
عارصلا ةيادب � هللا بزح رود رصحنا
دعت يتلا قطانملا ضعب !ع حلسملا

يحاوض � ةعيشلل ةبسنلاب ةسدقم
دعبو هنأ الإ ،اهف2رو قشمد ةنيدم
ًاصوصخ لاتقلا � اهزوربو اهرود يمانت
ةكرحو wانبللا هللا بزح لوخد عم
rصقلا ةكرعم �إ رشابم لكشب لمأ
،ة2روسلا ةنيدملا هذه !ع مهترطيسو
ماظنلل تايشيلملا هذه ةيمهأً ايلج حبصأ
:اهنم ركذنو ،اهمودق ببسو يروسلا

ةوق رشنل ةيلعفلا ماظنلا ةجاح•
لاتقلا تاحاس دادتما !ع ة2رب

�+مأتو ،ةرئاثلا ة2روسلا قطانملا 
تاسسؤم ضعبل ةمزاللا ةيامحلا
سأر قثي ال يتلاو ،ة2ويحلا ةلودلا
ة2ولعلا هتفئاط ءانبأب ىتح ماظنلا
 .اهتسارحو اهتيامحل

ةسسؤملا � تاــــــــقاـــــــــقشنالا ثودـــــــــح•
� ماــظـــنـــلـــل ةـــيـــنـــمألاو ة2رـــكسعـــلا

نيدنجملا صخألابو ،بترلا فلتخم
.ةنسلا +2روسلا نم

ة2ركسعلا ةمدخلا ةيدأت نم رارفلا•
ةيمازلإلا ةمدخلا نس � مه نمل
+لاوملا نــــم ىــــتــــح ةــــيــــطاــــيــــتـــــحالاو
داركألا +2روسلا خالسناو ،ماظنلل
.لماك هبش لكشب ماظنلا شيج نع

دارفأ ضعب � ماظنلا ةقث مادعنا•
.)ةنُس( ةينيدلا مهتيفلخلً ارظن هتاوق

اهل تضرعت يتلا ةrبكلا رئاسخلا•
ماـــــظـــــنـــــلا تاوـــــق � ة2رشبـــــلا ةوـــــقـــــلا
.يروسلا

لــمـــحـــت ةـــيـــعـــيشلا تاـــيشيـــلملا هذـــه•
معد مهل ر7ت ةينيد ةيجولويديأ
ةظفاحملاو ،"يولعلا" راشب ماظن

مــهــتــيشخــل ،هـــئاـــقـــب !ع
� مـــــكـــــحــــــلا لوــــــحــــــت نــــــم
ةـــــــــــــــفـــــــــــــــئاـــــــــــــــطـــــــــــــــلا �إ ا2روس

هذه خيسرت مت2و ،ةينسلا
لاـــجر نـــم مـــهـــيدـــل ةرـــكــــفــــلا
نـــــــــيذـــــــــلا ةـــــــــعـــــــــيشلا نـــــــــيدــــــــــلا
لاتقلا نأ مهركف � نوخضي

�داـــــهــــــجــــــلا نــــــم 7تــــــعــــــي ة2روس 
.سدقملا

ةيعيشلا تايشيلملا رصانع ءارغإ•
مظعم نأ ةصاخو لاومألاب
ءارقف نم تايشيلملا �تاقم
نم اوناكأ ءاوس ةعيشلا
نانبل وأ قارعلا وأ ناريإ
.مهrغو ناغفألا وأ

نم ةعيشلا +ئجاللا ءارغإ•
نارـــيإ � +يـــناــــتسكاــــبــــلاو ناــــغــــفألا
مــــــــــهــــــــــل تاــــــــــماــــــــــقإ !ع لوصحــــــــــلاـــــــــــب
مهلاتق لاح � ناريإ � مهلئاوعلو

�.ماظنلا تاوق بناج �إ ة2روس 
لود ءازإ ةيئانث ةبراقم هللا بزح ذختا
ةمظنألاب هتقالع !عً ءانب يبرعلا عيبرلا
امم اهفقومو لودلا كلت � ةمكاحلا
،mاbفالا "ةـــــمواـــــقملا" روـــــحـــــم ىــــــمسي
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ةرباعلا ةحلسملا لئاصفلا
:ةيروسلا ةمزألا يف دودحلل

ًاجذومنإ ينانبللا هللا بزح

ةبراقم هللا بزح ذختا
عيبرلا لود ءازإ ةيئانث
هتقالع ىلع ًءانب يبرعلا
يف ةمكاحلا ةمظنألاب
امم اهفقومو لودلا كلت
"ةمواقملا" روحم ىمسي
مضي يذلا ،يضارتفالا
يروسلا ماظنلاو ناريإ

هللا بزحو سامح ةكرحو
ةحلسملا لئاصفلا عيمجو
.ناريإل ةعباتلا ةيعيشلا
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يروسلا ماـــــــظـــــــنـــــــلاو نارـــــــيإ مضي يذـــــــلا
عـــيـــمـــجو هـــلـــلا بزــــحو ساــــمــــح ةــــكرــــحو
ةــعــباــتــلا ةــيــعــيشلا ةـــحـــلسملا لـــئاصفـــلا

تاكرحب بزحلا بحر +ح يفف .ناريإل
سنوتو رصم اهتدهش يتلا جاجتحالا

ةبراقم بزحلا ىنبت ،ايبيل ىتحو نميلاو
يروثلا كارحلا هاجتً امامت ضيقنلا !ع
فدـــهـــتست ةرــــماؤم هراــــبــــتــــعاــــب يروسلا

يجــيــتاbسالا هــفــيـــلـــح طاـــقسإ
قبس ام !ع ءانب .دسألا ماظن
ذــــــخــــــتا ،حضاو wارـــــــيإ rثأتـــــــبو
ةمزألا � لخدتلاب هرارق بزحلا
لحارم ميسقت نكمي .ة2روسلا
� wاـــنــــبــــلــــلا هــــلــــلا بزــــح لــــخدــــت
لحارم ةدع �إ ة2روسلا ةمزألا
 .ةفلتخم

يراشتسالا رودلا ةلحرم
يف ينانبللا هللا بزحل
–1102( ةيروسلا ةمزألا

2102(
راـــــيـــــخـــــلا �إً اروـــــف زـــــحـــــنـــــي مـــــل بزــــــحــــــلا
� لواــــــــــــــح ذإ ،ا2روس � يرــــــــــــــكسعـــــــــــــــلا
ةدعاسمب �ايس لح داجيإ ةيادبلا

يتــــلا ةــــيــــنــــيــــطسلــــفــــلا ساــــمــــح ةــــكرـــــح
ماربإ ةلواحمل2102 ماع � تطسوت
ديب ،ا2روس � ةطلسلل مساقت ةيقافتا
تطbشا +ح ّ�عــــــــت دــــــــهـــــــــجـــــــــلا اذـــــــــه نأ
ةضراعملا !ختت نأ ة2روسلا ةموكحلا

ةسارد بسحــــــــبو .ًالوأً اـــــــــهـــــــــحالس نـــــــــع

دئاق بئان نإف ،يغنراغ زكرم اهرشن
wادمه +سح wاريإلا يروثلا سرحلا
ن2رشت /ربوتكأ � بلح برق لتُق يذلا
نع هتاركذم � ثدحت ،5102 لوألا
هـــــنــــــم بلــــــط ،2102 ماــــــــع عـــــــــيـــــــــبر � هـــــــــنأ
�ع هــــــــــلـــــــــــلا ةـــــــــــيآ wارـــــــــــيإلا !عألا دشرملا

بزــــحــــلا مــــيــــعز عــــم رواشتـــــلا يئنـــــماـــــخ
ناك هنإ ليق يذلا هللا رصن نسح
"ةمواقملا" روحم ةسايس نع ًالوؤسم

�يئنماخ ىقتلا هللا رصن ناكو .ا2روس 
�رارق ذاختال1102 رخاوأ � نارهط 
9 دعب يأ ،ا2روس � لّخدتلا لوح
مث .ة2روسلا ةمزألا قالطنا نم رهشأ

،تادادعتسالا ءدبل توrب �إ داع
لخدتلا اذه rطأت �إ ةجاحلا ببسب
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�ايسلا دهشملا � مئالم وحن !ع
ةلاح ًالصأ شيعي ناك يذلا wانبللا
.ةداح باطقتسا
� ثادحألا قالطنا عم بزحلا ىفن

ةرــــــــم نـــــــــم �كأ1102 ماــــــــــــــــــــــــــع � ا2روس
دمتعا مث نمو ،كانه لاتقلاب هتكراشم

راشأف ً.ايج2ردت كلذ نالعإل ةسايس
�+نــــــــــــــطاوــــــــــــــم" نأ �إ �وألا لـــــــــــــــحارملا 
كراعملا � نوكراشي نم مه "+ينانبل
دودحلا !ع ةعقاولا مهتادلب نعً اعافد
ةكراشم ديكأتل لقتنا مث .نيدلبلا +ب

ناونع تحت كراعملا هذه � هنم رصانع
عم ةيدودحلا "ةينانبللا ىرقلا ةيامح"

ةـــياـــمـــحـــب لاـــتـــقـــلا رّرـــب اـــهدــــعــــبو .ا2روس
مث ،ةعيشلا ىدل "ةسدقملا تاماقملا"

نع حضاولا نالعإلاب عوضوملا مسح
/ويام � rصقلا ةكرعم � ةكراشملا
زومت /ويلوي برح ىركذ �و .3102 رايأ
اندنع ناك اذإ" :هللا رصن لاق ،3102
نوـــــحــــــبصيسف ا2روس � لــــــتاــــــقــــــم فــــــلأ
نوحبصيسف فالآ5 اوناك اذإو ،+فلأ

عـــــــم ةـــــــكرـــــــعملا تجاـــــــتـــــــحا اذإو .فالآ01
بزح لكو يباهذ -+r2فكتلا- ءالؤه
."لعفنسف ا2روس �إ هللا

هللا بزحل wاديملا رودلا يمانت ةلحرم
–3102( ة2روسلا ةمزألا � wانبللا

6102(
كراـــــــعـــــــم � كلذ دـــــــعـــــــب بزـــــــحــــــــلا كراش
هذـــه نــــكــــل ،ة2زــــمر دادــــعأب ةــــيــــنادــــيــــم
امدنع3102 ماع � تعّسوت ةكراشملا

ندم !ع ةقسنم تامجه ماظنلا نش
يذاحملا صمح ف2رو نوملقلا تادلبو
ةكراشملا تلّوحتو ،ةينانبللا دودحلل
حبصأو ،ةيلعف ةكراشم �إ ة2زمرلا
ةرورض كراعملا � هلاتق نع نالعإلا

نوـــلوـــتـــيس هرصاـــنـــع نألً ارــــظــــن ،ةــــحــــلــــم
،كراعملا كلت ضعب � ةيساسألا ةمهملا
كانه نأب لوقت ةياعد ج2ورت �إ أجلف
نوينانبل اهنكسي قطانملا هذه � ىرق

نم لبق نم رطخلل نوضّرعتي ةعيش
اهدعب لقتنا مث ،نr2فكتلا مهيمسي
روبقو تاماقم سيندت نع ثيدحلل

ةقرفتم ءاحنأ � +نوفدملا تيبلا لآ
نع عافدلل هرصانعً ايعاد ،ا2روس نم
تلمش ةياعد يهو ،"ةسدقملا تابتعلا"

ةــيــبــنــجألا ةــيــعــيشلا تاــيشيــلملا عــيـــمـــج
يفتخت نأ لبق ،ناريإ لبق نم ةرادملا

� �ايسلا باطخلا نم ةياورلا هذه
� ةرضاح تيقب اهنأ مغر ،4102 ماع

تاــياــغــل ةــيـــبـــعشلا ةـــنضاـــحـــلا فوـــفص
ة2رشبلا رئاسخلا ر72تو +لتاقملا دشح
 .مهنيب
ة2روس � هللا بزح �تاقم ددع دعاصت
حجرأت هنأ دقتعُي امك ،يج2ردت لكشب

� هجوأ � ناك ثيح ،ًالوزنوً ادوعص
ماظنلا ناك امدنع ،5102و4102 يماع
لخدتلا لبق هتالاح فعضأ � يروسلا
بزحلا نأ دقتعيف مويلا امأ .�ورلا
لخاد لتاقم0004-0002 +ب ام هيدل

.ا2روس
ةكراشملا � رارمتسالا رايخ نكي ملو
،بابسأ ةّدعل ،بزحللً احاتم ةتماصلا
بزحلل ةيلاوتملا ة2رشبلا رئاسخلا اهمهأ
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ةـــنضاـــحـــلا ةـــيدودـــحـــم عـــم يزاوـــتــــلاــــب
ªاتلابو ً،الصأ rغص دلب � هل ةيبعشلا
فوس ة2روسلا ةمزألا � هتكراشمّ نإف
� ةصاخ ،ماع يأر ةيضقل لوحتت

�ايسلا طسولا � rبك ماسقنا لظ
دقتعُي امك .دسألا ماظن هاجت wانبللا
عضوــــمــــتــــلا هاــــجــــتاـــــب تعـــــفد نارـــــيإ نأ
!ع اهتردق مدع حاضتا دعب ،ينلعلا

،رهشأ وأ عيباسأ لالخ ةكرعملا مسح
ةياور ميدقتل بزحلا تعفد ªاتلابو
نم ًالدب ،اهعفاودو ةكراشملل ةلماك
.ةياورلا هذه ةعانصب ن2رخآلل حامسلا

ءاقبلاو فيكتلا ةلحرم
)7102– 1202(
عم wانبللا هللا بزح ةدايق تدجو
كانه دعي مل هنأ8102 ماع علطم
+لتاقملا نم rبكلا ّمكلا �إ ةجاحلا

ة2روسلا تاــــهــــبــــجــــلا !ع تادـــــحوـــــلاو
� زكرمتلا !ع زيكbلا �إ تدمعو
ةدئافلا تاذ ةقلطملا ةرطيسلا عقاوم

بزحلا عفد ام .بزحلل ةيجيتاbسالا
،نانبل �إ هيلتاقم نم rثكلا ةداعإ �إ

عم تاوقلا بحس ةيلمع طبر نكم2و
عمو ،اهيلإ ة2ركسعلا ةجاحلا ءافتنا
،بزحلا !ع تضرف يتلا تابوقعلا
ةيئاقو تاءارجإ ذاختا !ع ه7جت يتلا

.ةيفشقتو
هللا بزح ذفن8102 ماع ةياهن عم
قطانم نم ،عضومت ةداعإ ةيلمع لوأ
،ا2روس قرشو ،بلدإو ،بلح طيحمب
،ا2روس برغ هاجتاب ،صمح ىتحو
هدوجو لقث حبصأو .قشمد ةمصاعلاو
،ةمصاعلا طيحم � روحمتي هزكرمتو
ف2ر �إ ًالوصو نوـــــمــــــلــــــقــــــلاو ،اــــــهــــــف2رو

ًاديدحتو ،ةينانبللا ةهجلا نم صمح
ةدعاق تحبصأ يتلا ،rصقلا ةنيدم
ةداعإ نكل .هل ى7كو ةيساسأ ة2ركسع
بزحلا نأ ينعت ال ،هذه عضومتلا
امنإ ،لماك لكشب ةقباسلا هطاقن كرت
ة2راشتسإ قرف وأ ةبقارم طاقنب ظفتحا

وـــــحـــــن !ع ،ةساسح ةـــــطـــــقـــــن لــــــك دــــــنــــــع
!ع هــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــق نــــــــــــــــــــــم لوؤسم فرشي
ةكسمملا يه تحبصأ ة2روس تاعومجم
.ضرألا !ع رومألا مامزب

�ز2زعت !ع بزحلا لمع9102 ماع 
لباقم ،+يلصألا ةقطنملا ءانبأ راودأ
،مهتدعاسمو مهمعدو مهيلع فارشإلا

لكشب كردت بزحلا تادايق نأ ثيح
نل قطانملا كلت � ءاقبلا نأ !ع لماك
ةيساسألا ةياغلاو ً.ايدبأ وأً ال2وط نوكي
.rثأتـــلاو ذوـــفـــنـــلا !ع ظاـــفـــحـــلاـــب ىـــقــــبــــت
ءاـــبــــعألا نــــم بزــــحــــلا فــــفــــخــــي ،كلذــــبو
لــباــقــم ،ة2رشبــلاو ةــيــلاملا فــيـــلاـــكـــتـــلاو
نوصت يتلا ةيلاوملا ىوقلاب ظافتحالا

� روضحلا نمضتو ،ذوفنلا قطانم
ّلح نع ثحبلل قلطنت تاضوافم يأ
.ة2روسلا ةمزألل

ةمتاخ
�يروسلا عارصلا نم �وألا ةلحرملا 
ةلحرم اهنأب اهفيصوت نكمملا نم يتلاو
هـــــلــــــلا بزــــــح عاــــــطــــــتسا حــــــلسملا عارصلا
نم ةrبك بساكم قيقحت نم wانبللا
يرـــكسعـــلا +2وــــتسملا !ع ةــــبرــــجــــتــــلا

نم �كأ لتقم نم مغرلابف .يميلقإلاو
نم0005 نــــــــــــــم �كأ حرــــــــــــــجو0061
بسحــب ،بزــحــلــل ةـــلـــتاـــقملا رصاـــنـــعـــلا
نم نكمت دق بزحلا نإف ،تاريدقتلا
نم ن2رخآ فالآل ªاتقلا ىوتسملا عفر

لوح امك .كراعملا � مهتكراشم لالخ
"براـــــجــــــت لــــــقــــــح" �إ ة2روس بزــــــحــــــلا

نادــيــم"و ،ةــحــلسألا فـــلـــتـــخمل حوـــتـــفـــم
!ع +لــــــــــتاــــــــــقملا فالآل rبــــــــــك "ب2ردـــــــــــت
،لبق نم بزحلا اهدتعي مل تاكيتكت
يتلا اهعون نم �وألا يه برحلا هذهف
ثيح ،هسيسأت ذنم بزحلا اهضوخي
ال ،موجهلا عقوم � هولتاقم فقي
عــــم ةــــقـــــباسلا هـــــبورـــــح � داـــــتـــــعا اـــــمـــــك
.ليئارسإ
بزحلا تادايق نإف ،كلذ بناج �إ
�وألا ةرملل تنكمت دق ،ة2ركسعلا

عم بنج �إً ابنج كراعم ضوخ نم
ةكرعم � ثدح امك ،ةيسورلا تاوقلا
نكمت ثيح ،0202 راذآ/سرام � رمدت
!ع فرعتلا نم هولتاقمو بزحلا ةداق
ة2ركسعلا تايجيتاbسالاو تاكيتكتلا
�إ ،سورلا اهمدختسي يتلا ةمدقتملا

رخآ !ع برق نع ةرظن ءاقلإ بناج
.ة2ركسعلا ايجولونكتلا هيلإ تلصوت ام
نآلا بزحلل 7كألا يدحتلا ىقبي نكلو
� هبساكم !ع ةظفاحملا ةيفيك وه
،عارصلا دـــــــعـــــــب اـــــــم ةـــــــلـــــــحرــــــــم � ا2روس
ماظنلا !ع تابوقعلا لظ � ةصاخو
فيلح !ع �يئارسإلا طغضلاو يروسلا
■.ناريإ يهو ا2روس � لوألا بزحلا
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