا هذه تحجنو « «انروتسد

 ةداملا ليدعت حارتقاب ةنجللا ءاضعأ نم 00 ةسمخ مدقت ثيح « (روتسدلا

 ريشت ثيح « هجوتلا اذه ضراعت نكت مل ةطلسلا نأب ًاملع , 17 «روتسدلا نم ةيناثلا
 ءاربخخ ةنجل» فيلكتب تيوكلا ةموكح مايق ىلإ ١97 ماعل ةيناطيربلا ةرافسلا ريراقت

 . (؟!«ةعيرشلا عم قفاوتتل» «ةيتيوكلا نيناوقلا ليدعتب نييرصم نيينوناق
 «لا» ةفاضإ ىلع زكتري ا تارانكلا هبل نفس: ىذلا ريبعتلا ناك

 مالسإلا ةلودلا نيد» نم لوحتتل روتسدلا نم ةيناثلا ةداملا يف ردصم ةملكل فيرعتلا

 ةعيرشلاو مالسإلا ةلودلا نيد» ىلإ ا يسيئر ردصم ةيمالسإلا ةعيرشلاو

 نأ» ىلإ ةيناطيربلا ريراقتلا دحأ انو ”!«عيرشتلل يسيئرلا ردصملا ةيمالسإلا

 يف ةيمالسإلا تاهاجت الا يف ةدايز ينعت روتسدلا نم ةيناثلا ةداملا ليدعتب ةبلاطملا

 مسا فردا يتلا ناريإ يف ىرج 1 0 ةيدوعسلا نم عيجشتب تيوكلا

 ليدعت ىلع تيوصتلاب ةنجللا تماق . نيا ةروث دعب «ةيمالسإلا ةيروهمجلا»

 مألا ةنجللا تماقف « ال ةضراعمو ار ١7 ةقفاومب ةجيتنلا تءاجف ةيناشلا ةداملا

 هذه رارق نأ الإ قمعأ لكشب ليدعتلا ةساردل ءاضعأ ةعست نم ةينف ةنحجل ليكشتب

 . ةعبرأ دض تاوصأ ةسمخ ةيبلغأب ليدعتلا ضفرب ءاج ةنجللا

 (روتسدلا حيقنت يف رظنلا ةنجلا» ةنورم مدع لوح ةموكحلا ةيؤر تحضتا اذهب

 هرود ليوحتو سلجملا تايحالص صيلقت وهو اهليكشت نم يساسألا ضرغلا ءادأل

 تناك ثيح « ةيذيفنتلا ةطلسلل مزلم ريغ «يراشتسا» رود ىلإ ىعيرشتلاو يباقرلا

 ا قوق تالا تهت نناوكلا هناك اعل قوه وذل يوكل كرويف ينلعا
 , ةنجللا ربع تاليدعتلا ريرمت يف لشفلا اذه مامأو « !*لروتسدلا نم ١١١9 ١٠1و

 . 9١ص . تيوكلا يف ةيفلسلا ةعامجلا « سريدملا حالف . د )١(

 14-١1-١4 «رامخلا دئار , «يناطيربلا فيشرألا قئاثو» , ةيتيوكلا سبقلا ةديرج )١(

 . 19ص « تيوكلا يف ةيفلسلا ةعامجلا ء سريدملا حالف . د (6)

 . 4-١-75١1١١ «رامخلا دئار « «يناطيربلا فيشرألا قئاثو» « ةيتيوكلا سبقلا ةديرج (4)

 . 9١٠ص : 1471-1440 تيوكلا يف يطارقميدلا عارصلاو يسايسلا كارحلا « يبيتعلا ناحيف . د ()
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 تاباختنال دعومك ١944١ رياربف نم نيرشعلاو ثلاثلا ديدحت نع ةطلسلا تنلعأ
 نيرشعو ةسمخ ىلإ ةرشع نم ةيباختتنالا رئاودلا ددع رييغت عم ةمألا سلجم

 1 (١)ةرئاد

 (ةيناريإلا ةيفارعلا برحلا) بارطضالا نمز
 ناريإ نيب ةقالعلا بوشت تارتوتلا تأدب « ١114٠ ماع نم عبارلا رهشلا لوخد عم

 عبارلا يفو ٠ ةيدودحلا تاقارتخالا لوح تاماهتالا لدابت لالخ نم قارعلاو

 نئاهر ريرحتل زودناموكلا نم ًاقيرف ةدحتملا تايالولا تلسرأ ليربأ نم نيرشعلاو
 اهيف تدبكتو لشفلاب تءاب ةيلمعلا هذه نأ الإ . نارهط ىف ةيكيرمألا ةرافسلا

 يكيرمألا سيئرلا جرحأ امم تايونعملاو تادعملاو حاورألاب رئاسم ةدحتتملا تايالولا
 . هبعش مامأ رتراك يميج

 ةيجراخلا ريزو لايتغال ةلشاف ةلواحم تيوكلا تدهش مايأب ةيلمعلا هذه دعبو
 ىلع رانلا قالطإب ةيلمعلا هذه ىلع اعيرس درلا ىتأف « ةداز بطق قداص ىناريإلا

 ترجفناف رومألا أدهت مل 148١ ويام نم يناثلا يف نارهط يف يتيوك يسامولبد
 نم نيرشعلاو يداحلا يف تيوكلا ىف ةيناريإلا ةيوجلا طوطخلا بتكم مامأ ناتلبنق

 « ندنل يف تيوكلا طفن ةكرش بتكم مامأ ةلبنق ترجفنا وينوي رهش ةيادب عمو «ويام
 لايتغا ةلواحم اهتعبتو تيوكلا يف ةيناريإلا ةرافسلا ىلع ءادتعالا مت مايأ ةثالث دعبو

 مت وينوي نم نيرشعلاو سداسلا يفو « شاطب ينوع ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم لوؤسم
 . توريب ىف ةيتيوكلا ةرافسلا ىلع ءادتعالا

 لتقمو «ماعلا يأرلا» ةفيحص ىنبم ريجفت لوألا 7 دنهشف ويلوز رهش انآ

 ةلواحمب نايندرأ ماق ويلوي نم نيرشعلاو عبارلا يفو « '"/ةيلمعلا هذه يف نيصخش

 ينولكم نايأ يناطيربلا يسامولبدلا بتكو « توريب ىلإ ةهجتم ةيتيوك ةرئاط فطخ
 نع هغلبأ يذلا ء تيوكلا يف ماعلا نمألا ريدم يدنبقلا ديقعلا عم هئاقل نعد ًاريرقت

 نلعم ريغ قافتا قرخ متامدعب نييقارعلا نيلوؤسملا نم ديدشلا تيوكلا جاعزنا

 . ١١ص. ةئلاثلا ةعبطلا . تيوكلا يف يسايسلا روطتلل لدم ءراجنلا مناغ . د )١(

 . رمئلا يحور ىعديو حتف ةكرح ىلإ نيمتنملا دحأ ةيلمعلا هذه داق (؟)

 . مه ص ؛ ةيناثلا ةعبطلا 3 تيوكلا يف ةيسايسلا مئارجلا رهشأ ؛ يرمشلا حابصو نايقولا بيج
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 يف ةيناريإلا ةرافسلا ىلع نيحخوراص قالطإبو « ناريإ عم عارصلا نم تيوكلا دييحتب
 تاقالع ىلع ظافحلا أدبم امزتلم ودبي ىناريإلا بناجلا نأ يدنبقلا ظحالو . تيوكلا

 نمألاب:لالكتخإلا ىلع نانك يا عيجست نآلا نسخ تو تنوكلا عفةدج
 ظ 1 «يتيوكلا

 نحش اتنيفس تضرعتو « موي دعب اموي دادزت ناريإو قارعلا نيب تارتوتلا تناك
 نيرشعلاو ىناثلا ىفو « ةرصبلا نم اهجورخ ءانثأ ةيناريإلا تاوقلا تاءادتعال ةيتيوك
 ةرطيسلا فدهب ةيناريإلا دودحلا ةيقارعلا تاوقلا جاوفأ تقرتخا ء 148 ربمتبس نم
 ةريبك ةبسن هنم رمت يذلا سرعلا طش ىلع ةرطيسلاو . نادابع ىفاصمو طفنلا رابأ ىلع

 * ٠ ظفنلا تاللقات رف
 ناريإ يف ةعيشلا نيدلا لاجر مكح ىلع ءاضقلاب حمطي يقارعلا سيئرلا ناك

  قارعلا يف ةعيشلل مهتروث ىودع رو ايم حلا لع يد م : نأ لبق
 ملام نأ الإ « ةنّسلا نيملسملاو برعلل دحوأ اذئاف سنت هيض نأ مادص دارأ اضيأ

 مهماحتلاو ةيلخادلا مهتافالخخ يناريإلا بعشلا فايطأ يسانت وه نابسحلا يف نكي
 ينيمخلا نكل « ةيقارعلا تاوقلا درط 9 اذهبو « ناودعلا اذه درل ةديدجلا مهتدايق فلحخ

 ىلع ءاضقلا نم هتاوق نكمتت ىتح رانلا قالطإ فقو قافتا ىلع عيقوتلا ضفر

 (؟!ءادص
 حالصإلا ةيعمج عقوم فبناجب 0 مت ربمفون نم رشع عباسلا يفو

 ةطاسولا تحجن ١ ماعلا لوخد عمو ؛ ا ةةملتلا ناوخالل ةعباتلا يعامتجالا

 . ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ناريإ نيب ١14١ رياني ١4 ةيقافتا زاجنإ يف ةيرئازجلا

 مازتلا عم نارهط يف ةيكيرمألا ةرافسلا نئاهر حارس قالطإب ةيقافتالا هذه تضقو
 , ةيناريإلا لوصألا نع زجحلا عفرو يناريإلا نأشلاب لخدتلا مدع ةدحتملا تايالولا

 يكيرمألا سيئرلا بيصنت تالافتحا عم نمازتلاب نئاهرلا قالطإ مت ىلاتلا مويلا يفو

 . ناغير دلانور ديدجلا

 )١( «رامخلا دئار , «ىناطيربلا فيشرألا قئاثو» « ةيتيوكلا سبقلا ةديرج 1١١-١-5١01١١ .

 .5 120اعمطعم اكتمجعع, [طخط ا ]عمم 1 ان 1ععإل, قل مدع هند الأ ان1ع, 23عع )2(

 . ٠١ 9ص « ةيناثلا ةعبطلا ء تيوكلا يف ةيسايسلا مئارجلا رهشأ « يرمشلا حابصو نايقولا بيبجن (*)



 ,تركلا - ؟(16 لا ل امساملا تسلا - !انل. ( لزلبأ ) ريس اد .١ هديفلا رب ١ سيل
 ما مقدك, اديوابر 18 ؟ةماومم# 190,90 102/, الم. 23598 - سل

 ا 4 نأ م 0

 لاب غيرنارجلا سئادنا
 قرم برملاطش :نيسح ا اس #

 ابنقر يتلا رسايل بناننأ ١ صسن 5 0 ] ْ ٠
 بالا نارسأ انو ند مادم سبنرأ ناتسروح طن ايرتد لدي للصول#

 «رئازحلا ةيقافتا» قارعلا ءاغلإ ببسب ناريإو قارعلا نيب ةقالعلا رتوت ةيادب

 (ةيتيوكلا سبقلا)

 سلجم تاباختنال ًادادعتسا قاسو مدق ىلع يرجي لمعلا ناك . تيوكلا يف
 تأاجافم ىلإ ريشت تاعقوتلا تناك . سمخلا تاونسلا براق بايغ دعب مداقلا ةمألا

 دارفأ ضعب ناوتي ملو « ةيلحماو ةيميلقإلا تاروطتلا ببسب تاباختنالا هذه جئاتن يف

 مهمهأ ناكو 3 فورظلا هذه طسو ةمألا سلجم ةدوعل مهتضراعم نالعإ نع ةرسألا

 («ءابنألا» ةديرج ع ءاقل ىرجأ يذلا ىلعلا رباج خيشلا ءارزولا سلجم سيئر بئان

 : هيف لاق

 يأر لاح يف لثمي الو . ةيصخشلا يتاعانق نع ًاريبعت ءيجي ءارآ نم هلوقأس اما
 . «حوضوب ةيؤرلا هذه نلعأو هارأ امك عقاولل يليلحت نم قلطنأ يننا . . ةموكحلا

 ؟ةقطنملا فورظ ببسب تاباختنالا ءارجإ ىلإ ةوعدلا ليجأت لامتحا كانه له -

 3 همرتحأو موهفملا اذه ردقأ٠ ةيطارقومعدلا جم أنأ 2 رطسلا لوأ نم أدنأ ىنعد)

 نوكرحيو مهنطو عاضوأ اهب نولماعتملا كردي يتلا ةمهفتملا ةلوؤسملا ةيطارقوميدلاب نمؤأ
 نوكت ال يتلا ةيطارقوميدلا « لمعلا راوح اهطبضي ىتلا ةيطارقوميدلا . اهقئاقح نمض

 . «ةيوئفلا وأ ةيدرفلا حلاصملاو عفانملا ةقحالمو ةيصخشلا تارتاهملل اليبس

 ؟ةيباينلا ةايحلا ةدوع نع اذام نكل -
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 يف ةيباينلا ةايحلا فانئتسا ىلإ ةجاحلاب نيلئاقلا عم تسل انأ . ةحارصبو ًاضيأ»

 ةيغاولا ةيففتلا'+ ةبرتا ةيختلا لونقع ىلإ نوكت ام جوحأ مويلا نحن « ةلحرملا هذه

 هرود سلجلا اذهلو . «ءامكحلا سلجم وأ ةبخنلا سلجم» ليكشت اهب متي ىتلا ةفقثملا

 رادصإو اهيف يأرلا ءادبإو اهتشقانمل هيف ةلودلا نوؤش ضرع متي ذإ ءريبكلا

 ْ . «تارارقلا

 روكا د رغما راع يده غذا كولا ذ
 بولسأ يه ةبخنلا ةيطارقوميد وأ ةبخنلا ىروش نكت ملأ « كلذ نظي نم عئطخي»

 ؟مالسإلا ردص ىف رارقلا ذاختاو مكحلا

 يف اهيأر اهنولأسي بوعشلاو لئابقلا ىلإ ةكم يف يأرلا لهأو ةباحصلا بهذ له
 ؟اهدعب نيدشارلا ءافلخلاو هللا لوسر ةفيلخ نوكي نم

 ملأ مث ؟تادايقلا ليكشتو مالسلاو برحلا رارق يف سانلا لك نورواشي اوناك له

 ؟ةينامورلا ةلودلا لاح هذه نكت

 يف لوقأل ةشقانملل هحرطأو ٠ خيراتلاو هللا مامأ اذه يصخشلا ي أر لجسأ نينا

 1 !««دهشاف مهللا.٠ ينا مهللا» : هماتخ

 . سلجملا ةداعإ ةوريشم يف رارمتسالا نع ةطلسلا ينث يف ةضراعملا هذه حجنت مل

 جئاتن ترفسأواا 215/81١ نياربف: نم قيرشعلاو ثلاخلا يف تاباختنالا تمتف

 ايادي دوجم | فرات ةطاطسلا "هيلا اعيننا اب اقل ةرهسملا "ظوقتم نق رن افوفأألا
 ةيعوعلا تاباختنالا تمهاس اضيأ (؟)«يروغلا يعيشلا رايتلا لثمت ةديدج هوجو

 ًارود نيملسملا ناوخإلا» بعلو ةعبارلا ةرئادلا يف ةنسلا وحشرم اهمظن يتلا ةيفئاطلا

 ميظنت اوضفر نيذلا «ةعيشلا يحشرم ىلع قيرطلا عطق» يف اهميظنت يف (ًاريبك

 ىف تاون ةعبرأ ىلإ ةرشغ نم طبهي ةعيشلا ناون ددع لعج ام اذهو. ةلثاع تاباختنا
 ْ . 191 سلجم

 )١( «رامخلا دئار . «ىناطيربلا فيشرألا قئاثو» « ةيتيوكلا سبقلا ةديرج -73١11-1 .
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 + نيبغاثلا نما ددع ©

 زوفلا قيرط عطقل (ةيعدلا) ةعبارلا ةرئادلا يف ةيعرف تاباختنا ةنسلا يحشرم ضعب ميظنت

 ةعيشلا يحشرم ىلع

 عم هملقأت مدع ةجيتن هدعاقم بلغأ يموقلا رايتلا رسخ رخآلا بناجلا ىلع

 برحخلا يف دياحما هتماعز فقومو راجتلا عم مهفالخو ةيباختنالا رئاودلل ديدجلا عيزوتلا

 روتكدلا ةكراشم تلغتسا ةينسلا ةيمالسإلا تارايتلا نأ ًاصوصخو « ةيناريإلا ةيقارعلا

 بهذملا ةنايخب هماهتاو هيلع موجهلل «نابعش دجسم» ثادحأ يف بيطخلا دمحأ

 نم ةيعيشلا ةينسلا برحلا روحم تارايتلا هذه تمدختسا دقو « ةبورعلاو ينسلا
 نم ديزملا ىلع لوصحلل يفئاطلا جيجأتلا يف ةيتاريإلا ةيقارعلا برحلا لالخ
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 صرف ليلقتل داحلإلاو مالسإلا نيب برحلا روحم مادختسا مهاس ًاضيأ « ١7 تاوصألا
 ناوخإلا ءامعز نم وهو) يجحلا فسوي مهنع لاق يذلا يموقلا رايتلا يحشرم حابن

 دوجو دجأ . . هتغبصو دلبلا اذه ةديقع اوريغي نأ اودارأ صاخشأ» مهنأب (نملسملا

 . (7(دمحلا هللو لاز دقو . . ذاشلا ةلازإ نم دب الو , اذاش ناك كئلوأ
 0 ةطلسلا هيلع تناذ يذلا جونلل ار  ةيمالسإلا تت اعلا يحضرم زوف ءاج

 مث 048 ا ةيادب تيوكلا ةبلط داحتا ىلع ةرطيسلا ىف : يللا ناوخإلا رايت
 ةيعمج ىلع ةرطيسلل تلقتتنا مث نمو . نيملعملا ةيعمج ىلع ة ةرطيسلا يف تحجن

 0 ا ا ل ول مرتان لفقم ريثع يا جرحا

 |١ يف أدب يذلا ل اهل ىموقلا رايتلا يدصت ببسب

 الا لودحلا حصوي امك 6 ىتح هراثأ هتنت ملو

 نيبستنملا ددع ةنسلا

 نفذ 4/١

 ا ١8٠

 7هم ١4١

 مه ١87

 هال٠ 347 ١

 8 ل

 ا ١ عه

 518 ١ ةرمك

 )١( /86ص « ةرامإلا ىلإ ةلودلا نم : تيوكلا « بيطخلا دمحأ.د .

 . 4١ ص ١1ص« ةيناثلا ةعبطلا ٠ تيوكلا يف نيملسملا ناوخإلا ةعامج « سريدملا حالف . د (1)

 . 70ص « ةيناثلا ةعبطلا . تيوكلا يف نيملسملا ناوخإلا ةعامج « سريدملا حالف . د (*)

 . 75ص "١ص . تيوكلا يف ةينطولا ةكرحلاو يندملا عمتجملا ء سريدملا حالف . د (4)
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 , مونالالازافاع  اوظقتسل الواومان  مرهعمالكلا نأ 1وملقتت الموقت اي نإ 000200000

 ىلع (يعامتجالا حالصإلا ةيعمج) «نيملسملا ناوخاألا» ةرطيس حصضوي يريتاكيراك مسر

 ماعلا عفنلا تايعمج

 (ةيتيوكلا ماعلا يأرلا)

 هب ساسملا ىلع بقاعيو
 حضاو روضحو يموقلا رايتلل بايغ نم ةديرفلا هتليكشتب سلجما اذه حبصأ

 ةطلسلاف «روتسدلا حيقنت يف ددجتملا اهفده ةطلسلا قيقحتل اعجشم ةيمالسإلا تارايتلل

 ةيمالسإلا تارايتلا امأ « عيرشتلاو ةباقرلا ىلع ةيقيقح ةردق الب ناقحلا اسلجم ديرت

 ام لعفلاب اذهو روتسدلا نم ةيناثلا ةداملا رييغت ىف اهفده نع اراركتو ارارم تنلعأف

 نيرشعو ةعبس دييأت ىلع لوصحلا نم اونكمت» دقو « هلامعأب سلجلا ءدب روف هب تماق
 ةدقللا هفةظفا زو ةةيميرسعلاو هيدرتاقلا»ةددؤللا ىلإ ةقفاسلا قلل ليدعتبا اضارعف اوهرقؤ" ابان
 ةعيرشلاو . هب ساسملا ىلع بقاعيو « مالسإلا ةلودلا نيد» صني يذلا ليدعتلا ىلع

 ردب ديسلا ةيوضعب» ةيعابر ةنجل ةموكحلا تلكشو ؛ !7١(عيرشتلا ردصم ةيمالسإلا
 يف رظنلل روكذملا دلاخ روتكدلاو نايقولا سراف ديسلاو كلملادبع نامثع روتكدلاو ليجعلا
 : ةيلاتلا بابسألل تاليدعتلا ضفرب اهدر ءاج دقو « عورشملا

 ةعيرشلل ةفلاخم ا نيناوقلا عيمج نالطب هيلع بترتي صنلا اذه جاردإ درجم نأ»

 صن ىه ايلع ةدعاق اهتفلاخم ةيروتسد ريغ حبصتس اهنأ ساسأ ىلع ةيمالسإلا

 كونبلاو نيمأتلاو تاكرشلاب ةقلعتملا كلتو ةيئازجلا نيناوقلا ةصاخو دماجلا روتسدلا



 زكارملا لخلخت دح دنع هرثأ فقي ال غارف وهو ينوناق غارف دوجو بترتيس كلذك

 ةلاح ثودح ىلإ هأذعتي لب بسحف 0 تداماعلاو قوقحلا رارقتساب رارضإلاو ةينوناقلا

 . تاالاحلا نمروتك يف ةينوناقلا ىضوفلا نم

 هيلع ليحتسي ءادأك ةبقعو ةبوعص مامأ يضاقلا عضي فوس مدقملا ليدعتلا نإ

 رثكأل أيهتي مل نيتم يهقف نيوكت ىلإو ةصاخ ورفو ةراخما ىلإ حادقابو اييطحت
 ةلونيلا لافنعاك اديك الح يصتقت ثداوحو عئاقو كلانه نأ انهك نمرلا اذه ةاضق

 . نيمأتلاو ةفلتخما اهعاونأب تاكرشلاو

 قارغإ ىلإ يدؤي 00 ةليدبلا ) كولا داجيإ ا 3 0 ذخألا نإ

 ءارجإ لبق ةيمالسإلا ةعيرشلا 00 قفتي ئ ةمئاقلا د حيقنت ه ةرورص ةنحللا

 . (!7«روتسدلا نم ةيناثلا ةداملا ىلع حرتقملا ليدعتلا

 نايلغلا
 «ىموقلا اهبجاو» لمحتل ةيتيوكلا ةموكحلا ىلع لصاوتت ةيقارعلا طوغضلا تناك

 ةسايسلا» لضفت تناكف تيوكلا ةموكح امأ ناريإ دض هبرح يف قارعلا هاجتا

 كيف رقت نأ نودي ولا مذ 020000 ىلإ ًاليلق ليمت يتلا « ةنزاوتملا
 مامأ دمصت مل ةسايسلا هذه نأ الإ 78" تيوكلا يف مث نمو « ناريإ يف ةعيشلا
 عفدُي رالود يرايلم ةميقب ضرق ميدقتل ةيتيوكلا ةموكحلا عفد ام اذهو « قارعلا طوغض

 21١948١ ليربأ نم نيرشعلاو ىناثلا ىف ةمألا سلجم هيلع قفاوف ةيقارعلا ةموكحلل

 نيرا اذهب اوضاع يدل ةمسقلا نارا افهم: ىمطتلا# ةيملع الاو ةقفاذل |: ودا
 . اهل ءالولاو ناريإل ةلامعلاب مهماهتاب ضعبلا أدبو مهديص ةيفئاطلا رعاشملا ججأ ام

 دياحم ريغ فرطك تيوكلا لاخدإ يف تمهاس ىرخأ ضورق ضرقلا اذه عبت دقو

 . 7 يناريإلا يقارعلا عارصلا يف

 . 5١١١ -خ «روتسدلا» ةنودم نم لوقنم ؛ « ةيناثلا ةداملاو فياه دمحيم) ؛ ةينورتكلإلا ربس ةديرج(١)

 . 15-1-5١١١ .رامخلا دئار « «ىناطيربلا يشرألا قئاثو» ) ةيتيوكلا قسبفلا ةديرج )3(

 . 558ص « ةيناثلا ةعبطلا « تيوكلا ىف ةيسايسلا ةضراعملا . لامج نسحلادبع . د (*)

 ا/ا١



 ؟ةىث١ ريمسيد ١5 ءاميزالا ١ اسيل جم

 ةمهم اياضق عبرا يسسف مالسسالاو « ةسيموسقلا» نسيب راوسح

 نسيلعلا قارعللدي هس طرتتاإب نوسن اسسق عورشم دارا

 هيصاحتلا ماقنا يليق وار نول يطمع سيحل ,. دولا بأ »رح .يطقسللا رس رب

 ةيلاملا ضورقلاب قارعلا معدت تيوكلا ةموكح

 ةيقارعلا برحلاو ةيناريإلا ةروثلا ريثأت نع ةديعب جيلخلا لود ةيقب نكت مل
 نسيسسأت ١16808 وياست نسا يرهتتسلا ووو اللا يف لودلا هذه ماكح ررقف « ةيناريإلا

 ةيلخادلا طوغضلا هذه ةمواقم لجأ نم «ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم»

 جيلخلا يف ةمكاحلا ةيلئاعلا ةمظنألا رارقتسا معدب سلجملا اذه مهاس 0000-57
 ىلع ةصيرح ةلتكلا هذه تناكو « ةيلودلاو ةيميلقإلا فقاوملا ىف اهنيب نواعتلا ةيلآو

 . يبرغلاو يقرشلا ركسعملا نيب زايحنالا مدع ةلظم تحت - ناكمإلا ردق - ءاقبلا

 ينامعلا عازنلا يف ءاوس جيلخلا يف يكيرمألا لخدتلا ضراعت اهفقاوم بلغأ تناكف

 . ةيناريإلا ةيقارعلا سرحلا ىف وأ ىنميلا
 يفور اويل ندع يؤكل يديم / 111401 م وتقل ىو اياكللاا وذي

 موجهل شيعلا مأ ةطحم تضرعت ربوتكأ رهش ةيادب عمو « ةيطفنلا ةبيعشلا تانازخ
 تعدتسا تيوكلا نإف موجهلا اذهب ناريإ فارتعا مدع نم مغرلابو , يوج ىناريإ

 . نارهط يف اهريفس
 ةنماثلا ىركذلاب لفتحت ةيرصملا ريهامجلا تناك « 194١ ربوتكأ نم سداسلا يفو

 رابك ةرضت + ةبشانملا هذه يف ابيهم ًايركسع ًاضرع تاطلسلا تمظنو «روبعلا مويل

 رومألا تراس « تاداسلا رونأ دمحم يرصملا سيئرلا مهسأر ىلعو نييرصملا نيلوؤسملا

 بّوص مث « ةيسائرلا ةصنملا وحن مدقتلاب دونجلا دحأ ماق نأ ىلإ « ماري ام ريخخ ىلع

١ 



 ىلع ىفوت ةقلط نيثالث نم رثكأب هباصأف ؛رانلا قالطإب أدنو نييثرلا هاجتا هتيقدنب

 ما 5 كرابم يح دمحيمم هبئان 0 50 لقتنا رولا ىلع ت تاداسلا / اهرثأ

 . ١اةىلا؟

 سامو ابدلا لايثعا ري كيركلا 5 ١9/7 ماعلا نم وينوي رهش ةيادب عم
 تاوقلا تماق زدهشلا سفن نم سداسلا يفو 2 دنهلا يف قوزرملا ىفطصم يتيوكلا

 اهتردق ءاهنإو «ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم» تاوق ىلع ءاضقلل نانبل ورعب ةيليئارسإلا

 ةكرابع كلذ ءاح 0 ةيليئارسإلا ةانطوخوملا هاهناب اشويتاكلا خيراوص قالطإ ىلع

 نأ ةصاخو ؛ تافرع رسأاي اهميعزو ةمظنملا براحت تناك يتلا ةينانبللا بازحألا صعب

 ةعاس رات ةحاس ىلإ ثؤوريب ليوحت ىلع» ًارداق ناك هنإ كي «دخلا زواجت دق هذوفن
 0 رداق وهو 0 ةينانبللا فراصملا يف درعا 0 هنا امك .ءانكي

 0 200008 دلاخ كلل ىفوت « ا

 . ةقطنملا ف ددحلا ماكحلا سماخ نوكي كلذبو « زيزعلادبع 5 لهف كلملا

 خانملا
 قوس رشؤم طوبه سطسغأ رهش دهش ثيح ؛ ١1987 فيص ةرارح أدهت مل

 نع قوسلا عانص رابك زجع ببسب 7١/ ةبسنب (خانملا) ةيلاملا قاروألل يزاوملا تيوكلا
 مهلاومأ عايض نم ديدشلا رعذلاب نولوادتملا بيصأ دقو « ةلجؤملا مهتاكيش دادس

 مكارت ةجيتنلا تناكو « ةلكشملا مقاف امم كونبلا يف ةلجآلا مهتاكيش عاديإب اوؤدبف
 . يكيرمأ رالود رايلم نم رثكأ ىلإ اهتميق لصت لجؤم كيش فلأ 1 را

 مل تيوكلل ىلحلا متانلا نأب ًاملع ء«رمثتسم فالآ ةتسلا براقي ام ىلإ اهتيكلم دوعتو

 )١( «رامخلا دئار , «ىناطيربلا فيشرألا قئاثو» « ةيتيوكلا سبقلا ةديرج 7٠١9-1-9 .

 ا/؟ ١



 نش ىربكلا ةمزألا هذه مامأو : (7١ءاعلا كلذ ىف ىكيرمأ رالود رايلم ما لا زواجتي

 ةديصق ىف ةياهنلا ىتح ةيادبلا نم خانملا ةمزأ تاروطت يرجنعلا يراشم قباسلا بئانلا صخلي )١(

 : اهيف لوقي ةيماع

 ةسدكمزونكل هيف حعانلةحيط لبق اولاق

 ةسسأم تالفقمو عيبروةيج  يلخ مهسأ

 اسمو حبص دهلُّمو يدقن مهسلاهب يراث عياب

 عبرلاي انور قهدحخلاهللاي

 خانمل قو سس لخد نم لك
 ىلا سس تفل ذك

 ريدمو يطرشو ريبك طباض
 ةبدلحمةرسيبك زويعو

 ليكولا ايو ريزولا ىتسح
 ةاس- محلا نيو دلبلا حار

 سينو هيفام سيمخ موي يفو

 خاشملا نيراسالعب تراث

 قرواهلك مهسولف تراص

 حانملا ريم اوه تحار

 عبرلاي انو قحخاهللاي

 خيحمسلا منحت مب
 ل بلا "ع كل وو

 ةكبو تم نيناوسق عبرأ

 نسي اة ارتاكحت

 ني تفس حي سم انتم ولات

 نامض قودنص مهل اوباي

 ريزغ هيام ر حبلا سب

١7: 
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 و فرتو حبر

 ةسلكم لوقعلا تراصو

 ةسدنهلاب عبرلا ىتسحو

 ردملاده رظانو

 هيي سنتا هيتس هناك

 هسرحي يبر اح بس

 هسعن نم مانا اح ص

 هسفرتاهبرقي يلإو

 هسمغت بيلحلا ياش قح

 هسرف بكار دلنحاو لك

 ةهسلعحلل يفوضع لكلاو

 ةسرطغلاو "لبلاه نم

 ةسكوحلملا لولحلا مأ اي

 اسعو لع ردقلا الإ! اهلحيام



 , ةيلاملا قاوسألل ةيباقرلا اهتسايسو ةموكحلا ىلع ًاحساك ًاموجه ةمألا سلجم
 تأدب ثيح . ريخأتلاو ضقانتلاو طبخختلاب تمستا ةموكحلا تارارق نأ ًاصوصخو
 ةكرشلا سيسأت مث « الوأ لجآلاب عيبلا فاقيإو تاكرشلا سيسأت ىف ددشتلاب
 نمو نينيدملاو نينئادلا تامازتلا رصح نع ةلوؤسم تحبصأ ىتلا ةصاقملل ةيتيوكلا

 غلبم صيصخت ناكف ريخألا ءارجإلا امأ , اهنم يقبتملاب نينيدملا ةبلاطمو اهتيفصت مث

 ءاضعأ ةظيفح راثأ ام اذهو « (١)ةطلسلا نم نيبرقملا ني. فنتملل ل فنتلو تازواجتلا

 و اج يجيز تا لا سا لاب جيب رج هب ججدبوكج اريد وبيني سبيس لججس وسي وسل رايي ل عدل موسي ب مسمن وسيف رسم مب قخي باح معنا حقطجسل جوج مدبي عبس متاحا دقت هيج ج دنا هبجس و جهلا لوحي مهد و د عر مومو رااومتلا هيوم بسهم اوصل ردع معد

 7 ماقرا درم درجم ىلا يتيوكلا د داصتقالا لوحتيسف ةرهاظلا ترمتسا اذإ
 .:لباجننوو خو باجر باجي يرسل سدي جج الجم بش ج كرو ارجل «وسسيجس جبه شجو تو لجون سنو كورسا [سيازع زول جدع بالج دج سعر سر م/راج مبيد رعود ليسا هوجو موجب ب وسو وجد لج دي بد نجوا مدع (وسب يسبب رسب نيس جره بط يسجل ب يجعووسب جسم ميمو مجم! مدقوسهت مغ ممنون هلل نلوم للود 20

 ةسوسوو ةثولهتباصو ريقف حبصأ ىنغ مكو

 ىسنتا مس نويدلاىرت  يىاي يلإ ىلع اننيعي هللاو

 ةسدقم ىهام نين ناوقلا كيف يذنج ىتنإاندلباي شيل

 ةبربل نماهلغش ىلخيام انتمركح بب
 . 7/ ص « خانملا ةمزأو ةمزألا خانم « نودعسلا مساج )١(

 . 177ص : 197١ - 149٠0 تيوكلا يف يطارقميدلا عارصلاو يسايسلا كارحلا « يبيتعلا ناحيف . د (؟)

 ,هلك

 ا/ه ١
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 ٍِ تاحيشلا م يف طارفالا نم رخسي يريتاكيراك مسر خانملا قوس يف ةلجؤملا تاكيشلا مادختسا يف طارفالا نم رخسي يريت

 ك/ا١ا



 هال
 نيلاحملا نيب كباشتلا ءاهنال ةمساح تاءارجا 5 :عارزولا سلجم

 طقف نويلم ٠ ىسلا نويلم فالا 6 نم ةيلصالا نويدلا ضيفخت

 تاراقعلا ءارشل رخآو ةلفقملاو ةيجيلخلا نهرل قودنصو ةسلوادتملا ةيتيوكلا مهسالا يرتشت رامثتسالا تاكرش

 تاراقعل و ةببرهمالاومألا قحذلت تايوسلاةسسؤم
 ةسمانع تيذؤايكوت قيرط نم عراسخلا ىيف

 قوسلا ةمنزأ ةسشفانتلل ةنلخ اسس ةسي شا ملراسب

 نيلماعتملا نع ك وبلا دش اوف ففو ضف ةموكحلا
 ناماعتل نع كاونبا دشإوف فدو ضهر ةموكعلا

 00 ل١ دكا فلل دعوي رهااصجيوسلوو | زو يرض ج تل يسعجب جبوهو ب ديمو مل ود
 ماعز هبو هب ١ هقاحتب عبرا و جاجا اوب يزور د وهدم رهو جهيجم دم مهدب مما دييسإل باب تجر هاهنا

 قوسلا عبوهتو نيلاحملا نيلاحلإ ريغ نويد عف دلرانيد نويلم
 0111111111 الهيووفا وول ممر فها وض سلم ةوممح ل كح كلم جمد ودروس يرد رو خؤوم وراد ب درج امو !هوببصيبوج وقومي وسمر ١ حجر ويبررميو دوو نر ماهر هت حلوو «ووجغو فطوم جابو 0-5 م ووججمتو وا موس قول ماد مم سوفا

 مهسالاو تارافعلا ةرادال رانيد نويلم" ٠٠ لامسأرب ةمهاسم ةكرش

 1 مصخلل ةلباق نيناحملا تادوجوم نم [ 40 لمست تأ
 ا علا يسع

0 
رسلان ويمعع ليولا رمد

 يقروصلادعأدبعلا 
 ١

 ن1 لالالا ة داخل كسيربهؤتنيو
 بعدما /اجب اشم وجسم راج رواجا 0100 نلف مني وعلا عجم وبن فاجن جي هومتمجل روبل ل11 146 ؟ يلبي زج «مجيتيرئلاو وو مهروس نيج مبا دويسب رسب ليس

 ا 8-55 27 ربيعا رطل ديعرم هيلا ذدضلا رغب عينت 3 0 او

 بلا

 م 0

 امل
0 3 

 تيس ما د لج

 ل ريا ينقل ب لوسيا ةيل بي د 42 00 00 يا اوييرسلا
 مل مورااو لوس م هيا هيجل د وبلا ا ب. لييزأ ديس 1 ع

 0 رسب ايلا دوم اى دررللا ع راما 71 يرو
 كوارع روع اهون حسروب ترو مه الل“ يه

 هرالقمما هع تنميجل ياريس" ا رريوو ره طي ل تبع
 ةرررق نا داعيا 7 3 اا سا ا يا
 00 و ا نيد ج١ 0 مم ملا ري تاج ريت ريح

 رااام يب وابو ملار ملا يمرر نير اويل ساب يا 000

 «خانملا قوس» ةمزأ - ةململ وأ - لحل ةموكحلا تالواحم
 (ةفلت . تاوئسو 0 ١

 ا/ا/ ١



 دض ىبعشلا طغضلا افتر دعب اهفقوم نع تعجارت ةموكحلا نأ الإ ء روتسدلا حيقنتل

 , 179855 روتسدل ةيلاحلا ةغيصلاب كسمتلا ىلع رارصإلاو حيقنتلا

 روتسدلا جيقنت عورشم ضفرت ةهيعيرشتلا ةسنجللا

 روتس دلا حيقنت عورشم ةيعيرشتلا ةنجللا ضفر
 (ةيتيوكلا نطولا)

 رايهنا ببسب ًاداح ًاضافخنا تيوكلل ىموقلا لخدلا دهش 19/7 ماعلا ىفو
 ةيلمع ربكأ ةينانبللا ةحاسلا تدهش ربوتكأ نم نيرشعلاو ثلاشلا يفو « طفنلا راعسأ

 يذلا - ريجفتلا اذه ىدأو « نانبل ىف ةيسنرفلاو ةيكيرمألا تاوقلا دض ةيريجفت

 تاريجفت ةلسلس تيوكلا تدهش ثداحلا اذه ىلع نيرهش نم لقأ دعبو ء ايسنرف

 عقاوم ىلإ ةفاضإلاب تيوكلا راطمو (؟7ةيكيرمألا ةرافسلاو ةيسنرفلا ةرافسلا تفدهتسا
 . ىرخأ ةساسح

 )١( تيوكلا يف يطارقميدلا عارصلاو يسايسلا كارحلا . يبيتعلا ناحيف . د  ). 1990-195١ص١٠١5.

 ىلإ فدهت تناكو . ةيتيوكلاو ةينانبللاو ةيقارعلا ةيسنجلا نم ةيعيش ةعومجم تايلمعلا هذه تذفن (؟)

 مساب فرعُي ناكف ةيلمعلا دئاق امأ  ناريإ عم هبرح ىف قارعلل ةمدقملا ةيتيوكلا تاليهستلا فقو

 . نيدلا ردب فسوي ىقيقحلا همساو بعص سايلإ

 . 54١ص « ةيناثلا ةعبطلا ء« تيوكلا يف ةيسايسلا مئارجلا رهشأ ,« يرمشلا حابصو نايقولا بين
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 حل ان مك ككل هايل هيي وفجأ همم ا تالا ل 2 اعل

 نيس 19دجج سنا هاو باج , 1-1 مسن ديجي ( دقو مدل [ةمدل مذ عصاي جت لدم د اعد سم ودم د فعل هدا

 1 حرجتو ؛ لتقت زاغلا تاناوطساب ةمغلم تاراجفنا "

 باع نود رمت نل ةنابج ةميرج :دهعلا يلد

 رمال

 سوو يطا موت جنب تدم مم مده مسوسف رود رجم د مو سيسي مس عسيرج عفو دع سمسم رسل مسعر مم معجم مملة رس و سبوع ويعم ل دو هبا مدلل عقيم

 ل وقع هي يقمف رع جرش يدر مهسلو تس ع 1 ّْ هس طب يدلل ديب اهيل رسل ةياجسلل رقه 7
 اسنرف ةراطسو ةينطو "و ةيكريما حلاصم " تيرض تاراجفنالا ©
 هسضعبي لوسح فتيل بعشلا زفاح :ةمالا سلجم صيئر ©

 1 قيقا ود رين ديسير كذا ؟؟

 يسئرفلا ةيكيرمألا ةرافسلا ريجفت

 ةيتيوكلا نطولا)

 صاخلا هثوعبم يكيرمألا سيئرلا لسرأ ء 1987 ربمسيد نم نيرشعلا يفو
 مادص نم دلفسمار بلط « نيسح مادص ىقارعلا سيئرلا ىلإ دلفسمار دلانود

 هب موقت يذلا يندرألا ةبقعلا ءانيمو قارععلا نيب طفنلا بيبانأ عورشم يف ةدعاسملا

 دض هبرح يف هتدعاسم نييكيرمألا نم بلطف مادص امأ , ةيكيرمألا لتكب ةكرش

 ةفشاكلا ةيعانطصالا ر مقل طئارخب هديوزتو ةثيدحلا رتبكويلهلا تارئاط هعيبب ناريإ

 (7١نيفرطلا ةقفاوم قافتالا زاح دقو « ةيناريإلا تاوقلا تاكرحتل

 تارئاطلا فطخو تالاقانلا برح

 ةماخض ببسب ةيناريإلا ةيف ةيقارعلا فبرخلا رتوت ةلح - تدادزا ؛ ١85 ماعلا ينو

 (1ر 5اعمطعم اعلممعت , [خطخط 1: اقم, '! انتلكععإب , ةنلل ثكطتعأ | نننك الالات عب نعت
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 هده نقلت لال كقرلا اذن فاتك زوق اهيلع ناك !١ يبرق ددنف تع جلا
 هذه تأدب ؛ جيلخلا هايم يف ةيتيوكلا طفنلا تالقان تفدهتسا ةيناريإ تابرض
 تيوكلا تهجوف . «ةبصق مأ»و «ةرحب» نيتلقانلا فصقب ١965 ويام يف تامجهلا

 اهدادعتسا تيوكلا تنلعأو « تالقانلا فصقب ةدحتلملا مألا يف ناريإل ايمسر اماهتا

 . ةيبنجألا تاوقلاب ةناعتسالا نود اهدودحو اههايم نع عافدلل

 ناريإ فصقو « ماع لكشب تالقانلا برح فقوت يف ةيضقلا ليودت حجني مل

 «ةمظاك» ةيتيوكلا ةلقانلا تضرعت وينوي ىفف . صاخ لكشب ةيتيوكلا تالقانلل

 ؛ نيفرطلا نم ةلقان ٠٠١ نم رثكأ برض تالقانلا برح تدهشو وحلا نم فصقلل
 . يتييفوسلا داحتالاو ايناطيرب عم ةحلسأ تاقفص دقعل تيوكلا عفد انم اذهو

 فقوت نع تيوكلا يف يقارعلا ريفسلا نلعأ « 1984 ربمتبس رهش لوخد عمو
 ريرحت سيئر ضرعت هسفن رهشلا يفو « نايبوبو ةبرو يتريزجب ةبلاطملا نع قارعلا
 ةرئاطلا تضرعت ربمسيد رهش ةيادب عمو « ةلشاف لايتغا ةلواحم ةيتيوكلا ءابنألا ةديرج

 «دابآرهم» راطم ىف اهلازنإ متو يشتارك ىلإ اهتلحر ءانثأ فطخلل «ةمظاك» ةيتيوكلا

 زاوجلا نولمحي نيذلا نيرفاسملا نم نينثا نوفطاخلا لتق « مايأ ةتس ةدمل يناريإلا

 ١1/7 ماع تاريجفت يف نيمهتملا ىلع جارفإلاب صخلتت مهبلاطم تناكو ؛ يكيرمألا

 تيوكلا نأ الإ . ةيقبلل ةءاربلاو ةعبسل دبؤملا نجسلاو « مادعإلاب مهنم ” ىلع موكحما
 تاوقلا تمحتقاو سداسلا مويلا يف نوفطاخلا ملستسا ف تابلاطملا هذهل خضرت مل

 . ؟/نئاهرلا نع جارفإلل ةرئاطلا ةيناريإلا

 )١( «رامخلا دئار , «ىناطيربلا فيشرألا قئاثو» « ةيتيوكلا سبقلا ةديرج ١١-1١-5١1١ .

 تيوكلا يف ةيسايسلا مئارجلا رهشأ « يرمشلا حابصو نايقولا بيجن (؟) .٠ ةيناثلا ةعبطلا « ص١١9 .



 ةسيتاربالا . ةيفارعلا برصحلا ذنم ةرم لوا

 «ةبصق ما» ةيتيوكلا ةرخابلا بيصي ةلوهجم ةرسئاط نسم ٌحوراص

 قمقعتلا رارمتسا نلعب دمحالا حامصو موينا ءارزولا سلجمل هل راط ةسنح

 ةميتيوك طسفن ةلقان يناث بيصي لوهجملا يوجلا فصقلا

اككلا عالتمطمالا ةينيوكسم ةْيسامرلب د هيام“
 ”لسخلا رطخلا «شضولا يلثعا برتعلا ةد

 هءإ تس ملاتعلاو برصعلا هذه جيلخلا في ددبدش رلمخ تيوكسصلا

 ءاتشالا نيب برحلا نو أتكيباو انلزر ردتصم طفنلا رورم ةتييرح مهي أش

 يدمحالا دق :فالمحلا تولقانلا ليفت ةطحم بصب ناعرووكليسأ ةوراص
 خيراوصلا هذه عم لم اعتلل تاءءارجإ نات اب اسنادب : عافدلا

 :ديفنتل وعدبو ,راوقلاب ديسل مسالا حا بمس حجيلخلا ةيتالقانلا قفارت ةيكربم | سبب رجح نفس ,
 «ءاثساؤلثرلا حومب ايرجحبم ع ماك هان .دادلعب ١

 يللا لو د د لم هلأ عورل تابييزن دطخنإ ةينئاريألا تاءادتعالا نسس دس نلف لأ شنلساس

 جست سااسخلا اشايلل اتبس ا نسعت تيلآ ر يسم الا ر/اتلملا ؟ش رتل ةستسل راش لس انام سلال

 «نوتجريرب ٠ ةاحر نم ريخالا عبرلا ءودده قرتخ يركثحي مخل

 طقنلا قفدت ماما ةبقع ثداتحلا نوكيالا لتمان : تّركلا
 سلسغا 5 قلطات ةتيلاشلا ةلثحرلاو ةّيكاولا ةلمخ لصاوملاتسو اكببسلاّحح درشم نقتل: نئهاشاو

 ما ممل كيال ةيمادمإ م مع

 ةييييلتاا هابملا لخاد طفن ةلقان باصا تيوكلا ىلع ىلاريا خوراص
 يكيرمألا ملعلا عفرو تالقانلا برح

 (ةفلتخم تاونسو فحص)

 لفلا



 «ةسمظاك» يسفطاخ عم 1 هد يسحب يوسمند موي

 ةطلبلاب ليبن اونعطو يدوعس عبصا اوعطقو باكر ؛ اونتق ةنصارقلا

 نارسياو ايروس عم ةفثكم ةيتيوك تالاصتاو ةنيهر ١" نع جارفالا
 مويلا رهظ نارهط نم نودوعي' ةمظاك مقاطو نويتيوكلا باكرلا

 نئاهرلا ماسجأو هوجو يف مهرئاجس اوأفطا ةنصارقلا

 انهملاو ملسملالتقب ماهيالل بأ شتاكلاو غرافلا صاصرلا اومدختساو
 ةملؤملا ةيرجتلاهذهلثمب بعشرمي الالمأن_:ايزعمو اننهمو اركاش ءارزولا سلجم

 نوسنجملا بعرلا نم مايا 1 دعب ةيحرسملا تهتن
 نئاهرلا ذاقنا و كال د كسك 000 نع يننأ ريأ نايب

 ."١ ويصيجو ردو + وجسم ءرووبتمسفا ونا دنا وعمر وشوجهم ومندوب بوم روما يحرم عمجصب ا موج هجرها اذ ووو جك!

 نئاهرلا ريرحتل ةيناريإلا تاوقلا ماحتقاو «ةمظاك» ةرئاطلا فاطتخا

 (ةيتيوكلا نطولا)

 ١58486 سلجم

 سداسلا ةمآلا سلجم تاباختنال دعتست 0 تناك ماعلا ةيادب ف

 ددع وهو احشرم 660 تاباختنالا هذهل حشرت 517 مداقلا ةياوحفي وم نيركشعلا نف يف

 تعفترا تيوصتلا ىف ةكراشملا ةبسن نأ الإ . ةقباسلا تاباختنالاب ةنراقم ايبسن ليلق
 نابع ورنا نافيومدا نر كالتورور نسل رد ويس سانا 116

 . يناسدعلا فسوي دمحم قباسلا ةمألا سلجم سيئر
 راجتلاو نييموقلا نم ةيديلقتلا ةضراعملا تارايتل ةيوق ةدوع سلجما اذه دهش

 باونلا نواعتو ,« يعيشلاو ينسلا هيقشب يمالسإلا رايتلا ىلإ ةفاضإلاب نيلقتسملاو
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 نالعإلا مت ١486 سرام نم ثلاثلا يفو . سلجملا ةسائرل نودعسلا دمحأ رايتخا ىلع
 رباج خيشلا بايغو هللادبعلا دعس خيشلا ةسائرب ةديدجلا ةيرازولا ةليكشتلا نع

 مدق ثيح اهتالاح لضفأب نوكت نل ةموكحلا هذه عاضوأ نأ حضاولا نم ناك « ىلعلا

 نم رهش نم لقأ دعب اهنم هتلاقتسا فصنلا فسوي لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلا ريزو

 جيعدلا نامل خيشلا ةينوناقلا نوؤشلاو لدعلا ريزو ةدوع تلكش 3 , اهليكشت

 . (7١تباونلاو ةموكحلا نيب ةقالعلا يف رتوتلا ةيادبل ًاببس حابصلا
 ببسب ةموكحلا ىلع اينما ار باونلا نش سلجا داقعنال لوألا مويلا لنمو

 تحت ةيموكح فارطأ اهب تماق يتلا تابعالتلاو '"7خانملا ةمزأ عم عئيسلا اهلماعت
 ةلواحم تيوكلا تدهش ١9/6 ليربأ نم نيرشعلاو ثلاثلا ىفو « «ةمزألا لح» ةلظم

 تسدقاتما هقو تللاز اخ ا ةلسح | 11 تاجا 4:يرهن يرش مرت ةلشاف لاوغلا
 ةينيطسلف ةعومجم لوح تاماهتالا ترادو « ةبوجعأب توملا نم اهن هنكل تاصاصر

 . !؟/اهداقتنا ىلع هللاراجلا بأد ىتلا ايروسب طبترت
 ةليودلا كرابمو يعبرلا دمحأ باونلا بوجتسا هسفن رهشلا نم نيثالشلا يفو

 ةنسزأ هلل ةقرادإ هورس يسم هنيعدلا نامل خينشللا لدتعلا ريزو !* !قاطودملا ةديتخو
 هسفن نع عقدا ويزول تاالواحم مغرو ء.اهنم ةعورشملا ريغ هتدافتساو خانملا

 اونلعأ ًابئان 7 0 الإ ةقثلا حرط نم هتيامح يف ةتيمتسملا ءارزولا سيئر تالواحمو

 تقلت يو "يورك ده ةلاتعسكلاو هرطضا امن هنع ةقثلا بجحل مهتين نع

 . سلجملا داقعنا نم نيرهش دعب ةيناثلا ةبرضلا ةموكحلا

 )١( 87ص م86 ص « ةرامإلا ىلإ ةلودلا نم : تيوكلا « بيطخلا دمحأ . د .

 )١( تيوكلا يف يطارقميدلا عارصلاو يسايسلا كارحلا « يبيتعلا ناحيف . د  , 1490 -19171١ص١78 .

 هتالاقم يف هللاراجلا جيورت اهبابسأ مهأ ناكو ةينيطسلفلا لاضن وبأ ةعومجم ىلإ ةيلمعلا ذفنم يمتني (؟)

 ندرألا معدو ليئارسإ عم مالسلل .

 تيوكلا يف ةيسايسلا مئارحلا رهشأ « يرمشلا حابصو نايقولا بيجن ٠ صص . ةيناثلا ةعبطلا 7١5 .

 ) )14سماقلا مساج . «هنايسن نكمي الو اديعب سيل ثدحلا : نينثإلا تايناويد» « ةيتيوكلا ةديرجلا ةديرج

 يليطحلا يراضو , ٠١١4-17-8

 )87 )5ص « ةرامإلا ىلإ ةلودلا نم : تيوكلا « بيطخلا دمحأ . د .

 ام



 يدم ميديم ياو رد جججلومبف رجح د ميج »اور ها( زيد

 رو هيلا 11و +
 موه ل 1094 مجيصيرخم ريب جيبو رمد جوسشاج م مميرولا

 مهدعق سس 9 77 سف ل ةااز#ج ميل 3 مستاوا» نفوس 5" بيكا

 ءاسالثلا جيعدل قيس نعةسسقتلا ن نوتسوتب لايت م

 ناستعار با اسهتللختو ةسسماسخلا ىمشح ترمتسا ةسلج ىف

 رسسمالا هدلول نسيكيش يف لدعلا ريزو بوجتسي ةمالا سلجم

 حابصلا جيعدلا ناملس خيشلا لدعلا ريزو باوجتسا

 (ةيتيوكلا نطولا)

 ةمئآلا ديلا

 , 1986 ويام نم نيرشعلاو سماخلا دحألا موي حابص نم عبرلاو ةعساتلا يفو
 هبتكم ىلإ هتداعك ًاهجوتم حابصلا دمحألا رباج خيشلا تبوكلا ةلود ريمأ ناك امنيبو
 ريفألا ةرايس مشهتب ةببستم هيف رجفنتل هبكوم ا «فيسلا» رصق ىف

 يف ةرفح دوجوب هببستو راجفنالا ةوق نم مغرلابو « !)هيقفارم نم نينثا داهشتساو

 يف مكحلل ةضراعملا «يمالسإلا داهجلا ةمظنم» ىلإ يمتنت ةيعيش ةيعيش ةيقارع ةعومجم ةيلمعلا هذه ذفن )١(

 . ناريإ عم اهبرح يف قارعلل ةمعادلا مكر نم ماقتنالل مهعفد ام اذهو « قارعلا

 . 7؟8١ص « ةيناثلا ةعبطلا « تيوكلا يف ةيسايسلا مئارحجلا رهشأ «٠ يرمشلا حابصو نايقولا بيجن
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 ئ 0 تاباصإ يأب بصي ملريمألا ومس نأ الإ فصنلاو ردملا ىلإ اهقمع لصي ال

 ةينجاول القاع افقوم ةمألا نيلحتم كقتاوري كدا "اذه ةيركلا ةيركح كناد
 مدي مل ماجسنالا اذه نأ الإ ء اهرارقتساو تيوكلا نمأ ىلع يدعتلا لواحني ار

 ًاصوصخو ةموكحلا ةمجاهمل باونلا ذاع وينوي نم رشع سماخلا ةسلج يفف . ًاليوط
 ةيناملرب قيقحت ةنجل ليكشت ىلع سلجملا قفاو» دقو« يفارخلا مساج ةيلاملا ريزو

 كونبلا هتمدق يذلا «رانيد نويلم ١6١ ب ردقملا ضرقلا عوضوم يف قث قئاقحلا يصقتل

 نيلاحما ريغ نم نينيدملا ىلإ تاعفد ىلع فرصيل « ةيلاملا ريزو نم بلطب « ةيراجتلا

 يأل ضرعتي نأ نكمي يذلا ءريمألا ىلع رطخ عقاوم» نم رّذح دق ناك اقباس ايناطيرب اريرقت نأب ًاملع )١(

 ( ...) نامسد رصق ىلإ ًاحابص هباهذ لالخ وأ « هلزنم ىلإ مكحلا رصق نم ههجوت لالخ ءادتعا

 . ًابيرقت ةددحم ديعاوم ىفو

 نينطاوم نم ىتحو تايصخش نم ريمألا ناويد لخدي نم شيتفت متي ال ًانايحأ هنأ ىلإ راشأو

 . تالاحلا هذه ىف اريبك ًأرطخ لثمي ام  نييداع

 . ًايموي ةعاس ةدمل هراوز لبقتسي ثيح « (ةيناويدلا) سلجم راوز يف ةلثمتملا راطخألا ىلإ هبنو

 ملو ةموكحلل عامتجا برق تربع . مكحلا رصق تراز ةيلوأ ةثعب نأ ريرقتلا هيلإ صلخ ام نيب نمو
 نامسد رصق تلخدو تيوكلا تراز يتلا ةينمألا تاثعبلا نم ًاددع نأ امك « ةسارح يأ اهيلع دجت

 . ةبسانملا ةينمألا تابيترتلا نادقف نع تندحت

 تلوانت تايصوت هيف عفر ًاريرقت بتك « (هتفص ركذي مل) سكرام تربور ريس نأ ىلع ريرقتلا ددشو

 . هيف درو ام لهاجت يتيوكلا بناجلا نكل . . . ةلمتحم راطخأ نم ريمألا ةيامح ةيفيك

 راطم برق ةيتيوكلا ةطرشلا يف لخدتلا ةعومجم ركسعم ىلإ ةرايز نع ريرقتلا بتاك ثدحتو
 الو سورحم ريغ حالسلا نأ فيكو هيف حضاو طابضنالا مدعو هّمعت ىضوفلا نأ فيكو . تيوكلا

 . «يمسرلا هيز يدتري ال هنأ وأ هعقوم يف بوانملا طباضلل دوجو

 ناكو ةيباهرإ ًاثادحأ تدهش يتلا ةقباسلا تامزألا لالخ قيسنت يأ دوجو مدع ريرقتلا ظحالو»

 يأ ىلع لاكتالا نود نم . دعس خيشلل ةيصخش تارارق ربع متي عوضوملا ةجلاعم يف يسيئرلا رودلا

 ةزهجأ مهيلإ اهعفرت ريراقت نوأرقي نيذلا ةاوهلا طابضلا ضعب نم ىوس هيلإ عفرُت ريراقت وأ تامولعم

 «ةظهاب غلابم اهنمث تيوكلا عفدتو ةقيدص تارابختسا
 )١( «رامخلا دئار . «يناطيربلا فيشرألا قئاثو» « ةيتيوكلا سبقلا ةديرج ١-5٠١9-15 .

 مه ١



 حتف ويلوي نم سداسلا ةسلج ىفو « «خانملا قوس ةمزأ يف نيلاحم ا نويد ةيطغتل

 لالخ» نم بعشلا لاومأ ديدبتب هتادايق اومهتاو يطفنلا عاطقلا ىلع مهنارين ءاضعألا

 , ةيداصتقا ىودج ىلع دمتعت الو , دئاوع ققحت ال ةيلام تاقفصو ءارش تايلمع

 تارشع ىلإ لصت يتلا تالومعلاو تازواجتلاو ةهوبشملا تاقفصلا باونلا فشكو
 ا 117 دنا رابللا لإ اهضعبو نايألملا

 يودب تيوكلا تقعّص « 1985 ويلوي نم رشع يداحلا ء« سيمخلا موي ىفو

 ةقطنم يف رحبلا نم برقلاب دوجوملا يبعشلا ىهفقملا افدهتسا نيريبك نيراجفنا

 ١١ ةيباهرإلا ةيلمعلا هذه ةيحض حار دقو « قرشلا ةقطنم ىف رخآلا ٍىهقملاو؛ ةيملاسلا

 ةددشم تاءارجإ ةموكحلا 00 ءايربألا لافطألاو نييندملا نم 00 84و ًاليتق

 (")تيوكلا نم صخش 4٠0٠١ نم رثكأ تلّحرو اهدعب
 ةيناريإلا ةيتيوكلا تاقالعلا تلصو « 1485 ماعلا نم ربمتبس رهش لوخد عمو

 تيوكلا تضفر « برحلا يف قارعلا ةدعاسمب تيوكلل ناريإ ماهتا ءارج رتوتلا ةورذ ىلإ
 « كلذل ةرطضم تناك نإ الإ برحلا لوخد يف اهتبغر مدع ىلع ترصأو ماهتالا اذه

 نم رشع يناثلا يفو ؛ ةيتيوكلا «ةيطولا» ةنيفس ناريإ ترداص ربمتبس نم عبارلا يفو

 تزجتحا مث؛ ةيتيوكلا «نيرقلا» ةنيفس ةيناريإلا ةيرحبلا تضرتعا رهشلا سفن

 , ربمفون نم نيرشعلاو سمانلا يفو « رهشلا سفن نم رشع سماخلا يف ىرخأ
 تدتعا رهشب كلذ دعبو « «راطيبلا نبا» ةيتيوكلا ةنيفسلا ةيناريإلا ةيرحبلا ترداص

 . «ةمظاك» ةيتيوكلا ةنيفسلا ىلع ةيناريإلا تاوقلا

 لئاز اهادع امو ةيقاب تيوكلا
 عمو ؛ ةيلخادلاو ةيجراخلا تاعارصلا نم ةماود يف رودت تيوكلا تناك اذكه

 بادتنا ىلع سلجما قفاوو ةموكحلا دض يباينلا ديعصتلا لصاوت « ١485 ماعلا ةيادب
 نع فشكلل يزكرملا كنبلا تافلم يف قيقحتلاو عالطالل ناعوجلا دمح بئانلا

 )١( تيوكلا يف يطارقميدلا عارصلاو يسايسلا كارحلا « ىبيتعلا ناحيف . د  1140 - 197١؛ صص١79

 ص١8 .

 ةينيطسلفلا لاضن وبأ ةعومجم ىلإ ةعبات رصانع تايلمعلا هذه تذفن (؟) .

 . 7٠١ ص « ةيناثلا ةعبطلا « تيوكلا يف ةيسايسلا مئارجلا رهشأ . يرمشلا حابصو نايقولا بيجن

 امك



 #8 ا قمم فه . يورك دع دما مج دع تدع اج 010 اا
 1« موي عون >0 هجيزدجم عادم ا 41

 اهب مصل 3 ةتسلا د ايشتخ 1| قبلا م عباح 24 لاول ؛ ٠ لع ثا[ نيفشمي ام يسال

 حابصلا دمحألا رباج خيشلا ريمألا ومس لايتغا لواحم

 (ةيتيوكلا ماعلا يأرلا)

 |: مما ووجع ماكو وو مع يع اقوم مدع ا ةمص هن0» ده 0 نوي تك يدا ورهواةسوج 7
5 1 

 4 ومالا
 ةيملاسلاو قرسشلا يف ةيبعشلا يسهاسقملاب ريجفت اتميرج

 نيرداغملا ماما راطملا قالغاو ةحصلا يف ءىراوط 5 86 ىحرجلاو !١ ىلتقلا : مويلأ رجف

 ريا مم سير م م

 ةيبعشلا يهاقملا ريجفت

 (ةيتيوكلا نطولا)

 مال ١



0-7 0 
 يسسملاعلا مداسعلا ددسهت ناأريأ تاءادتعا :دمحالا حابص 5

 راوسحلاب لكاشملا لع يف ناسميإ نسع اسمناو !سفعض وأ امفوخ سدجملل أجلت مل

 ةددسحتملا دا تسلا + ةئيسساعلا ةبيصصضلا ماكما تيركسحلا بكس لإ
 11 وجن ءوجاجيل 78 معنلإ» )دو ميدو بههجدي مم مججب مرسدجم م 160مل: ماج ما )جهه هباق مزه جس 4

 لاعتشالل ةلباتف رتروتم ةرؤب ىلإ ةيلخلا تلوح ناريدإ :دمالا حاجص
 0س بيرج مي يي يحسم ةدهسب ةكلطنملا ءاكبإ ىلع نوصيرح

 ةيموروآلا هتسلوجتةياهزب يف نادال لالا لساسصو لاطي دما حاَبَص

 اهتسلو 3 قاد نكبة عطا تا ثبئ اعيدم# حاب
 تحل اهنمتس نا لبف ةرم فلا اركحت ىتح

 اريد ةياهن لببش هب هيبرعلا ةمقلا داقعنا امهقوتم

 ةبقاعل تقولاناح :دمحالاح بص 0#
 مع تاقااع تعرفت ةنروت تاون نام اهمحتت ةينوؤسم - دييب سيخ ب هديل 50

 0٠ قت ٠ ماوه ودنا لدتا وتولد د. ردح كيل نور لجدجس 2239000 -دجوكيسو هيوم تدوس ومدرس ردع ممم روس روم وب ع ويسب ١ ريحموم ويجد سمو ومو وج روح هج جع موعد وو »ابو لزج ا لاو اوم 10+ ف7 ماله رج لج وفلا ولن عمدق و طر وأم جوس رو ءدجو + وجسر هدوء روج برو« وجسم رو «روسيوحرمو او ة لج

 م 52100 ا

 6 نينانان سيصسسم

0 

 تالقانلا برحو قارعلل تيوكلا معد ةيفلخ ىلع ةيناريإلا ةيتيوكلا تاقالعلا رتوت

 (ةفلتخم تاونسو فحص)

 مم١



 انرحب نع اولحوانامس نع اولح
 1 مم اع

1 
 هت يم مسسمسل سس دس 3 واسس سل امم 00 5 هاد 0 3 ا

 27 د 0 ا ا ةوق
 : حسو د حابصلا دوعس

 ايف راسم نيستن نود ةيكديما تادعاسم بلطت نل تيوكلا
 اسنيلع برسحلا نداسعا يشعي ل ي نم حالسلا يرتشنس

 ااا 7... «عطقني مل نارهط عم انراوحو ةيبنجالا دعاوقلا ضفرت تيوكلا»

 ب ا تلطن ال :دمحالا حابص

 انئاكتمم هيامحل نودعتسم اننكل
 ديبي رج جد صبت ندد ةسيئاربالا تاءادستعالا ةسهجاومل 3 : ةيرتسع ةطف

 ديلا“ 2 يع 7 سيو 8#

 ةجاحب تسيل توكلا : دمحالا لبص
 اهشععانفدللا ميحراخ تاوف لا

 ةيادبلا ىف ةيبنجألا ةيامحلاب ةناعتسالا ةركف تيوكلا ضفر
 (ةفلتخم تاونسؤ فحص)

١/0 



 ةجحب بلطلا اذه تضراع ةموكحلا نأ الإ . تايوستلا ةسسؤم دوقع نم نيديفتسملا

 ةمكحملا ىلإ ءوجللاب ةموكحلا تماق « هبلط ىلع سلجملا رارصإ عمو ؛ تامولعملا ةيرس

 : يتآلاب ةمكحملا در ءاجف « فالخلا اذه لحل ةيروتسدلا

 ةداملا ىضتقم ىلع « يباين قيقحت ءارجإ يف ةمألا سلجم قح نأ ةمكحملا تررق١

 ىعيرشتلا هصاصتمخا يف لخدي ام عوضوم يأ لمشي «روتسدلا نم (114)
 نأ 00 نيضلوا . نيقباس يباين سلجم وأ ةرازو دهع يف الصاح ناك ولو « يباقرلا
 . ملاعملا حض داو ادد اعوضوم نوكي نأ يفكي امنإو « ةددحم ةعقاو نع ءارجإلا نوكي

 عالطا يضتقي هيلإ ةلكوملا لامعألاب يزكرملا كنبلا مايق نم قيقحتلا هيف يرجي امو
 هيف ال ضرعتلا نود تانايبلاو قاروألاو قئاثولا ةفاك ىلع قيقحتلل سىدتنملا وضعلا

 كنبلا ءالمع نم ةينامتئالا تاليهستلاو ةيلاملا زكارملا يباحصأ ءامسأب ساسم

 . «نييرابتعا وأ نييعيبط اصاخشأ « ىرخألا كونبلاو
 ويلوي نم سماخلا يف ةمهملا هذهب ناعوجلا مايق دعوم ديدحت مت مكحلا رودص دعب

 مساج) ةيلاملا ريزو ةلاحإ ىلع سلجملا قفاو» ليربأ نم رشع سمانلا ىفو « مداقلا

 نم ةلكشملا ةنجللا اهتبلط يتلا 0 هئالدإ مدعل ؛ ةماعلا ةباينلا ىلإ (يفارخلا

 ةموكحلا نيب مادصلا لصوو « '' !«رانيد نويلم ١6١ لا ضرق يف قيقحتلل سلجما

 77 ةقفرب سلجلا نيت باحسنا دعب ؛ ويام نم نيرشعلاو عباسلا يف هتورذ ىلإ نسلججاو

 . ةيرس ةسلج يول اهليوحت ىلع ةموكحلا رارصإ ببسب «ءاصقلا لالقتسا» ةسلج نم ًايئان

 , تيوكلاب ثبعتل باهرإلا دي تداع « 1485 وينوي نم رشع عباسلا يفو
 ىلع - اهذفن تاريجفت ةدع عوقملاو يدمحألا يتقطنم يف طفنلا تاعمجم تدهشف

 ىلع نيضرتعملاو ناريإ عم نيفطاعتملا ةعيشلا نم نويتيوك نونطاوم - ةداعلا ريغ
 تاالاقتعا ةلمح نم اهعبت امو ثادحألا هذه تببست . قارعلل ةيتيوكلا تادعاسملا

 ام اذهو « تيوكلا ىف ةعيشلا دض زييمتلاو نيوختلا نم وج راشتنا ىف تادراطمو
 .  !9يجراخلا ءالولاو ةنايخلاب مئادلا ماهتالا ةرئاد يف مهعقوأ

 )١( تيوكلا يف يطارقميدلا عارصلاو يسايسلا كارحلا ,« ىبيتعلا ناحيف . د  1990-197١صص ؛ ١8١

 ص١18١.

 )١( ةيناثلا ةعبطلا ء. تيوكلا ىف ةيسايسلا مئارجلا رهشأ . يرمشلا حابصو نايقولا بيجن 2 54١ .



 ةموكحلا ناد هنأ الإ , ةيباهرإلا لامعألا هيف نيدي انايب ةمألا سلجم ردصأ
 مل , اهراركت عنمو لامعألا هذهل يدصتلا نع اهزجع ببسب ءًاضيأ ةينمألا اهتزهجأو
 ةداعإ ىلع سلجملا قفاوف , ةسلجلا نم ياحسنالاب تددهو نايبلا اذه ةموكحلا لبقتت
 سلا نإ ليو !١ ةيركملا اةنادإب فكس باونلا نم ةعردجم نا الإ «ناينلا ةغانض

 نع باونلا نم ةعومجم نلعأف « اهسافنأ طقتلتل تقولا نم ًاديزم ةموكحلا لهمي مل
 : ىتآلا لودحلا بسح نتاباوجتسالا نم ةلمج ميدقت

 0 ا
 ةمدخلا ىف نيكرتشملا

 يف ةقرفتلاو ةيفتاهلا

 ١ ما

 ١ ماا

 نيكرتشملا نيب لماعتلا

 ١ حا #

 تآشنملا ةمالسو نمأ

 هن

 تانييعتل أ ىف تافلاخمو

 نم ئتاثلا ىف اهتلاقتساب تمدقتف « تاباوجتسالا هذه نم 17 ةموكحلا دجت مل

 سلجم لحب ًايريمأ أرمأ يريمألا ناويدلا ردصأ يلاتلا مويلا ةريهظ يفو « 1485 ويلوي
 : يتآلا ىلع تصن ةملك يف روتسدلا داوم ضعب ليطعتو ةمألا

 )١( تيوكلا يف يطارقميدلا عارصلاو يسايسلا كارحلا « ىبيتعلا ناحيف . د ١1994١0 -1915١ ص١49.
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 همك ريم 55 ماميرالا 9 1 3

 ياعم بكر كدررم عصا بدببسو اعقاب رابسوامر رب همجي جبع را ووجي محل مرورج جمادد فامزال ا: مكيوراور ا نما ع جلف مرج يعل حدد كروز ايزجا يدلي زسوزلا تملا اومن

 ةسسيرس ةسلوسملا هسلاع ةموكحلا بلط ىسلع اجاجتحا اسينئان 74 باسسلا
 رسلا نسميما ةسلجسملا سأرمتو بلطسلا لوه اثدحت نإ دس سعب اسس بحسلا هس سيناتو سيسسسنرلا

 ل ماو ريب اينما * يقال قو , نما © "ل

 نيناوقلا ةشقانم يف كراشن نل
 ةسسمالا ةباقرنسع اديعب

 ١ رس ٠ د 14
 ل ا

  32 0نيل هيدا
/ 79 1 3 ٌ 

1 
 1 ل

 هي ضد أ ]| "ا هدوم“

 نييهسنسللا ينرينلا يضم ويلا رث ©

 ةيرس ىلإ ةسلجلا ليوحت ةموكحلا بلط ىلع اضارتعا باونلا باحسنا
 (ةيتيوكلا نطولا)

١4 



 ا ا نبا ع مب عم د فس دع عم معجم دعو وصف قم عع وعموم وسع مروا ورعو طمع اوو ماعم تطورا دمج يقطع تعدم دعو مج هرم دع اع سلعم وصلو دع ووعد دوو وجد ب ويوم
 ' عقال وع د 1 ك3 واو عيب دونا ويسب ل . © 7 الف + ف اند 1 سار ا قوش ”٠ سيما أ

 تكييكوجلا .ثفصتقلا احصل تاراشتجفنا نع تجعتن قئارتسحلا : 0

 ربو يلم 00 عمك يي هس ارامنا؟
 رشاتتئل ءانلاو 0 ناريشلا جفاك تئازام ءافطالا قرف

 دقصعتملا بيرتخللا دكت تابرلحتلاو ءار رولا سانجل ئكراتط عامتجا

 ةيطفللا انسايسس ىلتعرشؤت نل ةييمارجالا لاهعأالا : دكهملا يلو
 تناشنم# كيس تعقوو ةكستخ تئاراتجفنالا: طفئتارسزو

 0  بهيوكلا عم م يفوت نيد عتؤم تولصتي بيرصلا ءاممعسعزلا
 يبسينرضلا كو كاسه 2 لمع ثني دحام: رسسف 2 عيوببسا
 وتريسم ةاصاوم نع تيوككلا قوضينسلو ٠

 ؟ ب قلرسلا دام حا مش فييككوا 0 كرصلا صامت هربا 2

 ةبيدلبلا نم كتبييرتنلا تايلمَصلا ةقطنم لملا ارشواطتخا ءارو رسلا 1 6

 (ةفلتخم فحص)

 مسيل
 هيا سلع اما يرحل مو 12 وع 2 ةنييساللابل م موصل 1 هيلا ا نا سلا 3 عر ا

 ناس ضن وبلا ةسصامبح نسسم 2 وسلا نو و اح لس“ يابس 26 1
 رم لا وع مع

 ةيبيركتلاو ةيباهرالا لامعألا
 ةستسايسلا ريبرحت سيئرو نييبهسلا ىيفاشملاو ريمالا بص و وم ىلش 00 كيداوح ى يف

 نيصهويبشم لاتمتعا :ةيلخادلاريرو
 قسط نم ة دع ىينف -تباوبع ف اثنتتكاو

 0 تاشتم ىلع ةمئالا تاءادتعالا 1 ةمالا سلجم

 رستشم نايب يف مهءارو فقي نمو اهيبكترم ناداو
 هن عا نس ريوس ١ ةيصشلا 20 الا

 سلال, ةددج نابل لع باصماو شاقنيف ساهمت ناهتةمرحلا
 "تارسبجفتلا مسئارج رارسكت عمو ةهجاوملا نع اهزجعل ةزهجالا نيدي باوشلا نم انايب تضفر ةموكحلا

 ةيباهرإلا لامعألا يبكترم لاقتعا نم اهنكمت مغر ةموكحلل سلجم ا ةنادإ
 (ةفلتخم فحص)

١7 



 اجبر 3010 يل ااافوول 18 اماياتج  ةلففؤلا ١و. 87/2ب عيب ظلي 18. 1: اطيسدؤو +1 يت مط 9ع قويطبويب ل: دونا 2/17 الدوا ةظاويإر + بسب

 ذل تسيحو |١ تارب ديا
 هاجم هي مك جل مهم دي 7 مو عاو دع نط مهو ةءاراووجمطو اا جار يلع

 ِت و 0 00008

 ريهمجتلاو هلا ماظن باق ىلع ضيرحتلاو
 نبأ ةيايع رثهتلا هيب دا ةيباعادببياونلا نمي يضققإا يلهبالا رئارتع كدا سدس نميأ ل يش

 يصب صو روستم ةيسألا قبب ويباع 3 مم وبذل كيل | معرطلا نيف ا مبسم ديو ا يكف ذا رسلا

 رقبخي نمزعألا ديم ب ع ةحب الؤرس ” لا يع نسح جيلادسالل امس و دس ةاس» 38ج بم ع ويجقلا
 سطو رس ةطسا 19 بم نيمشولابلا يسسسملطلا نيس يلج م ا 4:1 د ييمعتاع ق نياط

 ا لوم يثأ ةسسصمولا يافع ينصب ةططسس 11[ سي رم فينش انس .ظيصبيسو
 + ةلابسلا هيف هبل نس آلا نشا ع اع بع ةياسم

 (يرفتضف ]زمرجم ابره ليهستب هيناتلا هعومجملا ماهنا
 نيتيسفقلاب دارت مهتدو نآبراه مهنيب امهنه 1

 ماظنلا بلقو بيررختلا ةيضقب
 اروف اهنع غلباو ٠٠ اديج هوسجولا هذه ظسفحا

 ةحيج ميزكلا دبع [] نيسسح لسا [و مسسيهرلا مع زي لاصعت بيه []
 1 م ينثيتل ينن دعم ليعامسا ناياسك ف يلع نياع

 يشن دشم لود ايبا روجرلا طق دع 1[ سرالا هده 000 يبث 09 .ن 3

 يصطاد 0 ءرجولا هذه فضا ., ةيطفنلا اهئامكنم يئس هلل ديخ ةييج ميركل --- يسمع تاريجفتلا عوز تارثعر 0-7
 ٠ يلكفلا نيسج لساب ع 4 سنع أذل ةروغ نعالا ةزيجأ جطباو 1دبج

 نسف تاايرطم هيأ .كابدل هترعون نيرظلا ةلادسلا دي نم برغل صن

 مبا رهثام لصتاغ نييرفملا ةالجلا مزه لع مهبعبل تفرق ب ل ياست
 وأ ١+ ؟1؟الرخ م, س1 ناك: ةيكفقا : رهو

 . ةطررش ةيرون را طب برق الش يسجاع نايعمت بيب س١
 4 ماينإلا ) , يريسفت

 تاءارسسي 2و تادبؤم “و تامادغا 5 :تاريجفتلا ةيضخ

 : د وب سم رس وسينما .

 ةءاربلا بابساو .. 6-1 بابسأ هذه
 كلا ل ل
 1بمحلا طبيبا هطس ىفياس مريس »

 تاريجفتلا اياضق بلغأ يف يساسألا مهتملا ؛ يعيشلا بهذملا عابتأ

 (ةفلتخم تاونس . ةفلتخم فحص)

 ا



 : . مجرمياش ًُ

 اندهاع « زيزعلا نطولا اذه نع ةيلوؤسملا لمحن نأ ريدقلا ىلعلا ةدارإ تءاش دقف

 . ءوس لك نم تيوكلا ظفح ىلع لمعن نأ نينطاوملا اندهاعو هللا

 اهلثمب ترم نأ قبسي مل ةيساق فورظو ةهدلعتم نحل دالبلا تضصضرعت دقلو

 نيب ةرعتسملا نرخلا نارين تداكو « هقزر ردصمو نطولا اذه تاورث رمدت نأ تداكو

 نم الدي ةديدش ةيداصتقا ةمزأ تهجاوو 2 اهدودح نئلإ لصت نأ نتملسملا اهيتراج

 مسقناو ةملكلا تقرفت تامزألا هذه ءاوتحال فارطألا لك نواعتتو دوهجلا رفاضتت نأ

 لامعألا ليطعتو ةينطولا ةدحولا قيزمت ىلإ تدأ نازحأو تالتكت ترهظو يىأرلا

 مساح لمع الإ اهنم اهذقني نل دالبلا اهب رمت ىتلا ةيداصتقالا ةمزألا تناك املو

 . ةلماشلا ةينطولا ةدحولاو لماكلا دادعتسالاو ةماتلا

 ناك الو ةرطخو ةقيقد تاسبالم اهطيحتو جرح اب زيمتت ةقطنملا فورظ تناك املو

 جئاتن نم هاشخنو هائنيشحخ ام ىلإ تيوكلا صرعيس هيلع وه ام ىلع عضولا رارمتسا

 : ةدومحم ريغ

 تناكو تيوكلا تأشن ذنم رهدزاو اف ليصأ تبن ىروشلاو ةيرحلا تناك الو

 اقفو ريغتمو لئاز وهف اهادع ام امأ ةيقابلا يهو فدهلا يهو لصألا يه تيوكلا

 ضرعي فورظلا هذه يفو حورلا هذهب ةيباينلا ةايحلا رارمتسا نإف . اهحاصمو اهتاجاحل
 انيأر كلذل امهاد ًارطخ ايلعلا دالبلا حلاصمب قحليو ققحم ماسقنال ةينطولا ةدحولا
 كلذب انردصأو « ةمألا سلجم لامعأ فقون نأ تيوكلا رارقتساو ةمالس ىلع اصرح

 . هصن تالا رمألا

 ١٠و (*) ةرقف 55 داوملا ماكحأب لمعلا فقويو « ةمألا سلجم لحي : ىلوأ ةدام

 . م957١ ربمفون نم ١١ ىف رداصلا روتسدلا نم ١181و 5١و

 ةمألا سلجم ةلوخما تاصاصتخالا ءارزولا سلجمو ريمألا لوك : ةيناث ةدام

 . روتسدلا بجومب
 رماوأب اهرادصإ ةرورضلا دنع زوجيو ةيريمأ ميسارمب نيناوقلا ردصت : ةثلاث ةدام

 . ةيريمأ



 . ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنيو هرودص خيرات نم هب لمعيو رمألا

 هاندأ نوعقوملا نحن

 ةينمز ةدم ىلع هئاوتحا مدعب 1915 ماع لح نع لحلا اذه فالتخا ظحول

 ضعب ليدعتب ًايريمأ ًارمأ ريمألا ردصأ ًاضيأ «روتسدلاب لمعلاو سلجم ا ةدوعل ةددحم
 ةقفاوم ريغب «يراجت ريغ» نالعإ يأ رشن رضح اهزربأ ناك تاعوبطملا نوناق ماكحأ

 . ةقبسملا ةباقرلل مالعإلا لئاسو عاضخإ يف ةرازولا ةيقحأو مالعإلا ةرازو نم ةقبسم

 بسس اياهط حابس غيور 4كذسسلا_راشسيد تيويلسص ١2٠ لا يرست لمسات دعست سبق

 ةينامرب قيقحتت ةنجل لكشبو يركرم لا كنبلا ةينازبم ضفرب ةفالا سلجم

 ةملاملا اريزوو ةبساحملا ناويد نيب ةهجاوم
 ؟ ريسزو نمر فيكس باوجتسسا ىلإ ش استفنلا لوحتي لسه

 دوجيوجو عوج رووجم رو المج داج هيج اعد ريكو مك ف اسما اطجج ةقرسسا را اججكث لل انجن لج« قوام ومعمل 01 27 سولا احا اس ف رمج جو هنو سمن بم جزل: د ميم يوسع ورجيم ويم وام ملييصمللا ا حم مد وسد جة كدا

 يرحرلا كنسبلا قئاشمو ةفاكم ىلع غالشالاب بدلا بئاتلا قحرارقإ
 نيديفَسسلا ءامسا ةفرعمو تادوستلا ةسمؤم داقع ىلع ةباق ءرلا يب قحلا ةمالا سلجم

 ..خاتملل | ٌسصمزإ لوح قئاقحلا ىصعنت تيوناق عورشص

 تتايسالص هحنمو ةصزالا هب قيقمتملاب ماعلا ئانلإ فيطكن
 سه ستسا نش الشم ل ةلوس اهنع لماشسريب هرتمت دا دع ال اعسسأو

 ةموكحلا ىلع قانخلا نومكحيو «خانملا قوس» ةمزأ تافلم نوحتفي ١5986 سلجم باون

 (ةفلتخم تاوئسو فحص)
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 ةككتجرشما 3-0 لاب ةمصاتم تاكو ةس "و ةلغتم الا ينصت

 : ْ  ةكيلاشلا 0 7 ا شن نو كارا قعل نيش ”اظشلا دس يعن
 ١ 432. 2 ةيداصتقالا تدطشملا :فاكحل سلولعحلا ذيفنتب ةيضام ةصوكصلا#«

 ةييداتمقالا لطعا كلا ةشجلاشم نع ةّهلان ل ريزو رير توست ندطولا

 تاّيجيلخ ١ ةيفصتل انويلم 0و هلمقما؟ ةيفصتلرانيد نويلماا/ه
 تيايعوي دلا خش دل ةييونوألاو د كلون _ظبلاو يدسستسسال رسشسلا بكس وسمع نسم فوششسال

 اسس سهلا رهستسسمألا بت ا هليجون قسسحي بس اين ويم دل ةيييوتش #تيرش
 ري ردسإ 7 بم دسنرمج يوجب ايواعوفييلبوت" نوجا وعول طوالي ر و( بدقو رجل عوجقم ل كد حا دوووم جاتو مادو همر متر 21+ دقو رار رج اجب لع هب نكا؟ لمجسفم ماذاج يربو مهيوجاس دبا اهو زجي يمي اهتم ومر مروجو موي بم ديررمم دفا ج نار هن هوب هد كمر

 قومسلاراتعسا ىلتعرشبؤي نل توضالا لّييش قا”رخلا
 هداورت م سسأو مكغدلا هدتسحي يز ةمعصرلا هيشست كت يسلاو لقشيسفلا رهشكسشلا لستساوأ اددقبسي ذديمضنتملا

 0 ا ةبساعملا ناوسيد ىلع ناسي يف دري ةيلاملا زيزو ٠

 قودنصلا ةسحئالل يعيرشتلا ضيوفتلا بجومب ةقباسلا ةموكحلا نم تردص تارارق ؛
 5 1 .٠-1 نييجوأ متتادتصلاةميق ناد 10١ يف سلمنا دفنا موف

 امم شاة تيس دف رح رح دم لوس ينأب مطل ع هت

 قياسا رسولا رقي 4 نونا ميتال ةبسل ضيدقت سن ناوين هشبل

 ركن نونا روض ةعب ضيفنا يم هله يف اعلا سجس نجبرل ثد ةوقملا

 ةباينلل عوضوملا ةلاحال دعتسمو تايقالخالا نم رثكلا نادقف ىلع منأتم انا ةيناملا ريزو

 باونلا تاماهتا ىلع درلل ةيلاملا ريزو تالواحم
 ( ةفلتخ 8 (

 ة1/ ١



 1 نا دالتبسلا شي يساينملا ةايسصحلا خئبراتم ةيسئيم ا ةرمتمل

 ةتيدصب ةمركح ليكسصشت هلئادتسعلا دّدعَس نيلكستو ةيوكسصلاةلاشتشما لوبتق
 انهسنسم اكموكيي .كتءلرألا شييتفو متمأالا ةايح اة جينر اشم ماقيل : ريكمالاومتس

 مهتالاننسا وسم نتف ءارزوتلا : دهتسملا تتسلو
 شمالا سندحج عجم تلواتسعتلار ذكمت بثبات

 روتس دلا داوم ضعب ليطعتو ةمألا سلجم لحب ريمألا رمأ

 (ةيتيوكلا نطولا)

 تفحصلا ىلع ةباشقرلا ن لري م نس اس ليبدعتوب روتس لا داوسم ةديبدج ةموكح ل يكَشتب دعس عييت فيلكتو ةن مالا سلجم لح

 ةس يل ايسسملا ادهيتريسم نسع ىلسحت نجلا ربمالا
 اسهبسسعسلاو تكيربوكسلا ىلسع ةظافاحلا لك ين امسب

 ةلودوأ ةعامسجو) ةيهج ألا ن راصعلا : ضفخي مل قيسوكلارارقلا |
 هصحم داراو ققسيسوك 1 تيسعتلالا حلاصتم نم انعنات/ رظطيس م
 1ط51101111

 فحصلا ىلع ةقبسم ةباقر ضرفو روتسدلا داوم ضعب ليطعتو ةمألا سلجم لحب يريمأ رمأ

 (ةيتيوكلا ءابنألا)

١68 



 ةفاك ىلإ ًايموكح ًابيقر مالعإلا ةرازو تلسرأ رمألا اذه رودصل ىلاتلا مويلا يفو
 ىتح وأ ةيطارقوميدلا وأ ةمألا سلجم ركذ يأ عنمي بيقرلا ناكو « ةيمالعإلا تاسسؤملا

 عمقلا ءاوجأ ىلإ تيوكلا تداع اذكهو « 1986 سلجم ءاضعأل ةيعامتجالا رابخألا

 ليكشت نع نالعإلا متويلوي نم رشع يناثلا يفو « 14176 سلجم لحل ةبحاصملا
 ةطلسلا نم ةحضاو ةراشإ هذه تناك « اريزو نيرشعو دحاو نم ةنوكم ةديدج ةموكح

 : |١0 نوع ةتسب ءارزولا ددع ددح يذلا روتسدلاب مازتلالا اهتين مدع ىلع

 "7 ردصأف « ةموكحلا ليكشت نم مايأ ةثالث دعب لحنملا سلجملا ءاضعأ در ءاج ا

 مهتدشانم رارمتساو « ةصاخلا مهنيواود يف نينطاوملل مهلابقتسا هيف نونلعي انايب ابئان

 اذهل ةطلسلا بجتست ملا داقعنالل سلجم ا ةدوعو روتسدلاب لمعلا ةداعإب ةطلسلل

 قيبطتب اهنيبلاطم لحلا ىلع نيرهش رورم دعب ىرخأ ةرم ةلواحلا ًابئان 75 رركف نايبلا
 : ىلع صنت ىتلا روتسدلا نم ٠١ ا/ ةداملا

 راها هانم ىف ةوزكل  نيتاعيسلل باز ففعل: ازعل بر نمل ااذإو
 لحنملا سلجملا درتسي ةدملا كلت لالخ تاباخختنالا رجت مل نإف . لح ا خيرات نم نيرهش
 ' ا"!«نكي مل لحلا نأك اروف عمتجيو ةيروتسدلا هتطلس لماك

 روتكدلا فيلكت ءاضعألا ررقف « اضيأ بلطلا اذهل ةطلسلا ةباجتسا مدع رركت

 حجنت مل ةقيرطلا هذه نكل « يريمألا ناويدلا ىلإ ةركذم لاسرإب بيطخلا دمحأ

 . روتسدلاب لمعلا ةدوعب نيبلاطملاو ةطلسلا نيب عستت ةوجفلا تحبصأ اذهبو « ًاضيأ
 ببسب ةيناريإلا تاءادتعالا نم ةلسلاسل ضرعتت تيوكلا نفسو كلذ لك ىرج

 نم - نييتيوك نينطاوم عولض نع تاقيقحتلا تفشك ًاضيأ « "7 قارعلل ديؤملا اهفقوم
 صضبقلا ءاقلإ نمألا تاوق ةلواحم دنعو « ةريخألا ةيطفنلا تاريجفتلا ىف - ةعيشلا

 ةدع نع رفسأ امم اهعم مداصتلاو تاوقلل يدصتلاب نيمهتملا يلاهأ ماق ؛ مهيلع

 سماقلا مساج , «هنايسن نكميالو اديعب سيل ثدحلا : نينثإلا تايناويد» « ةيتيوكلا ةديرجلا ةديرج )١(

 . 5-7-5١09 , ىليطحلا يراضو

 سماقلا مساج . «هنايسن نكمالو اديعب سيل ثدحلا : نينثإلا تايناويد» ؛ ةيتيوكلا ةديرجلا ةديرج 5(

 .؟84:١:5-5-95 ىليطخلا يراضو

 .5108١ص 197١- ٠1994١0 تيوكلا يف يطارقميدلا عارصلاو يسايسلا كارخلا . يبيتعلا ناحيف . د (؟)

| 



 ًادفو تيوكلا تلبقتسا ٠ 22 نم لوألا يفو , !١)ةديدج تاباصإو تالاقتعا
 ةجيتنب تأي مل مهافتلا اذه نكل « برحلا نم تيوكلا فقوم لوح يمال اج اننارتإ

 تماقو . ةقطنملا يف يبنجألا لخدتلا ىلع ةقفاوملا ىلع تيوكلا ربجأ ام . ةيباجيإ

 اهتالقان ىلع ("/يكيرمألا ملعلا تعفرو ةيتييفوسلا تالقانلا ضعب ريجأتب
 . ىرخألا

 (")«جيلخلا يف قارعلل ديحولا فيلحلا يه تيوكلا» نأ ناريإ تنلعأ كلذ دعب

 0 ماقف « قارعلل ةدعاسملا اهميدقت نع ايجي نلعت مل ىرخألا جيلخلا لود نأو

 ةنيفسل ناريإ ةرداصم عم نمازتلاب نارهط يف ةيتيوكلا ةرافسلا ماحتقاب نويناريإ

 مألل ة ةيمسر ىوكش ميدقتو نييناريإ نييسامولبد ه درط ىلإ تيوكلا 8 امن « ةيتيوك

 يتلا ةيناريإلا تاءادتعالا فقو يف حجنت مل تاءارجإلا هذه نأ الإ ءةدحتملا

 . ١ ة4ا/ ماعلا ةياهن ىتح ترمتسا

 ءاوجأ لالغتسا اوررقف 77 لا باون ةعومجم طاشنلا داع ١988 ماعلا لوخد عمو

 مت اذكه «روتسدلاب لمعلاو ةمألا سلجم ةدوعب ةبلاطملل ينطولا ديعلاب تالافتحالا

 مويلا ىف ىفو ؛ يريمألا ناويدلا ىلإ ةديدج هر ميلستب يمورلا دومح بئانلا فيلكت

 قازرلا دبع يريسألا ناويدلا فظوم نم الاصتا يمورلا ىقلت اهميلست نم ىلاتلا
 يهو كنم ةلاسرلا يلوبقل تبتوع دقل» : الئاق ةضيرعلا ملستو روضحلل هبلطي يراشملا

 نم مغرلابو « «تارازولا ىدحإ ىلع ىوكش اهنأ تعقوت دق تنكو عوضوملا اذه لوح

 اهيف بعشلا كارشإ اوررق مهنأ الإ « ةبلاطملا يف رارمتسالا نم باونلا سأيي مل « كلذ

 )١( تيوكلا يف ةيعيشلا ةكرحلا « سريدملا حالف . د « ص١" .

 )١( 77ص « ةيجيتارتسالا ثوحبلاو تاساردلل تارامإلا زكرم ؛ قارعلاو ناريإ « ةيملاع تاسارد .

 ىلع ءانب كلذ ءاج « «قارعلل ديحولا يجيلخلا فيلحلا يه تيوكلا نأب» يناريإلا سيئرلا حرص (؟)

 رايلم ١5 و ١7 نيب ام) قارعلل ةيخسلا ةيلاملا تادعاسملل تيوكلا ميدقت اهمهأ بابسألا نم ديدعلا

 ةيقارعلا ةيركسعلا تادعملا لقنل حامسلا . قارعلل ةيتيوكلا مالعإلا لئاسول يمالعإلا معدلا « (رالود

 دييأت « تيوكلل يوجلا لاجملا ربع ناريإ فصقب يقارعلا ولا حالسل حامسلاو ةيتيوكلا عئناوملا ربع

 . ةدحتملا مألا يف ناريإ ىلع ةيداصتقالا تابوقعلا ضرف

 . 55١ص « قارعلا هاجت ةيتيوكلا ةيجراخلا ةسايسلل ةيميلقإلا تارثؤملا ٠ قوزرملا ديز لالط



 بلاطت ةيبعش ةضيرع ىلع نينطاوملا عيقاوت عمجب ١1188 سرام يف اوؤدبف « ةرملا هذه
 : اهصن اذه روتسدلاب لمعلا ةدوعب

 هللا هظفح ىدفملا دالبلا ريمأ ومسلا بحاص ةرضح

 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 امل روتسدلا ماكحأ قفو ةيباينلا ةايحلا ةداعإ مكومس دشانن هاندأ نوعقوملا نحن»

 . (١!«ةديشرلا مكتدايق لظ يف ىلاغلا اندلب مدقتو ريخ هيف

 ةيرباحجلا

 نع رفسأ يناريإ موجهل ةيتيوكلا نايبوب ةريزج تضرعت « ١1188 سرام ةياهن عمو
 نم ةلاسر ةيتيوكلا ةموكحلا سيئر ىقلت دقو « يتيوكلا شيجلا دارفأ نم ددع ةباصإ
 ربخب ملاعلا ئجوف « ليربأ نم سماخلا يفو . ةثداحلا هذه لوح يناريإلا هريظن

 . كوكناب نم ةمداقلا اهتلحر ءانثأ «ةيرباحلا» ةيتيوكلا ةيوحلا طوطخلا ةرئاط فاطتخا

 اوجرفأ كانهو « ىناريإلا «دهشم» راطم ىف طوبهلا ىلع ةرئاطلا دئاق نوفطاخلا ربجأ

 جارفإلا يف مهبلطم تيوكلا ذفنت ىتح ةيقبلا ىلع ءاقبإلا عم باكرلا نم ددع نع

 . ةريخألا تاريجفتلا اياضق يف نيمهتملا ضعب نع
 +كوربب ناظم ىلإ ةرئاظلا لافتا: نوفطاتلا يلطف طورقلا هذه تيوكلا ةيضفز

 «اكنرال» راطم ىلإ هجوتت اهلعج امم اهلابقتسا تضفر ةينانبللا تاطلسلا نأ الإ

 الإ . ةدياحم ةهج ىلإ هجوتلل دوقولاب ةرئاطلا ديوزت نوفطاخلا بلط كانه . ىصربقلا

 لتقب مهتاديدهت ةيدج نورهظي مهلعج ةباجتسالا يف ةيصربقلا تاطلسلا ددرت نأ
 فسنب نوفطاخلا ددهو « ("!ةرئاطلا باب نم امهومر مث مهنم نينثا اولتقف « نئاهرلا
 نم ددع حارس قالطإب اوماقو « أروف مهبلاطم .ةيبلت مدع لاح ىف اهيف نمب ةرئاطلا
 ام اذهو . بهذملا اذهل مهئامتنا ىلإ ةحضاو ةراشإ يف - ةعيشلا - نييتيوكلا نئاهرلا

 ةنس تيوكلا لهأ ةكراشمو بعشلا محالت الول تيوكلا يف ةيفئاط ةنتف لعشي داك

 . امهيحور ىلع ءازعلا سلاجم ةماقإو نيديهشلا نيماثج عييشت يف ةعيشو

 سماقلا مساج « «هنايسن نكميالو اديعب سيل ثدحلا : نينثإلا تايناويد» « ةيتيوكلا ةديرجلا ةديرج )١(

 0 ىليطحلا يراضو

 : بويأ ليعامسإ بويأ دلاخ ديهشلا « يدلاخلا بيبش بابح دمحم ديهشلا )0١(
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 يراوه» راطم ىلإ ةرئاطلا تلقتنا مث نيفطاخلا بلاطم ةيصربقلا تاطلسلا تبل

 نيب تاضوافملا ةفاثك تدادزا كانه « ليربأ نم رشع ثلاثلا ىف يرئازجلا «نيدم وب

 حارس قالطإب يئاهن قافتا ىلإ نافرطلا لصوتف « نيفطانخلاو ةيرئازجلا تاطلسلا
 , اهب نوبغري صا ةهجلا ىلإ مهلاقتنا ليهستو نيفطاخلا ةقحالم مدع لباقم نئاهرلا

 جرخ ؛زاجتحالا نم ًاموي ١١ دعب , ليربأ نم نيرشعلا يف نئاهرلا ريرحت مت لعفلابو
 مدع نم مغرلابو « ماحزلا طسو دوجو مهل دعي ملو ةرئاطلل يفلخلا بابلا نم نوفطاخلا
 يموكحلا ماعلا يأرلا رقتسا . ةيلمعلا نع ةلوؤسملا ةهجلا نع يمسرلا نالعإلا

 ةيلمعلا هذه ذيفنتب ةينغم دامعو ينانبللا (هللا بزح» رصانع ماهتا ىلع يبعشلاو

 1 0 تاهج حلاصل

 _ هاسنالال
 دل 6 جرو 15و جوز ا 0 ست ص 115 دس نيو دودو يم م ؟دنيا ( قابل + قرف هه 3 1 ع

 - تارجقللا ءانجس نعي ارفالاب نيفطاخلابلاطم ضقرت تبوك
 7 طلت! مدس ةيسرربحلاو دهشم' كيس لازسنال :ةييرباجلا'

 ةرئابطلا جالقإ عنم نارههط نم انبلبط : دهعلا ىو
 راما ق ىمارافلتساو يدتيوكلا٠ كش تاينمع جدقرغ

 ' ةيتيوكلا «ةيرباجلا» ةرئاط فطخ

 (ةيتيوكلا ءابنألا)

 )١( تيوكلا يف ةيسايسلا مئارجلا رهشأ « يرمشلا حابصو نايقولا بيبن ٠ ص « ةيناثلا ةعبطلا 504 .

0 



2 
 ممم منع جميلا بوس جان هن" وح تسبح

 روسيسسملا نو وسعي يباكهرسلاو .. ريسسفألا يكس هي دسهعلا ىيلو

 ةهةييرباجلا ترزح ةيتيوكلا ةدارإلا
 اياد ع ا للا ا باقرسلا 0 ا ا

 يمويمو ب ميمو يومسم» . مديممس ل

 نئاهرلا ريرحتو ةمزألا ءاهتنا
 (ةيتيوكلا سبقلا)

 زانلاو بادرال عوضرلا فر ] ةموكحلل مهدبت وا اهداورو يديها ىلع ةحتفلا نر
 كلاب 1 يم مخل وتسمسي# ن 8-0 ا

 وع سو هيمي رسم هي يا ميزو وب 0 هاما

 لل 6-53 برحلا ببسب تبوكلا يف ةيئاطلا ةنتفلا لاعتشا مغر
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 مسلا سأك

 رارقب اهلوبق نع ناريإ تنلعأ « ةيرباجلا فاطتخا ىلع رهشأ ةثالث رورم دعب

 هللا حور يناريولا ميعزلا باطخ ءاج دقو « قارعلا دض اهبرح يف ةرانلا قالطإ فقو»

 : رارقلا اذهل هذاختا بابسأ اسراش ١5/848 ويلوي نم نيرشعلاو يداحلا يف ينيمخلا

 نيموصعملاةمئألاو ماظعلا هللا ءايبنأ ىلع ةالصلاو مالسلاو هللاب نيعتسن»

 6 دعب امأ نيعمجأ مهيلع هللا تاولص

 نويركسعلا انؤاربحخو يروثلا سرحملاو شويجلا ةداقو نويركسعلا انولوؤسم رقأ دقل

 ىلع د ) عيرسلا رصنلا قيقحت قيقحم هرودقمب 7 ل 2 شيجال 6 شويحلا هدايو

 ىف رابكتسالا ةهبج نأ ةصاخخ 88 حلاصل برحلا هذه لاح يأب يرجت نل اًدعاصف
 سرحلا تاوق لدئاق ةلاسر ءوض ىلعو 6 مزاللا حالسلاب مادص لومت برغلاو قرشلا

 ةيركسعلا ريراقتلا تارشع نم ةدحاو يه يتلاو ) (يئاضر نسحم ءاوللا) يروشلا

 . ةريخألا تاقافخإلا دعب ىلإ ةثوعبملا ةيسايسلاو

 عالطالا دعبو « اهيف رارمتسالل ةردقلا ةدافإب ىنعملا اذكو برحخلا هحاتحت ام ةئيهتب

 انذزختا دقف اهتهجاوم انتردق مدعو ؛ يواميكلا حالسلل فيثكلا ودعلا مادختسا ىلع

 عرجت هربتعأ يذلا رارقلا اذه تاسبالم حاضيإ لجأ نمو ؛رانلا قالطإ فقوب انرارق

 سرحلا تاوق دئاق ةلاسرب ةدراولا طاقنلا ضعب ىلإ ةراشإلا ديفملا نمف « مسلا سأك

 ةحلسملا تاوقلا نأ اهيف نلعأ دق ثيح « م1984 وينوي 7١ خيراتب ةخرؤملا يروثلا

 ءاول 76١ ىلع ةجاحب ناريإف برحلا يف مدقت يأ قيقحت نع ةزجاع تتاب دق ةيناريإلا

 ٠ اذكو « ةلتاقم ةرئاط 0 ىلإ ةفاضإ ؛ عقدم 0٠ ( ةبابد "م٠ و ةاشمو اعردم

 نأ بجي امك « م144١” ماع ىتح يأ« ةمداقلا تاونس سمخلا لالخ رتبوكليه ةرئاط

 كلذكو « ةمداقلا ةرتفلا لالخ ةيوونلاو ةيرزيللا ةحلسألا جاتنإ ىلع نيرداق حبصن

 ةعبس يروثلا سرحلا تاردق ةدايز ةرورص وه ( انه رظنلل تفاللا ءىشلا نأ ةفاضإ

 . برحلا ةلصاوم اننكمي ىكل نيفعضلا شيجلا تاردقو فاعضأ

 نم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا جارخإ ةرورض ىلإ كلذك هتلاسر يف راشأو
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  هحرط حاجنإ يف ءزج مهأ نع دئاقلا اذه برعأو . قفون نل الإو « (يسرافلا) جيلخلا

 ةماعلا ةدايقلاو ةموكحلا ىلع بعصيس يذلا رمألا « معدلاو تايناكمإلا ريفوت وهو الأ

 عاضوألا روهدت نع ةيلاملاو داصتقالا ءارزوو « ءارزولا سيئر نالعإ دعب ةصاخ اهريفوت

 نويسايسلا نولوؤسملا لوقي « قايسلا اذه ىفو  رفصلا تحت ام ىلإ دالبلل ةيداصتقالا

 . عيرسلا رصنلا قيقحت ىلع ةردقلا مدع اوكردأ دق انه نم سانلا نإ

 سأك عرجت ةباثمب وه امنإ يل ةبسنلاب رارقلا اذه نأ نوكردت مكنإ « ءازعألا اهيأ

 ةيمالسإلا ةيروهمجلا ىلع ةظفاحملاو « هنيد ةنايصو لات هللا ءاضرإلو ؛ مسلا

 . رمألا اذه ىلع انمدقأ اهتماركو

 انلبق نيدلا اذه لجأ نمو نآلاو « انبراح كلذكو « مكنيد لجأ نم انرث دق اننإ

 ةلحتتملا تايالولا عم ءاوس ةظحلل ولو ) عيبطتلاب مقن مل ان هللا ديهستسلو

 مواقن انللظ اننأو « ىرخألا ىربكلا ىوقلا نم يأ الو ىتييفوسلا داحتالا وأ ةيكيرمألا

 !!اننوع يف هللا نكيلو « ليحلاو ةطلسلا « لاملا ملاعو « قافنلاو رفكلا « كرشلا ملاع

 خيراتلا لاوط اوناكام امئاد اضيأ ءاملعلاو ءايلوألاو ءايبنألا نأ ىلع هللا دهشيلو

 1 نيدسفملاو داسفلا ةهجاوم يف عمتجا بناج نوذختي

 سيلو . طقف هللا ةةاضرم لجأ نم انتروث نأو « مالسإلا ءانبأ اننأ هللا دهشيلو

 ىعاود حرشب انرمأ دقتف اًريخخأو 6 ةداهشلا قوس ىعبن اي اننأو رخآ ءىش يأ ءاغتبا

 ) ئطاخ وحن راوثلا مهفي ايل ىتح ؛« نسانلل قارعلا عم رانلا قالطإ فقو لوبقب أانرارق

 : «مالسإلا حالصو ةروثلا تاراعش نع ناسنإ يأ فرحنيالو

 نيب لتقلاو نرجلا ةلآ نارود فقوتل بيحرتلاب رارقلا اذه ةقطنملا تلبقتسا

 ةحفص حتفو يضاملا ةحفص يطب اهتبغر نع تيوكلا تبرعأو « نيتملسملا نيتراجلا
 ةيتيوكلا ةيبعشلا دوفولا تأدبو « ةيناريإلا ةيروهمجلا عم ةيوخألا تاقالعلا نم ةديدج

 تاوضن 8 قعب اريبك اريضت: قارعلا ىسيكرلا ةريعا اي ىف ةكرابلل قارعلا ىلإ ةضوتلاب
 ٠ لاومألاو حاورألا نادلبلا هيف رسخ يذلا لاتقلا نم

 هللا حور مامإلا يحورلا اهميعز ةافوب ناريإ تعجف « 1484 وينوي نم ثلاثلا يفو
 فقوت ىف ببست امن نييناريإلا نينطاوملا نم نييالملا هعييشت ىف كراش يذلا ىنيمخلا

 ىلإ ةينيدلا ةماعزلا كلذ دعب تلقتناو « اهلامكتسا لبق تارم ةدع نفدلا ميسارم
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 0م مسيل هج لج قي جزر هب مجم جرا م جما راج يرلج ع مويا يزوج يوسي مدس موس موسي موس شم مهرس مهكح مدن / فاسو مدل دبل دهب رسب , اخ لل ؤزا تيوج ا جيجوع مينو مح ١

 دجيرفاورام ملاتاج . هلا 1101 - 37 ١ ةةحبلا 73 73
 روج ومت ومصيولب مومو اصيل ملكوت ماد سا :باطجمشل» كففحف شلح دج 1412ج جن وجدا رج 8

 بتي , ..- جبج نحوي الخ نرياو تعا نيب تن رثتنت ةكيلودلا ةوقلا

 ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا ءاهتنا
 (ةيتيوكلا ماعلا يأرلا)

 اعم دودحلا ادقفتو تارمتؤملا رصقب اعمتجا
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 0 أ نق يوت روس نويتيوكلا اقبأ رثكأ انيلا سنابل : نيش هما
 مم < عروب وديوج دورس رسب ويوويب معي مج سبور ميمو ممهوروحم 104 حسو وجووجي و هدو دع هممجمم دعوسمس «  هب معمل ١ هيويسحب

 ع 3

 ةيناريإلا ةيقارعلا سرحلا ءاهتناب ًالافتحا قارعلاو تيوكلا نيب ةلدابتملا تارايزلا

 (ةيتيوكلا ةسايسلا)

 ديسلا بيصن نم تناكف ةيروهمجلا ةسائر امأ ؛ ىئنماخ ىلع ديسلا ىلعألا دشرملا

 يتاح ينتبلس تن
 ةضيرعلا ىلع عيقاوتلا عمج يف هدوهج لصاوي باونلا عمجن ناك . تيوكلا ىف

 سيات واعز اهيلعا يبكاظلا مسعر اعباربكاالالبقإ 'ةيلمسلا فهو ويسعل هعمل

 تائف ةفاك ةنجللا هذه لثمتو « 24ه لا ةنجل» مسسأ هيلع اوقلطأ ديدج ىبعش عمجت

 ىلع عيقوت ٠٠٠٠١ نم رثكأ عمج نم تنكمتف ماعلا عفنلا تايعمجو بعشلا

 يريمألا ناويدلا ريزوب ةنجللا لاصتا دنعو « ريمألا ومس ىلإ اهلاصيإ تررقو ةضيرعلا
 دعسم خيشلا دهعلا يلو ىلإ رمألا ليوحت ةيادبلا يف لواح دمحألا دلاخ خيشلا

 ء طقف صاخشأ ةثالث اهلثمي نأ ةطيرش ةنجللا لابقتسا لبقو داع هنأ الإ « هللادبعلا

 ىلع ءاضعألا لماك لابقتسا دلاخ خيشلا ضرعف « بلطلا اذه ىلع ةنجللا قفاوت ملف

 0 جاعللا متي ملف ةنجللا هتضفر يذلا رمألا . ةضيرع ميدقت ءاقللا نمضتي» الأ

 اياضق ىف اهمكح ةلودلا نمأ ةمكحم تردصأ وينوي نم نيرشعلاو عبارلا يفو

 سماقلا مساج « «هنايسن نكميالو اديعب سيل ثدحلا : نينثإلا تايناويد» « ةيتيوكلا ةديرحلا ةديرج )١(

 01106 ىليطجلا يراضو
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 نم ءالؤه بلغأ ناكو « 77 ةنادإو ًامهتم ١١ ةءاربب مكحلا ءاجو « تاريجفتلا
 نيراجفنا مارحلا ةلالاطكببب جاجح دهش ويلوي نم رشاعلا يفو « ةعيشلا نييتيوكلا

 عاذأ دقو « انهيس ايعزاكا ساو هيف مهنا مارحلا دجسملا نم برقلاب نيلصفنم

 يف ةيناريإلا ةرافسلا عم نواعتلاب ةيلمعلا ذيفنتب نيمهتملا تافارتعا يدوعسلا نويزفلتلا

 نع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا زجع راهظإو نمألا ةعزعز اهفده نأب اولاقو , تيوكلا
 نيمهتملا ةءاربب تيوكلا يف ةعيشلا بلغأ دقتعي « كلذ نم مغرلابو « جحلا مسوم ةرادإ
 قلعت ملف , مادعإلاب مهيلع يدوعسلا ءاضقلا مكح دقو « تاماهتالا هذه ةيديكو

 . ةيباهرإلا لامعألاو نيمهتملاب اهتلص تفن ناريإ نأ الإ ء مكحلا ىلع تيوكلا

 اصح , نيدلبلا نيب ةماعزلا عارص تاقلح نم ةقلح ةيدوعسلا تاماهتالا تربتعاو

 . 19181/ جح مسوم ثادحأ دعب

 ىلإ ةيخيرات ةرايزب دمحألا رباج خيشلا ماق ربمتبس نم نيرشعلاو ثلاثلا يف
 ةيطغت اهبسكأ ام يقارعلا «نيدفارلا ماسو» هومس دلقت ةرايزلا هذه تدهشو « دادغب

 تاكرحتلا تأدب ١944 ماعلا نم ريخألا رهشلا ىفو « نيفرطلا نم ةفثكم ةيمالعإ
 رسم سيد نم عبارلا نينثإلا موي يفف « 4ه لا ةنجلو 78 لا باون ةعومجمل ةيدجلا

 2201“ ةكجم لاس لت تا رس هسا هأ

 ةئريتسو سموك 7م ةيدوعسلا

 /موس مر
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54 



 ميرال د 9[8 0 1١ بسلا ع لريبطمل فيلا ةسسلا # كيما
 لل نفل ا 3 < لا

 .٠  5-05 - 1ردا 2 ْ

 دادس قل يمس ةراسدز موسيلا ادبي د ريما
 م وص دوست يل مسيو عياد مبا بيقيحب عم مسنا عج يعج ول مبا ل سس رويس عسل مصنعي لوح سبأ مبسأ خس ليستمر بل«. لعل مسد 0

 ك0 يتب بس دم دعب ميج مشمش ميال مس مان مج جس لحال بج جمقيرس أ عجب هاجم [ججخيجم رووح مسعببي دل رجع جم 1 هديب وجيه جلي دبل حامل تعمم دلت دجله هللا ل هالو دقل هن ا دقن لفل 11111 اج ا ساحل فو ولوج هل ل دج لماع حي د عقل دقو فوج جت من دن جاز مج دعو معقل دوم جم أو هوم عوهج رجا وجم وجم [ جن جم ءوسسيرم بجو

اريجنت الب مهنم مرطلا لاهأب اهنا ءاّمل لص اوت سيقلا
 ةمركملا ةكن ت

 موسيلا ةءاربتاب نيلومشسملا لوصو عتهوت |

 يوت رم بأ هديت سسوس: بأ" 9

 ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا ءاهتنا دعب قارعلل دمحألا رباج خيشلل ةيخيراتلا ةرايزلا

 (ةيتيوكلا سبقلا)

 باونلا حصوو 6 ةيماشلا ةقطنم 0 يماطقلا مساج بئانلا ناويد ىلإ عومجلا تهحجوت

 مهربجأ مهعم اهبواجت مدع نأ الإ 2 ةطاسلا ىلإ روتسدلاب لمعلاو سلجلا ةهدوعب / بلاطُنا

 . يولسالا اذه مادختسا ىلع
 دمح بئانلا هيلإ زرب تاعمجتلا هذه ةينوناق ىدم نع روضحلا دحأ لأس امدنعو

 يقح نم ينتج تنأ . . . ينوناق ناسنإك ملكتأ نأ ديرأ ال» : الئاق ناعوجلا
 ىناوخإب ىقتلأ نأ م نمو ءادتعالل تضرعت ناسنإ نطاومك ثدحتأ انأ َ يساسألا

 لاؤس كلأسأ انأ ال مأ ينوناق عمتجالا اذه نوكو. . ءادتعالا اذه ًاعم عفدنل نينطاوملا
 انعامتجاف معن اجلا تناك اذإ . ال مأ يقفوقح ىلع ءادذتعاك 7 0 « لوأ

 بئانلا ناويد يف مداقلا مهعامتجا نع نومظنلا نلعأ عمجتلا ةياهن عمو ع "!«ينوناق

 . مداقلا نينثإلا موي يرجنعلا يراشم

 سماقلا مساج « «هنايسن نكميالو اديعب سيل ثدحلا : نينثإلا تايناويد» « ةيتيوكلا ةديرجلا ةديرج(١)

 اال رايطتا أ يراضو

"0 



 تورش + ةريااولا نقف راهم ايمحتعلا هدو ار هقسملا ةرزطعتم ةظاعتلا ترد
 ريس نم رشع يداحلا نينثإلا موي مودق دنعو . فلتخم لكشب اهعم لماعتلا

 طيحم ىف ةيسيلوبلا يالكلا ةبحصب ةصاخلا تاوقلا تادحوو ةينمألا تاوقلا

 ناويد نم بيرقلا ىمورلا دومح بئانلا ناويد ف نلوعمتجي مهلعج ام اذه ؛ ناويدلا

 تاحاسلا ىدحإ ىف ءاشعلا ةالص ةماقإل ريهامجلا ةوعد اورق كانهو « يرجنعلا
 اهيف ركش ةملك هيجوتب نودعسلا دمحأ بئانلا ماق ةالصلا ءاهتنا دعبو « ةبيرقلا

 يف ةمطاف دحسم يف مداقلا عوبسألا نم دعوملا سفن يف عامتجالل مهاعدو روضحلا

 : ملاسلا هللادبع ةيحاض ةقطنم

 هك نكس ىلإ م تانك < لاسرإب باونلا 0

 فورظلا ف 0 8-55 يف ةيلخادلا ةهبجلا ةلحو ه ةرورصب + اننا نم 2011

 . يطارقوميد لكشب يتيوكلا انعمتجم ريوطت يف هاندأ نيعقوملا نحن انتبغر نمو ؛ ةنهارلا

 ىلع دمتعت ىتلا ةحخسارلا ةيتيوكلا ديلاقتلا نمو ةدحاولا ةرسألا م انناإ نم ًاقالطناو

 ةيتيوكلا تايناويدلا ىدحإ قالغعإب ةموكحلا نم رداصلا رارقلل فس اننإف ءراوجلا

 تدشح ةيلخادلا ةرازو نأ رثكأ هل فسؤي امتو « مهتاداعو نييتيوكلا بولق يف ىنعم

 ةيردملا بالكلا تبلج ' ةصاخدلا تاوقلا مهيلع تدعتساو نينطاوملا ةهجاوم يف اهتاوق

 ةمكح مث هللا ةيانع الول فقوملا رجفت نأ تافرصتلا هذه لثم تداكو ء اهريغو

 ال ملام نينطاوم ةهجاوم ىف تاءارجإلا هذه لثم ذختت نأ بيرغلا نمو « نينطاوملا

 . «اهروتسد ىلع ظافحلاو اهعمتجم ةدحوو دالبلا ناش ءالعإ الإ مهل فده

 دمحألا حابص خيشلا ةيجراخلا ريزو عامتجاب ب «ناتكلا اد واع هكابملا در ءاح

 ةطلسلا ةبعر مدعو ةقباسلا قراء ارجإلا نع ها نع برعم ةكرحلا باون صعب _

 2 لبقملا نينئإلا عامتجا ىلإ صرعتت ل ةطلسلا نأب مهل 50 نيواودلا قالغإ ىف

 فال ةئالشلا راقي ام هجوتف نيت لا موي ءاح ليما و » اي دحسم

 ةقياضم اليو ءولذهب ه ةالصلا ءادأل ةيحاضلا ةقطنم ىلإ ةنطاومو نطاوم ةئمسمخو

 سماقلا مساج « (هنأيسن نكميالو اديعب سيل ثدحلا : نينئثإلا تايناويد» « ةيتيوكلا ةديرجلا ةديرج )١(

 1و ىليطحلا يراضو
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 سفن يف مهعامتجا نع نومظنملا نلعأ ةالصلا ءاهتنا دعبو , نمألا تاوق نم ركذت

 . ةيدلاخلا ةقطنم يف دشرملا دمحم بئانلا ناويد يف مداقلا نينثإلا موي نم دعوملا

 تراشأ لقف موي لعب امو دادزت تاعمجتلا هذه ةيبعش نأ حضاولا نم ناك

 عمجتلا يف ٠٠٠١ مث « لوألا عمجتلا يف نطاوم 7٠١ ةكراشم ىلإ تاريدقتلا

 ل نأ عيمجلا عقوت كلذل ءريخألا عمجتلا يف "00٠6و « يناشلا

 . ةلبقملا تاعمجتلا
 براقي ام روضح دشرملا ناويد اهيف عقي يتلا ةيدلاخلا ةقطنم تدهش «. لعفلابو

 ثيح « هيقباس نم ةيحيرأ رثكأ عمجتلا اذه ءاوجأ تناكو « نطاوم فالآ 00٠06 لا

 ءدب دنعو « اهليصافتو مهتيضق ضرعب باونلا أدبف ًاطيسب ناك ينمألا دوجولا نإ
 : لاق ثيدحلاب بيطخلا دمحأ روتكدلا

 , «دياو هخفنن الف 1157 روتسد يعضاو نمو يسيسأتلا سلجم يف تنك انأ»

 لوطي ام تقؤم 0 هنأ تقولا كلذ ىف انلق ءهروتسدلا ىلع ًاقالطإ نيضار انك ام»

 ًالعف نوكيل هقوقح بعشلا يطعي ناث روتسذ كانه نوكيسو « نينس سمخ نم رثكأ
 ام طيبارخخ يذه ةنيز وأ طسو ةيطارقوميدف « هقوف ىرخأ ةطلس الو تاطلسلا ردصم
 . «هتمارك بعشلل ىطعت ةيقيقح ةيطارقوميد ديرن « اهيبن

 لوح نيرضاحلا تالؤاست نع باجأو ةليودلا كرابم قباسلا بئانلا ثدحت مث
 : الئاق سلجملا لح نم فصنو تاونس ثالث دعب ىبعشلا كارحلا اذه رخأت نابسأ

 ةموكحلا نأ نودقتعي سانلا نم ريبك عاطق دوجو سلجملا لح دعب اوأر باونلا نإ»
 مهحيتافم نأب انملع نم مغرلا ىلعو « سانلا لكاشم لحل «ناميلس حيتافم» اهيدل
 دعب هلوقن انك ام دكؤنل ةصرف مهيطعن انلق اننأ الإ « باوبألا ىتح حتفتال ةَئيّصُم»

 . «سانلا تاعانق رييغتل ةيفاك تناك فصنو تاونس ثالث نأ ائيبم « «سلجملا لح
 سلجم» : ةليودلا باجأ هل ةطلسلا تحمل يذلا ىروشلا سلجم نع هلاؤس دنعو

 ىه هذه له نكل . ةمزلم مالسإلاب ىروشلاف « هرقن : يمالسإلا موهفملاب ىروشلا

 0 حرطي ام يف دوصقملا نأ اهي 5 (؟مويلا موهفم يف ةدوصقملا يه ىروشلا

 روتسد ةيضقف « ةضوفرم تاراشتسا هذهو « رارقب هتلازإو رارقب هنييعت نكمي يراشتسا

 ناويد يف مداقلا مهعمجت نومظنملا ددح ماتخلا ىفو « 7١(هيف ةمواسم الرمأ

 سماقلا مساج « «هنايسن نكميالو اديعب سيل ثدحلا : نينثإلا تايناويد» « ةيتيوكلا ةديرجلا ةديرج(١)

 . 11-17-7٠١9 , ىليطحلا يراضو
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 لعب نوكيس عمجتلا نأ الإ ءارهجلا ةقطنم نيل ناعيرشلا نيا قباسلا بئانلا

 ةهةينطو ةدحو ةدحو

 الإ « 149 رياني نم نماثلا يف ءارهجلا يف ناعيرشلا ناويد عامتجا دعوم ناح

 ةرازو تاوقب اهلخادمو ءارهجلا ةقطنم تظتكا دقف « روهظلل داع ىنمألا روضحلا نأ

 ناريقلا وطقم هيفا تازتتلا تقافة دووسشوو ةنيدنا كانا ربحا سو ةئيلشادلا
 ردقملاو ةريبكلا دوشحلا نأ الإ « هيلإ لوصولا نم ريهامجلا عنمل دص زجاح ليكشتو

 ىلإ لوصولل هقارتخا تلواحو قوطلا اذهب أبعت مل نطاوم فالآ ةعبسب اهدادعت

 لبانقلاو نينطاوملا برضل تاوارهلا هيف تمدختسا مادص ىلإ ىدأ ام اذه . ناويدلا

 . مهقيرفتل ةيتوصلا
 سيئر نم بلطف يراشملا فسوي ديمعلا لخدت هتورذ ىلإ مادصلا لوصو دعبو

 دض ديعصتلا مدع ىلع مهثحو نينطاوملا ةئدهت نودعسلا دمحأ قباسلا ةمألا سلجم

 تابكرم ىدحإ نوفركيم ربع ريهامجلل هتملك نودعسلا هجوف « ةينمألا تاوقلا
 تاوق لاعفأ ًاركنتسم ةئدهتلاب مهبلاط مث روضحلا ىلع ريهامجلا ركشو . ةطرشلا
 بئانلا ناويد يف مداقلا نينثإلا موي عامتجا نع روضحلل نلعأ ماتخلا يفو « نمألا

 . "!)نافيك ةقطنم يف عناصلا لصيف
 اهفقوم عم ضقانتي ءارهجلا يف ةطلسلا فرصت نأ عيمجلل حضاولا نم ناك

 يف عارصلا عوضوم ةيملاعلا مالعإلا لئاسو تراثأ دقو « قباسلا عامتجالا يف حماستملا

 نم ديدعلا ماق اضيأ ءرومألا عم لماعتلا يف ةموكحلا بولسأ تركنتساو تيوكلا

 تاءارجإ ىلع نيضرتعم ةيسايسلا ةدايقلا ىلإ تايقرب لاسرإب ساونلاو نيئنطاوملا

 ٠ صاخ لكشب نينطاوملا برضو ؛ ماع لكشب رياني نم نماثلا
 ةماعلا ةباينلا نم الاصتا ناعيرشلا دمحأ بئانلا ىقلت رياني نم رشاعلا ىفو

 ةعهم نأ ىلع ناعيرشلا ةدنق ىيقستلا ىقو.ع نيقاملا نيتثإلا ترادحلا لوس ىيتحيتلل
 مدع هل لفكت ىتلا ةيباينلا ةناصحلاب عتمتي لازيال هنأو «ةمأ سلجم وضع» يه

 سماقلا مساج «. (هنايسن نكمالو اديعب سيل ثدحلا : نينثإلا تايناويدا َ ةيتيوكلا ةديرجلا ةديرج )01(

 ,. 17-5-5119 ىليطجلا يراضو
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 ةريفغ عومج تدفاوت دقو « اهغفر ىلع سلجملا تيوصت لبق ققحما ةلئسأ نع ةباجإلا

 ىتح فارصنالا اهتين مدعو ناعيرشلل لماكلا اهدييأت نع ةبرعم ءاحيفلا رفخم ىلإ

 ه٠٠ اهردق ةيلام ةلافك لباقم هنع جارفإلا ةطلسلا تررق رارصإلا اذه مامأ

  ةيعرش ريغ هدض تاءارجإلا نوكل ةلافكلا عفد مدع ىلع رّصأ ناعيرشلا نكل « رانيد

 ' جارفإلا متف . هفقوم ريغي مل ناعيرشلا نأ الإ ةلافكلا ةميق ضيفخت ةيلخادلا تضرعف
 ءاضعأ اهيف - 0 ةريسم طسو ءارهجلا يف هناويد ىلإ داعو ةلافك نود هنع

 سلجمو رويجيدال1] ) صنلا تافاته نيددرم نينطاوملا ل « ةيروتسدلا 0

 راصنت دمحأ ايملست راص ام راصتتنا اذه

 ةيرحو ةنحما :نيلخسم ةينطو ةلكلحو ةكلحو

 هليواي سلجملاو دلع

 يعبراي ياي سلجم

 روتسسدلا شاع شاع

 ةليودلا كل انميححي أي ملست

 يعبرل دمحلأ اي ملست
 هيض كي وب

 رقابدمحأايملست

 سماقلا مساج « «هنايسن نكميالو اديعب سيل ثدحلا : نينثإلا تايناويد» « ةيتيوكلا ةديرجلا ةديرج )١(

 ا يليطجلا يراضو

 لالتحالا ءانثأ تونلا دهشتسا دقو « تاليشلا هذه يددرمو يفلؤم مهأ دحأ تونلا كرابم ناك (؟)

 سيئرلا ةروص عضوو دمحألا رباج خيشلا دالبلا ريمأ ومس ةروص عزن هضفر ببسب تيوكلل يقارعلا
 . اهناكم يقارعلا
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 نينو ان وحار شلال
 نارسخ وم حبار سلجم

 نارسخ وم حبار سلجم

 هذان امس مات طل

 هوصخرسص اي رصان رصان
 يتأت يتأت ةيقربلا

 عفان عفان انبلطم
 1 تت تلا تا

 ناعيرش وب اي ناعيرش وب

 نارجعلا دلاس ملسي

 روورم سا بعاي ملست

 هودو نيوانسلج مم

 يتايح روتكد شاع

 عناص لصيف اي ملست
 اهارو بع ثلا لكو

 نايت اهيهاال ايوديع ولا

 ةدحاو ةريد لهأ اننأركذنل

 ةهباشم تاءارجإ ذاحختا ةطلسلا تررق « رياني نم رشع سماخلا مودق عم

 نافيك ةقطنم جراخمو لخادم ىلع نمألا تاوق ترشتناف « يضاملا نينثإلا تاءارجإل

 سفن ةصاخلا تاوقلا تقبطو « عناصلا لصيف قباسلا بئانلا ناويد اهيف عقي ىتلا

 ةكرحلا» ةدايق نأ الإ « هيلإ لوصولا نم روضحلا عنمو ناويدلا راصح بولسأ

 بئانلا ثدحت كانه « ناويدلل ةلباقملا ةحاسلا يف عمجتلاب ريهامجلا تبلاط «ةيروتسدلا

 هللا دبع روتكدلا ىلإ نوفركيملا لقتنا مث تقولا ضعبل نودعسلا دمحأ قباسلا

 : الئاق ةطلسلا يف دارفنالا ةروطخ عومجلل حضو يذلا يسيفنلا

 قيرطلا دهمتتيو « ماعلا لاملا كهتني ةديقملا ريغ ةطلسلا لظ يف « ةوخإلا اهيأ»

 ال نم ذخأيو « تازايتمالاو تاكلتمملاو لوخدلا يف سانلا تائف نيب ريبكلا توافتلل

 نم ةقبط ومنت ةديقملا ريغ ةطلسلا لظ يفو « قحتسي نم مرحيو الام نوقحتسي
 لظ يف « ليمج لك نوحبقيو حيبق لك نونيزي نيذلا ةرحسلاو نيقفانملاو بلاحطلا
 ةديقملا ريغ ةطلسلا لظ ىفو « هتايرحو ناسنإلا قوقح كهتنت ةديقملا ريغ ةطلسلا

 تناك نإ ماكحألا ذيفنت فقوتيو « هتيدايحو هتمرح حرجتو ءاضقلا ةيلالقتسا لطعتت
 ةليسو نم ةفاحصلا لوحتت ةديقملا ريغ ةطلسلا لظ ىف « يوقلا نم فيعضلا فصنت

 ةيلمع لوحتت ةديقملا ريغ ةطلس لالظ يفو « ماظنلل ةياعد ةليسو ىلإ سانلل مالعإ
 يمحت يتلا نيناوقلل نس ىلإ ةماعلا حلاصملا يمجت ىتلا نيناوقلل نس نم عيرشتلا
 كرحتلا اذه هب رشبي يذلا رينملا ءيضملا رايخلا وهو يناثلا رايخلا امأ . ةصاخلا حلاصملا
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 سلجما هعضو يذلا ١157 روتسدب ةديقملا ةطلسلا رايخ وهف « ىنلعلا ىملسلا ىبعشلا

 يف كلذو 1411/17/8 ةحنيبص يتيوكلا بعشلا نم ةرشابم بختنملا ىسيسأتلا
 . !!!«حابصلا ملاسلا هللادبع موحرملا دهع

 سابع بئانلا ناويد يف مداقلا نيدثإلا عامتجال ريهامجلا ةوعد تمت كلذ دعب

 . ةيناورفلا ةقطنم يف روانم

 ريمألا ومسل ناطخ نع مالعإلا لئاسو تنلعأ « 199٠ رياني نم نيرشعلا يفو

 . باطخلا اذه يف ريمألا راك سا ملا ل وحلا نحل وتم

 لوح هللادبعلا دعس خيشلل ةيباجيإ تاحيرصت ترشن فحصلا ضعب نأ ًايضونضتلو

 : ىلاتلاب ناطخلا ءاجف . فحصلا ىلع ةقبسملا ةباقرلا ءاغلإل ةموكحلا ةين

 محار امل

 هبحصو هلآ ىلعو نيلسرملا متاح ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا»

 يناوخإ
 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 ينغي الو ريثأتلا نالدابتي نيلخدم نم اهاياضق جلاعن نأ انيلع تيوكلا قح نم

 عيرس انلوح نم ملاعلا نأل كلذ . يلخاد يناثلاو يملاع امهلوأ رخآلا نع امهدحأ

 ام تاقالعلا ىف تالوحتو « ككفتت ىرخأو نوكتت ةديدج تالتكت نآلا هيف ريغتلا

 ْ . اهنيب امو بونجلا لود عمو لامشلا نيب
 حيرلا فصع نع اهسفن لزعت نأ ةيملاعلا ةسايسلا رحب يف ةنيفس عيطتست الو

 وأ , اهريصمو اهتدايق نع مهتدارإب اولقتسي نأ اهلهأ ضعب عيطتسي الو « جوملا ريدهو
 . اهنمأم غلبتل اهقيرط قشت يهو مهنيب نواعتلا اودقفي

 نأو « نييربكلا نيتلودلا نيب راوحلا ىوقي نأ ةرصاعملا تاريغتملا هذه زربأ نم نإو

 ةحلسأ نأ عم « يوونلا حالسلا عزن تايوتسمك ةريطخ اياضق ىلع قافتالا امهنيب متي

 انمث حالسلل اهلاومأ تناكف ةفيعضو ةريغص لود ىلإ تلصو ريثكب اذه نم ىندأ

 . اياحض هل اهؤانبأو

 سماقلا مساج « «هنايسن نكميالو اديعب سيل ثدحلا : نينثإلا تايناويد» « ةيتيوكلا ةديرجلا ةديرج )١(

 . 117-9-7٠١094 , يليطحلا يراضو
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 ةيبهذم تاضقانت نم امهنيب ام مغر نييربكلا نيتوقلا نيب قافتالا ثدح دقل

 ام ىلإ قافنإلا هيجوتو ءامدلا نقح نكمأ نكلو « تاسرامملاو ئدابملا يف فالتماو
 0 ىدجأ وه

 هب تعاطتساو « ةمكحلا اهيف بلغت لود هعبتت يراضحلا راوح لا نم ىولسألا اذه
 هانيضترا يذلا سولسألا وه اذهو « ةيجراخلا اهتاقالعو ةيلخادلا اهتايح روطت نأ

 : اليببص تيوكلل
 «نوعلاو ةحفاصملاو ءاخإلا ديو قحلا ةملك نوكن نأ انلواح ًاعيمج تايوتسملا هذه ىف

 - ةيقارعلا تاقالعلا ائيلإ اهبرقأ نمو « اهاياضق نم انعطتسا ام ةجلاعم ىف انمهاسو
 ةردابم يف ناو « 548 نمألا سلجم رارق دونب عيمج ذيفنت اهل متي نأ دون ىتلا « ةيناريإلا
 ةردابملا هذه ىقلت نأ وجرنو « كلذ قيقحت ةعرس ىلع نيعي ام نيسح مادص سميئرلا خألا

 ةينيطسلفلا ةضافتنالا معد يف انتمهاسم تءاج كلذك « ةيناريإلا ةموكحلا نم ةباجتسا

 . ةينطولا اهتدحو راطإ يف ةينانبللا ةايحلا ىلإ ءاخإلا ةداعإل ةلوذبملا دوهجلا يفو « ةلسابلا
 ىلإ ةفاضإلاب « ليبسلا اذه يف ةيباجيإ دوهج نم ةيثالثلا ةنجللا هب موقت اب ديشنل اننإو
 . ايراغلب ىف ةملسملا ةيكرتلا ةيلقألا تالكشم لح ىف انتمهاسم

 ْ يناوخإ
 بصت اهرامث نإ لب « ةيلخادلا انعاضوأ نع انفرصتل تايلوؤسملا هذه نكت ملو

 لخادلا نيب لصف نود ةيتيوكلا ةيصخشلا ديكأت وه« دحاو ىرجم ىف ًايلمع
 . جراخلاو

 تارماؤمو قارتخا تاالواحم اننطو لباقو « ةريثك تاريغتم كانه تناك « ايلخاد

 تارئاطلاو تأشنملا ىلإ ناودعلا دتماو « تايفئاطلاو تايبصعلا ةراثإو تاديدهتو

 طيطختلا نع انلغشت ملرومألا هذه نكل « جراخلا ىفو انه هئانبأو نطولا ضرأو

 يف ةلماشلا ةيعونلا ةلقنلل اقيقحت هو تاموقم ريفوتو يتيوكلا ناسنإلا ءانبل ليوطلا

 نأ انب نسحي ىتلا اهتباوث اهلو انتايح قفارم لك سمت ةلقن يهو « تانيعستلا
 ْ : انليبتم نيد نتح اهركاذت

 امنإ» لاقف هباتك يف انملع يذلا ىلاعت هللاب ناميإلا ىلع ماق عمتجم اننأ اهلوأو

 ةبيطلا ضرألا هذه قوف يبلقلاو يلقعلاو يخيراتلا طابرلا انعمجيو « «ةوخإ نونمؤملا

 . هتيمنتو هتيامح نع نولوؤسم نحنف ءانطو انل اهلعجو اهب هللا انمركأ يتلا
 ءانبأ نيب رواشتلاو راوحلا ىلع هراسم ىفو هرمأ لوأ نم ماق عمتجم اننأ يناثلاو
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 فطاعتو مارتحا يف دعاوقلاو تادايقلا نيبو ةعباتنملا لايجألا نيبو . دحاولا ليجلا

 . كولسو ةديقع انتايح ىف راوحلاو ىروشلاف « نيلدابتم
 يتلا تابقعلا زايتتجا ىلع انتردق يف لوألا لماعلا ناك انكسامت نأ ثلاغلاو

 . انراسم ضرتعت يتلا روخصلا لوح فافتلالاو انهجاوتو انتهجاو
 نلو « راوحلل ةبيطلا ةرمثلا وهو ميكحلا فرصتلا ىلع ةردقلاو فيكتلا « عبارلاو
 . تاذلا ةعجارم يف ةعاجشو ةنورم نودو راوح نود ةريسملا عباتن نأ 5

 ضبنو انخيرات ةءارق اهنإ « لدجلاو كشلا قوف ىقرت ىتلا تباوثلا ضعب
 ىروشلا ةدعاق عم يننأ , دكؤأ نأ بحأو « تلق نأ قبس دقل؛ نور 6
 انتبرجت نأ فرتعن نأ ًاعيمج انل دب ال نكلو ,. ةيبعشلا ةكراشملاو ةيباينلا ةايحلاو

 ةموكح ًاعيمج اننأ هللا ملعيو , اهبابسأ كردن نأ انيلعو تارثعل تضرعت ةيباينلا
 نينكر ىلع موقي اهنأش يف يئدبملاو تباثلا انفقوم نأو , اهرمأب نولوغشم ًابعشو
 : ةيدتماسا

 يتيوكلا كولسلا هسكعي ناميإ وهو « ةيرحلا ةميقب ًاخسار ًاناميإ نمؤن اننأ : لوألا
 نم عم مهتاقالعو ء. ضعبب مهضعب سانلا تاقالع ىف ةيمويل هةر انهما ةدلكك زو

 مهنيب مكحلا ةيلوؤسم ا
 كسمتن نأ بجي ريخ ةيبعشلا ةكراشملا نأب نس نبأ: يناثلاو

 انعمتجم هيلع لبجو فينحلا نيدلا هرقأ أدبم هرابتعاب « هنع عفادنو هيلع صرحنو هب
 ."ةثاشن لدف:ةسرامو يتيوكلا

 لق ةيباينلا ةايحلا بناوج ضعب ةسرام يف ترركت يتلا تارثعلا تناك اذإو

 فقوتت ملو؛ ًادبأ فقوتت مل ىروشلا نإف .رظنلا ةداعإو لمأتلل ةرتف فقوتن نأ تضنتتقا

 مهؤارأو تيوكلا لهأ توص لظو ىرخأب وأ ةروصب ةيبعشلا ةكراشملا كلذك
 ثيح مكحلا ةيلوؤسم نولمحي نيذلا ىلإ رسيو ةلوهس يف اهقيرط دجت مهتاعلطتو
 . ريدقتلاو رابتعالا ىقلت

 يذلا فدهلا ىلإ انلصوي نل ءارآلا حرطل نآلا يرجي يذلا بولسألا نكلو

 تائامأ مظعأ وهو ,زيزعلا هباتك تصو نيلانعت هللاو ؛ ةنامأ ةيلوؤسملا 0 نإ

 ميقتسيو ةايحلا هب رقتست ًالوق يأ٠ (ًاليقث ًالوق كيلع يقلنس انإ» هلوقب 6 دوجولا

 . اهراسم
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 يناوخإ

 ىلع ظفاحن نأ تيوكلا بح ةيآ نإو , تيوكلا ءانب يف ءاكرش ًاعيمج نحن

 لمتحت ال ,« ةريغص ةدحاو ةريد لهأ اننأ ركذنلو ء اهمدقت ىلع لمعن نأو اهتدحو

 اياونلا اهيف اننيعت « ءاوس ةملك ىلع ءاقتلالا اهيف ريسيلا نمو « فالخلاو ماسقنالا

 . رودصلا ةمالسو ةبيطلا
 نواعتلا ىلإو , عافدنالا ىلإ اهتجاح نم رثكأ ةمكحلا ىلإ جاتحت مايأ يف نحن

 . يدحتلا ىلإ اهتجاح نم رثكأ ةحفاصملا ىلإو « ةهجاوملا ىلإ اهتجاح نم رثكأ

 نإو « ديدج نرق علطم نم اهيف برتقن « ىطخلا ةعيرس ةيخيرات ةلحرم يف اننإ
 لامآلا ةعس ردق ىلعو « رضاحلاو يضاملا تايلوؤسم نم دشأ يه لبقتسملا تايلوؤسم

 . لامعألا ةماخض ىتأت

 تسيل تيوكلا ةنيفس نإو « جاومألا يف ةحابسلا ريغ ظافلألا يف ةحابسلا نإ ا

 . لبقتسملا ءاوضأ اهودحت جوملا طسو امنإو ئطاشلا ىلع

 يناوخإ

 ىلإ باوأ « ناسللا فع ناسنإ ةبيطلا ضرألا هذه هتتبنأ يذلا يتيوكلا نإ

 احلا يفاعو درع بضغلا هعفد اذإو . ةبيطلا هفارعأو هنيد راطإ يف ايحي , قحلا

 . ءافولا هماقأ . ىوهلا هلامأ اذإو

 يناوخإ
 اذه ىلعو « هللا اندهاع اذه ىلع . اهلهأو تيوكلا بح ىف ىلاعت هللا انيقتا دقل

 . ىفخأو رسلا ملعي ىلاعت هنا ءريسن هنوعب
 . ءارآلاب بحرت لاصتالا تاونقو « حوتفم راوحلا باب نإ

 :نسكل ةهنإو اهاع تيوكلا قح ًامئاد ركذنلف  دحاو انريصمو « دحاو اننطو

 ىلع لوقعلاو بولقلا هللا عمجو اراغدز ا رتكأ تيوكلا دغ ةركبل اعيمح هللا انقفو

 . ريصنلا معنو ىلوملا معن هنا . امئاد ريخلا

 . «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 ةدايق نإف باطخلا يف نينثإلا نيواود ةكرح بولسأل حضاولا داقتنالا مغرو

 اوررقو ةرشابم هلعب ناونلا عمتجاف 2 ةيباحيإب هعم تلماعتو هب تلءافت ةكرحلا
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 يريمألا ناويدلا ليكو مهذعو دقو ) ريمألا ومس ةلباقل لدعوم ديدحتل لاصتالا

 ناطخلا ىلع 0 ىلع رسل ةكرحلا ةداق ا ءاقللا ذهل ريددكم

 عدلا 556 مل مهنأ الإ 3 راوحلا حاجنل لاجمل ا كم 5300 نينثإلا

 ءاج ؛ اهؤاغلإ نسحتسملا نم نسبلو 2 تجرحخ ةوعدلا نإ ثيح ةيناورفلا عامتجال

 : ناونلا هيف لاق نايب يف كلذ

 ةلداعلا بعشلا بلاطم نعو ةيروتسدلا ةيعرشلا نع اعافو ىتيوكلا بعشلا ة ةفقو نأ»

 ناعصلا ةفاك ةيلوؤسملا حورب متلمحت دقلف ؛ ينادلاو يصاقلا رابكإو باجعإ لحم تناك

 5 تيوكلا لجأ نم نيلي ال يذلا مكمزعو ةبلصلا مكتدارإ نكلو  مكتهجاو يتلا

 نأ « هب ساسملا مدع ىلع نيكسامتم لمعن يذلا انزوتسد لجأ نمو اعيمج هيحت ىذلا

 ةيرحو ةيطارقميدلا ةلأسم اهيف تحبصأ ةمدقتم ةلحرم ىلإ انلمع تلصوأ دق ةدارإلا هذه

 زازتعالاو رخفلاب رعشن اننإف كلذلو « تايدتنملاو تاشقانملا يف ىلوألا ةيضقلا بعشلا

 . هيلإ انلصو ام ىلإ انلصو امل اهالول ىتلا ةلداعلا مكاياضق نع مكعافدو مكتفقول

 ةيلوؤسملل لمحتو ريبك كاردإو يعوب لمعن نأ انيلع ضرفي انلمع روطت نا

 هظفح «.دالبلا ريمأ ومس ىقلأ دقلو « انبعش ةيرحو اننطو ةيامح لجأ نم ةينطولا

 نطولا ءانبأ نيب راوحلا ةرورض لوح راد يذلاو 114٠١ رياني ٠١ ىف هباطخ « هللا

 ةايحلاو ةيبعشلا ةكراشملاو ةيرحلا ةيضقب ناميإلا ىلع هومس هيف دكأ يذلاو « دحاولا

 نأ نم ًاقالطناو راوحلا باب حتف يف ةبغر نم ريمألا ومس هحرط امل ةباجتساو « ةيباينلا
 ةباجتساو اننإف نآلا ىتحو 1-/1-١485 ذنم انلمع ةليط انراعش وه ناك راوحلا راعش

 ريمألا ومس ةلباقم بلطب يريمألا ناويدلاب لاصتالاب انمق ةيريمألا ةبغرلا هذه عم

 ةرورصو ؛ صوقنم ريغ الماك ١ 517 را 00 ةرورص هس ةتباث ا

 ةروصب انعمتجم روطتي نأ لجأ نم ةيباينلا ةايحلا ةداعإو ةيروتسدلا ةيعرشلا ةدوع

 مكتفقو مث هللا قيفوت الول هنأو ةيساسألا ةيضقلا باحصأ مكنأ مكل دكؤن اننإ

 ذبنو راوحلل ةاعد نحنو ةلداع ةيضق باحصأ اننإ , مدقتلا انعطتسا امل مكفافتلاو

 ديرت ةصلخم دي لك ىلإ صالخإ لكب اندي دمن اننإو . هردصم ناك امهم فالخلا :
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 نأو تاروطتلا لكب لوأب ًالوأ مكيفاونس اننأ مكدعنو « نطولا اذهل روطتلاو مدقتلا
 . ةيطارقميدلا ة ةيضق يف راوحلل مث ثاد لكشب ةحوتفم مكنيواودو اننيواود

 ةصرف اهنأ انيأر دقلف ؛ ا ةررقم روانم سابع لضافلا خألا ةيناويد تناك الو

 ليجأتو « نينطاوملا نم نكمن ردق ربكأ ىلإ يأرلا اذه ليصوت اهلالخ نم نكمي
 . هادم ذخأي نأ يف راوحلل لاجا ءاطعإل ت تايناويدلا يف ةمداقلا تاءاقللا

 دو مار اس ب اربع يحلو

 . (7١«دهعلا يلو ومسو ىدفللا

 ناتشروتسدو ىروش نيبام
 كسمتلا اوررق مهنكل « ةبيرلاب ةكرحلا باون رعشأ امث نايبلا اذه فحصلا رشنت مل

 يف عامتجالا هيف ررقملاو يلاتلا مويلا يفو « ةطلسلا عم راوحلل دادعتسا نم هيف ءاج ام

 ةينمألا تاوقلل ةفيثك تاكرحت ةيناورفلا ةقطنم تدهش «روانم سابع بئانلا ناويد
 ىتح ةقطنملا لخادم ىف شيتفتلا طاقن تعرزو ناويدلا لوح زجاوحلا تعضو ىتلا

 ةوعدلا بحاص نمألا تاوق ترصاحو ؛ اهلوخد نم ريهامجلا نكف مع نم دكأتت
 ةصاخلا تاوقلا موجه أدب عمجتلا دعوم بارتقا عمو « جورخلا نم هتعنمو هناويد ىف

 ةهجاوملا نم نوعرهي مهنم نيريثكلا لعج امن ناويدلا نع اهداعبإل دوشحلا ىلع

 دجسمو («ةليودلا» دجسم ىلإ مسيرتك ددع أجلف ءرخآ ناكم يف عمجتلل

 فذق متف موجهلا فقوي مل كلذ نأ الإ , ةيامحلل ًابلط ناويدلا نم نيبيرقلا «جنيرخلا»

 . ةنخاسلا هايملا ميطارخو ةوغرلاب هشرو عومدلل ةليسملا لبانقلاب دجسملا

 ذفاون قالغإو ريبكتلا تاحيصب لبانقلا هذه «جنيرخلا» دجسم ىف نوعمتجم ا مواق

 مهركشي روانملا سابع بئانلا نم ةلاسر مهتلصو ةلاحلا هذه يف مه امديبو دجسملا

 تاءارجإ ببسب هناويد يف مهلابقتسا ىلع هتردق مدع نع رذتعيو روضحلا ىلع اهيف

 بئانلا ناويد ىلإ اوهجوتو ًاعابت نونطاوملا جرخ عاضوألا ترقتسا نأ دعبو . ةطلسلا

 ثادحأل مهراكنتسا باونلا حضوأ كانه . ةيدلاخلا ةقطنم يف نودعسلا دمحأ

 عمت اذه ماجن ىلو يرتب ل ىذالا عي اسي :ةظدفتم مقاوم لاا ردصر اون ةئاورقلا

 سماقلا مساج 6 «هنايسن نكمالو اديعب نسل ثدحلا : نينثإلا تايناويد» 2 ةيتيوكلا ةديرجلا ةديرج(١)

 1١8-1-7١٠١94 يليطجلا يراضو



 ةفاك دمت نينثإلا 5 هك 00 اذداجعملا لكفلاب مهنيواود يف

 فيلأتب وأ تاروشتملا عيروتو مالفألا ريوصتب ءاوس ( اهتيضق نع عافدلل ةحاتملا لئاسولا

 : (")يتآلا اهنم ركذن ىتلا ةكرحلل ةمعادلا تايريهزلاو دئاصقلا
 ملألا نسم مويلا نثت تييوكلا يذه

 ادوع اهئانبأ نع رونلا بجعحي نم

 اهساسأماقأ دق يدج ناك نإ

 مكركاسع لزنت نأ رسمألا مزلي ال

 اند ليس ءارآ يف بعسشلا مرجأ له

 تمظع تمكحتسااماذإرومألا نا

 اهيطخت متلواح ةللاهصجلا نمو

 اهيمحي صنلاب انروتسد ناك نإ

 اهينابو 01 و نيأف

 اورطبس ابحت نأ لكي ةييكم ااكملا منا

 احسين دباب ايييعيربسستك لئاوآلا انت

 مكنيسعأ بادهأ نع ةوناشغلا اوحن

 انوع سلط ىف الا يعطوا
 انهي بو ناعشنإ سمشلا بجعحي ال

 سماقلا مساج « «هنايسن نكميالو اديعب سيل ثدحلا : نينثإلا تايناويد» « ةيتيوكلا ةديرجلا ةديرج )١(
 , 19-17-7١١9 . ىليطحلا يراضو

 . *٠١ ىلا ها/ص « ةرامإلا ىلإ ةلودلا نم : تيوكلا « بيطخلا دمحأ . د )١(



 : رخآ لوقيو

 كبلاحح يي قسق انح نيكست ال راذاني

 حازنتو ةلش. راداي ل صح ىللإو

 كلاجر ا"! ىوبلف مهوبضق يللإ

 حاورألا فااص ق ٍبرلا دنع توملاو ْ
 كلاكحو قافنلابرتست ىللإ

 حاص الريخلا يوان هنيسبسححت ال ا

 كتادي ادن دنيدلا تت ا كاذأف

 حال رطخلا قرب نك هشارف يوطي

 كلانخل هسنتيعد آل يديشرلا الغو

 حارانل نديقف نم مك ربخ كدنع

 كلاس ةرهستكب عمطن ام هللاو

 حاترنو بتلظطفم راذاي هففدتكسلا لك

 كلاكش هنامنز نم ىللإ انرووتسد

 حايرألا نيب نم جومألا هب بعلت
 كلاتم بعسص كوح ضولراداي

 حاط انروتسد ناك انيفريحخال

 : «ءالولا ديدجت» ةديصق ىف يديشرلا رعاشلا لوقيو

 مودلا مياد انعبر مرد نكاوولغخو

 ساطححنم كتف بلقناو ملسي كراز

 )١( مهلك .
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 سابسسحإ حرصت ىرت كعبر يف كتملك
 موللا هلعق قحل يللاهتلقام

 سايخ ةحير هتبال نم رهظ ىللإ

 موشح موززعم مكترازو لخدي
 سارلا عفري افولاب يديشرلا يضام

 موسلا هب صخرن رمعلا حابصلا نود
 سادسأب سامخأ برضيلو ودبو رضح

 موزعا قداص ىف خيراتلاانل دهشي

 سافلا عفري هدي يف مكيلع ىللإ
 موطلم هجولا ىلع انيديب هاقلت

 سارح رادللو دنج مكل انح

 مويلا هب بلاطن يللإ حابصلا عرش
 سايقم لدعلل روتسدلا متيضر

 مولظمو ملاظ نوناقلاب فو لشن

 سايكأب ريناندلا نم حوكي دحأ

 مورحمو هشاعم نم عطقي دحو
 نياصيتلا يئيط ان لو دتعلا :رتسنما هللا

 مومذم ملظلاو لدعلا بحي لكو

 سامان ام ةيكيماو ةنخارجف ةنبلك

 مومسم دازلا خبطي يللإ نم كفوخ
 سامون ناعيرشلاو يديشرلا لعف

 مولعم هنع مكدنع رشكألا لعفلا

 ساندألا برد نع موشحم يرجنعلا

 مونلا نم اوًّحِص نودعسلا دمحأ عبربو

 ساسّبل هجولاب بذكلا بونذل ىللإ
 موتحم هاورشو هلثم نع فشكلا

 ساكلاامك هبرختفن يحابصلا مسا

 موكحمو مكاحبرخفن ممألا نيب
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 موصعم هاياطخ نع لوسر ىلع

 : رخآ لوقيو

 هاي لافطألا ضعب 9 موي

 مودحم نولوقت ال تسيل هةتتفاش

 ناخد عبرلاي وجحملاب عفترا مو

 عونمم لاق دحام متلشيو مجري

 كاسحاب قلخلا ىمحت دجاسمللا انلق

 عوفدم دبع تدح ام دجاسلملا رثأو

 عورب ففقوم الو ةطرتخلل ةححجسكا

 ناصقن هيف ىعب ام يلإ هروتسد

 عوفرسم سارلاو سانلا قوقح نمضي
 ناتش روتسد نيبو ىروش نيبام

 عوبطم مود اأاهمدب قافنلا سان

 : هدئاصق ىدحإ يف ةئيطحلا لوقيو

 د بأ يهاز اي لبق كبحن انك
 ةلسح نع تيدصو رورغلا كاذحخ هيأت
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 يعو ١ وكام بعشلاه لوقت خرصت نلعت
 يعو لماك تنك له كتطرش تلزنا موي
 يعو 00 ايلب هتنأو انل رذعت حصان

 : رخخأ لوقيو
 هباب مهل حتفي بعشلا بحي ىللإ
 هباب مهل نوكيو بعشلا مالك عمسيو

 هباب- 20سأ فورعم ضرملاو بيبط كلثم
 راقت مو بلخم نيب رسن سيارف انرص
 (١)راق اتسحلا انحاو رشتناو داسفلا مع
 راق لا هبضقت كبعشو لبجلا ماسنب سان
 باب لا ىلع قد بعشلا فوفك ىمدأ

 : «ةرهجلا مّسق) ةديصق يف رخأ لوقيو

 هباوت بع شلادههاع دقل

 هةينباعتاالو مف حن ىيعللا ىوعلا

 هدا ىدأ بعشلا ةرهجلابف

 هباهرإ مز علبمز هنتس
 نيممعي نلالا دالصبلا ةهسخغسفق

 هيا جدسهح رانلاب قوطحنتس

 دجنادوعو بوبعشلاديعو
 ةناودأ مكييعحتلتت لايمبعلا ىلإ

 ةفغطلا لك مغر هو تسدو

 هبرحمرمعلا ىدم ىقبيس

 )١( تلفسالا .
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 ينامألا جايس بعشلا يعوف

 هةناميسبقا نستسيالا رييمعت تسنكاذإ

 سوفنلا يوغت فوس (ةحنم) الو
 هباعلأ تيتا كرا حشا

 نومي ناطوت ينال ناحتطش

 هةحايتذإا ةييكحلا ايري طبت

 باحسلا مغر سمشلا قرشت ادغ

 هباوثأ سس عللسبلنو

 : «راوحلا» ةديصق ف ملاظ نب قوزرم لوقيو

 طاب رإ ودب بعلي راوحإ راوحلا راص

 طاب شإرهش يف دولوم نبللا عيضر هوت

 طاب رإ راوحلا دشو هتدع نس باصق

 ةقد كيف اهووس بعش اي ريقف بيط

 ةقد شوخ اهيغبي بهذ غياصو ةغيص

 ةقد نم سارلاب كيلع لزاون تغيص

 طاب 2 رإ لفي كمزع بعش كرحت ضهنا

 همه نم يمهو يتوزع بعشلا لوقت

 همه ١ كل تيدب ام هبلطم نع تيدصو
 همه مكمه ام حضتاو حضو يش لك

 راث وأ ضفر دحم بتكنا امل هروتسد

 راث دا هقح ريصيو هنضحي ردص

 راث ول هتزعمل نطولا بابش رذحا

 همه 2 نبل عضزي نطولاب عيضرلا ىتح
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 .: رخآ لوقيو

 هلح شو مولعم رهقب حيصي بعشلا

 هدح دنع هفقون ام راهنلاب قوبي قياب
 هدح 2" نإردقن ام دوهشب ىنزي ينازلاو

 ']وركش 2. أراص قوبلاو دلبلا ةبيهن تراص
 الةركش ١ ىتح مودعم دلواي ا")ذصم كياج
 هركش أو لامش رود نيمي كعفصي ىللإو

 هلح لصو ء يش لكو (؟) كلك هريد انحبصأ

 : لوقي رخآو
 يلاح 2 نطولا لجأل هبرشن ملألا سأك

 يراك ىدفلا مود رمعلاب لمألا يدفن

 يراك فأ ىقبت سب رمعلا عيضي ضرأ
 ىلاح هددسنإ لجأ وم نطولا نيد

 ينطولا سلجملا

 لوأ هللادبعلا دعس خيشلا دقع دقو « 149٠ رياني ةياهن يف ةطلسلا عم راوحلا أدب
 روتسدلل ليدعت يأ نأب هئاضعأ حضو يذلا «يمالسإلا دفولا» عم راوحلا تاءاقل
 لعجلا روتسدلا نم ةيناثلا ةداملا رييغت ىلع مهصرح عم سلجم ا لالخ نم رمي نأ بجي

 ايبعش ادفو ءارزولا سيئر لباق اضيأ « عيرشتلل ديحولا ردصملا ةيمالسإلا ةعيرشلا

 )١( حوضولا ديدش .

 . خسام ياشلا وأ كياش (؟)

 رك (9)
 . ءارهو بذك (4)

 ففي



 رياربف نم عباسلا يفو « يزنعلا ريثيمد فلخ ةموكحلا نم سىرقملا بئانلا ةدايقب

 صرحو « يسفنلا زجاحلا رسك ءاقل يف ةيروتسدلا ةكرحلا باون دعس خيشلا لبقتسا

 مهنأ الإ «راوحلاو ةينطولا ةدحولاب ةكرحلا ءاضعأ كسمت ديكأت ىلع نودعسلا دمحأ

 .روتسدلاب لمعلا ةدوع ىهو ةيساسألا مهطاقن يبلي ال لمتحم لح يأب اولبقي نل

 . (١)باختنالا نوناقب ساسملا مدعو « ةيباينلا ةايحلا ةداعإو
 « باونلا بلاطم ىلع ةيبلس وأ تناك ةيباجيإ ةمالع يأ دهعلا يلو رهظي مل

 ثحبل رخآ ءاقل دقع ىلع صيرح هنأو لوألا وه ءاقللا اذه نأ مهل دكأ هنكل

 هيف لواح دقو . ةعومجما سفن عم يناثلا ءاقللا مث سرام نم ثلاثلا يفو , ليصافتلا

 نل هنأ الإ .بختنم سلجم دوجو ةركفل ةطلسلا لوبق ىلإ مهنيمطت دعس خيشلا
 ةفرعم مهتلواحم دنعو « اهتايبلس ةرثكب دقتعي يتلا ةقباسلا ةبرجتلل اقباطم نوكي
 هنأو « مالكلا نم رثكأ عامتسالا لضفي هنأ ىلع مهل دكأ دعس خيشلا راكفأ نم ديزملا

 رارقلا نوكيس يذلا ريمألا ومس ىلإ نينطاوملا ءارآ لقني لوسر درجم رمألا ةياهن ىف

 حلا انا راسودب مهنأب ةكرحلا باون حضوأ ءاقللا ةياهن يفو « هديب يئاهنلا

 رشن عنم يموكحلا بيقرلا نأ الإ كلذ دعس خيشلا عنامي مل « ءاقللا اذه تايرجم لوح

 اذه عبت « تاليدعتلا ضعب عم ةموكحلا فحص هترشن مث ءرمألا ئداب يف نايبلا

 اذه روحم ناكو . دعس خيشلاب عامتجالل ةكرحلا نم باون ةسمخل ىرخأ ةوعد ءاقللا

 مهنيواود يف نينطاوملاب مهتاءاقل ريوصتو ليجست نم ةكرحلا اون هب موقي ام ءاقللا

 . ('7ةطلسلا ىلع يساقلا موجهلا عباط اهيلع بلغي يتلاو ةصاخلا
 يف سامحلا ثب ىلإ ةدوعلا اوررقف راوحلا يف ةطلسلا ةيدج مدع نم باونلا نقيت

 ماعلا عفنلا تايعمجو ةصاخلا تايناويدلل ةفثكم تارايزب مايقلا لالخ نم نينطاوملا

 ليربأ نم نيرشعلاو ىناثلا ىفو « كرابملا ناضمر رهش لولحب ةكرابملا ءاطغ تحت
 نم رخاوألا رشعلا ةبسانب يونسلا يريمألا باطخلا ةعاذإ نع مالعإلا لئاسو تنلعأ
 نيب موعزملا راوحلاو ةيلخادلا عاضوألا ىلع باطخلا زكر دقو « كرابملا ناضمر رهش

 سماقلا مساج « «هنايسن نكمالو اديعب سيل ثدحلا : نيدثإلا تايناويد» 2 ةيتيوكلا ةديرجلا ةديرج 60

 1 : ىليطحلا يراضو

 سماقلا مساج . «ةنايسن نكمالو اديعب سيل ثدحلا : نيدثإلا تايناويد» 2 ةيتيوكلا ةديرخلا ةديرج )(

 . 14-15-5١١9 « يليطحلا يراضو
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 ةكراشملا ىلع ةطلسلا صرخ ئلع.هومس دكأ مث , ةيسايسلا ىوقلا فلتخمو ةطلسلا
 : الئاق ةيبعشلا

 ةيلوؤسملا عقوم نمو « اهتيلوؤسم لمحت يف ةيبعشلا ةكراشملا رود ىلع ًاديكأت»

 لحب يريمألا رمألا ىلع عالطالا دعبو . نطولل ايلعلا ةحلصملا مسابو « ةيخيراتلا
 سلجم أشني « م1485 ويلوي ” قفاوملا ه١ 405 لاوش ١٠ ىف رداصلا ةمألا سلجم

 : ةيلاتلا ماهملا ىلوتي (ينطولا سلجما) ىمسي

 ةيعيرشتلا « نيتطلسلا نيب نواعتلا رارمتسا نود تلاح ىتلا تايبلسلا ةسارد ١-

 نطولا ةدحو ىلع ةظفاحملا لفكت يتلا طباوضلاو دعاوقلا حارتقاو « ةيذيفنتلاو
 أدبمل ًاليصأتو « ءارغلا ةيمالسإلا ةعيرشلا حور عم كلذ يف ًاقفتم « هرارقتساو
 عفريو « ةيرس تاسلج يف ةساردلا هذه نوكتو . تيوكلا يف ةدحاولا ةرسألا

 . ةمألا سلجم ىلإ اهتلاحإل ةئطوت ريمألا ىلإ نأشلا اذه ىف هريراقت سلجما

 يأرلا ءادبإو « ءارزولا سلجم نم هيلإ لاحت يتلا نيناوقلا تاعورشم ةشقانم ١-
 ام حارتقا يف قحلا سلجمللو « هيلإ اهتلاحإ خيرات نم نيرهش لالخ اهيف
 عيمج ىفو . ءارزولا سلجم ىلإ اهتلاحإو نيناوقلا تاعورشم نم هاري
 نم اهرادصإو اهيلع قيدصتلا دعب الإ ةذفان نيناوقلا حبصت ال « لاوحألا

 . ريمألا

 يتلا رومألا حاضيتسال ءارزولا ةشقانمب كلذو . ةيموكحلا ةزهجألا ةبقارم -*

 هذهب ذخألا رذعت اذإو « ةماعلا لئاسملا ىف ءارزولا سلجم تابغرلا ءادبإ -5

 :اكلذ ناسا ءاردزلا نيله 1: تاضرلا
 يضقنملا ماعلا نع ةلودلل ةيلاملا ةرادالل يماتخلا باسحلا ىلع عالطالا -م

 . هنأشب يأرلا ءادبإو هتشقانمو
 : (١)«اهبف يأرلا ءادبإو اهتشقانمل ةبساحا ناويد ريراقت ىلع عالطالا 1

 سلجملل سيسأت نم هيف ءاج امو ناطخلا اذه ةيروتسدلا ةكرحلا نئاوت لبقتشسا

 )١( تيوكلا يف يطارقميدلا عارصلاو يسايسلا كارحلا « ىبيتعلا ناحيف . د  197١-١1940م, 1907ص .
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 ام لوح تاحيضوت» ناونعب عقوم ريغ انايب هدض اوردصأو 0 ناجهتساب ىنطولا

 يرذجلا هفالتخاو سلجملا اذه ةيروتسد مدع هيف 5-56 «١7 ينطولا سلجمياب ىمسي

 : ةيلاتلا طاقنلا لالخ نم ١9157 روتسد ىف دوجوملا ةمألا سلجم نع

 ل الو « ينطولا نسلجاب ىمسي ام دوجوب يروتسد ساسأ يأ كانه نكي مل - ١

 . م1957 روتسد ىلع ًايدعت ربتعي اذهو « ةيلاقتنالا ةرتفلاب ىمسي
 2١9517 روتسدل راو اتقؤم ًاروتسد رماوألا اهتنمضت ىتلا داوملا لكشت ت7

 . هلخم ابل ةشيرقت فديعش ىذلاو
 تطينأ ىتلا ةيباينلا ةايحلل طباوضلا حارتقاو « تايبلسلا ةسارد ةمهم نإ -*

 . روتسدلا ليدعت ىلإ روبعلا هب داري رسج ىه امنإ « ىنطولا سلجماب

 تايحالص ينطولا سلجم اب تطينأ يتلا ةيباقرلاو ةيعيرشتلا تايحالصلا نإ -

 ْ . ىروشلا سلجم ىلإ نوكي ام برقأ هلعبت « ةيلكش
 لصتي اميف قوقح يأ موعزملا سلجما اذهل سيل« ةباقرلاب لصتي اميف -ه

 عم نواعتلا ناكمإ مدع نالعإ وأ . مهب ةقشلا حرط وأ « ءارزولا باوجتساب

 . قيقحت ناحل يأ ليكشت وأ « ءارزولا سلجم سيئر
 اهيف يأرلا ءادبإ لب « ةينازيملا رارقإ قح سلجملا اذه كلمي ال -5

 055 ا 0

 ا ا .هم :15ةمألا

 . ةيروتسدلا ةمكحملا مامأ يضاقتلا قح 9 اذهل سيل -8

 . (؟7سلجلا اذه ءاضعأ ةناصحل تاءارجإ كانه تسيل -4

 عطاف ...نطولا باسح ىلع لماجن ال
 ءادأل نودعتسي ةكرحلا ءاضعأ ناك « ليربأ نم نيرشعلاو سداسلا لولح عمو

 ىلإ زمرت ةكرح ىف ةيدلاخلا ةقطنم يف نودعسلا ناويد ىلإ هاجتالا مث ديعلا ةالص
 ىلإ تداع نمألا تاوق نأ الإ . ةطلسلا تاءارجإ ىلع مهجاجتحا ةيرارمتسا

 . 198ص «م1940- 19:7١ تيوكلا يف يطارقميدلا عارصلاو يسايسلا كارخلا « يبيتعلا ناحيف . د (1)

 . "6ص « تيوكلا يف ةيروتسدلا ةكرحلا « سريدملا حالف . د (1)



 باونلا عفد امم نودعسلا ناويذو ةيدلاخلا ةقطنم تقوطف « ةددشملا تاءارجإلا
 . ةيليدعلا ةقطنم يف ةلاضفلا حلاص قباسلا بئانلا ناويد ىلإ هجوتلل مهريهامجو
 ببس الب عومدلل ةليسملا لبانقلاب مهعيورت تدمعتو مهب قاحللاب نمألا تاوق تماقف

 ءارجإل ١14٠ وينوي ٠١ موي ديدحت نع ةطلسلا تنلعأ هسفن تقولا يف « حضاو

 ىلإ فدهت ةديدج ةلمحب اهل يدصتلا ةكرحلا باون ررقف « ىنطولا سلجملا تاباختنا

 يف ءايص نانا لما عمدت. هئاب اكن او ويل اله ةحلت اقم
 لِنِم رزقت قلع ار ال افشاك 5 ربمفون ىف رداصلا تيوكلا روتسد ءاج دقل»

 تتبث ماكحأ لالخ نم ةينوناقلا هتلود ةماقإ يف يتيوكلا بعشلا قحل ًادكؤمو لب « نورق
 : نيتزيكر ىلع زكتري ةينوناق ةلود لظ يف اوشيعي نأب نييتيوكلا قح راصف « اهمئاعد
 درج هنأ تراعلاو..نوتنسدلا ماكحأ يه ةيناثلاو فينحلا مالسإلا لوصأ يه ىلوألا

 اهرابتعاب ةطلسلا هيف سرا تناك يذلا نمزلا ىضقنا دق نوكي ةينوناقلا ةلودلاةماقإ
 . روتسدلا يف ةددحلا ةينوناقلا اهنيماضمو اهلاكشأ اهل ةيماظن ةرهاظ حبصتل ًايصخش ًاقح

 هذه تسانت تيوكلا ىف تاطلسلا نأ سفنلا ىف زحيو فسألا ريشي امم هنأ ريغ

 ةلودلا ةمرح تكهتنا يتلا تاءارجإلا نم ةلسلس 19175 ماع ذنم تذختاف قئاقحلا
 رمألا عقاو يف فدهتست ال تاءارجإ يهو .روتسدلا ومس أدبم تردهأو ةينوناقلا

 ىهو « 114٠ ليربأ 77 تاءارجإ اهرخآ ناكو « ةطلسلاب راثئتسالا ىوس هتقيقحو

 بعش نم روتسدلا فادهأب نيكسمتملا سوؤر ىلع ةقعاص تءاج ىتلا تاءارجإلا
 ةعوفرملا انتيقرب يف مكومسل هانيبو هانعقوت ام كلذب ققحتف « نيمألا يفولا تيوكلا
 تاءارجإلا هذه نم انفقوم نلعنو كلذل فسأن ذإ نحنو « 1140/5/٠١ خيراتب مكيلإ

 لأسن اننإف « هتاباختنا يف ةكراشملا مدعو ينطولا سلجملل حيشرتلا مدع يف لثمتملا

 هئانبأ ضعب يزوج يذلا ملاسملا بعشلا وهو « هتنحم يف تيوكلا بعش نيعي نأ هللا

 . عومدلل ةليسملاو ةقئاخلا لبانقلابو عمقلاب نيملسملاو هلوسرو هللا ديع يف
 قحلا ةداج ىلع تيوكلا بعش ديب ذخأي نأ هاوس لأسُي ال يذلا لأسن امك

 اهيف ىزاجي ةقح ةيطارقوميد لظ يف شيعي نأ يف هلامآ قيقحت بردو باوصلا قيرطو
 ةداعإ مكومس نم نيلمآ , موكحلا اهيف فصنيو ةرصنلاو ةعاطلاب هلدع ىلع مكاحلا
 ربمفون يف رداصلا دالبلا روتسدب لمعلا لفكي امب يضاملا ليربأ 75 تاءارجإ يف رظنلا
 نونافو ةيتانقلا ةيبافتسالا رئاردلل ا قنو ةنئآلا سلم تاباضعتا ءارجإو 3
 . «يلاحلا ةمألا سلجم ءاضعأ تاباختنا
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 نم ديدعلا ةكراشمو رقصلا زيزعلادبع قبسألا ةمألا سلجم سيئر ماق ًاضيأ
 سلجملا ةعطاقم هيف نونلعي ١44٠ ويام ١5 ىف نايب رادصإب ةيرابتعالا تايصخشلا

 ا : هيف ءاج هتاباختناو ىنطولا
 قفو متام اذإ بولطم بجاو ةيباينلا ةريسملل تاعجارم ةيأ نأ ىلع قافتالا»

 يذلا «ينطولا سلجم( مايق نالعإ ةأجافم مامأ انب اذإو . ةعورشملا ةيروتسدلا تاونقلا

 نطولاب جي امو « الطعم روتسدلا هعم حبصأ ام راوحلا هيلإ ىهتنا ام عم ًايلك ضقانتي
 براجتلا هذه لثم يف مهلاخدإب قاقشنالاو عارصلا نم ءاوجأ يف نينطاوملاو

 انئيب ام ىف ةقثلاو انتدحو ىهو الأ اندوجو تاموقم ىلغأ نم لانت ىتلا تارماغملاو

 ْ .  ةيخيراتلا انتدايق عم ليصألاو قداصلا انمحالت زيزعتو
 هب فرتعت الو ةقحلا ةيطارقوميدلا ةمظنألا هفرعت ال «ةيلاقتنالا ةرتفلا» حاطصم نإ

 ىف همدختستو اهرامعتسا دوهع يف ثلاغلا ملاعلا لود نم ريثك همدختست ءارجإ وهو

 رمأ وهو «ةروانملل راتسلا» ةلزنمب نوكي ام ًابلاغ هنإ ذإ ةيدرفلاو ةيبالقنالا اهتاموكح لظ

 تداح نأ دعب ائيلع بجاولا نم دجن اذل؛ انتاقالع ىف هسرامن ملو انخيرات يف هرقن مل

 يوطني ام عم ةيسايسلا ةروانملا بولسأ تراتخاو راوحلل ةيقيقحلا جئاتنلا نع ةموكحلا

 جئاتنلا نع ةيلوؤسملا لماك اهدحو ةموكحلا لمحتت ةغلاب ةروطخ نم هيلع
 . تالعافتلاو

 بحاص ةرضح هدئاقلو نطولل صالخإلاو قدصلاو هلل ةداهشلا بجاو مامأو

 كلذ 0 دعب اننأ نلعن نأ نينطاوملا تاوخألاو ةوخاللو هللا هقفو دالبلا ريمأ ومسلا

 احيشرت ينطولا سلجما يف ةكراشملا مدع رايخخ وهو الأ دحاو رايخ مامأ انسفنأ دجن

 ا ءابآلا 0 ءافوو قائيملاو دهعلاب انم ًامازتلا « ًانواعتو اعارتقاو

 (1)«نينطاوملاو نطولا ةذحول ًادوضو لايجألا لبقتنسم ىلع

 نيشدتو نيخيبشرملا نايس ةوعدلا تأدبو تانايبلا هذهب ةطلسلاأبعت مل

 هه ةوسفانعب اخيقرف 4# تناباككألا لنيل حشرتو « ةيباختنالا تالمحلا

 نم ةكرحلا باون دّعص رخآلا فرطلا ىلع « ؟5 لا رئاودلل يباختنالا ميسقتلا

 ةيادب ةعساو تالاقتعا ةلمحب ةطلسلا تماقف تاباختنالل ةضراعملا مهتالمح

 سماقلا مساج « «هنايسن نكميالو اديعب سيل ثدحلا : نينئثإلا تايناويد» « ةيتيوكلا ةديرجلا ةديرج )١(

 ل ع ا ىليطحلا يراضو

5 



 هللادبعو ؛ يسيفنلا دمحأو « بيطخلا دمحأ روتكدلاو ءهرقاب دمحأ قباسلا بئانلاب

 م اضيأ 5 يماطقلا مساج بئانلا هفيضتسمو يسيفنلا هللادبع روتكدلاو « يرابينلا

 . ىكرعوب ىلع هفيضتسي ناك يذلا ناويدلا بحاصو ىعبرلا دمحأ روتكدلا لاقتعا

 نرخ ءارزولا سلخ ناعاتف فرطحل |( [كاقرا ا ذه بيس دق ةظلبنلا تيقرحت
 مهنأ الإ « مهحارس قالطإو باونلا دض اياضقلا ظفحب ريمألا ومس نم تاميلعت هيقلت

 يف مهقح ىلع اهلالخ نم نورصي ةلاسر دعس خيشلل اولسرأو ةوطخلا هذهب اولبقي مل
 تاءارجإلا هذه ىلع ةيلخادلا ريزو ةبساحمب هنوبلاطيو « ةمكاحملل ءاضقلا مامأ لوثملا

 : ةيعمقلا

 ١ مهعرجتب ةلفانو ةيئاهن ماكحأ مهيلع تردص نمل ةداع حنمي يماسلا وفعلا نا»

 لوثملاب اوفرشتي ملو مهلزانم ةمرحو مهتاماركو مهقوقح تكهتنا نيذلا ءايربألل سيلو
 . ءاضقلا مامأ

 ذحأت ال نأ هرثأ نم نوكيس « ةقيرطلا هذهب اندض ةهجوملا اياضقلا ظفح نإ

 يروتسدلا اهقح « اهب زتعن ةطلس ىهو , ءاضقلا ةطلس سرامت ال نأو « اهارجم ةلادعلا

 ةطاحلا لامعألا فلتخم تسرام ىتلاو « ةيذيفنتلا ةطلسلا ساهرإ هجو ىف فوقولا ىف

 لزع نينطاوم دض يتيوكلا بعشلا لاومأ نم ينب يذلا يركسعلا اهفنعو ةماركلاب
 ةيروتسدلاو ةينوناقلا مهقوقح نوسرامي مهنأ مهتريرج لك « بعشلا اذه ءانبأ نم
 . «اهنع ىلختلا نووني الو . مهنطوو مهبعش تابستكم ةنايص لجأ نم نولمعيو

 نم ةنوكملا «ىمالسإلا دفولا» ةعومجم تماق كارحلا نم رخآلا بناجلا ىلع

 روتسدب مهكسمت اهيف نودكؤي ريمألا ومس ىلإ ةلاسر لاسرإب يمالسإلا رايتلا تادايق
 هسفن تقولا يف مهنكلا . ةيلاحلا ةمزألل لثمأ لح ك ةيباينلا ةايحلا ةدوعو 5

 ماق ًاضيأ , هدوجوب انطبم افارتعا ربتعي امم ١7 ينطولا سلجملا ةرتف راصتخاب هومس اوبلاط

 نم هعيقوت بحسب يطشلا ليعامسإ روتكدلا نيملسملا ناوخإلا ةكرح ىف يدايقلا
 دفولا ةلاسر نم ةرقف هذهو « ينطولا سلجما ةعطاقم ىلإ يعادلا رقصلا زيزعلادبع نايب
 ا : 1940 ويام ١9 يف لسرملا يمالسإلا

 يف اللخ ثدحي دق امن« يأرلا يف افالخ تدجوأ ينطولا سلجملا ةوطخ نا»

 )١1( 44ص « ةيناثلا ةعبطلا « تيوكلا يف نيملسملا ناوخإلا ةعامج . سريدملا حالف . د .

5 



 هنوصرت الو هنوديرت ال يذلا رمألا ) عاضوألا رارقتسا عرعر ةيلحادلا ةهبجلا كسافت

 ةحلصم ىلع انصرح نم ًاقباس هانلعأ ام مكومسل دكؤن هاندأ نيعقوملا اننإف . مكبعشل

 اذه قفو ةيباينلا ةأيحلا ةدوعو ما دا ماع يف رداصلا دالبلا روتسلب مازتلالاو تيوكلا

 . روتسدلا

 ىلإ يدؤت يتلا يه هالعأ تباوثلا دكؤت ىتلا ةغيصلا نأ مكومسل دكؤن امك
 1 هتاحومطو بعشلا لامأب ىيفتو عاضوألا رارقتسا

 قفو بختنم ةفآ سلجم ةوعدلا ةعرسو ينطولا سلجلا ةذم 0 0 امك

 0001 روتسد

 ةقيثو ةيروتسدلا ةكرحلل ةيبعشلا ةنجللا تردصأ ١194٠0 وينوي نم عبارلا يفو

 سلجملا تاباختنا يف ةكراشملا نم اهيف نينطاوملا رذحت «نطولا لجأ نم ءادن» اهناونع

 . ةكراشملا ىلع نينطاوملا ثح يف ًادهجج رخدت مل ةطلسلا نأ ًاصوصخو ؛ ينطولا

 ىلإ ةفاضإلاب تاباختنالا يف تيوصتلاب نييركسعلل حمسي : تيوكلا ىف ةرم لوألف

 نع ةطلسلا تضاغت ًاضيأ ض دع ىلع نيضاالاو نيحشرتلل ىنالعإلا عيجشتلا
 ةيروقمدلا ةكرشلا نرسانأ ع1" /ةيبيغرتلا تازفحملا نم اهريغو تاوصألل ينلعلا ءارشلا
 : ىتآلاب هصن ءاجف هفادهأو سلجلا اذه ةيناطيش ثيح نم ًايعطق ناك دقف

 مها ع ةررطت ةيرك ةرح انتيوك ديرن له... .ررقتس نتاباختنالا هذه نإ : ًالوأ)

 ارهاز 00 اومسريو مهقوقح اونمضيل مهتايح نوؤش ةرادإ يف اهلهأ

 لبقتسمل توصنس مأ ؟ةيعامتجالا ةلادعلا هيف معتو نوناقلا هيف دوسي مهئانبأل

 تاورث هب بهنتو « نينطاوملا ةمارك هب حرجتو ؛ هاوفألا هيف ممكت . . . لوهجم
 أشن يذلا زيمتملا يخيراتلا مهعضو هيف نويتيوكلا دقفيو « بيقر نود بعشلا
 ةيرحلا تيوك اندرأ اذإ !؟ةفورعملا ةبيرقلا لودلا ضعب لثم اوحبصيل مهنطو عم

 . «ينطولا ا تاباختنا عطاقنلو نطولا عم فقنلف . . . لدعلاو

 روتسدلا ليطعت رارمتسا ىنعت  «ينطولا سلجم » يف ةكراشلا نا ركذقللا ًايناث

 سماقلا مساج , «هنايسن نكميالو اديعب سيل ثدحلا : نينثإلا تايناويد» « ةيتيوكلا ةديرجلا ةديرج )١(

 ١-5-٠٠١4 ؛ يليطحلا يراضو

 . 55 ص « تيوكلا يف ةيروتسدلا ةكرحلا . سريدملا حالف . د (0)
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 ةمألا سلجم نأ ركذتنل « لقألا ىلع ةمداقلا عبرألا تاونسلل ةمألا سلجمو

 . هيف انتعزانم دحأل نكمي ال انبعش قوقح نم قح وه )١9717( روتسد قفو
 ألا ةةيردر يع ةنمألا سلدعم ةيرالزم و شك رقو نآل نقشت
 ةماعلا تايرحلاو ةمألا سلجم ةدوعل نامضلا ىه تاباختنالا كتعطاقمو

 . «ينطولا سلجملا» تاباختنا عطاق . . . نطولا اذهل محالتلاو '
 تاباختنا يف نونطاوملا . اهرارمتسا لالخ نم اهسفن ححصت ةيطارقوميدلا : اثلا

 نم لضفأ ىتأي سلجم لكف « سلجملل يساسألا طباضلا مه ةمألا سلجم

 ةسرامملاو ةبرجتلاب مهرايتخا نوححصي نينطاوملا نأل هقبس يذلا
 ةريسم قمعتتو يقترتل رارمتسالا ةمألا سلجم حتي مل« نكل . . . ةرمتسملا

 (71) سلجم دعبو « (117) تاباختنا تروز )١57( سلجم دعب . ةيطارقوميدلا
 دض توص . .. (860) سلجم لح )8١( سلجم دعبو . )١5( سلجم لح

 ليطعت ضفرا « لح لا ضفرا « ةيطارقوميدلا انتريسم يف يرسقلا لخدتلا
 . «ىنطولا سلجملا» تاباختنا كتعطاقمب . . . روتسدلا

 . . . ءاضيب ةقرو يقلتو بهذت كلعجي نأب كلجخي وأ كعدخي ًادحأ عدت ال : ًاعبار
 مويلا كفقومف . . . نطولا باسح ىلع لماجت الف . كفقوم ددحي كباهذ
 لبقتسمو كنطو هاجت فقوم هنأل . . . تييح ام كيلع وأ كل تنأ هلجستس

 نم ريبكلا ردقلا اذه ىلع ميركلا خألا اهيأ تنأو . ةيناسنإلا كتماركو كئانبأ

 ال... باختنالل بهذت ال . . . هللا ىلع لكوتو . . . مزعاف ... ةيلوؤسملا

 1 (١)7(قفوملا هللاو . . . «ينطولا سلجملا» تاباختنا عطاق . . . ءاضيب ةقرو قلت

 ريراقتلا فاالتخا عم ينطولا سلجما تاباختنا تمت « ١1194٠ وينوي نم رشاعلا يفو

 ةكرحلا رداصم بسح 7/1 ةيموكحلا رداصملا بسح /؟ نيب ةكراشملا ةبسن لوح

 نيزئافلا تاوصأ ددع ىوس جئاتنلا نم نلعت مل ةطلسلا نأب ًاملع « ةيروتسدلا
 ةطلسلا تنلعأ وينوي نم نيرشعلاو نماثلا يفو « ةرئاد لك نم يناثلاو لوألا نيزكرملاب

 سلجملا دقع . ,/ه لا هئاضعأ ددع لمتكيل « ىنطولا سلجملا ىف اوضع 7٠١ نييعت نع

 سماقلا مساج « «هنأيسن نكعالو اديعب سيل ثدحلا 1 نيئثإلا تايناويد» « ةيتيوكلا ةديرجلا ةديرج )1(

 01 ااحااو ىليطجلا يراضو
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 سفن نم رشع سداسلا يف ىرخأ ةسلج دقع مث ويلوي نم عساتلا يف هتاسلج ىلوأ
 ' . رهشلا

 ةلود ىلع ايجيردت اموجه نشت ةيقارعلا ةموكحلا تناك « ءانثألا كلت ىف

 تنسيب اه هياتسلاو تربل 187 ء مسايا ةةسيصس هاندستل "برشا #ةناراسإلايعرووكلا
 هذه تروطت « ىقارعلا داصتقالاب رشابملا ررضلا قاحلإ ىلاتلابو راعسألا طوبه

 تلواحف « ةليمرلا لقح نم يقارعلا طفنلا ةقرسب تيوكلا ماهتا ىلإ تاماهتالا
 فيس نأ الإ . عدصلا بأرو فقوملا كرادت ةيبرسعلا لودلا ضعب ةدعاسمب تيوكلا

 . سأرلا ىلع ردغلا سأف طقسو « هلذع قبس دق سطسغأ

 وحب جوج راجي مسي معي روج

 يمص فييرا 3 مرا

 سستم أ هلأ ةسسقف 01 ع © رستم رسسمسف أ ىسسخت ولأ يححسسسألاملا

 جول ةسمدخل فدهن انلكو بختنمو نيسعم وضع نيب قرفاال :دييعاسملا سميئرسلا

 ديعاسملا زيزعلا دبع ةسائرب «ينطولا سلجم ا» عامتجا

 (ةيتيوكلا ماعلا يأرلا)

 "هديج زباب ييتخ ادجالب ؛ يهيج ريوس“ هيب ٠ ..يينبرم" هل
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 عبارلا لصفلا

 لالتحالا





 . «قازرألا عطق الو . .. قانعألا عطق»

 ٠١ ١198( ويلوي ١ا/ ء نيسح مادص)

 لح ببسب لخادلا نم ىلغت تيوكلا يف ةيسايسلا عاضوألا كناق انت

 رهش ىفف « جراخلا يف ةريبك تاروطت كانه تناك روتسدلا داوم ليطعتو ةمألا سلجم

 نيلدسم رانلا قالطإ فقو ةيقافتا ىلإ ناريإو قارعلا لصوت ١198/8 ماع سطسغأ

 ىلتقلا 7 فالألا تائم تنحط برح « نتاوئس ينامثل تماد بيرح ىلع ر انهما

 هللا عود ةيناريإلا ةروثلا ميعر يفوت يلاتلا ماعلا يفو ؛ نيفرطلا نم ىرسألاو ىحرجلاو

 ًايداصتقاو 550 برخلا ةعفلتا ام ءانب ةداعإ يف ةديدجلا ةرادإلا تأدبو ينيمخلا

 لودلا تادعابل ًاراظتنا هلوح تفلتي قارعلا ناك رخآلا فرطلا ىلع ؛ اكو

 007 انك هرامعإ ةداعإل ةيجيلخلاو ةيبرعلا

 قارعلا ةئنهتل تردابو « اهتاطوغضو سرحلا ءاهتنا ب ءادعصلا تيوكلا تسفنت
 نيب دودحلا ميسرت فلم حتفل ضبنلا سج ب تأدبو « ةجيتنلا هذهب قيقشلا

 نأ الإ «. ساسحلا فلملا اذه ثحبل قارعلا ةرايزب هللادبعلا دعس خيشلا ماقف « نيدلبلا

 لب « تيوكلا بلاطم يلع قرلا يف اذاج ناكو ميسرتلل ًازهاج نكي مل ىقارعلا فناجلا

 خيشلا نويقارعلا بلاط ا « تيوكلل ةبرو ةريزج ةيعبتب هفارتعا مدع ىلإ حل هنأ

 ةيركسع دعاوق ةماقإل قطانمو تاليهست ىلع لوصحلاو نايبوب ةريزج فصانتب دعس
 ىلإ ةدوعلاو ةرايزلا عطق ررقف ء دعس خيشلا بلاطملا هذه بجعت مل « جيلخلا ىلع ةلطم
 يف ءاقبلاو ةرايزلا لامك إل هتاضارمب ماقو عضولا كرادت يقارعلا سيئرلا نكل « تيوكلا

 . دادغب

 حابص خيشلا يتيوكلا ةيجراخلا ريزو ماق ء 194٠ رياربف نم رشع نماشلا يفو
 ا ةيقافتا يو هيلع حرتقي يقارعلا بناجلا اهيف دجو قارعلل ةرايزب دمحألا

 تاوقلل انودتم ًاحرسم تيوكلا ضرأ لعجو قارعلاب تيوكلا طبر نضل 0 ةينمأو

 يقارعلا فبناجلل حضوو ةيسامولبد ةقيرطب حرتقملا اذه حابص خيشلا ضف ضفر « ةيقارعلا

 هنكل « ضرألا نع لزانتلاب رخآ لوؤسم يأل وأ ريمألل حمسي ال تيوكلا روتسد نأ
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 فلم نم ءاهتنالا دعب ًايرحب ًاسفنتم قارعلل يطعت ىتلا تارايخلا لك ثحبب مهدعو
 ' ("ةدودحلا ميسرت

 رمتؤم يف ةلأسملا حرط ررقو « نيدلبلا نيب ةيئانثلا تاثحابملاب قارعلا أبعي مل
 2199٠ رياربف نم نيرشعلاو ثلاثلا يف ناّمع يف ماقملا «يبرعلا نواعتلا سلجم»
 جيلخلا ةقطنم ىلع ةيكيرمألا ةنميهلا نم هضاعتما نع ىقارعلا سيئرلا نلعأف

 سلجم لودو تيوكلا نم عبرألا هتابلاطم رمتؤملا ىلع ضرع مث . طسوألا قرشلاو

 : ىهو ىجيلخلا نواعتلا

 دعاوقلا بسح (ةقترلا) ةليمرلا لقح عم لماعتلاو تيوكلا عم دودحلا ةيوست ١-
 . ةكرتشملا لوقحلل ىلودلا نوناقلا اهددح ىتلا

 . قارعلل نايبوبو ةبرو يتريزج ريجأت ىلع تيوكلا ةقفاوم -؟
 رالود رايلم ٠١" ب ةردقملاو قارعلا ىلع ةيدوعسلاو ةيتيوكلا نويدلا ءاغلإ -“

 كورا
 . (؟)قارعلل يلام لا معدلا ميدقت -4

 يتيوكلا ةيجراخلا ريزو ثعبف « ةديدجلا ةيقارعلا تاهجوتلا نم يتيوكلا بناجلا جوف

 : اهيف ءاج 194٠ سرام نم رشع عباسلا يف ىقارعلا ءارزولا سيئر بئان ىلإ ةلاسر

 ةينمأ نماضم تاذ نيتيقافتا ىعورشم نم انل هومتمدق اب تئجوف دق ىننإ»

 ةينف ةلأسم اهرابتعاب دودحلا ميسرت ةيضقف « انئيب ثحبلا روحم نوكت يك ةيعافدو
 . «ليجأتلا اذه لك - اهتيمهأ ىلع - انم قحتست ىتلاب تسيل يسايس لولدم تاذ

 يجيه ديرن ام انحإ
 اهيف دده ليئارسإ دض ةيديعصت ةلمحب ىقارعلا سيئرلا أدب ليربأ ةيادب عمو

 مادختسال هدادعتسا ىلإ حلو  قارعلا ىلع اهئادتعا لاح يف ليئارسإ فصن قرحب

 مايقلل ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا عفد ام اذهو , ةجاحلا دنع ةيواميكلا ةحلسألا

 سفن نم رشع عباسلا يفو . يقارعلا ماظنلا دض ةيلود ةيمالعإو ةيسايس ةلمحب

 )١( ىركذ» « ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج ١7 ةقلحلا . ؛مشاغلا وزغلا ىلع اماع ” , ٠#-/ا-/ا1 5٠٠١ .

 76ص . قارعلا هاجت ةيتيوكلا ةيجراخلا ةسايسلل ةيميلقإلا تارثؤملا « قوزرملا ديز لالط (؟) .
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 عوضومل ةيئاهن ةئيهت ىلع ايوس لمعنل تيوكلاب مكعم يقتلأ نأ يندعسيل هنإ»
 كش الب يذلاو ) نيقيقشلا انيدلب نيب ةدوقعملا تايقافتالا راطإ ني دودحلا ميسرت

 , «كرتشملا مامتهالا تاذ اياضقلا نم ديدعلا ثحبل قيرطلا دهميس

 ةدوقعملا تايقافتالاب فارتعالا مدع ىلع رارصإلاب ةوعدلا ىلع ىقارعلا درلا ءاج

 ةيرطقلا ةينانألا نم قلطني اي راطإ يف دودحلا ةلأسم لح بوجو ىلعو « نيدلبلا نيب

 نم اءزج رحبلا وأ ربلا يف ناك ءاوس تيوكلا وأ يقارعلا ضرألا ربش رابتعا نم لب

 هنكمي ايعقاوو ايخيرات هقحتسي عصو ىف نوكي نأ قارعلا سجاه نأو « يبرعلا نطولا

 . "!«ةقطتلا هذه يف يموقلا نمألا نم لو

 ىلع ةيتيوكلا نويدلا طاقسإ ىلإ ةفاضإ رالود تارايلم ٠١ ةميقب ضرق ىلع لوصحلل

 بلطلا اذه ةيبلت ىلع تيوكلا ةردق مدع نع رذتعا ريمألا ومس نأ الإ « قارعلا

 ميسرتل ةنحل ليكشت ىلع ةقفاوملا لباقم رالود نويلم 66 قارعلا 0060 ضرعو

 هينئاد مامأ قارعلا رضي دق نويدلا طاقسإ نأ نم نييقارعلا هومس رذح اهأ ,دودحلا

 ءافيإلا ىلع قارعلا ةردق مدعب مهملع لاح ف مهتابلاطمب اولجعي لق نيذلا نيرخآلا

 هذه لاصيإ ل ىقارعلا سيئرلا ىقيتعلا نمح رلادبع راشتسملا راز دقو « هتامازتلا عيمجب

 : اهيلع نيسح مادص لعف ةدر نع لوقي يتلا ةلاسرلا

 ىف ءىش ىف ادحاو نإ سحت لاعفنا ةلاح ىف نوكي ةرم لوألو ادج العفنم ناك»

 : 1ع حاصفإلا نع رداق ريغ نكل رجفتي ديري هلخاد

 3 يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ىلع عوضوم ا حرط حرتقي يقيتعلا لعج ام اذهو

 : يقارعلا سيئرلا هيلع درف

 فرعن انحإ جيلخلا لود انناوخإ ىلع ناك اذإ « ىجيه ديرن ام انحإ « هباي ال»

 11 رام اح مع راق

 ١( قباسلا يقارعلا ءارزولا سيئرو ناملربلا سيئر .

 ,599ال اب. ةقلحلا «مشاغلا وزغلا ىلع اماع ١7 ىركذ# « ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج ("

 .؟١٠ال-م-١ 5 ةقلحلا «مشاغلا وزغلا ىلع اماع ١7 ىركذ» « ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج ('؟

( 

) 

) 

) 

 . .١-8-7٠١9 4 ةقلحلا , «مشاغلا وزغلا ىلع اماع ١7 ىركذ» « ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج (4)



 هولا 0 1 2. ريل را اج ل ”* يتجول

 لمينا رسا فصن لسكأست رالا لصسصسس : م1 دس
 قا رسسستلا ىسسسم ءا دهسسستم الا تاوأه ! ذأ

 هج ودوم سس سما ىو اسم بسسصولا 4 دس سعب قأ رمقلاف 0 اا ا ا

 ةبهسسفلاب سهما !وسوستف ناوسبا قيرسط نيف لأ رم بقل ميس بسم سهلا يف عر اسسسسكلا م لستف القط 7

 !فوسسسسسعت لو ةسيوومسس سمسم الس سسسسسما لكس سس .. رسسسسشا اش يسحتسسست الا 1#

 ١494٠ ليربأ يف ليئارسإل نيسح مادص تاديدهت

 (ةيتيوكلا سبقلا)

 انلمحتل لمحتي ام دلجلا يفول
 نالعإ ببسب رتوتلا ةياغ يف تيوكلا ىف و ىسايسلا عضولا ناك ءانثألا هذه يف

 صوصتنملا ةمألا ساجم نع ليدبلا «ىنطولا سلجما» تاباختنا ءارجإ نع ةطلسلا

 تاهجاوم ىف لخد يذلا ىبعشلا بضغلا ةوطخلا هذه تراثأ دقو ؛روتسدلا ىف هيلع
 ةيسايسلا ةكرحلا زومرل ةعساو تالاقتعاو ةيعمق ثادحأ ىلإ تدأ ةطلسلا عم ةفينع
 . ةيبعشلا

 ةدافتسالل ططختو ثادحألا هذه بقارت ةيقارعلا ةدايقلا تناك . لاحلا ةعيبطب

 ةمقلل ًارقؤم سرعلا ءاسؤرلا دقع « ١44٠0 ويام نم نيثالثلا ىفو « لبقتسملا ىف اهنم

 رضح دقو « قارعلا ىلع ةيليئارسإلاو ةيكيرمألا تاديدهتلا لوح ثحابتلل دادغب يف
 يذلا ررضلا ىلإ اهيف راشأ ةملكب ىقارعلا سيئرلا همتخ يذلا رمتؤملا اذه تيوكلا ريمأ
 ناكو « كبوألا تارارقب ةيبرعلا لودلا ضعب مازتلا مدع ببسب قارعلا هل ضرعتي
 : هيف لاق يذلا حيملتلا اذه نم ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو تيوكلا ةلود دصقي

 مدع نم عون هيب لصحو... كابرإلا نم عون يطفنلا قوسلا تداس هنأل»

 برعلا انئاقشأ ضعب مازتلا مدع هببس كابترالا اذهو . . . كبوألا تارارقب مازتلالا

 1 ةجاحلا نع ضئاف وه امب يطفنلا قوسلا قرغأ ام . . . كبوألا تاررقم يف تاذلاب

 .. رعسلا باسح ىلع هلعجي امب . . . نيرتشملل ةنورم يطعي لقألا ىلع
 . تارال ود 7 ىلإ انايحأ تلصو ىتح راعسألا

 يف ةصح ربكأ سيلو ... ًاجاتنإ ربكألا سيل وهو . . . قارعلاب قلعتي ام
 < يل ليق ام بسح - دحاو رالود .. . دحاولا ليمربلا يف ضافخنا لك . . . كبوألا
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 ةمألا ةراسخ يه مك نيبتن اذه نم . . . ةنسلا يف رالود رايلم قارعلا ةراسخ نأ

 امدنع . . . لاؤسلا نوكي اذه نمو . . . ةنسلا ىف ىلورتبلا اهجاتنإ لكو اهلك ةيبرعلا

 ريغ وأ جيب نلف زهقت نيون رفع, رامات نأ نك لاخي ةاييرحلا ةنفألا له لوقت
 ؟غوسم ريغ نم تارايلملا نم تارشعلا هذه . . . . ىنف

 هذه ىف لقألا ىلع اوناك نيرتشملا دادعتسا لقنل وأ .... ةيلورتبلا قوسلا نأل

 ىلا ناهي وعسل نراه حس نفسا لالي نأ دب دهديشنا نينجيتم الكم ةعبلا
 قوسل نيرتشم ربكأ مه ىللإ نييبرغلا نم انعمسو انفرع ام لثم . . . ارالود

 ل ورعلا
 مدع لقنل وأ .... ةيؤرلا ماظتنا مدع هببس وه انداصتقا يف لئاهلا فزنلا اذه ًاذإ

 يموقلا نأشلا ةيؤر مدع . . . ًايلحم هب لماعتن انأش اهيف ىرن ىتلا ةظحللا يف ةيؤر
 انأ هبيصي يذلا ررضلا رادقمو لكك ىموقلا نأشلل ةيؤر لصحت ول هنأل . . . . لكك

 داصتقالاب ميظعلا ررضلا اذه لثم قحلن نأ ىلع مدقن نأ لبق ًاريثك ددرتنس هنأ دقتعأ

 . . . ىموقلا

 داري ام طاقتلا نع انينغي يذلا . . . رشابملا طيسبتلاو ةوخألاو ةحارصلا سفنب

 ءاذيإلا انايحأو . . . دونجلاب ريصت سرحلا انايحأ هنأ لوقنل . . . ليلحتلا لالخ نم هلوق

 ريصي ىرخأ انايحأو . . . يالقنالا تالواحمبو . . . لتقلابو . . . تاريجفتلاب ريصي

 . . . داصتقالاب

 عون اذه ىرت لوقأ قارعلا ىلع برحلا نش نودصقي ال نيذلا انناوخإ نم وجرنف
 دقتعأ نكلو . . . انلمحتل لمحتيل هيف ام دلجلا يف ولو . . . قارعلا ىلع برحلا نم

 . . . ديج ريصي لاخلا امئاد هللا ءاش نا . . . هيلع نيعلطمو لاحلا نوفرعي انناوخإ لك

 ةمألاو . . . ديفتسن انلك نظأو . . . طغضلا لمحتن ال لاح ىلإ انلصو نأ لوقأ نكلو
 . . . ًاراعسأ وأ أجاتنإ تناك نإ . . . كبوألا تاررقمب مازتلالا ةركف نم . . . ديفتست
 . (١)«هللا ىلع لكوتنلو

 .؟١١ا/-ا/-594 0١ ةقلحلا «مشاغلا ورغلا ىلع اماع /١ ىركذ» ٠ ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج 60
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 لمحلاو بتذلا ةبعل
 اهنأ دقتعي يتلا لودلا ءامسأب ةرشابم يقارعلا سيئرلا حيرصت مدع نم مغرلابو

 هتركذم يف اهنع حاصفإلاب زيزع قراط هتيجراخ ريزو ماق « قارعلا ىلع ررضلا ببست
 ةلود اهيف مهتا ىتلا ١49١ ويلوي ١6 خيراتب ةيبرعلا ةعماجلل ماعلا نيمألا ىلإ ةهجوملا
 ةقرس ب تيوكلا ةلود مهتا مث . ةيطفنلا قوسلا قارغإ ب ةرشابم تارامإلاو تيوكلا

 : ًالئاق «ةليمرلا» لقح نم ىقارعلا طفنلا

 معي نأ ضرتفيو « ةدحاو ةمأ مهراطقأ لك يف برعلا نأب نمؤي قارعلا نإ»

 ررضلا اذه نإف ىسأ وأ ررض مهدحأ باصأ ام اذإو هنم اوديفتسي نأو عيمجلا مهريخ

 ئدابملا هذه ساسأ ىلع ةمألا تاورث ىلإ رظني قارعلا نأو ًاعيمج مهب قحلي ىسألاو
 1 («عئدابملا هله نم اقلطنم هتورث يف فرصت لقو

 لماعتلا ىف ةقداصلا ةيوخألا انفقاوم مغرو تيوكلا ةموكحلا ىف نيلوؤسملا نأ

 لك يف مهعم يوحخألا راوحلا ةلصاوم ىلع انصرح معرو اياضقلا عيمج يف مهعم

 هب رارضإلاو قارعلا ىلع زواجتلا ىلإ لصاوتمو ربدمو ططخم سولسأبو اوعس تاقوألا

 ىتلاو تاونس ىنامث ترمتسا ىتلا ةنحاطلا سرحلا نم هجورخ دعب هفاعضإ اودمعتو

 قارعلا نأ جيلخلا لود ءاسؤر مهنمو نينطاومو نيركفمو ةداق نيصلخلا برعلا لك دكأ

 ةروصب لب اهنمو جيلخلا لود ةصاخو اهلك ةيبرعلا ةمألا ةدايس نع اهلالخ عفادي ناك

 . «تيوكلا ةصاخ

 كير اندادعتسا ناكو 2 ملحلاو ةمكحلا ىعاودب تافرصتلا هذه ىلع انربص دقو)

 . «هيلع توكسلا انكم دعي مل ريطخخ ىوتسم ىلإ رومألا لاقتنا الول اريبك لمحتلا نم
 ديزمب طفنلا قوس قارغإل ةربدم ةيلمع تارامإلاو تيوكلا اتموكح تذفن دقف»

 لودلا نم ءاقشألا نم يأ اهيف امهكراشي مل عئارذبو فاصنإلا وأ ةلادعلا وأ قطنملا

 . «ةحتنملا

 ىرخأ ةءاسإ ةدمعتملا تاءاسإلا هذه ىلإ تيوكلا ةموكح تفاضأ دقو»

 فورظ ف ةصاخبو ٠ ماع ذنم تبصن دقف « تاذلاب قارعلاب رارضإلا ةفدهتسم

 بحست تراصو يقارعلا ةليمرلا لقح نم يبونجلا ءزجلا ىلع ةيطفن تأشنم برحلا

 ظ . هنم طفنلا

 , هنم اءزج ناك يذلا طفنلاب يملاعلا قوسلا قرغت تناك اهنأ كلذ نم حضتيو

 ,2ظظ



 ةقرسب ىرخأ ةرمو دئاوعلا ىلإ هيف نوكي ام جوحأ وهو هداصتقا فاعضإب ةرم ؛ نيترم

 . «هتورث

 كولملا مامأ ةلأسملا هذه نع نيسح مادص سيئرلا ديسلا ثدحت دادغب ةمق يفا

 ةصاخو « روصتن انكو ةيوخأ حوربر ةحارصب نيينعملا روضح يفو ءارمألاو ءاسؤرلاو

 تيوكلا ىتموكح نأ دادغب ةمق ىف تققحت ىتلا ةيباجيإلا ةيوخألا ءاوجألا دعب

 نم هب انمق ام لك نأ يه ةلؤمل ةقيقحلا نكل « جهنلا اذه نع نايوعرتس تارامإلاو

 ناتموكحلا ينث يف ايباجيإ ارو بعلتل ةقيقش ةققش ةقيقش لود عم تاالاصتا نمو ةيئانث عاسم

 قلطأ امهيف نيلوؤسملا صعب نإ لب م انرارمتساو ةسائئشلا هذه ةلصاوم نع

 . «هنم انوكشو قئاقحلا هذه ىلإ انحن امدنع ةحقو تاحيرصت

 ةرشابم ةروصب ةسايسنلا هذه لمعت نم نأ جتنتسن نأ ريغ انمانأ ىقبي مل»و

 دض ىنويهصلا - ىلايربمإلا ططخما ءارج ذفني امنإ اهيلإ عفد وأ اهرزأ ع نم وأ ةفوشكمو

 . «ةيبرعلا ةمألا دضو قارعلا

 اذه ىف ةيبرعلا ةمألا ارت نأ تارامإلاو تيوكلا اتموكح ديرت ريصم يأ ىلإف»

 . «؟اهءاضرإ ناديرت نم فادهأو تاسايسو رطخلاو قيقدلا بعصلا فرظلا

 نمف « جودزم ءادتعا وه قارعلا ىلع اهءادتعا نإف تيوكلا ةموكحل ةبسنلاب امأ»

 انتورث ةفرسو ةيطفنلا انلوقحو انيضارأ ىلع زواجتلاب هفوقح ىلعو هيلع يدذتعت ةيحان

 دمعتت ىرخأ ةيحان نمو « يركسع ناودع ةباثمب وه فرصتلا اذه لثم نأو ةينطولا

 اهيف ضرعتي يتلا ةلحرملا هذه يف يقارعلا داصتقالا ىف رايهنا قيقحت تيوكلا ةموكح

 ناودعلا نع هريثأت يف لقي ال ناودع وهو سرشلا ينويهصلا يلايربمإلا ديدهتلا ىلإ

 . «يركسعلا

 انركذ امم يساسألا مسقلا نأ يه ىبرع لك اهفرعي نأ ىغبني ىتلا ةرملا ةقيقحلا»
 تيوكلا هتمدق ام كلذ نمو ؛« قارعلا ىلع «نيد» الحسم لازيال تنادعاسملا نم

 «نيدلا» اذه ءاغلإل ماع نم رثكأ ذنم ةوخألا حورب نيينعملا انحتاف دقو . تارامإلاو

 . «كلذ نم اوصلمت مهنكل

 بئارضلا يعفاد نم اهينجت يتلا نم ةلئاط غلابم ةدحتملا تايالولا تمدق دقل»

 ةدحاو ةمأ ءانبأ اوسيل مهو نييبرغلا اهئافلحلو ىتييفوسلا داحتالل ةدعاسمك ناكيرمألا

 . ةيناثلا ةيملاعلا يرحلا ءانثأ



 «لاشرام» عورشم راطإ يف ةلئاهلا غلابملا اكيرمأ تقفنأ ةيملاعلا برحلا دعبو

 ةعومجملا نمأو 0- تاباسحلا ةيلومش ةيجيتارتسا ةرظنب تفرصتو « ابروأ ءانب ةداعإل

 0 رتشم ودع دض برحلا اهتكراش يىتلاو اهيلإ يمتنت ىتلا ةيلودلا

 ل ةمأ يف هئاقشأ نم قارعلا ىلع انيد غلابملا هذه رابتعا رارمتسا

 ةرهاقلا يف انايدعلا سرعلا ةيجراخلا ءارزو دقع .« ناطخلا اذهل ىلاتلا مويلا يف

 : هيرو هيلع فاضأو قباسلا هباطخ يف ءاج ام يقارعلا ةيجراخلا ريزو هيف دكأ

 , ىوه تاعئاب ىلإ نلوحتي نل قارعلا ءاسنو؛ مكمامأ عكرت نل اندالب نإ»

 ايوا و ول نل انلامللاو
 : نامثعلا هللا دبع يراض ديسلا ىتيوكلا لدعلا ريزو لوقي تاحيرصتلا هذه لوح

 يف عامتجا هيف ناكف ةيبرعلا لودلا ةعماج سلجم يف ةركذملا تعدوأ نأ دعب»
  ةنيعم رصانعل ديدحت اهب ىتلا ةيقارعلا ةركذملا ضارعتسا متو « ءارزولا سلجم موي يناث

 لالخ نم ةصاخلا ىتءارق ىل تناكو . ةركذملل ةددعتم تاءارق ىف تناكو

 كا :ةك11 ىف فيدروي نقلا تارابغلا ضارعشيلا
 ماظنلا نم نيعم كرحتل ةيادبلا اهنأ دقتعأ هذه ةركذملا نأب تقولا كلذ يف ركذأو

 نأ دقتعأ انأو « كرحتلا اذه ىف اولصي نأ نوديري ىدم يأ ىلإ رتسي هللاو « ىقارعلا
 ركذتأ ةرابعلا هذهو « لمحلاو بئذلا ةبعل تيوكلا عم بعلي نأ ديري يقارعلا ماظنلا

 ام لمعب موقي نأ ديري قارعلا نأ دقتعأو , ادج جعزنم انأو ملكتأ ينأ ةقيقحلا

 ىلع عازن وأ دودحلا ىلع عازن ةيضق « ةيضقلا تدعبتسا انأ اعبطو « تيوكلا دض

 يف درو ام ةيضق تسيل ةيضقلا نأ , اذه نم ربكأ ةيضقلا نأ روصتأ تنك نكل «رزجلا

 سال 0 لا ل ةيضق وأ ةركذملا

 ا")لمحلا مهتلي نأ ديري بئذلاف ؛ لمحلاو بئذلا ةبعل

 )١( 7517/ص « قارعلا هاجت ةيتيوكلا ةيجراخلا ةسايسلل ةيميلقإلا تارثؤملا ء قوزرملا ديز لالط - 30/8 .

  (0الد ةقلحلا «مشاغلا وزغلا ىلع اماع اك قىركدا 2 ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج -ل/ا١- 37١ .

 ىركذ» « ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج 6و١7 9 ا ةقلحلا «مشاغلا وزغلا ىلع اماع ١ ##ا-ل/ا-/ا7١١,

 فعلا



 0 تغلب دق يننإ دهشا مهللا
 تددرت ةيتيوكلا ةموكحلا نإف ةيناودع اياون ل ةركبملا تارشؤملا هذه نم مغرلابو

 كانهف « تيوكلا وزغب قارعلا مايق اوعقوتي مل اهئارزو بلغأ نإ ثيح رمألا ديعصت يف
 . ًاعقوتم نكي مل لماكلا وزغلا نكل « نايبوبو ةبرو يتريزج لتحيس قارعلا نأ عقوت نم
 عشقي ل ويلوي ٠١١ نن نمسح ماديعج احح ءاج « كاذ رذحو اذه ددرت نيبو

 : الئاق ةحيرصلا ةيناودعلا هاياون نع رابغلا

 حالسلا « ةريخألا اهتلمح يف « مدختست مل ةينويهصلاو ةيلايربمإلا ىوقلا نإ»

 يف ةرشتنملا ةيوجلا دعاوقلاو ليطاسألاب ددهت ملو ةمألا ءانبأ هب لتقتل « نآلا ىتح

 ةدايسلاو « ةماركلا وكهتنمو ضرألا وبصتغم ةداع لعفي امك « ةقطنملا يفو ملاعلا

 فاعضإو لتقلا سرامت تأدب اهنكلو . مههجو يف دادغب ةمق تففقو نم« ةيبرعلا

 بساني « رخخآ يولسأبو ىرخأ تاودأب « ةدايسلاو ةماركلا يمحت يتلا « ةردقلا

 نم ؛ هجئاتن ثيح نم . رطخأ بولسأ قفو ؛ اهريثأت ناديمو رئاودلا كلت صاصتخا
 . رشابملا لوألا يولسألا

 عطق فدهتسي يذلاو « برعلا فوفص نيب نم رهظ يذلا ديدجلا بولسألا هنإ

 فدهتسي ديعب نمز ذنمو « ناك يذلا « لوألا بولسألا قيوطت مت نأ دعب « قازرألا

 . «قانعألا عطق

 مهبولسأب ءادعألا اهيف لشف يتلا « ةلمحلا فده « كلذ دنع « ققحتيو»

 . ةقطنملا ىف لود امبرو « دارفأ سرع اهذفني ةديدج بيلاسأب « رشابملا يديلقتلا

 ماكحلا ضعب ؛ نيح ذئم اهعبتي يتلا « ةديدجلا ةيلورتبلا ةسايسلا كلذب ينعأو
 ىلعو . يداصتقا غوسم يأ نودب « طفنلا راعسأ ضيفخت ىف دمعت « جيلخلا لود ىف
 . «ةيبرعلا ةمألا ةحلصم نم دضلا ىلعو « كبوألا ىف نيجتنملا ةيبلاغ ةدارإ نم دضلا

 ةيافكلا هيف امب «نونمؤم « دمعتملا ملظلا اذه مهباصأ نيذلا « نييقارعلا نآلو»
 الو قانعألا عطق» روثأملا لوقلا اوسني نل مهنإف . سفنلا نعو مهقوقح نع عافدلا قحب

 لعف نم دب الف « مهيمحي ام هلهأل مدقي نأ نع مالكلا زجع ام اذإو. «قازرألا عطق

 . «اهلهأ ىلإ ةبصتغملا قوقحلا ديعيو « ةيعيبطلا اهيراجم ىلإ رومألا ديعي رثؤم
 ء انلخاد نم قزمتلاب رعشن اننإف « لوقلا اذه ىلإ رطضن امدنع « ةوخإلا اهيأ»

 قوقح نع ثدحتتن نأ ىنمتن نكن مل اننإ ذإ . هيناعم ىصقأ ىلإ نزحلا شياعنو
 وه امك « انثيدح يف زكرن نأ ىنمتن انك امإو برعلا ضعب اهيف بصتغملاو « ةبصتغم
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 . بسحف « ىبنجألا اهبصتغا ىتلا قوقحلا ىلع « ًامئاد اننأش
 جئاتن ةمألا مامأو هللا مامأ نولمحتي نيذلا ء مهدحو مه ءوسلا باحصأ نكلو

 امب سفنلا ينمن انك وأ . لبق نم مهنع هفرعن مل ام اهنوزخم نم اورهظأ يتلا . مهتائيس
 . اذه ريغ وه

 ىقبتل , هئانبأ ةرهز نم مدق ام مهل مدق يذلا « قارعلا اوؤفاكي نأ نم ًالدب , مهف
 ديأب حبصأل « قارعلا الول يذلاو «زنتكم وه امم فاضملا ديزملاب ةرماع مهلاومأ تويب
 . ةءاسإلا غلاب قارعلا ىلإ اوؤاسأ « ىرخأ

 ئدابملا هذه مهف اوؤاسأ , ةوخألا يف هئدابم ىلع قارعلا اوؤفاكي نأ نم الدبو

 ءادعألا قارعلا هيف هجاوي يذلا تقولا يف , رهظلا يف مومسملا رجنخلا اوزرغو , ةصلخما
 . ةديدج تانعط هنعو اهنع دعبيو « ةمألا نع دوذيل « بناجألا

 ًاعورشم هربتعت ام ريغ نيرباصلا مامأ سيل يذلا دحلا ىلإ ربصلا انمهلا مهللا

 سوفن لخاد رشلا روذب لتقا مهللاو ؛ ريثأتلا ةردق ربصلا دقفي موي ًاحيحصو
 . 17 تغلب دق يننإ دهشا مهللا . مهسفنأ لخاد ريخلا روذبب برعلا عتمتيل . اهيلماح

 هيف هيأرب هربخأو ريمألا ومس ةلباقمب يقيتعلا نمحرلادبع ماق باطخلا ءاهتنا روف
 : الئاق

 . تيوكلل ديدهت هلام مالكلا ءانل ياج مادص نأ دقتعأ انأ رمعلا ليوط هللاو»

 . ياج لجرلا « حيرصو حضاو باطخلا « يبصنم نع رظنلا ضغب يداع نطاومك انأو

 . ؟7«قازرألا عطق الو قانعألا عطق لوقي
 باطخلا اذه دعب رطخلاب هوحبلا دلاخ ديسلا دادغب ىف ىتيوكلا ريفسلا رعش اضيأ

 تيوكلل تايقرب ةدع لاسرإب ماقف « لاوقأ درجم سيلو لعف ىلع مدقم مادص نأو
 : اهنع لوقي

 ىلع تدكأ يتايقرب يف معنو « تيوكلل روضحلا ينم بلطي ملو عدتسأ مل انأ»
 يبسالج ةيكريمألا ةريفسلا نع اهتلقن ىتلا ةيقرب رخأ يف ةصاخو يركسعلا لمعلا

 . !7«ايركسع المع كانه نأ

 . (ءارحصلا نم لتاقم) دوعس لآ ناطلس نب دلاخ ريمألا يكلملا ومسلا بحاصل ينورتكلإلا عقوملا )١(

 . 1١( 59-0-7١١0 ةقلحلا , «مشاغلا وزغلا ىلع اماع ١7 ىركذ» « ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج (؟)

 . 1١٠3/-ا/-194 1١ ةقلحلا ؛ «مشاغلا وزغلا ىلع اماع ١7 ىركذ» « ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج (؟)
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 ئ ةيقارعلا تاءاعدالا ىلع تيوكلا در
 هتاءاعدا ىلع درلاب تيوكلا تماق مادصل بعرملا باطخلا نم دحاو موي دعبو

 لودلا ةعماجلا ماعلا نيمألا ىلإ دمحألا حابص خيشلا ةيجراخلا ريزو اههجو ةلاسرب

 : اهيف لاق ةيبرعلا

 «مكيلاعم ىلإ ةهجوملا ةيقارعلا 5 ةركذم نيغلاب بارغتساو ةشهدب انيقلت»

 ساسأ ىلع دنتست ال تيوكلا دض تاماهتاو تاءاعدا نم ةركذملا كلت هتنمضت امو»

 ةمئاقلا ةيوخألا تاقالعلا حورو قفتي ال تارابع نم اهب درو ام نأ امك ٠ عقاولا نم

 . «قارعلاو تيوكلا نيب

 تاديدهتلا ثحبل ئراطلا اهعامتجا ةيبرعلا ةعماجلا دقعت نأ عجوم رمأل هنأو» ظ

 ىتلا ةركذملا هذه لثمب ئراطلا عامتجالا يهتنيف ةيبرعلا ةمألل ةيلايربمإلاو ةينويهصلا

 . «اهئاضعأل تاديدهت اهتايط يف لمحت

 دهجلا لكبو تعس كرتشملا يبرعلا لمعلا ةيمهأب اهناميإ نم ًاقالطنا تيوكلا نأ»

 نطولا يف ةيومنتلا ةيلمعلا معدل ةبسانملا صرفلا ريفوتو لمعلا كلذ زيزعت ىلإ
 , رثؤمو لاعف رود نم ةيتيوكلا ةيليومتلا تاسسؤملا هب موقتو تماق ام لعلو « يبرعلا
 ةيلمعلاب عفدلا ىلع تيوكلا صرح ىلع ليلد ريخ « تيوكلا لالقتسا ذنم كلذو
 مولعملا نمو . ةيبرعلا ةمألا ءانبأل ةعورشملا حلاصملاو تاعلطتلا ققحت قافآ ىلإ ةيومنتلا

 ربكأ تادعاسملا لتحت ىتلا ملاعلا لود ةمدقم يف ىتأت تيوكلا نأ ددصلا اذه يف
 طسقلاب ةقيقشلا ةيبرعلا لودلا ىظحت تادعاسم ىهو « ىموقلا اهلخد نم ةبسن
 00ا . «اهنم ربكألا

 فاعضإ ىلإ تعس تيوكلا نأب ءاعدا ةركذملا نمضتت نأ ملألا ىلإ وعدي ام نا»

 وهو « قيقشلا قارعلل معادلا تيوكلا فقوم عيمجلا هيف ملعي يذلا تقولا يف قارعلا

 ىف ةيموقلا اهتابجاو هيلمت امب امازتلاو ةيموقلا اهئدابمل ءافو ةيادبلا ذنم هب تمزتلا فقوم

 0 سلا ةطاخل ازا
 ناين مرت نر كللز نم اكرام كر تورك كيه دما ملعيو

 تاللقانو ةيطفنلا اهتأشنمو اهيضارأو اهءانبأ تفدهتسا ةرشابم تاءادتعال تضرعت

 دنع سورضلا برحلا كلت طسو ةخماش تفقو اهنأ الإ « ةيراجتلا اهح اصمو اهطفن
 قارعلل معد نم هب تمهسأ ام حرط تيوكلا ةميش نم سميلو . اهفادهأو اهئدابم
 . «قيقشلا
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 « تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا عوضومب قلعتت تاءاعدا نم ةركذملا يف درو ام نا»

 دعي ةيقارعلا يض هارألا هاجت جمربملاو يجيردتلا فحزلا ديعصتب تماق تيوكلا نأ نمو
 هتازواجت يف داع الجس قارعلل نإ ثيح« ةسوكعم قئاقحل ًاضرعو عقاولل ًافييزت

 . ةينعملا تاهجلا يدل عئاقولاب معدم لجس وهو ةيتيوكلا ىضارألا ىلع

 ءاهنإو نيدلبلا نيب دودحلا ميسرت ىلإ لصاوتم لكشبو تيوكلا تعس دقلو
 كلتل دح عضو رارمتسابو ضفري ناك قارعلا نكلو . اهئارج نم ةقلعملا ةلكشملا
 ىلإ برخلا ءانثأو قارعلا هيف ىعس يذلا تقولا ىف « نيدلبلا نيب ةمئاقلا ةلأسملا
 هل ةرواجلا ىرخألا ةقيقشلا ةيبرعلا لودلا عم يئاهن لكشب دودحلا ميسرت

 نم اناميإو قارعلا عم ةمهملا ةلأسملا هذه ءاهنإ ىلع تيوكلا صرح ىلع ادننكأتو

 رايتحا يف اهتمأل مكتحت اهنإف يموقلا اهؤامتنا اهيلع هيلمي امبو اهفقوم ةمالسب تيوكلا

 ىلع دودحلا ميسرت عوضوم يف لصفلاب موقت يك اهئاضعأ ىلع قفتي ةيبرع ةنجل
 ::قارعلاو ةيوكلا نيب ةمكئاقلا قئاتولاو نيا هاعملا نسسأ

 ًاذيفنتو هئدابم عم ًاماجسنا يبرعلا مكحلا اذه لثمب قيقشلا قارعلا لبقي لهف
 ؟نيسح مادص سيئرلا ةماخف هحرط يذلا يموقلا قاثيملا حورل

 ةلكشم لعفب ناك راعسألا روهدت نأ حوضوبو كردي طفنلا راعسأ ةيضقل عبتتملا نإ

 . «اهجراخو «كبوأ» لخاد نم نيكلهتسمو نيجتنم ةدع فارطأ اهيف لخدت ةيملاع

 نم ىبونجلا ءزجلا نم طفنلل تيوكلا بحسب ةيقارعلا ةركذملا هتعدا ام ىفو»
 نمض عقي لقحلا نم ءزجلا اذه نأ انه ديكأتلا نم دب ال هنإف يقارعلا ةليمرلا لقح
 اهيضارأ نمض عقت رابآ نم طفنلا جارختساب تيوكلا تماق هيلعو ةيتيوكلا ىضارألا
 نسب اقملل ًاقفو ةيلودلا دودحلا نم ةيفاك ةحاسم ىلعو « ةيبرعلا ةعماجلا 1 بونج

 : ةيلاعلا
 يف دروام سكع ىلعو « ةيتيوكلا ىض جار لا لخاد متت  جاتنإلا تايلمع نا

 يفارألا لخاورا ا رج لاو هلو قارملا كال راجت 0 دقف « ةيقارعلا ةركذملا
 يضارألا نمض عقاولا ءزجلاب صاخلا لقحلا نوزخم ىف غلابلا ررضلا قحلي امم ةيتيوكلا

 ىلع ةلكشملا هذه ةراثإ تيركلا دكت ملف ةيتيوكلا تاضارتعالا مغر ىلع « ةيتيوكلا

 . نيدلبلا نيب ةيئانثلا تالاصتالاب تفتكا لب ةيبرعلا ةحاسلا

 . . ماعلا نيمألا يلاعم
 درو يذلا حرتقملا ةساردلاهدالعتسا هيف 000 يذلا تقولا ىف تيوكلا نا
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 لكبو ىرت « ةيبرعلا ةيمنتلاو ةنوعملل قودنص ةماقإب قلعتملاو ةيقارعلا ةركذملا نمض
 ؛ ةيبرعلا ةعماجلا قاطن يف ةساردلاو ثحبلل حرطي نأ نكمي حرتقملا اذه نأ صالخإ
 لينلل اقفارم حرتقملا اذه ىتأي نأ هب لبقت الو تيوكلا همهفت ال يذلا رمألا نكل
 يتلا دعاوقلاو سسألا عضول ةيعادلا'لودلا ةمدقم يف تناك ىتلا يهو اهل ةءاسإلاو

 ةمألل ايلعلا ةيموقلا حلاصملا ققحي امب كرتشملا يبرعلا لمعلاب عفدلا اهنأش نم

 1 ا”! تيرعلا

 ماعلا نيمألا راطخإ ب ١414٠ ويلوي نم نيرشعلاو يداحلا يف تيوكلا تماق امك
 وأ ةدعاسم وأ كرحت يأ بلط نود ةريخألا تاروطتلاب نمألا سلجمو ةدحتملا مألل

 ةعماجلا ةلظم لخاد نم رومألا لح ىلع ةصيرح تناك تيوكلاف « عوضوملا يف لخدت

 . ةيبرعلا

 يف لصفلل ةنجل ليكشتب تيوكلا حارتقا ىلع قارعلا در ء هسفن مويلا يفو
 : اهيف ءاج ةيموجه ةلاسرب دودحلا عوضوم

 مل ىتلا ةوخألا تاقالع ىلع ظافحلا ىلع انماصرح حرجلا متكن نحن»

 . (7«أدمع اهب اوؤزهتسا يتلا ايلُعلا ةيموقلا حلاصملا ىلعو اهومرتحي

 :!مكاياون يهام
 اياون لوح ةبراضتم تاديكأت تيوكلا تقلتو درلا اذه دعب ثادحأللا تعراست

 تيوكلا نئمطت تاديكأتلا بلغأ تناك « يبرعلا ديعصلا ىلعف . اههاجتا مادص
 اياون ىلع ةرم نم رثكأ تدكأف ةيلودلا تاهجلا امأ ءرمألا ديعصت مدع اهنم بلطتو

 ةريفسلا تلباق ويلوي نم نيرشعلاو سماخلا يفو . يركسع لمعب مايقلا مادص
 « ماع لكشب تاروطتلا رخآ لوح ثحابتلل يقارعلا سيئرلا دادغب يف ةيكيرمألا

 ىف ةريفسلا تبتك دقو «. صاخ لكشب ةيبونجلا دودحلا ىلع ةيركسعلا دوشحلاو

 ا : ةلباقملا هذه نع اهريرقت

 ردقت نويد عم « ةريبك ةيلام تابوعص نم ىيناعي قارعلا نإ ةيدجب مادص لاق»

 بلق دق ناريإ ىلع يخيراتلا هراصتنا دعب مويلا وهو ؛ يكيرمأ رالود نويلب :0ب

 . لول 7517/56 ص « قارعلا هاجت ةيتيوكلا ةيجراخلا ةسايسلل ةيميلقإلا تارثؤملا « قوزرملا كديز لالط )1(

 ,؟١١٠ا/-ا/- 59١ ةقلحلا « «مشاغلا وزغلا ىلع اماع ١7 ىركذ» « ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج )0(
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 - مكنأ الإ «لاشرام ةطخ ىلإ ةجاحب وه ,« كلذل , برغلاو برعلا حلاصل نيزاوملا
 . «ةضفخنم طفنلا راعسأ ءاقب نوديرت - ناكيرمألا

 انلزام اننأ الإ ء مكعم انتقالعب طيحت ىتلا تاصغنملا لك نم مغرلاب : لاق مث»

 نونشي طفنلا راعسأ ضيفختل نوطغضي نيذلا ءالؤه نكل « ةقالعلا هذه ريوطتب حمطن
 . هراهدزاو هتمارك ىلع يدعتلا اذهب لبقي نل قارعلاو « قارعلا ىلع ةيداصتقا ابرح

 نل قارعلاو « قارعلا ىلع موجهلا يف ةبرحلا سأر امه تارامإلاو تيوكلا نإ
 ىنمتن نحن « هوددهي نأ نيرخآلل حمسي نل هسفن تقولا يف هنكل « نيرخآلا ددهي
 نع عافدلاب ماق نم اكيرمأ تسيلو . قارعلاف ٠ مهفلا ةيكيرمألا ةموكحلا ءيسن ال نأ

 ميدقتب لبقي نل يكيرمألا ماعلا يأرلا نأب ملعي عيمجلاو « برحلا ءانثأ لودلا هذه

 . قارعلا لعف امك ةدحاو ةكرعم يف ليتق

 عافدلل اهدادعتساب ةيكيرمألا ةموكحلا تاحيرصت ىنعم نع مادص لءاست مث

 هذهف « قارعلا دض اك ًازيحت ربتعي كلذ نإ ؟ةعامج وأ ىدارف اهئاقدصأ نع

 نإ« ةفحجملا مهتاسايس ىف رارمتسالا ىلع تارامإلاو تيوكلا عجشت تاحيرصتلا

 وأ ارهش كلذ قرغتسا ول ىتح « ىرخألا ولت ةدحاولا داعتست فوس قارعلا قوقح

 . عازنلا فارطأ نم فرط يأ ىلإ زايحنالا مدع ةيكيرمألا ةموكحلا نم ىنمتنو « ةنس

 ظافحلاو طفنلا تاقفدت نيمأت ىلع ةيكيرمألا ةموكحلا رارصإ مهفي (مادص) وه

 معن !قارعلا نورمدي نيذلا ءالؤهل اهعيجشت مهفي ال هنكل . جيلخلا ىف اهئاقدصأ ىلع

 نوكي ال نأ بجي هنكل ء. ديج اذهو « مالسلاب ةيكيرمألا ةموكحلا ةبغرب نمؤي وه

 « مهتيرح نع لزانتلا ىلع توملا نواضفيو « رارحأ نويقارعلاف « عارذلا يل بيلاسأب
 . بيلاسألا هذهل ةيكيرمألا ةموكحلا مادختسا لاح يف درلا مهيلع نوكيسو

 لالخ نم قارعلاب ررضلا قاحلإ ىلع اكيرمأ ةردقب ملعي هنأب مادص لوقيو
 ةلحرم ىلإ قارعلا لصوت ال نأ ةيكيرمألا ةموكحلا ىلع نكل . تارئاطلاو خيراوصلا

 ةيتيلاو اهأو اودع اكيرمأ ربتعي ال قارعلاو مكحت نأ بجي ةينالقعلاف « لالذإلا

 رود يأب مايقلا مدع ةيكيرمألا ةموكحلا نم بلطي وهف « ةيبرعلا ةيبرعلا تاعازنلل
 . ةيئانثلا ةيسامولبدلا تاقالعلاو مهسفنأ برعلا نم ىتأت نأ بجي لولحلا نإ ثيح

 ةقباسلا ةنسلا نأ الإ « ةدحتملا تايالولا ةقادصو ةماركلاو ةيرحلا ديري قارعلا نإ

 فيكف « ةقادصلا هذهب ةدحتملا تايالولا ةبغر مدع دكؤت يتلا ثداوحلا ضعب تدهش

 عافدلا ريزو تاحيرصت رسفن فيكو ؟جيلخلا ةمزأ ءانثأ زنرآ هيشوم ل اهتاوعد رسفن
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 انوربجت ال نأ وجرأو , اهنوديري ال مهو « ًاديج برحلا نوفرعي نييقارعلا نإ ؟ةداحلا
 اننكل , مكتقادص ديرن نحن . . . انتمارك ظفحل ديحولا رايخلا اهولعجت ال نأو . اهيلع

 . اهلجأ نم مكل ينحنن نل
 ناريإل برعلا طش فصن نع لزانتأس:ىننأ ىلع ١91/4 ىف داركألا تنهار دقل

 ! كلذ يف اوؤطخأ دقو « ينوقدصي مل مهنكل « قارعلا راهدزا ىلع ظافحلا لجأ نم
 هفصن نع لزانتلا ناك ولو « برعلا طش يه ناريإ عم ةديحولا ةلكشملا « نآلا ىتح
 . «هنع لزانتلا يف ددرتأ نلف يلاخلا عضولا نم قارعلا ذقنيس

 ةبغر نع هل تربعو حيرصلا ثيدحلا 00 تماق مث

 ىلع يكيرمألا مالعإلا موجه نأ هل تحضوأو قارعلا عم ةبيط تاقالعب شوب سيئرلا

 لؤاستلاب ةيكيرمألا ةريفسلا تأدب مث , ةيكيرمألا 0 ةقالع هل سيل قارعلا

 : ةلئاق
 ريزوو يقارعلا نسكرلا تاحيرضتب متهت نأ ةدحتملا تايالولا قح نم نحيا )

 امدعب مو ؟ةيركسعلا برخ لا ةباثمب ةيتيوكلا تاكرحتلا رابتعا لوح هتيجراخ

 نأ انقح نم سيلأ ؟ةيتيوكلا دودحلا ىلع يروهمجلا سرحلا نم تادحو دوجوب انملع

 . «؟مكاياون يه ام وهو « طيسبلا لاؤسلا اذه - ّدحت البو ءاقدصأ ك - لأسن

 لؤاستلاب ةدحتملا تايالولا ةيقحأ» ىلع ةريفسلا قفاوو « باجيإلاب مادص باجأف

 ةلودك قارعلا تايحاو دخأ زه ةعلسملا:خنأ ىلع ظافالا نأ اضوضختو» ةاناوت لود
 ءوس نإ ؟انتاناعم قمعب (تارامإلاو تيوكلا) مهمهفُث نأ اننكمي فيك نكل « ىمظع
 هذه يف ؛ «ىماتيلاو لمارألا بتاور عطقل رارطضالا ةلحرم ىلإ لصو ةيلاملا ةلاحلا
 !:ءاكيلابب سنت لا باتكو يقارعلا مجرتملا ٌرخخ ةظحللا

 تاثعسلا# ءيش لك انلواح دقل ينيقدص) : الئاق مادص لمكأ مث

 تاثحابملا معدو رمألا يف طسوتلا دهف نم انبلطو « لئاسرلا ةباتك « ةيسامولبدلا

 حرتقا هنأ الإ (تارامإلا . تيوكلا « قارعلا « ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا) ةيعابرلا
 لماكلا اناضر مدع مغر ةدج قافتا ىلع انقفاوف طفنلا ءارزو ىوتسم ىلع تاثحابم
 اذه ليطعت يف هتبغر انلعم يتيوكلا طفنلا ريزو انيلع جرخ نيمويب كلذ دعبو « هنع

 مهفتل دياز توجر دقف تارامإلل ةبسنلاب امأ , نيمداقلا نيرهشلا لالخ قافتالا

 هتدوع ىتح اري يندعو دقو , (دادغب رمتؤم دعب لصوملا ىف ههيفرت ءانثأ) انلكاشم

 !«هطفن ريزول ةئيسلا تاحيرصتلا ريغ كلذ دعب دجن ملو , يبظ وبأ ىلإ
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 ىلع اوقفاو دق نييتيوكلا نأب ةريفسلا ربخأ ةفرغلل هتدوع روفو « كرابم ينسح

 ىلإ يتايس مث ضايرلا يف ميهاربإ تزع لباقيس يتيوكلا دهعلا يلو نأو . ضوافتلا
 . ويلوي نم نيثالثلا نينثإلا وأ ء دحألا وأ . تبسلا موي دادغب

 ءىش الو ) عامتجاالا داقعنا ىّتح ثثدحيس ءىش ال نأب كرابم تربخأ دقل»

 ةريقسلا تدبافاو فهلا نت اضع نوسيوكلا اناطعأ اذ هده وأ هداققنا هادنأ الخس
 . سيئرلا تعدوو ةراسلا رابخألا هذه عامسل اهتداعس

 : ةيلاتلا ةظحالملاب اهريرقت ةريفسلا تقحلأ دقو

 ةطرش طخ»ل اهديدحتو ١115١ ةيقافتا ىلإ مادص راشأ , دودحلا ةلأسم لوح»

 طخلا اذه اوزواجت نييقارعلا نأب (ملكتي مادص) كرابم نويتيوكلا ربخأ دقو , «دودحلا

 نيرشع لبق تيوكلا يف تمدخ دق اهنأب ةريفسلا هيلع تدرف « ارتموليك نيرشعب
 ذختن ال (ةيكيرمألا ةموكحلا) نحن « نآلا لاحلا وه امك « تقولا كلذ ذنمو « ةنس

 ١ معلا نوؤشلا هذه لوح ةزيحتم فقاوم

 نورضاح نحن
 ىف ىتيوكلا ريفسلا ةرايزب ةيكيرمألا ةريفسلا تماق « ءاقللا اذه نم نيموي دعب

 ةيسنرفلا تارابختسالا تدكأ اضيأ « عضولا ةروطخو مادص اياون نم هترذحو « دادغب

 ىلإ روضحلاب هرودب ماق يذلا ٠ يقوزرلا قراط سيراب يف يتيوكلا ريفسلل ربخلا اذه

 : لاق ثيح ١14 ويلوي ١" يف رمألاب دهعلا يلو ومس غالبإل تيوكلا
 نكمي ال هنأو ةيلمعب موقت نأ لمتحملا نم هنأو اهددع دادزي ةيقارعلا دوشحلا نا»

 ىلإ مدقتت نأ امإو ءارولا ىلإ عجرتو كرحتت نأ امإ ف ةيلاحلا اهعقاوم ىف اهكرت

 2 (")«مامألا
 ةيكيرمألا تاهجلا نأب حابصلا رصان دوعس نطنشاو يف يتيوكلا ريفسلا دكأ دقو

 )١( مقر ةقيثولا . سكيليكيو عقوم 908/861118104237

 ةقلحلا «مشاغلا وزغلا ىلع اماع ١ا7/ ىركذ» « ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج (؟) ١ 5940-لا-لا75١١.
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 : ًالئاق عوضوملا اذه يف كرحتلل اهدادعتسا نعو فقوملا ةروطخ ىلع هعلطت تناك
 تارابختسالا ةلاكو عم ٠ ةيكريمألا ةيجراخلا ةرازو عم مئاد لاصتا ىلع تنك»

 ةنامأ لكب اهلوقأو رومألا هذه لوح عافدلا ةرازو عمو ضيبألا تيبلا عم « ةيكريمألا

 نمو ديعصت نم ثدحي ام لكب لوأب الوأ ينوعلطي اوناك ةزهجألا هذه عيمج نأب
 عم مئاد لاصتا ىلع تنكو « ةركذملا هذه ميدقت تلت يتلا دودحلا ىلع ةيقارع دوشح

 : (عوضوملا اذه يف يتموكح

 ول « تارامإلا ىلع اوضرع امك انيلع اوضرعو دادعتسا ىلع ناكريمألا اوناكو»

 لاقتنالل ةزهاج 81/ تاوق نأب « تارامإلا دضو اندض اهجوم ناك ديدهتلا نأب نوركذت

 نم عون هيف عوضوملا اذه نأب تيوكلا يف نيلوؤسملاو ناوخإلا مييقت اعبط . تيوكلل
 فورظلا هذه يف ةيكيرمأ تاوق يعدتسن نأ عيطتسن ال اننأل . ةيسايسلا ةرطاخ ا

 ثيرتلا نم عون ىلإ جاتحي رمألا اذه , يتيوك ماع يأر هيفو « ةيبرع تاديكأت دوجول
 . رواشتلا نم ديزمو

 ىلإ تاوق لاسرإب نودعتسم مكل ءافلحو ءاقدصأك - ناكيرمألا يأ - انحإ

 لاسرإ انيلع اوضرع ناكيرمألا نأ ادحاو اًئيش دكؤأ نأ بحأ نكل ءاروف تيوكلا

 . اهيف لبقن نأ عيطتسن انك ام نكمي اهيف انك ىللا فورظلاب انحإ نكلو « تاوق

 انأ ء ايسايس سيل - شبوفلو لوب طيطختلا نوؤشل عافدلا ريزو دعاسم يأ - انأ

 عضولا . انمامأ ةطيرخلا ىلع مئاقلا يركسعلا عضولا فوشن انحإو . يركسع ططخم

 متدرأ اذإ وأ ايبرع ةمزاللا ريبادتلا اوذختت نأ بجي كلذلو « ريخب رشبي ال يركسعلا

 . تورضاح نحن
 تاوق لاسرإ تلبق ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود نأ حابصلا دوعس فيضيو

 . «ةيزمر نكت نإو . اهيلإ
 نيترئاط تلسرأ ةدحتملا تايالولا نأ ضيبألا تيبلا نلعأ ١194٠١ ويلوي ؟5 ىفف»

 . «تارامإلا ىلإ - جيراهص ىترئاط - اوج دوقولا ديوزت ىلع نيترداق
 قرشلا نوؤشل دعاسملا ةيجراخلا ريزو - ىليك نوج لاق ١44٠ ويلوي ١" ىفو»

 ع دوقولاب دوزتلا ةداعإ ىلع تابيردت جيلخلا يف ايلاح يرجي - انني نوح يدل

 يترئاطو ١85 يس يك تالقان مادختسا كلذ نمضتيو ةيبرعلا تارامإلا ةلود عم

 . «ةنايصلل تادعمب ةدوزم ١5١ ىس نحش

 لوج نأ ةيكريمألا تسوب نطنشاولا ةديرج ترشن 4 نيطسعا ١ يفواا

 ك١



 عم ةكرتشملا ةيوجلا اهتابيردت ىف ةرمتسم ةدحتملا تايالولا نأ فاضأ ىليك
 1 مازال“ و ْ (١)«تارامالا

 !!قلقمرمأ يفام

 ناك « قارعلا تاديدهت نأشب ةيبعش تاريذحت ةيسايسلا ةدايقلا تقلت اضيأ

 ثيح (قارعلل ىتيوكلا ىبعشلا دفولا ءاضعأ دحأ) شيودلا لصيف ديسلل اهدحأ

 ا ا : هل لاقو ةيجراخلا ريزوب ىقتلا

 ام كئاقدصأب نيعتست كنأ لضفأ انأو « ةروطخلا ىهتنم يف عضولا كرمع لاط»

 فلأ بسحي يبي ةغياس ةمقلب يه ام اهنإ مادص فرع اذإ ىرت تيوكلاو «. تعطتسا
 . «ناسح

 : ١94٠ سطسغأ ١ ءاعبرألا موي ةيجراخلا ريزو عم هثيدح نم اءزج ركذ امك

 ؟هيل يل لاق « عيضي فوس دلبلا « حابص ايا

 ؟ه نيب ام نيياج ىللاو ءابنألا ةلاكو بسح كدودح ىلع رمعلا ليوط اي تلق

 ا . دلبلا لوخدل نوبهأتي يركسع فلأ ةئامو

 11 ق زمأ هن امتار ان نر وكوناكل

 ةديرج اهتضرع امك تيوكلا نم ةيقارعلا تابلطلا صخلن نأ انه عيطتسنو
 : يتآلاب ١14٠ ويلوي 7١ خيراتب اهددعب ةيكيرمألا تسوب نطنشاولا

 . ةدعاسمك رالود تارايلم ةرشع -

 . ةليمرلا لقح نم قورسملا طفنلا نع ضيوعتك رالود نويلم ةئامعبرأو نيرايلم -
 . رالود تارايلم ةرشع ب ردقت يتلاو برحلا نويد ءاغلإ -

 . ةقترلا لقح نع تيوكلا يلخت -
 . !"!نايبوب ةريزج ىلع ةرطيسلاب قارعلل حمسي ىدملا ليوط راجيإ دقع ماربإ -

 , 7/١ ا" ةقلحلا « «مشاغلا وزغلا ىلع اماع ١1 ىركذا) 2 ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج )1

 . ١٠3ا/-ا!/-594 1١ ةقلحلا . «مشاغلا وزغلا ىلع اماع ١7 ىركذ» « ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج (؟)

 .؟١ءالتخسا ع ةقلحلا « «مشاغلا وزغلا ىلع اماع 1٠ ىركذ)» )2 ةيتيوكلا مويلأ ملاع ةديرج )6

 احلا



 يناودع لمعب قارعلا مايق لامتحال ًايبسن ةركبم تارشؤم دوجو انل حضتي اذهب
 ظحالن اضيأ ,روطسلا نيب ام ةءارق نسحت مل ةيسايسلا ةدايقلا نأ الإ . تيوكلا هاجتا

 ىلع رصانلا دوعس ريفسلا دكأ دقف « ثادحألا ىف ةغرافلا تاحاسملا ضعب دوجو

 دمحألا حابص خيشلا نم لك ىفن» امنيب , تيوكلا نع عافدلل يكيرمأ ضرع دوجو
 ضرعلا اذه لثم دوجو ةيجراخلا ةرازو ليكو نيهاشلا دجام ناميلسو « ةيجراخلا ريزو
 : رك رتحألا

 ةماعلا فاناللا دل قيوقلا يقس نك نأ ةييوعلا نم سيلاةلا افافأو
 رظنلاب ىلعأ تايوتسم ىلإ ضرعلا اذه لقن دق - حابصلا دوعس خيشلا - ةيكريمألا
 . (١)هتيمهأ ىلإ

 : دمحألا حابص خيشلا ةيجراخلا ريزو دافأ دقو

 اذه انيلع ضرعي مل « هضفرن ىتح عوضوملا اذه يف يكريمأ ضرع مدقي مل»

 بلطي مل كلاؤسل نكل , عوضوملا انيلع اوضرع نأ يتايح يف هركذأ الو عوضوملا
 انأو دهعلا يلو ومسو ريفسلا نيب لصتت ءايشأ نكمي « ال انلق نحنو ةقرف ناكريمألا

 . «اذه عوضوملا يف ملع ىل نوكي ام نكمي لمعلا ةمحز ىف لوغشم

 : ةيجراخلا ةرازو ليكو نيهاشلا دجام ناميلس دافأو

 نم برتقن نأب ةيجراخلا ةرازوك يملع بسح ًايمسر ثدحي مل انبناج نما
 زيكرتلا ناكو يبنجألاب ةناعتسالا ىلع ثيدح أرطي مل « ىرخأ لود يأ وأ ناكريمألا

 ريشي ام ةيجراخلا ةرازوب لقألا ىلع كانه نكي مل« ةيبرعلا ةعماجلاب ةناعتسالا ىلع

 . ةدحتملا تايالولا عم تابيترت ءارجإ نأشب تالاصتالا هذه لثم ىلإ

 ؟ضرع « ريفسلا نم « اكريمأ نم بلط مكلصو ام . هلاؤس دنعو
 : باجأ

 مل « عافدلا ةرازو لالخ نم وأ ربكأ ىوتسم ىلع ىتح اضيأ عمسأ ملو يتيواز نم
 يأ كانه نكي مل ء عوضوملا لوح ضرع يأ كانه نكي مل « ةمولعم يأ يل رفوتت
 . (!«نأشلا اذه يف لخدتل ىربكلا لودلا وأ ةدحتملا تايالولا نم ضرع وأ ريكفت

 )١( ىركذ» « ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج ١7 ا ةقلحلا , ؛مشاغلا وزغلا ىلع اماع 81-/ا-/5٠١9 .

  (0ىركذ» 2 ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج / 1١7ا" ةقلحلا «مشاغلا وزغلا ىلع اماع ١ 79د السال-## .



 ءيرب دحأ يف ام ...نوئطخم انلك

 تلسرأ دقو ؛ ًاحضاو يبرعلا ريدختلا تاعرج ل ةيتيوكلا ةدايقلا عوضخ ناك

 ةرشابم تانيمطتو دوعوب مهعيمج داعو ةيبرعلا لودلا ةرايزل اهيلوؤسم ضعب تيوكلا
 : حلاص هللادبع ىلع ينميلا سيئرلاو « كرابم يرصملا سيئرلا) برعلا ةداقلا نم
 ةيجراخ ريزوو « تافرع رساي ةينيطسلفلا ةطلسلا سيئرو « نيسح ندرألا كلمو
 ةيتيوكلا ةدايقلل لصيفلا لقن دقو « (لصيفلا دوعس ريمألا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 زازفتساو رمألا ديعصت مدعب زيزعلادبع نب دهف كلملا نيفيرشلا نيمرحلا مداخ حئاصن

 ةمزاللا ريبادتلل ةيتيوكلا ةيموكحلا تادايقلا ذاختا مدع بابسأ نع امأ . قارعلا

 : ىتآلاب مهلاوقأ تءاجف

 : ةينوناقلا نوؤشلاو لدعلا ريزو نامثعلا يراض -
 ىمهف لالخ نم لاوحألا نم لاح 3 نك عونلاه نم ناودع دقتعأ انأ»

 تاوقلو تيوكلا لبق نم هجاوي نأب ةيركسعلا لامعألا ةعيبطب دودحملا

 نم اهتهباجم نكمي ال ةيقارعلا ة ةوقلا ينعي . ةيدوعسلا ىت ىتحو ةيتيوكلا ةحلسملا

 امهم نحن اننإ « ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لبق نم ىتح الو تيوكلا لبق

 ةيساقو ةظهابو ةفلكم تيوكلل ةبسنلاب ةجيتنلا نوكت حارف انتاوق زهجن انلواح

 .ادح

 رابتعالاب اذخآ قارعلا نم المتحم اموجه عقوتتل ةيتيوكلا تاوقلا تئيه ول

 تيوكلل يفارغجلا عضولاو اهل ةيناكسلا ةفاثكلاو قارعلل يفارغجلا عضولا

 ةلاح يف اذه مايأ ةسمخ نم رثكأ دومص كانه ناك امل ءاهل ةيناكسلا ةفاثكلاو

 . ةيلاع ةيتيوكلا ةيزهاجلا تناك اذإ
 نأ نوعقوتي اوناك نمو نيمئاشتملا رثكأ نم تنك ىننأ نم مغرلاب ايصخخش انأ
 يل اولاق ول كلذ عم سب ةيدودحلا تاعازنلاب فولأملا دحلا زواجتيس قارعلا

 لوقعم وم هنأل . ال لوقأس انأ « ةيكيرمألا تاوقلا ءاعدتساب ارارق ذختت هللاو

 قارعلا مدقيو « اهاحضو ةليل نيب فسنيس تاقالعلا نم ثارتلا اذه لك نأ

 يف 0 ايخلا ناك اقالطإ ادراو ناك ام يركسعلا رايخلا هيلع مدقأ ام ىلع

 . "1!«ةيبرعلا لودلا ةعماج نمض يسايسلا رايخلاو يسايسلا رايخلا وه كلذ

 ,. 5:9" ا" ةقلحلا « «مشاغلا وزغلا ىلع اماع ١7 ىركذ» « ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج(١)

 "مب



 : نامثعلا يراض ذيسلا لاق اذكه «ءيرب دحأ ىفام « نوئطخم انلك»
 ال نأ انيلعف « درجملاو ىخيراتلاو ىعوضوملاو نيمألا مييقتلا سرامن نأ اندرأ اذإ»

 ام تقو نم أدب بعرم لسلسم تاقلح نم ةقلح انك ثيح 17-8 ب أدبن

 ١١ ىبرت هنا سال ل ةنس لوؤسم بيجت امل كلذلف « ةقيقحلا يذه

 نيسح مادص اهدجوأ ىتلا ةيقالخألا ةسردملا لظ يف لقأ وأ رثكأ وأ ةنس
 ْ 1006 هذه « ةقطنملاب

 : ةلودلا ريزو يضوعلا نمحرلادبع -
 اذه نأ دقتعن انك ام ةجردل دحألا موي يليصفت لكشب انشقانتو « انلءاست»

 نمض نم اذه نأ , مجاهي هنأ دعبتسأ نكل لؤاست كانه « مجاهي فوس

 هنأ عقوتن ناك ام ىلاتلابو « باطخب اهأدب ءانل ةيداعلا مادص تاديدهت

 . (!!«اهيلع طغضلل , مجهي

 يف اروكحم ناك نيكسملا انشيج ىتح « هنودعصت اال عوضوملا ولخ , دوعم أيا

 يطعأ انشيجو « موجه ةلاح يف نوكي هنإ ةصرف يطعأ ام ىتح تاركسعم

 ناك يسايسلا رارقلا , ايركسع ارارق نكي ملو ايسايس ناك رارقلا نأل « ةزاجإ
 . !؟7«عقاو برحلا نأ لباق وم « برحلا أدبم اضفار

 : ةيجراخلا ةرازو ليكو نيهاشلا دجام ناميلس -

 ىلع زيكرتلا ناكو « يبنجألاب ةناعتسالا نع ثيدح أرطي مل ةيجراخلا ةرازو يف»

 لاكشإلا اذه لح وه يأرلا اذه نم قبسأ ناكو « ةيبرعلا ةعماجلاب ةناعتسالا

 نيصلاو اسنرف نم تبلطو ترداب تيوكلا ول نأ يروصت يف انأ « يسايس لح
 انل اوباج هللاو» لوقي نأب قارعلل حضاو رربم ناكل تاوقلا هذهب اهريغو

 5 اال ال ةقلحلا , «مشاغلا وزغلا ىلع اماع ١و7 قركذال ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج 6

 . .78٠-0-5١٠١10 ؟ ةقلحلا , «مشاغلا وزغلا ىلع اماع ١7 ىركذ» « ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج (؟)

 , 75١ ايوا اا لاا ةقلحلا « «مشاغلا وزغلا ىلع اماع /١ ىركذ» ٠ ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج 6
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 سيل ريبك قاقشنا قلخل لمعلا اذه ىلع تمدقأ ول ةموكحلا ىنعي « «رامعتسا

 . ةيبرعلاو ةيجيلخلا كطاسوأ نمض ىتح نكل  يتيوكلا عمتجما لخاد
 ةعدار ةوق كلتمت نأ لاكشألا نم لكش يىأب ادبأ نكمي ال ةلودك كسفن تنإ

 « لاتقلل نيدعتسم نويلم فصنو حالسلا تحت نويلم تقولا كلذ نأل « قارعلل

 نأ عناصلا ءاوللا سيمخلا حابص ةليل يل دكؤي امكو تقولا كلذ يف كشيج

 . (١)فالآ / ىلإ / زواجتي ام

 : حابص خيشلا ةيجراخلا ريزو -
 يأ نع رظنلا ضغب لمعي هدب قارعلا نأ روصتأ مايألا نم موي تنك أم ىنعي»

 لصي نأ نكلو « اهلتحي ةبروو نايبوب لصحي نكمي تلق نكل « تلصح ةركذم

 انأ نوكي دق كلذكف « ىنهذ ىف اهتيطح ام ىللاو « اهلماكب ادلب لتحي نأ

 . تيوكلا ىلإ لصيس وم ام نكمم يوسي
 ال , لكشلا اذهب ةعرسلاب رشع ةعساتلا اهمضيو تيوكلا ىلإ اسأر لخدي هنأ

 ةبرو تلام ةريزجلا ذخأي « ةقترلا لام طفنلا ذخأي وليك " لخدي نيعقوتم انك

 نأ مايألا نم موي تعقوت ام نكل « هعقوتم تنك اذه لك . اهيف لزني « نايبوبو

 ىلإ لصيس قارعلا نأ يف ركفأ مايألا نم موي انك ام نكل « تيوكلا ىلإ لصي
 , ")عنو اذه

 : حابص خيشلا لاوقأ يف ءاج اضيأ

 كل رايخ ىف ام (ىسامولبدلا ىبرعلا يولسألا يأ) اذه نم دب انلام هللاو»

 تاميلعت ىلع ءانب ةرب هوعلط ام . زكارملا يف هلك انحالس نكل , دوجوم

 رافنتسا اولمعت ال نأ مكوجرأ  ندرألاو ةيدوعسلاو رصم مهلك ناوخإلا

 . (72«شيجلاب

 )١( ىركذ» « ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج ١7 ةقلحلا« «مشاغلا وزغلا ىلع اماع * , ا#-ل/ا-/ا75١١.

 .9١7ا/للا/ل-#»ء ا ةقلحلا «مشاغلا وزغلا ىلع اماع ١١ ىركذ» 2 ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج )غ0

 , .753١ الا ع“ ةقلحلا ؛مشاغلا وزغلا ىلع اماع ١١ ىركذ» 2 ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج م١
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 : دعس خيشلا دهعلا يلو ومس -

 يقارعع موجه لصح اذإ هنأ ؛ نأ يدنع ناك ىللإ عابطنالا كل لوقأ حار انأ»

 ديزي « ةقترلا ىف طفن لوقح دحأب ةنيعم نكامأ ىف دودحم نوكيف طقف

 تلق انأو « تيوكلا لتحيس هنأب يلاب يف تروصت ام اغإ نايبوب ةريزج لتحيو
 . مواسيو كانه ركسعي هنأ هلمعيب وه ءيش رثكأ
 . تيوكلل ةزفرنلاو باصعألا برح نم عون هنأ اندنع عابطنالا لك انحإ

 نم ةيتيوكلا دودحلا ةيقارعلا تاوقلا قارتخا أبن هغلب امدنع هنأ هومس فيضيو

 نورضاخلا لظو « تايلمعلا ةفرغ ىلإ هجتا - فاون خيشلا - عافدلا ريزو لبق

 ةعرس « ةيقارعلا تاوقلا ريس ةزهجألا قيرط نع - نوعباتي عامتجالا اذه ىف

 , اهدنع اوفقوتي نأ عقوتأ انأ تنك يتلا طاقنلا تدعت ةيقارعلا تاوقلا لوخد

 ناكملا ىرت تلق اريحا ىلإ ةهجتم ةيقارعلا تاوقلا نإ اولاق تلصو امدنعو

 . (7١«بعشلا رصق حورن وأ ع عافدلا رقم ىلإ نآلا لقتنن طقاس اذه

 انتاكرح بيبد لك نوفرعي
 ةيطغتل نييفاحصلا ضعب تيوكلا راز « 114٠ ويلوي رهش نم ةريخألا مايألا يفو

 , اهيلع عزانتملا ةقطنملا ةروص لقنل (ةليمرلا» لقح ةقطنم ةرايزب نوبغري اوناكو ةمزألا

 هنأب رمألا اذهل قارعلا ريسفت 7 نم فو كلذ تضفر ةيتيوكلا عافدلا ةرازو نأ الإ

 تيوكلا نم لك تنلعأ ءويلوي نم نيرشعلاو نماشلا يفو «زازفتساو ديعصت

 ًاقيقحت طفنلا نم امهجاتنإ ضيفخت نع كبوألا رمتؤم يف ة ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو

 دقع ىلع قافتالا متف كلذب فتكي مل قارعلا نأ الإ ءراعسألا ةدايزب قارعلا ةبغرل

 ةلود دفو هللادبعلا دعس خيشلا سأرت دقو « ويلوي نم نيثالثلاو يداحلا يف ةدج رمتؤم

 ىلإ ةفاضإلاب رالود تارايلم ٠١ نويقارعلا هيف بلط يذلا عامتجالا اذه يف تيوكلا

 "هيلا عرالا ىضارألا ضحي نعت وكلا لرات
 . ءافجب نييتيوكلا عم لماعتو عازنلا لح يف ةيقيقح ةبغر يقارعلا دفولل نكت مل

 . يدوعسلا فرطلاب الإ اومتهي ملو تاثداحملا هذه يف ًامامت تيوكلا اولهاجت مهنإ لب

 لك ردصي نأ ىلع اورصأو رمتؤملا لوح كرتشم نايب رادصإ يقارعلا دفولا ضفر امشي

 )١( ىركذ» « ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج ١7 ؟ ةقلحلا « «مشاغلا وزغلا ىلع اماع . ٠#-/ا-/ا3١١ ,
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 ا اا / يهدأ نيل سكن ذأ باس ا ١ يم + ا
 يعل مسا 100 ١

 يقيفوست رودسب مايقنل ةرسهاقلا نم داع لصيفلاو - .(لادذه اقناعت 0 ةزصعو دسهعلا يلو

 قليوب جس وسي رم معجم حجج بح عا يوحي و يوم ساه دل هاهي هدول ده اجت بوكس تان كج هلل

 ياريس راو دبس 2: جوي دليكاو خيب نشدرلا ضي“ هكرمامم ردع مودا يلع

 ١54٠ سطسغأ نم لوألا يف (ة كح » راوح

 (ةيتيوكلا سبقلا)

 ةيمالسالا ةوخالا حور قيمعت ىلع هصرخل لالبلا ريماب لاشا

 : اسس د نود ةاسنالسسسسفملا ةسسسهتل ةسسسم ذي ا راسسسسس

 : ١ رهثزملا حاتبلاا] هريس ىدث يرصخلا سيئرتا للطي لصيملا ©

 ١14٠ سطسغأ نم لوألل ةيتيوكلا فحصلا نيوانع مهأ

 (ةيتيوكلا سبقلا)
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 ؛ ةمرالا ءاوتخنال ةيملس' ةلواحتم ربخآ تلغف:كّلّذبَو: اذرقتم' ةلاينكقرظ
 ىف تيوكلا لشف نابسأ لوخ ةيسايسلا تادايقلا تاداهتجلا نع اديعبو

 لماك يقارع قارتخا نع ةيناديملا تادايقلل ةينفلا ءارآلا تفشك « ةمزألا عم لماعتلا

 ظ : يتيوكلا نمألاو مالعإلل

 :يمالعالا قارتخالا ؛الوأ
 : (انوك) ةيتيوكلا ءابنألا ةلاكو ماع ريدم طيمسلا فسوي دافأ

 نم ةلاكولا بتاكمو ةيمالعإلا تاسسؤملا نم ريثكل قارتخا كانه ناك فسألل»

 يف انيلسارم قحب تردص يتلا ةيئانجلا ماكحألاو « ةيندرأو ةيقارع تاميظنت لبق
 . «(كلذ حضوت بتاكملا ضعب

 : مالعإلا ةرازو ليكو يمورلا دمح دافأو

 ةيلحمل فحصلا مظعم ىلع ةمات ةرطيس ارطيسم ىقارعلا مالعإلا ناك فسألل»

 ضعب ىف موادي ناك الملا دماح تيوكلاب ةيقارعلا ةرافسلاب ىمالعإلا قحلملا نأ ةجردل

 فسأللو « يقارعلا مالعإلا ريزو نم لسرت تالاقملا ضعب تناكو « ًايموي فحصلا
 نأ قبسو « ةيرغم اياده مدقي ناكو . ةيلحلا فحصلا ضعبل ىلوألا تاحفصلا ردصتت
 . «عاضوألا ةئدهتب ىتأي درلا ناكو « ةرم نم رثكأ هطاشنل ةيجراخلا ةرازو انهبن

 : ةيجراخلا ةرازو ليكو نيهاشلا دجام ناميلس ديسلا لوقيو

 ىواشر لالخ نم ىقارعلا مالعإلل اهلك ابيرقت تنهترا ىتلا ةفاحصلل نكمي الأ»

 ريفسلا نم تبلط حايتجالا لبق ركذأ « لئاسولا لكو عيزوتو فحص ءارش لالخ نمو

 رهش وأ عيباسأ تس رمي ام انل اولاقو ءابدألا ناوخإلا نم ةعومجم انوؤاج نأل ىقارعلا

 2 طوغض انيلع نولوازي نيدعاق هللاو لح ىلإ انلصوو 2 قارعلا يف رمتؤم ىلإ انيعد الإ

 حابص خيشلا اوغلبو اوؤاج يلاتلاو . ناريإ ىلإ ةلامعلاب انومهتا انروضح انيلع رذعت اذإ
 : «عوضوملا اذه

 ةلاكو بتاكمو ةيمالعإلا تاسسؤملا نم ريثكل قارتخا كانه» نأ كلذ نم رهظيو

 صاللخإو ةمالس مغر ؛ ةيندرأو ةيقارع تاميظنت لبق نم (انوك) ةيتيوكلا ءابنألا
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 قارعلل 0 ليكي يتبوكل ا ناك» اضيأ 3 ا هذه ريكو تاحيصا

 :ينمألا قارتخالا ءايناث
 نع كلذو «تانريعو اهتاكرحت نعو تيوكلا نع ءيش لك فرعي قارعلا ناك»

 ةيسامولبدلا اهتفصبو ةيقارعلا ةرافسلا ملع تحت تيوكلا لخاد لمعت رصانع قيرط

 قارعلا تيوكلا تطعأ ةيناريإلا ةيقارعلا برجحلا ةرتف ىف هنأ كلذ ىف دعاسو

 ةهبجلا معدل حالسلا لابقتسال - يدمحألاو ةبيعشلا يف - ةيضرأ تاليهست
 . ةيقارعلا

 تاليهستلا هذه قارعلا لغتسا ف « سرحلا فقوت دعب تاليهستلا هذه ترمتساو

 هذهو « قارعلا ىدل تيوكلا ةيلصنق وأ ةرافسب رورملا نود تيوكلا ىلإ رصانع لاخدإل

 ريغتت تاعومجم ةروص يف تناكو « ةيركسع تسيلو ةيتارابختسا تناك رصانعلا
 نلع كيركلا تكسو: ةقئاتنلا ةعوفجلا ديم ةيردح ةعويشم را ىلع
 ضرتعت ملو كلذ

 طفنلا ريزو يريمعلا ديشر ديسلا هركذ ام ينمألا قارتخالل 0 حضوأ لعلو
 قدنف يف يدوعسلا طفنلا ريزو رظان ماشه عم ايرس اعامتجا دقع هنأ نم قباسلا

 رظان ماشه رداغ عامتجالا ءاهتنا دعبو « 1445١ وينوي 38 خيراتب تيوكلاب يسنجير
 اذه تاليصفت عيمج مهيدل نييقارعلا نيلوؤسملا نأ دجوف , دادغب ىلإ اهجوتم

 . يرسلا عامتجالا

 . «ةفاحصلاو ءابنألا تالاكو هلوانتت ملو يرسو نلعم ريغ ناك عامتجالا اذه

 ىلإ رفاسو تاعاس 5 يلاوح ياعم دعق» : عامتجالا كلذ نع يريمعلا لوقيو

 . تلصو اذه عامتجالا ليصافت نأب « نيقرتخم انك ةقيقحلا نحن سب» , «دادغب

 اهعضوو اهجاتنإو انرابآ ليصافت لك « هيلع بواجأ نأ عيطتسأ ام تلصو نولشإ

 وأ نييقارعلا نم اوناك ءاوس نيفظوملا لالخ نم نييقارعلا ىدل ةمولعم تناك

 .؟١ دال اس #خإ ا“ ةقلحلا «مشاغلا وزغلا ىلع اماع ١١ ىركذ» 2 ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج )1(
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 6 لوأب لوأ مهل نولقني أوناك ) يقارعلا ماظنلا ع نينواعتملا سانلا نم وأ نينيطسلفلا

 م انك نحنف

 : قارعلا ىدل تيوكلا ريفس هوحبلا مي ميهاربإ ديسلا فيضيو

 , انتالاصتا نمو انتاكرح نم ةكرح بيبد لك نوفرعي 6 يأ) مهنإ»

 ةيسامولبد اهنأ مكحبو ةرافسلا ملع تحت تيوكلا يف لمعت تناك ىتلا رصانعلا

 ةيوكلا ب لعلم ققارعلا بتاكل نف لمعت نقلا تفانعلا تناك هت ةيقنأ رضاع تناك
 تارابجتالا ىينلا كال ةلصنقلا وأ ةيسركلا ةراقتسلا ىلع رورلا نود رق امجد
 لحم نولحي فوس ءالؤه نإ لوقت ةمئاقب ابودنم ثعبت - ةيقارعلا - ةيركسعلا
 ام اقح مه له فرعن ال ءامسأو بتر اعبط , يضاملا رهشلا يف تناك ىتلا ةعومجملا

 . نولوقي
 ضرتفي الو , ةيقارعلا ةيركسعلا تارابختسالا نم يل يتأت تاركذملا نأب تئجوفو

 نإ مهل تلقو ةيقارعلا ةيجراخلا تبلطف , يركسعلا بناجلا عم لماعتت نأ ةيسامولبدلاب
 ؟ديرت اذام يل لاقف « عبتملا فرعلاو بولسألاب مظني نأ دب ال ءيشلا اذه

 ىلإ لطامي لظ « ةيجراخلا ةرازو قيرط نع زيفلا تاركذم يتأت نأ ديرأ تلقف
 يف مئاق قافتالاو « ةمهملا هذه تنأ ىلوتت نأ لبق اننيب قافنا اذه يل اولاق مث « ةرتف
 دولا اذهل ةقباطم تناك ةيتيوكلا رظنلا ة ةهجو نأ دقتعأو « رمتسي فوسو سرحلا فورظ

 0 !«ءىشلا اذه رمتساو

 ةيبرعلاةيموقلا:ةيبرعلاةمألا

 ١11٠ سطسغأ ١ موي ىف يتيوكلا ركسعملا ةلاح صخلن نأ عيطتسن اذكه

 : يه ةيسيئر تنين ةسمخ ب

 .؟١١57ال-خحإ ؛ ؛ ةقلحلا «مشاغلا وزغلا ىلع اماع ١7 ىركذ» « ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج )1

 .؟١ال-محإ 5 ةقلحلا «مشاغلا وزغلا ىلع اماع ١ا/ ىركذ»« ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج (؟)
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 : ًايناث

 ًاعبار

 . يسامولبدلا قيرطلاب ةمزألا لح ةلواحم

 . يسامولبدلا قيرطلا لقرعي دق يزازفتسا لمع يأ بدجت :

 نم لماك ملع ب تيوكلا يف يقارع ينمأو يمالعإ قارتخا دوجو : اسماخ

 وكلا يوكل تادازك
 ويلوي ١" يف ةيتيوكلا دودحلا ىلع ةيقارعلا دوشحلا مجح» نأ ىلإ ريراقتلا ريشتو

 . «ةليقثلا ةيعفدملا نم ةعطق ٠١ « ةبابد ٠١" « لتاقم فلأ ٠٠١١

 تناكف يركسعلا رايخلا دعبتست ةيتيوكلا ةدايقلا تلعج ىتلا ناببمألا امأ

 :مالا

 : ًايناث

 : اثلاث

 ” اعئاز

 ةيدودحسم ىلإ رظنلاب , ةنكمم نكت مل قارعلا عم ةيركسعلا ةهجاوملا : الوأ
 فالا ةينامث وزغلا ةيشع زواجي مل يذلا يتيوكلا شيجلا تاناكمإ

 . اهنم ىودج ال ةيراحتنا ةيلمع تناك ةهجاوملاف « لتاقم
 ةلود يأو تيوكلا نيب ةينمأ ةيقافتا يأ - تقولا كلذ ىف - كانه نكت مل

 تيغلأ دق ايناطيربو تيوكلا نيب ١95١ وينوي ١9 ةيقافتا نأ كلذ « ىرخأ

 1910/١. ةنس
 هذه بلج نكمملا نم ناك املء ةيبنجأ تاوقب تناعتسا تيوكلا نأ ولو

 ةماخض ىلإ رظنلاب بسانملا تقولا يف مئالملا عقوملا يف اهعضوو تاوقلا

 . ةيتيوكلا ةيقارعلا دودحلا ىلع ةدشتحم تناك ىتلا ةيقارعلا تاوقلا

 ::ةيرعلا ةمآلا) ابعينو ةموكح كاذنا تيركلا اهقيض تناك ىتلا راكفألا
 وحن هاجتالا عم ضراعتت تناك ىتلاو (زايحنالا مدع« ةيبرعلا ةيموقلا
 معدلا ةصاخ ةروصبو« ئجراخ يركسع معد بلط يعل يعسلا

 . يبرعلا ريغ يركسعلا
 ةعيرذلا هئاطعا مدع ىف ةبغرلاو « ىقارعلا ماظنلا ةراثتسا نم ةيشخلا : ًاسماخ

 ىلع ظافحلا ىفو « ةمزألل ىسامولبدلا لحلل ةصرفلا ءاطعإ ىف ةبغرلا : اسداس

 )١( ىركذ» « ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج ١٠7 ؟ ةقلحلا . «مشاغلا وزغلا ىلع اماع 7٠ 0-لا-/ا3٠٠١ .
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 هاري الان ويسمي. طريق .ةيساملا !ةلسسأ د مابا د يا ةديسانيملا 11 سيلا
 ا وفعل تدم 3 هموم 900 .٠ 100 يطب هلع هلل --: ديول

 0 او رار تم الا عيب علا كاتس ”انضواف
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 8 5 9 1 اهل : روسي اسلوب سم
 مشت لبر هالنفإل لل ةلليديلب .ققإ جسم عيسلالا # ىريتاق# كاريس قاسم لوطا رج يمال اب

 895+ ةفقا ل185 مرارا سيمطلا
 يجو و وع سوس جوس جس سدي دوس وس سام وجوب جب ديب وجوجل بباب لاو دج اعدل وجدججسو دعم ديوب دوبسم دوس وس دس وسي سل 00111 0 200 ا ل ا ا لا

 قارسصلا ع ءىراطملا فالخلا ءاوتحال ةسيدوعسلا دوسهجلل ىنيوك رسب دقت

 .  يسيراتلا اشم لح 0 ا مماقس#
 اةيضالا لبق ةليفق

 نيلوطسالا ابق هلكبتتسا لد نظولا ضيف ىلا دتبوع سلا ميم #

 مالا سار ملف جد” همس راب ا

 ١11٠ سطسغأ نم يناثلا يف ةيتيوكلا فحصلا نيوانع

 (ةيتيوكلا سبقلا)
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 كرحتلا اذه دناست ىتلا ةقيدصلا ةيبرعلا لودلاب تيوكلا تاقالع

 نأ نم فوختلا ىرخأ ةرابعبو « هب لوبقلل تيوكلا ىلع طغضتو يملسلا
 . ةيجيلخلاو ةيبرعلا لودلا رئاس نع تلزعنا دقو اهسفن تيوكلا دجت

 لودلا ةعماج قاطن يف كرتشملا يبرعلا عافدلا ةيقافتا ةيلاعف مدع : ًاعباس
 ىلع « اهئاضعأ نيب نواعتلا ىخارتو اهتاذ ةعماجلا هذه فعضو « ةيبرعلا

 ؛ ؟!1هينناق ميركلادبع ةمزأ ءانثأ ١95١ ةنس لاخلا فالخ

 رودلا اذهب فرشن نأ نم انمرح
 تلماعت يذلا ىثراكلا يولسألا ىلإ ةعمتجم طاقنلا هذه تدأ « لاحلا ةعيبطب

 تاوقلا تأدب دقف « 1440 سطسغأ نم يناثلا ثادحأ عم ةيسايسلا ةدايقلا هيف
 هجاوت ملو « مويلا كلذ نم ىلوألا تاعاسلا يف ةيتيوكلا دودحلا قارتخا يف ةيقارعلا

 يقارعلا سيئرلا دكأ دقو « يتيوكلا شيجلا تادحو نم ةيدج ةمواقم يأ تاوقلا هذه

 لالخ ءاج تيوكلا وزغ مامتإ ناو ؛ تيوكلل ٍيقارعلا وزغلا ةطخ عضو نم وه هنا»

 قرغتسي الأ بجي ناك هنا مادص لاقو « ًافلس اردقم ناك امك ةعاسلا فصنو نيتعاس
 ناودعلا دص ىلع ةيتيوكلا تاوقلا ةردق مدع بابسأ نعو . ("7«ةعاس نم رثكأ رمألا

 دلاخلا رباج نكر قيرفلا -وزغلا ءانثأ - يتيوكلا شيسجلا ناكرأ سيئر بئان لوقي
 : حابصلا

 «رطخلل هبن نم لوأ تناك اهنأو « ةيركسعلا تارابختسالل ةطقن الوأ لجسن»

 لاقو « يللبرغلا مدقملا يب لصتا ابيرقت ءاسم ١١ ةعاسلا م7١-1440-١ ءاسم ىفف
 تيوكلا مهتت ةيبرعلا لودلا ةعماج ىلإ عفرت فوس ةيقارع ةركذم كانه نا يل

 قارعلا فقوم ىف ًاريبك الوحت لثمت ذإ , اهءارو ام ةركذملا هذه ءارو ناو « ةلطاب تاماهتا
 . «تيوكلا نم

 ليحتسملا نم هنأ تركذو « ةركذملا نأشب اهتغلبأو ةيسايسلا ةدايقلاب تلصتا دقو»

 (فالخ ىلع) وأ (دض) ىلإ (عم) نم ةأجف قارعلاو تيوكلا نيب ةقالعلا لوحتت نأ
 : («يقارعلا ماظنلا هيلإ ىعسي نيعم فده كانه نوكي نأ نود

 )١( ىركذ# ؛ ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج ١7 ال ا"١ ا" ةقلحلا «مشاغلا وزغلا ىلع اماع لا١ :5 .

 خيراتلل نيسح مادص ةداهش . دادعإلاو ةمجرتلا ةنجل )س( « ص١" .
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 ينءاجو « هتذختا يذلا ءارجإلاب تغلبأو , تازاجإلا فاقيإب ةيقرب تلسرأف»
 ءارجإ يأ دّيقت ةيسايس ةكرعملا هذه نا ىل ليقو « تناك امك ةلاحلا ديعأ نأب رمألا

 نودشحي مه « ةيدعاصت ةلحر يف اموي 1١ ىلإ ١ ةرتتف تّرم « هيف رت يركسع
 تاعامتجا يف عمتجن امدنع اننأ هلمعن ام لكو « انكاس كرحن مل نحنو « نودعصيو
 وهو ءيش لقأ ء ائيش لمعن نأب انل اوحمسي نأ مهيلإ بلطنو « انريراقت عفرن ةدايقلا

 كانه تناك نكلو « دالبلا لامش ىف نوكتي يذلا لئاهلا دشحلا اذه مامأ فوقولا

 وأ شرحتلا مدعب ةيسايسلا ةدايقلا غلبت ةقيدصو ةقيقش لود نم ةريثك تاهيجوت
 . مهل ةعيرذ كلذ ذختي ال ىتح نييقارعلا ةراثإ هنأش نم ءارجإ ذاختا

 يغبني امب انم ىردأ ةيسايسلا ةدايقلا له : لءاستنو هيف حّرصن عضو ىف انحبصأو

 انيطعأ دقو « ثدحيس ائيش كانه نأ نم نيقي ىلع اعيمج انك اننكلو ؟هذختن نأ

 نم تارتموليك ةرشعلا لتحي فوسف ائيش لعفي مل اذإ قارعلا نأب ازاجيإ ةدايقلا

 ىمرم تحت نوكتسو ةطقاس حبصتس تيوكلا نأ هانعم اذهو» ؛ «ًالامش دودحلا

 تيوكلا لالتحا وأ رتم لالتحا وه يسايسلا موهفملاب تيوكلا لالتحاف» « «نارينلا

 . «لكك

 مل «ودعلا» ةملك ىتح « نييقارعلا اوريشت ال : ًاحضاوو ًاحيرص درلا ناكو»
 . ةلباقملا ةهجلل ودعلا حاطصم عضن يركسعلا حلطصملا يف اننأ ملعلا عم « لمعتست
 ةدايقلا تناك تاعامتجا "وأ ه لالخو» ؛ «حلطصملا نع ىتح نيضار اونوكي ملف

 , انتاركسعم لخاد ىتح راشتنالا لقألا ىلع « ابجاو ىطعت نأ ىلع ٌرصت ةيركسعلا

 ءاوللا نم (وت لإ) ةنيعم خيراوص كيرحت انبلط ىلع قفاوت ةيسايسلا ةدايقلا نكت ملو

 ال نأ بجي « ةرايس ىلع خوراص ىتح الو ليقو « كلذ ضفرو « ” ءاوللا ىلإ 6
 . «كرحتت تيوكلا نا لوقلل نييقارعلل ارذع ىطعت

 ضفضو»ةةمزلر ناو هيفي رم لعرب نأ :ضانملا دعس نيقانا لوقا زك يفك انأولا
  هلدعت مل اننأو . ةحضاو قئاقحلا نوكت ناو ىولطملا نأ ريغ « قحلا اذه هبلسن الأ

 : (70١ببسلا وه يسايسلا رارقلا نكلو

 : 94 - ه9 ص « تيوكلا ريرحتو روسجلا ةكرعم « رورسلا ملاس نكر ءاوللا )1

 ضف



 : نطولا ةديرج عم ةلباقم يف دلاخلا رباج قيرفلا فيضيو

 دادعتسا ةلاح يف نكي مل هنأل .« يتيوكلا شيجلا قحب ةلوبقم ريغ رايهنا ةملك»

 تاوقلاف « رايهنالا وأ راسكنالا تاجرد نم ةجرد يأ هيلع قبطنت نأ نكمي ىتح

 2١9494٠ سطسغأ نم يناثلا يف وزغلا ةيشع يف الإ لاتقلا رماوأ ملتست مل ةحلسملا

 . احابص - ءاسم ؟,١7 ةعاسلا ىف اًديدحتو

 تناك « ةقيقد ١" دودح يف وهو « تادحولا ىلع ميمعتلل مزاللا تقولا ةفاضإبو
 ةثلاثلا ةعاسلا دودح ىف ةفلتخما ةيركسعلا تادحولا لوانتم ىف ةيلعفلا لاتقلا رماوأ

 نامل ةيزبلا اك تاكلظصم اهارقل تلح امه يقن نأ نك ال ةللاةلووب اقتانتم
 تماقو ىلاتقلا اهدادعتسا تاجرد تذختا ةحلسم تاوق ىلع اهقالطا نكمي هذهف
 نم يناثلا يف ثدح امب يتيلوؤسم لمحتأ ةيركسع ةدايقكو ودعلا ةهجاومل حاتفنالاب

 . 11«تايلوؤسملل دودح كانه نكلو ؛ سطسغأ

 : لوقيف يطشلا هللادبع حلاف نكرلا ءاوللا امأ

 اهللخت « ةيتيوكلا دودحلا ىلع ةيقارعلا تاوقلا راشتنا أدب م1١-940/-14 ذنم»

 مدعو ةلاحلا ليزنتب رمأ ردص نكلو « نيزاجملا ةوعدو يتيوكلا شيجلا نيب ةلاحلا عفر

 : نيراع هوعد (؟)(. اجلا

 : نازولا دلاخ دمحأ نكرلا ديقعلا لوقيو

 ةفاك نم يتبيتك ةئيهتب تمق - ةئدهتلا نم مغرلا ىلع - ينم ىيصخش ءارجإب)

 قودنص ىتح ىضارغأب اهتلمحو تانحاشلاو يراوللا تأبع دق تنك « ةيرادإلا رومألا

 مل يتلا ةريخذلا ادع ام ةزهاج ةيرادإلا رومألا تناكو .« يعم هتلمح دق تنك جلثلا

 ةئبعت امأ اعاتب ىلاوح قرغتست ةبابد ةئبعت تناكاو؛ ( هنم رمأب الإ ةريخ لا

 نيزاجم ركسعملاب سانلا رثكأ ناكو ؛ تاعاس رشع يلاوح قرغتست تناكف تاعردملا

 )١( ىركذ» « ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج ١7 ةقلحلا , «مشاغلا وزغلا ىلع اماع 81١ , 7-/1-/ا3١١ ,

 ) )0ص . تيوكلا ريرحتو روسجلا ةكرعم , رورسلا ملاس نكر ءاوللا ١, .
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 دحاو لك مهدوهج نوفعاضي ركسعملاب نودوجوملا ناكو , ركسعملاب مهضعب قحتلا دقو
 (١)0ةرشع نع

 : يتيوكلا شيجلا فده نع شاشخلا ليلخ دهف دعاقتملا ديقعلا لوقيو

 ةعاس ١5 ةدمل ىقارعلا شيلا فقوب ةلودلا نع عافدلا ةطخب نيبلاطم انك نحن»

 ةفاك رافنتساو ةيلودلاو ةيبرعلاو ةيميلقإلا تايوتسملا ةفاك ىلع كرحتلا اهلالخ نكي

 ةزيملا هذه نم انمرح اننكلو ) ضوافتلا ةيناكمإ ريفوتو ناريخلا كرحتو ةلودلا تاقاط

 00 اهب ءافولا لجأ نم لمعن هلك انرمع انشع يىتلاو انتاناكمإ يف تناك يتلا
 نم انمرحو 0 هب 00 0 انمسقأ 00 ديلا 0 0 يف انيلع نكرر 57

 ا 0-5 ىف كلذكو

 تاوقلا لوخد دهشم فصيف رديح ىلع دمحم الم ىلع نكرلا ديقعلا امأ

 | ْ : ىتآلاب ةيقارعلا

 دادعأب اندادعأ تنروق اذإ راحتنا ةباثمب لفاحجلا هذه هجو ىف انفوقو ناك»

 تاوقلا هذه نأل ًاريثك انتمدخ فورظلا نأ انيلع فقوملا لهس يذلا نكل « نييقارعلا

 "م وانستلاب اهيل رماؤ ألا ففاك ةيدانلا

 : ةهجاوملا نع يطشلا هللادبع حلاف نكرلا ءاوللا لوقي ًاضيأ
 تطقسأ لقو ةيقارعلا تارئاطلا عم ةيتيوكلا تارئاطلا قةيكشنما حابصلا يف

 ةيقارعلا تاوقلا عم ةيتيوكلا تابابدلا تكبتشا امك ؛ودعلا تارئاط نم ًاددع
 فادهأ لإ يضم امنإو انتاوق نم هل ضرعتت ال مامتها يأ رعت مل ىتلاو ةمدقتملا

 د ةموسرم

 )١( 9ا/ص . تيوكلا ريرحتو روسجلا ةكرعم « رورسلا ملاس نكر ءاوللا - 48 .

 ) )9تيوكلا ريرحتو روسجلا ةكرعم .رورسلا ملاس نكر ءاوللا « ص٠١4 .

 . 45ص « تيوكلا ريرحتو روسجلا ةكرعم , رورسلا ملاس نكر ءاوللا ()

 . /6© ص . تيوكلا ريرحتو روسجلا ةكرعم , رورسلا ملاس نكر ءاوللا (:)
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 نيمألا ملاسملا ءريغصلا دلبلا
 تاعيوس « ةليلق تاعيوس لالخ تيوكلا ىلع ةرطيسلا نم ةازغلا نكمت اذكه

 لك زهت ةباهم دهشملا كلذل ناك « ىسايسلا لالقتسالا نم ةنس 76١ اهيف ترثعبت

 ناسل ىلع تاظحللا هذه فصو ىتأي نأ ردقلا تايرحخخس نمو « نادجوو لقع يذ
 : هتاركذم ىف بتك يذلا لالتحالا دونج دحأ

 : اهلهأب ةليمجو « اهتعيبطب ةليمج « ةليمجلا ةنيدملا هذه « تيوكلا يف انه يننا»
 نوفقوتي امدنع مهنإف « لاوحألا مهيلع تريغت نكلو مهتعيبطب نيملاسم سانأ اهلهأف

 نكلو انيف ابح سيل كولماجيو ليمجلا مالكلاو ةدوملا كل نودبي ةرطيسلا يف شيتفتلل
 تنك ولو يعيبط رمأ اذهو « انئامد نم اوبرشل مهديب رمألا ناك ول نكلو ء انم افوخ

 نم نوجرخي مهتيأر انه . . مويلا « انل هونمتي يذلا اذه نم رثكأ تلعفل مهناكم

 . بيدارسلا يف انمأ رثكأ نكامأ ىلإ اوبهذيل مهتعتمأ نم فخ ام نولمحي مهو مهرايد

 رعذلا مههوجو ىلع ىرت « ةقفشلاب مهل ملاظلا بلق نكي مهئاسنو مهلافطأ عمو مهنا
 . 17 «مهيمحي هللا « ريبكلا

 خيشلا نإف « ناودعلا دص ىف ةيسايسلا ةدايقلا لشفو « ةمدصلا لوه نم مغرلابو

 ىلع ريمألا ومس رابجإو « نامسد رصق ىلإ هجوتلاب ميكح رارق ذاختا نم نكمت دعس
 دودحلا هروبع روفو « ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا عم اهدودح ربع تيوكلا نم جورخلا
 تيوكلا ةنيدمب لاصتالا لواحي وهو هتلود وحن فلخلا ىلإ رظني لظ»و « ةظحلل فقو
 مكحأ دقف « هًّرسيل نكي مل اهيف يرجي ناك ام نأ الإ « ")كانه يرجي ام ةفرعل
 ٍ . ةيركسعلاو ةيندملا اهقفارم لكب دالبلا ىلع مهترطيس ةازغلا

 : ايدانم هبعش ىلإ حابصلا ملاسلا هللادبعلا دعس خيشلا توص ءاج حابصلا يفو

 يفولا انبعش ءانبأو ميظعلا يتيوكلا بعشلا اهيأ»

 ٍ يتاوخأو يناوخإ
 اوزغ هجاوت « مالسلاو ةبحملا تيوك نإ « ةبيصع اتاقوأ هجاوي زيزعلا نطولا نإ

 رداغ ناودعل ضرعتت « مالسإلاو ةبورعلا تيوك نإ « مالسلاو ةبحملا ءادعأ نم ايشحو

 ناكو « مهتنحم يف « مهعم فرشب انفقو ءانل ةوخأ نم هثودح عقوتن ًادبأ نكن مل

 . 9١ص « ةعبارلا ةعبطلا « يقارع يدنج تاركذم يف ةءارق « يطعملادبع فسوي . د )١(

 . ١3ص ؛ ةثلاثلا ةعبطلا « ضوعلا دلاخ ةمجرت « لخادلا نم ةكلمملا ء يسيل تربور (؟)

7/ 



 ةمألا ىلع ناودع دصل ال « ةنمآلا انرايد ىلإ مهتابابدو مهشويج اولسرأ نأ انؤازج

 ىلإ مهتاعردمو مهلفاحج اولسرأ , اهئاسنو اهلافطأو تيوكلا ءانبأ وزغل لب « ةيبرعلا
 تناك يتلا هضرأ ىلع مدلا نوكفسي « نيمألا ملاسملا « ريغصلا دلبلا ء تيوكلا عراوش

 ١ نيملسملاو برعلا عيمجل ) شياعتلاو يخأتلاو مالسلا ضرأ ٠ امئاد

 ظ يتاوخأو يناوخإ
 ورغلل ةمشاغ تاالواحمو ؛ ةيساق انحم ليوطلا اهخيرات ربع تيوكلا تهجاو دقل

 لهأ كسامتبو؛ هتياعرو هتيانع ميركو هللا لضفب ) لشفلاب تعءاب اهلكو؛ ناودعلاو

 . ةبيطلا اهضرأ ليبس يف توملل مهدادعتساو مهمحالتو تيوكلا

 يتاوخأو يناوخإ
 ) مهباقعأ ىلع ةأزغلا نودريو ناودعلا تودصي لساوبلا مكشيج لاجر نإ

 اهيمحنو ةبيبح لا انتيوك نع عفادن ادسلاو ابلقو ) ةدحاو ادب مهئارو نم يا فقنلف

 لبقتسمو 2 اندودج ىوثمو ) انئابأ نطومو ) انتريد نع عفادن ) انبولقو انحاورأب

 دالبلا ريمأ ومسلا بحاص ةرضح اندئاق ءارو هدييأتو هللا نوعب ىضمنسو « انلافطأ

 رهطن ىتح « ةبيبحلا انتيوك نم ناكم لك ىف مهبراحنو نيدتعملا درن « هللا هظفح

 . نيرساخ مهباقعأ ىلع مهدرنو مهتنايخو مهردغ نم ةبيطلا انضرأ
 انناوخإو ( انعم نرعلا انناوخإف ) نيدتعملاو ناودعلا دص ةكرعملا ىف اندحو انيشلو

 تيوكلا ىلع مشاغلا ناودعلا نيدي انبناج ىلإ فقي هلك د ءانعم نوملسملا

 منو اوُنْرَحَت الو اوُنهَت الوط مركلا هباتك يف لئاقلا وهو انعم هللا: اهي ١ اعيمج ءالؤه قوفو

 ٠ كانَ 4 َنوُبلقْنَي ِبَلقْنُم ي أ اوُمَلَظ َنيذْل ملعيسو# « ذات قي 4 َنِنمْؤُم منك نإ َنوَلْعَألا

 . «هتاكربو هللا 21220

 عيباسأ ةعضبوأ ...مايأ ةعضب

 : يلاتلا نايبلاب تيوكلل هوزغ ررب دقف « قارعلا امأ

 ترام س»

 4 قهاز وه اَذِإف هْعَم هعمْدَيف ُدّيَف لطاَبلا ىَلَع قحلاب فذقت لب#

 ْنَقَدَص
 املعتملا

 ةرد اي« ميظعلا يقارعلا بعشلا اهيأ .. . ربكأ هللا ... ربكأ هللا . . . ربكأ هللا

 ا



 نأب نونمؤملا ىرايخلا ا اهيأ٠ مهسوؤر لاقعو مهرادتقاو مهتزع زمرو برعلا جات

 سندلا نأو « اميرك ازيزع ادحاو نوكي نأ يغبني اهلاح نأو « ةدحاو ةمأ برعلا ةمأ

 لدعلا ناك !مثيح سانلا اهيأ . مهاياونو مهفوفصب لصتت الأ بجي ردغلاو ةنايخلاو

 ا مكنديد فاصنالاو

 ئدابملاو ميقلا اوبناج نأ دعب هناوعأو تيوكلا نوراقب ضرألا هللا فسخ دقل

 فرشو « ةيموقلا ىناعملاب اوردغو اوناخ نأ دعبو « سانلا نيب دوستل هللا اعد ىتلا

 رارحألا هللا ناعأف . ًاضيأ برعلا عمو سانلا نم مهرمأ نولوتي نم نيب ةقالعلا يناعمو
 ةينويهصلا تاططخم ىف علاضلاو تيوكلا يف نئاخلا ماظنلا اوضوقيل فوفصلا نيب نم

 . . . ىده مهدازف مهبرب اونمآ ةيتف مهمكح ماظنب حاطأ نأ دعبو « ةيبنجألاو

 معدلا ميدقتل قارعلا يف ةدايقلا ةزيزمعلا تيوكلا ءانبأ نم '١ذرارحألا دشان
 تيوكلا نوؤش يف جراخلا نم لخدتلا هسفن هل لوست نمل لامتحا يأ ءردل ةدناسملاو

 ءانبأ بيصي ال ىكل نمألا بابتتسا ىف ةدعاسملا انودشانو ءاهيف ةروثلا ريصمو

 | ا . ءوس تيوكلا

 «ةتقؤملا ةرحلا تيوكلا ةموكح» بلطل ةباجتسالا ةروثلا ةدايق سلجم ررق دقو

 . مهسفنأب مهنوؤش اوررقي نأ تيوكلا ءانبأل نيكرات . ساسألا اذه ىلع اهعم نواعتلاو

 دقو « كلذ «ةتقؤملا ةرحلا تيوكلا ةموكح» انم بلطتو لاحلا رقتسي املاح بحسننسو

 . .. عيباسأ ةعضب وأ مايأ ةعضب كلذ ىدعتي ال

 تاالوطبلاو ةيسداقلا بعش « قارعلا بعش لك ةدارإو توصب نلعن اننإ

 . اهل يوقلا ريهظلا ىبعشلا شيجلاو . اهفونص لكب ةحلسملا انتاوق نأب ءداجمألاو

 ةبورعلابو هللاب عزعزعب ال ناميإب ةدنسملا ءوافلا ىلإ وخاز نم قارعلا بعش ريهامجو
 نونوكيس . برعلا ءافرشلاو نيلضانملا لكو ةيبرعلا ةمألا ريهامج لك مهقمع يفو
 . . .رسكُي الو رسكُي يذلا ذالوفلا نم افص

 نمو: بألا فارغا نمي لعجشمو:# قالبصتلا ةييق هل كوست نأ كلذ نلس اذإ
 .ردغلاو ورغلا ةوهش هكرحتو , ناودعلا هسفن هل لوست نم لكل ةربقم ةزيزعلا تيوكلا

 . «نوئساخلا ًاسخيلو « ربكأ هللاو ءرذنأ نم رذعأ دقو

 )١( «نينثإلا نيواود» كارحو تيوكلا ىف ةيسايسلا تابارطضالل قارعلا لالغتسا انه حضاولا نم 5

 يأ نواعتي مل ثيح وزغلاب كارحلا اذه زومر عولض مدع وه اضيأ حضاولا نكل « تيوكلل هوزغ ريربت
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 لصالا ىلإ عرفلا ةدوع

 عيمج نم ةمتاق 56 تر :: تيوكلا ىلع ةليقث مويلا كاذ ثادحأ تّرم

 ةفيكو ايناما ديحيرب يرفق ىلع اعف يلودلا عمتجملا مامتها ناك ثيح . تاهجلا

 قارعلا ةيضق دنست ةيكيرمألا ةرادإلا لعج ام اذه «رارقلا اذه تاعبت ةجلاعم

 . كلذ نم مغرلابو . ةيكيرمألا ةيجراخلا يف «يناثلا فصلا يفظوم» ىلإ هتاديدهتو

 كرحتلاب ؛ نيرخآلا عم نواعتلاب امإو اهدحو امإ , موقتس» اهنأ ةدحتملا تايالولا تنلعأ

 1 نأل اديرف افقوم كلذ ناك . تيوكلا نم يقارعلا لالتحالا جارخإ نامضل

 مرر تايعرتس ناكر نمأب ةمئاق تامازتلا اهيدل نكي مل ةدحتملا
 يناغلا يف ديلا سلجم ردصأ 00 1 تيرا مب يدج يكيرمأ مامتها ىلإ

 : ىلع صني يذلا 55١ هرارق ١440 سطسغأ نم

 ؟ يف تيوكلل ةيقارعلا ةيركسعلا تاوقلا وزغ هعزج ريثي ذإ « نمألا سلجم نإ
 | 19351 نسطيسعا >؟نآ

 يقارعلا وزغلاب قلعتي اميف نييلودلا نمألاو ملسلل قرح دجوي هنأ ررقي ذإو
 . تيوكلل

 . ةدحتملا مألا قاثيم نم 40و 79 نيتداملا بجومب فرصتي ذإو

 . تيوكلل يقارعلا وزغلا نيدي عا

 عقاوملا ىلإ طرش وأ ديق نودو اروف هتاوق عيمج قارعلا بحسي نأب بلاطي -؟

 . ١94١٠ سطسغأ - نآ ١ ىف اهيف دجوت تناك ىتلا

 امهتافالخ لحل ةفثكم تاضوافم يف اروف ءدبلا ىلإ تيوكلاو قارعلا وعدي -*
 ةعماج دوهج صاخ هجوبو . ددصلا اذه ىف ةلوذبملا دوهجلا عيمج - ديؤيو

 اد لودلا
 نامضل ىرخأ تاوطخ يف رظنلل ءاضتقالا بسح ةيناث عمتجي نأ ررقي -

 . رارقلا اذهل لاثتمالا

 حمست نلو ىلخاد نأش وه تيوكلا ىف لصحي ام نأ ةيقارعلا تاطلسلا تنلعأ
 ليكشت نع نلعأ ١14١0 سطسغأ نم عبارلا يفو « هيف لخدتلاب ةيجراخ ةهج ىأل

 )١( 56ص 48ص « يربات يناه ةمجرت . مكحلا نف « سور سيئنيد .
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 نم ةينامثو ىجافخلا ىلع نيسح ءالع ديقعلا ةسائرب «ةتقؤملا ةرحخلا تيوكلا ةموكح»

 ةيقارعلا تاطلسلا تنلعأ مث « يتيوكلا شيلا رصانع نم ءالؤه عيمج ناكو « هقافر
 دوعيل . سطسغأ نم نماثلا يف قارعلا عم جامدنالا ةتقؤملا تيوكلا ةموكح بلط نع

 . قارعلل ةرشع ةعساتلا ةظفاحملا تيوكلا حبصتو «لصألا ىلإ عرفلا»

 تيوكلا همسا ءيش كانه دعي مل

 « ةيادبلا ذنم ةحضاو ناودعلا اذه ملاعلا اهيف هجاويس ىتلا ةقيرطلا نكت مل
 نازيم يف حابرألاو رئاسخلا ثيح نم ىرحخألا نع فلتخت ةلود لك تاباسحف

 ةداعإب تأدب ؛ ار اهل تيوكلا مض ىف ةيقارعلا ةموكحلا تحجن نأ دعبو « حلاصملا

 نم ري رعلادبع نب دهف كلملا دكأت دقو « ةيدوعسلا ةيتيوكلا دودحلا ىلع اهتاوق ميظنت

 0 هيلع ضرع يذلا ىنيشت ك يد يكيرمألا عافدلا ريزو عم هتاثحابم لالخ كلذ

 دقو « ةيدوعسلا دودحلا 0 ل ةيقارعلا تاوقلل ةيعانطصالا رامقألا اهتطقتلا

 : ًالئاق روصلا هذه ىلع فوكزراوش نامرون لارنجلا قّلع
 دعتست ةفقاو تناك . يقارعلا شيجلا يف تادحولا لضفأ ودبت امك هذه»

 مهيملعم نم اهوملعت يتلا ةقيرطلا ىلع زيهجتتلاو « دوقولا 0

 نوكت دق . ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا لالخ اهسفن عيمجت ديعت اهانيأر دقل . ا

 تناك يعافد عضو يف نكت مل أدبأ اهنكل . نوكت ال دق وأ موجهلل ةدعتسم

 . «بونجلا هاجتاب تابابدلا

 : دهف كلملا 01 ىنيشت كيد ثدحن مث

 « لحرنسف اندالب ىلإ ةرداغملا اثم بلطت امدنعو . ىتأنسف ء 0 انم تبلط اذإ»

 ا 7 دعاوق بلطن نل

 : لاقو ضرعلا اذه ىلع يدوعسلا دهعلا ىلو زيزعلادبع نب هللادبع ريمألا ظفحت

 . «رارقلا ذاختاب لاجعتسالا مدع ىف نيرذح نوكن نأ بجي »

 رارقلا ذاختا يف اولجعتسي مل» ءرخاس لكشب دهف هيلع در «نييتيوكلا لثم»»

 . «تيوكلا همسا ءيش كانه دعي مل نآلاو

 . هللادبع رصأ « «تيوك كانه لاز ام»

 نم اهريغو ةرهاقلاو ندنل قدانف فرغ نم فلأتت» ,« دهف هيلع در . «اهقطانمو»

 . «نكامألا
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 مث , مهتقفاوم كلملل نودوجوملا ءارمألا ىطعأو « هللادبع ريمألا انه ملستسا

 (يكوأ) , ةيزيلجنإلا ةغللاب ةديخولاو ىلوألا هتملكب ملكتو ينيشت ىلإ كلملا تغتلا

 , (١)2كلملا لاق

 سطسغأ نم عساتلا نم ًارهظ ةيناثلا يف ةمألل هباطخ يف دهف كلملا نلعأ اذكه
 تدبأ ىتلا ةقيدصلاو ةقيقشلا لودلا ةيقبو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل هركش نع

 ةيروهمج تنلعأ يلاتلا مويلا يفو « ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نع عافدلل اهدادعتسا
 لاسرإ ىلع اهتقفاوم نع ةيبرغملا ةكلمملاو ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلاو ةيبرعلا رصم

 . رمألا مزل نإ تيوكلا ريرحتو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نع عافدلا يف ةكراشملل اهتاوق
 نم رشع سماخلا يف نلعأف « هتيدجو فقوملا ةروطخ يقارعلا سيئرلا رعشتسا

 هذه تناكو « ةيناريإلا ةيمالسإلا ةيروهمجلا هاجتا «ةين نسح» ةردابم نع سطسغأ

 : يه ةيسيئر طاقن ثالث ىلع دمتعت ةردابملا

 ميسرتل ئدابمو سسأ نم هنمضت اموا41١/ه ماعل رئازجلا ةيقافتاب قارعلا رارقإ ١-

 . دودحلا

 نم ًارابتعا دحاو بناج نم ةيناريإلا ىضارألا نم ةيقارعلا تاوقلا باحسنا -؟
 8-15-:1١99.

 0 خيراتلا يف برحلا ىرسأ عيمجل لماشلا يروفلا لدابتلا ءدب -

 - تدجو نإ - بساكم نم هققح ام لك نع ىقارعلا ندسترلا لزانت اذهبو

 لوبق مدع ةيسيئرلا اهبابسأ دحأ ناك يتلاو « ناريإ عم تاونس ىنامشل هبرح لالخ

 . رئازجلا ةيقافتا طورشب قارعلا

 ةيبرعلا بوعشلاو تاموكحلا فقاوم

 جورخلا ىلع هرابجإو قارعلا ىلع قييضتلل ىلاوتت نمألا سلجم تارارق تناك

 ىلع يداصتقا راصح ضرفب يضاقلا 57١ رارقلا سلجما ردصأف « تيوكلا نم

 هذعب نمو « قارعلل تيوكلا مامضناب فارتعالا مدعب ىضاقلا 5517 رارقلا مث ١ قارعلا

 . 77ص « ةثئلاثلا ةعبطلا ..ضوعلا دلاخ ةمجرت ؛ لحخادلا نم ةكلمملا ىسيل تربور )1(

 . 37ص « قارعلا هاجت ةيتيوكلا ةيجراخلا ةسايسلل ةيميلقإإلا تارثؤملا ؛ قوزرملا ديز لالط )١(
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 . ةلع بناوج نم ناودعلا اذه نيدت ىتلا "ا/ا/ ىلإ 5554 تارارقلا

 لودلا صعب فقاوم ثءاح«ب ناودعلا ةنادإ ىلع ىلودلا عامجإلا اذه معرو

 سطسغأ نم رشع يناثلا يف يقارعلا سيئرلا لواح دقف « ئجافم وحن ىلع ةيبرعلا

 قاروألا طلخ كلذبو « نيطسلف نم «ليئارسإ» ياحسناب تيوكلا نم هباحسنا طبر

 كلملا يندرألا لهاعلا ناك « ةيضقلل ةيعقاولا لولخلا نع ةيبرعلا بوعشلا هابتنا تتشو

 يتيوكلا دفولل هفقوم ررب دقو . تيوكلل يقارعلا وزغلل نيديؤملا لوأ لالط نب نيسح
 : ةيلاتلا طاقنلاب لالتحالا لالخ هراز يذلا

 تلهاستو هبلط يذلا لاملا مادصل تعفدو نويدلا تطقسأ تيوكلا نأ ول ١-

 ةدعاسملا ابلاط تيوكلا راز نيح وزغلا لبق اهب لموع يتلا ةلماعملا نم اكش ١-
 ذفنتو تاعماجلا ينبت اذامل (معز امك) هل ليق دقف يندرألا داصتقالا شاعنإل

 ؟ةيمنتلا جمارب

 : ةيتيوكلا فحصلا ىف حيرجتلا تالمح نم اكش -؟

 ةريزجلا يف يبنجألا دوجولا ضفرو تيوكلل يقارعلا حايتجاالا ضفر - 4

 . ةيبرعلا

 . 17تيوكلا ىلإ ةيعرشلا ةدوع بوجو -ه

 هفقاوم نكل « ىتيوكلا دفولا عم هعامتجا ىف ندرألا كلم فقاوم هذه تناك

 ةكلمملا لعج ام اذهو « هوزغو قارعلا نع عافدلا يف ةسارش رثكأ تناك ةيعقاولا

 ةموكحلا بلاطتو « ندرألا ىلإ يدوعسلا طفنلا خض فقو ررقت ةيدوعسلا ةيبرعلا

 ةيدوعسلا ةكلمملا تماق امك « يدوعسلا لورتبلا ةميق رالود نويلم 45 عفدب ةيندرألا

 7 فانرلا ناشد اسنامرارو هتك

 تناك تيوكلاف « يندرألا هريظن نم ريثكب أوسأ ناكف ينيطسلفلا فقوملا امأ

 ىف ىنيطسلف فلأ 4٠١ ب اهدادعأ ردقت ىتلا ةينيطسلفلا ةيلاجلل ىلوألا ةنضاحلا

 )١( 514ص « (ةيثحب ةودن) تيوكلل يقارعلا وزغلا « ةفرعملا ملاع ةلسلس .

 نطولا ةديرج (؟) الكويتية  8-9-78 . 7١١١ص .

 ىف#



 تافرع رساي ةدايقب «ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم» تقلطنا تيوكلا نمو. ماعلا

 باحسنالاب تيوكلا نم باحسنالا طبرب نيسح مادص تاردابم» فصو يذلا

 حيحصلا لحلا راطإ يف ةمظنملا عضتل تءاج اهنأب « نانبل نم يروسلاو ىليئارسإلا
 ةلئاعلا لخاد ةيعامتجالا ةلادعلا قيقحت ىلإ فدهت وزغلا ةيلمع نأ امك فرشملاو

 ةيعجرلا ةمظنألا طوقسب يدانت ةمراع ةيبعش ةضافتنا ىلإ هنايب اعدو . ةيبرعلا

 5 (١)(ةنئاخلاو

 اهبودنم فقاوم لالخ نم اهفقوم دسجتف ةينميلا ةيبرعلا ةيروهمجلل ةبسنلابو
 ةنادإب 55١ رارقلا حرط امدنع تيوصتلا نع بيغت» ثيح . نمألا سلجم يف

 تارم سمخ تيوصتلا نع عنتماو « نيترم قارعلا تابوقع رارق دض توصو « قارعلا
 بلغأ تناك لاخلا ةعيبطب « «قارعلا ىلع ةبوقع ضرف وأ ةنادإ لثمي ناك رارق لك يف

 سيئر فقوم نأ الإ , اهتادايق هيف روب يذلا كلفلا سفن يف ريست ةيبرعلا ريهامجلا

 عم نواعتلاب رمحألا سسأ دقف « ًاذاش ناك رمحألا نب هللادبع ينميلا يباينلا سلجا
 ىمسرلا نميلا فقوم ىلع درلل «تيوكلا ةرصانمل ةيبعش ةنجل» لئابقلا ءاسؤر ضعب

 1 بل

 وزغلا تكراب دقف « ةينميلا اهتقيقش نع ةينادوسلا ريهامجلا فقاوم فلتخت مل
 نم قارعلا ةدناسمب ةينادوسلا ةموكحلا تماقو؛ ئلوألا هتاعاس ذنم تيوكلل يقارعلا

 هذه تمحاه افلا 2 نيدادوحلا نيدهاجملل عوطتلا باب حتفو تارهاظملا ميظنت لالخ

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ًاصوصخ . اهتنحم ىف تيوكلا دّيأ نم لك ريهامجلا

 يف ينادوسلاو ينميلا فقوملا عم يناتيروملا فقوملا لئامت دقو « ةيبرعلا رصم ةيروهمجو
 الإ « ةيادبلا ذنم ةحضاو فقاوم اهل نكت ملف « ايبيلو رئازحلاو سنوت امأ , قارعلا دييأت

 تربتعاو « قارعلا دض ةوقلا مادختساب فلاحتلا لود تاديدهت ةسارشب تمجاه اهنأ

 نيمألا فقوم ىلع ةضقانتملا فقاوملا هذه تسكعنا « ةيبرعلا ةمألا ىلع ءادتععا كلذ

 . "59 ص « ( ةيثحب ةودن) تيوكلل يقارعلا وزرغلا ؛ ةفرعملا ملاع ةلسلس 60

 . ”الا/ - لال" ص « (ةيثحب ةودن) تيوكلل يقارعلا وزغلا « ةفرعملا ملاع ةلسلس (1)
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 يف رداصلا هتلاقتسا باتك يف لاق يذلا يبيلقلا يلذاشلا ةيبرعلا ةعماجلل ماعلا

 : 071 قع زيشكتسب ني ندماشلا
 (بآ) نم اجلا كنمريخلل ا لام نىلعو ماب لاددج لك « تمصلا تمزتلا دقل»

 . تالاصتالا ديدع تيرجأف . يموقلا يبجاوب لالخإ نود نم « مرصنملا سطسغأ

 تاعامتجالا لك يف تكراشو . أرسو ًانلع ًايلودو ًايبرع « لئاسرلا ديدع تردصأو

 نأ ًالمآ « ةيبرعلا ةرسألا لخاد ةمئاقلا تافالخلا قيمعتل ايشاحت كلذو . 00

 فصلا ةدحو ذاقنإب , هدحو « ليفكلا . ىسايسلا لحلا نع ةلوذبملا دوهجلا رفست

 ا . ةمألا ريصمو « يبرعلا

 ماسقنا ىلع مدقم يبرعلا لمعلا نأ . حضاولا نم عيا راو ويلا « نكلو
 . «مالكلل أرطضم يندجأ ٠ ةليوط ةدمل امبرو « ريطخ

 انلمأ ىلع ىقلق نلعأ نأ تررق « كلذلو . ةروطخلا ةورذ مويلأ 1 غلب ءرمألا»

 ةعماجل ماع نيمأك , يتيلوؤسمب عالطضالا يهنأو « هب ةقدحملا رطاخملا نم , يموقلا

 لحلا ناكمإ يف « ةريخألا مايألا هذه ىتح . لمأ ىل ناك هنأ كلذ . ةيبرعلا لودلا
 دعي مل« لحلا اذه نا « نآلا « يل حضتا « نكلو . تابوعصلا مغر ىلع« ؛ يملسلا

 ببسلاو « ةينعملا ةيبرعلا فارطألا عيمج هب تلبقو ؛ هيلإ ءادتهالا مول ىتح « ايدجم
 ةوق ىلع ءاضقلا . ًاساسأو « ًالوأو « ةوقلا لامعتسا ىلع ةيبنجأ تاهج رارصإ وه

 . ةقطنملا ىلع ةنميهلاو عسوتلاب ليئارسإ عامطأ نم دحت نأ اهناكمإب « ةيبرع

 دعب ةصاخبو « رهشأ ذنم « ةيقارعلا تافرصتلا لكل ةيكزت نود نم كلذ لوقأ

 نم اصوصخ ؛ هنم جتن امو ًايركسع « تيوكلا حايتجا اهرخآو . ةحجانلا . دادغب ةمق
 حالسلا هكالتما قارعلا نالعإ ىلإ حايترا امنودو . بناجألا نييندملل زاجتحا

 وه يذلا « يوونلا حالسلا ةليوط ةدم ذنم كلمت ليئارسإ نأ « لاحلاو « يواميكلا

 . كاتفلا جالسلا نم عونلا اذه اهتزايحب فرتعت مل اهنكلو « رطخأ

 يتلا . ةيلوؤسملا يهنأ نأ ىلإ ارطضم « مويلا « يندجأ « تارابتعالا هذه لكل
 . «ةسامح لكبو « ةنامأ لكب ءاهب عالطضالا تلواح

 ةكلمملا قح نم نأ امك . اهبناج ىلإ نوكن نأ « مويلا « انيلع تيوكلا قح نمو»

 . نكلو . اهنمأ ددهي « رطخ هنأ دقتعت ام ىف اهرزأ دشن نأ « انيلع ةيدوعسلا ةيبرعلا

 )١( ص « (ةيثحب ةودن) تيوكلل يقارعلا وزغلا « ةفرعملا ملاع ةلسلس 58١ - 784 .
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 لآ سوفن يف تاجاح « ةفورعم برآم ىلإ لب « ةيلودلا ةيعرشلا نع دوذلا ىلإ فدهي

 ترك ىف نور ايس لتتم وبلا هجاوت « انلود ةعماج نإ

 رامدلا نأ ذإ , التاق نوكي نأ ىشخي لب « ءادلا نم دشأ نوكي نأ كشوي « ءاودلا نألو

 . ينيطسلفلا بعشلا ةيضق « ةيزكرملا ةيضقلا كلذكو؛ ةلماك ةقطنملا « مويلا ء ددهي

 تايولوألا ملس ىف تعجارت يتلا ٠ حيرجلا نانبل ة ةيضقو ؛ ةلسابلا ةديجملا ةضافتنالاو

 . (1)«مامتها يأب ىظحت دعت ملو « كرتشملا ىبرعلا لمعلاو ةيبرعلا

 ةردابمب فقوملا ذاقنا يفاذقلا رمعم يبيللا سيئرلا لواح يبرعلا مذرشتلا اذه مامأ

 لحم ةدحتملا ممألا تاوق لالحإب» اهيف بلاط ١44٠ ربمسيد نم لوألا يف اهمدق

 راصتملا كفو « ةيدوعسلا نم ةيكيرمألا تاوقلا باحسناو تيوكلا يف ةيقارعلا تاوقلا

 زوجي ال ةيطفن ةسايس عضوو , تيوكلا يف مكحلل يلخاد ماظن عضوو « قارعلا نع
 ةريزج نم قارسعلا نيكمتو ء. تاضيوعتتلاو نويدلا ةلأسم ةيوستو اهنع جورخلا
 . (1)«نايبوب

 ًافقوم نيطسلف يف سامح ةكرحو رصم يف نوملسملا ناوخإلا ةكرح تدذختا دقو

 ةيدوعسلاو قارعلا نيب مالسلا ظفحل ةيمالسإ تاوق لاسرإ ىلوألا تحرتقاف ؛ اناني

 نم قارعلل اهتاوعد تهجوف ةيناثلا امأ ٠ ةمزألل يملس لح ىلإ لصوتلا متي نأ ىلإ

 ىلإ تعد امك . لدعلاب مهلاومأو مهسفنأل ةيامحلاو نمألا يتيوكلا بعشلا حنم لجأ

 . قارعلا ىلع ةيتيوكلا نويدلاو دودحلا ةيضق يف يبرعلا وأ يمالسإلا ميكحتلا

 لدفو بهن بلس

 تأدبف 2 ًاداسفإو اذاَشف  ضرألا يف ٠ ثيعت 0 000 تناك « 00

 82 كي تاقرسلا هذه تناك ؛ 0 رك 0 يتلا قئاقولا 0

 (ءارحصلا نم لتاقم) دوعس لأ ناطلس نب دلاخ ريمألا يكلملا ومسلا بحاصل ينورتكلإلا عقوملا )1(

 . 5٠١ ص 1١ 7ص 755١ ؛ ( ةيثحب ةودن) تيوكلل يقارعلا وزغلا ؛ ةفرعملا ملاع ةلسلس )3
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 بتكلا هذه تناكو , «داوم لقن» ناونع تحت ىرخأ ىلإ ةرازو نم ةهجوم ةيمسر

 : ىلاتلا لكشلاب غاصُت

 تايلكلاو تيوكلا ةعماج نم اهعاونأ ةفاكبو تادوجوملا عيمج لقن بسنت»
 ةجاحلا نع ةضئافلا لافطألا ضايرو ةيئادتبالاو ةطسوتملاو ةيوناثلا سرادملاو دهاعملاو

 . «لجاع لكشبو ىرخألا رطقلا تاظفاحم يف اهلباقي ام ىلإ تيوكلا ةظفاحم نم
 دادغب ىلإ تيوكلا نم ةينويزفلتلاو ةيعاذإلاو ةيعابطلا داوملا لقن ىلع قفاون»

 ةمهم ليهستو مزلي ام ذاختا وجرن مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو تاسسؤم ىلإ اهميلستو
 . «متمدو لقنلا

 زكارملا قلغ ررقت ةيحصلا زكارملل تيوكلا ةظفاحم ةجاح ةسارد ىلع ءانب»

 لقن ىأترا ةحصلا ريزو ديسلا عم ةلوادملا دعبو ايط ةقفرملا ةمئاقلاب ةجراملا ةيحصلا

 قئاف عم كلذ ىلع ةقفاوملا نيجار دادغب ىلإ ةيودألاو ثاثألاو تامزلتسملاو ةزهجألا

 . (١)«يدقتلا

 تاباصع تلوتو اذه , ةصاخلاو ةماعلا ةلودلا قفارم عيمج تاقرسلا هذه تلمش
 : هتاركذم يف مهدحأ بتك ثيح « ةصاخلا نينطاوملا تاكلتمم ةقرس دونجلا نم ىرخأ

 يتليخخم ىلإ ىتأ ةأجف « ءارولا ىلإ لمأت قئاقدو عمجتت مويغلاو ًادراب ناك وجلا»
 رييغتل عجاري مل هنأل هنم اهتزجح ىتلا هترايس كرتأ نأ يف يناجرتي وهو باشلا كلذ

 جاردأ ىلإ لب « حيرلا جاردأ ىلإ هترايس تبهذ دقل ةليح ديلاب ام نكل هترايس ةحول

 يتايح يف مايألا نم موي يف ركذتأ مل ينأل فقوملا اذه ببسب يناعأ ينإ « شيجلا

 ًاماظ نوكأ يكل هللا نم باقع وه له يارا للا لا

 "7 ؟يملظ يف هللا ينبساحي مث

 0 لا تاقرسلا ىلع ىقارعلا شيجلا تاكاهتنا رصتقت مل

 0 ففختو لتقلا نم أدبت تابوقعلاف ؛« ةطرفملا ةيشحولاب يتبوكلا تيعشلا

 عم (يواميك ىلع) ديجملا نسح ىلع هدقع يذلا عامتجالا يف ًايلج كلذ رهظي

 م٠ ص 47ص « ةيقارعلا قئاثولا يف ٠ ةءارق ؛« ؟تيوكلا قرس نم « ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم ( ١(

 ٠ .هاص

 . 7١ص « ةعبارلا ةعبطلا « ىقارع يدنج تاركذم ىف ةءارق . ىطعملادبع فسوي . د (1)
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 عم لماعتلا بيلاسأ شاقن مت هيفو « تارباخما زاهج ريدم ميهاربإ يواعبس روتكدلا

 يف ثبعي صخش لك» نأ ىلإ شاقنلا رضحم قس ةعبارلا ةداملا ريشت ثيح نييتيوكلا

 ةداملا نإف ةروثلاو بزحلا ئدابمل ءىسي د يلاتلابو ةينمألا :سقلا كانا بيكشو 0

 فرظلا يف لتقُي نأ بجيف ةنس هزم رككأ همكحت ةيدايتعالا تاالاحلا يف ةينوناقل

 اوكراش نييتيوكلا ةفاك نأب ملعلا عم هيف رظنب ةنس نم لقأ ا

 ا اح قارعلا ءاذيإ يف

 ىف هيلع ضبقلا ىقلي يسايس صخش لك 75-8 كيم ار انشا ةسداسلا ةداملا

 دعب هراد مدهتو ةلئاعلا زجح متيف يناثلا عوبسألا يف امأ هتلئاع زجحت لوألا عوبسألا
 امأ . ةلئاعلا ريصم ررقي اهدعبو رادلا نم ةدام يأ جارخإ مدعو يئابرهكلا رايتلا عطق

 مرسلا نوكيو تابوقعلا لك نم ىفعت اهترسأ دارفأ دحأ نع ربخت يتلا ةلئاعلا
 . (أايصخش

 عطق بجي نيقحاللاو نيقباسلا نيسيسملا ءادعألا عيمج» : ةعباسلا ةداملا

 ظ . (مهب ىذألا قاحلاإ يف نئفتن نأو مهسوؤر

 الو اهب فرصتلا مدعو نينطاوملا لاومأ ىلع ةظفاحلا بجي» : ةرشع ةيداجلا ةداملا

 لامتحاو اهب نيفلكملا تابجاولل ةبسنلاب امأ ١/ هتبسن تناك اذإ ىتح أطخلا زوجي

 جراخ فرصتلا مدع نمضت ةئاملاب ةرشعلاو 94٠/ ةبسنب حمسيف أطخ تالاح ثودح

 : (7١«انتدارإ

 عم ةيقارعلا تاوقلا هب لماعتت تناك يذلا بولسألا ىلإ ىرخأ ةقيثو ريشتو

 : يتآلاك نييتيوكلا نيرهاظتملا

 تالججعلا نم لجرتلاو ءودهب - ءودهب - ءودهب ةرهاظملا ةقطنم ىلإ برقتلا - ١
 . بسانم ناكم ىف

 ةلمتحملا قرطلا قلغو ناكمإلا ردق فلخلا نم نيرهاظتملا ىلإ بر قتلا - ؟
 . مهباحسنال

 قدانبلل (ايلص يمرلا) دحاو تقوب مهيلع يمرلاو قسنلاب حاتفنالا متي - *
 تافذاقو ةفيفخلا تافذاقلاو 5509 عفادم مادختسال كلذكو تاشاشرلاو

 . نيجراخلا لكل ةربع اونوكيل نيرهاظتملا عيمج لتق ضرغل بهللا

 )١( ةيقارعلا قئاثولا لالخ نم ةيتيوكلا ةمواقملا ء هوفيلخ فيطللادبع ىلع . ص١5 صل/ا١7 .
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 مكراعشإ دعب الإ مهلتق مت نيذلا هاجتاب نييندملا نم صخش يأ بارتقا عنمي -5
 . (١)انلبق نم

 هلجأ نم براحن نأ قحتسي ادلب تيوكلاربتعت..طقف ةلق
 ءامسأ رييغت لالخ نم اهدوجوو ةيتيوكلا ةيوهلا حسم ةيقارعلا ةدايقلا تلواح

 تاحول ليدبتو ةيمسرلا مهقاروأ رييغت ىلع نينطاوملا رابجإو ةيستيوكلا قطانملا
 كلذ مغر « يتيوكلا رانيدلا ءاغلإو يقارعلا رانيدلاب لماعتلا ىلع رارصإلا عم مهتارايس

 ىلع لب « نييتيوكلا نم نيدماصلا ةميزع نم تفلا يف تاسرامملا هذه حجنت مل

 نع عانتمالاك ةيندملا ةمواقملا بيلاسأ فلتخم ءالؤه سرام .« كلذ نم سكعلا

 . لزانملا حطسأ قوف نم ريبكتلاو تاروشنملا عيزوتو لمعلل باهذلا

 ركتبا دقف « ةيقارعلا تاطلسلا قالقإ يف مهم رود ةيركسعلا ةمواقملل ناك اضيأ

 تراشأو « هتاوق فادهتساو لالتحالا ةمواقمل ةيركسعلا ليحلا نم ديدعلا نومواقملا

 تايواح يف مهيمرو مهقرح مث نييقارعلا دونجلا نم ديدعلا لتق ىلإ ةيقارعلا قئاثولا

 بصنو شيتفتلا طاقن ىلع رانلا قالطإ ىلإ قئاثولا هذه تراشأ اضيأ « ةمامقلا

 زراب رود ةيتيوكلا ةأرملل ناكو , مهماعط يف مسلا عضو ىلإ ةفاضإلاب دونجلل نئامك
 . (!7يركسعلاو يناملا اهيقش يف تكراش ثيح ةمواقملا يف

 تنب يذلا ساسألا رجح لخادلا يف يتيوكلا بعشلا دومصو كسامت لكش

 تناك فئاطلا يف لوألا اهموي ذنمف « تيوكلا ريرحتل اهتلمح جراخلا يف ةطلسلا هيلع

 ثيدحلل ملاعلا لود فلتخم ىلإ ةيمسرلاو ةيبعشلا دوفولا لسرت ةيتيوكلا ةموكحلا
 نم ريثكف « ةلهس نكت مل ةيلمعلا هذه , اهتداعإل دوشحلا دشحو تيوكلا ةيضق نع
 ةيمسرلا ىوقلا عانقا ةيتيوكلا دوفولا ىلع ناكو , لبق نم تيوكلاب عمست مل بوعشلا
 برحلا ةركف نكل , اهذاقنإ ةرورضو تيوكلا ةيضق ةلادعب لودلا هذه ىف ةيبعشلاو

 نع سور سينئيد لوقيو « لبقتلا ةلهس نكت مل رخآ دلب لجأ نم ءانبألاب ةيحضتلاو
 : كلل

 . ١79 ص « ةيفقارعلا قئاثولا لالخ نم ةيتيوكلا ةمواقملا ؛ هوفيلخ فيطللادبع ىلع )1(

 ١١5١ ص ١١ 5ص 19ص « ةيقارعلا قئاثولا لالخ نم ةيتيوكلا ةمواقملا . هوفيلخ فيطللادبع ىلع (؟)

 . 715 ص 7١ص
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 كلذل . هلجأ نم ىراحن نأ قعتحي ادلب تيوكلا ربتعت تناك طقف ةلق نأ»

 نكمتتل اهيلع بلغتلا 00 ىلع يغبني ىرخأ ىربك ةبقع ةيلخادلا ةضراعملا تناك

 (1١)تيوكلا نع يلختلا ىلع قارعلا رابجإب اهفده قيقحت نم

 تارتيه اوسنارو يينرفلا نسيكرلا ىقلأ' 144٠١ ربمتبس نم نيرشعلاو عبارلا يفو
 : ًالئاق تيوكلا ةيضق ىلإ هيف راشأ ةدحتملا مثألل ةماعلا ةيعمجلا يف ًاباطخ

 ( معن ٠ نمألا سلجم تارارق قارعلا لبقي ملام ةيوست كانه نوكي نل هنإ لوقأ»

 نأش اهنأش « ضوافتلل ةلباق ريغ دلبلا اذه ةدايس نإ . تيوكلا نم باحسنالا هيلع

 نالفحالا لظ ىف قوقيعي وكلا ءاستلاو لاجرلا ءالؤهب ىف: ركفلل . ةلب ئأ ةدايم
 انلهاست لاح يف ىتلا ةرواجملا بوعشلا يفو « ىفنملا رايتخخا مهيلع نيذلا وأ يبنجألا
 قارعلا دكؤيل لباقملا يف . ةبراحم ةلودل وأ دحاو درفل عسوتلا ةبغرل ةعضاخ حبصت

 . انكم حبصي ءيش لكو « نئاهرلا قلطيلو « هدونج بحس يف هتين
 بقاع يذلا يلودلا عمتجملا نوكيس ؛ رومألا ىرأ اذكه « ةيناث ةلحرم ف

 تيوكلا ةدايس ةداعإو « يركسعلا باحسنالا قيقحت نامض ىلع ا ًارداق ءادتعالا

 اهرظتني ىتلا ةئلاغلا ةلحرملا أدبت انه . ىتيوكلا بعشلا رايتخال ىطارقميدلا ريبعتلاو
 نوكتس اهنأل « اهنم فوختن وأ « لانم ا ةبعص مويلا ودبت ذإ «ريبك لمأ نود نم عيمجلا
 . رايتخالا ةبعص

 لكل مالسلاو نمألا نمض راوحجلا نسح ةيمانيد اهيف لحتس يتلا ةظحللا اهنإ

 . !")«طسوألا قرشلا قزمت يتلا تاهجاوملا لحم فرط

 ةدجرمتؤم
 يطارقميدلا ريبعتلا» ةرابع تقد دقو . نعمتب باطخلا اذه ةيتيوكلا ةدايقلا تّعبات

 مادختسا ةيمهأ ىلع لدت اهنإ ثيح ءرطخلا سوقان «يتيوكلا بعشلا رايتخال

 بوعشلا ىدل تيوكلا ريرحتل يركسعلا رايخلا قيوست يف «ةيطارقوميدلا» حلطصم
 ريرحت لجأ نم اهلاومأو اهئانبأب ةيحضتلا لبقت نل بوعشلا هذهف « اهتاموكحو ةيبرغلا

 )١( ص ؛ يربات يناه ةمجرت . مكحلا نف « سور سيئيد ١٠١7 :

 دلجملا « ةينيطسلفلا تاساردلا ةلحم ؛ ةينيطسلفلا تاساردلا ةسسؤؤم عقوم )غ2( ١ ددعلا 6 ٠ 7385 .
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 نأ ىلع ديكأتلا ةطلسلا تررق كلذل « ةيروتاتكيد ةخيشم اهمكحت ةريغص ةلود

 نلعت اهلعج ام اذه ءربجلاو ضرفلا ويعمل يبعشلا رايتخالا نم ةدمتسم اهتيعرش

 نوكيو « «انفده « انليبس « انراعش . . ريرحتلا» ناونع تحن ىبعش رمتؤم ةماقإ نع

 ىلإ ملاعلا نئمطي ىتح ريمألا ومسل مهتعيب يتيوكلا بعشلا ىلثم ديدجت هنم فدهلا

 ,:ةهساسملا مهتدايقب نييتيوكلا كسمت

 نم رشع سماخلا ىلإ رشع ثلاثلا نم ةيدوعسلا ةدج ةنيدم ىف رمتؤملا دقع

 بيعتلا ةملك يقليس نم «(صخش» ىلع لوألا فاالخلا نلاكو« ١ نيوسكاأ

 قباسلا فاقوألا ريزو) يجحلا فسوي ديسلا ىلع ةطلسلا رايخ عقوف « هيف يتيوكلا

 ةضراعملا نم «نينثإلا نيواود» ةكرح تادايق نأ الإ . (نيملسملا ناوخإلا ءامعز دحأو

 دمحأ لحنملا ةمألا سلجم سيئر موقي نأ ىلع ترصأو رايتخالا اذه تضفر

 موقي نأ ىلع قافتالا مت نيفرطلا نيب بذجو دش دعبو « ةملكلا هذه ءاقلإب نودعسلا

 ررب اضيأ ةملكلا ءاقلإب ( نترك ةمأ سلجم سيئر لوأ) رقصلا زيزعلادبع ديتسلا

 ام أذهو َ ةينطو ةذحو ةموكح ليكشت ىلع ةضراعملا رارصإ ببسب رخآ فالخ

 ليكشت وهو رخآ ارايحخت تحرطف « ريرحتلا ةيلمع كابرإ مدع ةجحب ةطلسلا هتضفر

 ءرمتؤملا يف ريمألا ومس ةملك ىوتحم لوح رودي ناكف مهألاو ريخألا فالخلا امأ

 لمعلاو ةيطارقوميدلا ىلإ ةدوعلاب ادعو ةملكلا هذه نيمضت ىلع ةضراعملا تّرصأف
 ؛ ةركفلا هذه تضفر ةطلسلا نأ الإ « تيوكلا ىلإ ةدوعلاو ريرحتلا دعب 57 روتسدب

 فالتخالا طاقن هيف حضوت رخأ رمتؤم دقعو رمؤملا نم باحسنالاب ةضراعملا تددهف

 ةملك ىف ءاج ثيح بلطلا اذه ىلع ةرطضم ةطلسلا تقفاو اذهبو« ةطلسلا عم

 نال الازم

 اوسرامو « ىروشلا اومزتلاو « ةيرحلا ءاوجأ ىف مدقلا ذنم نويتيوكلا شاع دقل»

 رمأ نأشب مهتاداهتجا تفلتخا ام اذإو « هانيضترا يذلا انروتسد راطإ يف ةيطارقوميدلا

 ارزأتو ارارصإو امحالت دشأ نونوكي مهنإف « ىتيوكلا تيبلا بيترتب ةقلعتملا رومألا نم

 . مهددهت ىتلا راطخألا ةهجاوم 5

 ىف أطخأ دقف « يقارعلا ماظنلا اهكردي مل ىتلا ةعطاسلا ةقيقحلا ةوخإلا اهيأ كلت

 )١( ةرامإلا ىلإ ةلودلا نم : تيوكلا « بيطخلا دمحأ . د . ص١78 .
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 نم خي اهنا نيالا يقع حير .اصنا عزنا ةيتيوكلل ةيلغا زا يدل هني مهن
 نطولا ءانبأ نيب تاضقانتو تافالخ هشعاب يتيوكلا تيبلا عاضوأ بيترتل ءارآ
 . (دحاولا يتيوكلا

 "7 روتسدب مهكسمت ًادكؤم «يتيوكلا بعشلا» ةملك رقصلا زيزعلادبع ىقلأ مث

 نكت مل» حابصلا ةرسمأب يتيوكلا بعشلا ةقالع نأ ايفر («دالبلل ةيعرشلا ةدايقلاو

 نك لب ديحا د عطب الو ء ددجتل ضقن لاجم الو « دكؤتل لدج عضوم ًاموي

 تبثأ دقلو . ًاقاثيمو ًاروتسد تسركت مث« ًاقافتاو انوانت ترمشساو + افانيتاوب ةصوع حرأذن
 لماكب همازتلاو هدعوب هءافو« ار اهدشأو فورظلا بعصأ يف ؛ يتيوكلا بعشلا

 يلوو دالبلا ريمأ ءارو دحاولا لجرلا ةفقو فقوو هتيعرشب كسمت نيح « هدقعو هروتسد
 نم ضهجأو « ملاعلا مارتحا اهب تعبك« وراحلا نتا ريان ةعئار كلذب لجسف . هدهع

 كسمتتلا يف يتيوكلا يبعشلا عامجإلا نأ دكؤأل ينإ لب . ةازغلا مالحأ اهلالخ
 . «(تيوكلا كنبات قويسملا ريغ يملاعلا عامجإلا قيقحت 8 انما الماع ناك ةيعرشلاب

 ناكو ةذختملا تارارقلا مهأ ىلع يوتحي ًانايب نورمتؤملا ردصأ رمؤملا ماتخخ يفو
 : ىتآلا رارقلا اهرخآ

 سجر نم انضرأ ررحنو ةيغابلا ةئفلا ىلع هللا رصن انل ققحتي نأ دعب اننأ دكؤن»

 انتيوك ءانب ةداعإب هقيفوتو هللا نوعب موقنس - مثآلا يقارعلا ماظنلا لاليتنخا

 : نييسيئر نيساسأ ىلع . . ةدحاولا ةرسألا تيوك . . لبقتسملا تيوك. . ةبيبحلا

 كسمتلاو ةديقعلا ةيمالسإ اهمهأ ةيساسأ تباوث ىلع موقي انعمتجم نأ : امهلوأ

 ةسرامملاو قلخلاو ةيبرتلا ةيمالسإ ىلع زكري نأ بجي ديدجلا يتيوكلا تيبلاف ء اهب

 مالسإلا ةحامسو قحلا يف هتبالصو مالسإلاةمظعل كردم « هبرب نمؤم ليج ةئشنتل
 , ملاعلا ىلع حتفنم . كاذو اذه يف هفقاومو هيناعمل مهفتم , قلخلا نيب لماعتلا يف

 عم شياعتلا نسحيو « ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب هللا ىلإ وعدي « هتاركتبم ىلع لبقم
 . مهراكفأو نيرخآلا

 ةعزنلا يناسنإ « ايلع حلاصمو رعاشمو امخيرات يبرعلا ءامتنالا ىلع موقي امك

 هريخب مهسي « ءاطعو ةراضحو ركف ةرانم . هل رصتنيو قحلا ديؤيو هنيديو ملظلا ضفري
 . يراضحلاو يناسنإلا هرودب نمؤم ,« بوعشلا رئاسو ءاقدصألاو ءاقشألا ءامنو مدقت يف

 هراتخا يذلا يعرشلا هماظنو ةينطولا هتدحوب يتيوكلا بعشلا كسمت : امهيناث
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 دالبلا روتسد لَظ يف ةيبعشلا ةكراشملاو ةيطارقوميدلاو ىروشلا ىلع دمتعملاو هاضتراو

 . عمتجما ةمالسل ةيساسألا ةنامضلاو ةيقاولا عردلا ربتعي يذلاو م977١ ماع رداصلا

 . 1)هنييش لوقن اف ىلع هللاو «تيوكلل داو: ربك هللاو

 ةمزاللا لئاسولا عيمج

 «رمتؤملا تارارق اهيف تجرخ ىتلا ةغيصلا نم ًاحضاو يمالسإلا رايتلا قوفت ناك
 تءاج ةيمالسإلا تباوثلاو« ىبرعلا ءامتنالا ىلع ةمدقتم تءاج ةيبرتلا ةيمالسإ ف
 ءامتنالا 14317 روتسد عضي امنيب , ةيطارقويدلا ىلع ةقباس ىروشلاو «روتسدلا لبق
 . ىروشلل ركذ هيف سيلو عيرشتلل ردصمك مالسإلا لبق يبرعلا

 دوهجلا تناك « ةدج يف ثدحيامع ًاديعنو ملاعلا نم رخآلا فرطلا ىلع

 ليكشت ىلع ىربكلا لودلا ةقفاوم ىلع لوصحلل قاسو مدق ىلع يرمت ةيكيرمألا
 ىلع هرارصإ لاح يف قارعلا دض يركسعلا رايخلا مادختسا ىلع رداق يلود فلاحت

 : ةلحرملا كلت نع سور سينيد لوقيو « تيوكلا نم جورخلا مدع
 لوصحلا تناك سيئرلا هدشني يذلا فلاحتلا ليكشتل ةيقيقحلا قالطنالا ةطقن»

 تناك مهتلود نكل « رادحنا ةلحرم ىف اوناك مهنأ حيحص . تايفوسلا ةقفاوم ىلع

 . قارعلل ىلوألا ةيعارلاو ىربك ةيركسع ةوق لازتال

 تايفوسلا ضراع ام اذإف . فاعقرحلا نود نم يلود عامجإ لوصح انكم نكي مل

 نا نييموقلا يطعيسو ؛ طع هل نمؤيو نيسح مادصل ةيامح رفويس كلذ نإف انفده

 (7كاف ولا نب نيبو اننيب طسو فقوم ذاختال ًارذع نييسنرفللو دايحلا ىلع ءاقبلل ان

 ةدعب فلاحتلا ليكشت ىلع ةقفاوملا ىف ةيتيفوسلا ةنورملا هذه نوللحملا رسفيو

 رهظأ ام اذهو  مهنع تيوكلا وزغ يف اهتطخ ةيقارعلا ةدايقلا ءافخإ اهمهأ بابسأ
 وهف يناثلا ببسلا امأ . هئافلح تاططخمو اياونب «ملعي نم رخآ»ك يتييفوسلا داحتالا

 ةدحتملا تايالولا نيبو هنيب ةدرابلا برحلا ءاهتنا ىلع ديكأتلاب يتييفوسلا داحتالا ةبغر

 . اينالأ ديحوت ىلع قفاوتلا دعب ةيكيرمألا

 ةملك مادختسا مدع ىلع ترصأ ةيتييفوسلا ةدايقلا نإف « ةنورملا هذه نم مغرلابو

 )١( 45ص« ةيناثلا ةعبطلا . تيوكلا يف نيملسملا ناوخإلا ةعامج « سريدملا حالف . د .

 .6١٠١ص ١١ 5 ص « يربات يناه ةمجرت . مكحلا نف « سور سينيد )ل
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 ةيركسع تايلمعب مايقلا فلاحتلا تاوقل حيتيس يذلا نمألا سلجم رارق يف «ةوقلا»

 ءاضرا «ةمزاللا لئاسولا عيمج مدختست# ةرابعب ةملكلا هذه تلدبتساو « قارعلا دض

 ثيح « 144٠ ربمفون 59 يف 51/8 هرارق يف نمألا سلجم اهيلع قفاوو « تايفوسلل
 ا 000 : ىتألا ىلع هنم ةيناثلا ةداملا تصن

 ١ ه تش قارعلا دذفني مل ام « تيوكلا ةموكح عم ةنواعتملا ءاضعألا لودلل نذأي»

 وه امك « ًالماك ًاذيفنت ركذلا ةفلاسلا تارارقلا « هلبق وأ 1441 رياني/يناثلا نوناك

 معدل ةمزاللا لئاسولا عيمج مدختست نأب « هالعأ )١( ةرقفلا يف هيلع صوصنم
 ملسلا ةداعإو ةلصلا تاذ ةقحاللا تارارقلا عيمجو 57١ )١1140( رارقلا ذيفنتو

 . «ةقطنملا يف اهباصن ىلإ نييلودلا نمألاو
 . نميلاو ابوك ةقفاوم مدع لباقم ًاتوص ١؟ ةيبلغأب رارقلا ىلع ةقفاوملا تمت

 يف لوذبملا دهجلا ركيب سميج يكيرمألا ةيجراخلا ريزو فصو دقو , نيصلا عانتماو
 : تاقفاوملا هذه عازتنا

 ىف « نمألا سلجم يف ء ءاضعألا لودلا نم يئارظن لكب ابطل ةعيعتاو

 ا ءارش انايخاو ديةيعلاو:ءارآلا عازتناو ةرياسملل اهيف تررطضا ةدقعم ةيلمع

 137 هةيضاقوابدلا ملاع يف ةيسايسلا تيلاسألا يه هذهف

 ةريخألا ةئواحملا

 ةردابم يكيرمألا سيئرلا نلعأف «رارقلا هاجتا ةيباجيإ ةراشإ يأ قارعلا رهظُي مل
 « نطنشاو زيزعع قراط اهيف روزيو « دادغب يكيرمألا ةيجراخلا ريزو اهيف روزي ةديدج
 ام اذهو . اهل دعومك ١994١ رياني نم رشع ىناكلا ددح هنأ الإ , اهيلع قارعلا قفاوف

 رب يوم عاش ل ل انزل كم ندرك نا جور ا تدعو

 ا 0

 نوكيس هنإف عارصلا أدب اذإ» : الئاق زيزع قراط ريذحتب ءاقللا ركيب سميج أدب

 ١١١ص « يربات يناه ةمجرت « مكحلا نف ء« سور سيئيد )١(

 رثكأ ةرقفلا حبصت ىتح لصاوفلا ضعب ةفاضإل بتاكلا لخدت ىلإ ءاقللا تاسابتقا ضعب تعضخ (؟)

 . احوضو
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 زاجنا هيف عيطتست ال فقوم يف انشويج عضن نلو ىرخأ مانتيف نوكي نلو ًامخض
 . «ةمساحو ةعيرس ةياهن لجأ نم سراحتس اهنإف نرحلا تأدب اذإو لمعلا

 بعشلا نإف انتاوق دض ةيجولويابلاو ةيواميكلا ةحلسألا تلمعتسا» اذإو

 طقف نوكي نل انفده نإف ةحلسألا هذه لثل مادختسا انيدلو رأثلاب بلطيس يكيرمألا

 . «ىلاخلا ماظنلاب ةحاطإلا ا نوكيس نكلو تيوكلا ريرحت

 يف مكتبغر مدع لضفبو . قارعلا يف هلجأ نم متحفاك ءيش لك رمدتس برحلا»
 . 11«ةفلختمو ًادج ةفيعض ةلود ىلإ قارعلا لوحي فوسف تيوكلا ىلع مكناودع ءاهنإ

 ةدايقلا يف رمعلا طسوتمو انا ا ذنم دالبلا دوقن نحن» : زيزع هيلع در

 دقتعأو انا (ه:) يل 7 0 0 07

 000 0 ةءافكلا 00 ا + مكيدل اذام طبضلاب تر 0

 . («ةليلق ريغ تالاح يف كلذ ا لقو عباتنو

 يكيرمألا نويزفلتلا ىلع تاشاقنلا ضعب دهاشنو يمويلا انلمع نم ءزج اذه»

 سرغنوكلا يف رودي ام فرعنو ىلثم عضاوتم لكشب ةيزيلكنإلا 0 انضعب

 ("!«يكيرمألا

 . ةناهإ نم عوضوملا اذه لوح كمالك هنمضتي ام معرو حجبت نودب كلل

 نوفتخيس نيذلاو لبقتسملا يفو نآلا قارعلا مكح ىف ىقبتس ةيلاحلا ةدايقلا نإ كل لوقأ

 (؟7«ةقطنملا يف مكئافلح ضعب امناو ةيقارعلا ةدايقلا سيل يسايسلا حرسملا نع
 ةدايقلا مهنمو يقارع نويلم (19) نأب ءاعدا نودبو قدص لكب كل لوقأ»

 لوقأ رصتننس نيذلا نحن اننإف مكنيبو اننيب برحلا تبشن ام اذإ هنا نوعنتقم ةيقارعلا

 : (؟)«انتعانق ىه هذه . . رورع نودب أله

 )١( ص ؛ ركيب سميج - زيزع قراط برحلا صوصن ءرشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا 8 .

 . ١١ ص ء ركيب سميج - زيزع قراط برحلا صوصن ءرشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا (1)

 . ١7 ص ءركيب سميج - زيزع قراط برحلا صوصن ءرشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا (*)

 . ١4 ص ءركيب سميج - زيزع قراط برحلا صوصن ءرشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا (4)
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 ةيأ ديدهت يف قارعلا مهاسي ملو يكيرمأ نطاوم لتق يف قارعلا مهاسي مل»

 ريثكلا لتقنس ضعبلا انضعب لتاقنل هجول اهجو انسفنأ دجن نآلاو ةيكيرمأ ةحلصم

 . «انتبغر نكت مل هذه انم ريثكلا نولتقتو مكنم

 صخش فلأ 6 - صخش فلأ 0 5 ةرصبلا ىلع موجهب نويناريإلا ماق»

 مهنم لتقن انكو راهنلا يف ةعاس نيرشعو اعبرأ لتاقن انك توملا ىلع نوممصم

 نكلو طقف انيلع نكي مل رطخلا» 2 (ةجوم دعب ةجوم انيتأتو موي لك فاللآألاو فالألا

 مكتاوق متلسرأ نآلا متنكل حجنن ملولو مهتيامحل متئج نيذلا اضيأ كئلوأ ىلع

 . ١!«قئاقحلا هذهب رقت كنا دقتعأ قارعلا سيلو ناريإ ةهجاومل
 انيدل نحنو طفنلا طقف سيل عاونألا عيمج نم ةريبك تاورث كلتمي دلب قارعلا»

 لصي يك ببس يأ كانه سيلو جتننو راهنلاو ليللا يف لغتشن نحنو طيشن داصتتقا

 قارعلا اولصوأ نيقباسلا تيوكلا ماكح نكلو يداصتتقالا رايهنالا ةفاح ىلإ قارعلا

 . «يداصتقالا رايهنالا ةفاح ىلإ

 كلملا روضحب سرعلا ةداقلا لك عم ثدحت نيسح مادص سيئرلا دادغب ةمق يف»

 ىلع برح وه طفنلاب قوسلا قارغإب لودلا ضعب هب موقت ام نإ لاقو ديازو رباجو دهف
 مالك اذه ةسايسلا هذه نع فقوتي نأ هيلع برحلا نش هتين ىف سيل يذلاو قارعلا

 . «ةروصلاو توصلاب قثوم
 اعامتحا اودقعو ةمقلا ىلع اوقفاوي مل تارامإلا ةموكحو تيوكلا ةموكح)»

 حرص ىتيوكلا طفنلا ريزو نكلو ةقباسلا جاتنإلا ريياعم ىلإ ةدوعلا اوررقو طفنلا ءارزول
 رارمتسا ينعي اذهو نيرهش دعب انفقوم ىلإ دوعنس اننا لاقو ةرشابم عامتجالا دعب
 11 قارغلا يظن

 نكلو اهانغب فتكت مل لوقعم ريغ لكشب ًادج ةينغلا جيلخلا يف ةمظنألا هذه»
 . انبناج نم ىعافد لمع وه سىآ ؟ ىف لصح ام نا» « «قارعلا لثم دلب ريمدت تدارأ

 . (؟7«انيلع اورمآت نيذلا انبرضو اندالب يمحن نأ اندرأ نحن
 ماكحو « ليئارساو ةدحتملا تايالولا نيب افلاحت كانه نأب نيعنتقم انك نحن»

 )١( ص . ركيب سميج - زيزع قراط برحلا صوصن ء رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا 75 .

 . ١9 ص .ركيب سميج - زيزع قراط برحلا صوصن . رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا (1)

 . 3١ ص «ركيب سميج - زيزع قراط برحلا صوصن «رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا (؟)
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 يذلا وهو فلاحتلا اذه فارطأ دحأ انبرض دقو « قارعلا ريمدتل نيقباسلا تيوكلا

 ةئآن انلمعل انفصو ىتأي انه نمو طبرلا ىتأي أنه نمو« ةرشابم هبرصن نأ انتعاطتساب

 0 !«كلذب نلوعنتقم نحنو يعافد

 : ركابلا حابصلا ىتح مهل متلق' ةيبرعلا لودلا نم فلاحتلا يف انؤاكرش» : ركيب در

 ؟)«اهيف ركفن نأ بجي قئاقح هذهو تيوكلا وزغب ةبغر ةيأ مكيدل تسيل هنإ
 دض هبرح ىف قارعلل ىلاملا اهمعد ىف ادج ةميرك تناك تيوكلا نأ دقتعأ»

 خقفناو دقو طفنلا راعسأ لوح كبوألا ىف حارتفاا كانه ناك زومت فصتنم يف « ناريإ

 ًاوزغ يلودلا عمتجملا كلذكو لبقن نأ نكمي ال «ارالود 7819 7١ رعس ىلع كبوألا
 تمدق تيوكلا نأو ةصاخو يداصتقا فالخ ةجيتن نينطاوملا داعبتساو اك

 , 17«سرحلا ءانثأ قارعلل ةدعاسم

 سيئرلا اهب , دوضفملاو ةيبوعلا لودلا نم بلال ءاكربت * ةطقن ىلع زيزع در انه

02 | 

 يف لاحلا هيلع ناك اذام ةقطنملا يف ىرج اذام , خيراتلا لهجي هتدجوو حابصلا
 تاجافم اهلك هل لاقت ىتلا تامولعملا تناكو تانيتسلاو تانيسمخلاو تانيرشعلا

 نإف ةيضق يف طسوتلا عونلا اذه نم صخش حرتقي امدنع هنأ يسامولبدك يروعشو
 , ةظيرطاب نهيتكم نوكشي ةلطاجتولا هله

 عدت ال ينسح ىيخأ هل لوقيو كحضي عامتجالا نم جرخ :شسيئرلا كنيسبلا)

 سفن ىرج نيسح كلملا ءاج هدعب» « «نونئمطي مهعدت ال نونئمطي نييتيوكلا

 لعفنس اذام هل لقي مل سيئرلا ًافلتخم ًاجاتنتسا جتنتسا نيسح كلما هعم ثيدحلا
 ىلإ بهذ امدنع كلذل ًامامت انمهفيو لكاشملا خيرات فرعيو يكذ نيسح كلملا نكلو

 نأ فسألا عم هتاريذحتب اومتهي مل مهنكلو اد ناطع عضولا ص00 تيوكلا

 )١( ص « ركيب سميج - زيزع قراط برح لا نصوصن ؛ رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا 3١ .

  80رك يضيع وزع قرا رخل نمرتفت نولعكلاو تاسارذلل ةورعللا سول
 ) )5ص «ركيب سميج - زيزع قراط برحلا صوصت ؛رشتلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا 58 .
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 ىفخت ال ىرخخأ بابسأل وأ ةئيس ةينب ناك ءاوس ةقدب فرصتي مل كرابم سيئرلا
 عليكي«)١( 1

 ام دعب لا ا ل 2

 ام لبقأ 0 ل مكتموكح نم ديكأت كانه

 مهعم لماعتت ثنك نيدلا ةقطنملا يف برعلا كتوخا نأ مهفت نأ وجرأو هلوقتس

 . «اوللض مهنأ نودقتعي

 ةلود نع الشم كيطعأ كلذل اذه مهلوق بابسأ حضوي نآلا مهفقوم نا» : زيزع

 نآلا ء انيلع يرتفي ال هنكلو هلوقن ام لك ىف انديؤي ال يذلا نيسح كلملا ء ىرخأ

 ا ا«رخآلا ركسعملا يف مه نوقباسلا تيوكلا ماكحو دهفو كرابم

 نأ لعف دقو عيطتسي ناكو ًايداصتقا ًاقالمع ناك تيوكلا يف قباسلا ماظنلا»

 وتعز هنمأ يف قارعلا ددهي

 مكلالتحا لوح ةيلودلا وفعلا ةمظنم ريرقت تيأر له كلأسأ نأ ديرأ» : ركيب

 ؟«تيوكلل

 تعقو دق ثادحألا ضعب نأ فرعأ انأ تاءارتفالاب ءىلم ريرقتلا اذه» : (؟)زيزع

 11 الكب سكيس دو قر نيرا سرع رسل كاس ردنا يملا جزل(
 . 76 ص « ركيب سميج - زيزع قراط برحلا صوصن «رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ()

 . 77 ص « ركيب سميج - زيزع قراط برحلا صوصن ؛رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا (؟)
 ناك مادص نأب 1١١7( ليربأ يف تضرُع) ةيبرعلا ةانق ىلع ةينويزفلت ةلباقم يف زيزع قراط حصفأ (:4)

 لقألا ىلع رهشأ ةتس ةدمل رظتني نأ هيلع ناكف ؛ تيوكلل هلوخدب أطخأ هنأو . ةماعزلا حومط هيدل

 تيوكلا لالتحا نأب 1194٠ ويلوي نم رشع ثلاثلا يف مادص ربخأ هنأب زيزع لاقو  رارقلا ذاختا لبق

 لالتحا يف هيأر ىلع رصأ مادص نكل .٠ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا عم (برح) ةهجاوم ىلإ يدؤيس

 رارق اهيف ذختا يتلا ةرتفلا يف ةيدسجلاو ةيسفنلا ضارمألا نم يناعي ناك (مادص يأ) وهو . تيوكلا

 - . تيوكلا لالتحا
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 أذهو بناجألا نم ريبك ددع دوجوو لصح يذلا رييغتلا اببسب ةنيدملا يف كانه

 ةدحاو ةليل كرويوين يف لصح يذلا ًامامت ةئ ةيئابرهكلا ةوقلا عاطقنا دنع مكدنع لصحي

 يف ريغت لصح ام اذإ فيكف رضحتم دلب متنأو بهنو لتق لامعأ تلصح ١ 1/ا/ ماع

 . بناجألا عبر نم لقأ تقولا كلذ يف اهناكس ةقطنم يف ةطلسلا

 بهذو ًايدنه ًامداخ كرت فحتتلاب ًائيلمو اليمج أارصق كلمي يذلا يتيوكلا نا

 . ( ءاشب ام ذحخأي نأ عيطتسي يدنهلاف ةطلسلا تريغتو ةيسنرفلا ارييفرلاب فيصي

 ام لثم ةنطاوملل تاجرد ثالث كانه تيوكلل قباسلا ماظنلا ىف هنأ فرعت له»

 ةمظنم نكلو اهيلع تابوقعلا رضحتلملا ملاعلا قبطي ىتلا ايقيرفأ بونج ىف دوجوم

 ةمأك مكءانبأ نولسرت مكنأ فسؤملا نمو اهريراقت يف كلذ ىلإ رشت مل ةيلودلا وفعلا

 ١)«عونلا اذه نم ماظن نع عافدلل ةيطارقميد

 ةدحتملا تايالولا لثم ةيبنجأ ىوقو هلو ىبرع دلب نيب نرحلا بشنت امدنع»

 ممألا تارارق لجأ نم نولتاقي مهنأ اوركذتي نل نيلتاقملا نإف نيرخآو ايناطيربو

 10110 3 2 8 ' يا 5 1 5 07 ا

 هم نودو تيا نم ىروفلا بافسنالل مولا هس شت زارع لع
 5-5 ىف ا نمو 0: 1 لالخ يوك ؛ ةييدم زم ايقارع ايامنا بطن نطنسا

 يوما طورت يت 1 ةدم ىرخا ةينيفؤ طخ ضارب يبا تس
 ضوافتلل ليات ريب هربستعتو ىقريمألا رادتالا ديؤست فلاعتلا لود مصاو

 ريخألا راذنإلا

 (ةيتارامإلا نايبلا)

 يأ اهب فرتعي ملو , ةيقارع تيوكلاف  اهبحي الو تيوكلا مرتحي ال يقارع نطاومك هنأب زيزع لاقو -

 كلذل . طفنلا قاوسأ قارغإ لالخ نم قارعلا ىلع رمآتت يهو « لوألا لصيف مايأ ذنم يقارع مكاح

 يبسالج ةيكيرمألا ةريفسلا نأب فاضأو « اهنوبحي ال مهف تيوكلا لالتحا ةيبرعلا بوعشلا تديأ

 .رمألا اذهل ةيكيرمألا ةرادإلا ثارتكا مدعب هل يحوت وأ تيوكلا وزغ ىلع مادص ضرحت مل

 )١( ص «ءركيب سميج - زيزع قراط برحلا صوصن ءرشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا 45 .
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 نييسامولبدلاو نييسايسلا نيب ةصاخو ملسلا نمز يف يدج مامتها اذه ءةدحتملا

 نإف ءامدلا ليستو نارينلا 000 ةكرعم يف سانلا لخدي امدنع نكلو نيينوناقلاو

 (١)«ةنيرغلا عفادب ف نفت انايحلاو اهلوصأ ىلإ دوعت سانلا

 نيب نوكتس سرحلا نأ نم ةريبكلا ةقيقحلا ىغلي نل هممتعمج يذلا دشحلا»

 لقأ نويسنرفو ليلق مهددع نكلو نويناطيرب كانه حيحص « ةدحتملا تايالولاو قارعلا

 مكل لوقت دقف نيملسملاو برعلا نم مهريغو نويروسلاو نويرصملا امأ لقأ نورخآلاو
 امناو رماوألاب لتاقي ال يدنجلا انتقطنم يف نكلو مكعم 6-00 مهنأب مهتدايق

 1 «عانتقالا عفادب لتاقي

 ليئارسا عم ةكرعم لخد انيماحس امان نأ ةقلطنتملا خيرات يف لصحي مل»

 ةميزه مزه 14717 ماع رصانلادبع ةبرجت ذخ « ًايسايس رسمخو ةدحتملا تايالولاو
 نكلو لاقتساو ةرربم ريغ اهنأ فرعن برعك فرعن نحن ةرربم ريغو ةريبك ةيركسع
 (؟)2ةطلسلا ىلإ هتداعأ ريهامجلا

 . اهيف كرتشتس ةقطنملا يف فارطألا عيمج نإف ةيركسعلا تايلمعلا تعقو اذإلا

 نيتنس وأ ةنس دعب « سرحلا فقوتتس نمزلا نم ةرتف دعبف فارطألا هذه تكرتشا اذإو

 نحنو « ةريصق نوكتس اهنأ نونظت متنأ « نمزلا ىلع لداجأ ال انأ ءرهشأ ةتس وأ

 , !« ةليوط نوكتس اهنأ نوقثاوو نوممصم

 ءارحصلا ةفصاع
 21991١ رياني نم رشع ىناثلا يفو « نيقيرفلا فقاوم رييغت يف ءاقللا لشف اذهب

 سرجنوكلا ةقفاوم عازتنا ىلإ ةيكيرمألا ةرادإلا تعس « ةلهملا ءاهتنا دعوم بارتقا عمو
 قفاوي مل يكيرمألا سرجنوكلا نأب املع . قارعلا دض ةيركسعلا ةوقلا مدخلا ىلع

 تيوصت ءاج دقو « 1454 ماع مانيلا فرح ةيادب ذنم يركسع لخدت يأ ىلع

 دض ةوقلا مادختسا ىلع قفاوم ريغ ًاتوص 41و « ًاقفاوم ًاتوص ه1 ب خويشلا سلجم

 )١( ص « ركيب سميج - زيزع قراط برحلا صوصن « رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا 47 .

 ) )5ص « ركيب سميج - زيزع قراط برحلا صوصن ؛ رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا 48 .

 )*( ص « ركيب سميج - زيزع قراط برحلا صوصن ؛رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا 14 .

 ) )4ه/ ص . ركيب سميج - زيزع قراط برحلا صوصن « رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا .
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 قفاوم ريغ ًاتوص ١47 لباقم ًاقفاوم ًاتوص 76١ ب تّوصف سناونلا سلجم امأ « قارعلا
 نيطرشب ةنورقم ةقفاوملا هذه نأ ىلع ديدشتلا عم « قارعلا دض ةوقلا مادختسا ىلع

 : امه نييساسأ

 ةوقلا مادختسا لبق ةحاتملا ةيملسلاو ةيسامولبدلا لئاسولا عيمج دافنتسا ١-
 .؟ةركتعلا

 ةليوط ةرتفل برحلا رارمتسا لاح ىف رارقلا اذهل همعد سرجنوكلا بحسيس -1
 3 نيماف: نايت ورمل عراوقلا نضوفتتوأ

 اهموجه فلاحتلا تاوق تأدبف « ةلهملا ءاهتنا ىتح هدانع ىف قارعلا رمتسا
 مسا اهيلع قلطأ ةيلمع يف 1441 رياني نم رشع سداسلا يف قارعلا ىلع يوجلا
 يئاضفلا قوفتلا ببسب عقوتملا نم لهسأ ةيوجلا ةكرعملا تناك . «ءارحصلا ةفصاع»

 رشع نماثلا يفو « ةيقارعلا تاردقلا عضاوتب ةنراقم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل ريبكلا

 ىلع هخيراوص قالطإب ةكرعملا قاروأ طلخ ىقارعلا سيئرلا لواح هتاذ رهشلا نم

 ليئارسإ لاخدإ ةوطخلا هذه نم فدهلا ناك « نيتيليئارسإلا افيحو بيبأ لت يتنيدم
 اهتاوق بحسل اهتاموكح ىلع طغضت اهلعجيو ةيبرعلا بوعشلا ريثيس امم ةكرعملا يف
 نأ الإ ' «ينويهصلا ودعلا»لا دض قارعلا بناج ىلإ فوقولاو « فلاحتلا يف ةكراشملا

 دقو ؛ درلا نم ليئارسإ ةدحتملا تايالولا تعنم ثيح . لشفلاب تعءاب ةطخلا هذه
 ةيضيوعت - تادعاسمك يكيرمأ رالود نويلم 0 غلبم يكيرمألا سريغوكلا صصخ

 ("لدرلا مدعب اهمازتلا لباقم ليئارسإل -ِ

 ةكلمملا ىلع اهخيراوص قالطإب موجهلا ىلع درلا ةيقارعلا تاوقلا تلواح اضيأ

 هذه تحج رياني نم نيرشعلاو عساتلا يفو « رطقو نيرحبلا ةلودو ةيدوعسلا ةيبرعلا
 اذه نأ الإ « ةيقرشلا يجفخلا ةنيدم لالتحاو ةيدوعسلا دودحلا قارتحخا يف تاوقلا

 ةيرطقلا تاوقلاب مقدما ةيدوعسلا تاوقلا حاجن دعب نيموي نم رثكأل مدي مل لالتحالا

 . هدونج نم ة ةزيبك دادَعأ رش و يجفنخلا نم يقارعلا شيجلا درطب ةيكيرمألاو

 )١( (يس يب يب) ةيناطيربلا ةعاذإلا ةئيه عقوم .

 . ءافلحلل ةيلاملا تامهاسملاو فيلاكتلا . . . ةيناثلا جيلخلا برح «ونايلجاب يج يراجو تجاد نفيتس (؟)

 ص١١ .
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 ا ل ادفع

 0 اهةييع ريا ل4 4. ةريممتا ا ع وال سرب نيم يمل نس

 ميسو اسم ليج ٠ 30 جسيرعسو 67 تاي ا 7 1 م 0 اناا يف

 راب رعتدسب نيتك ةلدادفاةيعلا ارسبصتلا حابس

 ١1445١ رياربف ا يرو

 (طسوألا قرشلا)

 شيجلا 00 00 ل

 : اهيف لاق هتدلاو ىلإ ةلاسر مهدحأ هيف بتك يذلا دحلا ىلإ يقارعلا

 هأمأ»

 هامأ

 فوسو منهج ىف امتح ينإف كارأ مل نإو ةيناث مكارأ نأ ىتح يمالس مهيغلبأ

 . يتيؤر يعيطتست مل نإو « نيربكتملا محري ال هللاو . فلتخم اننيب قيرطلاف ينيرت نل
 . نيح دعب ىلإ امويو مهل اموي نيلصملاب محريل هللاو « هللا نم ادعو اذهف

 هامأ

 يبرف « ينيذؤت كنإف يبونذ يل نيرفغتستو « يبر دنع يلع يمحرتت ال كبرب
 . ينينغيو ينمحري اموي ابأ يبعت نع مويلا اذه ىتحو تدلو موي ذنم ىلاعتو هناحبس

 فكي



 ع

 هأمأ

 : 0 كيوت

 تالمح نشب فلاحتلا موجه دص يف اهزجع ةيقارعلا تاوقلا تضّوع اذهبو

 اهرشنو ماغلألا ةعارزب تاوقلا هذه تماق اضيأ « نييندملا نييتيوكلل ةيئاوشع لاقتعا

 ثلاثلا يفف « ايفاك كلذ نكي ملو « ةيتيوكلا يضارألا نم ةريبك تاحاسم ىلع

 رثب ١١554 قرحو ريجفتب ةيقارعلا تاوقلا نم ةصتخملا قرفلا تماق رياربف نم نيرشعلاو
 . ةمخض ةيئيبو ةيلام رئاسخ تيوكلا ةميرجلا هذه تفلك دقو « ةيتيوك طفن

 موجهلاب فلاحتلل ةيربلا تاوقلا تأدب « ١144١ رياربف نم نيرشعلاو عبارلا يفو
 سداسلا نوكيل نيموي دعب تيوكلا نم اهباحسنا تنلعأ ىتلا ةيقارعلا تاوقلا ىلع

 اهمكاح ىلإ اهتدوعو تيوكلا ريرحت نالعإل يمسرلا مويلا ١14١ رياربف نم نيرشعلاو
 . (؟7ابصلا دمحألا رباج خيشلا يعرشلا

 هيف نلعي ايريمأ اموتسرم دمحالا باخ خيشلا ردضأ ريزتختلل ىلاغلا مويلا ىف
 هللادبعلا دعس خيشلا اهيف نوكي رهشأ ةثالث ةدمل تيوكلا يف ةيفرعلا ماكحألا قيبطت

 ه4 وارقلا نمألا يلح ردبصأ قفرام نما قاقلا ىفؤزز دالنلا نلع ايركسع امكاج
 لانا نصنلا ف داع + فارعلا فتح هيك سفلا نايعألا قري قاعتلا

 رياربف/ طابش 71 يف نيتخرؤملا , قارعلا ةيجراخ ريزو يتلاسرب ًاملع طيحي ذإوا
 تارارقلا عيمجل ماتلا لاثتمالا ىلع قارعلا ةقفاوم امهادحإ دكؤت نيتللا 0١
 برحلا ىرسأ حارس قالطإل هتين ىلع ىرخألا صنتو « (5/22275) هالعأ ةروكذملا

 . (59/22273) روفلا ىلع
 لودلاو تيوكلا تاوق اهب موقت يتلا ةيموجهلا لاتقلا تايلمع فقوت ظحالي ذإو

 . )١9195((2 51/8 رارقلاب لمع تيوكلا عم ةنواعتملا ءاضعألا

 .:قاقيملا نق عباسلا لصفلا ىضتقمب فرصتي ذإو»

 ةروكذملا رشع ينثالا تارارقلا ةفاك رثأو لوعفمل لماكلا نايرسلا رارمتسا دكؤي ١-

 . هالعأ

 )١( ىقارع يدنج تاركذم ىف ةءارق « ىطعملادبع فسوي . د ٠ ص « ةعبارلا ةعبطلا 58 .

 ةيقارعلا قئاثولا نم قئاقح تيوكلا طفن رابأ ريمدت « ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم (؟) . ص١١ .
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 نأو هالعأ ةروكذملا رشع ىنثالا تارارقلا ةفاك هلوبقل قارعلا ذيفنتب بلاطي -؟
 ا : يلي امب ةصاخ ةفصب قارعلا علطضي
 . تيوكلا مض ىلإ ةيمارلا هتاءارجإ ءاغلإب «روفلا ىلع موقي نأ - أ

 ةيأ نع « يلودلا نوناقلا بجومب « هتيلوؤسم أدبملا ثيح نم لبقي نأ - ب
 اهاياعرو ةثلاث لودو تيوكلل ةبسنلاب ةمجان رارضأ وأ ررض وأ ةراسخ
 . اهل يعرشلا ريغ هلالتحاو تيوكلل قارعلا وزغل ةجيتن اهتاكرشو

 وأ ؛ ةيلودلا رمحألا بيلصلا ةنجل ةياعر تحتو «روفلا ىلع موقي نأ -ج

 حارس قالطإب «رمحألا لالهلا تايعمج وأ رمحألا بيلصلا تايعمج
 ديعي نأو قارعلا مهزجتحا نيذلا ةثلاثلا نادلبلا اياعرو نييتيوكلا عيمج

 مهزجتحا نيذلا ةثلاثلا نادلبلا اياعرو نييتيوكلا نم ىتوملل ثثج ةيأ

 . وحنلا كلذ ىلع
 اهيلع ىلوتسا ىتلا ةيتيوكلا تاكلتمملا ةفاك ةداعإ ىف روفلا ىلع أدبي نأ -د

 ., (17(ةنكم ةرتف رصقأ ىف اهتداعإ نم ىهتني نأو قارعلا

 ١ "يم لودجلاب ("7داوملاو حاورألا نم تيوكلا رئاسحخ تردق دقو
 ددعلا ةلاح لا

 (نويندم/ههو نويركسع/44) ٠ ىلتق

5-7 520 
 ةيحض ١١و باصتعا

 ىرسأ 6 وشأ

 47٠١ مهنم تام ةباصإ ماغلأ

 رالود نويلم اك ٠ ماغلألا عزن فيلاكت

 )١( ص « نييلودلا نمألاو ملسلا رارقإ يف ةدحتملا مألا رود , ةيتيوكلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم ه١١

 ص١١١6.

 . ةيبيرقت ماقرأ (1)

 . ١١9 ص . قارعلا هاجت ةيتيوكلا ةيجراخلا ةسايسلل ةيميلقإلا تارثؤملا « قوزرملا ديز لالط (*)
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 ريرحتو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نع عافدلل ةيركسعلا تايلمعلا ةفلكت امأ

 نويلب 65 ب اهريدقت مت دقف « ةلود "5 نم تاوق اهيف تكراش ىتلاو تيوكلا

 : لودجلا اتسيحح ةيلاتلا لودلا فيلاكتلا هذه عفدب تلفكت لقو « 0١ بكل

 عومجم ا نم ةبسنلا يكيرمأ رالود نويلب) غلبملا ةلودلا

 3 "١ تيكلا

 5 11014 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 م 000 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا
 /1 52-7 2  ()انالأ
 /14 0 نابايلا

 8 , 6 ةيبونجلا ايروك
 5 5 وفل

 عومجما

 تيوكلا ريرحت يف ةكراشملا «فلاحتلا» تاوق يف لودلا تامهاسم

 (ةيتبوكلا نطولا)
 "١ص ءافلحلل ةيلالا تامهاسملاو فيلاكتلا . . . ةيناثلا جيلخلا برح « ونايلجاب ىج يراجو تجاد نفيتس )00(

 ةيركسعلا لامعألا ىف ةكراشملا اهريتاسد ميرحت ببسب ةمحخضلا غلابملا هذه نابايلاو ايناملأ تلفكت )1(



 !!ةيلوؤسملا لمحتنأ انأ
 ةمألا سلجم ةدوعو « 1157 روتسدب لمعلا ةدوعو . تيوكلل ةيعرشلا ةدوع دعب

 وزغلا بابسأ لوح قئاقحلا» يصقتل ةنجل ليكشتب سلجملا ماق « ١14457 ماعلا يف

 قيقحتلا قطانم اهسفنل ةنجللا تددح دقو ,(هعم لماعتلا ةيفيكو تيوكلل ىقارعلا

 ٌْ : ةيلاتلا طاقنلاب

 . 1885 سطس ؟ ةئراك ىلإ ثدأ ىتلا ىايسألا : الوأ

 . ةيركسعلاو ةيسايسلا ةرهجألا قلصتم ىف القنا عطاوم ديد : ًايناث
 يقارعلا موجهلا ءازإ مويلا كلذ ةحيبص اهذاختا مت يتلا تاءارجإلا ةقيقح :ًاثلاث

 . تيوكلا ىلع
 نم يناثلا ثادحأ نع ةيلوؤسملا نطاومو روصقلا هجو راهظتسا : ًاعبار

 ؛ 841 سطسغأ

 هذه لثم راركت يدافتل ريرحتلا دعب اهذاختا مت ىتلا ةيئاقولا تاوطخلا : ًاسماخ
 . (١)ةثراكلا

 : ةيلاتلا جئاتنلا ىلإ تلصوت اهلامعأب ةنجللا تماق نأ دعبو

 ءزجو « نايبوبو ةبرو يتريزج لالتحاك « اعقوتم ناك ايئزج اوزغ نأ نولوؤسملا رقأ»
 لماكلا حايتجالا اوعقوتي مل اوناك ناو « يتيوكلا ةقترلا لقحو « يلامشلا لحاسلا نم

 . ةنجللا مهيلا تعمتسا نيذلا نولوؤسملا عمجيو 191١ سطسغأ ١ يف ثدح يذلا

 ماعلا نيمألا ىلإ ىلوألا هتركذم قارعلا مدق نأ ذنم اعقوتم ناك يئزجلا ناودعلا نأ

 ١99٠. ويلوي ١6 ىف ةيبرعلا لودلا ةعماجل

 اهعسو يف ناك دقف « يئزجلا ناودعلا العف تعقوت دق ةموكحلا تناك اذإ : اعبار
 « تيوكلا ضرأل لماكلا حايتجالا وهو .« كلذ نم دعبأ وه ام عقوت اضيأ

 : ةيلاتلا تايطعملا ءوض ىف كلذو

 قارعلا تاءاغدا ببسب نيدلبلا نيب تاقالعلا ىف نماكلا رتوتلا ١-
 . ةليدغ تارقس بع دعما مرت مود ةيدودجلا

 ,. 7٠:١ ا/-ا/-؟74.1 ةقلحلا« «مشاغلا وزغلا ىلع اماع ١١ ىركذ» ؛ ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج )1(



 رمتؤم ذنم ديازت يذلا ةيلام تادعاسم ىلع لوصحلل ىقارعلا طغضلا -؟

 1 6 ل
 . 199٠ ويلوي ١9 ذنم ةحيرصلا ةيقارعلا تاديدهتلا -“
 تاريذحتلاو - يركسعلا ريرقتلا عجاري - ةيتارابختسالا ريراقتلا -4

 نم تدرو ىتلاو « ىقارعلا وزغلا تالامتحا ةموكحلل ةريثكلا

 . هدعبو 1949٠ ويلوي 16 لبق ةيمنمر ريغو ةيمسر تايصخخش
 ىلإ 7١6 نم ةرتفلا يف يقارعلا ماظنلا نم ةرداب يأ رودص مدع -

 ةصاخ ةروصبو « ةيبرعلا ةطاسولل ةيدجلا ةباجتسالا ىلع لدت ١-6

 هجوأ يف رظنت ةيبرع فارطأ نم ةنحل ليكشت تيوكلا حارتقا هضفر
 . نيتلودلا نيب فالخلا

 قيقحتل ةليسوك فنعلاب نمؤت ىتلا نيسح مادص ةيصخش -5

 . فادهألا

 فورظلا يركسعلا ناودعلا وحن قارعلا هابحتا حجري ناك امم هنا امك -
 ناريإ عم هبرح ببسب قارعلا اهشيعي ناك يتلا ةيساقلا ةيداصتقالا

 .دادغب يف مكحلا ماظن ةعيبط ىلإ ةفاضإلاب . نويدلا ءابعأ ةدايزو

 هتاوق اهمضت ىتلا ةريبكلا ةيرشبلا ةقاطلا باعيتسا ىلع هتردق مدعو

 . يندملا لاجملا يف ةحلسملا 200
 ماظنلا نأ اهل تدكأ ىتلا ةيبرعلا تاطاسولا ىلإ امامت ةموكحلا تنأمطا : اسماخ

 . ناودع يأب موقي ل يقارعلا

 : هتياهن ىلإ هيف تراسو « ىسايسلا ليدبلا تراتخا ساسألا اذه ىلعو
 . ءيش نع رفسي مل يذلا 1-8 عا يف ةدج عامتجا ناك نأ نلإ

 نساسفقت ةرشف يهو ؛ دودحلا قارتخاو عامتجالا اذه لشف نيب اميفو

 ليدب رايتخال يفاكلا تقولا ةيسايسلا ةدايقلا ىدل نكي مل « تاعاسلاب

 نوضغ ىف ةلودلا تاسسؤم عيمج طوقسو لماكلا حايتجالا ناكف « رخآ
 كر اع اك

 دالبلا ىلإ يتيوكلا دفولا ةدوعو ةدج عامتجا لشف دعب ىتح هنأ ودبي : اسداس
 ةدايقلا ىدل اعقوتم يقارعلا حايتجالا نكي مل ١-6 موي ءاسم ىف

 سلجم سميئرو دهعلا يلو ومس اعد « تيوكلا ىلإ هتدوع ىدلف « ةيتيوكلا



 : اهاع

 موي حابص نم ةعساتلا ةعاسلا يف دقعي ءارزولا سلجم عامتجا ىلإ ءارزولا

 نم ةيجراخلا ريزوو ءارزولا سلجم سيئرل لوألا بئانلا بلط امك « 8-1
 حابص يف تيوكلا ىدل يقارعلا ريفسلاب ءاقتلالا ةيجراخلا ةرازو ليكو

 . يعرفو يبناج عوضوم لوح ثحابتلل هتاذ مويلا
 . يسامولبدلا لمعلل الشف ةدج عامتجا لشف ربتعت مل ةموكحلا نأ يأ

 ةيقارعلا تاوقلا قارتخا ةعاس ىتحو « ةمزألا ةيادب ذنم . ثدحي ملو

 ,ايجراخ ايركسع انوع تيوكلا ةموكح تبلط نأ ٠ ةيتيوكلا دودحلا

 ًايركسع ءام ءارجإ تذختا نأ ثدحي ملو ءايبنجأ وأ «ًايبرع وأ « ايجيلخ
 . لمتحم ناودع ةهجاومل , ايندم وأ

 نأ يعيبط ناكف , العف دودحلا قارتخا مت نأ دعب الإ ةموكحلا قفت ملو

 ءارزولا سلجم عامتجا يف احضاو كلذ ناكو « علهلاو كابترالاب باصت

 سلجم سيئرو دهعلا يلو ومس هرضح يذلا « ناويجلا يف ١-8 ةليل
 نمو ؛ عامتجالا اذه روضحلا مهتوعد نكمأ نم ءارزولا ضعبو ءارزولا

 مث بيصيونلا هاجتاب تيوكلا ضرأ نولوؤسملا اهب رداغ يتلا ةقيرطلا
 . ىجفخلا
 يأ وأ . ءاضتقالا دنع ةزهاج نوكت ةيركسع ةطخ يأ عضت مل كلذ ىلعو
 يلو ومس لوقي ةيلصألا ةطخلا حاجن مدع ةلاح يف ةليدب ةيركسع ةطخ

 لقتناو « يقارعلا حايتجالا أبن هغلب نأ دعب 8-؟ موي رجف ىف هنإ دهعلا

 ليللاب انتاوق تعلط» ناحبص يف يوجلا عافدلا رقم ىلإ ناويجلا نم

 . «مهشرف نم مهانيحص انيرايطو

 رصق ىلإ باهذلاب ءارزولا سلجم سيئرو دهعلا يلو ومس رارق ناك اذإو
 ملسأو لضفأ نم وه دالبلا جراخ ىلإ دالبلا ريا وت ناحطصاو نامسد

 ذاقنا ىلإ تدأ ىيتلاو مويلا كلذ يف اهذاختا نكمت ناك يتلا تارارقلا

 . ةيعرشلا
 كلذب ىنعن الو , يركسعلا رايخلا ىلإ ةموكحلا أجلت نأ نكمملا نم ناك
 نكت مل يهف ؛ طقف تيوكلل ةيتاذلا ةيركسعلا ةوقلا ىلع دامتعالا
 نم الو ددعلا ثيح نم ال « ةيقارعلا ةيركسعلا دوشحلا عم ةتبلا بثتيسانتت

 ةمزألا ةرادإ متول يفكت تناك اهنكلو « ةربخلا ثيح نم الو داتعلا ثيح

 كا



 : انماث

 . نيح ىلإ ولو يقارعلا حايتجالا ريخأتل ميلسلا بولسألاب
 ةيلاتق ةيدادعتسا كانه تناك ول هنأ ةيلحم او ةيبرغلا ةزهجألا مييقت ىفو

 تاوقلا مدقت ريخأت اهتعاطتساب ناكل ةيتيوكلا ةلحسملا تاوقلا ىدل

 تقولا تيوكلا ىطعي امم . ةكئاش كالسأك لمعلاو نيموي ةدمل ةيقارعلا

 : تيوكلا ةدعاسمل لصت ةقيدصو ةقيققش تاوق يعدتست نأل ىفاكلا
 ةحلسملا تاوقلل رماوألا تردصو « ثدحي مل كلذ نم ائيش نكلو
 يفو « دودحلا قارتما نم تاعاس ةدع دعب « يقارعلا وزغلل يدصتتلاب

 ةيلاتقلا اهماهمب مايقلل ةلماك ةحلسملا تاوقلا ةيزهاج هيف نكت مل تقو

 . اهتاسسؤم عيمجب لماكلاب ةلودلا طوقس ىلإ ىدأ ام وهو
 .« فعسيل نكي مل يبرعلا يركسعلا نوعلاب ةناعتسالا نا اضيأ حيحصو

 ةنس يف هيلع تناك امك نكت مل ١14٠ ىف ةيبرعلا - ةيبرعلا تاقالعلاف

 نأب اهتاذب عيبنت « ةئدهتلا ىلإ وعدت تناك ىتلا ةيبرعلا تاطاسولاو ١

 دض برح رامغ اهدحو ضوخت نأ يف بغرت نكت مل ةيبرعلا لودلا
 . اهبقاوع فرعتال قارعلا

 ناك « ةمزألا هاجت اهتايلوؤسم لمحت ىلإ ةيبرعلا لودلا ةوعد نإف كلذ عمو

 نكلو ةيركسعلاو ةيسايسلا ؛ ةيباجيإلا اهبناوج اهل نوكت نأ نكمملا نم
 لودلا ةعماج راطإ يف ةموكحلا كرحت رصتقاو ء ثدحي مل كلذ نم ائيش
 روف « نكمملا نم ناك هنأ امك « ىسايسلا لمعلا ىلع - ةيبرعلا
 ةدحتملا تايآلولا نم بلظلا ١44 ويلوي ١6 نم ادب ةيقارعلا تاديدهتلا
 . ناودعلا در ىف ةكراشملا

 ريفس حابصلا دوعس خيشلا هب دافأ ام ىلإ كلذ يف ةنجللا نئمطتو

 ادادعتسا ىلع تناك اهنأ نم ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا ىدل تيوكلا

 ةصاخ « ثدحي مل ام وهو « كلذ تيوكلا اهنم تبلط اذإ ةكراشملا هذهل
 تاللقان ةيامح ىف ةيناريإلا ةيقارعلا سرحلا ءانثأ تحن دق تيوكلا نأو

 عفرب جيلخلا يف ةرمتسم تاءادتعال ضرعتت تناك ىتلا ةيتيوكلا طفنلا
 . ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا عم قافتالاب كلذو اهيلع يكريمألا ملعلا

 . يسايسلا رايخلا مييقت نأ نم اهمامأ نولوؤسملا هددر امب ةنجللا عنتقت الو

 لب « ةيبرعلا تانيمطتلا ببسب طقف نكي مل « يركسعلا رايخلا داعبتساو

 ل



 ثيح نم . اهلالقتسا ذنم تيوكلل ةيئدبملا فقاوملا ببسب اضيأ ناك

 يلخادلا ماعلا يأرلا ناو « زايحنألا مدع ئدابمو « ةيبرعلا ةيموقلاب اهناميإ
 نأ هنأش نم ناك كلذ نأو , ةيبنجأ تاوقب ةناعتسالا لبقيل ناك ام

 : كلذ نم ءىشب ةنجللا عنتقت ال ايجيلخو ايلخاد اقاقشنا ثدحي

 لحفل تاراعشلا عراك نأ «رطخ ين طولا كركر اهاليعتهن ا نسورتلاف
 لك حابت ينطولا ثارتتلا ةيامحلف ؛رطخلا ءردب ةليفكلا لئاسولا اهلحم
 . سفنلا نع عافدلل يلودلا نوناقلا اهرقي ىتلا لئاسولا

 ضرفو يباينلا سلجملا لح ببسب ابيغم ناك دقف يلخادلا ماعلا يأرلا امأ

 رفاوتت نكت ملو ١1485 ةنس ذنم مالعالل ةيلهألا لئاسولا ىلع ةباقرلا

 دوشحلا مجح نع تامولعملا « ةيذيفنتلا ةطلسلل ترفاوت امك « ماعلا يأرلل

 دالبلا اهل ضرعتت نأ كشوت ىتلا رطاخما ىدمو « هدودح ىلع ةطبارملا

 ناك هنأو رابتعالا يف هتلخدأ اهنإ ةموكحلا لوقت يذلا ماعلا يأرلا اذهو
 ةموكحلا هب دتعت مل يذلا هتاذ وه « يسايسلا ليدبلل اهليضفت بابسأ نم

 ريغ الح ةمألا سلجم لح ىلع تمدقأ امدنع اهرابتعا يف هعضت ملو

 . 1985 ةنسو ١917/5 ةنس ىف يروتسد

 نسسأ ئلغ نبت مل 144+ ويلوي 1: كعبو: لبق قارعلاب :تيوكلا ةقالع نأ : ًاعسات
 فدهتست امنا ةيلودلا تاقالعلا نا رابتعالا يف ةموكحلا عضت ملو ةيملع

 ةبحاص ةلودلا اهارت امك « ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةينطولا حلاصملا قيقحت الوأ

 اهب موقت ىتلا ةيناسنإلا لامعألا ىتحو « نورخآلا اهاري امك سيلو نأشلا

 ال , ةرسيملا ضورقلاو ةيدقنلا حنملاو ةينيعلا تادعاسملا ميدقتك « ةلودلا

 , ايورخأ اباوث اهنع ةحئاملا ةلودلا رظتنت الو « هتاذ ىف ريخلا لعف فدهتست

 ناكو ةينطولا حلاصملا ىرجم ىف اهلك بصت ؛ دعيأ تاياغل لئاسو يه لب
 نم يقارعلا ماظنلل هتمدق ام نأ كردت نأ تيوكلا يف ةموكحلا ىلع

 , اهدعبو برحلا هذه لبقو « ناريإ عم هبرح ءانثأ عاونألا ةفلتخم تادعاسم

 هاجت هتسايس نم ريغي ثيحب اباجيإ قارعلا يف رثؤي نأ دكؤملا نم نكي مل
 ىتلاو . تضم دوقع ةدع ىلإ اهخيرات دوعي ىتلا ةسايسلا كلت « تيوكلا

 هتمظنأ لظ يف وأ « يكلملا ماظنلا لظ يف ءاوس هتداق ريكفت اهب غبطصا

 . اهجماربو اهئدابم فالتخا ىلع « 1968 ةنس ذنم ةعيباتتملا



 م

 ةروصب ىرخألا لودلابو لب « قارعلاب اهتقالع يف تيوكلا ةسايس نا : ارشاع
 « شاعملا رضاحلا ءوض يف لبقتسملا فارشتسا ىلع موقت نأ بجي « ةماع

 ةبلعقتسسملا تاالامتحالا ميه ةسارد عم 4 ىضاملا تايطعم ءوص ىفو

 تاالامتحالا مي ةهجاومل ةفلتخلا لئادبلا عصوو 2 ةيفاك ةيملع ةسارد

 ةمالسو نطولا نع عافدلا اهتمدقم ىفو ةينطولا فادهألا ققحي امب

 هفادهأو هئدابمو ىقارعلا ماظنلا ةعيبط ةسارد كلذ يف لخديو هيضا أ

 هتداق ةيصخش ةسارد كلذكو « فادهألا هذه قيقحتل هلئاسوو

 نيعتست نأ ضورفملاو 2 مهتاحومطو مهعئابطو مهتاداعو نييسايسلا

 ةسايسلا مولعلا لاجم ىف ءاربخلا ةريخ مصت تاسسؤمب كلذ ىف ةموكحلا

 . هللا لضفب تيوكلا ىف نورفاوتم مهو ؛ نمقنلا ملعو ةيلودلا تاقالعلاو

 ةزهجأ نأ ءارزولا سلجم سيئرو دهعلا يلو ومس لاوقأ نم دافتست : رشع دحأ

 ءانبو تيوكلاب ةصتخلا تاطلسلل تامولعملا لقن ةزهجأب قلعتي اميف» 7

 داختاب ئدبو اندنع ةدراو هذه ىلنعي ةيعسلعم قفا ىلع ةرادإلا هذه

 دجاوتت تلا رادوكلاو رصانعلا فيظوتو بيرذت ةداعإب ةصاخملا تاوطخلا

 5 «ةرادإلا هذه يف لمعلل ةصاخلا تافصاوملا اهيف

 هباوج ناك ةليدب ةدايق تيوكلا ةرداغم لبق كرتت مل اذال لثس امدنعو

 وزغلل تيوكلا ضيرعت ةيلوؤسم لمحت هنأو « «ةماط ىه كرتت ةدايق يأ»

 تامولعم تلصو دق تناك اذإ امع لثس امدنعو « هجئاتنو ىقارعلا

 لمحتأ انآ ل تلق انأ» هياوج ناك وزغلا تاالامتحا نع ةيرابختسا

 ةموكحلا نأ هلاوقأ نم حضاوو «؟مكلوقأ ينوبت اذه نم رثكأ ةيلوؤسملا

 ىلع ةردقلا تدقف اهنأو « لماك نارطضا ىف وزغلا ةليل تناك

 : 07 يفعل

 : ةنجللا ىرتو

 ءانثأ تيوكلا هاجت قارعلا فقوم ةحيحص ةروصب أرقت مل ةيذيفنتلا ةطلسلا نأ»

 )١( ىركذ» « ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج ١7 ةقلحلا , «مشاغلا وزغلا ىلع اماع ١ 4-8-لا5٠١ .



 اذه ةيناكما مغرب لماكلا حايتجالا عقوتت ملو اهدعبو ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا

 5 . عقوتلا

 . وزغلا عقو نأ ىلإ يركسعلا رايخلا امامت تدعبتساو يسايسلا لحلا تراتخاو

 وأ ةيبرع وأ ةيجيلخ ةلود يأ نم يركسعلا نوعلا بسانملا تقولا يف بلطت ملو
 خيشلا هلروفغملا هلعف ام وهو « ةدعاسملا يدقتب يكريمألا ضرعلا مغرب « ةيبنجأ

 ظ . 1951١ ةنس ملاسلا هللادبع

 ىلإ ىدأ . فحصلا ىلع ةباقرلا ضرفو 1985 ةنس ىف ةمألا سلجم لحو

 يقارعلا ماظنلا ىلإ ىحوأ امم 1457 ةنس روتسدب لمعلا ىلإ ةدوعلاب ةبلاطملا يمانت
 . وزغلا ةيلمع هل لهسي ةيلخادلا ةهبحلا ىف قاقشنا دوجوب

 ليسا انينالعإو نأ ب نكارغللا ثناخلا لق نمدك هلق فو هداك ةلوذلاو
 . وزغلا ةيلمع

 تامولعملاو رطخلا بييغتل دمعت كانه ناك ثيح « يبعشلا يأرلل ماتلا بييغتلا

 . يتيوكلا بعشلا نع ةيقارعلا دوشحلاو تاكرحتلاو
 لاجم يف فرعي ام ةنراقملا تاساردلا يفو ةليدب اططخخ عضت مل ةموكحلا نأ

 اططخو تاسارد نويسايسلا نولوؤسملا عضي ثيح تامزألا ةرادإ ب ةيسايسلا مولعلا

 لاجم ىف ةموكحلا هتلعف ام سكع اذهو « يسايسلا نايكلا نع رطخلا ليلقتل

 . ةيقارعلا تاديدهتلا

 قوثولاو ىلكلا دامتعالاب ةموكحلا هب تماق يذلا هجوتلا اعنقم وأ ايقطنم ودبي ال

 رارمتسا ءوض يف ةصاخ ةقيقشلا لودلا ةداق نم ةيمسرلا تانيمطتلاب ىمعألا
 يتلا ةيرسلا ريراقتلا عم ةقيقشلا لودلا نم تانيمطتلا ضقانتو - ةيقارعلا دوشحلا

 ىلع ناودع نش ىلع قارعلا مزع دكؤت ةيبرع ريغ تاهج ةدع نم ةموكحلل تلقن
 . ةيتيوكلا يضارألا

 وهو ءأوسألا عقوتلل ةينمألا تازارتحالا طسبأ ذاختاب ىتح ةموكحلا مقت مل

 فرط نم ايقيقح ارطخ نوهجاوي مهو رارقلا عانص هب موقي نأ بجي ناك ام طسبأ
 ةيسايسلا ةدايقلا تماق دقل لب . بسحف اذه سيل. ةيناودعلا هعابطو هناودعب فرع

 ةيركسعلا ةدايقلل اهتاميلعت تردصأف . يركسعلا رافنتسالاو ةيزهاجلا ضفخب
 كلذو « طابضلا تازاجإ ءاطعإل تاميلعت تيطعأ امك « ماعلا رافنتسالا ةلاح ضفخب

 . قارعلا زازفتسا مدعل



 ريزوو ةيجراخلا ريزوو ءارزولا سلجم سيئر ةصاخو لكك ةموكحلا لمحتت
 , ةيزهاجلا روصقو ريصقتلا ةيلوؤسم نولمحتي ةيلخادلا ريزوو عافدلا ريزوو مالعإلا
 عم لماعتلل ةيركسعلاو ةيندملا ةينمألا تادادعتسالاو تازيهجتلا طسبأ ذاختا مدعو

 ١ ىلإ ويلوي ١6 نم نيلماك نيعوبسا لاوط ترمتسا ىتلا ةيقارعلا تاديدهتلا

 0000 5219990 سطسغأ
 برحلا ءاهتنا ذنم هل دادعإلا متو ءاططخمو اتيبم يقارعلا ءادتعالا ناك دقل

 بيرق نم هرربي لمع يأب تيوكلا ةلود مقت مل اضحم اناودع ناكو « ةيناريإلا ةيقارعلا
 يف ريصقتلا نإف مدقت ام ءوض ىلعو « رشابم ريغ وأ رشابم لكشب « ديعب نم وأ
 يلاتلابو ةيذيفنتلا ةطلسلا قتاع ىلع ىلوألا ةجردلاب عقي يقارعلا ناودعلا ةهجاوم

 : ةيلاتلا بابسألل ةيلوؤسملا لمحتت ىهف
 . ةحيحص ةءارق تيوكلا دض ةهجوملا ةيقارعلا تاديدهتلاو رطخلا أرقت مل :ًالوأ |

 . احيحص الماعت رطخلا عم لماعتت مل : ايناث

 تلعف امك تاروانم ءارجإل ةوعدلاك - ةبولطملا تاءارجإلا طسبأ ذختت مل : ثلاث
 . ىكريمألا ضرعلا نم ةدافتسالاو - ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود

 دادعإلاو زيهجتلا ىتح تدعبتساو تيوكلا مامأ لئاملا رطخلا نم تللق : ًاعبار
 . «فيص ةباحس» هنأب رطخلل اليلقت تركذو « يركسعلاو ىعافدلا

 راطخألا رابخأ ءافخنإ تدمعتو ماعلا يأرلاو ةيبعشلا ةكراشملا تبيغ : ًاسماخ
 . ةيمسرلا مالعإلا ةزهجأ ىف ةيقارعلا

 ئذلا ديحولا راسملاو رولا! كثاك نعلا ةيسايسلا اهيغاشم: ىف كلك : اسكاتم
 . طاقعألا نناب .نزيولو كاراشملا نماهردع نوف دن ةقافا

 ةطلسو ةمأ سلجم دوجو بييغت ببسبو « ةموكحلا ىلع ةلماك ةيلوؤسملا عقتو
 ةفد ةرادإ نع ةلوؤسملاو ةمئاقلا - ةيذيفنتلا ةطلسلا عم ةيلوؤسملا لمحتتل ةيعيرشت

 تاعبتلا لك لمحتت هريغ نود طقف ءارزولا سلجمب ةلثمت ةيسايسلا ةدايقلا نإف - ةمزألا

 ؛ ةمزألا ةءارق ىلع هتردق مدعل كلذو تيوكلا ةلودل يقارعلا وزغلا ىلع تبترت ىتلا

 مدقت ريخأتل ىتح وأ ءردل ةعضاوتملاو ةطيسبلا قرطلاب ولو يدصتلاو اهعم لماعتلاو
 : (١)0تقو نم يفكي امب « ةيقارعلا تاوقلا

 )١( ىركذ» « ةيتيوكلا مويلا ملاع ةديرج ١7 ةقلحلا « «مشاغلا وزغلا ىلع اماع 4 ١٠-3٠١1-8 .





 نيعبرأو نيتكب دعب تيوكلل مهمكح ىلع ظافحلا نع «حابص لأ» زجع اذكه

 ىفاوحجنو ايرث ةديعلا اذه كرادت نم اونكمت مهنكل « لصاوتملا مكحلا نم ماع

 هلو نمت داب تا ل حاجا ادهم الإ ناد نم ريحا هعيش دب مكحلا ةداجتملا

 ةهجاوم ىف انهو ةموكح) تيوكلا تحبصأ ثيح ؛ انشأ (ظهاب» نمث الب تأي

 4 مهألا لاؤسلا ىقبيو « ةيلودو ةيميلقإو ةيلحم . ةديدج تاقاقحتسا عم ةرشابم

 ؟تاقاقحتسالا هذه عم (ريرحتلا دعب ام) تيوك لماعتتس فيك
 اهتدقف ىتلا ةلودلا ىلع اهترطيس طسب ةداعإ نم ةمكاحلا ةرسألا نكمتتس له

 حيرجلا بعشلا عم ريرحتلا دعب ام ةموكح لماعتتس فيكو ؟ةعاس 74 نم لقأ لالخ
 ؟صخأ لكشب «نينثإلا نيواود» كارح يف ةلثمتملا ةيسايسلا ةضراعملاو « ماع لكشب

 ءانثأ يرابجإلا اهافنم نم اهسفن ىلع اهتعطق يتلا دوعولا لكب ةطلسلا يفتس فيك
 تفقوأ يذلا ١1957 روتسدب لمعلا ةدوعب ةقلعتملا «ةدج رمتؤم» دوعو ايي لالتحالا

 ؟1 9485 ماعلا ىف هب لمعلا

 . ةيجراخلا ريتاوفلاب القثم تيوكلا يف مكحلا لهاك حبصأ « رخآلا بناجلا ىلعو

 تحض يتلا لودلا تاموكحو . «ةيناجم» تامدخ دجوت ال ةسايسلا ملاع ىفف

 معد يف تيوكلا ةموكح ءافو بقرتت تناك تيوكلا ريرحت لجأ نم اهئانبأو اهلاومأب

 نإ لب « ىرخأ ىلإ ةلود نم (حلاصملا» هذه تفلتخا لاحلا ةعيبطبو . «اهحلاصم»

 ملقأت فيكو ؟اهعم تيوكلا تلماعت فيكف « انايحأ رخآلا عم براضت اهضعب

 ؟اهتابراضت عم ىتيوكلا يسايسلا
 اهب لماعتتس ىتلا ةيفيكلا نع لأسن نأ انيلع امازل ناك , هسفن تقولا ىفو

 بزح» ةرطيس ها لاح ىف اصوصخو ؟لالتحالا دعب ام قارع عم تيوكلا

 ةبلاطملاو تيوكلاب شرحتلا نع ماظنلا اذه فكيس لهف . ةطلسلا ىلع «ثعبلا

 تاموكحلاب تيوكلا ةقالع باصأ يذلا رامدلا ىلإ ةراشإلا ىسنن ال ًاضيأ ؟اهمضب

 ةيبنجألا تاوقلاب ةناعتسالا تضراععو ىقارعلا لالتحالا تديأ ىتلا ةيبرعلا

 ةحاسملا ىه امو ؟ةيبرعلا ةعماجلا ةقورأ لخاد اهعم لماعتلا نوكيس فيكف « اهريرحتل
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 آ ؟«ةيبرعلا ةيموقلا» ئدابمب نينمؤملل ةيقبتملا
 هبعلتس يذلا رودلا نع ل ءاجمتت نأ انل ىقحي ؛ («ةيبرعلا ةيموقلا» وكدذ ىلعو

 هذه نحمس لهو « ريرحتلا لعب ام تيوك ف (ةيديلقتلا) ةيسايشلا تارايتلا

 فاشتكا ةداعإ لواحتس اهنأ مأ ؟ةقباسلا (ةيمألا» اهتايوه ىلع ظافحلا نم تارايتلا

 ىطعت تايطعم 2 ةديدحلا تايطعملا عم ةيعقاوو اماحسنا رثكأ ةلحب اهسفن ميدقتو

 . ةيميلقإلا عيراشملا باسح ىلع ةيلحما ةيضقلل ةيولوألا

 دحيس ؛ مايألا نم مداقلا يف تيوكلا رظتنت 2 ةرشسك تايدحتو 2 ةريثك تاالؤاست

 نم : تيوكلا» . . . ةلسلسلا هذه نم ثلاثلا ءزجلا ىف اهنع ةيليصفتلا ةباجإلا ئراقلا

 . «لالتخالا ىلإ ريرحتلا
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