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 )1( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ?روس يف ةيداهجلا ةبرجتلا لوح تاظحالم

 لوألا ثحبملا
 لكك ةبرجتلا لوح تاظحالم

 :قبسملا لماشلا طيطختلاو ةيجيتارتسالا بايغ :الوأ

 يأ يركسعلا داهجلا طخ ءاسرإ ىلع اومدقأ امدنع لئاوألا نيدهاHا ىدل نكي مل
 ذخؤت مل و ،لبقتسملا تاعقوتو عقاولا تايطعمل قيقد باسح ىلع ينبم يجيتارتسا روصت
 ةينيدلا اهتبيكرتو ،ةيناكسلا اهتيفارغجو ،اهتيفارغجو ،دالبلا ةلاح ةيدج ةساردك رابتعالا نيعب
 ىوقلا ةعيبطو ،هتوق ىلإ ةيتاذلا انتوق ةبسنو ،هتبيكرتو ماظنلا ةعيبطو ،ةيسايسلاو ةيموقلاو
 ناك يتلا ةماهلا رومألا كلت رخ ا ىلإ ..اهنم ةدافإلا ةيناكمإو اrايطعمو ،ةيداعملاو ةقيدصلا

 ميظنتلا ةينب ةعيبطو بسانملا يركسعلا لمعلا ةعيبط اهيلع ىنبتو رابتعالا نيعب ذخؤت نأ بجي
 .خلا ...بولطملا

 بسح امئاد تارورضلا هيف تردق يرطف هبش لكشب لمعلا راس سكعلا ىلع لب
 ،ثادحألا راجفنا درجمب هيططخم دي نم جرخ نأ رمألا ثبل امو ،عقاولا رمألا تايطعم
 املف ..رورشلا نوهأ رايتخاو تارورضلا نم ةلسلس ربع اهيططخم رجت ثادحألا تحبصأو
 ططخملا ريغ لمعلا نم اهبيصن نكي مل جراخلا ةدايق ديب حبصأو ةعيلطلا دي نم رمألا جرخ
 مل راوجلا ديي�و فورظلاو تايناكمإلاو تقولا رفاوت مغرف ،ةقباسلا ةلحرملا بيصن نم لق�
 ىلع تدمتعا سكعلا ىلع لب يجيتارتسالا ىوتسملا ىلإ لمعل� لقتنت نأ ةدايقلا عطتست
 دادعإلا جمارب نع ىتح ةيجيتارتسالا تباغو مسحل� اهمالحأ هيلع تنبو لخدلا تايطعم
 نأ امبرو تاطابتعالا نم ةلسلس الإ جراخلا يف لمعلا نكي ملو ةدراوو ةدراش لكو بيردتلاو
 ءاطع� ركف نم لوأ اوناك )طابضلاو قشمدو هامح( يف ةيناديملا ةدايقلا ينعنو لخادلا لهأ
 ،همعدو جراخلا تايطعم ىلع دامتعال� لتاقلا مهأطخ نكلو ،ايجيتارتسا ىنحنم لمعلا
 يف مهملا يجيتارتسالا لماعلا اذه بايغل ،رامدلا ىلإ م� لآو مهيديأ نم رمألا جرخأ
 تالواحملا لك تلاو ةيلعافب مكحتت ثادحألا تلظ اذكهو .ةيروث ت�اصع برحل طيطختلا
 نأ الإ هلالخ نودهاHا عطتسي مل عيرذ لشف ىلإ ةعئارلا ةيدرفلا تالوطبلا لك مغر ةيركسعلا
  .داهشتسالا ىلع مrردق ىلع ليلدلا اوطعي

cا نيصلخملا مذرشت :اينiىتش تاءالوو ىتش تاميظنت يف نيدها: 

 عفدو هحيحصت نع نيديعب ام دح ىلإ انلز الو ادج ارخأتم رمألا اذه مهف ءاج دقل 
 تلفح دقل ،زيمتم يداهج طخ ءاسرإل بجاو لوأ اذه لعلو ،يعيبطلا هارجم يف رمألا
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 عفد نمو قبسم روصت ربع دهاج نم نيب تاءالولاو تاميظنتلاو ئدابملا لماع لعفب ةحاسلا
 دقعم يرشب ليكشت دجاوت ىلإ ،خلا ..ارارطضا هيلإ قيس نمو اعمط هيلإ ءاف نمو افوخ هيلإ

 نودهاHا مذرشت دقف علاطلا ءوس نمو ..رمألا اذ� ةينعم تحبصأ يتلا تاميظنتلا دعاوق يف
 يروثلا لمعل� نونمؤم نودهاجم دجو اذكهو قايسلا اذه يف اضيأ مهسفنأ نوقداصلا
 دقفأ امم ىتش تادايق تحتو ىتش تاميظنت فوفص يف تقولا سفن يفو حلسملا يداهجلا

 ،دحاو ىحنم يف دهجلا زيكرتو ءاقتلالا ةصرف ا�احصأ رودص يف ةنمؤملا ةوذجلا هذه ىودج
 نايحألا ضعب يف أشن ،ةيبزحلا ءاوجأو تازازحلا لعفبف ،اذه نم دعبأ ىلإ رمألا بهذ دقلو
 اrاذ حورلاو هتاذ ركفلا لمحي دهاجم بابش نيب ىتح ةيهاركلاو ةيبزحلاو ءانحشلا نم وج
 ادعو ..فادهألا ةبراضتم براشملا ةفلتخم تادايق تحت هدجاوتل الإ كلذ امو ،هتاذ فدهلاو
 ناك دقف ..يقالخألاو ينيدلا ديعصلا ىلع ةيبلس تاسكعنم نم ةمذرشلاو قرفتلا اذهل ام
 .فاطملا رخآ يف اهنم ةدافإلا مدعل ايفاك ايجيتارتسا الماع ىتش يحانم يف ىوقلا هذه مذرشت

cديعصلا ىلع ةحضاو فادهأ ةلمجو ةيروث ةيداهج ةيرظن حاضيإ نع زجعلا :اثل 
 :يجولويديإلا

 يف دجو نم لك راعش اذه ناك دقل ،)نييريصنلا برحو يمالسإلا مكحلا ةماقإ( 
 يتلا تايهيدبلا ىلوأ نم نإو ،عارصلا كلذب ةينعم تدغ يتلا ةيمالسإلا تالتكتلا نم لتكت

 فادهألا نم ةلمج يسري نأ ريهامجلا ةدايقل ىدصتي يعيلط يروث ميظنت ا� ىنعي نأ بجي
 ةعيلطك هسفن حرطو اهل هباطقتسا رادم اهلوحو اهيلع نوكيلو ريهامجلل اهحرطيل تاراعشلاو
 ركفلا اذه لثم حرط يف نويقيقحلا نودهاHا لشف دقف فسأللو .ةهجوم ةيدايق ةيروث
 نم كلهيل لقألا ىلع ،ةتيبم ةيمالعإ ةطخ ربع هجومو رولبم حضاو لكشب راعشلاو فدهلاو
 متها نم وأ ،ريهامجلا هتمهف ام ىراصق ناك دقل ..ةنيب نع يح نم ىمحيو ةنيب ىلع كله
 .ماظنلا اذه نوبراحي نييمالسإلا بابشلا نم ةعومجم ةمث نأ ،ريغ ال طقف ثادحأل� اهنم
 لكش وه ام مهمهفل قرطتي نأ نود ،يمالسإلا مكحلا ةماقإ نوديري م´أ مهف مهبلاغ لعلو
 ..؟اهليبس يف توملاو ةكراشملل نوعدي ملو اهتيضرف ىدم امو ؟برحلا هذه اذاملو ؟مكحلا اذه
 امو ؟نوديري اذامو ؟مه نم ديدحتلاو ةقدلا هجو ىلع سانلا اومهفي نأ نودهاHا عطتسي مل
 وه هولعف ام لوأ ناك ةروثلاو ةكرحلا هذه ىلع اولفطت نم نإف سكعلا ىلع( ؟مهكرحي يذلا
 ينطولا فلاحتلا فارطأك خلا ..مهفادهأ يه امو نوديري اذام سانلا ماهفإل اودصت م´أ
 ةئبعتو ريهامجلا باطقتسا ساسأ لازي الو ناك حاضيإلا اذه نأ نم مغرلا ىلع )..الثم
 .ريطخلا لمعلا اذهل يدئاقعلاو يركفلا عفدل� دعاوقلا
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 :الامجإ يعرشلا ملعلا ىوتسم ضافخناو يروثلاو يسايسلا يعولا ةلاحض :اعبار

 كلت لج تزيمت دقف دعاوقلا ضعبو ةدهاHا تادايقلا يف دارفألا ضعب ءانثتس�
 داعبإل يسايسلا يعولا ىوتسم ضافخن� سورضلا ةيروثلا برحلا هذهل تدصت يتلا عومجلا
 ربكأ اهرطخ نإف دعاوقلا يف اهزواجت نكمي ةصيقن اذه ناك نألو ،عباطلا ةيروثلا ةبعللا هذه
 اذه ةعيبطب لهجلا نإف .لمعلا ةرادإل ةيدصتملا ةدايقلا تافص ىدحإ نوكت امدنع مظعأو
 ةادأ الإ تسيل اهليصافت لكب برحلا نأ ثيح ثحبلا يسايسلا رهوجلا يذ يروثلا لمعلا
 ةزجاع ةدايقلا كرتي رمألا اذ� لهجلا نإ .لمعلا اهانبتي يتلا ةيروثلا ةيسايسلا تاهجوتلا هذهل
 دعاوقلا ىتحو ..ةدعصألا لك ىلع لماكتم يجيتارتسا عباط يذ ططخم يأ عضو نع
 يف لبقتسملا تادايق زرفتس يتلا يه ا´أل مهفلا نم اهظح لانت نأ بجي طسولا تادايقو
 تاهجوت تارربم اهمامأ حضوي رمألا اذهل اهمهف نألو .لو� لوأ هرداوك كلهتسي برد
 ناك موهفملا اذ� يعولا اذه نإ .ربكأ لكشب ا�ردل ةيعاو اهلعجيو اrاروصت عضو يف ةدايقلا

 .ةدعصألا فلتخم ىلع بردلا اذه اوكلس نمم دارفأ هب ىلحت املقو الحض

 تلاط نأ دعبو .ةدهاHا دعاوقلا يف اميسالو الامجإ يعرشلا ملعلا ىوتسم نأ امك 
 ،ىلوألا ةمدصلا يف نيدهاHا ةبخن نم ةزاتمملا ةحيرشلا ةقحالتملا تاداهشتسإلا ثراوك
 امم ..اضفخنم ىوتسملا اذه حبصأو .دارفألل يمكلا دشحلا ىلع ةيمالسإلا تائفلا تدمتعاو
 دعاوقلا هد� مكحتلا نكمأو .ةلوهس لكب ترم يتلا تارماؤملا كلت يف لوألا رودلا هل ناك
 نومهفي ثيح رمألا يف نيلماعلا لاجرلا ضعبل ةقثلاو ميلستل� رقي اهلاح ناسل حبصأ يتلا
 لهجلا اذه لظ يف تارماؤملا نم ريثك ررمو تازواجتلا نم ريثك تعقو كلذلو !مهفن ال اميف

 ..ةتامتسالاو عافدنالاو صالخإل� نيدهاHا كئلوأ لج زيمت دقل ؛راصتخ�و ..لماشلا هبش
 ،الحض ناك يسايسلاو يعرشلا يملعلا ديعصلا ىلع يعولا ىوتسم نكلو ..حيحص اذه
  .ةيروث ةيداهج تاعمجت فوفص يف هرفوت بجي امم ريثكب لقأو

  :تايعونل� ىلوألا ةبرضلا تبهذ نأ دعب مكلا ىلع دامتعالا :اسماخ

 نم ةدتمملا ةرتفلا يهو ىلوألا ةمدصلا تبهذ دقف ،لخادلا يدهاجمو ةعيلطلل ةبسنل�
 ،تاداهشتسإلا نم ةيوسأم ةلسلس يف مهفوفصب 1980 رخاوأ ىتحو 1970 طساوأ
 ريهامجلا مامأ سوردملا ريغو مظنملا ريغ ميظنتلا ب� حتفب تادايقلا كلت تطروت كلذلو
 ناك دقف ،دعب اميف ةتيمم ةذاشو ةيبلس رهاوظ ترهظو عونلا ىلع مكلا بلغف اrدعاق عيسوتل
 مل و ،يمالسإلا مازتلالاو تابثلا قيرط يف نيقمعتملا ريغ نم بردل� نيقحتلملا نم ديدعلا
 جراخ جورخلا اميسالو ثادحألا عجارت ديعب رتف يذلا عافدنالاو سامحلا الإ مهزيمي نكي
 ..دودحلا
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 ثادحألا رجفت ةيادب عم تالاقتعإلا ةبرض تبهذ دقف ناوخإلا ديعص ىلعو
 جراخ مهجورخ دعب بابلا اوحتفو ..نيوكتلاو ةيبرتلا تاقلح يف ةدعملا مهرداوك نم فولأل�
 فوفص يف ةحضاو ريغ رداوب رهظا امم بدو به ام باعيتساو باطقتسا مامأ دودحلا
  .ةقرفتم ثداوح ضعب يف ةلجخمو ةفسؤم رداوب ،دعاوقلا ضعب

 دادعإل ايتاوم نكي مل لخادلا يف فرظلا نأ يمكلا دشحلا اذه ةيبلس يف داز دقلو
 لب ابسانم ادادعإ اهدادعإو ةيسايسلاو ةيعرشلاو ةيملعلا اهتيوس عفرو اهتيبرتو عومجلا هذه
 مهلشف نع لقي ال دادعإلاو ةيبرتلا ديعص ىلع ناوخإلا لشف ناك دقف جراخلا يف امأ ،?رورض
 حلفت مل ،دعاوقلا يف رصانعلا نم تائملا ءاقب نم مغرلا ىلعو ،يركسعلا لمعلا ديعصلا ىلع
 ةيمالسإلا ةيبزحلا سورد ءانثتس� ةيضقلا ىوتسم ىلع عجÂ يوبرت جمÂرب حاجنإ يف ةدايقلا
 يركسعلا بيردتلا جمارب ضعبو ..نيحلاو نيحلا نيب يرجت تناك يتلا ةلمملا ةيكيسالكلا
 ةيروسلا تارباخملل يمكلا دشحلا وج هرفو امع كيهÂ اذه ،يفاكلا ريغ يلمعلاو يرظنلا
 لصح يذلا رصانعلا بذاجتو ددعلا عفر لجأ نم عارصلا وج يف ءالمعلا سد ةيناكمإ نم
 .تاميظنتلا نيب

 :نيدهاجملل يجراخلاو يلخادلا مالعإلا فعض :اسداس

 نم ةلمج ا� سانلا نومهفي ةركف ةرولب يف نيدهاHا لشف نع انملكت نأو قبس
 نم افرط اذه ناك دقلو .اهليبس يف نيلماع اهل نيمهفتم اوناك يتلا تاراعشلاو فادهألا
 كانه نكي مل اهنيعب ضارغأل ردصت تناك يتلا تÂايبلا ضعب ءانثتسابف ،ىمالعالا مهلشف
 .نيديؤملاو راصنألل ةيروثلا ةدعاقلا عيسوتو ريهامجلا ةئبعتل جمربم يمالعإ ططخم

 ،ايئا´ لخادلا ديعص ىلع مالعإلا لمهأ ،جراخلا يف ناوخإلا ةدايقل رمألا لآ املو
 هامح قفار اميف كلذ جوتو ليوهتلا يف طروت هنكلو جراخلا قاطن ىلع مالعإلا رصتقاو
 امالعإ هنم رثكأ ،?رابخإ امالعإ ناك دقلو ،ليواهتلا نم ريذنلا هيلع تبأد امو اهثادحأو
  .جراخلاو لخادلا يف نيديؤملاو راصنألا بولق وزغل اهجوم ?ركف

 دوهجو كلت ءامدلا را´أ لعج روصق ،رصبتم ىلع روصقلا اذه لثم ةجيتن ىفخت الو
 سرد ناك دقل ..داهشتسالا توعن الإ اهيف دصحي الو ىدس بهذت نيصلخملا نم فولألا
 .ىسني ال اسرد يداهجلا مالعإلا لشف
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 ىلع دامتعالا مدعو رارمتس� ةيجراخ تاهج نم معدلا نيدهاiا راظتنا :اعباس
 :سفنلا

 رمد مث ،جراخلا يف نيدهاHا دوشح رمد مث ،لخادلا يف ةعيلطلا رمد التاق أطخ ناك
 دقل .)مسحلا ططخمب يمس ام( قشمدو هامح يف طابضلل ةيركسعلا ةرادإلاو ةيناديملا ةدايقلا
 ،رقتسملا ريغو زوزهملا جراخلا دادمإ ىلع دامتعال� يداهجلا لمعلا ةراد� نيينعملا لك طروت
 ةروثلا تددمتو .)قارعلاك( راوجلا يف ةيداعملا ةمظنألا ىلع دامتعال� كلذ ىدعت لب
 لام نم راوجلا نم قفدت امم ةيذغتم سوردم ريغ يناطرس لكشب اهفيلاكت تعفتراو تعستاو
 لصح امك لامآلا تبيخ وأ تادادمإلا كلت تعطق اهنيعب تاظحل يفو مزاولو حالسو
 ال( سوردلا مظعأ نم اسرد ناك دقل ،ةاسأملا تلصحف ،طابضلاو هامح ةدايقل مث ةعيلطلل
 اهدارفأ حيلستو اهليومت يف دمتعت نأ ةلماش ت�اصع برح سرامت ةيروث ةيداهج ةكرحل نكمي
 رمألا اذهل ططخملا عضت نأ اهيلعو ،اهودع نم هصلختست امو اهسفن ىلع الإ مهتلاعإو
 تبأ نإف نيرخآلا يدي� ةيسايس بعل ةقرول لوحتتس ا´إف الإو .ليصفتو حوضو لكب
 ربتعيلو ارخأتم همهف ءاج ايساق اسرد ناك دقل ..)نيرخآلا ءالؤه رارق نهر اهيلع ءاضقلاف
  !ربتعم

cدلبلا بساني ال دمألا ةليوط ت�اصعلا برح لاكشأ نم لكش يف طروتلا :انم: 

 ،ىرحأل� طيطختلا مدع وأ ،يجيتارتسإلا ريغلا طيطختلا ءاطخأ دحأ اذه لعل
 نإ ،هتايطعمو عقاولا نم اهدادمتسا نودو ،ةضحملا راكفألا تانب ىلع ءانب تاروصتلا عضوو
 ةيقرعلاو ةينيدلا ناكسلا ةبيكرتو ةيناكسلا هتيفارغجو هتيفارغجو دلبلا ةعيبط يف ةرصبتم ةرظن
 ططخمل سرادلا ذختي نأل ةيفاك ةيمرهلا ةيفئاطلا ماظنلا ةينبو عضو ةساردو ةفرعمو ..ةيسفنلاو
 كلسي لازي امو كلسو ذختا يذلا ريغ رخآ �ولسأ يداعملا ماظنلا اذه عم يركسع مادص
 .هريغ ةبرجتب الو !هتبرجتب ظعتي الو ربتعي ال نم لبق نم

 ماظنل� ةحاطإلا ثادحألا ةيادب عمو ،تاقوألا نم تقو يف انكممو ايفاك ناك دقل
 ضعب تتبثأ دقلو ،ةلعافلا هتايصخشو ةيساسألا هزئاكر فدهتست ةزكرم ةيعون ت�رض ربع
 - نيترم سيئرلا لايتغا ةلواحم" دعب اميف فرظلا دقعت مغر كلذ ةيناكمإ ةحجانلا تايلمعلا
 نودهاHا أدب سكعلا ىلعو "..ةيعفدملا - ةيوجلا ةيرمآلا - ءارزولا سلجم ريجفت ةيلمع
 ينغ يوقو فيعض ريقف نيب فازنتسا برح ،ةئفاكتم ريغ ىدملا ةليوط برحب مهسفنأ طيروتب

 ناك دقل ..ةهاتملا كلت اولخدو ماظنلا ل?ذأو ءالمعلا راغص اوفدهتساف ،هلاح اذه دلب يف
 ةنزحملا ةلسلسلا هذه يف رخآ سردو ..يجيتارتسا ريغلاو سوردم ريغلا لمعلا جئاتن دحأ كلذ
  .سوردلا نم ةديفملا
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 ىوتسملا يندتو اهدادمإو ريهامجلا ةراسخو ةليوط ةرتف جراخلل لاقتنالا :اعس9
 :دارفألا ىدل يروثلاو ينيدلا

 فحزلا نم رارفلا نيب حوارتت يهو دلبلا نم اهتعيبطو جورخلا بابسأ تددعت دقل
 ةيداهجلا رداوكلا لاقتنا نكلو ..انه انثحب لاجم اذه سيلو هلاح بسح لكو !ةرورضلا نيبو
 اهرجه وأ ،ندرألاو قارعلا يف اميسالو ط�رلاو رجهملا راد يف اrايحل اهبيترتو ،جراخلل
 عطق يلاتل�و ريهامجل� اهكاكتحا ةروثلا دقفأ ..�وروأو ةيدوعسلاو جيلخلل اهلماكب ةحاسلا
 أدب ريغص لوزعم دسجل تلوحتف ةيونعملاو ةيرشبلاو ةيداملا تÂاكمإلل يعيبطلا ددملا اهنع
 ربع ضوعت ال يتلا رصانعلا ةراسخف ،ت?وتسملا لك ىلع الكÑ ناك دقل ،لكآتلا ةلحرم
 ضعب مأسو ،لكآتلا لاكشأ نم لكش يه لخادلل جراخلا نم تمت يتلا ةيركسعلا تايلمعلا
  .خلا ...لكÑ ،مrايح نع ثحبلل دادعإلاو ط�رلا ةحاسل مrرجهو نيدهاHا

 دقل ،ةيئانثتسا ةيرورض ةلحرم ال ماقم راد هنأكو بتري ةرجهلا راد حبصأ ائيشف ائيشو
 نم ريثكلا تهجوو ،ملؤملا عضولا اذه ءاسرإ يف ريبك دح ىلإ نيملسملا ناوخإلا ةدايق تمهاس
 ططخم عضو روظنملا يف نكي مل و تاقوألا نم تقو يف جاوزلاو لمعلا وأ ةساردلل اهرصانع
 دح ىلإ اذه يف مهسفنأ ةعيلطلا طروت دقلو ،سوردم جمÂرب ربع لخادلل نيدهاHا ةداعإل
 ناك عيمجلل ماعلا هاجتالا نأ الإ ،مهيلع برض يذلا راصحلاو ةقافل� نورذعي اوناك نإو ريبك
 ماقم هنأ ىلع هرمأ بيترتو جراخلا يف نيررضتملاو نيدهاHا نم جرخ نم لك رارقتسا وه
  .لوطيس

 :ت�اصعلا بورحل ةيملاعلاو ةيمالسإلا براجتلا نم ةدافإلا مدع :ارشاع

 ديصرلا ىلع ءانب روطتت اهلك ةيناسنإلا براجتلاو مولعلاو ،براجتل� ءيلم خيراتلا 
 الو بورحلا ذشت الو ،تالاHا فلتخم يف يحلا نئاكلا اذه تاطاشن عومجم نم يناسنإلا
 هذه يف انعفد ىلع ةيوبنلا ةنسلاو نآرقلا بأد هريغو اذهلو ،ةدعاقلا هذه نع اهنم ةيروثلا
 تحÓأ دقل ...ةربعلا ءارقتساو ملعلا بلطو ،خيراتلا نم ةربعلاو ثحبلا نم يقطنملا هاجتالا
 ةريدجو ةيرث ةيملاعو ةيمالسإ براجت ىلع عالطإلاو ةعلاطملل الاجم ،ةاسأملا تلت يتلا ةرتفلا انل
 تبتكو ا� Âررم يتل� ةهيبش لاوح� ةيمالسإ ريغو ةيمالسإ بوعش ترم دقلو ،ثحبل�
 ةربعلا مهنكمأل رمأل� نيمئاقلا ضعب اهيلع علطا دق ناك ول ةماه تاساردو بتك اهنع
  .ةهيبش تابطم يف طروتلا مهيلع رفويل نيرخآلا أطخ نم ةدافإلاو

 دقل ،علطي الو أرقي ال هلج ابعش زيم يذلا لهجلا لاكشأ نم الكش اذه ناك دقل
 تناك نيح يف يرطفو يئاوشع لكشب ،يداوبلا بارعأ ةقيرط ىلع رومألا نم ريثك تريدأ
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 دارأ نمل ديلا لوانتم يفو ةنودمو ةسوردم ةملسم ريغو ةملسم ممأل ىتش ةينغ براجت
 انسفن� فشتكنل ةهاتملا هذه يف رمن نأ انيلع ناكو علطي مل ادحأ نأ الإ ..ةربعلاو عالطالا

 .ةبرجتلا نم ظعتن انتيلو ...تابطملا طسبأ ىتح

  :مئاد دسك ةمظنألا عم لماعتلا :رشع دحأ

 انثدحت يذلا ةيتاذ ريغلا تÂاكمإلا ىلع دامتعالا لاكشأ نم الكش اذه ناك دقل
 نوكت نأل ىتح ىقرت ال ا´أ ىلع ليلدلا ولت ليلدلا اهلك راوجلا ةمظنأ تمدق دقلو ،هنع
 يف انهابشأو انناوخإ نم هباحصأ نجستو مالسإلا فاخت ةمظنأ اهلكف ،اتقؤم ايحلصم افيلح
 انيقلت دقلو ،انعم تلماعت عقاولاو قلطنملا اذه نمو !ةدراملا مهتقالطنا ةيشخ نجسلا مقامق
 نأ مويلاو ىسألا ودعل نكمي ال ،سردلا انمهف دق نوكن نأ انب يرحو ،ةبرضلا ولت ةبرضلا
 ال ايساق اسرد ناك دقل ،نيعملا رصانلاو ةكرعملا قيفرو بردلا قيدصو لبقتسملا فيلح نوكي
 .نآلا ىتح انقحالت هتاصاهرإ لازت

 :جراخلا يف ينلعلا لمعلا :رشع ينثا

 ميظنتك انتكرعم ريدن لخادلا يف انك دقل ،ةرساخلا ةجيتنلا جودزم احداف أطخ ناك دقل
 عيرم لكشبو لاحلا لدبت ىتح راوجلل انجرخ نأ امو ،ةكرعملا عقاو مكحب ةيرس تاميظنتك وأ
 ،ةفيضملا ةمظنألا لظ يف ينلعلا لمعلا ىلإ ابيرقت تاميظنتلا لك تلوحت دقل !ببس ام نودو
 ةيرس تاعمجتك انتفايضب لبقتل نكت مل )لاحلا عقاو يف ةيداعملا( ةمظنألا كلت نأ حيحص
 ىنغ يف انك ينلعلا كولسلا نم اريثك نكلو ،ديرن امو لمعن امم ىندأ ادح مهفت نأ نود ةيفخم
 تبهذ دقلو ،انتاططخمو لب انتاردقو Â?اونو Âرصانع ءامسأو Âدادعأ نع فشكلاك ،هنع
 يف كلذكو .ةديعب دودح ىلإ ندرألا مث قارعلا يف اميسالو اذه يف نيملسملا ناوخإلا ةدايق
 رارسألا رطخأ تناك ،ةيرسلا عاونأ نم عون يأ ةبراهلا دوشحلا كلت سرامت مل ،ىرخأ قطانم
 ا´أ نيقيلا ملع ا�احصأ ملعي يتلا فتاوهلا ىلع ركذت ةيلخادلا لكاشملاو حئاضفلا حدفأو
 نكي مل فورظلا كلت يف نكلو !هنيعب نونجلا ناك دقل !Âايحأ بقارملا نوملكيو لب ةبقارم
 ةيليصفتو ةلماك تامولعم ةودعلا ةرواHا ةمظنألا انيطعأ اذكهو !ديشر يأرل عمتسيل دحأ
 تفرعو انب تفختساو ،انتقيقح ىلع انتفرعف !دادعتلل يعاد الو ءيش لك ..ءيش لك يف انع
 نيب لحارملا ضعب يف ىرج يذلا ينمألا قيسنتلا امو ،انقنخ يف كراشتو Âرصاحت فيك
 ..دحأ ىلع فاخب كلذ ريغو قارعلاو ?روسو ندرألا

 لودلا يف ىرخألا ةيمالسإلا تاميظنتلا ىلإ ءالجن ةنعط انهجو ىرخأ ةيحÂ نمو
 نييباهرإلا نييلوصألا نييمالسإلا برحب ةمتهملا اrارباخم ةزهجأ تذخأ ثيح ،ةرواHا
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 مهل هجوتو م�راحت فيك تملعتو اعئار اسرد تذخأ ،م́ومسي امك نيينيدلا نيفرطتملا
 ..×� الإ ةوق الو لوح الو م´ارقأ لب مههابشأ ةكرحل اهتسارد لالخ نم ت�رضلا

 ودعلا عدر ىلع ةردقلا نادقفو يجراخلا يركسعلا لمعلا روصق :رشع ةثالث
 :هئاقدصأو

 يأ يف ريكفتلل ةيناكمإ وأ تقو يأ لخادلا يف اهدوجو ءانثأ ةعيلطلا ىدل نكي مل
 فرص مث يئزج لكشب اذه يف تركف جراخلل تهجوت نأ دعبو ،ىجراخ يركسع لمع
 لمعلا زاهج نع القتسم ازاهج - مهمعزب - اذهل اولكش دقف ناوخإلا امأ ،هنع رظنلا
 ةزجعلا خويشلا مكحتو لمعلا ىلع ةينلا نادقف مكحب ةزهجألا يقابك اتيم ناك هنكلو يجراخلا
 هئاطعإ نع رمألا اذ� نيينعملا روصق نإ ،جوضنلا ةلحرم يف اهعطقو ةزهجألا لك ء�رهكب

 قرف هيجوتو ،انفوفص يف ساسدنإلاو انترصاحم دح ىلإ هعفدو انيف ماظنلا عمطأ ،هقح
 ضعب لتق دحل تبهذو لب ،انيف نيلعافلاو انتداق دصرتف ،نيحلاو نيحلا نيب دصرلاو لايتغالا
 ةين الو ططخم الو ةودق ةمث نمكي ملو !ملاعلا لك رصبو عمس مامأ !جراخلا يف انتيلاعفو Âرصانع
 ىلع ةردقلا هذه لثم نكلو ?روس يه ةكرعملا ةحاس نأ حيحص ،جراخلا يف ودعلا عدر ىلع
 Âراد رقعو انكرحتو اننمأ قطانم يف انتقحالم نع ودعلا فرصن ىتح ?رورض ناك عدرلا
 !لصحي ملو ..ديدجلا

 ربع انيلع اهريغو ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةمظنألا نم ريثكلا تبلاكت ،ىرخأ ةيحÂ نم 
 لتقلا نم هيف يناعن انك يذلا تقولا يف هنأ يفكيو !ايتامولعمو ?ونعمو ?دام Âودع معد
 لوحتتل يريصنلا Âدسأ ىلع قفدتت رداغلا يبرعلا طفنلا لاومأ تناك ،برحلا لاوهأو رامدلاو
 ثيح ملظلاو رهقلا نوجس ينبت تانبل ىلإو نيملسملا انتما ءانبأ رودص قرتخت تاقلط ىلإ
 ماظن ىلع تارالودلا تارايلم يمالسإلا يبرعلا جيلخلا نم تقفدت دقل !انضارعأ كهتنت
 !حلاصملا اهنكلو ...)هتالاكعو( جيلخلا مئامع لك هرفك ىلع تعمجأ يذلا لتحملا يريصنلا
 ال حلاصمو ىوق نيزاوم كانه ناك دقل .لصحي ملو !ديدهتل� ولو عدرو لحل ةجاحب اذه ناكو
 ىدل نكي مل ذإ .سردلا ناكو ضقانتلا ناك اذكهو !ىعارت نأ بجي ةلصب داهجلا ىلإ تمت
 ..!عدرلا ىلع ةردق يأ نيدهاHا

 وأ انلعفب لصح ول ماظنلا طوقس دعب ام ةلحرم نع روصت يأ بايغ :رشع ةعبرأ
 :�ريغ لعف

 انك دقل ..ىرحأل� طيطختاللا وأ سوردم ريغلا طيطختلا جئاتن دحأ اذه ناك دقل
 ..يلخاد اهضعبو يميلقإ اهضعبو يلود اهضعب ةكباشتم لماوع هدوجوب مكحتت اودع عراصن
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 نكي مل اديدج افرظ دلويس اذه لثم ناكو ..Âريغ لعف وأ انلعفب طقسي نأ نكمملا نم ناكو
 ،هبرحل ططخي فيك فرعي ال نمب فيك نكلو ،روصت يأ وأ ةطخ يأ هل دعت ملو نابسحل�
 فيك ..رابتعالا نيعب ذخؤي نأ بجي رخآ سرد هنكلو !برحلا هذه دعب امل ططخي نأ

 عم ...راوجلا عم انلماعت ...ئجافم طوقس نم ...ئجافم بالقنا نم انفقوم نوكيس
 ...نابسحلا يف اذه نم ءيش نكي مل ..خلا ..بولطملا Âاوق عزوت ..تاعامجلا عم ..لتكلا

  :مهنم ةدافإلاو ةاقثلا نيصلخملا ءاملعلا لوح فافتلالا مدع :رشع ةسمخ

 نع ةاقثلا ءاملعلا ضفنا دقل ،ءاملعلاو نيدهاHا نم .نيفرطلا نم أطخ هذه ناك دقل
 نيكرÓ مهينعي ال ائيش ناكو ةيدوعسلا يف اميسالو يرايتخالا مهلزتعم يف اوطغو بردلا اذه
 اودصتي نأ ،ةلصب يعرشلا ملعلل نوتمي ال نمو لب ءاملعلا راشعأو ع�رأو فاصنأل لاHا
 مل امك ..ةياردو ءاتفإ نم هجاتحي امو بردلا ىلع اوفرشيو داهجلاو ةيمالسإلا ةكرحلا ةدايقل
 نيلماع مهيأرب نيرينتسم ءاملعلل اوهجوتيف ةيفاك ةيانع رمألا اذه مهفرط نم نودهاHا طعي
 دقلو ..لماعلاو ملاعلا نيب ادكن اقالطو نيفرط نم ءافج ناكف ،مهقح مهيطعم مrروشمب
 ،ةقثلا ملاعلا ،لماعلاو ملاعلا دهج ديحوت نم دبال ناكو ،نيلماع ءاملع نم ةحاسلا تلخ
 احصو تازواجتلا تعقوو بردلا فرحناو .لصحي مل اذه نم ائيش نكلو صلخملا لماعلاو
 .حالصإلل عستم تقولا يف نوكي ىسعو تيمملا أطخلا اذه ىلع نولفاغلا

 ةئبعتلا ديعص ىلع دلبلا يف ةيمالسإلا تاعاطقلا ةفاك نم ةدافإلا مدع :رشع ةتس
 :داركألاو ةيدابلا رئاشع اميسالو ةروثلا يف

 املو ،دلبلا اذه يف ملسم لك ينعت ،فادهألا ةيلومش ،عباطلا ةيمالسإ ةروثلا تناك دقل
 تاعاطق يفو ندملا يف زكرت هنأ ىنعمب .ءايقفأ ال ?زيكرت ادادتما لصألا يف ةوعدلا دادتما ناك
 ةكرحلا ىلع ابلس اذه سكعنا ،ةحاسلا لك يف رشتني مل و ةيعامتجالا حئارشلا ةدودحم
 اهلكو ،مساح لكشبو ةكرعملا يف اهلاخدإ نكمي ناك ةمهم تاعاطق تلمهأف اهسفن ةيداهجلا
 ف?رألا اميسالو ريبك دح ىلإ مالسإلا عم ةفطاعتمو ام دح ىلإ ةمزتلم ةملسم تاعاطق
 ةئبعت يف نودهاHا لشف اذكهو ،لامشلا يف داركألاو ،ةيدابلا يف رئاشعلاو ،ندمل� ةطيحملا
 امك ،حلاصملا ايندو ديدهتلاو ءارغإلا ربع مهبلغأ دنجت نأ ةلودلا تعاطتساو تاعاطقلا هذه
 مهتيوه قيقحتل ةدفاولا ةفرحنملا راكفألا ةسيرف داركألا نوملسملا انناوخإ اميسالو نورخآ عقو
 سوردلا دحأ ناكو ،?وق ?ريهامج ادفار Âرسخو ..رئاجلا ملاظلا طسولا لك اهل ركنتي يتلا
 ..ايلومش اطيطخت اهل طيطختلاو اrايطعم نم ةدافإلا و ةحاسلا ةسارد مدع نع ةحجانلا
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 ?روس يف ةيداهجلا ةبرجتلا لوح تاظحالم

 ىلإ ةيندملا ةيوعدلا ةيمالسإلا تاميظنتلا ليوحت ةيناكمإ مدع :رشع ةعبس
 :سفنلا نع عافدلاو ةمواقملا ىلع ةرداق ةيركسع تاميظنت

 ةيمالسإلا راطقألا يف ةيوعدلا تاميظنتلا يف انناوخإ ينعت يتلا سوردلا نمثأ هلعلو
 نم اعساو اعاطق نكلو ،ام دح ىلإ ئجافم لكشب ةكرعملا ترجفنا دقل ..ةيبرعلاو
 كئلوأ ذختي مل و ،ةلاحم ال ةعقاو ةكرعملا هذه نأ اrدايق اميسالو فرعي ناك نييمالسإلا
 ،لاقتعالا ةيحض رداوكلا كلت لك تحار اذكهو طيطخت يأ الو دادعتسا يأ ماظعلا ةداقلا
 تلمح دقل لب ،ةيلاتق ةيركسع رداوكك اهسفنأ ةئبعت يف تملس يتلا رداوكلا تلشف دقلو
 لشف ناكو يركسعلا لمعلا يف اهقبطتل ةيندملا ةيدجسملا ةيملسلا ةوعدلا بيلاسأ لك اهعم
 راعش عفرت تاميظنتب عمسنو ىرن نأ بيجعل هنإ !لارنجلا ةلدب سبل امدنع اعيرذ خيشلا
 نم نينسلا تارشع ىدم ىلعو اهدعاوق كرتت اهينامأ ىمسأ هللا ليبس يف توملاو ،داهجلا
 ،ةئجافم ةثراكل رفس ةقيثو ولو دادعإ يف ةلشاف !حالسلا لمح نع ةزجاع نيوكتلاو ةيبرتلا
  .بيصع مويل رخدم مهرد ولو

 ىتحو ..رازجلا نيكس اهيلع تتأ نأ تثبل ام ةفيعض ةيفورخ تاعمجت تناك دقل
 ئجافم لكشب ةيركسع ةئبعت هذهك ةحيرش ةئبعت ناكمإ لشف تتبثأ ةيلاتلا ةليلقلا نينسلا
  ..عيرسو

 .ةعقاولا موي بقرتو داهجلا معزت يتلا ةيمالسإلا تاميظنتلا لكل سرد ..سرد اذهو
 ،ةنداهملاو نوكرلا نلعتلف الإو ،مويلا كلذل اهدادعتسا ىدمو اهبيكرتو اهتينب يف رظنلا ديعتل
 خيشل� ةقثاولا ?احضلا نم فولألا كلت مدقت مث نيملسملا ىلعو اهسفن ىلع ديازت الو
 !"نيفيسلا يذ "راعشلا تحت لقتعملا وا ةقنشملل ةيحض

 :ةديفملا ةربعلا ضعب انل ناك ةيساقلا سوردلا كلت بناج ىلإ :رشع ةينامث

 ،ةيداهج ةيمالسإ ةروث حلاصل ةملسملا ريهامجلا ةئبعت ةيناكمإ ثادحألا تتبثأ دقل
 ،نايغطلا ةعراقم ىلع ةردقلا تابثإو مادقإلاو ةيحضتلا يف ةنسحلا ةودقلاو لثملا ءاطعإ طرشب
 نم فولألا تائم تلمح ،هتالع ىلع يركسعلا داهجلا نم فصنو ةنس تلمح دقلو
 نايغطلاو ماظنلا طوقسو مالسإلاو داهجلا ةايحب ةيدانم عراوشلا يف قالطنالا ىلع نيملسملا
 ةملسملا فولألا نأ هامح ةبرجت تتبثأ دقلو ،داهجلا فرش يف ةكراشملل حالسل� ةبلاطمو
 ..نيدهاHا انناوخإ عم بنج ىلإ ابنج تلتاقو داهجلا ءادن تبل
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 ?روس يف ةيداهجلا ةبرجتلا لوح تاظحالم

 يتلا ةدهاHا هتدايق زرفأ ام ناعرس ..ءاطعم بعش انبعش نأ ثادحألا تتبثأ امك
 يف ةيدنجلاو ةدايقلا ديعص ىلع ةعئار ةيركسع رداوك تزربأو بعشلا لخاد نم تقثبنا

 حالسلا نع هداعبإ رامعتسالا ةبئÂ ةليمعلا تاطلسلا تدمعت يذلا بعشلا اذه فوفص
 Âءادهشو انلاطبأ تالجس يف ةعجارمو ىطعأ هنكلو ..ةيمالسإلا ةيسورفلا قالخأو ةلوجرلاو
 ريبك لمأو ءاطعم ملسم بعش يف رخذ هدعب ام رخذ اذهو ..اذه دكؤن هللا مهمحر نيمايملا
 .لثامم ءاطع لبقتسمب مث ×�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يناثلا ثحبملا
 ةلتاقملا ةعيلطلا ةبرجت لوح تاظحالم

 ةحمل ربع انعم ّرم دقو لكك ةبرجتلا نم هركذ ّرم ام بناج ىلإ صلختسن نأ ناكمإل�
 ًاعون سرام لقتسم ميظنت ةبرجتك ةعيلطلا ةبرجت نم ةصاخ ربع صالختسا ناكمإل� ،ةعيرس
 :حلسملا يركسعلا يروثلا يداهجلا لمعلا عاونأ نم ام
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 ?روس يف ةيداهجلا ةبرجتلا لوح تاظحالم

 زجعلاو ،عاضوألا ريجفت ىلع قبسم يجيتارتسا طيطخت ىلع دامتعالا نود لمعلا )1
 لالخ نم لماشلا يجيتارتسالا ططخملا اذه لثم دادعإو سافنألا طاقتلا ةيناكمإ نع
 .اهعناصل ثادحألا رج ةسيرف عوقولاو ،لمعلا

 ةدايقلا يف يركسعلا زاهجلا بناج ىلإ صاخ يمالعإ يسايس هجوت دوجو مدع )2
 حمسو لب ،بجي امك اهنم ةدافإلا مدعو اهلك ةيركسعلا دوهجلا عايض امأ بابلا حتف ةيعيلطلا
 .صاخلا م�اسحل )اهليوحت(و اهنم ةدافإلا نيرخآلل

 ريهامجلاو ةدهاHا دعاوقل هميدقتو صاخلا يداهجلا ركفلا ةرولب نم نكمتلا مدع )3
 .تاراعشلاو فادهألا نم ةعومجم هصخلت ،لقتسم حضاو ركفك جراخلاو لخادلا يف ةديؤملا
 .بجي امك ؟اهكرحي اذامو ؟ديرت اذامو ؟ةعيلطلا يه نم اومهفي نأ سانلا عطتسي ملف

 ةيزكرماللا يهو ةيركسعلا لتاقملا مهأ ىدحإ تدلوت ةيجيتارتسالا بايغ ببسب )4
 يف مهلاتق بلح ودهاجم رادأف ،لوبقم هبشو عقاو رمأك اذه بتتسا دقو ،لمعلا ةرادإ يف
 قيسنتلا نم ةدافإلا اهدقفأ امم ،اذكهو قشمد يف قشمد لهأو ةامح يف ةامح ودهاجمو ،بلح
 ىلع ةيزكرماللا ىلإ ةمزألا م?أ نم دعب اميف ةيزكرماللا هذه تلوحت دقل ،ةيداعملا ةوقلا قاهرإو
 .ةدحاولا ةنيدملا يف تاعومHاو لب ةحنجألا ىوتسم

 يذلا بولسألا اذه :امومع يركسعلاو يلاتقلا بولسألا ريوطت ىلع ةردقلا مدع )5
 ئباخملا ماظنو ندملا برحو عراوشلا لاتق بولسأ ينعنو ةبيط ارامث ىطعأو احجÂ أدب
 سرمتو تالاقتعالا ضعب دعب ادغ هنكلو ،حيلستلاو تالقنتلا ةقيرطو ةنيدملا لخاد ديعاوملاو
 تاسكن ىلإ هيلع رارصإلا ىدأو ،ريوطت ىلإ ةجاحب اميدق �ولسأ هيف ةطلسلا حمق ةزهجأ
 .ةفسؤم ةيركسع

 ال نييمالسإلا نمو قارعلا اميس الو ةمظنألا نم جراخلا تادعاسم ىلع دامتعالا )6
 يف م� بعالتلا مث مهرامد يف ببستلاو .1980 رخاوأ يف مهعطقل ىدأ ناوخإلا اميس
 .انعم ّرم امك جراخلا يف لمعلا ةلحرم

 نم ىلوألا ةلوجلا يف تبهذ يتلا ةبردملاو ةيبرتملا رداوكلا ضيوعت ىلع ةردقلا مدع )7
 ةبعرم ةريتوب ثادحألا عراست لعفبو ،رمألا اذ� صتخم جمÂرب دوجو مدع ببسب مادصلا
 اذه ضيوعت يف هيعارصم ىلع ميظنتلا ب� حتف دفي ملو ،ريوطت يأ ىلع ةردقلا مrدقفأ
 .انعم ّرم دقو دئاوفلا نم لمح امم رثكأ تاسكنلاو تامزألا نم لمح سكعلا ىلع لب رداكلا
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 هلشف اذه تبثأ دقو - ةامحو بلح نم :ةيقشمد ريغ رصانعب قشمد كيرحت )8
 كلذكو - لخدتلا اذه جعزأ دقو - بابشلا نم ء�رغلا فاشتكا يف اريثك ماظنلا دعاسيو
 لشف نع الضف تامزألاو لكاشملا يف اهعقوأو ةيداهجلا قشمد ةدايق هباشملا ناوخإلا لخدت
 .?ركسع لخدتلا

 تاهجلا لك رمÑو يقارعلاو يناوخإلا راصحلا لعفب اهم?أ رخآ يف ةعيلطلا حونج )9
 امزالم اتمس حبصأ فرطتلا اذه ،فرطتلا ىلإ جراخلا يف فسعلاو ملظلا نم هتقال امو اهيلع
 هريبكتو هميخضت يف ايسيئر ارود يناوخإلا مالعإلا بعل دقلو ةعيلطلا ىلإ يمتني نم لكل

 تلغوأ ام دعبأ لعلو ،جراخلا يف اذه نم ائيش تشاع ةعيلطلا نأ الإ ،اهدض همادختسال
 نيملسملا ناوخإلا رفك نم هناوخإ ضعبو ةلقع نÂدع اهيلإ لصوت يتلا ةعانقلا وه هيف
 ةجحلا تماق نم لك رفكبو ،اجمÂربو احرط هب يضرو فلاحتل� ىتفأ نم ةيمالسإلا ةهبجلاو
  !اهفلحو ةدايقلل هئالو ىلع يقبو هيلع

 الو )مهضعب( ناوخإلا تاحيرصتو فلاحتلا تاروشنم نم اريثك نأ نم مغرلا ىلعو
 بزح ءاضعأ ربتعي هن� حيرصتلل هتالباقم ىدحإ يف بهذ يذلا نيدلا دعس نÂدع اميس
 رثكأ حرص دقو لب ،ةنيدتم ةدايق مrدايق نأو نيملسم - يقلفعلا ينيميلا - يقارعلا ثعبلا
 رفكل� م́وتعني نيذلا بابشلا بتاعو لب !هماظنو نيسح مادص مالس� هتعانقب ةرم نم
 نÂدع ةعانقل ةلدألا ضعب يطعي اذه لك نأ نم مغرلا ىلع !ةبوتلاو رافغتسالا مهنم بلطو
 !كشالو افارسإ ناك هيلإ بهذ يذلا ميمعتلا نكلو ةلقع

 لثملاو ةنسحلا ةودقلا حاجن ةيداهجلا ةعيلطلا ةبرجتل ةعئارلا سوردلاو براجتلا نم )10
 امم ،اهرصانع امأ مادقإلاو داهشتسالاو ةيحضتلا ىلع ةردقلا يف اrدايق هتمدق يذلا ىلعألا

 لمحت يف ةكيرش ا´أل هب رم� ام لك يف ةعاطم ،حورل� ةيدفم اهدعاوق نم ةبوبحم اهلعج
 ..اهلمحتي نم لوأو لب تاعبتلا

 يف ةيدرف اهيدايق ضعب تثروأ دقف اهوفص ركعي امم لخت مل ةعئارلا ةجيتنلا هذه نأ الإ
 هصخش ىلع ةعيلطلا لك تروحمت ثيح ،جراخلا يف ةلقع نÂدع عم لصح امك رارقلا ذاختا
 جرف رسألا كابش يف هعوقوو ميعزلا راي´ا دنع لماشلا راي´الل ىدأ امم ?روطسأ ادغ يذلا

 .×� الإ ةوقو لوح الو هنع هللا
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 ثلاثلا ثحبملا
 نيملسملا ناوخإلل ةيداهجلا ةبرجتلا لوح تاظحالم

 :جراخلاو لخادلا يف قبسم يجيتارتسا ططخم نود لمعلا )1

 برقو عضولا تايطعمل لخادلا يف م�rاسح ةقد مدع نمث نيملسملا ناوخإلا عفد دقف
 .مهفوفص يف سامحلا ةريتو عافتراو ،ماق يذلا يعيلطلا داهجلا ميظنت ببسب راجفنالا ريذن

 اذه ناكو ،نينسلا تارشع ربع دعملاو ىبرملا نيملسملا بابش نم ايلاغ نمثلا اوعفد
 رخاوأ يف أشن يذلا عقاولل ةيسايسلا داعبألل يجيتارتسالا ريغ جذاسلا روصتلا جئاتن دحأ
 نم اهل ططخملا ريغ برحل� يملسلا يوعدلا ميظنتلا اذه ةدايق تئجوفو ...تانيعبسلا
 .احداف نمثلا ناكو مهيلع اهجئاتن ةبوسحملا الو مهلبق
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 تمكارتو ،اهدايق مهتملسأو اهتيبلاغ يف بابشلا عومج مهيلإ تلآ امدنع جراخلا يفو
 مهتمدخ يف يملاعلا يمالسإلا مالعإلا مهل رفوتو مهيديأ تحت لاومألا نم نييالملا تائم
 مل...ةعئارلا تايطعملا نم خلا ...يركسعلاو يسايسلا معدل� مهدمأ يميلقإ يسايس فرظو
 الو دادعإلا ديعص ىلع الو برحلا ديعص ىلع ال يجيتارتسا ططخم يأ عضو نم اونكمتي
 كلذك لاز الو )لاقي امك ةكربلا ىلع( ايئاوشع لمعلا رمتساو رخآ ديعص يأ ىلع
 قيرط يف اهعفدو رومألا ىلع ةرطيسملا ةيلقعلا ريوطت يف ةقحالتملا سوردلا دفت ملو ،فسأللو
 ،رومألا مامز مالتساو ءاطعل� ةباشلا رداوكلل تادايقلا كلت حمست ملو ،يلومشلا طيطختلا
 .ماتلا لشفل� اهلك تء� لعفلا دودرو لاعفألا نم ةلسلس ةليصحلا تناكو

 يبرحلا لمعلا ةرادإل يملسلا يوعدلا لمعلل ةقباسلا ةيلكيهلا دامتعا )2
 :ةيندم ةينب تاذ ةمخض لكايه ربع برحلا كلت ةرادإ ىلإ لاقتنالاو

 مrايصخشو ناوخإلا لكايه لك تلقتنا دقف ،ةيخيراتلا ةذبنلا يف انعم ّرم امك
 ميظنتلا ةكرÓ اهسفنو اهله� ةّراف مادصلا ةيادب عم ندرألل ىلوألا ةبترملا نم ةيكيسالكلا

 لك اهل ترفوت نأ دعب ندرألا يف تلكشو لاقتعالاو لتقلل ةيحض سأر الب ادسج
 يف دنتسي امخض ايميظنت ازاهج ةيركسعلاو ةيرشبلاو ةيسايسلاو ةيونعملاو ةيداملا ،تÂاكمإلا
 !لئاط نود دقعت تناك يتلا ةيئا´اللا تاعامتجالا نع قثبنت ةزهجأو بعشو ناجل ىلإ هترادإ
 سفنبو اقباس يدجسملا لمعلا ا� ريدأ يتلا ةيلكيهلا سفنب مهلبق نم برحلا تريدأ اذكهو
 فورظ يف لخادلا يف ادمتعم ناك يذلاو ةعامجلل يلخادلا ماظنلا نإ ىتح ،تارابتعالا
 ناكو سناجتم ريغ يركسع هبش فيفل ىلع قبطيل هسفن دمتعا يرس يوعد لمع
 .ًاعيرذ لشفلا

 الإ نيحلاو نيحلا نيب ةدقعملا ناجللا اهنع قثبنت تناك يتلا ةزهجألا كلت عطتست ملو
 املو ،ت�اصع برح ةدايقب اهنم رثكأ ةيفرصم ةيكنب ةسسؤمب اهيبش ايندم ازاهج لكشت نأ
 مل مهيوذو مهئانبأ يف الو مهسفنأ يف ال مادقإلا يف ةودقلاو لثملا ءاطعإ يف ةداقلا لشف
 لمعلا ناكو نيحو نيح نيب عضوت تناك يتلا تاططخملا ليس ىلع اوفرشي نأ اوعيطتسي
 ثحبل لكُش يذلا يبرحلا سلHا يف ةدحاو ةرظنو ..ايكبم ?واسأم ناك ام ردقب اكحضم
 لكشت دقل ،لثملا انئاطعإل ةيفاك ةثالث وأ نيرهشب عضولا راجفنا لبق ةامح راصح رمأ
 ال تناك يتلا ةباشلا رداوكلاو خويشلاو ةداقلا نم ةبيجع ةبيكرت نم !اوضع نيعبرأ نم سلHا
 ةاطعملا تارابتعا لظ يف ادحاو رارق ذختت نأ نم زجعأ تناكو ،دحوم ساسأ ىلع قفتت

 ددع لظ يف !يوعدلا لمعلا نم ةيدجسملا ةلحرملا كلت يف ةتباثلا ىوقلا رواحم نزو بسح



 

 )16( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ?روس يف ةيداهجلا ةبرجتلا لوح تاظحالم

 اذه )اددع اهرثكأ الشف ناكرألا تائيه رثكأ نأ( برحلا ءاربخ دحأ هلاق ام ققحت اذهك
 .سناجتملا ريغ جيزملا نع الضف

 يف 8ركسع هلشف لخادلل جراخلا نم ت�اصعلل يركسعلا لمعلا تبثأ )3
 :بورحلا براجتو تاروث نم ريثك يف هلشف تبثأ امك ةيروسلا ةبرجتلا

 )دعاوقلا( نامع وأ )ركسعملا( دادغب يف بابشلا سيدكت ىلع ناوخإلا دمتعا دقف
 ةيركسعلا تادايقلا تدمعو ،ةدعابتم تارتف يف ىوتسملا ةيندتم ةيبيردت تارودل مهعاضخإو
 ىتح - ةيندملا ةيديلقتلا تايصخشلا كلت نم ةدحاول رارمتس� اهتسæرب دهع يتلاو ةيلاتتملا
 كلت ربع تالواحم ةدع تلصحو - اهخيرÓ قباس يف يركسعلا لمعلل ةضراعم ناك نم
 ىوتسم ىلع جراخلا معدو طيطخت ىلع دمتعت ةيركسع بويج ءاشنإ ةلواحمل ةيضاملا نينسلا
 رئاسخلاو لشفلا نع الإ ةسئايلا تالواحملا كلب رفست ملو ..رماوألا يقلتو حالسلاو لاملا
 ةيناديم ةدايق نم الإ ت�اصع برح ةرادإ نكمي ال هنأ ،ةخسار ةيروث ةيركسع ةقيقح تبثتل
 عراستم عقاو يف ةظحل لك يف يركسعلاو يسايسلا اهرارق بابس� ةملاع اهرصانع ىلع ةفرشم
 .اهريهامجب اهكاكتحاو ةروثل� ينعملا دلبلا لخاد اهأشنمو ةروثلا ضرأ ىلع تاريغتملا نم

 ةروث لآم وه ناوخإلا ةبرجت نم اهنم ةدافإلا نكمي يتلا ةماهلا سوردلا نم )4
 اهدوهج بصل �اديم هذختتو يركسعلا اهلمع ىلع يمالعإلاو يسايسلا اهلمع حجرت
 :ةيسيئرلا

 قوف مثجي يذلاك سرش ودع عم مادصلا طخ ىنبتتو داهجلا معزت ةروث لآم نأ كشال
 نيب ةهجوم تÂايبو ،عامل ديج قروب ةعوبطم ةيسايس جمارب الإ ةكرعملا هذهل دعت ال مث ،?روس
 ا´أ اهريصم نأ كشال ،ةيلودلاو ةيمالسإلا تائيهلاو ةيبرعلا ةمقلا تارمتؤمل .ةنيفلاو ةنيفلا

 نم ةلتك ىلإ اهتبيه ضرفي يذلا رثؤملا يركسعلا ا́زو نادقف دعب نامزلا ربع لوحتتس
 ال يذلاو ،رثأ الو هل نزو ال يذلا يمالعإلا دهجلا ضعبب نوثبعي نيذلا نييسايسلا نيئجاللا
 ديدعلا تفلأ يتلا ريهامجلا كلت ،لخادلا يف ةروثلا هذ� ةينعملا ريهامجلا ىلإ فرح هيف لصي
 دقف ...ناك ام اذهو اليدب مالكلا الإ اهدنع نكي مل يتلا تاضرعملاو بازحألا لاكشأ نم
 ىلإ تلوحتو ةامح دعب اميس الو ةيركسعلا اهقاروأ تقولا ربع اrدايقو ةعامجلا ترسخ
 .نزو الو ةوق الو اهل لوح ال ةئجال ةيسايس ةضراعم

 :اهعالدناو ثادحأل� ةئجافملا )5



 

 )17( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ?روس يف ةيداهجلا ةبرجتلا لوح تاظحالم

 لك حار دقو ائيش دعأ دق جهنلاو راعشلا يداهجلا يملسلا يوعدلا ميظنتلا نكي مل
 ...اروثنم ءابه ثادحألل مهريغ ريجفت لعفب نينسلا تارشع لالخ سدك يذلا دهجلا كلذ
 ءاوجألا رتوتب ةفراع ميظنتلا ةدايق تناك دقف ،رمألا لهج يف رذع الو ،دوهجلا لك ترمدو
 ةماعلا سوردلا يف انملكتو قبس دقو ،لايتغالا لامعأل ةعيلطلا ذيفنتو لب ثادحلا لسلستو
 يأ نم رثكأ مهلئاصف فالتخا ىلع ا� ناوخإلا رث� دقلو ةطقنلا هذه نع )17( ةرقفلا

 .ةحداف رئاسخلا تناكو رخآ يمالسإ عمجت

 :نيتنس ةليط دوشحلا كلتل دادعإلاو ةيبرتلا لشف )6

 برح ذختت ةكرعم يف عومجلا هذ� جزلا نيططخملا ةينب نكي مل هنأل اعبط اذهو
 وحنلا كلذ اهدعاوقب وحنت ةينلا هذه يونت ةدايق ن� لوبقلا نكمي الو اهل �ولسأ ت�اصعلا
 جمارب نوروطي نوصلخملا ا� عفدنا يتلا ةقداصلا دوهجلا تعاض كلذلو ...بيردتلا نم
 ام اريثك تناك لب ،ديرت امب ةملاع ةدايق نم ةجمربم نكت مل ا´أل،ىدس اهلك بيردتلاو دادعإلا
 .ةدايقلا لبق نم ةقاعإلل ضرعتت

 

 سناiا ريغو بيجعلا جيزملا ةسارد وه ناوخإلا ةبرجت سورد نم مهم سرد )7
 :مهدعاوق يف مكارت يذلا

 رج هضعبو ،حلسملا داهجلاو فنعل� نمؤي يروث هضعب بابش ،اقح ابيجع ناك دقف
 اودجو مث ا� اوجُزو برحلل اوسمحت نورخآو ةمحزلا كلت نم وه نيأ يردي الو ًارج ةكرعملل
 مrايح فلاسل اوداعف ائيش مهكارتشا ببسو مهسامحب مهطبري الو دودحلا ءارو مهسفنأ
 ةسايسلا ةعباتم ديري اهضعب طسو تادايقو ،رخآل وأ ببسل اوقحول نوررضتمو ،مهكولسو
 داهجلا ضرأ نع نوديعب نورخآو ،اهل هئالوو ةعامجلا رارق مكحب لمعلل عوفدم اهضعبو
 لالخ نم ا́وعمسي وأ ريذنلا مهيلإ اهلقنت يتلا داهجلا رابخ� )نوششحي( ط�رلاو
 وأ )طفنلا( لود ىلإ ط�رلا راد نم رانلا طخ برق نم نيمداقلا هللا ءايلوأ دح� مrاعامتجا
 ام لضفب هرهص نسحت ةيعاو ةدايق هل رفوتي مل بيرغ بيجع جيزم نم هرخآ ىلإ ...�وروأ ىلإ
 تاعاشإلل ًابسانم ايضرم اوج ناك سكعلا ىلع لب ةكرعملا يف هفيظوتو تÂاكمإ نم رفاوت
 نيربخملا سدل اعترمو ،ىوقلا رواحم لوح فافتلالاو بزحتلاو فالخلاو لاقلاو ليقلاو
 .ءالمعلاو



 

 )18( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ?روس يف ةيداهجلا ةبرجتلا لوح تاظحالم

 لوح ال صاخشألا لوح ىوقلا رواحم ءوشنو ةليلق يدي تايلوؤسملا زيكرت )8
 :نيعم ركف

 ةليلقلا ةلقلا يدي� ةيركسعلاو اهيف ةيسايسلا ةيدايقلا تايلوؤسملا تزكرت ام ناعرس
 رواحم نم روحم ن برقلاو الوأ ءالولا بعل دقو ةعامجلل ةيديلقتلا تايصخشلا كلت نم
 دجن نأ نكمأ اذكهو طسولا تادايق نم ةلعافلا رداوكلا ةعانص يف ايسيئر ارود اينè ىوقلا
 م فلؤم غرفتم زاهجل اهنم ةدحاولا جاتحت تايلوؤسم ةدع زكرتت نأك ،ابيجع اعقاو شيعن نأو
 هيضام نألو ءالولا صلاخ هنأل طقف ،دحاو صخش دي يف زكرتت اهÂدجو ،صاخشأ ةدع
 رداوكلا نم تائملا ةعانص نكمملا نم ناك يذلا تقولا يف ،ةدايقلا رظن يف فرشم يوعدلا
 عم زرفأ تايلوؤسملل زكرتلا اذه ،ركسعملا وأ دعاوقلا يف نيسدكملا بابشلا ءالؤه نم
 تايصخشلل بزحتلا وه لخادلا يف ةوعدلا م?أ ذنم انماك هموثرج ناك اريطخ اضرم تقولا
 لهأتست ال يتلا ةبيجعلا رهاوظلاو تايبوسحملا تزرفأ يتلا ىوقلا رواحم تأشن اذكهو
 رواحمو داهجلا معزت ةيروث ةيمالسإ ةعامج ال ةيوطلس ةزهجأ يف هلوبق نكمي امم ،انه اهليجست
 ّرم اممك 1986 يف لصح يذلا ةعامجلا قاقشنال ادج امئالم اوج ترفو هذه ىوقلا
 .انعم

 

 يتدعابتم ةايحلا يتفلتخم نيتئف ىلإ ةماع ةروصب ةيناوخإلا دعاوقلا ماسقنا )9
 :تاروصتلا

 دعاوق وأ قارعلا ركسعم يف ط�رلاو دادعإلا ديق اهسفن تنهر ةدهاجم ةطبارم ةئف
 ،Âايحأ لخادلل لوزنلا كلذ يف امب لمعلاو بيردتلا يف ةدايقلا ةراشإ نهر ،ةيندملا ندرألا
 دق اوناك نيذلا نم كئلوأ ّلجو ،هللا يعاد يبلتل ابناج اهريصمبو اهلبقتسم يف ريكفتلا تكرتو
 نم ةرشابم تجرخ ةدعاق ةئفو ،ةعيلطلا ربع لخادلا يف داهجلا يف رخì وأ لكشب اوكراش
 يف اهلبقتسم نع ةثح� ،عقاوملا نم اهريغو �روأو جيلخلاو ةيدوعسلا يف رقتستل لخادلا
 فلكي ال ةيركسع ةيداهج ةكرحل ءامتنالا اذه ءاقبإ عم،يلئاعلا رارقتسالاو لمعلاو ةساردلا

 ..دعتبا مث قيرطل� قحل نمم ددجلا ضعبو ناوخإلا ءامدق نم كئلوأ ّلج ناكو ائيش هبحاص
 فنصلا اذه ادغ ام ناعرسو اهدعب امو ةامح ةاسأم ن�إ ايلج راطشنالا اذه ادب دقلو
 مظعم رجه نيح يف ةيلاتتملا ت�اختنالا يف ةدايقلا اهيلع لّوعت يتلا ةدعاقلا وه دعاقلا
 .اقناح اسئ? ةحاسلا لوألا مسقلا



 

 )19( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ?روس يف ةيداهجلا ةبرجتلا لوح تاظحالم

 ديعصلا ىلع ةيلاتتملا حالصإلا تالواحم لشف ناوخإلا ةبرجت تتبثأ )10
 :لخادلا نم يسايسلاو يركسعلا

 يف دوجوملا لكشلا نم ةيدايقو ةيميظنت ةبيكرت لظ يف هيلإ لآ ام ىلإ لاحلا لآ نأ دعب
 همامأ دجي ال حالصإلل قداص هجوت يأ حبصأو ،كلذ نايب ضعب انعم ّرم دقو ةعامجلا هذه
 ،تاهاتملا كلت يف لوخدلا نم ىودج رثكأ ديدج ذخ ءاسرإو وجلا هذه نع داعتبالا الإ
 اهضعبل مهيف ةيخيرÓ تايصخش لوح مهلتكتو نييروسلا نيملسملا ناوخإلا ةعيبط نأ كلذ
 ةدعاقلا عزوتو ،ةيميلقإلا وأ ةيميظنتلا ىوقلا زكارم نزو رخآلا اهضعبلو ،ايخيشم اينيد ازكرم
 وأ ةحاسلا تاكباشت نم ائيش كردت ال اكيرمأو �روأ وأ جيلخلا يف ةميقلا ةيجراخلا اميس الو
 ت�اختنالا يف اهتيوصت اهيلع رثؤي الو ،ةيصخش وأ ةيدام حلاصم تايصخشلا كلتب اهطبرت
 ضرف يتلاو يلخادلا حالصإلا تالواحم لعج ..رارقلا ةبيرض عفدت ال ا´أل ورمع وأ ديزل
 قحي ام دعاقلل اهيف قحي جهنلا ةيطارقوميد نوكت نأ - يعرش ديس ي� يردأ الو - اهيلع
 هذه لك .تيوصتلل يفاكلا مدقلا نوزوحي ال نيلماعلا ضعب نأل رثكأ لب دهاHا لماعلل
 اليحتسم ارمأ ةعامجلا يف ةسكنلا ةدمعأ نم صلختلا لعج يباختنالا زييمتلا جهنمو ةبيكرتلا
 ارمع وأ اديز نأ فرعي لكلاف ةامح ةاسأم دعب اميس ال تاونسلا هتتبثأ ام اذهو نكمم ريغو
 ةيعرش ريغ وأ ةيعرش ةروصب ت�اختنالا يت� مث ،مهقاروأ اودقف دقو اداسف ةعامجلا يف نوثبعي
 بيغرتلاو بيهرتلاو طغضلا بيلاسأ نم نكمي ام لك نيمدختسم عقاولا ىلع مهضرفتل
 الو ايلخاد ةعامجلا حالصإ مقعب ةيحالصإلا ةسردملا باحصأ ىتح عنقأ اذه لك...مهلوصول

 .ذاشلا فرظلا اذه لثم يف اميس

 مادقإلاو ةيحضتلا ديعص ىلع ةودقلا يف ائيس الاثم ناوخإلا ةدايق تطعأ )11
 :اهدالوأو اهسفنب

 هفاوتلا ىلع عراصتلاو ةماعزلا ىلع اهتفا± يف اءوس لقي ال الاثم تطعأ امك
 تالواحم لك نأ ايلج ادبو ،ةلصب ةرئادلا ةكرعملل تمت ال ةيبناج تاهاتم يف لوخدلاو
 لبق ةئيهك ميظنتلا ةحلصم رابتعالا نيعب ذخؤي ناك اµاكرأو ا´اطقأ نيب قيفوتلا ةدايقلا
 .نيملسملاو مالسإلا ةحلصم اهضرفت ةرورضك ةرئادلا ةنحاطلا ةكرعملا ةحلصم

  :فلاحتلا سرد )12

 يسايسلا فلاحتلا يف ا� ةلثمملا ةيمالسإلا ةكرحلا تطروو ناوخإلا ةدايق تطروت دقل
 نييموقلاو ،ةيرصانلا ?اقبو قارعلا ثعب اميس الو ىرخألا ةدترملا ةيناملعلا بازحألا نيبو اهنيب
 فلحلا اذه ناك دقلو ةيقيقحلا ةحاسلا يف ذوفن الو اهل نزو ال يتلا ةدئابلا لكايهلا نم برعلا



 

 )20( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ?روس يف ةيداهجلا ةبرجتلا لوح تاظحالم

 ناك ةيعرشلا ةيحانلا نمف ،ةيسايسلاو ةيعرشلا ةحلصملا ديعص ىلع ةبيصم ناوخإلل ةبسنل�
 ملو ،1نونيعم صاخشأ هيلع مدقأ عقاو رمأك ءاوس دح ىلع ءاملعلاو دعاوقلا ىلع هضرف
 يعرشلا اهليلد هيلع ماوعأ ةسمخ نم رثكأ رورم نم مغرلا ىلعو نآلا ىلإ ةدايقلا مدقت
 مكحل� ةكراشمل� مهدعو يف اميس ال نيدترملا عم فلحلا اذه لثم ىلع اهمادقإ يف حيحصلا
 اذه ةَّلِح يفنت ةريهشلا ىواتفلاو ةديدعلا ةيعرشلا ثوحبلا تمكارت نيح يف دسأ طاقسإ دعب
 .عورشملا

 دقف !ىتح ايسايس ةعامجلا ةحلصم يف نكي مل فلاحتلا نأ يف تناك ةعجافلا نأ الإ
 فلحلا اذه ببسبف !موعزم فلح قيدصب اrدعاقو ةعامجلا ءانبأل الادبتسا راصتخ� ناك
 يف ناوخإلا لشف نأ دعب هتيار تحت لمعلل مهدادعتسا مدعل بابشلا نم ريثك لمعلا رجه
 ةيمكاحلاو ةلصافملا يف اهيلع اوأشنو يدودوملاو ديس راكفأ ىلع اوبرت نيذلا مهو ،مهعانقإ
 ..نييناملعلا نيقراملا ءالؤه لثم ريفكتو

 ربعل� ءيلم وهو انهه هناكم سيل هدرفمب لوطم ثحب ىلإ جاتحي اذه فلاحتلا سردو
 .رمأل� متهم ىلع ةيفاخ ريغ هسوردو فلحلا اذه جئاتن تحبصأ دقو هيلإ ةراشإلا انيفكتو

 اعرش زوجيل نكي مل فلاحتلا ن� ةجيتنلا هذ� ناوخإلا تايصخش لج عنتقا دقلو
 دقو لوخدلاك جورخلا سيلو )تلصحو ةطرو( اهنكلو هيلع مت يذلا لكشل� ةحلصم الو
 !مادصو قارعلا ثعب ةلس يف نييمالسإلا ضيب لك حبصأ

 اهنم ريثكلا ناك يتلا :ةيملاعلا ةيناوخإلا رداوكلا نم ةدافإلا نم نكمتلا مدع )13
 .نييروسلا ةوخإلا بناج ىلإ ةيحضتو صالخ� ةكرعملا لوخدل ادعتسم

 ام لكلو( 8اونلا نع رظنلا فرصبو - هنأ ناوخإلا ةبرجت نم هلوق بجي اممو )14
 نيررضتملاو لئاوعلا نم ريثك ةلايع يف ايباجيإ ارود نوملسملا ناوخإلا بعل دقف - )ىرن
 تقلت امك :عايضلا نم مهتنايصو مهل يسايسلاو يقئcولاو يداملا معدلا ميدقتو دارفألاو
 ...ةدايقلا دي تحت مكارت يذلا لاملا نم ةيدام ةدعاسم لخادلا يف ةبوكنملا رسألا ضعب
 ةفلاسلا ةبرجتلا هذه يف نيملسملا ناوخإلا ةدايق هتمدق يذلا يباجيإلا ليلقلا نم اذه ناكو
 ..ةريرملا

 
 نولوؤسملا مهف ىوح ديعس ،يواطنط هللا دبع ،ينونايب ىلع سنأ وبأ ،نيدلا دعس نÂدع :مهتعيلط ناك 1
 همايق نع نورشابملا
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 ?روس يف ةيداهجلا ةبرجتلا لوح تاظحالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبارلا ثحبملا
  ةيداهجلا ةبرجتلا لوح تاظحالم

 لخادلا يف طابضلاو نيدهاجملل ةيناديملا ةدايقلل
 ،هللا مهمحر كئلوأ انتوخإ ةبرجت نع ةرفوتم ةيفاك تامولعم انيدل سيل هنأ لوقلا ردجي

 ةمهملا مهتبرجت حرشيو نوديو يوريل جورخلا هل بتك نم لقألاو ،ايح يقب نم مهنم ليلق
 :سوردلاو ربعلا نم اددع لمحن نأ مهرابخأ حيحص نم لصو ام بسحو انناكم� نكلو

 قح كلمت جراخلا يف ةيمالعإ ةيسايس امهادحإ يداهج لمعل نيتدايق دوجو لشف )1
 ةعاطل� جراخلا عم طبترتو ّرملا اهعقاو شيعت ةيركسع ةيناديم ىرخألاو طيطختلاو رارفلا
 .ةجاحلاو

 ريغ لكشب ةدعو اددع قوفتملا ةطلسلا شيج عم فوشكملا مادصلا ةيلمع لشف )2
 ةدافإلا انيلعو سردلا نمث اوعفد دقلو - ارايتخا ال رارطضا ةوخإلا مادص ناك دقلو - يقطنم
  .هنم



 

 )22( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ?روس يف ةيداهجلا ةبرجتلا لوح تاظحالم

 هدونج نم ةقحاسلا ةيبلاغلا نأ نم مغرلا ىلع ،شيجلا قاقشنا ىلع ةنهارملا لشف )3
 ةيبلاغلا نم تناك طابض فصو طابض نم ةدايقلا ةبيكرت نكلو ،نيملسملا ءانبأ نم مه
 ءانبأ لعج ،ةكرعملا ةعيبطب دونجلا فوفص يف يعولا مدعو لهجلا يشفت نأ امك ،ةيريصنلا
 فسؤم عقاو اذهو ،نييريصنلا رافكلا رماو�و مهيدي� مrويب نوبرخيو مهيلهأ نولتقي نيملسملا
 .قيمع سردو

 مل ثيح ،احداف هنمث نودهاHا عفد يذلا ،جراخلا معد ىلع دامتعالا لشف )4
 ريبكلا أطخلا اذه ةيحض اوحارو ةجرحلا ةظحللا يف نوع ي� مهدمي نأ جراخلا عطتسي
 .مهيديأ كلمب سيلو امامت هنوفرعي ال دنس ىلع دامتعال�

 نÂدع عم هدوعول ركنتو مهلذخ )قارعلا( رواجم ماظن معد ىلع دامتعالا لشف )5
 .ةجرحلا ةظحللا يف مهريصمل لخادلا ةوخإ كرتو هدعو امب هدمي مل ثيح ةلقع

 ءادن عم م�واجت نسحو مهحيلستو يلاهألا ةئبعت ةيناكمإ ةامح ثادحأ تتبثأ )6
 بارخو - ليتق فلأ نوثالثو ةسمخ - احداف نمثلا نوملسملا يلاهألا عفد دقو ،داهجلا
 رثكأ اوحبصأ هلمعلو ىماتيلاو لمارألا نم فولألا تارشعو نيلقتعملا فالآو ةنيدملا فصن
 .ثحبلا لهأتسي سرد اذهو فطاعتلا اذه لثم نم افجوت

 م?ألا لالخ ا�اوص ةلودلا تعاضأ دقف ،عسوملا مادصلا لاح يف ةلودلا فعض )7
 هباجت ىتح تلقن يتلا ةيموكحلا تاوقلا نم صمحو بلح لثم ةماه Âدم تغرفأو ،ىلوألا

 نيدهاHا ضعب دوجو رفوت ول ةماهلا عقاوملا كلت ىلع ةرطيسلا ناكمإل� ناكو ،ةضفتنملا ةامح
 .ةماه ةيجيتارتسا ةدئاف هذهو ،كانه لوقعم ردقب

 ناكمب ةبوعصلا نم حبصأ - مسحل� كراشملا - يمالسإلا بالقنالا لشف دعب )8
 رداوكلا لك تيفص دقف ،شيجلا نم اقالطنا يمالسإ يركسع بالقنا ىلع دامتعالا
 ثعبلا مكح نم اماع نيرشع نم رثكأ ىدم ىلع ابيرقت نيملسملا طابضلا نم ةلاعفلا ةلماعلا
 يف فاطملا ةمتاخ تناكو رابتعالا نيعب ذخؤت نأ بجي ةاسأم هده ،?روس يف نيريصنلاو
 .بالقنالا كلذ يف ةيركسعلا Âرئاسخ

 توكسلا كلذ ىلع ليلد ربكأو ،انتيضقل ٍداعم يبرعلاو يملاعلا مالعإلا نأ تبث )9
 .رابتعالا نيعب ذخؤي نأ بجي رخآ سرد اذهو ،ةامح ثادحأ مجحب ثادحأ نع بيجعلا

 يتلاو ماع لكشب كلت ةبرجتلا نم ةدافتسملا سوردلاو تاظحالملا مهأ الامجإ هذه
 بردلا اذه يف ريسلا ىلع مزاع لك نمو نم ةيانعو ةلصفم ةسارد لحم نوكت نأ يغبني



 

 )23( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ?روس يف ةيداهجلا ةبرجتلا لوح تاظحالم

 ناطوأ يف انل ناوخإل ةلئاه ةميق اهيف لعلو .ّرم اميف انتوخإ ةبرجت نم ةربعلاو ةظعلا ذخأل
 .داهجلا ةيار نوعفريو ةوعدلا برد ةدايقل نودصتي ىرخأ

 برحلا فورظ هبشتتسو ةدحاو ةكرعملاو ،دحاو ةدعلاو ةهبشتم ةيمالسإلا ةحاسلاف
 .اهنم ةدافإلاو اهتسارد مهيلعو ملعأ هللاو ىربك ةدئاف انتبرجت يفو امومع

 ليبسلا يدهي وهو قفوملا هللاو

 يروسلا بعصم وبأ

 نم ةداملا هذه ليزـنت مت
 داهجلاو ديحوتلا ربنم
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