
 
 
 

 :ةيوخألاب يوبابلا فارتعإلا - ١٩٨٢
 )يناسوج بألا( »ةكرحلا خيرات لك يف ةمعن مظعأ ديكأتلاب وه )… ( ثدح ام نإ«
 

  :ةيوخألاب يوبابلا فارتعالل نيرشعلا ىركذلا - ٢٠٠٢
 )يناسوج بألا( »انخيرات يف لعف مهأ وه )…( ابابلا ةسادق يل هلسرأ يذلا باطخلا نإ«
 

 يناسوج يجيول بألا داليمل ةيوئملا ىركذلا ةبسانمب سيسنرف اباب عم ءاقللا - ٢٠٢٢
  
 
 ٢٠٢٢ ربوتكأ ٢٠ يف وناليم
 
 ،ءازعألا يئاقدصأ
 ثدحلا اذه لعجن نأ عقاولا يف انررق دقف .ةنكمملا تاعقوتلا لك زواجت سيسنرف ابابلا عم انئاقل يف يضاملا تبسلا موي ثدح ام نإ
 .ةيقيقح ةديدج ةيادب :هل ليثم ال ربكأ اًئيش انشع اننكل ،ماعلا ةيادب موي عم اًنمازتم
 بألل نانتمالاو ،هتبهومو يناسوج بألا ةبه ىلع ،هلل ركشلاو نافرعلاو نانتمالاب روعشلا وهو :عيمجلا ىلع دحاو روعش دوسي
 ةيؤرل ةدشب اًرثأتم تلز ام ،مكنم ديدعلا ليختأ امكو .ةسينكلا ةدايق لوح اًعم انبعش عمتجي نأ ىلع ىرخأ ةرم صرح هنأل ،يناسوج
 اًعيمج مكل نتمم انأ كلذل .اهانلن يتلا ةمعنلل نافرعلاو ةبحملاب ضيفي ،ريبك يناسنإ قفدت نم :يناسوج بألا اهعرز يتلا ةرذبلا رامث
 .ملاعلا مامأ ةمعنلا هذه ىلع ةمالع سرطب سيدقلا ةحاس يف مكروضحب متنك مكنأل
 ،يناسوج بألا نع اهلاق يتلا ةقيمعلاو ةيدولا تاملكلا ىلع اًلوأ سيسنرف ابابلا ىلإ الإ اننانتماو ينانتما هيجوت نكمي ال ،اًريخأو
 ةسادق انعامس دنع حرفلاو ةشهدلاب انبولق تألتما دقف .»ةسينكلا ريخ لجأ نم ناكم لك يف هرون رشنو هعرز عاطتسا ام لك ىلع«
 يف ]...[ هروضحل ةنتمم ىركذ لمحت« ةسينكلا نأ ،يناسوج بألا داليمل ةيوئملا ىركذلا موي يف لوقي وهو ،ديدحتلا هجو ىلع ،ابابلا
 « و »ًايقيقح اًلوسر« هايإ ًةربتعم ،»ةيتوهاللاو ةيوبرتلا هتيرقبع « ـب فرتعت اهنأو ،»هءابحأ لك لجأ نم عفشي ثيح نيسيدقلا ةكرش
 ةسينكلا ةايح يف هميلاعتو يناسوج يجيول بألا هللا مداخ ةميقب فارتعالا ىلع ةحضاو ةمالع اهنإ .مهب يقتلا نم لكل »اًملعمو اًبأ
 انل هللا اهحنم دق ةبهلا هذه نأب يعولا يف ومنلا ةيلوؤسم انم لك قتاع ىلع عقي ،اهانلن يتلا ةبهلل نيصلخم نوكن ىتحو .اهخيراتو
 .ملاعلا يف ةسينكلا ةلاسر ةمدخل ءيش لك لبق
 ،كلذل .هيلإ لوصولل قيرطلا اًضيأ لب ،هيلإ ىعسن نأ بجي يذلا فدهلا طقف انل رِهظُي مل هنأل ابابلل قمعبو قحب نونتمم نحن ،اًيناث
 .ةيعامجو ةيصخش ةقيرطب ابابلا ةسادق باطخ ةيدجو مامتهاب اًعيمج لوانتنس ،ةلبقملا عيباسألا يف
 ددحأ نأ َيلإ تلِكوُأ يتلا ةيلوؤسملا يننوكراشي نيذلا كئلوأ عم ًايوس دوأ ،ًاعيمج هانشع يذلا يئانثتسالا ثدحلا ريثأت دقفأ ال ىتحو
 .ةيرهوجلا طاقنلا ضعب انه
 
 سلجملا اميس الو ،ةيضاملا رهشألا يف ةيسنكلا ةطلسلا تاحاحلإ ىلع ًادكؤم ، تارم ةدع ابابلا داع دقل - ومنلا ىلإ دوقت ةمزألا
 مظعألا ربحلا ثدحت ذإ .انناميإ جوضنو ومنل ةصرف وحنلا اذه ىلع اهنكل .»ةمزأ نمز« وهف كلذل .ةايحلاو ةلئاعلاو نييناملعلل يوبابلا
 فارتعالا وه دجلا لمحم ىلع يوبألا هميوقت ذخأل ىلوألا ةقيرطلاف :»روضحلا يف بوضن« و »تاماسقنا« و ،»ةميسج لكاشم« نع
 :اهذاختا بجي يتلا تاوطخلا ىلإ ،هالعأ ُتحضوأ امك ،سيسنرف ابابلا انل راشأ دقف .تاملكلا هذه نزوو ىنعم مهفو ،هتقيقحب
 ةبحملاو ةفاقثلا داعبأ شيعن نأ ملعتن فيك انسفنأ لأسن اهيف يتلا »رهوجلا ىلإ ةدوعلا ةنمزأ« هذه نوكت نأ بجي انل ةبسنلابف
 .»ريشبتلا ةلاسر قالطإ ةداعإو ديدجتلا ةنمزأ« و »ةبصخلا امزيراكلا تاناكمإ نم دح امل يدقنلا زييمتلا ةنمزأ«و ،ريشبتلا ةلاسرو
 
 ةضايرلا نم ،ةريخألا رهشألا يف اهب انمق يتلا ةريسملل اًديكأت ابابلا ةسادق تاملك يف عمسن نأ عجشم رمأ هنإ - عابتالا يف داحتإلا
 .»ةكرحلا ةريسم يف ةنراقملاو عونتلا نم اوفاخت ال .لثامتلاو قباطتلا ينعي ال داحتالا« :ةداقلل يلودلا عامتجالا ىلإ ةيوخالل ةيحورلا
 تاداشرإ عابتا يف داحتالاو ،ةاعرلا عمو ةكرحلا نودوقي نيذلا كئلوأ عم داحتالاب« يأ ،عابتالا ؟داحتالا اذه نمضي يذلا ام نكلو
 .»ابابلا عم داحتالاب« و ،»ةيانعب يوبابلا سلجملا
 



 

 
 

 نأ ذإ« :»ريغتت نأ بجي يتلا يه امزيراكلا تسيل« :سيسنرف ابابلا لاق - امزيراكلل مئادلا فاشتكالا ةداعإ يف عضاوتلا
 رارقالاو يعولا« انم بولطم ،كلذل .»هلجأ نم امزيراكلا ترهظ يذلا فدهلل ةنايخ ىتح وأ ةبقع لكشت نأ نكمي يتلا يه اهشيع قرط
 اهل يناسوج بألل هللا اهبهو يتلا امزيراكلا نإ .»ةسينكلا نم ميكح هيجوتبو عضاوتم كولس« ـب ،»اهحيحصتو ةللضملا قرطلاب
 اهانمهفو اهانبعوتسا دق اننأب ضارتفالا انيلع بجي ال كلذل :»اهنم ربكألا ءزجلا فاشتكا« ىلإ ةجاح كانه لازت ال »ةنماك تاناكمإ«
 .مئادلا حالصإلا قطنمب اهتنرصعو اهيف قمعتلاو اهفاشتكا ةداعإو اهفاشتكا بحي هنأل .لعفلاب ًةيلك
 
 ىلع ، ريبك نازتاب ،ظفاحي فيك اًمئاد فرع و .يونب بحب ةسينكلا ةبحمو مارتحا يناسوج بألا ملع دقل « - ةطلسلاو امزيراكلا
 ةطلسلا ةمهمب فلكم ضعبلاف« :ةكرحلا لخاد ىلع اًضيأ ةرورضلاب اذه قبطنيو .»نايرورض امهالكف ،اًعم ةطلسلاو امزيراكلا
 نأ ةيوخألا ءاضعأ عيمج يف ،يساسألا نم ،ةطلسلا ةمدخ بناج ىلإ« نكلو »حيحصلا قيرطلا ديدحتو نيرخآلا ةمدخل ،ةرادالاو
 ددجتملاو باذجلا عباطلا راهظإ« يف مهاست يتلا( ةيسنكلا تاكرحلا نيب ةقالعلا ىلع لاحلا ةعيبطب قبطني وهو .»ةيح امزيراكلا لظت
 ديكأتلا دعبو .)»ةيسنكلا تاكرحلا هكلست نأ بجي يذلا راسملا ىلإ ةنطفو ةمكحب ريشت نأ اهيلع« يتلا( ةسينكلا ةطلسو )»ةيحيسملل
 ةايح ةداهش يناسوج بألا امهب ىطعأ نيذلا جهنملاو ةمهملا ىلإ اًضيأ سيسنرف ابابلا راشأ ،امزيراكلاو ةطلسلا نيب ةقالعلا ىلع

 ، حيسملاب مهئاقل يف نيرخآلل ءاطسو نوكن نأ :اذه ىلإ نووعدم اًعيمج نحن« :- هتزانج يف رجنيزتار لانيدراكلا لاق امك - ةقداص
 .ةنصخشلا تاءارغإ لك ىلع بلغتلا ىلع اندعاسي اذهف .»انب مهطبر نود ،مهقيرط نوكلسي مهعدن مث
 
 انم بلطي وهف :انل ةبسنلاب ةيخيرات ةيمهأ لمحي ابابلا ةسادق باطخف .اًعم هب موقنس يذلا لمعلا ةيادبل طاقنلا ضعب درجم هذه
 ةبحصل ىهاضُي ال يذلا لامجلاب عضاوتم نانتماب نيعتمتم ،اًمئاد ةديدج يه امك امزيراكلا ةمعن فشتكن ىتح ،اًيقيقح ًءادتها
 يف هللا روضح لجأ نم ،مالسلا لجأ نم »سدقملا يوبنلا قلقلا« اذهب انبولق بهتلت نأ نكمي طقف ةقيرطلا هذهب و .رضاحلا حيسملا
 !ديدج يريشبت مسومل نذإ دعتسنلف .ابابلا هيلع انّضح يذلا ،ملاعلا يف ةفاقثو ةمأ لك يف حيسملاب ريشبتلا لجأ نم ،نيلمهمُلاو ءارقفلا
 
 ديدحت هفده نوكيس يذلا ةمداقلا ةليلقلا تاونسلل يوبرتلا حرتقملا يأ :اًحوضو رثكأ انبجاو حبصأ ،يئانثتسالا تبسلا موي ثدح دعب
 ءافولاب ،انتبحص تحبصأ املك ،ةريسملا هذه يف يضُملل اندادعتسا داز املكو .ابابلا ةسادق انل اهراسم مسر يتلا ةريسملا تاوطخ
 نوكتس ،ةعضاوتملا انصاخشأ صئاقن لك مغرو .ءاعمج ةيرشبلاو ةسينكلل ءاجرلاو ةدحولاو رونلل اًيح اًناكم ،اهانيقلت يتلا امزيراكلل

 ديزملاو ديزملا ىنمتن انأو ةسينكلا« نإ :ةيوبأ ةوقب انل سيسنرف ابابلا اهنع ربع يتلا تاعقوتلا عم قفاوتلا ىلع رثكأ ةرداق انتبحص
 .رضاحلا اننمز تايدحت ةهجاومل ىعسن ،لصألا ةرخص يف نيخسار نحنو .»مكنم
 
 ةقادصلا حورب مكييحأ 
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