
ميحرلا نمحرلا هللا مسب

نكأ ملو .هريصم ددحتو هتايح مسرت ،ردقلا اهعنصي ناسنإلا ةايح يف ةرباع تاظحل كانه  
ريتسجاملا ةداهش ىلع لصاحلا باشلا ىيحي ىلع اهب تفرعت يتلا ةليلقلا تاظحللا نأ فرعأ  
ام يه م١٩٦٧ ماع دادغب يف هتخأ تيب يف اكيرمأ/انوزيرأ ةعماج نم ايجولورديهويجلا يف  
بحلاب ةئيلمو ،ةيروث ةايحو كراعمو راصحو بورح نم ،براجتلاب ةئيلم ةايح نم ردقلا يل هئبخي  
دق اهنيح تنك .هعم يتايح ةصقل ةيادبلا تناك اهنكلو ةرباع تاظحل .لمألاو صالخإلاو ءادفلاو  
١٩٧٠ تاونس ثالث دعبو .دادغب ةعماج يف نانسألا بط ةيلكب تقحتلاو ةيوناثلا يتسارد تيهنأ  
هذه لالخ ريثكلا هنع فرعأ نكأ مل .ةيلكلا يف ةعبارلا ةنسلا ةيادب يف ةبلاط انأو يتبطخل مدقت  
.ةفدصلا قيرط نع يمامأ ركذي ناك ام الإ تاونسلا  
لوليأ ثادحأ تّميخ امدنعً امامت انع ىيحي رابخأ تعطقنا ُثيح ،ةّنيهلاب انتبطخ ةرتف نكت مل  
هتقو لك بهيل ندرألا يف ةيعيبطلا رداصملا ةطلس يف هلمع كرت اهنيح ىيحي ررق  ،نامع يف  
نانبلف ايروس مث شارحألاو شرج ىلإً اهجتم نامع رداغف .ةينيطسلفلا ةمواقملل هريكفتو هدهجو  
ءاقدصأ لك نأ ةفدصلا قيرط نع ُتفرع نانبل ىلإ يلهألو يل ةرايز يفو .كانه رقتسا ثيح  
ىيحي عم يتايح نأ اهنيح ُتدكأت ،ىيحي سيلو رخص مسإب هنوفرعي اوناك ةمواقملا ءالمزو ىيحي  
بعصلا نم ةياهن وذً الصف ،ةينيطسلفلا ةروثلا لوصف نمً الصف نوكتس لب ةيداعلاب نوكت نل  
نيطسلف لجأ نم راوث نم هعم نمو ىيحي هلعفي ام نأب ةمات ةعانق ىلع يتلئاعو ُتنك  .اهؤبنت  
.اهجراخو ةلتحملا يضارألا لخاد يف ينيطسلفلا بعشلا لكل ةرخفم وه
ةلحرم ةيادب تناكو .توريب يف انمقأو انجوزت ١٩٧٢ ماع يف ةيعماجلا يتسارد تيهنأ امدنع  
تناك يذلا جرحلا عضولاو ةبعصلا فورظللً ارظن ةلهسلاب نكت مل ةلحرم ،هعم يتايح يف ةديدج  
ناودع لامك ةثالثلا ةداقلا لايتغاو ١٩٧٣ رايأ ثادحأ يف تأدب .نانبل يف حتف ةكرح هب رمت  
برح مث .اهجراخو نانبل لخاد بابشلا ةريخ تلاط تالايتغاو راجنلا فسوي وبأو رصان لامكو  
هذه لالخ .رتعزلا لت برحو ةيروسلا تاوقلا لوخدو نانبل يف ةيلهألا برحلاو ١٩٧٣ ربوتكوأ  
مسق ةسيئر مث نانسأ ةبيبطك ينيطسلفلا رمحألا لالهلا ةيعمج يف لمعأ تنك ةجرحلا ةرتفلا  
لمعلابً ادجً الوغشم رخص هيف ناك يذلا تقولا يف ً.اقحال ةروكذملا ةيعمجلا يف نانسألا  
لبق  ةوتفلاو لابشألا ةسسؤم ءاشنإو تايشيلملا ميظنت ىلعً افرشم ناك( يميظنتلا و يسايسلا  
مث يروثلا سلجملا يفً اوضع بُختنا ١٩٧١ ماع حتف ةكرحل ثلاثلا رمتؤملا يفف .)لوليأ ثادحأ  
ةكرحل ماعلا دئاقلا بتكم رس نيمأ بُختنا تاونسب اهدعب .ميظنتلا رس نيمأو نانبل ميلقإ دمتعم  
سلجمللً اوضع بُختنا ١٩٨٠ ماع حتف ةكرحل عبارلا رمتؤملا يفو .١٩٧٩ ماع تافرع رساي حتف  
.حتف ةكرحل يروثلا سلجملا رس نيمأو يروثلا
ىلإ ىدأ يذلاو ١٩٨٢ ماع نانبل ىلع يليئارسإلا حايتجالا دض ةمواقملا يف رخص كراش  
هذه يف .سنوت ىلإ ةدايقلا ليحرو ةيبرع لود ةّدع ىلإ نانبل نم ةينيطسلفلا ةمواقملا جورخ  
برحلا نم نانبل هب ترم ام لك هعم انشع .١٩٨٢-١٩٧٢ ماع نم نانبل يف هعم ّانُك ةرتفلا  
لمعتسا رهشأ ةثالث ترمتسا حايتجا ةّيلمع يف نانبل  ىلع يليئارسإلا حايتجالا ىلإ ةيلهألا  



انلافطأ ليحرت ىلإ انررطضاو ً،ايلود ةمرحملا ةحلسألا عاونأ لك اهلالخ يليئارسإلا شيجلا  
عيمج نيب تاضوافملل ًةجيتنو بآ رهش ةياهن يفو .برحلا لالخ قشمد يف انبراقأ ىلإ ةثالثلا  
ةرداغم برحلا ةياهن لبق ُتلواح .رخاوبلا قيرط نع نانبل ةينيطسلفلا ةمواقملا ترداغ ،فارطألا  
اهترطيس مكحتو توريب رصاحت تناك ةينانبللا بئاتكلا تاوق نكلوً ارب يدالوأب قاحللاو توريب  
ةينانبللا بئاتكلا لبق نم ةناهإلل ُتضرعت نأ دعبو .يليئارسإلا لالتحإلا شيج ةدعاسمب اهلوح  
رخص عم اهترداغمو توريب ىلإ ةدوعلا ُتررق رفسلا ةبيقح ىلع شبح رخص مسا مهتيؤر درجمل  
ىلإ سيئرلا ديسلارخص قفار انيثأ ىلإ انلوصو دعبو .انيثأ ىلإ تافرع رساي سيئرلا ةرخاب يف  
انب رخص قحتلاً ابيرقت ٍرهش دعبو .يلافطأ عم نوكأل ايروس ّمث صربق ىلإ انأ ترفاسو سنوت  
نع سلبارط ىلإ رخص لخدو ١٩٨٣ يف سلبارط ثادحأ تأدب مث .ديدج نم ةلئاعلا ُلمش ّمتلاو  
لودلا ىلإ همواقملا جورخو راصحلا ءاهتنا ىتح تافرع رساي سيئرلا عم نوكيل صربق قيرط  
.ةيبرعلا
ىلإ ةدوعلاف .كانه ةداعلا قوفً اريفس نيُع ثيح وكسوم مث سنوت ىلإ انلقتنا ١٩٨٤ ماع يفو  
سماخلا ماعلا رمتؤملا يف حتف ةكرح يف ةيزكرملا ةنجللً اوضع بُختنا ١٩٨٩ ماع يفو .سنوت  
ىلإ لوخدلا ررق هنأ اّلإ اهلً اضراعم ناك هنأ مغر ،١٩٩٤ ماع ولسوأ ةيقافتا تّمت مث ،ةكرحلل  
ةلئاعلا تلخدو .ينطو هنكل ةروهشملا هتديصق اهرثإ ىلع بتكو ،١٩٩٥ ماع يف ةزغ نم نطولا  
نوؤشلل ماعلا ضوفملاو حتف ةكرحل يروثلا ّرظنملا ىيحي ناكو .هللا مار ىلإ هيلي يذلا ماعلا يف  
.تاساردلاو ةيركفلا

ةفاقثلاو ركفلا عيباني نمً اعوبني هللا همحر ناك ،ةمواقملا عيباني نمً اعوبني رخص ناك امكو  
مل .ةيعامتجاو ةيفاقثو ةيداصتقاو ةيسايس تالاجملا عيمج يف  ةفرعملا يف بضني الً اسوماقو  
عيرسو نهذلا بقاث ناك .هأرقو اّلإً اباتك الو ،هكلسو اّلإً اقيرط الو هقرطو اّلإ ملعلا يفً اباب كرتي  
تاياورلاو صصقلاو رعشلا نيواودب هتارادصإ فلم محدزي ملف .ةدّدعتم تاياوه وذ ،ةهيدبلا  
ةيسايسلا بتكلاو تاساردلا نمً اضيأ لئاه مكب لب بسحف تايحرسملاو تايعابرلاو رطاوخلاو  
بناج ىلإ اذه لك .ةيفحصلا قحالملاو تالباقملاو تاباطخلاو تارضاحملاو تالاقملاو ةيميظنتلاو  
امك نيطسلفل مسر .صاخ عون نم ةيليكشت ةينوفمس ىلإ ناولألا عضخأف ،يليكشتلا نفلاب هعلو  
امكً امامت ناسنإلاو دوملجلا رخصلا نيب ،نانفلاو يسايسلا نيب هتيصخش يف نزاوف .اهل بتك  
يفاكلا تقولا دجي ناك هنإ الإ ةريثكلا هلغاشم نم مغرلابف .ةيلئاعلاو ةيلاضنلا هتايح نيب نزاو  
ُتظفاحو يتايح زنك اهتربتعا لئاسرو دئاصق ،ةّدع تابسانم يف دئاصقلاو لئاسرلا يل بتكيل  
.”ةرهاز كنأل" ناونعب باتك يف اهرشنل تقولا ناح نأ ىلإ اهيلع
عم دجاوتلل صرفلا زهتني ةبعصلا هفورظ نم مغرلاب يذلا نونحلا بألا ىيحي ناك لزنملا يفف  
ناك .ةلئاعلا بحو نطولا بحو ءامتنالاو ةديمحلا قالخألا مهيف عرز .بعللا مهتكراشمو هلافطأ  
لكب اهتيمنتو مهبهاوم قالطإل ىعسيو هلافطأل حرملا نمً اوج قلخي يذلا ماسرلاو نانفلاو رعاشلا  
ملاعو ةجمربلاو رتويبموكلا ملاعو ةيتيزلا ناولألاو مسرلا ملاع يف اورحبأ هلالخ نم ،قرطلا  
تايحرسم صن ةباتك يف هلافطأ دعاسي ىيحي ناكف ،امنيسلاو ليثمتلا ملاعو رعشلاو ىقيسوملا  



هيبش ويدوتسا ىلإ لزنملا لوحتي ةعمجلا موي يفو ،ليثمتلاو جارخإلاب مهرودب لافطألا موقيو  
هب موقي ناك يذلا ريوصتلاو ليثمتلاو ماعطلاو جايكملاو سبالملاب لوغشم لكلاف لحنلا ةيلخب  
.هسفنب ىيحي    
دمحأ ديهشلا هيخأ قيدصب هرّكذي ،راجشألا قروت هئامس يف ...رازن ،هلافطأل ّهبحب زتعي ناك  
.نّونحلا ةرهزبً اكسمم لازيال ناكو ةيليئارسإ ةراغ رثإ ١٩٤٨ ماع لفط وهو دهشتسا يذلا  
نيديهشلاب هرّكذيف لامك امأ .افكت حاتب ةيلمع لطب ،شبح دمحأ ديهشلا هيخأب هرّكذي دمحأو  
ةدوشنأ اهرعَش يفف اهب ىنغتي ناك يتلا ةلئاعلا ةراون يه راونو .رصان لامكو ناودع لامك  
.رانكلا  
يف اهب زتعي و هتجوز مرتحي ،ةياغللً ابيطً ابلق كلتمي ،ةعئار ةيصخش وهف ،جوزلا ىيحي امأ  
ءافولاو بحلاب اهتيامحو هتلئاعل نامألا ريفوت ىلع رداقلا ،رويغلا ،نيمألا .هجراخو لزنملا  
لمعيو اهمرتحيو اهمعديو ةأرملا رّدقي ناكو .قح ىلعً امئاد هتوسقو ىيحي ةّدش تناك .صالخإلاو  
ةأرملا ميلعت عم امئاد ناك ُثيح .تخألاو ةنبإلاو ةجوزلاو مألا يه هتايح يف ةأرملاف .اهنيكمت ىلع  
ةرداق نوكت نأ ةأرملا ىلع نأو ديهش وأ ريسأ عورشم نيطسلف بابش لكو هنأ نيقي ىلع ناك هنأل  
هنأ ثيح .ةلئاعلا بر وأ جوزلا نادقف لاح يف ةرسألا كسامت ىلع ظافحلاو ةلئاعلا ةدايق ىلع  
.ةيتاذلا اهتاردق لالخ نم خيراتلا ةعانصو رييغتلا ىلع ةرداق ةينيطسلفلا ةأرملا نأً انمؤم ناك  
كنآل باتك نم( هدئاصق ىدحإ يف لاق يذلا وهف ،نيطسلفل هبح نم عبني هتلئاعل ىيحي بح ناك  
)ةرهاز
…بحي فيك فرعي هللا بحيو .. ضرألا بحي ناك نم
…بحي نم لجأ نم تومي فيك فرعي  
…ضرألل يبح الول
…هلل يبح الول
…كبحأ يننأ ُتلق نإً ابذاك يترهاز اي ،يتبيبح اي ُتنكل
…ليمج نف يتبيبح اي بحلاف

ءاقرزلا اهئامسو ءارضخلا اهضرأب امئاد ملح .ريخألاو لوألا هبح يهف نيطسلف قشعي ناك  
ناوفنع ةباغ اهربتعي ناك يتلا نامزلا ةنج نيطسلف ىلإ ةدوعلاب ملحي ناك ،اهجاومأو اهرحبو  
بارتلا ةشمك نولمحيو نوتيزلا راجشأو موركلا ىرث نيب اهضرأ ىلع نوبعلي هلافطأب ملحيو  
كنأل باتك نم تافطتقم( راخفلاو ءابإلا اهلظي انرادو ،ةايح انل نوكتل باحسلا ةميغ نوقحسيو  
.)ةرهاز
ءاقدصألا نم باتكلا نع هتعمس قيلعت رثكأ ناك ،ةرهاز كنأل باتك ةلئاعلا عم ُترشن امدنع  
رعشي ةقيقر تاملك ةباتك ىلعً ارداق ناك مراصلا يسايسلا رخص نأ مهشاهدناب نوبرقملا  
مراصلا يسايسلاب رخص فرُع دقلف ً.انانحوً ابُح ضاف بلق نم اّلإ عبنت مل اهنأ اهؤراق  
حتف نبا وهف ،ةيروثلا هتاباتكو هراعشأ يف هسفن نعً اديج ّربع .رخصلا نم لبُج يذلا يديدحلا  
ةنزاوتملا هءارآو هتادقتعم نعً اعفادُمً ادينعً املكتم ناكو .اهريغل فته ام هتايح يف يذلا  



ريرحتو ةينطولا ةدحولا سيركتو دحاولا نطولا ةحلصم يف بصتً امئاد تناك يتلاو ةميكحلاو  
ّرظنملاو ركفملا رخص ناك .ةينيطسلفلا تباوثلا ىلع ةظفاحملاو ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا  
يتاذلا دقنلاو دقنلاف ،ةيميظنتلا رطألا لخاد هيأر ءاطعإ ىلع صرحيً امئاد ناكو حتفل يروثلا  
فرُع .ناسنإلا هتفرعو يسايسلا رخص فرُع .يروثلا لمعلا ساسأ يه ةيطارقميدلا ةيزكرملاو  

ناكو سانلا لك بحأ .ةيناسنإلا فقاوملابً ارثأت عومدلاب هانيع قرقرتتً انونحً افوطع هتفرعوً ابلص  
ءاطعلاو ريخللً ابحُم .هناسل قرافت مل قحلا ةملكو ةيوتلمً اقرطً ادبأ كلسي مل ،بئاغلا عمً امئاد  
لمعإ ،ددريً امئاد ناك .ةدعاسملاً ابلاط هءاج اناسنإ هتايح يف ّدري مل .دودحلا دعبأ ىلإً اميركو  
لثملاب مهحصنيو عيمجلا ىواكش ىلإ عمتسيً احماستمً اروبص ناكو ،رحبلا يف هيمراو ريخ  
يجرخ انأ مهل لوقي ،رازن وبأ اي ىلتما ام كجرخ سانلا هلأسي امدنعو ،جرخلا يف طح ريهشلا  
.سانلا لكل ئلتمي عساو
ةديصق يفف .نيطسلف هنطول هبحو هسفنب هزازتعاو هقدص ىدم نّيبت يل هلئاسرو هدئاصق تناك  
:١٩٧٢ ماع يل اهبتك  
يتبيبح اي .. ةايحلاو توملا نيب قرفلا  
نيبجلا ئطأطي ٍسئاي نيب قرفلاك
نينسلا ّعطقي رئاثو  

:يل اهمظن تايبأ يف كلذ حضتي ،فدهل هقلخ ىلاعتو هناحبس هللا نأب انمؤم ناك
اهتاظحل نم داجمألا عنصُت مل نإ مايألا ةميق ام
اهتامسب يف خيراتلا مسرن مل اذإ ايندلا ةميق ام
اهتاوطخ ىدملا ىلع .. ّيلع تقاض اذإ ..ايندلا هذه يف يتميق ام
اهنآطُش يف رصنلا ّبُصن يك ةبيبح اي رحُبنس اّنإ

هرزاؤنو هعم شيعن انُكف ،هترسأ نم ىتح ةّوقب نيطسلف لجأ نم يسايسلا لمعلا هذخأ دقل  
تناك حتف ةكرح اهب رمت تناك يتلا ةيريصملاو ةبعصلا فورظلاو ةايحلاف  ،بحلا لكب همعدنو  
ريرحتو ةينيطسلفلا ةروثلا فادهأ قيقحت لجأ نم تايدحتلا لك ةهجاوملً اعم فوقولا ّانم جاتحت  
.ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا

مسر .خيرات ةلبقو ةمسب لكلو ةصاخ ىركذ هعم ةظحل لكل تناكف هتايح يفً اميظع ىيحي ناك  
هتلئاع ةركاذ يف رفحي نأ ىيحيل لجو زع هللا ءاش .ردقلادناعي مل هرودب وهو هتايح قيرط ردقلا  
يفف نيطسلف ةركاذ ىلع اهشقن يتلا كلت اهتميق يف يهاضت تايركذلاو خيراتلا نمً اردق  
يتلاو ،ضرملا ببسب يسايسلا ةطاشن نعً ةونُع ُهتدعبأ يتلاو هتايح نم ةريخألا عبرألا تاونسلا  
رمُعلا تاونس ىلحأ نم تناك هجراخ مأ نطولا يف انه ءاوس ةسايسلا نعً اديعب اننيب اهاضق  
رخآلا انم لك نضتحاف هب صاخلا هتايركذ قودنص انم دحاو لكل كُرتي نأ هليحر لبق دارأ ُهنأكو  
.قاتشملا ةعولب



دئاقلا ىلإ ،ةايح نع ثحبي يذلا ئجاللا نم ةاناعملا لاكشأ عيمجب ةئيلمو ةلفاح ةايح دعبف  
حابص يف ةايحلا حرسم نم دودهب بحسنا ،هتايح ةيجهنم ةينطولا ةدحولا أدبم سركي يذلا  

نوكتس اهنأب ملعن نكن ملوً اديعسو اكحاض ناكو ةفيطلو ةئداه ةليل دعب   ٢٠٠٩/١١/١  
.هتامم يفً اميظع ناكو هتايح يفً اميظع ناك .ةالصلل رجفلا ناذآ دنع ظقيتسي ملو ،ةريخألا

يتايح ُدازً اعم انتايركذ ىقبتسو يقفاخ يف ةرطعلا كاركذ لظتس ،قئالخلا نحأ اي ىيحي  
.دبألا ىلإو امئاد انبولق يف ىقبتسو ،هب زتعأ يذلا يتايح زنك كدئاصق و كلئاسر ىقبتسو  
ىلع رمتسن نأ ىلع كدهاعنو ةميظعلا كئدابمو يسايسلا كثرإ ىلع ظفاحن نأ ىلع كُدهاعُن  
لاطبألا انئادهُش اهلجأ نم دهُشتسا يتلا ةينيطسلفلا تباوثلاو ةينطولا ةدحولا لجأ نم كاطُخ  
نيطسلف بح اندالوأ يف عرزن نا ىلع كدهاعنو تافرع رساي كبيبح زمرلا ديهشلا مهسأر ىلعو  
نكي ملو هتلئاعو هيدلاوبً اربوً اّيقتوً انونحو اميظع ناك مك شبح رخص مهدجبً امئاد مهركذنسو  
هب تملح املاط يذلا نيطسلف بارت كنضتحا مويو تدلو موي ىيحي كيلع ٌمالسف .اّيصعً ارابج  
.هللا ءاشنإ دلخلا تانج يف كايإو انعمجو هتانج حيسف هللا كنكسأ .اّيح ثُعُبت موي كيلع مالسو               

هتاكربو هللا ةمحر و مكيلع مالسلا و                         

ةبحملا كتجوز                                                                       
شبح ةرهاز .د                                                                           


