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 تالاقم انمضتم الوح نيثالثو ةتس لبق ىأ :م19174 ماع ىف باتكلا اذه ردص

 ةرتف) VATA .(ريوتكأ ةضافتنا بقع) م1516 ماوعأ ىف ؛ىلاوتلا ىلع «ترشن

 كلت .(ويام بالقنا ليبق) 515١و :.(ىعويشلا بزحلا لحو ةيناثلا ةيطارقوميدلا

 نيقيدص فاحلإ الول باتك ىف سانلا ىلع ىلجتل تنك ام تالاقملا نم ةمامضإلا

 EST „eg :فاتكلل يق: ىلا went دمحم لاج: و نع Mey تاک

 ةعماجب رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا راد تاروشنم نيب نم هرادصإ ىلع فارشإلا

 وأ ,نع بتاكلا فوزع بابسأ نيب نم لعلو .اهرمأ ىلع Lilly كاذموي ناكو «موطرخلا

 A نمو دقن امل هدقن تباش ىتلا ةوسقلا كاذموي باتكلا رشن «ىف هددرت ىرحألاب

 وأ ظيغ نوكي فيكو ؛ةرمضم ةوادعوأ «قينح ظيغ ةديلو نكت مل ىتلا ةوسقلا كلت

 اهنم ملعت ةيسايسو ةيركف تادايقو ءاهفنك ىف بتاكلا ىبرت ةمظنأ وحن ةوادع وأ قنح

ERS] 

 ىتلا براجتلاو فراعملا ءوض ىلع عقاولا دقنل ةلواحم تناك ءاهتقيقح ىف تالاقملا

 تايالولا) ملعلل ابلط نادوسلا جراخ هاضق نامزلا نم دقع ىف بتاكلا اهبستكا

 ةدحتملا ممألا جمانرب «كرويوينب ةدحتملا ممألا) ةفيظولا تابلطتمل وأ .(اسنرف ؛ةدحتملا

 كيكفتب الإ عقاولا دقن ميقتسي الو .(سيرابب وكسنويلا ةمظنم .رئازجلاب ةيمنتلل

 تباوتلا زه ىلإ نادوقي دق امهعبطب ءليلحتلاو كيكفتلا .هتانوكم ليلحتو هرصانع

Mau! dale) of pallا نوا افااا ىف  Lege Cadانك لق  of 



u! olenنه  SLU Gh Ulهيفي 3  Aهارب ديلا ةيفاروتاب ةر  

 :نووخألا

 اهل ناك ةماه ةيخيرات براجت ةاياحم ءابصلا خرش ىف وهو «بتاكلل فورظلا تحاتأ دقل

 نالعإ ةادغ ةيرئازجلا ةروثلا ةيرجت براجتلا كلت سأر ىلع .رومألل هترظن ىلع قيمع رثأ

 نوج سيئرلا هرجف ىذلا ةدحتملا تايالولا ىف ىعامتجالا لوحتلا ةبرجتو ءاهلالقتسا

 نمو سيراب ىف ةيبابشلا عيبرلا ةروث ةيرجت مث ءةيندملا قوقحلاب قلعتي اميف ةصاخب ءىدينك

 ام طسوتملا ىتفض ىف مألا هتراق نع ايقيرفأ بلق نم دفاولا باشلا كلذ ملعتي نأ شهدملا

 ىه تناك تاينيتسلا علطم ىف ىروثلا اهقلأت جهو ىف رئازجلا .نادوسلا ىف هملعتي مل

 ءاتيك وبدام ؛ىروتوكيس دمحأ :ىقيرفألا ريرحتلل نوسسوؤملا ءابآلا اهيف ىقالتي ىتلا ةباثملا

 ىذلا لصفلا ىف لعلو ءاموركن ىماوك سسوؤملا دئاقلاو ءوتين ونيطسغوأ ءلارباك راكليمأ

ate’ذه  LSتكاقلا كلذ نع  Le tionalنسبي  Gudنع  CASH sat zalgsكتل  

 قرشلا ىلإ هتبسنب هتعمسو همسا ثيولتل برغلا ىعس ىذلا Log Ss اهسأر ىلعو تادايقلا

 لوألا هقافرب هقاحل دنع لاق (equidistant). ىواستم دعب ىلع برغلاو قرشلا نم ناكو

 ايرغ وأ اًقرش هجتن ال نحن» :رصانلا دبع .وتيت ونراكوس ءورهن :زايحنإلا مدع ةموظنم ىف

 كلذ (We face neither East nor West. We face forward) «مامألا ىلإ رظنن لب

 Leg Ss طوقس بقع ةيرهاملا ةعيلطلا ةلجم ىف اءدب رشن .لوصفلا نم هريفك لصفلا

 نوعجرتسي ايقيرفأ لهأ ئتف امو .ىلوخلا ىفطل لحارلا قيدصلا اهبحاص نم ةوعدب
 ةنيع ىلع ةيناطيربلا ةعاذإلا ةئيه هترجأ ىذلا ءاتفتسالا ىفق ؛دئاقلا كلذ ىركذ

 نرقلا ىف ىقيرفأ دئاق مهأ وه نمع ةثلاثلا ةيفلألا علطم ىف نييقيرفألا نم ةيئاوشع

 . اموركن ىماوك مسا ىلع ةيبلغألا ىأر رقتسإ نيرشعلا

 تاراضحلل ةيركفلا روذجلا ىلع بتاكلا فرعت رحبلا نم رخآلا طشلا ىلع

 نيئراقلا تنكم ىتلا (Presence afrcaine) «ىقيرفألا روضحلا ةسسؤم» ىف ةيقيرفألا

 «بويد اتنأ خيش ءروغنس راديس دلوبويلل ةيثحبلاو ةيئاشنإلا راثآلا ىلع عالطإلا نم



 بويد اتنا خيش) ءالؤه نم اضعب نأ لب .ويريز SS ىتلوفلا عامتجإلا alley ءاب ىتابماه
 نوينادوسلا نوثحابلا ءةينادوس ىأ args لوصأ ىلإ تاراضحلا كلت در (روغنسو
 تاراضحو بادآب اونعي مل test دمحم لامج ذاتسألا ءانثتساب امير «ةقرافألا»

 ؛لعفت نأ اهل فيكو ءةيبرتلا تاسسؤم رابكلا وأ راغصلل هسيردتب نعت مل امك ءايقيرغأ

eaeةيووتلا ةيفادوسلا كاراضحلا  eeد د یل اوا قو:  

 نيد ريخ اهنيد ؛برعلل اهلصأ ةمأ» ىلإ ىمتني هنأ رفصلا ذنم بتاكلا نقل هدالب ىف
 نم ىنادوس هغئاص ناكو «بکرلا ىداح :نيجيرخلا رمتؤم ديشن وه ناك كلذ .«بحي

 كرتيو ىبونلا ىقرعلا هلصأ دجمي نأ رعاشلا كلذب ًايرح ناك هنأ لوقن ال .ىبون لصأ
 نود مهملسمتو انلهأ /هلهأ بارعتساب ءافتحالا وه هب نمقألا ناك لوقن لب lic ام

 بتاكلا لخاود ىف لمتعا ىذلا لوألا ىراضحلا مادصلاوه ناك كلذ .هتيبون سمطي نأ

 مصتعي ةينأدجوو ةيركف ذاولأ نم بتاكلل امبف .هنيقي ناكرأ لزلزي نأ نود هبابش غ

 ىلإ ىبرعلا ىقامتلا هؤامتنإ لوحتي مل ثيحب سفنلا عم حلاصت ىلإ هللا dass اهب

 سانلا طمغت ةينيفلاك ةينارهط ىلإ انيد مالسإلا ذاختإ هدوقي وأ ؛ىقرع ءالعتسا
gu م 2 

on مهسجنت وأ :مهءايشأ. 

LU clucts toatl U clint Lage (polaءاوليخ  [glةد ودعي تا تايوقب  

 نم دنع ةوظح {cua امك ءةياهنلا ىلإ اهتءارق ىف اوضمي ملف اهتامدقم مهتمدص نمم

 نأش معنو ال نع تمصلاب اوذالو VLAN اهيلإ تهتنا ىتلا ماكحألا ضعب مهل تقار

 نم ابره اديعب اباوج بيجيف الاؤس هلأست نم سانلا نمو «مکح نم مهل بطي مل ام

 مل تالاقملا كلت بتاك نأب لوقي ىأر ىلإ تهتنا ةئف ةلاح كلذ ناك .لاؤسلا ىلع درلا

 ناك تالاقملا ناونع ىأ نم مغرلاب خيراتلل ريخألا رطسلا ليجست ريغ بتك امم غتبي

 اهبحصو تاضارتفإ ىلع تينب ءارآ لوح راوحلل ةوعد ىه ىأ «ةوفصلا عم راوح»

  .دييأتلا وأ ضقنلا لبقي جاتنتسا ىلإ تهتناو «ليلدت

 ىف ترشن هل تالاقم نم اهعبت امو ca all هذه هدادعإ دنع «بتاكلا صرح دقلو

 هسفنب بتاكلا ىأن نكلو .ةيسايس ةيبهذمل هسفن نهتري ال نأ ءتلت ىتلا ةعيرألا دوقعلا
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 لب ؛هتيمهأل اًراكنإ كلذ لعفي ملف - بهاذملا ةرثك ىلع  بهذمتلا نم طمنلا كلذ نع

 اهل ةيركف تايعجرم ىناسنا عمتجم لكلف .هتايعادتل ةنيهر حبصي ال نأ ىلع اصرح
 اضيأ بهاذملل .مهداعمو مهشاعم رومأ ىف سانلا اهب ىدهتسي ىتلا ةيرايعملا اهميق

 تايرظنلا لوحي امم ناحتمالل عضخت الو لدجلا لبقت ال تايضرفو «ةيئاحيإ زومر

 قرفلا» :ةديقعلاو ىأرلا نيب قيرفتلا ىف بئاص ىأر داقعلا سابع ذاتسأللو دئاقع ىلإ

oh Jl oesونس ةد لا و  aieهجا  genus Clete Vlyتفرقت ءارألا ك  Agile 

 ةبرجتلا ىلع ىصعتستو دقنلا ةحفاكم ىلع ىوقت ىتلا دئاقعلا ىف روسيم ريغو

 (isms) «تايآلا» وأ تايبهذملا ىف بتاكلا عرفي ىذلاف .(بتكلا نيب تاعاس) «ناهربلاو

 سانلا ىلع ضرفتو Sa ردخت (epistles) ةيليجنإ لئاسر حبصت داكت اهنأ وه

 ةعداخم ىلع بهذمتملا لمحي عضو كلذ .بذاكلا لؤافتلا عيشتو ؛ةزهاج ةينهذ بلاوق

 ىعس ىلمع لكشم لح نع ةيبهذملا ةفصولا تزجع املكف ؛هريغ عادخو هسفن

 :بهذملا هب cle ىذلا رودقملا روطسملا لحلا عم قفاوتي ىتح عقاولا عيوطت ىلإ ىبهذملا

 :اليبس كلذل عاطتسا نإ

 ىه ةيناثلاو ؛:ةقيقحلا راكتحا ىه ىلوألا :نيتفآ ىلإ ةيبهذملا دوقترمألا ةياهن ىفو

 راكتحا ءةيحورلا وأ ةيسايسلا ةنميهلل ةليسو ىلإ رهاوظلا ريسفتل ةادأ نم اهلوحت

 ةياهنلا ىف هب ىمري لب «بسحف ىخيراتلا سحلا ةفاهر همزالي نم دقفي ال ةقيقحلا

 ريغ ءاليتسالاوأ ناطلسلا سيركتل ءادأ ىلإ ةيبهذملا لوحت امأ .خيراتلا راطا جراخ

 .قزمتلاو عارصلل ةفصو وهف هيلع عورشملا

 ةعبرألا براقي ام لبق هرشن ىبأت باتك رشن ةداعإ ىلع بتاكلا لمحي ىذلا ام ىرت

 ؛لكاشملا سفن :هناكم ىف حواري نادوسلا لظ دوقعلا هذه لاوط ؟نامزلا نم دوقع

 تاراثلا نكي مل نإ «تاوادعلا سفنو ةرباكلا سفنو ؛هوجولا سفنو «تامزألا سفنو

 ام كلذ نم ببسب .«نيدلا موي ىلإ ءاضغبلاو ةوادعلا مهنيب ىرغأ هللا نأكو» ةثوروملا

 نارسخلا ىلع نوفكعي نادوسلا ىف «دقعلاو لحلا لهأ» مهنأ نونظتي نم كفنا



 الإ ةراسخ نم هللا مهاجنأ امو ءىرخأ ىلإ اولقتناو الإ ةبيخ اوحرب ام ؛تابيخلاو

 هللا نأب كلذ» ؛ةميدق دئاوع دنع مهثبلت ىلإ دوعي كلذ لك .ةيناث ىف مهسفنأ اوعقوأو

 ادح ىذلا وه اذه لعلو «مهسفنأب ام اوريفي ىتح موق ىلع اهمعنأ ةمعن ude كي مل
 .«لشفلا نامدإ» ب ةعامجلا كلت هب تينم ىذلا ءاذلا مصول بتاكلاب

 GY حسفت نأل ةعساولا هللا ضرأ نم ةعقب ىأ ىف ةيفاك نامزلا نم دوقعلا هذه

 نكلو .عمتجملا ريوطتو ءرشبلا ةيقرتو ءضرألا رامعل ةعساو حدانم بوعشلا نم بعش

 نم كانه سيل امك «ميلس صيخشت دعب الإ هءاد ءرملا هب ححصي ءاود نم كانه سيل

 ىفو .هجراخ نم هيلإ ةيعوضوملا ةرظنلاو هرصانعل كيكفت نود هزاغلأ لح نكمي لكشم

 .هريغ نم ليلد هيلع لدي ىتح مهفي ال ىذلا كردملا ريغ رمألا وه لكشملا لوصألا ملع

 جراخ نم لكشملا ةعيبط ىلع لالدتسا قئارط نع ثحبلا نم بوره كانه ماد امو

 لحلا لهأ» لظ املاطو «دحأل عنقم اهيف دعي مل ىتلا ةيلمعلا جهانملاو ةيرظنلا رطألا

 ال ءالؤه ىقب امو ناك امم عدبأ ناكمإلا ىف سيل هنأ ىلع مهنيقي ىف نورباثي «دقعلاو

 نادوسلا ىقبيس «ةيسايس ةقطره ريغ اوجردو هيلع اوبد امل ةدقان ةركف ىأ ىف نوري

 .«جورخلا موي كلذو» قحلاب ةحيصلا هلهأ عمسي ىتح ىرخأ ىلإ ةبيخ نم لحتري





oe 
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 دمحأ دمحم لامج

VATE Lies gst كعب Alla Kell 

 ىداحلا ىف .بناج لك نم انلوح ديدجلا انداليم عاجوأ نينأو ثوحبلا هذه ردصت

 «تاونس مواقت انموق نوطب ىف تناكو ؛هديازلا ترجفنا ؛ىضاملا ربوتكآ نم نيرشعلاو

 اهنيب ةملك نع بازحألا تزجع نيح دالبلا نوئش ايلعلا شيجلا بتارم تيلو ذنم مواقت

 اننيب ةمسق زمألا ىملست «ىلاعت نأ ةئفلا هذه وعدت اهدحأ تالاجر تحارو ءاوس

  Sinusناك ىلا ناك  Leeسالا فرعي  Stilبح ر ةر نفسا

 ةد لا ك رمل  clastsف  lSتاغ اه ر كا  Lyte:نادوسلا ىف ةوفصلا ناكف

 نأ تيسن ءاهرصب ىشغف .سانلا ةايح نم ىداصتقالا رطشلا ىف حاجن ضعب تباصأ

 نأ اهيلع تاف .هراطشأ مصفنتال لك نم دحاو رطش دلب ىأ ىف ةيداصتقالا ةرفولا

 لا  faleهلا و اة حت ال ان اكن: ليعتألا  EN SEاهلك

 مث .روصنم ريثألا قيدصلا اهيلإ ثدحتي ىتلا ةوفصلا تبضغ اذه لجأ نم .ةمختم

 ناكو ؛ةيسايسلا بازحألا تظقيو ؛ةماركلا ىف اهقح نع ةسعانلا عومجلا اهعم تبضغ

 ردخ دف اهضعب  callsاهضعب ردخو «نينطاوملا مارك» هسفن ىمس «ردصلا نم هلاني

 :ردخيف لمأي نيريبكلا نييزحلا نم دحاو ناك .ذوفنو لامآ نم كلمتام حرجي دق ىذلاب

 .دقفي نأ رذح هكسميو دقنلاب مهي ىناثلا ناكو

a!كنا  delتاعالا مكنت نم  „Nىف توعشلا ودق اه  amyياا  

 ىذلا نإ لوقي «بونجلا pol ىف ىأرلا ربدي ةعماجلا بابش ناك ؛ءاشي نيح اهقلطي



 اهزو ؛هسفن pal نم اريثك كلمي ال .كانهو انه بعشلا نأ وه «مائولا نود لوحي

 ؛ةطرشلاو شيجلا صاصرو ءهيلإ ترشأ ىذلا حاجنلا ضعب رمألا ىلع نيمئاقلا

 ءايبص ةحماج ةصاصر تلتقو «هقطتم ريغ هل لوحال ؛ةعماجلا بابش ىلع اوضقنأف

 اهدعي ؛هملعل هسفن رذنم ؛قلخلا ىضر ؛هئاصلخل بابشلا بحأ نم ناك هنأ نولوقي
 اهنم Ai ىوغأ ةطلس مامأ مايأ ةرشع عومجلا تفقو .ةعقاولا تعقو مث .لباق مويل

 سرامت تناك نييندملا نم ةلق ركم نم ىرخأ ةئف لضأو «لتقلا ىلع صاصرلا ةردق

 ام ؛:ةينوسام ىف سانلا نوئشو ءاهلك رومألا ريدت ءاهنيب سمهت «مالظلا ىف ةطلس

 ةيتع تناك دقف اهسمه راوسأ اولتعي نأ شيجلا بابش نم نوريخلا تح عاطتسا

Alleباويألاو ذفاونلا ةقلغم . 

 ندي نه dared تكن ا yangll Mids ا ا
 نال X a a ical ogi Se لدعم

 ظفحت !SSI ىف ةرداق ةرادإل علطتي ؛ىمادقلاو al هتذاق رزأ نم دشي انيعشو

 نم Waal ةو su راو يلا ءار cys طلا هل 2959 جاريك هلع
 لجر نادوسلا» هدعب هلالقتسا اوداعتسا نيذلا die لوقي نأ هحرج دقو «جراخلا

 ةايحلا ىف ةنينأمطلا عيشيل هتداق بعشلا بقري «ىرخأ ةرابع ىف «ضيرملا ايقيرفأ
 لامع نم بعشلا تاعاطق نيب ةيداصتقالاو ةيعامتجالا قئالعلا عضيلو ةيداصتقالا

 ةداق رمألا ىلو نيح ةايحلا دعاوق تزتها .ديدج راطا ىف نييلامسأرو نيعرازمو

 ىتلا ةئفلا كلت الإ ءسانلا ساسحإ نع اديعب اديعبو ؛هلاجرو هبابش نع لزعمب شيجلا

nine DR“نك تا  tla pal Ny Miesدعا نب  
 راغص دلب لك ىضو ردغلا هتليسو حومط دلب لك ىف ءاذه ىف اعدب نادوسلا ىف انسلو

nerفروخ  aie 

 ىقيدص رشن «ةديدج ةرادإلاو مكحلل دعاوق نع اهيف ثحبن ىتلا مايألا هذه ىف

 ةيناث اهيلإ سلجي نأ هيلع تفحلأو «مايألا ىف اًموجن ثوحبلا هذه روصنم ريثألا
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 ريغو برغملاو ماشلا ىف هبراجتو :رئازجلا ةلود داليم ىف هبراجت نم اهلوصفل فيضي

 كاذ ءزاجيإ ىف بتك ىذلا ضعب لصفي نأ هوجرأ تعمطو .فوط ىتلا دالبلا نم هذه

 رسيلاو «لمعلا ىلع هتاردق فرعأو ؛برغلاو قرشلا ىف هباحص ةرئاد فرعأ ىنأل

 ىه امك اهرشن ىلع رطضاف «هتلجعأ هلامعأ نكل :هتاذ نع ريبعتلا ىف هدجي ىذلا

 ذإ Lily .ثوحبلا هذه هابشأ هبلطتت ىذلا غارفلا دجي نيح ةيناث اهيلإ دوعي نأ ىلع

 ار اس Al وے ا كلذ لدف أ تولا هذه ةا د ىلع نيرعلا الا فيخا

 ىفوع نإ ؛دراوملاو بهاوملا ريثك دلب نادوسلاو «نادوسلا ىف ىرست لظاعت ةديدج

 نيئملاب دعت ىتلا ةديدجلا all هذه نم دحاو روصنم .دوسلا ةراقو برعلا ةمأ تيفوع

 ىف هتادلو وه هموي «نادوسلا هب فرع ىذلا جازملا لادتعا ىف بقري وهو «نآلا اندنع

 ةيرجتلا ىف اذه أرقأ ؛اديكأت هدكؤأ نأ ىف ددرتأ ال بيرق موي وهو :ةدشارلا ةدايقلا

 انب لاط امهم «حدكلاو ةفرعملاو ةبرجتلا ىلع موقي ديدجل ىهتننس a gall اهشيعن ىتلا

 :رثكأ حضوأ ىنعدو «فاطملا

 اا بيك ت دداع ےک لاس الا له اس ازد تححن نإ :نيقنفا وف ادا

 ةيكذلا لوقعلا هذهل جاتحتس ىلوألا اهتادايق نإف ؛لالقتسالا تاعبتو ريستل ءاهتآشنمو
 .ّىجي ىتح دغلا عرنل ca gull ةرثعتم Sole اذه لواحت اهنأ .ةبردلا اهلوقع دفرت ةفراعلا

 ىدعمال ىذلا نيقيلاف !cag هل دهجت ىذلا ىف لالقتسالا لبقام بازحأ تقفخأ نإ

dicىف اهارت ىتلا حورلا نع جرخي نل طمن ىلع اهقيرط ةديدجلا ةئفلا قشت نأ وه  

punaنعم ر ب نقلا  HE dur oneليقتسسلا قيرتطلا  Lean dalyترد  

 ىلع لك لالقتسالل عراصو .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تبقع ىتلا نينسلا ىف ةينطولا

 ىلع تحتفت ىتلا قافآلا مكلت نيتقوشتملا هينيعب ىري ةايحلا ىلع لخد امهيناثو هبولسأ

 ge لاثم !had اذهرمع ىف باش ءالؤه نم دحاو لکو «یریرینو اموركنو رصان دي

 ظ .هيلإ

 نكل Ata gure اذو هتبردب اذه ءاعم ناقيرفلا لمعي نأ وه رايخألا هوجريام قفوأ

 ؛نآ لك اهسفن ددجت .اهليبس ىضمت نأ ةايحلل دبال .لانملا ىصع نايحألارثكأ قفوألا



 ةئفلا ess EN قيرطتا ءدب اهنأ ىه .كيدي نيب ئتلا لوصفلا هذه ةربعو

 اهينعي امرادقم «هذيفنت ىلع ئه موقت نأ نآلا اهينعي ال هب رشبت al وعدت :ةديدجلا

 اديدجت :نوقباسلا لبق نإ اعم .لئاوحلا تلاح نإ اًبيرق ادغو ءرسيت نإ مويلأ ae نأ
 .مهيلع كلذ قش نإ-دارفنا ىلعو «مهبابشل

 ماوعأةعيرأ دعب

 ىتلا تاملكلاب اهتمدق ىتلا هثوحبب ةعبطملل ثعبي نأ روصنم قيدصلل رسيت ام

 ةفرعملل !we ريثك «فاوطتلا مئاد غا N رک لرو لوقا لبق تأرق.

ass:تاونس عبرأ لبق تاملكلا هذه تبتك . هتاذ ققحي نأ ىلع صرحلا ديا » 

 محا نآل ىنوعدي وهوجلا ىف ءىش و امف ؛اهيف ءىش رييقت نع اًبغار ىنارأو

 :ةديدج ةرظن fe eer :ناتقيقح وأ ةقيقح . هايألا مكلت تسسحأ امريغب مويلا

 ىريرينو ؛ةيقاب ةراقلا ىلع همادقأ A OSs. Lag Sis ظفاحملا ىغبلا یوق تمنصع

po palنوتقمي نيذلا ردقي اميف اا .ىلثم فطاعلا ردقي اميف امغار رثعتو یدال  

 هشوني Slee تامزألا بكانم قوف ىقب :لثملا نوهركي .نوكت نأ ىتح مالحألل

 نؤروصتي الوءةيقتو ةيشخ .هغم شيعلا نوقيطي ال مهلك مهر :نودغبألاو نوبرقألا

 نهت كاوشألاو روخصلا نيب همادقأ أطوم رذخ ىف طقتلي نضام وهو :هنود ةايح

pty Lips |رخآ انيح ئوقتو » . 

 نادوسلا ىف انكلو :ىلوألا روضنم ثوحبل تمدق ذنم اًريثك لاحلا ثريغت «معن

 iene لك ىف هارت ىذلا حومطلاو قفتت :ةرادإلاو مكحلل ليبس نع ثخبن .انك ثيح

 موي ىنيعب اذه تيأر .هلثم اموي لذخام ىذلا انبعش ىدل بجاولاب قيمعلا ساسحإلاو

 مامأ Us gies crud bill عومج تناك .ةثلثملا ةمصاعلا فوطأ Lily ةغمجلاو سيمخلا

 ىدؤتل ديزت لق ءاهقح سرامتل ديرت ءةريهظلا ىظل اهنع اهفرصيال :عارتفالا قيدانص

 ءاعبزألا كاذ ةسيفنلا حاورألا تقهزأ اذه لثلو ءاهرمأ ىلي نم رايتخا ىف اهبجاو

 نأ انم دحاولا بحيو .هتداق اموي بعشلا لذخام .رصقلا مامأ ريوتكأ ىف سيعتلا

 .لعفت «لايخ ld ةرادإو able ىوق مكحب ريدج نادوسلا نأ ءءالؤه انتوخإ كردي
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 ةمطربم كتتأ نإو ؛ةديدجلا هثوحب ىف زوصنم زيزعلا ةلاسر تزجوأ ىنبسحأ

 هتاراضح ىلوأ ملاعلل مدق ىذلا دلبلا» هعمسأ نيياحالا ضعب محريال اًطوس لمحت

 ءاعقإلا عضوم الإ مهل عضوم نم هوفقثم دجي مل لينلا فافض ىلع ةرقتسملا

 دا رة رع يل را EN ليس ik ب را hak حما
 ؛:ميلكلا ناك امأ ءىسيع OLS امأ ءادرمتم دمحم ناك Lal .درمتت مل نإ رييغتب

boydورت ليدو  sles [giles Uyكردقعلا لاجرلا  slashةا هذه  
 ثوحبلا هذه ىف ةريبكلا ءاوضألا نم ىهو ؛ةفاقثلا نع هتعطق أرقت نيح ةدرمتملا

 «ثوحبلا هذه ىف ةريبكلا ءاوضألا نم نوكت نأ نم اهل دبال ةليصأ نوكت اميكل»

 اهثارتب ةيعاو ةيركفلا اهرداصمل ةيفو نوكت نأ نم اهل الدبال ةليصأ نوكت اميكل

 ظقوي ءاهدقوي ؛رانلا محجي نأ هل دمحأ ؛ةيحورلا اهعيبانيل ةصلخمو ىراضحلا

 انه روصنم ناك ام هلل !دمح كلمن ىتلا بهاوملا مغر «ساعنلاو اندنع رذحلا

 لثم ؛ةسيئبلا روهشلا مكلت ىف انك .عذقأو انيلع ىوهل نذإ ؛عدصلاو قالفنالا روهش

 .امذجأ حبصأف ىرخأ هل فكب هفك عطاق

 ..ديرأ امع نبأ ىتعد

 تامظنمو اهتيردو لالقتسالا لبقام بازحأ نع تأرق ىتلا ىتاملك تبتك ذنم

 مجني نأ عقو دقو !OF لمأنو ؛عقي مل ول انددوو ءديدج أرط ءاهتويحو لالقتسالا دعبام

 ى راطلا كلذ .ىودج لاحتساو تدرأ ىذلا ىلع عومدلا ىف ام ئالا 9 ءىش هنع

 لايجألا لخادتت نأ لثمأو قفوأ ناك .لايجألا نيب ةرفنلا حبش هنإ .ةدحب انباوبأ رقني

 ar بعش ةمدخ ىف اعم اهلك لايجألا بهاوم عضت نأ اندالبب ىلوأ ناك .مداصتتال

 ددرتلاو رذحلا قوط نع اليلق اوجرخي نأ ةربخلاو ةبردلا لهأل بحن انك .قحتسي

 ىلع قدحلا شيعلا ةقشم اوفرعام ةيتف نم اوملعتيو ءةدجلاو ةيلاثملا بايث اودتريو

ablمهتاجاحل ءافك دعي مل هنيعب امكاح نأ اولوقيل نوديري ءةيناطيربلا ةرادإلا  Me 

 سب «سيوك نالف» لوقت !va GSS ةيدابلا اهفرهت ةيرقبعو ةيرطف ةيسامولبدل نوأجليف
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 ةقشم «ماصخلا نم رسعأوهو ؛قدحلا شيعبلا ةقشمب هينعأ ىذلا وه اذه ««لوط

 .ىسايسلا رظنملا ىلع نومداقلا ةيتفلا اهفرعام

 ىلع دفاولا اذه عفد ىلع Lis نيريخلا زجع بقري ديعب روصنمو ةعقاولا تعقو

 لخادت نأ اوكردي نأ ىلع ةساسلا اولمحي نأ نع نوريخلا زجع «ىسايسلا انمسج

 نيذلا رثكأ بضغ امك روصنم ةيناث بضغ .حرجي ىذأ اهمداصت tel لايجألا

 تمارتو «نيح دعب أرقتس ىتلا ثوحبلا هذه بتكف ؛هدهع ىلع الاجر اوعمتجا

 HLT) ,یوضوف «یرصان ؛ىعويش :نيبي ءرظن ىذ لك مرجت امك همرجت «ليواقألا

Lilyةقاطب لك نم ربكأو ؛ءدبلا ىف ىنادوس ىموق هنأ فرعأ نينس هتبحص ىذلا  
 باذعو ؛لمعي نأ دحاول حيتي امل ال ,هتاذل عفرألا CASA نودي سالا اه نيس

 هنأل بابشلا رثكأ رودص هتابضُع تجلثأ .هدقتفا نم ريغ هفرعي ال عفرألا ناكملا

 ام سحت ىهف «هتاذ نع ربعي امك مهتاذ نعربعي aids نايبب مهنع زيمتي ,مهنم دحاو

 ىدصتي :ىقيرفألاو ىبرعلا انملاع براجتب ةفرعم نم ge كلميام كلمتالو «سحي

 دحاولا فيخي .ةرثلا هبراجت مهلتسي .ةفاقثلاو ميلعتلاو ةرادإلاو مكحلا قئاقدل

 هرعاشم اهيف ثبي ضرألا فارطأ نم هلئاسر كيتأت :ىنهذلاو يدسجلا هطاشنب
 نعو ؛غارفلا دجو ىتم «ىردتال .بدأو ةسايس نم أرق ىذلا نع كثدحيو «هراكفأو

 ىف وهف «ىركفلا هلالقتسا مهنم دحاو سميال ؛ةسايسلاو ركفلا ةمئأ نم ىنل نيذلا

 ىفطل انملعم ةملك دنع فقو نإ ىردأ ام .نيرخألا نييرحلا نم دحاو .ةياهنلا

 نإ» .ةحماجلا ةقالطلا نوشيعي نيذلا لك فصتو هفصت اهنكل «فقي مل مأ ديسلا

 ىنثم ثيدحلا ةءارق دعيلف dines ركف نع اعافد اذه ىثيدح مهفي نأ ئىراق دارأ

 ؛عابرو ثالثو ie„ هتءارق دعيلف ؛ةلود نع اعافد همهفي نأ دارأ نأو ... ثالثو

 نأ ىف انقح وه هنع عفادأ ىذلا ...ريثكب اذه نم رطخأ رمأ وه هنع عفادأ ىذلاف

Sasةدارإب فرصتن نأ ىف انبجاو وهو ...ةقيلط ةيرحب ». 
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 ؟تيأرأ

 ىفصو لبقي وهو «بتكي اميفرظنلا تنعمأ نإ «ةيبهذم نع ردصي ال روصنم نأ

 ةيبهذملا ضفري هنإ clad رعذ ىف جلي نأ نم هيلع ىفوخ الول .قلعي الو «ىرح» هنأب

 ىف» هلوح مهراوسأ نوحماطلا ىنب امهم ؛ناسنإلا ةردقب نمويو !Lali ىضفر

 :ةزهاج لولح كانه تسيلو ؛ةيردق كانه تسيل ةيطارقميدلا ىف امك ؛ةيكارتشالا

 يي رول ل در لرد نق ين يعل ديب Pe كاني تسر
 ؟وه مالك ىأ ؛ىفطل انخيشو ماثنبو كول هامنأ «ىرح» مالك اذه نكي مل نإ ءروصنم

 ىف تارانم وه اهاري  نوربعي امك  تايآلا نع .هلداجأو ىنلداجي ىلايل انيضق

 سانلا عمجتل ةعورشم لئاسو اهارأو «نودتهي اهب ىك سانلا اهيلإ ىعسي :قيرطلا

Nعبار اهش نفد ايصتقالا و تاسلا ني نه وسلا اھ زك  

 ةبيرقلا فادهألا غولب ىلع تاطلسلاو ذوفنلا عقوم Gad نيح مهايإو لمعتل ءاهنوددري

 قفو ؛لمعلا أدبيو ءرحسلا ىضقني «كيلإ تفخ ىتلا ةئفلل ال als نطولل :ةديعبلاو |

 ىلع هليبس ذختي اًقيلط «عيبالبلا» ىده ىلع ال ؛ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةايحلا قئاقح

 نأ نيبأ ءسعتلا سئابلا كلذ ,دعسي نأ عيطتسي امودق ؛سانلا دعسيل ىعسي «ضرألا

 ىنأ ىل لوقي ءىساسحاب قيضي ءالوهج امولظ ناك هنإ :ناسنإلا اهلمحو اهنلمحي
 اهتذخأ انأ نإ alls ىه امو نجس  ةيمالسإلا .ةيعويشلا :ةيكارتشالا !OLY بسحأ

 ىف ىتح «رامع اورمع» ام نييرحلا ىسنأ نأ :مزتلأ نأ ىلع ىغبني «دجلا ذخأم

 ىف ةثالث وأ نيدعقم ريغ نوحبري ال ؛نييرحلا ئدابم سانلا تملع ىتلا ايناطيرب

 .«ةدودقم ةيرق ىف نوخفني» مهلك نيدروللا سلجم ىف اليلق رثكأو !va gest سلجم

 ىلع هثوحب تناكو ءرصعلا ءارو :نامزلا ءارو ىنإ لوقي ىلع ىدتعا نيح سمأ هتظغ

 زايحنالا» دنع تفقو لاع توصبو «بتك ىذلا ضعب هيلع تأرق ؛ىدي تددم .انئيب ةدئام

 ىضاقثلا عمتجملا ميق دده ادابعتسا Sal دابعتسالا دح سانلا ضعب دنع غلب ىركفلا

 :ةمألل ةيفاقثلا روذجلل اًراكناو ؛ىيرغلا ركفلل اسيدقت حبصأ ىركفلا زايحنالا ...اهسفن



 :ىتشحو رربأ اذه هيلع تأرق نيح عفدناو «ةيبونلل اًراكنا ؛ةيجنزلل HLS ؛ةبورغلل اًراكنا

 اذه علاطمو ىضاملا اننرق تايرخآ نويرحلا جهتنا ىذلا جهنلا ىنيوهتسي ةيلمعلاو ةيركفلا

cy allقيدص نع ىتثدحي عفدنا  liane LYشاع .نوملعيال داغوأ هيلع قانخلا قيض  

 هوجري اموركن بنج هرمع تايرخأ ىضق ىذلا رومداب جروج وه كاذ «اديقم سيثومورب»

 ءانبلا دهع cle .رظنلاو لاضنلا دهع ىضم «حاتفملا ةرادإلا حاتفملا ةرادإلا» هيلع حلي

 ناسنالل زجوت ,هيرقب تناك سيئرلا خألا ةبطخ نأ هيلع انناعأ قافوب انؤاسم ىهتنا ريمعتلاو

 ةرادإو ةيكارتشا ةرادإ كلانه تسيل» هل تأرق .عمطلا ىبأو ةيادهلا راتخا نإ هليببس ىبرعلا

Abert,ناك «ةحجانلا ىه ةيملعلا ةرادإلاو ؛:ةيملع ةرادإ كانه امنإو  clineفشتكا اقفوم  

 لزعمب انالك ناكو .ىيرعلا انميلقإ نعو اننادوس نع ءارآلا ىف اريثك كرتشن LAT تفشتكاو

 ىلع ةرسح لب !بحلا اذه لثم نم ىنذيعأو هذيعأ ؛ةاجنمل ابح ال ءىسايسلا لمعلا نع

 تانسح اننويعب ىرن انك .ىهتشن وأ ديرتام ريغل اندالب ديلاقتل عيوطت نم انلوح رودي ىذلا

 ةيلبقلا ىف تابيط دهشن انكو ,ةيسايسلا ةدايقلل فوجألا حومطلا هايم ىف قرغت ةيفئاطلا

 .ىربكلا ةثراكلا» روصنم هذه نع ربع .ةمقلاو ةدعاقلا ىف سانلا ةايح ىف تارييغت اهعلتبت

 ةييزحلاف فئاوطلل اخسم تحبصأ بازحألا نأ ىف ىهامردقب بازحألا ةيفئاط تسيل

 ريبعت خب خب «ةيلبقلا لفاكت وأ فتاكت الب ةيلبق ةييزحلاو ءةيفئاطلا تايقالخأ الب ةيفئاط

Lacىلغ ةيفئاطلا ىلع هذخأي ام ىنادوسلا فقثملا دنع ام :قبطني انه هنكلو :نامزلا هيلع  

«aucةليصح «ةينادوسلا ةيموقلا تناك امل اهالول ,داؤفلاو بلقلاو نيعلا رهبت اهتانسح  

 قهزي قحلا نيب نورثكألا حجرأتي ؛هريغ ةلوقب الو ءروصنم لاق ام لوقلاو .تايلبقلا هذه

 .ديفتال ءافوج ةطلسلا بالط هدنسي لطابلاو هناكم

 انل ادب نأو نادوسلاف ءرذح ىف روصنم ريثألا قيدصلا تابضغ أرقت نأ وجرأ

 .لوئسملا ريغ حرفلا ابصلا نم هلاقتنا تارتف نم ةرتف شيعي ءىطخلا زجاع اًرثعتم

 LAS za er late GLA gy Cabs :لوكستا'لماتلا تابشلا' لا

 ,عاطتسملاو دارملا نيب حاجنلا نم اطسق بيصيس هنأ ىنيقيو ؛بابشلا ةعاجشو
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 حالسلا دض ربوتكا ىف ايارعلاو ايافحلا كلذ ىلع ىدهاش 55 لك سانلا ىدتهيس

 ىهامو ؛هتادلو روصنم ةوجفلاب قاض نإو .نيضقثملا ةوخإ ايافحلاو ؛تيمملا لتاقلا

 ىف نكي مل نإ نهذلا ىف لماكتلا نع تقؤم زجع ىه .ثيدحلا قحتست ىتلا ةوجفلاب

 سمهي مهضعب «نوديدع نودرمتملا .راسملا ةياهن ىف نحن «تقولا انب لوطي نل .لخدلا

 .ةابألل sally ءةينالع نوبأي نوليلق

VAY ربمتبس 

 !؟اذام نآلاو

 ضعب .هيف Land لدبن نأ ىلع انلمحي ام رن ملو «نينس لبق تبتك تأرق ىذلا لك
 هذه بحاص نهذ ىف رودي ىناثلا هضعبو .رونلل هليبس دجو ثوحبلا تلاق ىذلا

 ماقتسا نإو «قيبطتلا ىف ميقتسيال ءاهضعب نأ ىلع براجتلا تلدو «هقافرو تارظنلا

 ىلع دنتسي اميوقت ثالثلا تائفلا هذه دحاولا موقي ىذلا مويلا يجي ملو ءرظنلا ىف

 بحاص نإ .برق نع هارأ ىنأل ءهلوقأ نأ بحأ ددصلا اذه ىف دحاو ءىش ؛ةيرجتلا

 عاضوأل اًدقان نكي مل هنأ ىلع لّلدي ىذلا رمألا ؛هتارظنل ةلماك هتايح ىطعي تارظنلا

  كرديال وأ كردي ناك نإ اذح .ملاعلا ىف نيرينتسملا نم نوريثك لعفيامك ءبسحف

 مّلعي وهو «ةيرحلا قيرط» COS ىذلا جدربمك ىف ام Logs داصتقالا ذاتسا كياه وذح

 ةينوكلا برحلا مايأ ىلع لشرش ةوفص نم ناك ىذلا ةعيبطلا ملاع ونسو «جدربمك ىف

 نم مدق ىذلا ىداصتقالا غلبو ؛ةيبدألاو ةيملعلا نيتفاقثلا ةركف سانلا ىف عاذأو ةيناثلا

 عضو «بتك امم اًئيش لمعي نأ كياهل حيتا نيح .دروفسكأ ىف لايجألا مّلعو ايراقنه
 .ةيلامعلا ةيكارتشالاو ةيرحلا نيب قيفوتلل لمعي «نسلو دلور اهل سلجو هبتك اًبناج

 نيذه لبقو ءاخرلا رصانع نم اًرصنع ميلعتلاب هناميإل هسفن رذنأ als لعف اذكهو
«ginةعيبطلا ملاع  callىف هتموكحو لشرش دشري هلمعم ىف برحلا لاوط لظ  (Aid 

 ىتلا ةيكذلا لوقعلا لمعلا مهل تحاتأ نيحو «عاضوأ ةدقن اعيمج اوناك .ةيملعلا برحلا

 :حاجنلا نم اًظح اوباصأو ءرييغتلل اولمع .مهتملك دنع اوناك ءاهناكم بهاوملا عضت



 ءاربكلا بتارم ىلعأ مهيلع اوقدغأو ءافيرشت مهحدكو مهقرع مهتاموكح مهل تدرو

 SEN لهأف :نودقني نظلا ربكأ ءربك ىلع نوبتكي مهلزانم اوداعو ونس درول gl درول
 نع ىؤري امك «ىتح نم ءىش» مهسوفن ىفو نوتوميو «ناسنإلا لمتكيل نوحمطي

 . كيويبيبس

 نيذلا ثحأل اهقوسأ انأ ءءامسألا هذه قوسأ نيح .فرسأ ىنأ ئراق نمعزيال

 اديعب ناك نيح .روصنم ثيدح اهيف اوثدحتي نأو اهوموقي نأ :ةماعلا انتايح نوبقري
 ,نوريثك اندنع مهو :روصنم هابشأ نود تماقتسا debe ةايح فرعأ ال ىنأل ,بقري

 ريدجلا مهناكم اوذختي نأ ءقيبطتلل فرصناو رظنلا نع روصنم لغش دقو مهل ديرأ

 .ضيرعلا ملاعلا ىفو انه مهلوح عقي امب ساسحالل .رييغتلل «حالصإلال نوعدي «مهب
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SS (Ex Sad) ya N 





 (*] بزحلا نيب ىروتسدلا لكيهلا
 ةدحسملا ةهبجلاو دحاولا

E > 5 

 دهشأ رئازجلا ىف انأو ,تلخ رهشأ ةعضب لبق حناوسلا هذه رطاخلا ىف تراد ..

falنوضيفي ؛هتدايق ردصتت ىتلا مزعلا ىلوأ نم ةلزابلا ةبصعلاو كرابملا رصملا كلذ  

 مكحلا نم تس ماوعأ دعب نادوسلا اهشيعي ىتلا ةديدجلا ةيرجتلل رشبتسملا سامحلاب
 .ةرجافلا ةقزنلا ةيلهاجلاو «ميجرلا لفاغلا

 راكفألاو ..رئازجلا ىف ديشرلا سامحلاو ..موطرخلا ىف قماسلا رفظلا نيبو ...

 هتاه لايخلا ىف تدبرع ؛نييضاملا نيماعلا ةليط ىلقعلا اهتفدب ءرملا معن ىتلا ةئيضولا

 اهراسإ نم قلطنت نأ نآلا اهل تدرأ دقو ...ىركف سبحم ةنيهر تلظ اهنكلو حناوسلا

 سانلا قح نم تاعوضوم لوح حناوس ىهف ..ةحاشم الو ...بيحرلا.لدجلا allge ىلإ

 تاونس مهءاروف ..ثيدحلا نم اورثكيو اهنع اوثدحتي نأ  رخآ موي ىأ لبق - مويلا

 دعب ةريرملا ربعلا نم تس تاونس مهءاروو ..لالقتسالا دعب ءاطخأو ةيرجتلا نم رشع

 برعلا ملاع ىف ةليصأ ةفراو براجت اذه لك قوف مهلوحو ..ىركسعلا بالقنالا

 ىف ميهافملا نم ريثكلا تلدبو ميقلا نم ريثكلا تلدع هطسو ايحن ىذلا ةقرافألاو

 ا سيخكلا تاوتسلا نوف

 نع اوثدحتي نأ مهقح نم ..ثيدحلا نم اورثكيو اوثدحتي نأ سانلا قح نم معن ..

 نمو ىقابلا مهثارت نم !دمتسم الكيه ..دالبلا هذهل نودشني ىذلا ىروتسدلا لكيهلا

. 0 RIT ۲0 مايألا: (=) 



 بتكلا .ريتاسد لظ تحت ةخوسمم ةهئاش ةيسايس ةايح انشع دقف ..ديدجلا مهعقاو

 دعب ىتح  انضعب اهددريو pale روفيا ريس اهحقنيو ..ركيب ىلئاتس اهعض ةيسردملا

 .ءانعر ةيواغبب ىف  ىتاذلا مكحلا نم تاونس رشعلا ىلع وبريام

 ططخمك هيف ةلودلا رودو ديدجلا ىداصتقالا لكيهلا نع اوثدحتي نأ مهقح نمو

 ريغ ىزرت ةعانص نآلا ىه امكال ليبسلا ررقيو جهنلا حضويو ..فدهلا ددحي ىزكرم

 المس جرختف دحوم رفس ىف اهجبديو ةفلتخملا حلاصملا تانزاوم فارطأ ململي رهام

 ليدعتلاب دي هسسمت مل ىذلا ثوروملا ىرادإلا لكيهلا نع اوثدحتي نأ مهقح نمو

 .لئاسولا ىف الو ميهافملا ىف ال ليدبتلاو

 أمل ةخستم نوبركلا نم ةخسن لازام ىذلا !BLE لكيهلا نع اوثدحتي نأ مهقح نمو

 .مالعإلا وأ ةيبرتلا قفارم ىف اذه ناك ءاوس ءاولحتري نأ لبق ةجنرفلا انل هططخ

 نم اهئراق دنع ريثت نأ ىسع اهسبحم نم اهقلطأ تارطخلا ىه هذهف «دعبو ..

 !sis lang a Le 2s Sal ةضراعلا of ةناعشبالا

 ىنامأل ريرقت یه امنإ ةليصألا ريتاسدلا نأل روتسدلا نع ىثيدح ful نأ ترثآ

 ةيساسأ ميق هذه لكو ..ىسايسلا اهريمضل عدوتسمو اهميهافمل ريطستو ءةمألا

 لوح لدجلا اذه فيفالت ىف سانلا اهعم عاضو بعشتم لدج تاهاتم ىف تعاض

 ا اما حشا ..نيسلجم 5( ale ديرذ وأ ..مكحلل ةيروتسدلا رهاظملا

 هذه ةيروتسدلا رهاظملاو .. ؟اريزو نيرشع of ارشع ةموكحلا مضت وأ ..اًينامرب

 نم خسرأ ئدابمو قمعأ ميق ةيامحل ةيلكش تانامض الإ ءايشألا قطنم ىف ؛تسيل

 ىتلا ئدابملاو فادهألا ديدحتل اوسلج ول سانلا نأ ىنظ غلبمو ..رهظملاو لكشلا

 لحي ؛حاحصإلا حيحص وأ قاثيملا وأ روتسدلا همسنلو «بوتكم رفس ىف اهيلع نوعمتجي

ser erل انسه نس سالا تاغ  : 
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 مث ىروتسدلا نايكلا اهيلع زكتري ىتلا ةيساسألا ئدابملا نع ثيدحلا ails نذإ

 ايحنام ايحت ممأ براجت ءوض ىلع روتسدلل ةيعرشلا ةيهاملا نع ثيدحلا ىلإ لقتنن

 :ةهجوملا ئدابملاو ةيساسألا تايرحلا

 لظ تحت ةيساسألا هتايرحو درفلا قوقح نع ثيدحلا نوليطيو اننوثدحي نويديلقتلا

 تايرحلاو ..ةقالط ىف ربديو ركفي نأ ىف هتيرحو ..ىوهي امك شيعي نأ ىف هقح ..روتسدلا

 ةصاخ ةيداصتقاو ةيعامتجا فورظ ةديلو ىه امنإ ١784 ماع دعب اهنومضم ىف هذه

 رهقلا فورظ ىه فورظلاو :نطاوملاو ناسنإلا قوقح ةقيثوب جوت ليوط قاش عارصو

 عمتجم ىف ةيعانصلا ةروثلا بلص نم تردحنا ىتلا تاقبطلا هيناعت تناك ىذلا ىركفلا

 وه ىنعأ ىذلا عارصلاو ie ءالبن كلانه نوكي نأ ةيعامتجالا هتيكيمانيد تضق

 ةكلاملا ةيطارقتسرألاو ةئشانلا ةيعانصلاو ةيراجتلا ةيزاوجربلا نيب ىراضلا عارصلا

 [BEL ةضفارتك ها ور تمس فتك نقلا SIS BON نالا ىلإ ةر را | اده ك. رها لا

colitisتراويتسا جروج دنع ىعامتجالا هنومضم ىف اذه ناك ؛ةلودلا تاطلس نم دحلاب  

 مدآ دنع ىداصتقالا هنومضم ىف وأ ..اسنرف ىف تناتسنوك نيماجنب وأ ارتلجنا ىف ليم

 نم ةوعدلا هذه ءابآ نإف ىدرفلا موهفملا اذه نم مغرلاب نكلو ءرتسشنام ةسردمو ثمس

 ملح ىذلا عمتجملاف ةماعلا ةرادإلا راطإ ىف درفلا ةيرح ةسرامم نع اننوثدحي امنإ ةبقاعيلا

 ادح تسيلو ةطلسلا ىف ةكراشم اهنإ ىلع ةيرحلا مهفي عمتجم تسج ناسو ريبسبور هب

 ةلودلا تناك cob Lol due ةلودلا تناك !Il YI AS gS ناطلسل fae N da pole اين

Hous’موهفملا اذهل ناكم الف ةيبعشلا ةدارإلا نع . | 

 ةيرحو لقنتلا ةيرحو ركفلا ةيرحو ةايحلا ةيرح اهنأب ترسف ةيساسألا تايرحلاو

 ىلع أرط ىذلا روطتلا نأ الإ .ةيفاضلا ةمئاقلا رخآ ىلإ ةديقعلا ةيرحو عامتجالا

 هذه نأ سانلل نابأ نيرشعلا نرقلاو رشع عساتلا نرقلا ىف ىناسنإلا عمتجملا

 Urs ىنعت ال ريبعتلا ةيرحف ..عئاش مهو ىه امنإ ىديلقتلا اهانعم ىف تايرحلا



 ..لقنلا ةرجأ كلميال نمل ليطابألا لطاب ىه امنإ لقنتلا ةيرحو ..لهاجلل ةبسنلاب

 اثحب لمعلا ىلع هتعافي ىف لفطلا مغري عضو ىف اليلضت الإ تسيل ميلعتلا ةيرحو

 رهقلا نع ثيدحلا نم لدجلا اذه ىف لقثلا زكرم لقتنا دقف نذإ .شيعلا ةمقل نع
 ىلإ هرودب اذه لك ىدأ دقو .ىعامتجالاو ىداصتقالا رهقلا نع ثيدحلا ىلإ ىركفلا

 روتسدلا ىف ةيساسألا قوقحلاف !Lebel تايرحلاو ةيروتسدلا ئدابملا موهفم ريوطت

 هتايرح ةسرامم نم نطاوملا نكمت ىتلا ةيداملا فورظلا نامض ءدب ىذ ئداب ىنعت
 ا camel تا ج dell ا
 ةمدقتملا ريتاسدلاف اذل .ةيقحألا نم ردقلا سفنب اهتسرامم سانلا لك «سانلا عيطتسي

 ,شيعلا نم ىندألا دحلا نامضو لمعلا قح نع ةيساسألا اهئدابم ىف نآلا ثدحتت

 ةلوفطلاو ةمومألا ةياعرو ؛ضرملاو زجعلا دض ىعامتجالا نيمأتلاو «ميلعتلا قحو

 ده Septal تاو ن تلا فار ےک افا دة ا ےک SS م دخلا

(olesءرملا-جاتحيال  OYاسنرف روتسد ةمدقمف ..اهب نمؤي ىكل اًيعويش ايراوح نوكي  

 بلغ ةماع ةيداصتقا Lucie Ks ماع ئموق قفرم لك ميمأت ىلع صنت 15453 ماع

 .راكتحالا عباط اهيلع

 نم اهب طيحي امل اهريغ نم رثكأ ةيمانلا لودلا ىلع قبطنيل اذه نأ ىف ةيرمالو
ee Galeةيمئاسألا نجلا ةيضيققلا  ll 

 هنأل فلختملا عمتجملا ىف هتدارإ نع اقداص اريبعت ربعي نأ كلميال نظاوملاف ..اريسع

 ىرصنع gl ىنيد وأ ىلبق ذوفن ةجيتن تناك روذجلا ةقيمع ةيفطاع تارثؤمل عضخي

 < Jul ىلع ضن ا قررا les Gye Lawn ی lide ag نافارا
 قوقحلا نع سانلا تدحي ديدج روتسد ىأ نإف نذإ ..ةيعاولا ةدارإلا نع ربعي

 هذه لبق ؛ددحت ملام ليلضت رفس الإ سيل ىديلقتلا اهنومضمو اهلكشب ةيساسألا

 ريفوت ىف اهبجاوو ةلودلل ىعامتجالاو ىداصتقالا نايكلاب قلعتت ىرخأ ئدابم «قوقحلا

 ىأ ةسرامم هنودب عيطتسيأل ىذلا ىدرفلا هلالقتسا نطاوملل ققحت ةمزال تانامض

 :اهيلإ ةراشإلا تفلسا ىتلا ئدابملاك ..ىروتسد قح
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 ..:تاباختنالاو ةطلسلا ةيعرش

 همزلتست امو ةطلسلا ةرهاظ ىلع [Lulu دمتعي مظنم عمتجم ىف مكحلل ماظن ىأ

 :ةيعرش ةطلس نوكت نأ دبال ءعاطت اميكل ؛ةطلسلا نكلو .مكاحلل مارتحاو ةعاط نم

 نذإ ؛ماظنلا هيلع نوكي نأ بعشلا روصتي امل مكحلا ماظن ةقباطم ىنعت ةيعرشلاو

 .ىعوضومب سيلو ىتاذ رمأ ةيعرشلاف

 ..ةتباث ةثارو ثوروملا مكحلا وه ةقلطملا ةيكلملا ةمظنألا ىف ىعرشلا مكحلاف

 قيرط نع Gay ىذلا مكحلا وه ىبرغلا ىناملربلا ماظنلا ىف ىعرشلا مكحلاو
 دالبلا ىف ىعرشلا مكحلاو ..ةدئاسلا تاباختنالا حئاولو نيناوق بسح تاباختنالا

 قيرط نع بزحلا ةدارإ نع قثبنملا مكحلا وه دحاولا بزحلا ماظنب As ىلا

 ىف ماظنلا نوكي نأ كشالب مزلتسي اذه لك .ةيزكرملا ةيطارقميدلل ةلماكلا ةسرامملا

 مئاقلا ماظنلا سسأب سانلا ناميإ ىضتقت ةيعرشلا نأل سانلا هاضترا اماظن هساسأ

 .اينالرب ايطارقميد وأ ايبعش ايطارقميد وأ اًيكلم ناك

 رفوي ىذلا ماظنلا اهنأب ةيعرشلا نورسفيف عامتجالا ءاملع امأ ..ىهقف ىأر اذه

 Loss al 5:.اهساسأ هاو url ةا نفاع نكلو dad! ale SU ةدايسلا

 وسورو ةعيبطلا نوناق ىف اهساسأ نع نوثحبي كيلوثاكلا وركفمو ىنيوقألا

 دقع مهنيب طيري نيذلا دارفألا نيب ةماتلا ةاواسملا ىف اهنودجي نويعوسوملاو

 ةروهتلا ZEN] Bl ويم اهلا Saleen نت اهنا نونوقي کا ویا
 حالص ىضتقي ىليفط تبن ىه لب بعشلا نم ءزجب تسيل ىتلا ةرهاقلا ةيلقألا دض

 تاياختنالا نع ثيدحلا انه زربي راسيلا ىصقاو نيميلا ىصقأ نيبو ؛هثاثتجإ ةمألا

 روركملا داعملا ثيدحلا لك نع مغرلاب نكلو .هتاطلسو هتدايسل بعشلا ةسراممل ةليسوك

 ىف ةصاخ  ةيناسنالا ةيرجتلا نإف تاباختنالا ةيهام نع ةيبرغلا نوئاقلا بتك ىف

 الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ىذلا قحلاب تسيل تاباختنالا نأ تبثت  ثلاثلا ملاعلا

 ىتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا فورظلا نأل سانلا تابغر ءاصقتسال ةليسوك هفلخ نم



 ةيلكش ةسرامم تاباختنالا قحل سانلا ةرهمج ةسرامم لعجت لبق نم اهيلإ انرشأ

 RR ER ودرس sale agile نعل همت لادم تعا ةحشللا نأ هر ةنعي

 ىف ىهل لكاشم نم شيعن ام شيعيو ىناعن ام ىناعي ىذلا ملاعلا براجت نأ ىنظ غلبم

 ىندوقي اذهو ..ةليصألا ريغ ةيميداكألا راكفألا لبق نيعملاو ill„ لاوحألا هذه لثم

 .ثلاثلا ملاعلا براجت نع ثيدحلا ىلإ هرودب

 :تلاتلا ملاعلا براجتن

ee,ياس ديسك  
 ةيبرغلا ةفاقثلا نيعم نم لهن دق مهلكف انعرأ اًيفرح اًقيبطت مهدالب ىلع ةيطارقميدلا
 اناغو رضم براجت كلذ ىلع دهشتو ..باعيتسالاو مضهلا ةجرد ىف فالتخا عم

 ..رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع  ايسآ ىف ايروسو ناليسو امروبو ..ايقيرفأ ىف اينيكو
 ALA ىلإ تجرخ اقيناجتنو سنوتو اينيغو ىلامو رئازجلا لثم دالب نع ثدحتأ الو
 ةديلو اهنأل اهنع ثدحتأ الو .. دحاولا بزحلا أدبم ىلع مئاق ىسايسلا اهنايكو ةيلودلا

 ىدبتي ىذلا ءابغلا سفن نع متي امنإ ايفرح القن اهتبرجت لقنو ..ةصاخ ةيروث فورظ
 ىتلا لودلا ةساسو ..موطرخلا ىلإ رتسنمتسو ةيطارقميد طمن لقن انتلواحم ىف

 ةيلاربيللا ةيطارقميدلا نأ ىلع a Ul ىف توافت عم «نوقفتي اهيلإ ةراشإلا تفلسأ

Lesقبطت نأ نكميال بازجألا ددعتو ةددحم تايرحو ةنيعم ةيناملرب ئدابم نم هتنمضت  

 ىناسنإلا ىوتسملا نود ىشيعم ىوتسم ىف نوشيعي نويمأ اهلهأ عابرأ ةثالث دالب ىف

 قيبطت ىلإ دالبلا هذه تحنج دقف اذل ..ةيديلقت ةيفطاع ةرطيس لالغأ ىف نوفسريو

 وأ ءاينيك ىف لاحلا وه امك ىناملرب رارق قيرط نع كلذ ناك دحاولا بزحلا ماظن
 AG نه ناحلا هه انك ينعش ا ye لاخلا اك یک دع ىالقلا

 ؟دوبع ىف هيبش نم مهل نكي مل وأ لوقت ىتلا تاوصألا ضعب عمسأ داكأ انه ..

 نيبو ةيبزحلا ةيطارقونوملا نيب ضيغب طلخ ىلإ ريشي لاؤسلا نأل ةلهس ةباجإلاو
 روطتلا دض ماظن اهنإ ..رحجتلا ىلإ دوقت ظفاحملا اهعبطب ةيشافلاف ..ةيشافلا

 لوألا هفدهو بعرلا وه هيولسأو نويديلقتلاو نوافل ىه هتدعاق عمتجملل ىردجلا
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 ..دومجلا وه عقاولا ىف ارارقتسا هيمسيامو ؛مئاقلا عضولا ةيامح وه ريخألاو

ern,ىف وها  aes ee pasعجل  

 ةفئاوطباذه نم وه نيأ ..؟ اذه لك نم كئاشلا هعقاوب نادوسلا نيأ..دعبو

 نأو ةرورض دحاولا بزحلا نم لعجي عقاولا اذه نأ لوقي نم قداص ؟هلئاصفو هلئابقر

 بزحلا ىحضي عقاولا اذه لثم ىف .ةيلمع ةلاحتسا هنم لعجي هنيع عقاولا !ذه

 تناك .ةدعاقلا امهالوأ :نتماعد ىلع ul دحاولا بزحلا نأل ةرورض دحاولا

 ريهامجلا نم وأ ءرئازجلا ىف ريرحتلا ةهبجك ةيعيلطلا بازحألا ةلاح ىف ةوفصلا نم

 «ةيدئاقعلا» ىه اهتيناثو ىلام ىف ىنادوسلا ىطارقميدلا عمجتلا بزحك ةضيرعلا

 ةا wee | ترص ا ج SC | وس ااه الا Wer او اسلا

 نم همدقت ام بناجب «مدقت امنإ اهعبطب ةيدئاقعلا GY نادوسلا لثم ةيمانلا دالبلا ىف

 ارصنع مهل مدقت ..ىعامتجالاو ىداصتقالا مهعضو سانلا اهاضتقمب ططخي سسأ

 هذه قثبنت نأ عبطلاب ىضتقي اذهو .ىموقلا اهنايك تبثيو ةعزانتملا اهفارطأ نيب دحوي

 ةضمانلا ةيناسنإلا بساكم نمو روطتلا ىفاجي ال ىذلا ىقابلا مهثارت نم «ةيدئاقعلا»

 مدمتلاو ةيرحلا ةكرعم ىف اهتاراصتناو اهعضو اهلهؤي ىتلا دالبلا براجت ىف ودبت امك

 . اتيعمو الهنم نوكت نأل

 ةركفلا هذه لعجت نادوسلا ىف كئاشلا عقاولا اذهل ةيعامتجالا روذجلا نكلو

 رارقب ىأ ..الثم اينيك ىف هب تمت ىذلا هجولا ىلع متت نأ اهل اندرأ نأ ةليحتسم

 ىف اهقمعي امنإ ىلامشلا نادوسلا ىف ةمئاملا تافالخلا OY رابتعا نود اذه ..ىناملرب

 نييزح نود clase بازحألا ىلع اذه قبطني ؛ةلسف ةيصخش تارابتعا معألا بلاغلا

 بزح وهو نيميلا ىصقأ ىف امهدحأ نادوسلا ىف ناديحولا نايدئاقعلا نايزحلا امه

 ىلع Jal سيلو ..ىعويشلا بزحلا وهو راسيلا ىصقأ ىف امهيناثو نيملسملا ناوخإلا

 ضعبلا اهضعبل ةقباطم ةروص دوكت داكت اهعيمج ىربكلا بازحألا جمارب نأ نم اذه

 ..ديدج جرخم نع ثحبنلف نذإ ..تدرأ نإ هتمالسوأ بولسألا ةكاكر ىف توافت عم



 ىلإ تمجرت نإ نييجيرخلا رمتؤم ةيرجتف .ادشرم ىسايسلا انخيرات ىف انل نكيلو
 راطإ ىف عمجت ةركف ىلإ انه ريشأ عابتالاب ةريدج ةقباس نوكت نأ نكمي رصعلا عقاو
 .تاونس عبس وأ رشع لقنلو لوقعم دمأل ةددحم ئدابم ىذ لتكت وأ رمتؤم وأ ةهبج
 ةسايسلاو ةيساسألا تايرخلاو ..ىسايسلا لكيهلاو ىداصتقالا عضولا جلاعت ئدابم

 نم ةريخألا قاثيملا ةيرجت هتفلخ ام لك نم مغرلاب ريسعلاب سيل pal وهو ؛ةيجراخلا
 .ةقث نادمفو نظ ءوس

 نم ال موجهلاو دقنلا نم ريثكلا ىقلتل ةركفلا هذه لثم نأ ىف ةعاس كشأ الو

 هبالطال مكحلا صوصل مه ءالؤهو مهل ركفال نيذلا نم نكلو ةدوشنملا ةركفلا باحضأ

 ةركف بحاص :رشبلا نم ناعون مكخلا بلطي نم نأ ىنيقي ىف هنأل اذه لوقأ ..ءانمألا

 ىتلا ءامسألا هب دهشت رمأ وهو .ناطلسلاو رهظملا ءارو ىعسي صلو ..اهمدخي نأ ديري

 زيجاوع نم اوناك عيملتلاو زوربلا نودشني نم نيب ةريخألا مايألا ىف ددرتت ءرملا اهآر

 وحن ابثو بثت ةراق ىف ةديدجلا ةيسايسلا ميهافملا طسو مهل ناكم ال نمم  حارفألا

 ,ةيفيظو اًمادهأ ةسايسلل نأ اونظ ىذلا فيظنلا عمتجملا ىظوفلم نم وأ دجملا

 تادايقلا ةيلوئسم ىهام ردقب دارفألا ةيلوئسمب تسيل معألا بلاغلا ىف ةيلوئسملاو
 ىف الإ اهل ناكمأل ةيرشب ظامنأ ىلغ !clas ئروطسألا اهدوجو le اظافح ,of ىتلا

 ال ءارولا ىلإ ةبقح ةمألاب ةدوعلا اورثآ نيذلا ةداقلا ءالؤه لثمو ..تايداعلا تيناوح

 لوق مهنم نينمؤملل ددرأ نأ ىف ةضاضغ الو .ءامسلا ىف الو ضرألا ىف مهل عيفش
 عفشأل ضهناف ةمايقلا موي ضوحلا نع ىتما نم سانأ داذي» ريصبلا:دئاقلا دمحم

 نوشمي اوناك مهنأ ..كدعب اوثدحأ ام ىردتال كنإ ..لعفت ال هللا ىل لوقيف مهل

 ٠ .«مهباقعأ ىلع ىرقهقلا

30 



 Fs > وتلا نيب ىداصتفالا نايكلا

 ةفداهلا ةيكارتشالاو ددرتملا

7 > 

 مادعنال ةريحلا اهقزمت ديدجلا اهلالقتسا ىنس تشاع نادوسلاك دالب ملاعلا ىف

 مدع  نيلماعلا نيذه جاتنو ..ةروسجلا ةدايقلا نادقفل دوكرلا اهب دعقيو نيبلا فدهلا

 عستلا تاونسلا ىف هايحن ىذلا مهبتسملا قلقلا اذه وه  ةدايقلا نادقفو ايؤرلا حوضو

 ..نرألا رهملاك اهوحن ودعي ذخأو هفادهأ ددح دق انلوح نم ملاعلاو ةريخألا

 هبيصت نأ .. دالبلل ىداصتقالا نايكلا بيصت اميف بيصت نأ ةريحلا هذهل WY ناكو

 مكحلا نم ةثوروملا تاططخملل ءايمعلا ةيعابتالا نم ليلق ريغو دومجلا نم ليلق ريغي

 ةنابإو ؛فدهلا ديدحت ىضتقي ام Jol ىضتقي ىداصتقالا هيجوتلاف .رباغلا ىبنجألا

 نيفظوملا ال نييسايسلا ةيلوئسم قاطن ىف عقت رومأ ىهو ..ةليسولا ريرقتو قيرطلا

 فدهلا ديدحت ىركفلا مهلطبت نيمكاحلا ةساسلا ىلع ىبأ دقو «دبالو «ناكف ءنيذفنما

 ..مئاقلا هراطإ ىف نهارلا عضولا معد بولسأ ىلإ نوذفنملا أجلي نأ ةليسولاو

 نم عقرم لمس نع ةرابع ةيداصتقالا ةطخلا ىحضت نأ ىئهيدبلا نم ناك دقف نذإ

 نوعلا تادامتعا نم ءزج ىلإ ةفاضالاب ةيونسلا تاينازيملا ىف ةيئاشنإلا جماربلا

(a län!اهي  azامنا ةفاعلا ةيحلصلا فانزاوملا نك ةدواولا فاعور اا نم سيبك  

 ىرلا تآشنمو ميلعتلا تاعورشمك اليوط ادمأ اهذيفنت مزلتسي تاعورشم ىه

 اذه ىلع ضافضف تاريربتلا نم بوث ءافضإ نع ةيرقلا ويتفم زجعي ملو ..ةعارزلاو
 ..طيطخت ىلإ جاتحتال ةطيسب ةيداصتقالا س لكاشم نأب اولاقف هوشملا خسملا

 . ۱۹۹٩ ةنس رياربف YA :مايألا (#*)



 اهبلاغ هتعارزو ؛ةيلوألا علسلا ضعب ريدصت ىلع اًيساسأ دمتعي ىدقنلا هداصتقاف

 نال دودرم لوقلاو ..تدجو نإ ةيديلقت هتعانصو .ةيئادب ةتالصاومو «ةيشيعم معألا

 لخاد ىداصتقالا ومتلا ىلإ نافدهي ال طيطختلا ىربكلا هتليسوو ىداصتقالا هيجوتلا

 وه اذه ..:هليدبتو مئاقلا قاطنلا ريرحت نادشني امنإو ددحملاو دوجوملا قاطنلا

 ..ىداصتفالا لالقتسالل ىقيمحلا نومضملا

 :كليسوكو فدهك طيطختلا

 لئاسولا ديدحتو لب بسحف ةيداصتقالا ةيمتلا فادهأ ديدحت ىغبي ال طيطختلا

 ..ىنطولا داصتقالل ةلودلا هيجوت قيرط نع فادهألا هذه ىلإ لوصولا نمضت ىتلا

 .ةليسوو ةياغ نذإ وهف

 ..طيطختلا ناديم ىف اهنادوسي نيهاجتا ةمث نأ دجن ةيمانلا ةلودلل انضارعتسابو

 ةبسن ديدحت ىلع موقي ىذلا وهو  ىلعأ نم اًطيطخبت  ىدومعلا طيطختلا هاجتا

 تاعاطقلا ىلع ةدايز نم ىموقلا لخدلا ىف مجنيام عيزوتو ؛ىداصتفالا ومنلل ةنيعم

 ضيفخت ردقلا سفنبو ؛نيعم نينسلا نم ددع ىف ةنيعم بسنب ةفلتخملا ةيداصتقالا

 ىف دوثكلا ةبقعلاو ..ةلماعلا ىوقلل لماكلا ليغشتلا قيقحت فدهب ةلاطبلاو ةلاطعلا

 ol ىحضي ومنلا بسنل ىساسألا ريدقتلا نأ ىه طيطختلا نم عونلا اذه ليبس

 اذه ىفو ..لاملا سأر نيوكت لئاسو ةساردل ةيساسألا تاءاصحالا رفوتت ملام ايلاجترا

 ىف رمألا اذه لوح دعأ ثحب نم كلانه ناك نإ  ىلهجب رقأو  لءابستأ نأشلا

 ىفراه دهع ىلع ماوعأ ةعبس لبق ءاصحألا ةحلصم هتدعأ ىذلا ثحبلا ادع «نادوسلا

 ..هتعبط تدفنو ىكتوركو

 ةليلِق عيراشم عمج ىلع موقي ىذلا ىبتفألا طيطختلا هاجتا ..رخالا هاجتالا كانهو

 ومنلا ةبسنو ماعلا لخدلا ىف ةدايز نم ةياهنلا ىف هيدؤتسام ريدقت مث ةددحمو ةسوردم

 ةيداصتقا نيدايم ىف اهنم لك هيدؤي ام ىلع اساسأ موقي تاعورشملا نم طمنلا اذه ةساردو

 هانسرام دقو طيطختلا نم عونلا اذهو ..ليغشتلاو ةلاطعلاو تاعوفدملا نازيمك ةيجيتارتساو

32 



 روسجلا لايخلل مهنادقف وأ مهحلاصم امإ مهدوقت نيذلا نويديلقتلا هيلإ دمع عون نادوسلا ىف

 طمنلا اذه ىف تيمملا أطخلاو ؛ةيروثلا تالوحتلا رطاخم هفحتال ىذلا قيرطلا اذه عابتا ىلإ

aus gill ysوه لوجكلا ىذاضتقالا  aloes ailساناا فهلا  aيف طيطختلا  

 RUGS اسا ىلع ررقت تاعورشملاف .ددحم ماع سايقم بسح تايلضفألل ريرقت هساسأ

 وهو ررقملا دمألا ىف فدهلا ديدحت ىضتقي هرودب اذهو ..ةدوج رثكأ كاذو دوجأ اذهو ديح

 لاعفلا هيجوتلا نم ططخملا نكمتال دمألا ةريصق ةطخلا نأل ليوط دمأ معألا بلاغلا ىف

 تسيل ىداصتتقالا ومنلا ةدايز ةلأسم نإف نادوسلاك مان دلبل ةبسنلايو .ىنطولا داصتقالل

 ةشيعملا ىوتسم عفر وهو مهأ فده ىلإ لوصولل ةليسو وه لب هتاذ دح ىف ىدملا ديعب فدهب

 ال اهنأل ةشيعملا ىوتسم عفر ىلإ ةورضلاب ىدؤت ال ةيمنتلا ةبسن عافترا نأ الإ .كالهتسالاو

 نم ريسي ريغ ءزج ىلع دارفألا نم ةلق رطيسي دلب ىف بعشلا ةماعل ةبسنلاب us ىنعت
 ىدؤي امنإ ةورثلا عيزوت ةداعال طشنلا لخدتلا اهبحصي ملام ةيمنتلا ةبسن عافتراف هداصتقا

 ةيعامتجالا ةيطارقميدلا نع ثيدحلا ىلإ هرودب اندومي اذهو .ملظلا ةفعاضم ىلإ ةياهنلاب

 ..ةيكارتشإلا قيرط اهرايتخاب اهققحت نأ ةيمانلا دالبلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا تررق ىتلاو

 ةفداهلا 4هيكارتشاللا

 عم تدلو اهسفن ىرودلا ىداصتقالا ومنلل ةبسن ديدحتو ىزكرملا طيطختلا ةركفو

 دراوملل ديشرلا عيزوتلا وه ىزاوجربلا داصتقالل ىساسألا موهفملاف .ةيملعلا ةيكارتشالا

 :ةيدرفلا ةردابملا نأ ديب .عيزوتلا اذهل ةيمتح ةجيتن ىداصتقالا ومنلا لعجت ةروصب

 glas :ئداضتقالا لكيهلا كلذ لخاد :تذخأ دق ةيداملا زفاوحلاو :بسكلا ءاوو ئىعسلاو

 قيرط نع كلذ ناك ةتوافتم ةروصب ىزكرملا طيطختلا لخدت ىلإ ةرورضلاب داق اًيراكتحا
 لئاسو ديدحت وأ .راعسألا زيكرتو ءةيزكرملا كونبلا ةباقرل ةيدقنلا تايلمعلا عاضخا

 .ماعلا رامثتسالا تاعورشم ليومتل عفدلا

 نأ الإ .اهجمارب لوقت اميف ةينادوسلا بازحألا لك هيضترت pal ىكارتشالا جهنملاو

 تاتفال جماربلا هذه تناك اذإ ام ددرتي ءرملا لعجت جماربلا كلت ىف روطسلا نيب ام ةءارق

 و



 نم نوكي امهمو .ًالعف هولئاق هب نمؤي قح لوق یه مأ ءرباعلا ىذاغوغلا بسكلا اهنم ىنع

 سسأ لوح ىركف شاقنل هيعارصم ىلع بابلا حتفت جماربلا هذه نأ وه ءازعلا نإف ءىش

 لوقأ ..ةيديلقتلا ةينادوسلا بازحألا هدقتفت تلظ رمأ وهو ىسايسلا لمعلل «ةيدئاقع»
 ىتلا ةيكارتشالا موهفمل اهديدحت ىف راستبا نم جماربلا هذه ضعب ىف امم مغرلاب اذه

 ؛دصقلا وميقتسم نابش اهغاص ةّئيضولا ةديدجلا راكفألا هذه نأ نم مغرلابو ..اهدشتت

 نيرخآ عضتل فلخلا فلخ مهب ىقلت نأ الأ تبأ — تادايف نأ الإ لايخلا اوقماس

 ةربعلاو .ةيمارآلا ةغللا نم انأ كردأ ام ردقب الإ ةيكارتشالا نم نوكردي ال ةرادصلا ىف

 لبق دالبلا هذه تدهش ذإ...ةيدجلاو ةيوسلا ةينلاب اريخأو الوأ جماربلا هذه لثم ىف

 نم نيب «هسأر ىلع عضوو ىكارتشالا ىروهمجلا بزحلاب هسفن ىمسا اًيزح اهلالقتسا

aresاذه لوقأ ..ىكارتشالا ركفلاب ناميإلل مهلوقع الو مهنادجو ىف ناكم ال اسانأ  

 اذ re انكي وك Asie ىلا نام بانا ميتين قو ناك نار كح
 .ناميإلاب هيف اوسلجو

 !BUG نم كلاته ناك ناو. .ةيكارتشالا dad Vile نم فلانه نمل هنأ co adi ىفو

 ةيكلم اهساسأ ىف ةيكارتشالاق . .ةيهاملا ىف اًفالتخا هنم رثكأ قيبطتلا ىف فالتخا وهف

 ةيكلملا نأ وه كاذو ةيكلملا نم عونلا اذه نيب لصيفلاو ..ةلودلا ال ةمألا لوقأو  ةمألا

 ةلماعلا ىوقلا نيب ةورثلا عيزوت ةداعإ اهبحصت نأ دبال قحلا ىكارتشالا ماظنلا ىف ةماعلا

 اه اها نتا لام سلام اويكو ووجألا لم plat Gayla نع
 ةيامحل ةيساسأ تانامض قلخ ىلإ ةفاضالاب ..نكسلاو .ةحصلاو :ميلعتلا :ةيناجملا

 لك OY ههيجوتو قوسلا ىلع ةلماكلا ةرطيسلاو صرفلا ٌؤفاكت ديكأت لثم ديدجلا ماظنلا
 نع ثيدحلاو .راعسألاو روجألا نيب ثهال قابس كانه ماد ام اًئيش ىنعت ال تادايزلا هذه

 هنومسيام نع ثيدحلا مهل ولحي نم هددري روركم لوقب ىنركذي عيزوتلا ةداعإ
US GALهنآ وهو ةيناذؤيسلا  Yناو ناذوسلا ىف تاق  gallف وشيق نح  

 عقاو ىف اهددحيال ةيقبطلا قراوفلا نأل دودرم لوقلا اذهو ..براقتم ةايحلل ىوتسم
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 جاتنالا لئاسو ىلع دارفألا ءالؤه ةرطيس اهددحتام ردقب دارفألا ةشيعم ىوتسم رمألا

 ىذلا سيلقوميد فيس كلمي جاتنالا لئاسو نم ةليسو ةيأ ىلع ام ةروصب رطيسي ىذلاف

 Oly ىتح «كلمي ال نم ىلع ىعامتجاو ىداصتقا رهق نم دارأ ام ضرف هب عيطتسي

US eta hates 2 eeانوه وأ  

 ال قالخألا باب ىف لخدي امم ارتقم الجر هنم لعجي امنإو ؛:ةيعامتجالا ةلادعلاب
 .. داصتقالا

 ناك قيوستلا ىلع ةرطيسلل هجوأ عضبب ىنركذي قوسلا ىلع ةرطيسلا نع ثيدحلاو

 كلانه ناك ول لالقتسالا تبقعأ ىتلا ةديدعلا تاونسلا ىف اهققحت نأ اندالب رودقم ىف

 نأ لالقتسالا نم تاونس رشع دعب ىري نأ نزحيل ءرملا نأ .ةقثلاو ةراسجلا نم ضعب

 امهمو ..ةينادوس ريغ تاكرش ىديأ ىف تادراولاو تارداصلا ةراجت نم ربكألا بناجلا

 تاردف صقن نع ثيدحلا ىف ءرملا غلاب امهمو ..ضيبلاو ةجنرفلا تاردق نع ءرملا غلاب

 نم ةربخلا داريتسال ةجاح ىف اننأب لوقلا عيطتسي ال ادحاو نإف ىنادوسلا نطاوملا

 اميس ..سواه ىساملا تارارجو تارايسلا داريتساو ,.مسمسلاو غمصلا ريدصتل ابوروأ

 ..ظوحلم حاجنب ىداصتفالا طاشنلا نم عونلا اذه سرامت ةينطو تاكرش نادوسلا ىفو

 ال ميمأتلا نأب ىنيقيل لب cts نمؤأ ال ىننأل ال .ميمأتلا ال ةندوسلا وه نآلا هل وعدأ ىذئاو

 نأب قحلا رارقأ ىنيضتقيو ءنيمدقلا ةخسار داؤفلا ةيكذ ةقالمع ةدايق دي ىلع الإ متي

 ىتلا ةرملا ىه نأشلا اذه ىف ثدحتي الوسم اهيف تعمس ىتلا ىلوألا ةرملا نأ لوقأ

 ميركلا دبع خألا هيف ددح ىذلا حومطلا عئارلا باطخلا  رئازجلا ىف انأو  اهيف تأرق

 .هترازو ىف هتسايس ىنغريم

 قيوست pal وه  رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع اذه لك  هركذأ ىذلا رخآلا هجولاو

 لسرتو ..هل ةياعدلا ةلودلا رشابت ىذلا ىساسألا ىدقنلا نادوسلا لوصحم ..نطقلا

 ابوروأ بونج ىدفاو نم ةنفح ىتأت مث ..هلابقتسال نيرتشملا دعتو ..هقيوستل دوفولا

 نأ عضاوتملا ىنظ ىف ناك دقو ؛:ةرسمسلاب هنومسيام هيف رشابتل لصبلا Line ءادرطو



 .- هقيوست ريصمف ..اذه لثم دحاو باب هيف حتفي نأ نم لجوأو رطخأل اذهك الوصحم

ailsناش  anilوه  Sal pany sa al Sl gel atlيفد لظ  Legge aDرک  

 .ةرازولا ىلوت ةنحم هب ملت نأ لبق «ليعامسإ دومحم حلاص

 ةيداصتقالا ةيمنتلا ليومت

 الو .اهليومت رداصم نع ثيدحلا نم انل دبال ةيداصتقالا ةيمنتلا نع ثيدحلا ىفو

 تاناعإ قيرط نع فيرش ليومت امإ وهف ىجراخلا ليومتلا نع ثيدحلا انه ديرأ

 بلطي ال ةيئانث تايقافتا ىهو نوغلا تايقافتا قيرط نع وأ اهضورقو ةيلودلا تامظنملا

 اهل Mules اهناحما

 اهوهفاذ ,dla تاناغا يلطتي تانانغإ قررط: نع فيرتش out gas of 955 وأ لقا

 .اهساسأ نم ةضوفرم هذهو ؛رشابمريغ وأ ارشابم اهل انمث
 ردان لام لا سأر نأ ىه ىلوألا ةقيقحلاو ..ىلخادلا ليومتلا نع ثيدحلا ديرأ ىنكلو

 ىلإ ةيدؤملا لماوعلا مهأ نم لماع وه :ةسفن ىداصتقالا رخأتلاو ةفلختملا تاعمتجملا ىف

 هنأ الإ ةيمنتلل ىفكي ال ليزه جاتنب الإ دوعي-ال تادنسو عئادو ىلإ ءوجللا نإف اذلو هتردن

 ةماعلا رذاصملا ىلإ ءوجللا نم دبالف نذإ ..ةيويرتلا ةيحانلا نم ةيرورضو dale ةوطخ

 ةيبئارضلا تاءافعالا قيرط نع طشنلا لوذلا لخدت ىلإو ةيعارزلاو ةيعانصلا كونبلاك

 لخدلل عيزوت ةداعا قاطن ىف متي كالهتسالا ىلع دويقلا ضرفو رامثتسالا عيجشتل

 كالهتسا ىلع امنإو ماعلا كالهتسالا ىلع ال ةيمنتلا ليومتل ربكألا ءبعلا ءاقلإو.ىموقلا

 ..ةظوظحملا تاقبطلا

 ةبرجتلا كلذ ىف انلاثمو ةعنقملا ةلاطبلا كيرحت ةلواحم وهو رخآ قيرط كانه مث

 ىف نيلطاعلا لامعلا لالغتسا ساسأ ىلع موقت امنإو ليومتلاب فرتعتال ىتلا ةينيصلا

 ی ار ار یاو WLS: UN رک نأ ىلع, N ed را

 ةبرجتب تسيل  ةينيصلا ةبرجتلاب نورصاعملا نويداصتقالا اهامسا نأو  رمألا عقاو

 تامدخ هوما Load I يلا dtd نك equal ناهتألا Lge نقف ةدئار
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 قرطلا ءاشناك ةيوناتلا تاعورشملا ىف اينولوب اهتمدختساو Soupope تبسلا موي

 دحألا موي» مسا هيلع نوقلطي اميف رئازجلا ةيروهمج مويلا اهقبطتو اهديبعتو

 ءرداق نطاوم رغصأ ىلإ ةلودلا ءارزو نم ءادتبا نيرداقلا عيمج جرخي ذإ «ىكارتشإلا

 جک ALES Glog dilly تامدا ىف PEN BR det لك doses CdLas نكي

 مت نأ ةعوضوملا ةطخلا بسحو ..ةبرتلا ةيامحل ريجشتلاو ؛قرطلا ديبعتو ءةيمأل

 نوضغ ىف daiall ةلاطبلا اياحض نم نويلمل لمعلا ريفوت رئازجلا عيطتستس اهذيفنت

orld!نيلبقملا . 

 عينصتلا

 دقو .اماه ايساسأ ارود عينصتلا بعلي اضيأ ةيداصتقالا ةيمنتلا نع ثيدحلا ىفو

 لك ىف نييقيرفألا نييداصتقالا لاب لغشي ارمأ ةريخألا تاونسلا ىف عينصتلا ىحضأ

 ىف ةعانصلاو ..ىميلفإلاو ىراقلا نيديعصلا ىلع مهتارمتؤم ىف تذختأ ىتلا تاررقملا

 ةيعاو ةسارد وأ ءىقطنم طيطخت ىأل لالقتسالا دعبام ىنس ىف عضخت مل نادوسلا

 ةيمنتلل ةلماكتم ةماع ةروص راطا ىف اهنكامأ ديدحت ىف الو تاعانصلا رايتخا ىف ال

 .ىموقلا ديعصلا ىلع ةيداصتقالا

 ارخؤم ةدحتملا ممألا هتردصأ ريرقت نم لقنأ نأ انه ئراقلا حيمتساو  نادوسلاو

 ةيقيرفألا دالبلا لقأ وهو  ةلماعلا ىوقلا ءاصحا نع ناذوسلا ةموكح نم ةوعدب

 ىعرلاو ةعارزلاك ةيلوأ افرح نوفرتحي هناكس نم ةئاملا ىف 80 نأ ذإ «ايرضح اًركرمت»

 ىلع ليلدب سيل  ريرقتلا لوقي امك  هتاذ دح ىف اذهو ؛ةعانصلا نوفرتحي GU ىف ٣و

 ىمست نأ نكمي ىتلا تسلا زكارملا نأب لوقلاب ىضمي ريرقتلا نكلو عينصتلا مادعنا

 وأ صخش فالآ 1 اهناكس دادعت غلبي ىتلا زكارملا ىهو  نادوسلا ىف ةيرضح زكارم

 املأ نيفالثلا نع اهناكس ددع ديزي زكارم 0 طقف اهنيب نم ..اًركرم AT نع ديزتال رثكأ

 نم ىقبت ام لك لعجي اذهو ..ةربطعو ضيبألاو نادوس روبو ىندمو ثالثلا ندملا ىهو

 ىف عقت نادوس روب ادع ندملا هذه عيمجو ةيفير قطانم - نييئاصخالا ىأر ىف نادوسلا



 ىف زكر دق عينصتلا نأ ىنعياذهو موطرخلا نم رتم وليك ةئامعبسلا نع ديزيال طيحم
 ةسسؤم نيعبرأو نيتئاملا نيب نم نأ ىلإ الثم ريشي ريرقتلاف .نادوسلا نم دودحم ءزج

 ةيريدم ىف ةسسؤم نينامثو ةئام ءرملا دجي ۷ le gy et fl ىتلا ةيعانص

 هذه بلغأو .نادوسلا ناكس نم ةئاملا ىف 0 الإ مضتال موطرخلا نأب Lele موطرخلا

 ةلماعلا ىديألا ةرقول ةيرم الب موطرخلا لضفي ىذلا صاخلا عاطقلل ةعضاخ تاسسؤملا ظ

 حيرلا لعجتو ةفلكتلا نم للقت لماوع اهلك ىهو بيحرلا قوسلاو ؛ةدبعملا قرطلاو ةبردملا

 ناك نإ  اهبجاو نم نكي ملأ ؟لاوحألا هذه لثم ىف ةلودلا رود وهام نكلو ..ءازج رثكأ
 داصتقالا ىف عينصتلا فده نأل عيزوتلا ةيقطنم قيقحتل لخدتت نأ. طيطخت كانه.

 اذه ىف ثدح ام نإ ؟دارفألا ضعبل حيرلا سيلو عمتجملل ةيافكلا ةياهنلاب وه هجوملا

 ةيببسلاب لادريم رانك ىديوسلا ىداصتقالا Leit امل قداص لاثم وه امنإ رامضملا

 عاطقلا عجشي ام ميلقإ ىف ىداصتقالا ومنلا نأ ىأ ,ةرحلا ةردابملا داصتقا ىف ةيرئادلا

 .ههيجوتل ةلودلا لخدتت ملام ىمانلا ميلقألا كلذ ىف رامثتسالا نم ديزملا ىلع صاخلا

 ىذلا تقولا ىف» هنإ هلوقب بابلا اذه هبتاك متخ ىذلا ريرقتلل دوعأ ىرخأ ةرمو

TE 
 نأ الإ رطقلا نم ءزجلا اذهل ىعانصلا ومنلل ةحضاو ةيداصتقا ايازم اذ موطرخلا

 ىف ةيرضح زكارم دوجو مدعف ءةنسحب تسيل لكك رطقلل نزاوتملا ومنلا ىف هراثآ

 قيرط ىف طقف سيل ىربك ةبقع وه امنإ روفراد ةيريدم ىفو اهلك ةيبونجلا تايريدملا
 ةيعامتجاو ةيداصتقا ىرخأ نيدايم ىف اهروطتل نكلو قطانملا كلتل ىعانصلا ومنلا

 .ةيحصلاو ةيميلعتلا تامدخلاك
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 (*/ةماعلا ةحلصملا نيب ةيندملا ةمدخلا

 كبيرتسملا ةينوساملاو

 کی

 ةدارإلاو حضاولا فدهلا بحاص بلطتت ىلوألا :ةرادإلاو ةسايسلا ..نابناج مكحلل

 لمتكي مل نإف :ميقتسملا دصقلاو ةبالغلا ةردقلا بحاص بلطتت ةيناثلاو ؛ةيعاولا

 دوقي نأ عيطتسي ىذلا رهاملا مكاحلاو اتفاهتم اًدوزهم امكح ىحضا مكحلل ناقشلا

 ىذلا مكاحلا وه ءبوعشلا براجت انثدحت اميف .ةدعاولا دجملا ىقارم وحن هتمأ

 ؛دحاو نآ ىف ةلودلا لجرو ةسايسلا لجر وه .امهيفرط نم نيتردقلاب ملي نأ عاطتسا

 زاهجلا ىف مهيأر وهام ؟مويلا وأ سمألاب ءنيمكاحلا ةسايس ىف ةلودلا ناكم وهام نذإ

 طخ وهام ؟لالقتسالا دعبام عمتجم ةمءالمل هريوطتل مهططخم وهام ؟مئاقلا ىرادإلا

 ةمدخ اهنم رثكأ بعشلل ةمدخ حبصتل ةماعلا ةمدخلل هومسر ىذلا ديدجلا ريسلا

 ة«ناطلسلا ةيظحم» رودب موقت ةديدج ةقبطل تازايتما

 :ثوروملا ىطارفوربلا لكيهلا

 ىه ىرادإلا نايكلا ىف لالقتسإلا دهع ثيدح دلب ىأ هباجت ىتلا ىربكلا ةلكشملا نإ

 لك OF ةيخيراتلا ةلحرملا تابلطتم عم ىشامتيل ثوروملا ىطارقوربلا لكيهلا ليوحت

 دفنملا زاهجلا عوطي مل نإ حير ضبقو الطاب حبصتس  تدجو نإ  ةيسايسلا تاططخملا

 ةايحلا هجو نم ريغي ىسايس ططخم ىأ نادقف نأ ودبي نكلو .اهقيبطتو اهباعيتسال

 ءاذه انموي ىتح لالقتسالا ذنم سانلا رمأ ىلو نم لك دنع نادوسلا ىف ايرذج ارييفت

 مكحلا اهغاص ىتلا ىلوألا هتروصب لظ ىذلا ةماعلا ةمدخلا لكيه ىلع اضيأ سكعنا دق



 امدنع اهيينالرب ضعب باعيتسال تارازؤ عضب تأشنا ىلوألا ةينطولا ةموكحلاف .رباغلا

 نزاخملا لثم ةيوناث حلاصم الإ تارازولا كلت نكت ملو راهنم فرج افش ىلع تحضأ

 نيرخآ نييناملرب اندهشل نيبصنملا نيذهب ةمزألا:لحت مل ولو «ىكيناكيملا لقنلاو تامهملاو

 اهموي مكاحلا بزحلا ةبغرل ىكاردا عمو .كامسألا دياصمو تابطرملل ءارزو نوحبضي

 تنك ىننأ الإ :ىديلقتلا ىناملربلا مكحلا ةعيبط هذه GY ةروصلا هذهب همادقأ ديطوت ىف

 نم ةعاس ءارزولا بصانمل كاذو اذه عيفرت اوررق نيذلا نومكاحلا AT gl ىضق ول دوأ

 سانلا لعجتال ةديدج تارازو قلخب مئاقلا ىرادإلا لكيهلا ريوحت نع ثيدحلل نامزلا

 لمعلل ةرازو لمغلا ةحلضم نم نومكاحلا لعج ول مهفأ تنك .مهمامكأ ىف نوكحضي

 ىهامنإ اهبيردتو اهميدختو ةلماعلا ىوقلل طيطخت نم هبلطتت ام لكب لامعلا لكاشمو

 ءاشنإلا.مسق نم نولوئسملا قلخ ول مهفأ تنكو ..مان عمتجم ىف مايألا عم ديازتت لكاشم

 ريتركسلا هل لاق ىذلا قربلاو ديربلا ريدم ندقوأ نتباكلا هسأرتي ناك ىذلا ريمعتلاو

 ةلماك ةرازو ىلإ مسقلا كلذ لوح ول مهفأ تنك ..ناكف اًيداصتقا اًططخم نك ىلاملا

 بونجلا نوئشل ةديدج ةرازو نولوئسملا قلخ ول مهفأ تنكو ..طيطختلاو ريمعتلاو ءاشنالل

 .ناذآلا مصي هيود لازام بونجلا راجفناو اميس نييسفنلاو نييعامتجالا ءاربخلاب ةلفاح

 سفن ىف ىضمتل ةيناثلا ةينطولا ةموكحلا اهدعب ىجتل ةموكحلا كلت تضمو

 لدعلا ريزو نأل الإ ببسل ال لدعلا ةرازول ةعبات ةينيدلا نوئشلل ةحلصم ءىشنت ..جهنلا

 ىضاق تاصاصتخا ءاهلبلا ةسفانملا وأ ةقدصلا قيرطب رخآلا وه ثرو دق قباسلا

 ىرديالو ىردأ تسلو ..ةينيدلا دهاعملاو دجاسملا ىلع al orl قلعتت ىتلا ةاضقلا

 الؤأ اهصاصتخا ةرازو نيبو ىنيدلا ميلعتلا نيب ةلصلا ىهام نيعمجأ ضرألا ومجنم

 هنأ الإ مهللا ..نينمآلا نينطاوملا قوقحو ةلودلا حلاصم نع عافدلاو نينقتلا اريخأو

 نأ ىرأ تنك دقو ..هولدبي نأ رصاقلا لايخلا سانلا ىلع ىبأي ىذلا ثوروملا لاحلا

 ريغو اهنم ةينيدلا ؛:ةيميلعتلا تاسسؤملا لك عاضخاب ىضقيل ميلسلا ىويرتلا طيطختلا

 ةفدصلا نأل اذه لوقأ ..ىرادإلاو ىسايسلا نيديعصلا ىلع ةيبرتلا ةرازول ةينيدلا
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 ىتلا ةقدصلا سفنو فراعملا ريزو هسفن وه لدعلا ريزو نوكي نأ كاذنآ تدارأ اضيأ

 Pep yr اا ةوركلا ةرازودك انه خا فات نا تف OR | كلذ: یک اده

 ةيافكلا اهمتحت ةطبار نم كلانه نأل ال ,ءىفارغجلا نيترازولا برقل لاغشألا

 كلت ءابعأ ىري نأ دوي ءرملا ناكو ..ماعلا طيطختلا وأ ؛ةنسحلا ةرادإلا وأ,ةيجاتنالا

 سانلا ىلإ جرختف ةراجتلا ةرازو ىف الثم ةعانصلا مسق ءابعأ ىلإ فاضت ةرازولا

 .نيناديملا ىف طيطختلاو قيسنتلا ةرورض اهمتحت نيدعتلاو عينصتلل ةرازوب

 لايخلا قيرط ىف - اهتقبس نم نأش  تضمو ةيركسع ةموكح كلذ دعب تءاجو

 اهيف امو اهيف نمب تارازولا ثثرو ..ديلبلا ءاخرتسالاو ءةشئاطلا ةيئاوشعلاو ءرصاقلا

 ىلإ نوجسلا ةحلصم ىضم اميف اهنم تبهذ ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو ىه ةدحاو الإ

 Eas ةراجقلاب اهيفاكوم lod] Ae نواعلا ةعتارمم تمحو AN ةرازز
 مهل رفوتت ىتح ءارزولا سلجم ةسائرب مهتحلصم قاحلا  قحب ءاصحالا ةحلصم

 نيعف ..لمعلاو تامالعتسالا اتحلصم الإ قبت ملو مهلامعأ عبطت نأ بجي ىتلا ةديحلا

 هباشت ىرخأ ةحلصمب لمعلا ةحلصم !Glad ىف نولوئسملا ركفي نأ نود دحاو ريزو اهل

 نوجسلا ةحلصم ىه ةيقايلا ةحلصملا نوكت ال نأ انب ىناحلا ردقلا فطلو .. اهتعيبط

  تامالهتسالا  ىبانلا مسالا كلذ ىتحو ..نوجسلاو تامالعتسالل ةرازو اندهش الإو

  ةرازوب تسيلو ءابنأو مالعإ ةرازو ..اهصاصتخا ميمص ىف ةرازولاف هلدبي نم دجي مل

 | !  مالعتسا

 ىندملا  نيمكاحلا نأل هلدبي نم دجي مل ثوروملا لكيهلا نأ اذه لوقلا لمجمو

 ىف هلمع بجي ام لوح .مهسوؤرو مهتارازو ىلع اودفاوت دق  ىركسعلاو مهنم

 .تارتمورابلا سوؤرك نكي مل نإ ىسوم al داؤفك ةيلاخ «مهتارازو

 لاع توصب ريكفت وه امنإو تاحرتقمب سيل هلمع نكمي ناك ام نع هيلإ ترشأ ام

 دالبلا نوئش فيرصت  قح ريفيو قحب  فورظلا مهل تدارأ نيذلا ىرحأ ناك ام

 ..هب اوموقي نأ دابعلاو



 :ةماعلا ةيكلملاو ةينطولا ةييرتلا

 ميقلا ضعب قيمغتو سرغ نم دبال ةميلس ةماع ةمدخ كلاته نوكت اميكل
 ماعلا كلملا مارتخاو :ةيصخششلا ةيلوئسملا لثم ميق ..ةمألا مادخ ريمض ىف ةيساسألا

 دشافملا دض ىقابلاو ىقاولا جايسلا وه ءةياهنلا ىف ءاذهف ..ةحلاصلا ةنطاوملاو

 وه ؛ةياهنلا ىف اذه نأل باثولا ليصألا ىأرلاو ءةعدبملا ةأرجلا لثم ميقو ..لذابملاو

 كلملا مارتحاو ؛ةيصخشلا ةيلوئسملا مادعناو ..ةلاتقلا ةيطارقربلا دض ىماحلا عردلا

 كلذ ناك ..سانلا ضعب هيلإ ردحني ىدلا رشابملا داسفلا ىف بسحف نايدبتي ال ماعلا

 ريغ داسفلا رهاظم ىف حضوأ ةروصب نايدبتي امهنكلو ..ذوفن لالفتسا وأ ةقرس

 اميف اذهل غيلبلا لاثملاو .مكحلا ةزهجأ ىف فعضلا نطاوم ىلع رتستلا لثم رشابملا

 ريراقت وه .ةلودلا نيواود ىف مهذهاشأ نمو هدهاشأ Le هدكؤيو ةاورلا ىنثدحي

 ةبغرلا مهب دعقت نيذلا  ريثك مهو  ءاسؤرلا نأ ىنيقي ىفو ..اهتايصوتو تايقرتلا
 ىلإ ىدؤي امم مهيسوؤرمل نيمألاريرقتلاو ريدقتلا نع ةراوخلا ةبهرلا وأ ؛ةدسافلا

 نودساف لاجر مه ؛ةيافكلا الو. قلخلا اهل مهلهؤي إل زكارم ىلإ نيسوؤرملا كئلوأ عيفرت

Sis siteنم قئاملا عونلا اذه جئاتن نأل .اءوس دشأ مه لب نسال تاوقأ ىقراس  

 ؛حالص ىف لمأ لك مدهل ةياهنلا ىف انب ىدؤي !Lei تلق امك ريثك وهو  فرصتلا

 ةسايس ةجيتن ةيندملا ةمدخلا زاهج لخاد رشتنت ىتلا ةديدعلا ةينمزلا لبانقلل ةبسن

esوهم قلخ لا نيانلا نوما ةعف ل واكس  CUESةيوصغ يذلا  

 :اذه اندهعب ةهيبش هيتلا تارتف نم ةرتف ىف ىلؤدلا دوسألا ىبأ قلح

 مهلاعفي ىدتقللا لاجزلا بهذ
 ركتنمرمألكل نوركنلملاو

 مهضعب ىكزي فلخ ىف تيقبو

 روعم نعروعم عقديواضعب

 ١ هلام ىف ةبسصسم لكل نطض

 رعشي مل هصرعب بيصأ 1319
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 ةماعلا ةمدخلا لعج ىلإ  قيرطلا اذه ىف رئاس وهو  هعبطب ىدؤيس اذهك عضوو

 قحلل سيل اهيف مكحلاو ..باحصلا نيب رومألا اهيف رادت ةينوساملا لفاحم نم الفحم

 ورشراو ىفم تايلخاد ىف ةميدقلا تاقادصلاو قئالعلل وه Lely لدعلاو ريخلاو
 ىف سنألا سلاجم ىف لب راهنلا ةعبار ىف حوضوب ررقت ال سانلا رومأو ..كاتسا

 اهربقي امنإو لدعلا ءاوضأ ىلإ نيهوبشملاب ىهتنتال ةبارتسالا رهاظمو ..ليللا ميرص

 اياضقلا فرعي حئارلاو ىداغلاو ..ناتهيلاو ليلضتلا ءابقا ىف سرخلا نيطايشلا

 نأ الإ ءامسألا نم ريثكلا اهيف تددرتو ةيضاملا تاونس رشعلا ىف تريثأ ىتلا ةديدعلا

 .هوملع ام قحب اولوقي نأ تبا سانلل سانلا ةبيه

 ةديشرلا ةدايقلا ةيلوئسم ىه ىهتنملاو أدبملا ىف ةيلوئسملا نأ لوقأل دوعأ ىرخأ ةرمو

 باحصأ نم احلاص ايباحصو ؛مالسإلا خويش نم اليلج اخيش نأب انثدحي انثارتف ءةنيمألا

 دقو  رمع هدئاق ىأر امدنع ديشرتلاو هيجوتلا نم جني مل ىرعشألا ىسوم gal وه لوسرلا

 :لوقي هيلإ بتك ..همكح ىف ردب دق ةبارتسالل وعدي ام نإ  ةفوكلا هالو

 AS yay طو uud ىف Mas elas Jay oll Lise نارا (aL نقد
 ملف بصخ داوب ترم ىتلا ةميهبلا لثم نوكت نأ هللا دبعاي كاياف .اهلثم نيملسملل سيل

 غاز اذإف all» ىلإ ادرم لماعلل نأ ملعاو .نمسلا ىف اهفتح امنإو ؛نمسلا الإ مه اهل نكي
 .«..هتيعر هب تيقش نم سانلا ىقشأ Gy .هتيعر تغاز لماعلا

 امنإ نيرخآلا ةنسلأ داصحيو ةنظلاب اوذخؤي نأ بجي سانلا نأ لوقي ىذلا نإ

 يالا نوفا gg 51 هيرو coe Lead] Ar يرسم GA JARI adds O هلع: م
 ناك ايأ ..مهمامأ سرامت ةلادعلا سانلا ري ملام ةلادع ال هنأ وه هب لوقأ ام لك ..ليلب

lacie!نوه اقتملا ناك  

 :ديدجلا عمتجملا ىف ةرادالا ريوطت
 teen N Beet Athi ll ةكرانتم

 ?is نالا هارن ىدلا ريبكلا ضقنلا ىلإ ةرورضلاب اذه يدا 19 9 .تاينيعبرألا igs نادوسلا



TE RS ellaا ا  paddyی  ad? [gSيسطر دكر کا يمس نأ  

 ىف رظنلا ةداعإ لمشي اطيطخت ةدوجوملا ةليلقلا تاقاطلا نم ةدافتسالل ةلماعلا ىوقلا

 دهاعملا جاتناو .نيدايملا لك ىف ةلماعلا ىوقلا تايئاضحا ليلحتو عمجو فئاظولا تابلطتم

 ىذلا زاهجلا نيوكت ةداعا اذه لك لبق مث ..جراخلل ةيساردلا تاثعبلا نننسأو ؛ةيميلعتلا

 عمتجم ىف اهنم دبال رومأ اهلك هذهو .تارفث نم هيفام دسل نيفظوملا نوئش ىلع فرشي
 ...ةيمانلا لودلا لك ىف ىدبتت ةرهاظ ىرادإلا صقنلا ةرهاظو .ئرادإلا صقنلا نم ىناعي

 لخدلل ةبسنلاب ةرادإلا فيلاكت عافترا ىف وأ ناكسلل سايقلاب نيفظولا jadi ىف كلذ ناك
 لكيه ىف رظنلا ةداعإ وه لودلا هذه بلغأ ىف اهتجلاعمل قيرطلا ناك دقو ..ىموقلا

 تارازول مهئاشناب رئازجلاو اناغو ايريجين اذه تلعف ..اهميهافمو اهتزهجأو ةماعلا ةمدخلا

 ىملح اهب ماق ىتلا ةضيفتسملا تاساردلل ةجيتن اًريخأ رصم هتلعفو .ةماعلا ةمدخلل ةلقتسم

 . بتكمل نيفظوملا نوئش اهعابتاب اقيناجنت هتلعفو .ىرادإلا حالصالا ةرازول اهئاشناب ديعسلا
 نوئش مسق ىقبي نأ نولوئسملا رثآ دقف نادوسلا امأ .رشابملا هفارشإ تحتو ءارزولا سيئر

 رييغتلا OY نكلو .سوردم ىباجيإ رارق ةجيتن ال ؛ىلاملا ريتركسلا نم هانترو امك نيفظوملا

 ةنازخلا ةرازوب نيفظوملا نوتش قاحلا ةيرجتو .هيلع نيرداقب اتل اًيركف اًدهج بلطتي

 ةنازخلا تارازو نأ وه مهادلا اهرطخو .ايناطيرب  اهقبطت تلازامو  اهتقبط ةيرجت

gealكرت  ae3654 لني اهم ةماعلا فاقدتلا یر  aiا  
 ةيافكلا معدو ءادألا نيسحتل اهتغايص !dale وهو ةيمانلا دالبلا ىف ةرادإلا ىف ىساسألا

 ةحلصم فاضت نأ Je توصب ركفأ ىرخأ ةرمو  حلاصلا قطنملا نم ناك دقو .ةيجاتنالا

ghdةساكر ىلإ نظرا  Laie! paar Gall pel. Lego]نم مهكر اهب نالئاعلا  
 ةيحلصملاو ةينهملا تارابتعالل عوضخ نود ىموقلا ديعصلا ىلع لماشلا طيطختلا
 ..ةدودحملا

 :بسسلر دلا

 لجرمك لكاشملاب روفي عمتجم ىف ىرادإلا زاهجلا لخاد ةرمتسم ةمهم بيردتلا نإ

 ىتلا ةديدجلا ميقلا سرغ سانلل نكميال بيردتلا اذه نودبو .ثيك ام تارحاس
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 ةدايقلا حور مغد سانلل نكميال هنودبو ..ماعلا فظوملا ريمض ىف اهسرغ نوديري

 ةليلق ؛نايكلا ةفيعض ةمدخ ةماعلا ةمدخلا حبصت حورلا هذه نودبو ..عقدلاو ةردابملاو

E ET alیقو ..دحاو فارشإو زاهجل هعاضخا نم دبال اًيدجم نوكي  

 ةريبك ةبخن هيلع فرشت دهعم وهو ةرادإلا دهعم ىف نآلا رفوتم زاهجلا اذه نأ ىنيقي
 نأ دلبلا اذه ىف ةرادإلا نع نولوئسملا كردي نأ اذه عم دوأ تنك دقو .نابشلا نم

 ىديلقتلا ىنعملاب «نييرادإلا» دنع dass فقي ال ..عساو موهفم ةماعلا ةرادإلا موهفم

 فرشي ىذلا ىعارزلاو ..ةرادإ لجر ريبك عنصم ةرادإ ىلوتي ىذلا سدنهملاف ..فراعتملا

 لجر ىربك ةيراجن ةسسؤم هجوي ىذلا ىذيفنتلاو ..ةرادإ Joy مخض عورشم ىلع

 هادا BAtlas ب ردن يراسل ين مسن نا محمد ده لاوس اذ

 اذهك رمأ ةرورضو .صاخلا وأ ماعلا عاطقلا ىف اوناك ىبيردتلا لقحلا نم ةدافتسالاو

 ىف ةماعلا ةرادإلا طظيطختب ىضقت ىتلاو ىرادإلا بيردتلل ةديدجلا ميهافملا اهمتحت

 بيردتلا تاقلح داور دادعا مزلتسي ىذلا رمألا ؛ةيداصتقالا ةيمنتلا تاعورشم قاطن

 ةرادإو «ةيمنتلل ةيموقلا ططخلا ديفنتو «ةيلاملا ةنزاوملا نونف لثم نوئش ىف هذه

 sate Parry ا فا ور ةماعلا تاس اا

 gala ا فدل وهام تالا وه وحلا لا age al نع قيدحلاو

 امامت ماهجنمريبو رتسشنام نم ةرادإلا مولبد لينل ةلودلا ىفظوم لاسرا نم بسكملا

 اودا نين ong AN اع نادل نجلا نأ Sg ia دهع ىف لعفن انك امك

 اندجو انإ لق ..ةيخرتسم ةنيكتسم ةيعابتا وه امنإو عاو نينحب سيل رمألا نأ ىنظ

5" 

 ةديدجلا تابلطتملا ءوض ىلع  ديدجلا عمتجملا ىف  ررقت نأ بجي تاثعبلا نإ

 ده TEEN معنا الا لورق ١ ةه تالا رفا و لااا دحام نادرا

 نأ ركذأو ..اهنوئش ىف ىعوب ركفت ىتلا ةيمانلا لودلا نم ريثك ىف سانلا ثيدح

 دهاعمو نيفظوملا نوئش ىريدم عامتجا ىف سرد دق ديدنحتلا هجو ىلع عوضوملا



 لثمو LET سيدأ ىف مرصنملا سطسغا رهش ىف دقعنا ىذلا ةيقيرفألا ةيموقلا ةرادإلا

 عامجا نأ ركذأو ..هللادبع نمحرتا دبعو ؛ئواطنط ميهاربإ ناذاتسالا نادوسلا هيف

 لخاد بيردتلا متي نأ  اهوركذ ةديدع بابسأل ىضق نأشلا اذه ىف ةقراشألا ءاربخلا

SLده اس ةيرفألا  Label Atal! Als by ctlىا  e535هلل  

SL mereعب  Porm esl Eضرب نارا  rine ecw ig HOLE 

 ىلع مصبن ..اهسلاجمو ايندلا :لفاحم ىشفن ةديدع تاونس انشع دقف ..انتسايس

 ..ميدقلا لالضلا سرامنل رايدلا ىلإ دوعن مث ةئيرجلا اهتاررقم

46 



 (*)اهبولسأ ىف ةينادوسلا ةيسامولبدلا

 اهلكيهو اهاونحمو

7 => 

 ىلإ نافدهي بولسألاو ىوتحملاو .نومضمو لكش .ىوتحمو بولسأ ةيسامولبدلا

 ةيامحو «ةيموقلا ةدايسلا ميعدت ىف ىلودلا ديعصلا ىلع ىسيئرو ىساسأ روذ ةيدأت

 اذه لهو ee Cee | نبايسلا هراظا: ىف ىتطولا:داصتقالا كرو .ىلخ ا دلا لالتقبسالا

 نادجوب ةمألا ريمض نم مهتاسايس طابتتسا ةيسامولبدلا ىططخم نم بلطتي رودلا

 ' ئدابملا نم ىندأ ادح كانه نأو ..ىعرت نأ بجي ةيموق حلاصم كانه نأ فرعي ىكذ

 ..هب مازتلالا نم صيحم ال ادئاس ايلود اًفرع كانه نأو مرتحي نأ بجي ةيقلخلا

 ةديدج ىوف داليم دهش CAT نيرشعلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف ملاعلا ةيرجتو

 بولسأ ىلع تفضأ دق رتتسملاو رفاسلا ىلودلا عارصلا ةبلح ىف اهرود سرامت

 ال سكإو انيف رمتؤم ةيسامولبد ىه ةيسامولبدلا دعت ملف .اديدج اًنول ةيسامولبدلا

 فونامورو :نوبروب لآ نم ةرطابألاو لايفألا لسر ةيسامولبد دعت مل ..لباش

 ..سماهلا ثيدحلاو ؛ةيلاعلا ةعبقلاو «توجندرلا ةيسامولبد دعت مل ىأ ..جربسباهو

 ىف كلذ ناك ماعلا ىأرلا ةئبعتو :ةروسجلا ةيسايسلا فقاوملا ةيسامولبد تحبصأ امنإو

 هدالب ىلع مرجملا ءادتعالا ىف هيأر ىتوبا نوتلم نلعي ..راسيلا ىصقأ وأ نيميلا ىصقأ

 lang اه دعني Ahlen رك الطف ىف: لد نيد ىثوعبم یدل رتتسم جاجتحا ىف ال

 ةلاسر ىف ال ىلاعلا دسلا ليومت لوح سالاد رتسوف نوج ةروانم ىلع هدر رصانلا دبع

 ..سيوسلا ةانق ميمأتب ةماع ةحاس ىف لساب رارق ىف امنإو ةقناحوأ ةبضاغ ةشهد

. ۱۹10 Aus سرام 0 :مايألا (x) 



 ابوك راصح لوح ةريصقلا ةيسايسلا هتايح ىف هذختا رارق رطخأ ىدنك نوج نلعيو

 هثوعبم اهيف لقني ىتلا ةظحللا سفن ىف ىلودلا.نمألا سلجم ىفو ريثألا تاجوم ىلع

 ...ايوروأ ىف هئافلح ىلإ TEN نوسيشتا

 اهنأ ىلع ةيسامولبدلا مهف ىلع انجرد دق نادوسلا ىف اننإ وه ىنيقي ىف اذه ةيمهأو

 عقونو ..ةكراشملا ىف ةليصأ ةبغر نود ةماعلا تارمتؤملا ىف كرتشن ..«غيوزتو ةراطش»

 نادوسلا ىف انظافلا تالضع صضرعتسنو ..اهيف دحاو فرحب ناميإ نود اهتاررقم ىلع

 ..دحاو ىلمع قيبطتب تانايبلا كلت قحلن نأ نود رومألا رطخأ جلاعت ةرئاث تانايب ىف

 نأ تبثت ىركسعلا مكحلا ىنس ىف اميس BSW ماوعألا ىف اهب انررم ىتلا براجتلاو

 هتقداصم مغرو ..ىراق وأ ىميلقأ عمجت وأ لفحم لك ىف ىسحلا هدوجو مغر نادوسلا
 وططخم ناك لب ..اهب اًمازتلا دالبلا لذا ناك Ji ىف ناد اع لك ىلع ةيمسرلا

 ..ملاعلا عادخ ىف «مهتراطش» نع ثيدحلا مهعسوام نوثدحتي هتيسامولبد

 ىف ةكراشملا ىف لزهن وأ مجحنو ةيقيرفألا ةدحولا ةمظنمل قلطملا اندييأت ررقن ٠

 را اركأ ىف ةيركسعلا .il .ةقيقحملحلا نم لعجتس ىتلا ةينفلا اهناجل

 نم ىكدلا عاجشلا. حاحلإلا مغر اهيف ةكراشملا ىبأو  ىركسع مكح دهع ىفو  ريزولا

 لودلا اهل تدشح ىتلا رئازجلا ىف ىملعلا ثحبلاو مولعلا ةنجل ..كانه هريفس

 لود نيب ىملعلا ثحبلا قيسنت ةرورضب اهناميال اهييبرم رابكو اهءاملع ةيقيرفألا

 نم اهئارفس دحأ - ضضم ىلع اهل دفوت نأ ةيجراخلا ةرازو تررق ءةيقيرفألا ةراقلا

 نأ نكمي ىذلا رذهلاو لزهلا ىلع ىربك ةلالد هيف امنإو رس رمألا ىف سيلو ..ةرهاقلا

 .سانلا نوئشل مهفيرصت ىف رومألا ءايلوأ هيلإ بهذي

 ةيجراخلا ةسايسلا طيطخت

 ايأ .ئرجو «ىقطنم «عاو طيطخت ساسأ ىلع موقت ةديشرلا ةيجراخلا ةسايسلا نإ
 تايطعم ضعبب دشرتسي نأ ديال -طيطختلاو .اهريس طخ ناك Lig ..اهاوتحم ناك

 ايقيرفأ ىف  ىبنجأ مكح دعب  لقتسي ىقيرفأ دلب لوأك ىسايسلا اننايك ..ةيساسأ
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 ىفاقثلا اننايكو ..ةحاسم ةيقيرفألا دالبلا ربكأك ىسحلا انتايكو ..ءارحصلا بونج

 نايك وهو «ةيجنزلاو ةيبرعلا :اهاتفاقثو ةراقلا اتراضح هيف عمتجت ديحو ىقيرفأ رطقك

 .. امهنيب لصفت ىتلا ةوهلا وأ ..نيملاع نيب طيري ىذلا رسجلا رودب امأ موقن نأل انلهؤي

 لالقسالا بقع هلثمن نأ لايخلا رصق انيلع ىضق رود  هاترسحاو  ىناثلا رودلاو

 ..ىركسعلا مكحلا نابإ هيف ىضمن نأ شئاطلا رورغلا انل دارأو «ىندملا مكحلا نابإ

 .ىقيرفألا ديعصلا ىلع انلاح اذه

 موي ناديملا اذه ىف مازتلالا انسفنأل انررق دقو ..ىيرعلا ديعصلا ىلع انرود كانهو

 ةيجراخلا ةسايسلا ىططخم نأ الإ ..ةييرعلا ةعماجلا ءاول تحت ءاوضنالا اهل انيضر نأ

 ةديدج ىؤرو :ةديدج داعبأ old ةّميقحك ال ةيبرعلا ةدحولا مهف مهسفنأل اودارأ دق

 ةعماجلا داليم موي هب تدلو ىذلا اهبوث ىف تفاهتم تهاب لكيهك امنإو State قافآو

 كاس ل مرسلا و سس كاس E سرع رس حاسد
 ىأرب رمألا ىف لوقن نأ انيلع متحتل ةديدجلا ةقيقحلا نإ «ىبرعلا بشخلا نم هضبتم

 رتستلا سانلا كلمي ال ةميقح ةيبرعلا ةيموقلاق ..ىأرلا كلذ ناك ايأ ...ءىرجو ديدج

 نييرصانلا دنع ىه ..فلتخت اهميهافم .ليلضتلاو ةغوارملا نم ةفيثك بجح ءارو اهنم

 ءايروس ىف نيينعبلا دنع اهريغو ..قارعلا ىف نييموقلا دنع اهريغ ةدحتملا ةيبرعلا ىف

 ريرحتلا ةهبجو ؛برغملا ىف ىوقلا فلاحت عمجت دنع كاذو اذه نع فلتخي اهموهفمو

 ىف اهضفرن له al 95ةيبرعلا ةدحولل انموهفم ىف فقن ءالؤه نم نم عم ..رئازجلا ىف
 EN مهضعب لثم ةلتاخملا نم ءىش ىف وأ برعلا ةساسلا ضعب لثم ةأرجلا نم ءىش

 ديدحت مكحلا ىلع عرطصت ىتلا بازحألا ىف ةيجراخلا ةسايسلا ىططخم ىلع نإ

 .نأشلا اذه ىف قداص حوضو ىف مهيأر

 اياضقلا ىف لعفن نأ ديرن اذام ..بيحرلا ىلودلا ديعصلا ىلع انرود ىلإ انه نم لقتننو

 نواعتلاو ؛ىلودلا نمألاو :ىنطولا ررحتلا اياضق ؟برغملاو قرشملا ىف مويلا ةرجتشملا

 ريثكلا نإ Abas ىميلقألاو اهنم ئراقلا :ةيلودلا تامظنملا ىف انرود وهام مث ؟ىداصتقالا



 ىفو ++ اهاوه قفو هيف ررقت ..رباعلاو اهنم مئادلا  دوفولل هرمأ كورتم تاعوضوملا هذه نم

 oll ةريصقلا ةيرجتلا نإ .ةماعلا ةسايسلا روذج نيياحألا نم ريثك ىف سمت دق رومأ

 لماك نادقف نم نادوسلا ءارفس هيناعي ام ىدم سحأ ىنتلعج كرويوين ىف اهتشع

 قطنم هرربي ال قستم ريغ قرخأ هيجوت نم  نيياحألا ضعب ىف  هنوناعي ام وأ ..هيجوتلل

dail Wyينكر ةحلصم  cute Jieوه يما نق رك  O ofبق ناوردسلا  Sulla 
 نأل بيرغ دج pal وهو ..اينولوب دض ءاصحالا ةنجلل نادوسلا حشري نأ اهريفس نم

 ةزاجال عارصلا جوأ ىف اينولوب عم ةسفانم فقوم فقت ةيقيرفألا لودلا لعجت ىتلا عفاودلا

 لك ىف اينولوبلو  ةيرصنعلا ةقرفتلا ةيراحمو رامعتسالا ءاهنإو ةيداصتقالا ةيمثتلا تاررقم

 متو ..سفانتلا اذه لثم رربت ةميظع عفاود اهل نوكت نأ دبال  ةدومحم فقاوم نيدايملا هذه
 بودنم دفي ملو ةنيعملا ةسلجلا تءاجو .باحسنالاب اينولوبل زاعيالا دعب نادوسلا رايتخا

 هيف رذتعي ىرقبع درب ىهتنتل ..موطرخلاو كرويوين نيب تايفربلا تلاتتو ..نادوسلا

 ىنادوس دوجو مدعل نورذتعي مهو ؛ةتحب ةينف ةنجل ةنجللا نأ اونظ ام مهنأب نولوئسملا

yu pesتا هاا  Gling ..ploin Ylاده خرا اجلا  LES eyوو  pee 
 نادوسلل اذاقنا نطسوب ىف ءاصحالا سردي ناك ىنادوس بلاطب ةناعتسالا ىلإ موطرخلا

 مايأ عضب دعب الإ نيرمتؤملا ىلإ مامضنالا عطتسي مل غبانلا بلاطلا ىتحو «ميظع جرح نم
 روصت ىتلا صصقلا ديدع نم ةدحاو ءاهتطاسب ىلع ةصقلاو ..هناحتما ةزاجا نم اهيف غرف

 لوقأو ءدابعلاو دالبلا نوُئشب نيلماعلا ضعب هب زيمتي ىذلا بيرملا لاجترالاو طبختتملا ثبعلا
 دق هفقومب نادوسلا نأ نظي نأ هل دب ال فقوملا تاليصفتب ملي ال صخش ىأ نأل بيرملا

aldنأ ىنظ غلبمو ..ناكملا اذه نع اينولوب ءاصقا تدارأ ةئوانم ىوقل طق بلخم رودب  

 ..ةلزاهلا ةالابماللاو ,ةيرخملا ةناهتسالا الإ عفاود نم هل سيلرمألا

 ةيجراخلا ةسايسلا تناك نإ اذه ؛قيسنتلا ىضتقي اميف ىضتقي طيطختلا نأ

 GEN افلا نطاوملا نباح باا gis كارو ور تارا gece ةاري تاور

 نإ - ىسامولبدلا رارقلاف ..ةيلودلا ةسايسلا بكر ىف فلاوخلا عم هدالب ىري نأ هيذؤي

 ذخأنلو ..ةلودلل ىراذإلا لكيهلا ىف ةهج نم رثكأ opel ىنعي نأ دبال - اداج ارارق ناك
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 ريفس = ةلودلا تاميلعت قفو  سمألاب ةيجراخلا ةرازو تعدتسا دقف ..نيبيرق نيلثم

 فقومل اهدييأتو ليئارسإل ايناملأ حيلست دض نادوسلا فوقو هغيلبتل (غ) ايناملأ

 وعلا ا او ا او | ندي ىف ا حل

 ةيساموليدلا انقئالع ىف اهاعرن نأ بجي ىتلا قالخألا نم ىندألا دحلا هب ىضقي:

 تالامتحال ةضيفتسم ةلماش ةسارد مزلتسي  قحلا هب ديرأ نإ  اذهك ارارق نكلو

 ليئارسإ حيلست ىف ىضملا ادغ الثم ايناملأ تررق نإف ..رطاخملا ليلجو روبثلاب ةلفاح

 ىدؤي امم ةيقرشلا ايناملاب اهفارتعاب نيعاص ليكلا رصم تدرو ..رصمل نوعلا فاقياو

 عم اهتاقالع عطق ةيبرغلا ايناملأ ىلع متحت ىتلا نيتسلوه ةيرظن قيبطت ىلإ ةرورضلاب
 نإ ..ةلقتسم ةلودك ةيقرشلا ايناملاب فرتعت ىكارتشالا ركسعملا لود جراخ ةلود ةيأ

 كفيلا بف وكس اف la ee نإ وكن انه نس انا اه يوك

 سمي هضعبو نادوسلل !GUY نوعلل ثدحيس اذامف اذه انلعف نإو ..ىبرعلا

 رمألا نأ ىلإ ريشي هدحو اذهو 55صريصرلا نازخك ةيساسأ ةيئاشنإ تاعورشم

 ةيجراخلا ةسايسلا ىططخم نيب رواشتلاو ةيفاولا ةساردلا ةرورض مزلتسي

Teilenنكس تنك  wheeاذه لك لوقأ  

 دحاو ليلد نم ىدل سيل امك ..هولعف دق نيلوئسملا نأ ىلع دحاو ليلد نم ىدل سيلو

 ..هلعف ددصب مهنأ ىلع

FSG tas ادد ادو اع اولا coal اغا داوه رخ filly 

 نأ عضاوتملا ىنظ ىفو ..اهتنحم ىف هتراج بناجب نادوسلا فوقو دكؤي نايبب رئاح

 نحنو  وغنكلا ىف مويلا روديام راطإ ىف سردي نأ بجي ناك ادنغوي ىلع ءادتعالا

 راض عارص ..ةرجفتملا ةبهتلملا ةروصلا راطأ ىف سردي نأ بحي ناك هيف لاعف فرط

 ةنصرق ىف ليفيلناتس وزغ نع اقنتاك ىف حلاصملا باحصأ هعم عروتام وغنكلا ىف

 ءارزو سيئر لتقتل ردغلا ىديأ هجورف نم للستت اهتاراج ىف رتتسم عارصو ..ةرتهتسم

 بزحلا باطقأ نم نينثا عم ىطسولا وفنكلا ةيروهمج ىف مالعإلا ريزوو ىدنرب
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 نأل ءاروسج اًطشن نادوسلا ىف لعفلا در نوكي نأ بجي ناك راطإلا اذه ىفو ..مكاحلا

 نحنو اميس .ابوج راطم ىلع ءادتعالا نم هعنمي ادحاو اًببس دجي نل ىدتعا ىذلا
 ..ابأ دنع ماعلا قيرطلا ىلع نيرهش لبق عقو دق اًرباع Lage ًءادتعا نأ فرعن

 تالامتحالا ةساردل اهعافد سلجم دقعت نأب ةلودلا ىلع ass„ ناك انه قيسنتلاو

 ةوزن ىأ دض ىلودلاو ىراقلا ماعلا ىأرلا ءىبعت نأ اهيلع ناك ..ةديعبلاو ةبيرقلا

Utesدق  gtdنه  age colةك نأ اهيلغ ناك تناك  Las U bid gal Laud 

 ةيقرب نم ارثأ رطخأو ةنابا رثكأ ءىشب ةظوحلم ةيلاعف ىف هبونج ةمزأ ىف نادوسلا
 .ةرياع

 :دكصمت  لازاهجلا

 اوثري مل .نوينادوسلا اهعنص ىتلا ةديحولا ةرازولا اهنأ اهزيمي ةيجراخلا ةرازو

 ناك نالماع ناذهو ..ةدلاخلا تاروشنملاو حئاوللا اهيف مهلبكت ملو ..ريباضألا اهيف

 .عدتبم قالطنا ىف اهرود ىدؤت اميكل اهريوطت نم اهب نيمئاقلا انكمي نأ نكمي

 ىف لجتري نأ دبال ناكو  لجترم لكيهب تأدبو ..ةعست ماوعأ لبق ةرازولا تدلو

 ءدلبلا اذه ىرينتسم نم ريثك مهيف نينطاوملا نم ةعومجم اهفئاظول تدشحو «ةيادبلا

 دنع موقت مث ةيقلخلاو ةيلقعلا مهتاكلمو .مهتاقاط هيف برجت دودحم دمأل مهتدشح

 ..ىقبألاو اهنم حلصألا رايتخال اهناديع مجعو اهتنانك رثنب دمألا اذه ءاهتنا

 ءاوتساو اًقلخو ةيافك اهيفظوم اهنوضغ ىف ةرازولا تربخ ..ىلتت نونس تضمو
 زاهجلا باصأ ىذلا امف ..براجتلاو ثاذحألا نوتأ ىف اهتزهجأ تربخو ..دصق

 ؟تدشح ىتلا ةبكوكلا باصأ ىذلا امو 5ةّئراطلا

 ةرازو ىف  ءىراطلا زاهجلا نأ ملعي امدنع لئاسلا ىرتعت ةيغاطلا لمألا ةبيخ
 دق  ةرجحتملا ةميدقلا ةيطارقوربلا دويق اهيف مهلبكت ملو اهوثري مل ىتلا نيينادوسلا

 ةعضب الإ اهعيمج ةيقيرفألا ةراقلا اهيف تلقتسا ماوعأ ةعست دعب ..لوألا ههجو ىف لظ

 نم ماوعأ ةعست دعبو ..هتاساردو هييسامولبد ديدعب ىقيرفأ مسق ةرازولاب سيل ءراطقأ
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 قحاليو ىصقتسيو ثحبي ىبرع مسف ةرازولاب سيل ةيبرعلا ةعماجلا ىف انكارتشا

 ةتهاب ةروص نآلا ذعت مل ةيبرعلا ةقيقحلاو اميس ىيرعلا ىسايسلا ريسلا طوطخ

 سيل ةينفلا اهتالاكوو ةدحتملا ممألا ةمظنم ىلإ انئامتنا نم ماوعأ ةعست دعبو ..ةزوزهم

 ثللت نيب لاصتالا هيف زكرمتيو اهتارمتؤم دوهج قسني ةيلودلا تامظنملل مسق نم
 دادعالا لثم ىنفلا لمعلا ديعص ىلع اهعم لماعتت ىتلا ةصتخملا تارازولاو تائيهلا

 مسق دوجو مدع نع انه ثدحتأ ال ..ثحبلا تاقلحو تارايزلاو تاثعبلاو تارمتؤملل

„alasوكسنويلا ادع ةيلودلا تامظنملا عم ةيفاقثلا تالاصتالا ةيزكرم ىلع فرشي  

 اذه لك لوقأامدنعو .ءاضعألا لودلا ىف ةيموقلا اهناجل عم اهمظن مكحب لماعتت ىتلا

 ..ةميئل ةبقع معألا بلاغلا ىف ىه امنإ تادامتعالا ةلقو نيفظوملا ةردن نأ اًديج كردأ

 عيزوتو تايلضفألل ديدحت وه عساولا هموهفم ىف طيطختلا نأ اضيأ كردأ ىنكلو

 ىيرع مسقو ىقيرفأ مسق ءاشنا نأ عضاوتملا ىداقتعا ىفو .. تايناكمالل ىقطنم

 ىف نييسامولبدلا نم ةسمخ دشح وأ الثم امور ىف انل ةرافس ةماقا نم نادوسلل مهأل

 وكسوم ىف هدهشنال pal وهو ..ىفاقثلاو ىراجتلاو ىركسعلا نيقحلملا بناجب ندنل

 لّمعم كرويوين ىف هدهشن الو ءةيلودلا ةسايسلا ىف لقتلا ىزكرم نوطنشاوو

 ةلاكو ةينازيم ىف «تاناخ» انثرو انأ الإ هرربيال رمألا نأ معن ..ةيممألا ةيسامولبدلا

 ريكفتلا بلطتي ءاغلالا نأل اهئاغلا نم لهسأل اهؤلمو ندنل ىف نادوسلل ةموكح

BER BER N 

 تشغت دق ةينوساملا ىودع نأ ىري امدنع لئاسلا ىرتعت ةيغاطلا لمألا ةبيخو

 نوريثكف ..نيفظوملا نم مهتدشح نمل ءاصقالا وأ ءاقبالا اهريرقت ىف ةئشانلا ةرازولا

 قحف ةميرك ةيسامولبد ةمدخ نادوسلل اوديش دف ءادتبالا ىف ةرازولا مهتراتخا نمم

  عيطتس ال اهنإ  ىرخأ نيدايم ىف اهتاردق مغر تتبثا ةلقو ..عيفرتلاو ءاقبلا مهل

 عضوف «تتأ ثيح نم دوعت نأ بجوف ةفطاع الو اركف ال ةديدجلا ةئيبلا ىف ملقأتلا

 ليلق ضعبو «ىدنلا عضوم ىف فيسلا عضوك رضم العلاب فيسلا عضوم ىف ىدنلا

Wis E a ils et 



 ةماعلا نوئشلا ىف ةلماجملا نكلو ؛هجراخ ىف هليثمت نع كيهان هلخاد ىف نادوسلا

 LAT احدك ىقرتلا ىلإ حداك مهلكو نيئناه اوقبف مهءاصقأ نيلوئسملا ىلع تبأ
 قالخلا فيرشلا سفانتلاو ةردابملا حور نأ ءالؤه نيلوئسملا دلخب ردي ملو ..هيقالمف

 ىف عيفرتلا تايناكما نأ ءالؤه نيلوئسملا دلخب ردي ملو ..اذهريغب ىضقت مهئالمز دنع
 ىف اهلداعي ال بصانم ءاقترا نم ليلملا رفنلا اذه نكمت دق ةّئشان ةريغص ةرازو

 مهحلاصم ىف بصانم نم هودلقتي نأ مهل نكمي ناك ام ةروطخلا الو ةيلوّئسملا

 .نادوسلا لخاد ةميدقلا

 رثكأ ءاطخأ نم ةئشانلا ةرازولا ىف ردبام ةجلاعم نأشلا ىوذ رودقم ىف ناک دقو

 ىربكلا فئاظولل توقوملا بادتنالا ىلإ ءوجللا مهرودقم ىف ناك ..ىرخأ ةرازو ىأ نم

 ىف تارازولا لك ىلع هميمعتو هقيبطتب ىضقت ةحلصملا نأ sol pal وهو «ةرازولا ىف

 اديه ويفي ةةجبلا aaa es نذلا كلتا دعب العلا ااف ےک ةادؤسلا

 ىهو رصم ةموكح Wie سمألاب Linky دقل .. هب لمعت هللا دالب نم ريثكلا نأ امك

 ناك ثيح سمش نيع ةعماج ىف ةيذاتسألا دعقم نم ةمالس تزع روتكدلا بدتنت

 تاقاطلا عيمج نأ اهنم اًكاردإ ناوسأل اًريدم هنم لعجتل ةلماعلا ىوقلا طيطخت سردي

 غلبمو ..ريخلاب دعاولا ىلاعلا دسلا ءانبل هجوت نأ بجي رصم ىف ةينفلاو ةيرادإلا

 عقاولا نع ردصي نأ بجي ةماعلا ةمدخلل ديدجلا قيسنتلاو ميظنتلا نأ عضاوتملا ىنظ

 ..سقريب رتسملا تاروشنم نع ال ديدجلا

 نأو ..ءاطخألا نم ريثكلا جلاعي نأ نكمي ناك بادتنالا نأ لوقأف ةيجراخلل دوعأو

 نم ريثكلا جلاعي نأ نكمي ناك ةمدخلا جراخ نم تاءافكب  ايلعلا تايوتسملا ىلع  ةناعتسالا

 ةرازولا نأشب نيمئاقلا ضعب نكلو .:ملاعلا دالب ىف هب لومعم نيرمألا الكو ..ءاطخألا

 Cdl gl اهيف ناكم ال ايناطيرب لثم.ةلقتسم ةيجراخ ةمدخ ءاشنإ نوديري مهنأ نولوقي

 ناك ةئشانلا ةلودلا ىف ةسايسلا ىططخم نأ وهو ىلكش امهلوأ :نيببسل دودرم لوقلاو

 ..فورظ نم نوشيعيام شيعي ىذلا ملاعلا تاربخب رامضملا اذه ىف اودشرتسي نأ بجي
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 ةدقع جاتن ىنيقي ىف رمألاو ..لوهتياوه قسن ىلع اهديرن ةماعلا ةمدخلا ..تيرتس تيلف

  ايناطيرب وه ىذلا اذه . «ىفلد ىحوم» نأ وهو ىعوضوم امهيناثو ..لقأ الو رثكأ ال لهج

 زاهجلا ىف ىرخألا تارازولا نم بادتنالاو جراخلا نم تاءافكلاب ةناهتسالا مدعب رشي مل

eee eee EN es]تابام اعا ىلع اهلا ا نما هدحت  ERREGER 

 ةيجراخلا نوئشلل ةلودلا ريزو روق ىبسمروا لاسرإ ماوعأ ةثالث لبق ررقت ىهف .ةماعلا

 ءايصخش وه هنمتأي نم بصنملا كلذ ىف ديري ناليمك ام OY نطنشاو ىف اهل اريفس

 ءادتعالا نابإ برحلا ريزو ديه نوطنا ريسلا هسفن وهو ديه دروللا بابسألا سفنل لسرتو

 ةجيتن ايريجين ىف ريصق بادتنا دعب رهشأ ةعضب لبق ايزيلام ىف اهل اريفس سيوسلا ىلع
 ..ايسا قرش لامش ىف هلك ايناطيرب ليقتسم ددهتي ىذلاو كانه رئادلا ىسايسلا عارصلل

Hesseنافل ا ريقس ها ىف اة  PAY ME ep) Comer UAC 

 نيماع ةدمل نامستيتسوينلا ررحم ناميرف بدتنيل سمألاب نوسليو ءىجيو ءاموركين ىماوكب

 نذإ ..رمتؤملا بزح ةداقب روذجلا ةقيمع ةيباف تاقالع نم هل امل دنهلا ىف ايناطيربل ريفسك

 .طولغمو بذاك هنأل دودرم ىناثلا لوقلاف

 ةمايقلا موي ماوقأ نينمتيل» هيف ليق ىتح ىنضمو قاش رمأل سانلا رومأ ةيالو نإ

 رايتخا نأو «المع اولي مل مهنأو ضرألاو ءامسلا نيب نولدي ايرثلاب ةقلعم مهبئاوذ نأ

 .دصقلا ىوتسا نأ طيسب نازيملا نأ ىلع ..ىنضو ةقشم دشأ وهل سانلا رومأ ىلي نم

 مكنيباف متملكت اذإف :ةريس مكنسحأ وه مارن نأ لبق انيلإ مكبحأ نأ» رمع لاق ام ىفف
 .«..المع مكنسحأف مكانربتخا اذإف اًمطنم

 ىف  ةمألا هذه لبقتسم لظيس ىوسلا رايعملا اذهل نيمألا ىعاولا قيبطتلا نودبو

 .ىغبانلا ليللاك انوجدم اكلاح  اهجراخ ale yas„ اهلخاد





 (*! طيطختلاو ةينادوسلا ةيصخشلا
 ىفاقثلاو ..ىويرتلا

 ےک“
 سرادملا ديشانأ لوقت امك نيملاعلا ىف اقافخ فرفر نإو  ناولألا تلثم ملعلا

 ..بيحر قيمع ىنعم وهو لالقتسالا ىنعم ديكأتل هدحو ىفكي ال  ىطسولا

readىف ةيموقلا  aleةيساسلا  

 كف وأ اهتداراو ةمألا ةدايسل ةقيلطلا ةسرامملا ىف كلذ ناك ALLE ةيداصتقالاو

 ادص نم اهنايك ىلع نارام ةلازإ وأ لالفتسالا راسإ نم ةيجاتنالا اهتاردقو اهتاقاط

 .ةيموقلا ةيصخشلا ملاعم هب سمطيل ىبنجألا مكحلا هلعتفا ىركف

 قلخ ىف ..ةيموقلا ةيصخشلا ديكآت ىف ةيبرتلاو ةفاقثلا هبعلت ىسيئر رود ةمثو

 اهنودب ةمألا ودبت ىتلا ةيراضحلا روذجلا ءافتقا ىف ..ليصألا ديدجلا ىنطولا ركفلا

 نم شيعن ام شيعي ىذلا ملاعلا ةساس نم نيدشارلا نإ ..نيطايشلا علطك اهئاش اقلخ

 لوقعلا ريرحتب الإ لمتكي ال لالقتسالا نأ اوكردأ رودلا اذه اوكردأ دق ةيخيرات ةلحرم

 هيفتقت نأ ةئشانلا ممألا عيطتست ىتلا بيحولا جهنلا نأو ..ىزكفلا دابعتسالا ةقبر نم

 اهنايك ميعدت جهن وه امنإ ىماطلا ةيئاسنالا ةراضحلا رحب ىف اهولدب ىلدت ىتح

 ناكم ال ؛:ةخوسمم ةليخد ةفاقث ىه ةمألا عفاو عم سجبنت ال ةفاقث ىأ نإ .ىفاقثلا

 ةلاصالاب ساسحالا اذه لثمو ..لقتسملا Sal اهيف ناكم الو «ليصألا ىأرلل اهيف

 ىنبتي اهتلود سيئرو لاغنسلا ميعز روغنس راديس دلوبويل لعج ىدلا وه رودجلاو

 ةفسلفب اهنم جرخيل اهروحي مث ةيجنزلا لوح رازيس ىميأ ىكنيتراملا بتاكلا راكفأ

(x )0۵0 ةنس سرام 1١١ :مايألا  . 



 اساسأ حبصت ةيحيسملا ةيبوروألا ةراضحلاو ةيجنزلا ةفاقثلا نيب جزامتلا نع ةديدج

 ةروثلا ءامعز لعجي ىذلا وه ةلاصالاب ساسحالا اذه لثمو ؛ةديدجلا هتلودل اًيركف

 N Ayal رودجلا نو نوت دعتم Ly Sl رجلا
 Loglal Lgie pre Lis Laskagt مسا نيف دعبل دحام Jain ةنركا ربما ةيكزفشالا
 بيرعتلاب عارسالاب ىضقتل «مهداقتعا ىف ءاهسفن ةدشارلا ةيكارتشالا نأل ةيسنرفلاب

 ساسحالا اذه لثمو ..ةروثلل ىقيقحلا عناصلا ..حالفلا نادجو نم اهميهافم بيرقتل

 ,فده ةنابتساو ءةيؤر حوضو ايقيرفأ ءامعز رثكأ نم اميعز لعجي ىذلا وه روذجلاب

gladeدق اوم  RE er ee$65  

 .ىلام ةكلممو وتكبمت ةضهن مايأ ميدقلا نادوسلا ناسنال ةيفاقثلا روذجلا ىلع

STS ليس GB EBLE GLa كح ثا CEES elek Ang 
  Aaةا دولا  agىوقلا:هيجرف لبيس  Bal clad Gand ag Ball.ةديدج

 ىيرع رطق نادوسلا نأ امهلوأ :نييساسأ نيموهفم ديكأت نم انل دبال اذه لعفن اميكلو
„U og لك ةت wy فلحت uh نادوشلا نأ امهيتاتو.- معألا ةيلاغ ىف ةفاقثلا 

 نإف ..دعاولا ديعسلا عمتجملا قيقحتو ةمألا  Lilesةطقن امه نيموهفملا نيذه

 نأ انيلع بجو ىفاقثلا طيطختلل ةلواحم ىأ ىف قالطنالا  Logsناديملا ىف ثدح

 ريوحتل ثدح ام ىرن ..لالقتسالا دعب تقحالت ىتلا ةبجاللا ماوعألا ىف ىوبرتلا
 نم ثدحام ىرن ..ةيداصتقالا ةيمنتلل ةديدجلا تابلطتملا رياسيل ىميلعتلا ملسلا

 ثدخام ىرت ..لقتسملا:نادوسلا عمتجم تاجايتحا ىشامتل ةيوبرتلا جماربلا ىلعروطت

 طيظختلا ةداعال ! wth..ميلعتلا ىف ةيطارقميدلاو لدعلا نم دنيزملا لفكت ةروصب

 ثب ىف حرسملاو ويدارلاك رشنلا تاقاط نم ةدافتسالل ئفاقثلا ناديملا ىف ثدحام ىرن

  daleاوا  Ladue Lgol Slyنالا |

xis!ىويرتلا طيطخمل 4 : 

 ..ميلعتلا ىه تسيل ةفاقثلاو ةفاقثلا وه سيل ميلعتلا GY اصاخ اًناكم اهل درفأ
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 ةفاقثلا نأ لب ..نيفقثمب اوسيل نيملعتملا نم ريثكو نيملعتمب اوسيل نيفقثملا ضعبف

 .ءارب مهتم

 !ru نادرا هلقام ge لام ىريرتلا shall نع Enid! alles قو

 ءىبرعو ىضاقث نايكو ؛:ةيبرع ةيصخش كانه نوكت اميكلو ..ةيبرعلا هتيصخش ديكأتل

 اهنابتسا دق ىربكلا ةقيقحلا نإ .ىبرع ناسل كلانه نوكي نأ ديال ..ةيبرع ةراضحو

 ةنجل ىعدتسا امدنع لالقتسالا دعب نادوسلل فراعم ريزو لوأ ةزمح ىنغريم ديسلا

 ..اهبيرعتو اهجماربو فراعملا ةرازو طيطخت ةداعا سيردتل نيديس ىدنهلا ىبرملا

 روتكدلا وهو اهئاضعأ دحأ نأ لب ..بيرعتلا ةلاحتساب نيلئاقلا ةجح ةنجللا تضحدو

 ةعماج ىف ةيبرتلل اذاتسا اهموي ناكو رصم ىف ىلاعلا ميلعتلا ريزو ديسلا زيزعلا دبع

 ىف ةيوناثلا سرادملا ىف لماكلا بيرعتلا ةيناكمإب هريرقت ىف راشأ دق - سمش نبع

 دجيل ءرملا تفتلي ةعست ماوعأ دعبو مويلاو . ٠۹١١ ماع ىف اذه ثدح ..تاونس سمخ

leنا دونسلا  Gay Gupallىف:  Lgl peاا اوف اواو يالا والا  
 تماق دق اهسفن فراعملا ةرازو نأ هفرعأ ىذلاو ةيزيلجنالا ةفللاب خيراتلا نم اءزجو

 دق ةيرجتلا نأو تقط روخ ةسردم ىف ةيبرعلا UL تايضايرلا سيردت ةيرجتب

 .حاجنب ةيئاهنلا لوصفلا تاناحتما زايتجا ىلع ىلوألا لوصفلا بالط ةردق تتبثأ

 ىف ةيرجت ىلإ ةجاحب نكي مل رمألا نأ  جذاسلا ىداعلا نطاوملا ةيلقعب  انأ لوقأو
 ةيبنجأ ةغلب die ثوروملا ىموقلا هناسلب ريبعتلا ىلع ردقأل هعبطي ءرملا نإف تقط روخ

 ىأر ىلع ىوتحي نيديس ةنجل ريرقت نأ  تاذلاب ناديملا اذه ىف  هفرعأ ىذلاو ..

 لوقي تايضايرلل ذاتسأ وهو ناميلس دمحم هللا دبع ذاتسألا هادبأ بضتقم بئاص

 ةديدجلا ةقيقحلا نأب لوقلل هيف ىضميو تاساردلا نم نوللا اذه بيرعت ةيناكماب هيف
 هعيوطت بجي ىذلا ىميلعتلا زاهجلا ةرورضلاب لمشت نأ دبال  لالقتسالا ةقيقح -

 نادوسلا ماكح نأ رمألا ءاهد ىف ديزي ىذلاو .لقتسملا رحلا نادوسلا فورظ ةهباجل

 دقو .دروتسملا ركفلا نع مويلا اجيجض ايندلا ألمت ىتلا هبازحأو لقتسملا ىبرعلا



 ءاهجمارب ىف ال ..ةدع هل دعت ملو ىأرب رمألا ىف لدت مل «مكحلا ىلع اهعيمج بقاعت

 .دهعم نأ دجيل مويلا تافتلالا ىف ءرملا ىضميو .ةلجآلا وأ ةلجاعلا اهططخ ىف الو

 اهزايتجا نم دبال ةيساسأ ةغل ةيزيلجنالا ةغللا لعج ىلع رصي ديدجلا ةيبرتلا

 ميمص ىف نودقتعي اولازام ةيبرتلا رمأب نيمئاقلا نأ ىه رمألا اذه ىف ةلالدلاو

 ديجي نم نادوسلا سرادم ىف اهسردي ةغلك ال ىقبتس ةيزيلجنإلا ةغللا نأ مهنادجو

 لقتسملا ىبرعلا نادوسلا وسردم مزنلي ريبعتلل ةليسوك لب نيملعملا نم ةيزيلجنإلا

 اهلكو ..رامضملا اذه ىف قاست ىتلا ججحلا نم ريثكلا كانه نأ ىنظ غلبمو ..

 تاعماجب مئادلا مازتلالا ضارتفا وه دحاو ساسأ ىلع موقت اهنأل ةدودرم ججح

 ةداهش» نع ىضاملا ىف سانا .ثدحت ..ايناطيرب تاعماج ريياعمو .ايناطيرب

 فارتعالاو ..ةينادوسلا ةداهشلاب فارتعالاو ىوتسملا نع مويلا نوثدحتيو ..«جدربماك

 سيرابو ندنل ىف قدصت ةيعوضوم دعاوف ىلع ىنبني ىذلا قلطملا فارتعالا وه سيل

 رتسكاو ندنل تاعماج هديرت امك فارتعالا وه امنإو .ىوناهو وسراو ىف قدصت امك

 .نيات نوبأ لساكوينو

 املاط لمتكي نلو لمتكي مل ىفاقثلا لالقتسالا نأ ىه انه ةحضاولا ةقيقحلاو

 هب متي ىذلا بولسألل ىعوضوم ططخم منسر نع OY ىتح نومكاحلا زجع

 لمتكت نل ةيموقلا ةيصخشلا نأو ..نادوسلا سرادم ىف ةييرعلا ةيصخشلا دادرتسا

 لدتل ةيميلعتلا هجمارب ريوحتل ةطقنلا كلت نم ىفاقتلا طيطختلا قلطني ملام

 ..ةيموقلا مهداجمأ ريدقت مهسوفن ىف سرغتو-ةيراضحلا مهروذج ىلع ةئشانلا

 تاهالب ىلع نادوسلا ىف عافيألا Gays نأ هبجاو نمو لب توكس رتسملا قح نم نإف

 نم سيل نكلو ..نسح لمج لمجلاو لمجلاو نسح لثم ةيلامجلا هميملا ىتح دمتفت

 ملاعم سمط ىق اومهسي نأ نادوسلا ىيبرمو نادوسلا بازحأو نادوسلا ةساس قح

 ولا ةييصختشلا
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 نأ ىويرتلا انطيطخت ىف كردن نأ نم دبال دعاولا ديعسلا عمتجملا ىنبن اميكلو ..

 ميلعتلاب ةيبرتلا وططخم هيمسي ميلعت ..ىجاتنا لامسأرل نيوكت وه Leif دشنن ىذلا ميلعتلا

 ..لماشو ديدج ىعامتجالا لدعلل راطإ ىف متي نأ دبال نيوكتلا اذه نإو ..ىرامثتسالا

 ىدحإ ىف لوقت نادوسلا ةموكحف ..ىميلعتلا عسوتلا نع ثيدحلل ىندوقي اذهو ..

 دهع ىف ميلعتلا ناونعب فصنو ماع لبق اهتردصأ ىزكرملا تامالعتسالا بتكم تارشن

 ىف ةروثلا دهع ىف لبق دمل هللا اهاعر ال  كاذنآ نادوسلا ةموكح لوقت ..ةروثلا

 بصن ىنم ىضتقت لقنلا ةنامأو  ةبلطلا نم اددع دالوألل ةيوناثلا سرادملل دحاو ماع

 ناك ام فعض - ىيرعلا نادوسلا ىف ميلعتلاو ةييرتلا ريزو نايب ىف لعافلا بئان

 .ىرامعتسالا مكحلا نم اماع نيسمخ دعب سرادملا لك ىفو لؤصفلا لك ىف ادوجوم
 دقف ةيوناثلا تانبلا سرادم ىف Lal .نييعماجلا ةبلطلل ةبسنلاب ءىشلا سفن ثدحو

 ةنراقمل اقح اهنأ ..اماع نيسمخ ىف ادوجوم ناكام لاثمأ ةرشع غلب ام ماعلا اذه لبق

 هذهو ..رونلاو مالظلا نيب قرفلاك وهو رامعتسالاو ةروثلا نيب قرفلا هنكل ..ةشهدم

 ةيبرتلا ريزو دهع ىف غزبي مل  فاصنالل اذه رونلاو ..رونلا دهع ثيدح ةياهن
 ..بازحألا ديدع فراعملا ةرازو ىلع اهيف تبقاعت هتقبس دوهع ىف غزب امنإو ىنعملا
 :نادوسلا ىف EN ةيديلقتلا بارحألا نم ءارزو اهيلع GELS تلقؤت sles نوكأ

 ماع ءاصحا ىلإ ىرخأ ةرم ىعم ئراقلا لقنألو ,ثدحتت ماقرألا كرتنل «دعبو ..

 ىف ردص ىذلا نادوسلا ىف ةلماعلا ىوقلا ءاصحا نع ةدحتملا ممألا ريرقت ىلإو 7

 لمكأ اتطاوم 058,٠٠١ نادوسلا ىف نأب لوقي ١15607 ماع ءاصحا .مرصنملا ماعلا

 ءالؤه ىلإ فاضي .ةيلوألا قوف تاساردب اوماق ٠٠٠١,٠٠٠١ مهنيب نمو ةيلوألا ةساردلا

 ديدجلا ءاصحالا لوقيو ؛ةجردلا تحت سرادم ىف مهتسارد اولمكأ نمم 1٠١٠٠

 ىذلا تقولا ىفف ؛لافطألا ميلعت ىف ةصاخ أرط دق احضاو Vegi نأ 1914 ماع ىف

 دق ةبسنلا نأ دجن ايلوأ اميلعت اولان دق لاجرلا نم ةئاملا ىف ۷,٤ نأ مويلا هيف دجن
 نيب ميلعتلا ةبسن هيف دجن ىذلا تقولا ىفو ..ةئاملا ىف ١7 ىلإ لافطألا نيب تعفترا

 اذه ناكم نيأ نكلو ..ةئاملا ىف ٠,١ ىلإ تايتفلا نيب تعفترا دق ةئاملا ىف ١١1 ءاسنلا



 هبال ارتا ر كا ee a لوقي ديدجلا ءاصحالا ؟ةعيزوتلا راطإ ىف

 ءابضخألاو «ةراوختلا هجو يلع ةيلامشلاو موطرخلا ىتريدم ىف Orne ven ىف

 لامشلا ىف ميلعتلا روطت رارمتسا ىلإ ىدأ دق ىميلعتلا زيكرتلا اذه نأ تبثي ديدجلا

 ونجلاو برغلا ىف ميلعتلا تايوتسم نيب لصفت ىتلا ةوهلا تداز ةروصب قرشلاو

 :1507 ماع ءاصحا ماقرأ كيلإو ..ةعيرم داعبأل لامشلاو

EI: ميلعتلا BER ميلعتلا >; 

alkaتن  abelقوم  She llني د  aa Lu Leal Alنم  

 اولمكا نم عبر نأ تبث ءاضحالاو ..ىبرغلا بونجلاو ىقرشلا لامشلا نيب توافتلا

 ىلع دحاو نع اهناكس ديزيال ىتلا موطرخلا ةيريدم ناكس نم مه ىلوألا مهميلعت
 ناكس عبس اهنطقي ىتلا روفراد لثم ةيريدمب اذه نراقنو ءنادوسلا لهأ نم نيرشع

 دادزت نأ Lam نزحملاو ..مهميلعت لامكإب اويظح نيذلا نم ةبسن لقأ اهب نأ دجن نادوسلا

 ..ىقطنم طيطخت ىأ نادقفل ةجيتن لالقتسالا دعبام ىنس ىف قراوفلا هذه قمعتو ةوهلا

 دعيام ىنس ىف تانبلاو نيتبلا ميلعت ىف ةدرظضملا ةذايزلا نأ الثم لوقي ريرقتلاف

Sse Nسنه  J anya Nىف راما رثكأ اركرم لتحت نقلا تاقيطلا  
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 ىثلث نأ دجن رضحلا Jal نم نوربتعي نادوسلا ناكس نم ZA نأ نم مغرلابف

 ىمست ىتلا زكارملا ىف نونطقي لاجرلا نم نيملعتملا فصنو ءاسنلا نم تاملعتملا

 لوقي ريخألا هئاصحإ ىف لاجرلا نيب ميلعتلا .. اذه دكؤت ةلجخملا بسنلاو :ةيرضح

pale aeىلاتلا هجولا ىلع نومسقني : ZAAندملا لهأ نم » ATOةأعرلا ودبلا نم  

 .ندميقملا فيرلا لهأ نم ,ZA 0 و

 :ىلاتلا هجولا ىلع نمسقني تاملعتملا نأب لوقي !Glan قوا نيو لكلاب

Soars Cao Sala VA abla ea Agel alsaنه  

 ىدل ديدجلاب سيل ثيدح ةظوظحملا تاقبطلا ءانبأ نيب نادوسلا ىف ميلعتلا زبكرت
 ذنم اهدكأ دق ةقيقح ىهف .نوكي نأ هل نغيني ال وأ نادوسلا بازحأ ىف ةيبرتلا ىططخم

 رتسملا وكسنويلا ريبخ هدعأ ىذلا ىميلعتلا ءاصحالا نع فراعملا ةرازو ريرقت ماوعأ 1

 ىف عيبلل ضرع ىذلاو  ىداهلا ركبابو نيمألا ىدهم نيذاتسألا عم نواعتلاب سنيام

 ءانبأ نيب نادوسلا ىف ميلعتلا رصحي سنيام رتسملا ريرقتو .ةماعلا تادوسلا تابتكم

 MAN ةروصللا ع ps aS Goyal نمو هود انظرن | لوقو ىطبيرلا تاهيطلا
 ٠١,۸ و تاكرشلاو ةموكحلا ىفظوم ءانبأ نم 7/4” ,7و لامعألا لاجر ءانبأ نم ۷

 تايناكمالا عابرأ ةثالث نأ ىنعي اذهو ..لامعلا ءانبأ نم 2۷,۸ و نيعرازملا ءانبأ نم

 ..نادوسلا لهأ رشع اهدارفأ ودعيال ةقبط ءانبأ اهب ىظحي ال نادوسلا ىف ةيميلعتلا

 رظنلا ةداعإ ىنعت ميلعتلا ةيطارقميد نأ كردن مل اننأ ىه اذهل ةيسيئرلا بابسألاو

 رارقتسالاو ناكسالاب طبترت ىهو ميلعتلا ةرورض ىهف ؛ىعامتجالا لكيهلا لك ىف ةلماكلا

 نس نود لافطألا ميدخت مرحت ىتلا ةيعامتجالا نيناوقلاب طبتزت نهو ؛لحرلاو ودبلل

 اوجهني نأ سمألاب نادوسلا ةساس ىلع ىضقي بجاولا ناك اذه كردن اميكلو ..ةدودحم

 مهيلع ناك ..ةيقطنمو ةلماكتم ةيعامتجاو ةيداصتفا ةيمنت قيقحتل بتاصلا ديحولا جهنلا

 ءرملا لوقي نأ اقح بيعملا نمو ..ماقرألاو ءاصحالا ىلع موقي ىذلا ىملعلا جهنلا جاهتنا

 ءاصحا حئاتن سردي مل مكحلا ىلع ةعرطصملا ارسلا ناخ نفاخ وا خا

 ليلحت نم لعجي مل اًدحاو اًبزح نأو ..ةريخألا ةيباختنالا ةكرعملا ليبق مت ىذلا نادوسلا

 .ةسايس نم ديريام طيطختل زاكترا ةطقن تاباختنالا ليبق اضيأ مت ىذلا ءاصحالا



 :ىفاقثلا طيطختلا

 ..ىبعشلا فيقثتلا نع ثيدحلاب ءرملا ردابي ىفاقثلا طيطختلا نع ثيدحلا ىفو
 نوكي اميكلف ؛ةيمانلا دالبلا ىف ميلعتلاو ةيبرتلل لمكم ماه رصنع ىبعشلا فيقثتلا
 لثم رفوتت املقو .ذيمالتلاو ةذتاسألا نيب ةنيعم ةبسن رفوت نأ دبال عيمجلل ميلعت كلانه
 دقو spay ربا نم ىش ىف Aral) aay ple Zi مات ab Ly ىف !Quail هذه
 مادختسا ىلإ ةفرعملل اهرشن ىف لودلل أجلت نأب تاقاطلا ىف داحلا صقنلا اذه ىضق

 ..نويزفلتلاو امنيسلاو ويدا رلا ةزهجأكو ..تايعمسلاو تايئرملاك ةثدحتسملا لئاسولا

Aap sillاه هذه  LI! clesى ةمدقتلا  gale!ىكماحلا  pyleةا  

 لب ءةيمألا ةحفاكمو ملعلا رشنل طقف سيلو رئازجلاو ابوك مويلا اهقبطت هذه ةيرجتلاو

 فيقثتلاو ..نيئارلاو نيعماسلا ناهذأ ىف ىنطولا لالقتسالل ديدجلا ىوتحملا خيسرتلو
 نع ةيمألا وحمف .. ةيميلعتلا قحالملاو ةيمألا وحم تالمح قيرط نع متي ىبعشلا

 نع ةضهانلا لودلا اهققحت ةعباتملاو ..ةغباتم الب عئاض دهج وه امنإ ىديلقتلا قيرطلا
 هالعالا ةرازو رودقم adh ناك دقو ..ركاسدلاو ندملا ىف اهتاقلحو ةفاقثلا ةيدنأ ةقيرط

 هذهب متهت نأ ماعلا فيقثتلا ىلع اهفارشاب نادوسلا ىف ىرادإلا عضولا ىضق ىتلا
 ىف ةضايرلا ةيمهأ ىلع  ةيضايرلا ةيدنألاب هب تمتهأ ىذلا ردقلا سفنب ةيدنألا

 .فيظنلا ميلسلا اهموهفم

 ةيموقلا نونملا

 ةيصخشلا .ديكأت فدهتشيام نيب نم فدهتسي نأ بجي ىفاقثلا طيطختلا نإ

 ىتلا ةديعبلا اهتروص ىف ةينادوسلا ةضهنلا رهاظم زاربإو ةينادوجملا ةيموقلا

 رهاظم كلانهف ..زوربلل لماوعلا ىتش عراصت ىتلا ةبيرقلا اهتروص ىفو ..تسمط
 حرسملا رودقم ىف ناك دقف ..ريوصتو تحنو صقرو ىقيسوم نم ةيلحملا تافاقثلا

 نفلا زاربإل تماق دق ةيموقلا حراسملاف ءاذه ىف ايساسأ ارود بعلي نأ الثم ىموقلا

 ١ .ةفلتخملا ةيحرسملا هريباعت ىف ىموقلا
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 نإ ..اهسقن مرتحت ةموكح هلعفت ملام حرسملاب تلعف نادوسلا ةموكح نكلو ..

 مل ةيموقلا حراسملا نإ ..مهلامعأ ىف ةيليللا صقارملا باحصأ سفانت ال تاموكحلا

 ىف هب موقي لمع اذهف ..ةيداشو حرملا ىثالثلاو ةنيدملا ءاوضأ ةقرف سانلل مدقتل مفت

 هحتتفا امدنع هئدتبم دنع كلذ ناك رصم ىف ىموقلا حرسملا نإ ..ةعيدب ونيزاك رصم

 ناميلس دوهع ىلع هاهتنم دنع وأ  ةدياع - ةدلاخلا ىدريف اريوأ لابقتسال ىويدخلا

 مهدونف سانلا اهيف ضرعي عيقرلا نفلل لفحم وه امنإ ىقدص نمحرلا دبعو بيجن

 ةيفاقثلا هتيمهأ نوكردي لاجر دي ىلع حرسملا عضوي نأ بلطتي اذهو ..ةليصألا

 ..ىحرسملا لمعلا لولدمل قيمع مهفب نوزيمتيو

 رودقم ىف ناك ةليصألا ةينادوسلا تاصقرلاو ةليصألا ةينادوسلا ىقيسوملاو ..

 ىعدتسا دقل ..ملاهلل ةديدج ةعصان ةروص ىف اهجرختو اهمدقت نأ ةفاشثلا ةرازو

 موقي Line ىف ماع ءاضمل ىتنوفالب ىراه ىجنزلا نانفلا ىضاملا ماعلا ىف ىروتوكيس

 ةروص ىف ىنيغلا لحاسلل ةيعيسوملا عئاورلا زاربإو ىنيغلا هيلابلا ةقرف نيوكتب هيف

Be43’ تحرش نقود ةا  all aL!ىف  SI igh col Ca SS 

cones atئئادوسلا نقلا نإ  haceيتلا ىتاغألا وه نسل  Las 

 ىقيسوم كلانه ..بسحف راهنلا فارطأو ليللا ءانآ مهعمسن نيذلا ةرشعلا نونانفلا

 كلانهو ..نادوسلا برغ ىف ةعئار ةيبعش تاصقر كلانهو ..نادوسلا بونج ىف ةعيفر

 .نادوسلا لامش ىف ىوتحملا ةميظع ناغأ

 oh Bough ةديدعلا تاذاطلا MEN د اروا oly صقر قاتلا ظيطخملاو

 ىلع اهنواعت نأ ..ةياعدلاو رشنلا صرف اهل حيتت نأ ..مظتنملا ريبعتلا صرف اهل حيتت

 ىنعم ديكأت ليبس ىف هيدؤت اريطخ اريبك ارود ةفاقثلل نإ .رثلا عيدبلا اهجاتنا ضرع
 !هانكردأ لهف ..لالقتسالا





 (*!هرودجو ةعماجلا

EN 

 ..ىبنجأ GSB وج ىف تمنو ..ىبنجأ ىميظنت راطا ىف تدلو ةعماج نادوسلا ىف

 قئاقح نم ةميقح هرابتعاب لاحلا اذه سانلا لبقت لالقتسالا لبقام عمتجم ىفو

 نكلو ..ةايحلا فيكي ىذلا ىبنجألا مكحلا ةعيبط اهيضتقت ةقيقح ..ءايحالاو ةايحلا

 ديدج عمتجم وه امنإ لالقتسالا دعبام عمتجم نأ  مثإ نظلا ضعبو  اونظ دق سانلا

 لقتسملا رحلا نادوسلا ةعماج نأ سانلا نظ ..ميهافملا هيف لدبتتو ميقلا هيف ريغتت

 دابعتسالا لاقثأ اهفتك نم حرطتسو ؛ةيخرتسملا ةيعابتالا بوث اهمسج نع وضنتس

 نيبو اهنيب ام لصفي ىذلا قيفصلا باجحلا كلذ اهمامأ نم ىقلتسو .. ؛ىركفلا

 ضعبو  سانلا نظ .هينب ىلع اًقلغتسم نادوسلا لظيال ىتح هيف شيعن ىذلا عمتجملا
 نأو ليبسلاو جهنملا موطرخلا ةعماجل ططخت ىتلا ةيرادإلا سلاجملا نأ  مثإ نظلا

 اروا Ya cused ىلا !GAM oly. pla هذه gad قلا ءارزولا نفلاجم
 ريواليد ةثعب اهل اهتدارأ ىتلا كلت ريغ ةلاسر لبقتسملا نادوسلا ةعماجل نأ كردتس

 اعيمج ءالؤه نأ  مثإ نظلا ضعبو  سانلا نظ ..لهتوت روتكدلا اهل اهططخو

 رودج ىصقت ىف ءةينادوسلا ةيصخشلا ءانب ةداعإ ىف ةفيظو ةعماجلل نأ نوكرديس

 ىف ؛عمتجملا ةيمنتو ةمألا ءانب ىف طشنلا ماهسالا ىف .سومطملا ىنادوسلا ركفلا

 نادوسلا نايك ديكأت ىف ؛نيفقثملا دنع ىنطولا لالقتسالل ىركفلا ىوتحملا قيمعت

 . 50 هنس سرام ١غ :مايألا ( (



 ءارحصلا بونج ايقيرفأ ىف لقتسي th لوأ ىف ىقيرفألا ركفلل ةرانم قلخ ىف «ىبرعلا

 هذه لك نيف نحن ناو: دخ Call Le نكل و موب ةه اتا ةراغلل انارو ايده نوكتل

 ؟مالحألا كلتو ىنامألا

 ةينادوسلا هيبرعلا اهرودجو ةعماجلا

 نادوسلا ىف ديدجلا عمتجملا تاجايتحا ةهباجمل ىعماجلا نايكلا روحي اميكل

 اهل رفوتي نأ دبالو ..ةينادوسلا ةيصخشلا تامس أدبملا ىف اهل رفوتت نأ دبال ..ىيرعلا

 .ىيرعلا حورلا

 نالعإ بقع تراد اهعئاقوو ..ةصقب أدبا ةينادوسلا ةيصخشلا نع ثيدحلا ىفو

  دمحأ دمحم لامج حامللا ىقيدص هب مدقت رباع حرتقمب ةصقلا أدبتو لالقتسالا

 نييعت اهترادإ لاجر نم ريبك ىلع هيف حرتقي  اهموي ةعماجلا نع ربدأ دق ناكو

 ةئشانلا ةعماجلا انكمي اميكل قيرز نيطنطسق روتكدلا وأ دمحم ضوع دمحم روتكدلا

 ..صلاخ ىيرع وج ىلإ صلاخ ىجنرفأ وج نم ىركفلا لاقتنالا ةلحرم زايتجا نم

 لاجر لاق دقو  لامج ىأر نم ناكو ..رشلول فلخ رمأ سرادتت اهموي ةعماجلا تناكو
 نأ daly نم ناك  ةعماجلا ةرادإ ىلوتل ةينادوسلا ةءافكلا رفوت مدعب اهموي ةرادإلا

 لمعلا ىلع سرمتو دروفسكا ىف ىناطيربلا جهنملا ىلع سرد لجر وهو ءضوع روتكدلا

 ردقأ وهل ءةثيدحلا ةضهنلا مالعأ نم ملعك ىبرعلا ملاعلا هفرعو ءرصم ىف ىعماجلا

 نم ريبكلا بيصأ اهمويو ..ةعماجلا ىف حيحصلا ىركفلا لاقتنالا قيقحت ىلع سانلا

 ةعماجلا ملست نأ ديرت وأ لوقي وهو .عرصلا هبشي امب ةعماجلا ةرادإ لاجر

 لجرلا نأ لامج لاقف ..؟هلقع هليازوأ لجرلا اذهلام لامجل اهموي تلقو ..نييرصملل

 ثوعبم حبصيس ناك ضوع روتكدلا نأ ىه تسيل ةصقلا ةلالدو ..هل لقعال شحج

 ..رباع ىأر نع ربعي ناك الامج نأ وه فرعأ ىذلا لب ةعماجلا ذاقنال ةيهلإلا ةيانعلا

 دقف ..هيلإ مدق ول ضرعلا لبقيس ناك ضوع روتكدلا نأ دكؤي ام كلانه سيل هنأ لب

 وهو ةيناثلا رصانلا دبع ةموكح ىف فراعملل اريزو عيباسأ ةعضبب ثداحلا دعب نيع
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 وه ةيمهأ رثكأ هنأ هتموكح تآر رخآ ابصنم ىلوتيل ليلق دعب die ىفعأ بصنم

 اهريوصت ىف ىه امنإ ةصقلا ةلالد ..سيرابب وكسنويلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر بصنم

 ةهباجمل موطرخلا ةعماج ريوحت ىلع ةرداق اهنأ سانلا نظ ىتلا ةنسألا لوقعلل

 ىلع راغت ىتلا ..اهسفن هذه ةنسأآلا لوقعلاو ..لالقتسالا ةقيقح ..ةديدجلا ةقيقحلا

 ىيرعلا ركفلا ممف ىدحا بيصنت ضفر دحل رصم ذوفن نم لقتسملا نادوسلا ةعماج

 ريدم تنارق لكيامب ؛هناكم ىف تبحر ىتلا لوقعلا سفن یه «یرصم هنأل اهسأر ىلع
anclن املا  lienوق ناك وع  RUNنا دوسلا ةييماح ناكر: نوصي ىلا"  

 .بوديملا ةليبق ءانبأ نم ىنادوس وه امنإ لقتسملا رحلا

 فرصنتس ةعماجلا ةرادإ نأ  مثإ نظلا ضعبو  مهنظ ىف سانلا ىضمو تنارق ءاج

 سلجم لعفي ملو ..ةييرعلا اهتيصخش دادرتساو ةعماجلا ةندوسل ةطخ عضو ىلإ

 اذه ةعماجلا سلجمو .. اذه نم اًئيش ىناثلا هماع ىف الو ىلوألا تنارق ماع ىف ةعماجلا

 بزح لثمي نم هيف ناك ..اهعيمج نادوسلا بازحأ نولثمي ناملربلا نع نيبودنم مضي ناك

 فحصلا مهيمست نمم ةبكوك ءالؤه ريغ هيف ناكو ..ةضراعملا ميعز هيف ناكو ..ةموكحلا

 سلجم نم ال ..اهترورضو ةعماجلا ةندوس نع ثيدحلا ءاجو ..ةوفصلاب ةرايسلا

 هاهنا ف كلو ةنييلقتلا ET تاكا نهال زد ةماعلا نيام aa لر عا رولا

 اورهاظت اًبلطم مهنم ءاجو ..ةضيرع ىف هب اومدقت اًبلطم مهنم ءاج ..ةعماجلا بالط

 نم اكيجلب تجرخ امك اروعذم تنارق جرخ طغضلا اذه ءازإو ..هقيقحت لجأ نم

 سانلا نظو ..ةعماجلل لجسمك هتفيظو نم دوو رتسملا جرخأ طغضلا اذه ءازإو ..وغنكلا

 ةندوسلا ةعماجلل ققحيو نيع ةحتاف هذه بسحيس ةعماجلا سلجم نأ ىرخأ ةرم

 ةفيظو ةندوس نأ ىملع غلبمو ..ءادمعلل فئاظوك ةيقابلا ةيرادإلا اهفئاظو ىف ةلماكلا

 بطلا ىتيلك ادع .. ءادمعلا فئاظو ةندوس لاحلا ىف اهعبتت مل اهلجسمو ةعماجلا ريدم

 عيمج ندوست نأ اهموي ةعماجلا رودقم ىف ناك هنأ ىنظ غلبمو ..ةعارزلاو ىرطيبلا

 نوينادوسلا اهيف ءادمعلا بصانم لتحي نأ مويلا ةعماجلا تضترا نئلف ءادمعلا فئاظو

 ىف ناك دقو ءسمآلاب اذه قيبطت نع اهعنم ىذلا امف رضاحم ةجرد ىف اوناك نإو ىتح
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 ةيرصنعلا هيجوت ال رمألاو ..ىنادوس رضاحم ءانثتسا نود ةعماجلا تايلك نم ةيلك لك

 رمأ وهو ..ديدجلا حورلاب ىربكلا ةيملعلا ةسسؤملا هذه ميعطت ةرورض الوأ هبجوت امنإو

 قوقحلا ةيلك ةصق امو ..رفظلاو بانلاب ةدامعلا بصانم اودلقت نيذلا ةجنرفلا هيراح

 لتقل ةنئاشلا ةفسؤملا جذامنلا ىدحإ الإ ناقباسلا ناينادوسلا اهاديمع اهرمأ فرعي ىتلا

 .عادبالاو روطتلل حور لك

 بيرعتلا

 نأ ىلاعلا ميلعتلا ىططخمل دبال ناك ةينادوسلا ةيصخشلا دادرتسا لمتكي اميكلو

 اذه لثمبو ءاهلبقتسمو اهرضاح ىف ةيبرعلا ةضهنلاب ةطبترم ةعماجلا هذه نأ اوكردي

 ىف بيرعتلا نأ ىه ىلوألا ةقيقحلاو ..مهريس طخ اومسري نأ مهيلع مزل كاردإلا

 ىف بيرعتلا نأ ةيناثلا ةقيقحلاو ll ىف بيرعتلاب طبترم ةعماجلا

 ..ىيرعلا ملاعلا ىف ايجولونكتلاو ةيملعلا تاحلظصملا بيرعت ةيضقب طبترم ةعماجلا

 ءاجرالا لبقي اًرمأ ةعماجلا ىف بيرعتلا ةلكشم نم نالعجتال نيتقيقحلا نيتاه نكلو

 لعجل دنهلا تططخ دقل .دفلا دعب الو ادغ بيرعتلا ىنعيال طيطختلاف ..ءاطبإلا وأ

 قيرطلا هل تددح لوألا اهلالقتسا موي ذنم دالبلا ىف ةيمضر ةغل ةيكوذتهلا

 ةرهاقلا ةعماج لثم ةعماجو ..طقف عيباسأ ةسمخ لبق رارقلا ذيفنت متو ..تاقيملاو

 ..ةيزيلجنالا ةغللاب ةيئاهنلا تاونسلا ىف مولعلا ضعبو بطلا مويلا ىتح سردت تلازام

 قيبطتلا جئاتن اهيلمت ىتلا تاريوحتلل عضاخو سوزدم ططخم راطا ىف متي اذه نكلو

 ىف ةيبرتلا وططخم اهمسري مل ..مسرت مل هذهك ةطخ نأ هفرعأ ىذلاو ..ىلمعلا

 سردلا باب نم ركفي مل مهنم ادحأ نإ لب ..نادوسلا بازحأ ىف الو نادوسلا تارازو

 .نيرخآلا براجت نم ةدافالا ىف

 بيرعتلا رمأ تجلاع ام نيب نم تجلاع ةيبرتلا ءارزول ةيبرعلا ةعماجلا ثارمتؤم

 ..ةلودلا حلاصم ىدحإ ريباضأ ىف نادوسلا ىف تهتنا اهتاررقم نأ الإ جهانملا ديحوتو

 ige figs ude ةا تاخلطتضلا pals Gila Leis عدت Aus pall ةففاحلاو
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 اهعيمج ترضحف ءاهعيمج برعلا تاموكح هيلإ تعد ةنيطنطسف ىف ىضاملا ماعلا ىف

 برغملاو رئازجلا انينثتسا نإ  لاجملا اذه ىف ةاناعم ةيبرعلا راطقألا SST نادوسلا الإ

 ىه امنإو ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو ةيلوئسم اال ةعماجلا ةيلوئسم ىه تسيل ةيلوتسملاو

 امهتردقو اهتايوتسم ىلعأ ىف ةيسامولبدلا ةرازو ةموكحو ةيسامولبدلا ةرازو ةيلوئسم

 ىف اًطبارت كانه نأب كاردإلاو ,ديدجلا نادوسلل ةيقيقحلا تاجايتحالا مييقت ىلع
alleةيمنتلا تايناكما ..بيرعتلل ةجاحلا ..جراخلاو لخادلا ىف رودي ام نيب مويلا  

 ةيموقلا ةحلصملا ىه ةدحاو ةطقن ىف ىقتلت اهلك ةيلودلا تارمتؤملاو ..ةيداصتفالا

 .ىممألاو «ىراقلاو ؛ىميلقإلا ديعصلا ىلع ةيقلخ تامازتلا راطا ىف ايلعلا

 مهفلا اذه ىلع نواعي ال اهسفن ةعماجلا خانم نأ وه اذه لك دعب سفنلا ىف زحي ىذلاو

 ريغ ىيرع ناسل ووذ مهلكو نيينادوسلا اهتذتاساب ثعبت ىتلأ ةعماجلاف ..بيرعتلا ةيمهآل

 ةعيرشلاو ةيبرعلا ةغللا ىف صصختلل  اونوكي نأ مهيف ضرتفي اذكه وأ جوع ىذ

  ءرملا نظ ىف ناكو ؛ةبيرغ ةعماجل ,بيدنرسو سراف ىدفاو عم ندنل ةعماج ىف ةيمالسإلا

 فلخ لثم ىيرعلا بدألا ىف خماوش اممق مضت ىتلا رصم تاعماج نأ  مثا نظلا ضعبو

 دمحمو ةرهز ىبأ لثم ىمالسإلا ركفلا ىف خماوش اممقو ..فيض ىقوشو بياشلاو هللا

 هاروتكد ةلاسر موطرخلا ةعماج ذيتاسال زيجت نأ ىلع ةرداقل فيفخلاو ىسوم فسوي

 ف نو حلا ةع تارا نها رق وأ ىديحوتلا ناخ يآ نه داسا كورا

 نيبو ..رخآلا ضعبلا دنع ءالعتسأ ةدقع ىهو ..ضعبلا دنع صقن ةدقع ىه ةدقع رمألا

 .هبتشم همهم ىف ةقيقحلا عيضت كئلوأو ءالؤه

 ةيداصتقالا ةيمنتلاو ةعماجلا

 طيطختلاو ىويرتلا طيطختلا نيب قيصللا طابترالا نم دبال ةيمانلا دالبلا ىف

 ىف ةيلاعف ربكأ اًرود ىدؤتل ةعماجلا عيوطت نم دبال راطإلا اذه ىفو ..ىداصتقالا

 اهثوحب ىف ..اهجهانم ىف ىدبتي نأ دبال رمأ وهو ..ةيداصتقالا ةيمنتلا ميعدت

 نم اهتاجايتحاب دالبلا دمت ىتح جيرختلاو لوبقلا بيلاسأل اهريوحت ىف ..ةيملعلا



 ىعانصلاو ىداصتقالا روطتلا ةرياسم نع تاعماجلا زجع ةصقو ..نيثحابلاو ءاربخلا

 هيناعت ىتلا ةروصلا سفنب ةمدقتملا دالبلا اهنم ىناعت ةلكشم ىه .ديدج رمأب تسيل

 زجع.وه ةريخألا ماوعألا ىف ايناطيرب ىف نمانلا ثيدح ناك دقف ..ةيمانلا دالبلا اهب

 ثيدح وهو ..ءاملعو نيينف نم هيلإ جاتحت امب ايناطيرب دادمإ نع هيديلقتلا تاعماجلا

 ناملريلا أدب امدنع ةيباينلا سلاجملا ىلإ فحصلا تاحفصو شاقنلا تاقلح نم لقتنا

 - هرودب ثيدحلا داقو اكيرمأ ىلإ زيلجنإلا ءاملعلا ةرجه نم ىوكشلاب ىزيلجنالا

 فيزم راطا لخاد ةروصلا عضو اهتفو مولعلا ريزو ماشيله دروللا ةلواحم نم مغرلاب

 ماظنلا ريوحت بوجو نع ثيدحلا ىلإ  اكيرمأ همدقت ىذلا ىداملا ءارغإلا وهو

SER ET]عقلا اذه لح أ نفق ءاريخلا  bee cere]ار  

 ..تاعماجلل ىناطيربلا ىديلقتلا موهفملا نع عالقالا ةرورضب تلاق ىتلا ةنجللا ىه

 . راكتحاب نمؤي ab ىهو  ايناطيرب ىف نييعماجلا ةبسن هيف غلبت ىذلا تقولا ىفف

 ىف فلألا ىف ٠١ ىلإ ةبسنلا هذه عفترت «فلألا ىف ”  ىلاعلا ميلعتلل ةوفصلا

 ىهو نابايلا ىف فلألا ىف ۷ و ىتيفوسلا داحتالا ىف فلألا ىف ۸ و ةدحتملا تايالولا

 اميكل هعيوطتو ةيديلقتلا سيياقملل ىعماجلا ميلعتلا عاضخا مدعب نمؤت ىتلا دالبلا

 ىذلا نطولا ىف ىفارغوميدلاو ؛ءىداصتقالاو ؛ىعامتجالا روطتلا تايضتقم رياسي

 ىلإ ةيلاعلا دهاعملا نم ديدعلا ليوحت ايناطيرب ىف شاقنلا اذه نع جتنو ..همدخي

 ءرملا عفدي ام كلانه سيلو ..ىضم اميف ةركنملا رومألا نم كلذ ناك دقو تاعماج

 تضفخنا دق نابايلاو ىتيفوسلا داحتالاو اكيرمأ تاعماج ىف تايوتسملا نأب لوقلل

 ةعماج ىف «ونس .ب .س» ونس سلراش ريسلا باطخو ..مولعلا ىف اميس ..اذه لجأل

 دحأل ةيبدألا ةفاقثلاو ةفاقثلا هناونع بيتك ىف رشن ىذلاو نيماع لبق درفراه

 ةعماج نم عنصن نأ ديرن انك نإ ددحن نأ انه انبجاو نمو ..ىأرلا اذه ىلع دهاوشلا

 ..رايدلا اذه ىلع ةبيرغ ءاوجأ ىف حبست ةوفص سانلل جرخت ىرخأ زونزيرب موطرخلا

 سيياقم قفوو ..رطقلا اذه تاجايتحا قفو اهريس رطخ ددحت ةعماج اهنم ديرن مأ
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 ..ريثكلا ىف رظنلا ديعن نأ انيلعف ةيناثلا اندرأ نإ .ندنل ىف ال موطرخلا ىف عضوت

 عيفرت بولسأ ..تاناحتمالا ىف ةماعلا تايوتسملا ..أشنت نأ بجي ىتلا تايلكلا

 نادوسلا ةعماج ىف اوري نأ سانلا قح نم نإف ..ةليوطلا ةمئاقلا رخآ ىلإ ..ةذتاسألا

 نم نأو .هتقاطو هتايناكمال ءاصحا نود هروطت ميقتسيال مان دلب ىف ءاصحالل ادهعم

 تاغللا ةذتاسأ ىلإ جاتحي دلب ىف تافلل ادهعم ةعماجلا ىف اوري نأ سانلا قح نم

 لثمف ىملعلا ثحبلل ايلع دهاعم ةعماجلا ىف اوري نأ سانلا قح نم نأو ..نيبردملا

 قح نم نأو ..ىعارزلا ريوطتلاو عينصتلا هيلع زكتري ىذلا ساسألا ىه دهاعملا هذه

 ىقيرفألا ركفلا رشن ىف مهسي ةيقيرفألا تاساردلل ادهعم ةعماجلا ىف اوري نأ سانلا

 بيرخت.وأ ةعماجلا ةرادإ سلاجم لايخ رصق ىبأ ءايشأ-هذه cf ..ضهانلا

 اوري نأ سانلا قح نمو ..ةقيقح اهنم لعجي نأ بناجألا ةذتاسألا نم نيهوبشملا

 نم تارشعلا ءاصقاب ىضقت ىتلا تاناحتمالل اهمييقت بيلاسأ نم لدعت ةعماجلا

 سرادم هتبجنأ ا ر هه Setar ER dtl hed تقلي لا

 طوقسلا ةبسن عفترت نأ امأ رمألا ناهل ةئاملا ىف ةرشعلا وأ ةعبسلا ةيوناثلا نادوسلا

 ىف رمألاف ..قبطت ىتلا سيياقملا ىف اًيرذج ارييغت بلطتيل رمألا نإف اذه قوف

 ىأر رمألا ىف ىل سیلو .. سيياقملا هذه ىف ايوضع Line كانه نأ ىنعي ىداقتعا

 ىف ايناطيرب تاعماج اهقبطت ىتلا سيياقملا نأ وه ةفرعأ ىذلا نكلو ..ددحم

 ادنكو اكيرمأ تاعماجف ..ملاعلا ىف ةديرفلا ةديحولا سيياقملا ىه تسيل تاناحتمالا

 وه ناحتمالا ىف بلاط هلاني مقر ىلعأ ربتعت لب حاجنلل ةقبسم ةبسن ددحتال الثم

 نأل ايندلا تاجردلا ىنبنت ساسألا اذه ىلعو زايتمالا ةجرد ىأ ءايلعلا ةجردلا

 اًفورظ نأ الول ةروصلا هذهب نوكيل ناك ام بالطلا ءادأ نأ هرابتعا ىف عضي ححصملا

 نيمق رمألا نأل جهنملا اذهب ذخألاب لوقأ ال انأو ..كلذب تضق dale ةيعوضوم

 ..اموهالكواو باجنبلا ىف امك ايناطيرب ىف ..نيرخآلا براجت ىف ثحبلاو ةساردلاب

 بالطلا نم تارشعلا هتعماج لصفت نأ لمتحيال نادوسلا نأ اهنيع بصن عضت ةسارد



 ىداصتقالا ومنلا لجأ نم ىربكلا اهتكرعم ىف هاجرتت ةمألا تلظ نمم مهلكو ale لك

 ىملعلا Sin لاو ةعماجلا

ALLIS Lut alا  Laakeةلامغ | ن یس ورود  giكلب نفك دور اکا  

 ةبسن غلبت ىوبرثلا هطيطخت ىف اماه ارابتعا ايجولونكتلاو ملعلا ىطعي اكيرمأ لثم
lol dLىف 1:30 نينا  Anala AT Lb aىف  Lgl 

 ريثكلا ةيانعلا نم ىلوتو نادوسلا ةعماج متهت نأ بيرغلا نم سيلف اذلو .ةدحتملا

 رطق وهو .رطقلا ىف ملعلا عالق ربكأك ةعماجلا بجاو نم نكلو ..ةيناسنالا تاساردلل

TA Poe PRET REسوق  call at, KOCHT Peet ont, fy PRR 

=O ec pee reىبضلا تايلضفم  ce Cee Ore EL 

 ىلإ جاتحت ةيداصتقالا ةيمنتلاف . e ا ةكرعم ضوخل حالسک اهدحو

 Bay. rl (pci Lull اذه Spy ءابطألاو نيسدنهملاو نييعارزلا ءاربخلا

 رمتؤم ةوعدل اولمعف ةراقلا هذه Alu نودشارلا هب متها عوضوم :BAR ثحبلا

 ناكو نادوسلا هيف كرتشا -ظحلا نسحل  رمتؤم وهو ىملعلا ثحبلا طا سوغأل

 سلاجم اهمسنل ..ىملعلا ثحبلل ةيموق تائيه ءاشنا وه رمتؤملا هب ىصوأ ام مهأ نم

bileةئيهلاب ةقيثو ةلص ىلع تائيهلا هذه نوكت نأ ىلع ..ةيملع تايميداكأ وأ مولعلل  
 ىف تناك ةيداصتقالا ةطخلا ذفنت ىتلا تاثيهلابو ؛ةيمنتلل طيطختلاب مؤقت ىتلا

 ةيعارزلا عيراشملاو ةعارزنلا ةرازوو ةعانصلا ةرازو لثم صاخلا وأ ماعلا عاطقلا

 عيطتست ةصاخ ةينازيم اهل تدرفأو تئشنا نإ ةئيهلا هذه لثمو ..ىربكلا ةيعانصلاو

alga aliaنيثحابلل دالبلا تاجايتحا ديدحتو ءةلماعلا ىوقلا حسم ىف ةميظع  

 نم ريغت نأ ىفبني اهسفن ةعماجلاو :نيلهألا نيب ىملعلا ىعولا قلخو .نييملعلا

 ةيمدقألاب اهتذتاسأ دوهج ميقت Vig ىملعلا ثحبلل اعيجشت ةيقرتلاو عيفرتلل اهسيياقم
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 تنك دقف ..اهب ةرانتسالا ىف ركفت مل لب ..فدهلا اذهل ةعماجلا ىف ةلطعملا تاقاطلا

 ةيمنتلا ىلع اهرثأو ايجولونكتلاو ملعلا رمتؤم ىف ةلثمم ةعماجلا ىرأ نأ لمآ

 ةمظنملا رمتؤم ىف ةلثمم اهارأ نأ لمآ تنك ..فينج ىف دقعنا ىتلا ةيداصتقالا

 ةيبرعلا ةيملعلا تاحلطصملا رمتؤم ىف اهارأ نأ لمآ تنكو ..ىملعلا ثحبلل ةيقيرفألا

 ىه امنإ سانلا ضعب دنع ةعماجلا نأل عقي مل اذه نم اًًئيش نكلو ..ةنيطنطسق ىف

 مدقتلا ةكرعم ىف ربكألا رودلا نكي مل نإ هيدؤي ماه رود هل ركف (Jane ..خيرفت عنصم

 ..ىملعلاو ىفاقثلا اهيديعص ىلع ..رطقلا اذه ىف





 ضيبألا روثلا لكأ موي
 اهرطخوةيعويشلا

 ريمسيد ۱۹٦۵





Hay . Slo نيدلا 

IE an,دق دورت رک  ol alasءا ولا ةسادنملا  OTياه لام وتر د  

 اهاعري نأ بجي ىتلا ةيقلخلا دعاوقلا لوح  ةريخألا ةنوآلا ىف  هفحص تاحفص

gallو اا هلآ ےک  | SS LENنادوسلا فاسو انين. يك  )| ENTER BEER 

 ..ةفسلف لطابلا جهنلا ىلعو ..اًبولسأ ةدئاكلا ةلتاخملا ىلع اليوط ادمأ موقت

 قالخألاو نيدلا

 نيدلاو ..نيشالا نيب ماصفنا ال نأ لوقأف ردابأ قالخألاو نيدلا نع ثدحتا امدنعو ...

 ..تادابعلا رهاظم نم بحرأو ..سوقطلا نم عسوأ تيس تعي ىذا مالا ودا وهاجم

 ددحتو ىعامتجالا كولسلا مهل مسرتو ..رشبلا نيب قثالعلا ططخت ةلماش ةديقعك نيدلا

 وأ ايدام نيدلا ناك نإ اذه قدصي ىعامتجالا ديعصلا ىلعو ءريبكلا نوكلا هاجت مهتايلوئسم
 ..ىعامتجا رهظم ىهامنإ اهرهوج ىف قالخألاو ..ايناحور

 قح نمف ..لسف لوق قالخألا مدعل ونص ىه ةفسلفك ةيعويشلا نأب لوقلا نإف اذلو

 ةيحورلا ميقلا ضقانت ةيعويشلا اهيلع زكترت ىتلا ةيداملا ةفسلفلا نإ اولوقي نأ سانلا

 ةيضق ةيضقلا لعجي اذهو ..عمتجملا كلذ ala, „ia اذلو ملسملا عمتجملا اهب نمؤي ىتلا

 ميقلا ضقانت نييعويشلا ةسرامم نأ اولوقي نأ سانلا قح نمو ..قالخأ ةيضق ال ركف

 لعجي اذهو ..عمتجملا كلذ اهلبقي نلف اذلو ملسملا عمتجملا اهب نمؤي ىتلا ةيحورلا

 ةيعويشلا ةسرامم نأ اولوقي نأ سانلا قح نمو ..قالخأ ةيضق ال ركف ةيضق ةيضقلا

 .19310 ةنس ربسميد ١١ :مايألا (#)



 مده وأ نيرخآلا تادقتعم ىلع ءادتعا اهيحصيال نأ بجي نوناقلا دودح ىف مهراكفأل

 ةيعرش ةيضق ةيضقلا لعجي اذهو ..ءالؤه نورخآلا اهب زتعي ىتلا ةيحورلا ميقلل

 نأو BURY مدع ىه امنإ ةركفك ةيعويشلا نأب لوقلل سانلا بهذي نأ امأ ..ةينوناقو

 ال رمأ اذهف ةمألا فالخأ ددهي ئذلا ريظتسملا رشلا مه امنإ نادوسلا ىف نييعويشلا

 ىف نيعم كولسب اهيقنتعم مزلت ةفسلفك ةيغويشلاف ...ةقيقحلا هديؤت E هرربي

 فرتعيل نيمألا بقارملاو ..ريبكلا ىنادوسلا عمتجملا هاجتو ضعبلا مهضعب هاجت ةايحلا

ghاهفرعت ال ىحيسملا ىبرغلا عمتجملا رمغت ىتلا روجفلاو لالجنالا رهاظم نم ريثكلا  

eeفرعتالو ..سيراب اهب جعت ىتلا ريخاوملا فرمت ال ةيعويشلا ابوروأف ..ةيعويشلا  

 ىف كلاسملا دست ىذلا نيفرحنملا بئاتك فرعت الو ..امور اهب ءىلتمت ىتلا (ليللا 4 4

 las) ريرقت ددصب انكلو ماكحأ رادصا ببسب انه انسلو ..ةماعلا ندنل قكادح

 لوقي قرشلاو ..ةيدرفلا ةيرحلا رهاظم نم رهظم وه امنإ داسفلا اذه نإ لوقي برغلاف

 a نإ ارسق ..ةماعلا قالخألا هدارفأ ىلع ضرفي نأ بجي عمتجملا نإ

 نييعويشلا دنع قوسفلا رهاظم نأب نظي ءرملا لعجيام كلانه سيل نادوسلا ىفو

 الابو اهنونظيو لب ةيعويشلا نوقنتعي ال نيذلا نيينادوسلا نم مهريغ دنع اهنم رثكأ

 ةيار نولمحي نيذلا نم نيريثكلا نأ ىه اهيف ةيرم ال ىتلا ةقيقحلاف ..اريطتسم ارشو
 ..سجرلا ىف مهسوؤر ىف ةرعشرخأ ىلإ نوقراغ مه امنإ ةدسفملا ةيعويشلا دض ةوعدلا

 ..هبانتجا نيملسملا ىلع بجي امم ناطيشلا لمع ىف ؛هطاوشأ رخآ ىلإ «نورداسو

 نإ ..نوهتشي الام نوكرتيو نووهيام سانلا هنم ذخأي (تاظوفحم) باتكب سيل مالسإلاو

 ..تالماعملا بولسأ ررقيو ..تادابعلا ددحي ..ةلماش ةفسلفو ؛لماكتم نيد مالسإلا

 ..ليبسلاو جهنملا مسريو

 نويديلقتلا هخويشو مالسإلا

 (Les ةيضاملا ةليلقلا عيباسألا لالخ مالسإلا خويش نم تثعبنا ىتلا تاحيصلا..

 - Kb دقل «نادوسلا ىف فينحلا نيدلا ددهتت ىربك ةعراق .دعبلا ىلع ءانل تروص

 سيل رمألا نإ  بازحألا لحب ءاتفإلاو ءءامدلا رادهاو ؛ةدرلا نع ماكحألا عمسن نحنو
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 ENT عضب هتيوضع ىدعتتال بزح pal الو  همسأ ركذأ داكأ ال  رومغم بلاط رمأب

 ايقيرفأ بلق ىف مالسإلا ةلود ددهتت اهركسعو اهداتعو اهليخب برح رمأ وه امنإو

 نم علهلاو ..ريدنلل ةباجتسالا ىلع نيفداصلا ءافرشلا نيملسملا نم نيريثكلا لمح امم

 اسلا وكلا

uiنظلا انم نوديري نيذلا ءالؤه مالسإلا خويش نكلو  olىلع ةرطيسلا مهل  

 مهيلع تسلو» دابعلا ىلع رطيسمب هسفن نيملسملا لوسر نكي ملو دابعلا رئامض

 الو مويلا عضي مل مالسإلا نأ اوكردي نأ مهب ردجأ ناك خويشلا ءالؤه ..«رطيسمب

 ناك ..ابهذم ةيعويشلا قنتعا دق نادوسلا بابش نم اضعب OY عضي ملو ..سمألا
 لالحنالاو داسفلا نم اهيشغ ام اهيشغ دق هذه مالسالا راد نأ اوكردي نأ مهيلع

 Ligh gyal ىلع ارفضي نأ یلک ا ادع نأ موي عيت Pll ody Vol منكن
 نع ناطلسلا اودري نأ نع اوزجع نأ موي مهلضفبو ..رصعلا ىضتقم مثالي هلعجي

 ..رئاج ناطلس دنع لاقت قح ةملك هللا دنع داهجلا لضفأ نأب نوفراعلا مهو هلالض

 امنإو تالاقوحلاو تالمسبلاب ال مالسالا نكر اومعدي نأ نع اوزجع نأ موي مهلضفبو

 نيهلا اورثآ نيذلا مهو كلذ اولعفي نأ مهل ىنأو ..عاجشلا filly ةنسحلا ةودقلاب

 .هللا نيد ىلإ ةروسجلا ةوعدلاب بعصلا بوكر ىلع ءارمألل ةحلاصلا ةوعدلاب

  بتكام رخآو رصقا  (دلولا اهيأ) هتلاسر ىف ىلازغلا مامإلا مالسإلا ةجح بتك

 PER وحل all حا ينك el نه ESP | PEDAL وهن عا ا هيك اهل

 مهتسلاجمو مهتيؤر نأل مهارتالو نيطالسلاو ءارمألا طلاخت الأ عدت امم» لوقي

 بضغي ىلاعت هللا نأل مهءاشو مهحدم كنع عد اهب تيلتبا ولو .ةميظع ةفآ مهتطلاخمو

 ...«هضرأ ىف هللا ىصعي نأ بحأ دقف مهئاقب لوطل اعد نمو .ملاظلاو قسافلا حدم اذإ

 .هضرأ ىف هللا اوصعو ريمألا سانلا عاطأ ءالجألا خويشلا لضفب اذكهو

 رشعلا اهتاونس ىف شيعت تلظ دق دالبلا هذه نأ ءالؤه مالسإلا خويش فرعي الوأ

 تلعج ايرح ..ىنادلاو ىصاقملا اهفرعي ىربك ىوف اهدوقت ةرئاج ةيبيلص ايرح ةيضأاملا

 ريثألا مهبابش ءامدب نودوجيو ..نوعقدملا مهو ريفولا لاملا نوقفني دالبلا هذه ىملسم



 نأكو غارفلا ىف نيمهاسلاو تمضلاب نيذئاللا مهخويش ىلإ نوتفتليو .نولقألا مهو

 ىف مالسإلا خويش ىرأ نأ لجخأل ىننأ هللا ملع ..ةواشغ مهنويع ىفو رقو مهناذآ ىلع

 اهتوريسي الو :قيفص بلاطل لسف ثيدح ىلع ارهاظت بكاوملا نوريسي نادوسلا

 ىف ةرئاجلا ةيبيلصلا بورحلا هذه ىذغت ىتلا ىربكلا ىوقلا هلعفت ام ىلع اجاجتحا

 هللا مكاهنيال» همكحو مالسالا دودح مهريغ لبق نوكردي نيدلا مهو نادوسلا بونج

 مهيلإ اوطسقتو مهوربت نأ مكرايد نم مكوجرخي ملو نيدلا ىف مكولتاقي مل نيذلا نع

 نم مكوجرخأو نيدلا .ىف مكولتاف نيذلا نع هللا مكاهني امنإ .نيطسقملا بحي هللا نإ

 .«نوملاظلا مه كئلوأف مهلوتي نمو مهولوت نأ مكجارخا ىلع اورهاظو مكرايد

 نيرماغملا ةالولا تدهش ..رشعلا تاونسلا كلت ارهد  قحلا ميأو  تناكو ..

 ةسيبح انخويش تاوصأ تلظف نيلماعلا قرعو نيملسملا دك نم اونتغاو اورثآ نيذلا

 ديشرلا مامهلا خيشلا كلذ توص قلطنا امك هنلعتو هنيبت مالسإلا ىأرب قلطنت مل

 حيبي امكح تدهشو ..«صل وهف رقتفي ملو ءاضقلا ىلو نم» :لوقيل ىعفاشلا مامإلا

 انخويش نأ الإ قالما ىف مالسإلا ةمأ شيعتل نيملسملا لاومأ راكتحا jolt ضعبل

 دمحم هددح امك مالسإلا مكحب ةعفتنملا ةناطبلاو ملاظلا ناطلسلا اوهباجي نأ «اوبأ»

 لافت هللا م مري نقف الخلا هن cial BER و لاد نب

 . ( كلم

 لوسرلا ثيداحأ اوأرق نيذلا مهو مهتاوصأ تسبحناو مالسالا خويش تمص

 نبا هاور امك ءريضنلا دمحم لوق اوأرق اميف اوأرق نيذلا مهو .اهحيحصو اهدنسم

 .«ران نم ماجلب اموجلم ةمايقلا موي ىتأ الإ همتكيف املع ظفحي لجر نم ام» :هجام

 ةديشرلا ةدايقلاو مالسالا

 ةيخيراتلا ةفدصلا of ةلودلا ىتأت نأ ىفكي الف ..ةعامجوأ درفل كلمب سيل مالسإلا نإ

 :مهنظب وه نظيو ؛سانلا ضعب نظيف نيدلا رومأ ىف ةرادصلا ناكم هيلوت لجرب ثاريملا وأ

 ..نيكملا هلل هضرأ ىلع الظو «نينمؤملا ىلع ايلاوو ؛نيدهتجملل اريبك ىحضأ دق هنأ
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 ىف مالسإلا زاربا ىلع لمعلاب نولوقي نيذلا مهو نيملسملا ناوخألا نأ تننظ دقو
 نم رفنلا اذه دييأت ىف اوري نل مهنأ تنثظ .ءرصعلا بسانت ىتلا ةليقصلا هتروص

 نيذلا مهو اذه تننظ ..احبر مهترزاؤم ىف اوري نلو ابسكم نييديلقتلا نيدلا خويش

 ءاطخأل ايتفم نوكي نأ نم هعنمي مل هل هللارفغ  ىغارملا اوا

 .قوراف نوعلملا

 نب خيشلا دنع الإ دنس نم اهل دجت مل سنوت ىف نيملسملل راطقالا ةحابإ نأو

 مهتبراح نأ موي  نيملسملا ناوخألا رفكب ءاتفالا نأو ..ةيسنوتلا رايدلا ىتفم روشاع

 .فيرشلا رهزألا خيش جات نمحرلا دبع خيشلأ هب لاف Leal  ةلودلا

 نأو ..مالسالا ىف ةينابهرال نأ اهعم اوفرعيو ...سانلا اهفرعي نأ بجي قئاقح هذه

 الو نيدلل امهف رثكأ مهنم لعجتال نيملسملا خويش ضعبل ةلودلا اهحنمت ىتلا باقلألا

 .مهيلع مهدامتعاو :مهب مهناميإو «مهخويشل سانلا عابتاف ..هللا دودحل اًكاردا مهردقأ

 درو قحلا لوق ىف مهتعاجشو مهايندو مهنيد رومأب خويشلا ءالؤه ale هررقي امنإ

 محر .مهملع مهعم نوهيو نونوهسيف ايندلا لهأل مهملع نولذبي نيذلا امأ ..لطابلا

 هلهأ دنع هوعضوو ملعلا اوناص ملعلا لهأ نأ ول» لاق نيح دوعسم نب هللا دبع هللا

 ىلع اوناهف مهايند نم اولانيل ايندلا لهأل هولذب مهنكلو ...مهنامز لهأ هب اوداسل

izle 

 [Lei مهجهانم اوجهنو مهيدهب اوراسو نوملسملا مهب دتعا نيذلا مالسإلا ءاملع نإ

 اوصتقا ..الثمو اميقو ةديقع مالسإلا ةيار اوعفر نيذلا ءاملعلا نم طهرلا كلذ مه

 اولاقو ..ةداجلا ىلإ ئطخملا ناطلسلا اودرو ..رئاجلا مكاحلا دنع نيملسملا قوقحل

 ديلتلا هخيرات ىف مالسإلا فرع دقل .مئال ةمول اهعم اوشخي مل ةراسج ىف هللا مكحب

 «جارخلاب» هثحي ملف لاومألا ةيابج ىف هيأر ديشرلا بلط .فسوي ىبأ لثم ةاضق

 كدلق دق دمحلا هللو هللا نإ» مكحلا بدأ ىف مكحلا نويعب هباتكل مدق امنإو بسحف

 .ريثك قلخل ىنبت تنأو تيسمأو باقعلا دشأ هباقعو باوثلا مظعأ هباوث ءاميظع ارمأ



 اذإ ناينبلا ثبلي سيلو مهزمأ كالوو مهب كالتبإو «مهيلع كنمتئاو هللا مهكاعرتسا دق

pub ole palرا  all ashy otب  Oلك  alia guaا ناار  
 ا veges pre ee | وخلا ىلإ

 دبعو رصم ىف هدبع دمحم لثم اخويش فراطلا هخيرات ىف مالسإلا دهشو

 قيرط ملاعم اوناك ..رئازجلا ىف سيداب نب ديمحلا دبعو ايروس ىف ىبكاوكلا نمحرلا

 مهيدهب اودتهاو سانلا مهعبتف ىنيدلا ريشبتلا ىف اجاهو اجارسو «ىنطولا لاضنلا ىف
 قحب اوحبصأف ..مهايندو مهنيد ىف ءةريرملا مهتبرجت نيملسملا ةمأ عم اوشاع مهنأل

Jase Bs DREIER, 

 ىف ىميهاربإلا ريشبلا خيشلا لثم الاجر رصاعملا هخيرات ىف مالسإلا دهشو

 اًنومضم ةينطولا ةروثلا ىطعأو ةيقيقحلا ةيروثلا هداعبأ ىف مالسإلل اعد رئازجلا

 .نيمأ لك هب دشرتساو لقاع لك ala اًيمالسإ اًيركف

Lotusةعاطو اًعمس هل لوقنل ءالؤه لثم دحاوب نادوسلا ءاملع . Lalنم فرعن نم  

 نأ مهل نآ نكلو ..نوؤاشيام اولوقي نأ رح ah نادوسلاو  مهقح نمف نادوسلا ءاملع

 نيد مالسإلاف .نوعدي اميفو مهيف ..نوؤاشي ام اولوقي نأ نيرخآلا قح نم نأ اوفرعي

 ..ءاملع ةئيه وأ ءسلجم وأ ؛:ةخيشم نيد سيلو هللا
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 .(x) بةي !!لولدم

 ۱۹۹۵ و 190" ينادوس

Y..وکلا دو  Lieيک  Jiaاو س ا ةناكست ااه نسل نوقف  

 نأ دوأ امنإو ..هجراعم ىف ةيسايسلا ةقيقحلا عيضت ىروتسد شاقن ىلإ فارصنالا

 نادوسلا روتسد راطا ىف ةيرحلل ىسايسلا نومضملا :عضاوتم لا ىمهف بسح ؛نيبأ

 ةمكاحلا بازحألا ميرحت طّقف سيل اذهل ىنعفدي ىذلاو ..هوضتراو سانلا هلبق ىذلا

 امنإو ..حابص JS روتسدلا اهب لدعي ىتلا ةنيهتسملا ةطاسبلا الو :نييعويشلا طاشنل

 امي ثبعلا ةحاباو نينطاوملا ءامد رادهاب ردصت ىتلا ةيفازجلا ماكحألل سانلا لوبق

 اهل ناك وأ  روتسداهل دلب ىف مهيديأ ىف نوناقلل سانلا ضعب لمح ینعی امم نوكلمي

 ..نوناقلا ةدايسب فرتعت دلب ىفو  روتسد

 لقتسملا نادوسلاروتسد

 ١101 ماع روتسد هرهوج یف وه مويلا نادوسلا هب مكحي ىذلا روتسدلا ..

 ىتادلا مكحلا روتسد وه ةبلاغلا هصوصن ىفو لب هرهوج ىف OV روتسدو ..تقؤملا

 ىلع تلح امدنع ثدح ىذلاو ..ةفورعملا هتنجلو ركيب ىلئاتس ىضاقلا هدعأ ىذلا

 روتسد لدعت نأ ةثالث ءاضعأ تمض ةنجل بازحألا تضوف نأ لالقتسالا ةمعن دالبلا

 موي ةنجللا تعمتجاف ..لبقتسملا نادوسلا حور عم ىشمتي اميك ىجنرفألا ىضاقلا

 ةثالث تاليدعت هيلع ترجأ نأ دعب تقؤملا روتسدلاب سانلا ىلع جرختل موي عضبو

 ةلاحاو ةدايسلا سلجمب هتنجلو ماعلا مكاحلا لادبتساك ةيلكشلا تاليدعتلا بناجب

 VAVO ةنس سرام ١؟ :مايألا )2(



 تايضتقم بسحءاضقلا سيئر وأ ةدايسلا سلجم وأ ءارزولا سيئر ىلإ امهتاطلس

 ةساردب ىنعملا صنلا وهو بونجلا رمأ لوانت دحاو اهيف ةثالثلا تاليدعتلاو ..لاحلا

 نكي مل ليدعتلا اذهو نادوسلل ىئاهنلا روتسدلا عضو دنع (نشيردفلا) عوضوم

 رارحألا بزح ةبغرل اًفيقحت عضو هنأ ذإ هيف لضف نم نادوسلا لامش بازحأل
Gok! La Lily... gieقلق د  pats ol jail! Lithلا  

 بتكم قاحلاب ىضاقلا صنلا ءاغلا وه امهيناثو ..ايلعلا مكاحملا ةاضقل ةاماحملاب

 لامش بازحأل نيليدعتلا نيذه ىف لضف الو ..ةيئاضقلا ةئيهلاب ماعلا ىضارألا لجسم

 ةئشانلا لدعلا ةرازوو ةيئاضقلا ةئيهلا نيب ىوقلا عارصب قلعتي امهرمأ نأ ذإ نادوسلا

 .روتسدلا ليدعت ىف اوكرتشا نيذلا ةثالثلا ءاضعألا دحأ اهموي ماعلا بئانلا ناكو -

 روتسد حلصأ وهو ركيب ىلئاتس روتسد نأ اهموي نادوسلا بازحأ تأر دقف نذإ

 روتسدلا اذه تضفر ىتلا بازحألا ىتح اهعيمج هتضترا ..لقتسملا نادوسلا مكحل

 یبرغ ..ىبرغ روتسد اذه ركيب ىلئاتس روتسدو ..لالقتسالا لبق ىتاذلا مكحلا دنع

 نادوسلا مكحت بازحألا تضمو ..ةيساسألا هتايطعم ىفو ؛هميهافم ىفو ؛هلكيه ىف

 لا يا دا ل دع ath ١ نهر عباسلا تدير phil اذهب
 مظعأ نوكيس بركلا كلذ نأ ىلع لدي الو ريشيال ربوتكأ دعب انكلس ىذلا قيرطلاو)

 .(رصاعملا نادوسلا خيرات ىف بوركلا

 ديدجلا مكحلا نع نوثدحتي سانلا اديو ىرسكعلا مكحلا ديبأ تس تاونس دعبو

 ريبعتلا ةيرح ؛عمجتلا ةيرح ..اهفرعن ةماع ئدابم لوح ثيدحلا رادو ...هروتسدو

 ىه اهلك هذهو ..دشار نطاوم لكل باختنالا قح ءءاضقلا لالقتسا ءةعماجلا لالقتسا

 ضعب اهموي تعفترا امدنعو ..ةييرغلا ةيناملربلا ةيطارقميدلل ةيساسألا ملاعملا

 ىف اهشيعتو لب ..ثلاثلا ملاعلا اهشيعي مكحلا ىف ةديدج براجت نإ لوقت تاوصألا

 ماظن ىلإ كلذب ريشأو  رئازجلاو اينيكو رصمك انتاراج ضعب ملاعلا اذه لخاد

 فرعتال رئازجلا نأو ...ةيطارقعيد تسيل رصم نأ انل ليق  دحاولا بزحلا
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 ديرذ انثأ لوقت ىرخأ تاوصأ تعفتراو ...ةيروتاتكدلا اهمكحت اناغ نأو ..ةيطارقميدلا

 نادوسلا نأ انل ليق بازحألا عيمج اهيف رهصنت ةيبعشلا ىوقلل ةدحوم ةهبج نادوسلل

 ةيطارقميدلا نأو مكحلا نم عونلا اذه لمتحي ال ةيسايسلا هتاليكشتو هلئابقو هفئاوطب

 ..هسفن ماظنلا دويق اهجلاعت بازحألا هذه ءاطخأ oly ..بازحألا ددعتب الإ ميقتستال

 ..«ةيرحلا نم ديزملاوه ةيرحلا ءاطخأل جالعلا نإ» وه اهرخآ سيل تايئاشنا ةيقبو

 ىطعت ىتلا ةيطارقميدلا دض اذه نإ ليق نيجيرخلل رئاود ءاشناب رفن ىدان امدنعو

 هاها ناك ا اد ۶ هح دفا لك

 ىلع تلمعو اهب تدانو ةمكاحلا بازحألا اهتضترا ىتلا ةيطارقميدلاف نذإ

 NS EIS ROE تود نس اينضحت

 مالسإللاو ..روتسدلا

 ىف یبرغ روتسد هبازحأ هتضتراو هتساس هاضترا ىذلا نادوسلا روتسد نإ انلق

 نأ بجي راطإلا اذه ىفو ملسم دلب نادوسلا نإ مويلا انل ليق نكلو ..هرهظمو هرهوج

 ..روتسدلا مهفي

 مزتلي ملضم دلب نادوسلا نأ امأ .امهل ثلاث ال نيرمأ نيب انه رايخلا نأ لوقأو

 نأب ؛قحب ءهيف ىضقي عرشلاف اذلو .دودحلاو تالماعملاو تادابعلا ىف مالسإلا ميلاعتب

 بناجبف) اجاوفأ هللا نيد ىف اولخدي ىتح نوكرشملا براحيو ..دترملا مد ردهي

 بعال دلجيو ..(بونجلا لاغدأ ىف راجشألاو راجحألا ةدبع مهرثكأ ام نييعويشلا

 امنإو ىبرغلا ىباختنالا موهفملا ساسأ ىلع ال ىروشلا مكح ماقيو ..رومخملاو رسيملا

 ..ىأرلا لهأ ىروش ىه مالسإلا ىف ىروشلاف ..مالسإلا هطتخأ ىذلا ساسألا ىلع

Lelyمهبر نيبو مهنيب ةديقع هنورشابي مالسإلا وه بلاغلا هلهأ نيد دلب نادوسلا نأ  

 اهددحيف ةماعلا مهتابجاوو مهقوقح امأ ..مهيوذو مهلهأ وحن ىدرفلا مهكولس فيكيو

 نم ةدروتسملا هيناوقو برغلا نم ةدروتسملا هماكحأو هصوصنب مئاقلا ىبرغلا روتسدلا

 .زيلجنإلا دالب ىف ىراصنلا وأ دنهلا دالب ىف سوجملا نيناوق



 هيطارقميدلاو ةيعويشلا

 :مكحلا ىلع ىرهقلا ءاليتسالاو نويعويشلا.١

 نوموقيسو ةيبرغلا ةيطارقميدلل ءادعأ رمألا عقاو ىف نيعويشلا نأب لئاق لاقو ...

 بلق ىلإ ةيمارلا ةيروثلا تالواحملاب دهشي مهخيراتو ..مكحلا ىلع اورطيس نإ اهئاغلاب

 .مكحلا ةمظنأ

 ىف ايساسأ ابناج لفغي قدصو ةحص نم هرهظم ىفام ىلع ثيدحلا اذهو ..

 ضفرت ةيعويشلا نأ اماق ..ديدجلا ديدحلاب سيل وهو ..ىطارةميدلا موهفملا
 بازحألا ددعت ضفرت اهنأ امأو ..ةقيقح هذهف مكحلل اجاهنم ةييرغلا ةيطارقميدلا

 ةيبلغألا ىلع زكتري ىذلا ماظنلا نأب لئاق ىأر هثعبم امنإو ..ةيرخم ةفسلف اهنأ هثعبم
 ةيرحلا حنميال نأ بجي  ةيروعشال ةيفطاع ةرطيس نع ال ely نيقي نع ةديؤم ةيبلغأ -

 ةاعد هب لوقي ىذلا ىأرلا وهو ..مهيأر وه اذه ..اهسفن ةيرحلا موصخ مهنأل هموصخل

eeاوسيل ثلاثلا ملاعلا زاب ىف ميلك و ودم اا واو  

 ىعويشلاو ىداملا ركفلا نيب دودحلا لصفن نأب ىضقتل ةنامألا نإف اذل :.نييعويشب

 رداصت نأ انل زاج نإف اذلو ..مكحلا ىف نويعويشلا هلبقي CON ىروتسدلا جهنملاو

 ال انلاب امف البقتسم مكحلا ىلع اورطيس نإ مهنم عقيسام رابتعاب نييعويشلا ةيرح

 بجي اجذومن رصم ىف مكحلا بولسأ ىف نوري نيذلا برعلا نييموقلا ةيرح رداصن

 تاحفص ىلع نوداني نيذلا نيديدعلا دارفألا ةيرح رداصنال انلابامو ..ىذتحي نأ

 .مكحلل ةليسو دحاولا بزحلا ماظن رايتخا بوجوب نادوسلا فحص

 اولعف امك مكحلا ىلع ءاليتسالل ةوقلا لامعتسا ىلإ نودمعيس نييعويشلا نأ امأو

 عضبل لافغا هيف لوق وهف نيثدحتملا ضعب ددر امبسح ىرخألا هللا دالب ضعب ىف

 ةيقرشلا ابوروأ ةيعويشك تسيل نادوسلا ىف ةيعويشلاف ..ةيساسأ ةيخيرات قئاقح
 تاميظنتو ..رمحأ شيجو ..ةيملاع برح بقع مكحلا ىلع اهؤاليتسا ele ىتلا
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 نيب مادستوبو اتلايك تادهاعمو ..ةيزانلل ةمواقملا ىف لاعف رودب تمهسأ ةيوق ةيعويش

 رمأ هقاطن ىف عضن نأ بجي ىخيرات عقاو اذه .. ذوفنلا قطانم ديدحتل نيرصتتنملا

 ةيعويشلاك تسيل نادوسلا ىف ةيعويشلاو ..ةوقلاب مكحلا ىلع ابوروأ ىعويش ءاليتسا

 تاكرحلل هل عزانم ال ىذلا دئاقلا وه ىعويشلا بزحلا ناك ثيح ةيقرشلا Lisl ىف

 :: ةينيضلا كنهلاو call „a لاخلا وه امك .:ةيردرختلا

 اهنيوكت مكحب ةيلقأ ..ةيلقأ بزح وهو ..ةوفص بزح ىنادوسلا ىعويشلا بزحلا نإ

 ثلاثلا ملاعلا ىفو ...اهراكفأ رشنل ىطارقميدلا راطإلا ىف لمعلا ريغ كلمتال اهتاقاطو

colsك هغو  le edeاه  eesك او  BS N UM WER dag Eeنق  

 ىيعويش سانلا دهش دنهلا ىفو ..قشمد نع LAL شادكب دلاخ سانلا دهش ىبرعلا نطولا

 اوقفتا دقق نويرظنلا مهتفسالف ىتحو ...تاباختنالا قيرط نع مكحلا ىلع نولوتسي الاريك

 لوصولا نييعويشلل نكمي لب اًيومد اقيرط نوكي نأ Lage ىغبني ال مكحلل قيرطلا نأ ىلع

 نيرشعلا رمتؤملا ىف فوشورخ باطخ كنودو ..ىبرغ ىطارقميد راطإ ىف مهتاياغ ىلإ

 ..رصاعملا ةيعوشلا خيرات ىف ةماه قارتفا ةطقن ناك ىذلا

 مهرودقم ىف نأ نويعويشلا نظ نإف سوال وأ ايراغلبب سيل نذإ نادوسلاف

 اوحضال هديلاقتو هفئاوطو هلئابقب نادوسلا ىف هتسراممو ارهق مكحلا ىلع ءاليتسالا

 اوحضال اذه نولعافل نييعويشلا نأ سانلا ضعب نظ نإو ..ىريدقت ىف نيلوبخم

 .:یداقتغا ىف اجذس ءاهلب

 :ةيعويشلاو ةيطارقميدلا نيب شياعتلا 1

 ىلع ءاضقلا نم دب الف اذلو ناشياعتتال ةيعويشلاو ةيطارقميدلا نأب لوقلاو

 ..ديدجلا لوقلاب سيل لوقلا اذه ..البقتسم اهرطخ نم اًفوخ ميظنتك ةيعويشلا
 ..اهسفن ةيبرغلا ةيطارقميدلا رهوج عم ضراعتي هنأل دودرم لوق هنكلو

 ىدحإ ىف قننيد دروللا عيلضلا اهيتوناقو ملاعلا اهيضاف ايناطيرب ىف هب لاق

 ةيرحلا) ناونع تحت تانيسمخلا فصتنم ىف ردص بيتك ىف ترشن ىتلا هتارضاحم



 .مهتايرح ةسراممب نييعويشلل حامسلا مدعب هثيدح ىف قننيد بلاطو ..(نوناقلا تخت

 هثيدح مهتأو قننيد ىلع ايندلا ةرئاث تراثو ..رشبلا ةيقبل اهوقب' امل اورصتنا ول مهنأل

 دقفل اذه برغلا لعف ولف .ةيبرغلا ةيطارقميدلل ةيساسألا ميقلا لكل مدهلابو ةيشافلاب
 ال ةيعويشلا نأ لوقلا برغلا عظتسي ملف ..نييعويشلا اهب عراقي ىتلا ةديحولا ةجحلا

 زبخلاب سيل» لوقي لازامو ناك هنكلو ..ةايحلا تايرورضو ءاسكلاو ءاذغلا سانلل رفوت

 ارتلجنا ةاضق نيب نوكي نأ نم تبجعت دف ةينافيلا نويبرتلا .ةفيحص نأ لب ««هدحو

 فورعملا ىلامعلا نوناقلا اضيأ هيلع لمحو ..ىأرلا اذه لثمب ىداني نم ةيطارقميدلا

 ىأرلا اذهب لاقو ..(تادروللا سلجم سيئر رندراق دروللا نآلا حبصأ ىذلاو) رندراق

 ردص لوقلا اذه ءوض ىلعو ..ةيلارديفلا ةموكحلل نوينوناقلا نوراشتسملا اكيرمأ ىف

 نييعويشلا عسج عقوي نأب ىضقي ىذلاو نامورت دهع ىف (ءالولا عيقوت) نوناق

 مظعالو اهيف نوئلعي كوكص ىلع اكيرمأل ىداعملا طاشنلاب نيمهتملا نم مهريغو
 وهو ١56٠ .ماعل ىكيرمألا مادهلا طاشنلا نوناق هبقعأو ..اهريغ نوذ ةدحتملا تايالولل

 هرابتعاب لدغلا ةرازو ىدل ىعويشلا بزحلا ليجست بوجو ىلع صني ىذلا نوناقلا

 ةيعويشلا ةبقارم نوناقو ..ثمس نوناقو ..اكيرمأل ايداعم طاشن رشابي اميظنت
 ليجستب هعم ةنواعتملا تاهبجلاب اهنومسي امو ىعويشلا بزحلا مزلي ىذلا 1904ماعل

 بزحلا لح ىلع مدقت مل نيناوقلا هذه لك نأ الإ ..مهليومت زداصمو مهتداق ءامنمأ

 ايلغلا ةمكحملا رارقو ..ىروتسد ريغ لمعل اذهك المع نأب عرشملا كاردإل ىعويشلا

 ةيضقلا ىف ۱۹١١ ماع ىف اهزارقو لب ..اذه ديؤي لوألا ىلاقم ىف هيلإ ترشأ ىذلا

 وضع رشع ةعبرأ اهيف مهتا ىتلا (ةدحتملا تايالولا دض ستيي) ةفورعملا ةيروتسدلا

 مهدقعل مكحلا ماظن بلق ةلواجمب اينروفيلاكب ىعويشلا بزحلا ءاضعأ نم

 ةيئادتبالا ةمكحملا تضق دقف .هدييأت ىف حضوال لامعلل مهتراثإو تاعامتجالا

 تضفر ايلعلا ةمكحملا نأ الإ ارالود فالآ ٠١ مهنم لك ميرغتو تاونس ةسمخ مهنجسب

 دض تائفلا ةراثا وه سيل نوناقلا همرحي ىذلا يعويشلا لمعلا نإ اهلوقب رارقلا
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 ةوقلاب مكحلل لوصولل ةلواحم وه امنإو (AS راكفأ رشن الو ؛ةمئاقلا بازحألا

 نطاوملل لفكي روتسدلا نإف اذه ادع اميف امأ .. ةلماكتم ةطخ نف رهقلاو باهرالاو

 .نيناوقلا اهيفلتال ةيساسأ تايرح ايكيلوثاك مأ ناك ايعويش ىكيرمألا

 دالب ىف ..معألا اهدالب بلاغ ىف ةلماع ةيعويش بازحأ ةيبرغلا ابوروأ ىفو

 ربكأ ثيح ايلاطيا ىفو ..اسنرف ىف ..ايناطيرب ىف ..ةئطاولا ىضارألا ىف ..لامشلا

 تغلأ ىتلا ةديحولا ةيبوروألا دالبلاو ..ىتيفوسلا بزحلا دعب ىبوروأ ىعويش بزح

 دّمف لاغتربلاو اينابسأ امأ ءايناملأو نانويلاو لاغتربلاو اينابسأ ىه ةيعويشلا بازحألا

 ةلاح ىف شيعت دلب ىهف ايناملأ Lely .:ىذتحي لثمب اتسيلو ..اهعيمج بازحألا اتيغلا

 نم جنت مل اذه لك نم .مغرلابو :٠ نويعويشلا هيلع رطيسي اهفضنو مويلا in برخ
 نانويلا امأو ..ىعويشلا طاشنلل اهميرحتب ءالجن ةنعط ةيطارقميدلا نعطب ماهتالا

 لخدتب الإ هتنت مل سوكرام اهداق ةيماد ةيلهأ ةروث دعب ىعويشلا اهيزح تغلأ دقف

 دض ةيراض ةدراطم ةلمح لحلا اذه بقعأ دقو ..ةدحتملا ممألا طسوتو برغلا شويج

 ىف كشالو ..هنجس ىف خسفتي نآلا ىتح لازام مهضعبو ماظنلل ةضهانملا ىوقلا لك

 لخاد ىف توف لكيامو ىاوكورب رنف اهداق ىتلا ةمخضلا ةلمحلا نوركذي نيريثكلا نأ

 دروللا ةموكح نابإ لامعلا باون نم مخض .ددع امهبناجبو ىناطيربلا مومعلا سلجم
 حارس قلطي ملام ايناطيرب ةرايزب نانويلا كلمل حامسلا مدعب ةلودلا نيبلاطم مويه

 . دافصألا تحت نوحزري اولازامو تانيعبرألا برح دعب اولقتعا نيذلا رارحألا تارشع





  Firatهوي ۶

 ثتلاتلام لاعلاو

 نوكن نأ انسفنأل ديرنال انكلو ةيطارقميدلا لبقن اننأ نادوسلا ةساس ضعب لوتي

 نكلو ..رصمب لاثمألا برضتو ..ىعويش بزح مايقب حمسي ىذلا ديحولا ملسملا دلبلا

 ملو اهعيمج بازحألا تغلأ امنإو ىعويشلا بزحلا غلت مل دالبلا هذه نأ نوسني سانلا

 امنإو نينطاوملا رعاشم ىلع ذاوحتسالا ىلع اهنم ردقأ هنأل ىعويشلا ميظنتلا براحت
 ةكرعم  لاحلا عقاو بسح  ةدحاولا اهتهبج وأ دحاولا اهيزحب ضوخت تناك اهنأل

 اتبحص ناتيساسأ ناتقيقح ةمثف نذإ ..اماصفنا فصلا اهعم لمتحي ال ريمعتو ريرحت

 ةدحو اهلوأ ..رئازجلاو ايروسو رصمك ثلاثلا ملاعلا دالب ضعب ىف ةيعويشلا ةبراحم
TEE |نك  TEENاهيا يعل ولا  EU,تلا ةلفاشلا ا ىف فيلا  

 تسيكلا SL DE OR SE ere دعا ولا تكلا اه اهنا ول حوض

 عفر ةزع مالسالل ديعتو ؛نوطبارملا هساسأ ىسرأ ادجم برعلل درت ىبرعلا هيرغم ىف هللا

 Jad Lol رصم ىف نييعويشلا طاشن براح ىذلا رصانلا دبعو ..عفان نب ةبقع اهتيار
 ىتلا مهتمارك دادرتسال ىربكلا مهتكرعم برغملا fal عم حراقلا داوجلاك ضوخي وهو اذه

 دادرتسال قرشملا لهأ عم براحيو ..نامزلا نم نرقلا فصنو اًئرق ةجنرفلا اهلذأ

 ىف لالتحالا دعاوق اهكهتنت ىتلا مهضرأ ةيامحو ؛بونجلاو جيلخلا ىف ةبولسملا مهقازرأ
 ىدنهلا طيحملا ىفافح ىلع مهناكرأ ديطوت ىف نيملسملا رزاؤيو ..نازف ءارحصو ةلجد

 ىهدبو ..ايريجين ىف روركت لابج حوفس ىلعو sled ىف رجينلا فافضو .لاموصلا ىف



 .ماسقنالا تاوعد دض ةدناسملاو لماكلا دييأتلا ءامعزلا نم طمنلا اذه لثم دجي نأ

 idl Sind dea plies Utes. tea et eal ءاول lia اننا اي ودعت

 ..لدعلاو ةيافكلا عمتجم قيقحتل نيدلا هل نيصلخم نيدهاج اوعس املاطو ..ىيرعلا

 ةيبعشلا ةدارالاو ..نائربلا

 ید Ny so ا وه puny Aal ا ليف LLL all SL yds Sl ءاجو د
 دودرم لوقلا اذهو ..حئاول نم اهل قوريامو ؛نيناوق نم ءاشتام ردصت نأ اهرودقم

ot ayلاحلا ناك  U faseناك  deel od ULLةو دلا ةيقازتلا  div lad 

 اذه مهريبعت نوكي نأ بجي ةمألا ةئيشم نع نوربعي نيذلا ناملربلا ءاضعاف .:مكاحملا

 رزقت نأ  لوقلا اذه قطنم قفو  زاجلف Vy ...ةمألا هتضترا ىذلا روتسدلا راطإ ىف

 .. اهرصانتال ىتلا فحصلا عيمج ليطعت ةيبلغألا كلمت ىتلا بازحألل ةيبلغألا

SEN ريع محلا هاون ةناععم ورق هك نادويسلا ناتون قام cial 

 ديرأ الو ةبرجتلا شعأ مل انأف ..رذح ىف سانلا هيلإ رظني نأ. بجي لوقف هب تطاحأ
 ديرأ الو ..رشتنم عاعرو جماه جمه مه امنإ اوعمتجا نيذلا نأب نيلئاقلا عم لوقأ نأ

 اوركذتي نأ سانلا نم ديرأ امنأو ..ةهجولا كلت مهتهجو دق ةيفخ ىوق نأ لوقأ نأ

 طغضلا لظ تحت اهنع ربعيال بعشلا ةئيشمو .ةمألا ةدازإف ..هبراجتب اوظعتيو خيراتلا

  56.باهرالا طوس

 امهم ةيكيناكيملا تايبلغألا اهذختت ىتلا تارارقلا نأ اوركذتي نأ سانتا نم ديرأ

 ىهو «حبصت دقو ..ةيروتسدلا تارارقلاب امود تسيل ةينامربلا تايلكشلل اهمازتلا ناك
 وحن ىلوألا ةوطخلا ىه ءاهتئيشم نع اًريبعت ةمألا مساب تذختا ىتلا تارارقلا

 ىتلا بكاوملا نأ اوركذتي نأ سانلا نم ديرأو ..اهتدارإ ليطعتو ةمألا ةيرح ةدزاصم

 عفاودلاب قلطنت وأ ..ىعاولا ساسحالا نع ربعت ىتلا بكاوملاب امود تسيل ىجزت

 نيذلا حلاصم الإ مدختال ةلعتفم ةراثإ ةديلو بكاوملا هذه تناكام اريثكف ..ةيتاذلا

 ..سيلاوكلا ءارو طويخلا نوكرحي
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 هسياهنلا

 عم نثياعتنال اننأل هضفرن دحلم ىدام ركف رمأ رمألا نكي مل نإ ةياهنلا ىفو ...

 نم مغرلاب تدسف دق ةمألا قالخاف GUST رمأ رمألا نكي مل نإو ...داحلالاو ةيداملا

 رطخلا اهددهتي ةيطارش ميد رمأ رمألا نكي مل ناو. هر ciel رايكم
 مل نإو ..نييعويشلا عم اهعيمج شياعتت اهرثأ ىفتقن ىتلا تايطارقميدلاف ىعويشلا

 ,Luna نقش ع لا cole ىلا كانيسرسلا Listy st SY دكت pal وا 3

 اوذختا نأ موي مهوذح وذحن نأ انضفرو «دحاولا بزحلاب اولاق agus مهب ءادتقالا

 ..لمعلل Lay pb ىكارتش N جهنم

 ؟نذإ وه امف كاذ الو اذه ال رمألا نكي مل نإ ةياهنلا ىف معن

 ةملظملا ةراقلاب اهنومسي اوناكام رمغ ىذلا ديدجلا حورلا نأب لوقلا تفلسأ دقل

 ىلإ ءاطمشلا بازحألا تنطفو ..ضقنيل زفحتف نادوسلا بابش ىلإ هقيرط ung دق

 ىضرت اهّلغ ةيطارقميدلاو ةيكارتشالا قيخاسمب اههجو غبص ىلإ تدمعف رطخلا
 لكيهلا ىلع ءاقبالاو ..ةميدقلا ةدايقلا ىلع ءاقبالا غم تغبص ..ديدجلا بطاخلا

 قاثيمف ..ةتفالب سيل ىسايسلا ركفلا نأ ءالجألا ءامعزلا كردي ملو .:ميدقلا ىيزحلا

 سلج ىذلا لامج هريس طخ ددح دق  نوريثكلا هعضو ىف كراش نإو  رصانلا دبع

 duo las ىلع Sigal sas ادنب هشفاني ةلماعلا بعشلا ىوق رمتؤم ىف لاوطلا مايألا

 هيزح راصنأ هل اهدعأ ةرستبم ةرصتخم ةلاسرب نكت مل اموركن راكفأو ..اًدحاو ادحاو

 ىف ةبلطلا مايأ نم اهل وعدي لجرلا ناك ةلماش هتفسلف تناك امنإو نوقيل ةعماج ىف

 ىماوك هيف مهل ردصي نأ نود ماع اناغ لهأ ىلع ىضميالو ءاينافلسنبو رتسشنام

 هب مكحت ىذلا سلبارط قاثيمو .. قيرطلا حضويو ريسلا طخ ددحي اًملؤم اموركن
 ةداق سلج ةحقنم اًراكفأ ناك امنإو رئازجلا وركفم هدعأ ثحبب نكي مل رئازجلا

 نم اهيلإ نوفيضي سلبارط رمتؤمو ماموسلا رمتؤم ىف اهنوشقاني اعيمج رئازجلا
 ..نوشيعي ىدلا مهعفاو نم ةدمتسملا مهبراجت



 جمارنلاو قيثاوملا كلت مهضعب أرقي مل ساناب تتأ دقف نادوسلا بازحأ امأ

 مهعضو مكحب ةرادصلا مهتدلقف اهب ناميإلا نع كيهان مهل تفيص ىتلا ةديدجلا

 قلخ - نايحألا نم ريثكلا ىف  مهلهؤي نأ نود ىفئاطلا وأ ىلبقلا مهذوفن وأ :ىرسألا

 ..ةرادص رکرم نم هولتحا u ةءافك وأ

gr 







 (*) .تادوسلا

 مدعلاو سأيلا نيب

“a~ 

 تاذ تناك هاصقأ ىلإ هاصقا نم ىبرعلا نايكلا تزه ىتلا ةيضاملا رهشألا ثادحأ

 ةلازإ ىف ..ةيبرعلا ةمألا عم ىئاقلتلا فطاعتلا ىف اهتلالد :نادوسلا ىف ةصاخ ةلالد

 ٠ عم ةدايقلا بواجت ىف ..ةيجراخلا نادوسلا ةسايس ىلع نار ىذلا ةيبلسلا أدص

 ..بواجتلا نوكيام قدصأك بعشلا

 اهمويو .ةيلخادلا اندالب ثادحاب لغاش لغش ىف نحنو ةريخألا رهشألا ثادحأ تءاج

 قزن طيحم ىف ib] اًبكرم انل ادب  دعبلا ىلع نم هثادحأ عباتن نحنو  نادوسلا انل ادب
 لوح نادوسلا لهأ شاقن دعبلا ىلع نم عباتن انك ..نورماغم نوحالم هدوقي أقرملا ىصع

 ةسايسلا لهأ شاقن نم هفحص ىف روديام عباتن ..مئاقلا مهمكح لوحو ..مئادلا مهروتسد

 ةحق نم هيف شراهت نأ ريغ LIL ضئاقنلا ءارعش نم شراهتب ءرملا هركذي شاقن وهو
 كلذ عباتن انك ..ليلقلا لقأ هتيشاح ةماخرو مهظفل ةلازج نم هيف سيلو ريثكلا نييضئاقنلا

 مل ىتلا مهنم ةلقلا وأ ءاقدصألا لئاسر ىتأت مث دعبلا ىلع نم موطرخلا ىف رودي ىذلا

 وأ «ةبقاعيلا» ةيدنأ ىف ةيناملعلاو ةيمالسإلاو ةيناملربلاو ةيسائرلا لوح ةجاجللا اهلغشت

 سفنلا ديزي Leif انلصي ىذلا ليلقلا اذه ناكو ..باحصلا ركذ نع  مهتاناح ىف لقأل

 قيدص ..مهبتسم قلق نمو ةلتاق ةريح نم ةوفصلا نادجو ىف لمتعي ام روصي هنأل اماليا

 نب ةرتنع سراوفلا ىبأ ةعاجش ىف نوكي نأ دبال نادوسلا ىف شيعي ىذلا نإ ..لوقي بتك

 :ناقوط ىودف عم ددری بتك ناث قيدصو ..دادش

 VATA ةنس رياني ۲ :مایألا ()



 .«بابضلا بابض ىف نحن ثيح نوقاب نحن»

 ىسفنب ىأنأ نأب حصنلا ىنضحمي نأ الأ ىبأ ثلاث قيدصو .باوج ريغب لاؤس انأك
 3 gis ولا ينك يالا ya all oles - Glopudl) ىه ةكلوعلاو ا نع
 :ةعراب ةيرعاش

 نم  زيزعلا اهيأ كذيعأ انأو  توملا اونمدأ سانأ نحنف ابوروأ ىف تنأ ثيح قبإ

 عبتو ..ةثيبخلا ضرألا هذه ىلإ ىبرعلا حتفلا انب ءاج دقل ..لاتقلا نينحلا اذه لثم

 .بارسلا مهلضأف نادوسلا ءارحص ىف بحاشلا ملسلا ىلإ مهلاجع بارعألا انؤابآ

 مدعلاو سأيلا ريغ تبنت سيلو ةبذاك نادوسلا ىف علطت سمشلاف
 هدب اسماط ارفقو فحي اسأك هدباكأاعاقفرجضفلااهراثأ

 ..ابوروأو اكيرمأ ىف حيزن انأو ىسفن راطقأ سفنلا راطقأ مؤاشتلا كلميو

 ناويد تافد ىف ىتاذ سرغأ نأب ةريخألا تاونسلا ىف لعفأ نأ تدتعا امك هفرصاق

 :عزجلا موبو :حفسلا ةليل فيرشب سيل ىفيرشو ..هاوهأ قيدص وهف ..ىضرلا فيرشلا
 راهنت ةقماسلا مالسإلا ةراضح ىريل شاع ىذلا فيرشلاوه لب ...فيحلا ىلايلو

 ةيسابعلا ةلودلا ماكح نم ءاهلبلاو نيرماغملا دي ىلع مدهني ليثالا برعلا دجم ىريو

ASLىلع ةرافسلا هولوو ..اهابأف نيبلاطلا ىلع ةباقنلا هودلق ..مهنع هسفنب ىأنيف  

 ىتلا قارعلا ضرأ نع اديعب هرصبب درشو ..اهضفرف ةكم ىلإ مظعألا جيجحلا سأر

 ربع اديعب هرصبب درش  ىدالب لهأ ضعبب ىنركذي  قمحأ لفاغ مكاح ..عئاطلا اهثول
 :دشني وهو رصم ىلإ ماشلا ءاديب

 ىسمح فناو مراص لوقم gues ناوهلا ىلع ىماقم ام

 ىشحورئاط شارامك ميضلا ىلع ىب قلحم داؤفو

 ىولعلاةفيلخلارصمبو ىداعألا دالب ىف ىذلا سبلا
 ىصقلا ديعبلا ىتماس اذإ ىالوم هالومو ىبأ هوبأ نم

 ىسلعو دمحم سائلا ديس هقرعب ىقرع تفل

 ىر عقنلا كلذب ىماواو زصعوجلا كلدب ىلذ نإ
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 اهوجرن ىتلا ةيلستلاو ..توقوم ءازع وه امنإ هدشنن ىذلا ءازعلا نأ رمألا عفاوو

 اهنأل .. دوجو اهنأل ..اهنم ST„ ةقيقحلاف .. اذه ىف ةحاشمالو ..ةرباع ةيلست ىه امنإ

 نأ لبق ىرطف نادجو اهنأل ..اندرأ نإو اكاكف هنم كلمنال خيراتلاب ىوضع طابترا

 BES EA نضام te كلفت نس لآ ةيناوهولا هدهو ان رايتخا [مازكلا نوكت

 اهتايح رهاظمو .ةييرغلا ةنيدملا ءاوضأ Lis مهراصبأ تشعأ نم دنع الإ انسيساحأ

 ابوروأ ىف نوحيزن تلق امك  نحنو امود ددرن انلعجت ىتلا ىه ىهو ...ةيهاللا

Raper 

 لاس مصاوعلا لهأ نع ىنإف اهلهأو ىنع دادغب تلأس ىتم
 لايرج ءابهص خركلا ءام نأ ولو ابرشم عجنأ ناك ىدالب ءامو

 JUN كناكسل معنيلف رهدلا نم قباس كب ىنتاف نإ ىنطو ايف

 حبصت مل دالبلا ناب نيمئاشتملل لوقتل تءاج ..ةريخألا رهشألا ثادحأ تءاج مث

 نيب نوريخلاو ..ريبك ريبك نادوسلا بعش ..اروغ اهؤام حبصي ملو ءاقلز !ديعص دعب
 بيرثتالو ..ةبيصملا نوكت امدنع ةدايقلا تاعبت لمحت ىلع نورداق  مهتلف ىلع  هتداف

 ةرثك كبجعأ ولو بيطلاو ثيبخلا ىوتسي ال لق ....ليلق نيريخلا ددع نوكي نأ ىف

 :رارصالاو .ةانألاب ىلحتت نأ ديرتال  هاترسحاو  ةريخلا ةلقلا نكلو .ثيبخلا

 ..اهب الإ ةدايرلا زوجتالو اهنودب ةدايقلا ميقتستال تافص ىهو ..ةرباتملاو

 هدرم باحصاي انمؤاشت ثعبمو ..ناونص مازهنالاو مؤاشتلاف نذإ مؤاشتلل ناكمال

 نمو .دهج ريبك ريغب اهلان ةدايقلا لان نم ..اصيخر الهس ناك هانلنام عيمج نأ
 اميف  انثدحي خيراتلاو ..قلخ الو ملع اهل هلهؤي نأ نود اهلتحا ةرادصلا لتحا

 ةدارإلا لطعي ..ممهلا طبثي ..لايخلا لتقي Leif ةصيخر ىلاعملا نايتا ناب - ثدحي

 بعصلا ىف العلا بعص نأب اوكردأل بيطلا ابأ سانلا أرق ولو ..ةايحلا ئدصي

 دكؤي نأ نادوسلا بعشل حيتتل ةليلقلا رهشألا ثادحأ تءاج sal .لهسلا ىف لهسلاو

 هتموكح تباجتساو ..هنادجوو هثارتو هخيرات هدعأ ىذلا عضوملا ىف هناكمو هرود



 اعبات تناك نأ دعب نم هتموكح تباجتسا ..قحلا لوقب ضقت ةيملعلا ةنامألاو اهموي

 ثدحتي اهسيئر تعمسو تدهش دقو ..ممألا سلاجم ىف اهتوص عفتراو :.ايخارتم

 ss مخ ره geek SINE LET نسيم | ءاظفللا رو

 081 5315| كلذ Milnes هبط as„ نأ plantas Lid of gf ا allg ياعسل

 ةقالطنا نإ ءاقدصألا ضعبل اهموي تلقو ..دعاولا اهلبقتسم وحن قالطنالا نم

 ميشه وه امنإ ..ىركفلا حاتفنالاو ىروثلا دملا اذه نأ انيسنتال نأ بجي هذه مويلا

 ..لمع بولسأو اريكفتو اجهنم حبصي مل نإو ..ةديشر ةيسايس ةيعوأ هيوتحت مل نإ

 اهب طيحي ..دساف راطا ىف لمعت امنإ. تناك امنيأ  ةريخلاو ةلقلاو اميس

 نمو ايندلا لمع نم نوغرافلا نويبلسلا اهب طيحيو ..عاخنلا ودقاف نويمازهنالا

 ..ةيتاذلا مهتاقاط ىف ةقثلا وميدع ةوخرلا بكرلا ووذ اهب طيحيو .. ةرخآلا لمع

 ملو ةينطولا اهتبرتب اهطبرت ةجيشو لك تدقف ىتلا ةيفاقثلا خاسمالا اهب طيحتو
 اح Lola فركذ اذه نتاج Bull loll Ares هوم Sy quo الإ قمت

 نب ةفيذح روسجلا لضانملاو ؛تناقلا ملسملا تركذ ..هللا لوسر باجصأ نم

 ةمأو هللا نيد ىلع ىشخي ىذلا رذحلا لؤاست الئاستم هللا لوسر ىلإ ءاج ..ناميلا

 :لوقيل ةفيذح ءاج ..رصن نم تممحام عم كلاهتلا نم دمحم

 اذه دعب لهف ريخلا اذهب هللا انءاجف رشو ةيلهاج ىف انك sal هللا لوسراي» ...

 ة«رش نم ريخلا

 معن :لاق

 .نخد هيفو معن :لاق

 ؟هنخ دامو :لاق

 .ركنتو مهنم فرعت .ىيده ريغب نودتهيو ىتنس ريغب نونتسي موق :لاف

 ةرش نم ريخلا كلذ دعب لهو :لاف

 .اهيف هوفذق اهيلا مهباجأ نم منهج باوبأ ىلع ةاعد معن :لاق
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 ةكلذ ىنكردأ نإ ىنرمأت امف هللا لوسراي :لاق

 .مهمامإو نيملسملا ةعامج مزلت :لاق

 ؟مامإ الو ةعامج مهل نكي مل نإف :لاق

 تنأو توملا ككردي ىتح ةرجش لصأ ىلع ضعت نأ ولو اهلك قرفلا كلت لزتعت :لاق

 .كلذ ىلع

 .el دحأل اذه قووذلا ىلجتلا ةرفف ةادغ ارياه نادوسلا نلإ تدعو ود

 ريغ ةوفصلا دنع ىقالتال ةديرعلا كلت نأ سفنلا ىف ىسألا ديزيو ...ركنأو اهنم

 هبشأ ةبساحملاو ىسايسلا دقنلا لعجي امم ءرمسلا سلاجم ىف نينألاو تارفزلا

 نأ ديرنال LOY ىعيبط رمألا اذه نأ ىنيقي ىفو ..ةيرسلا ةداعلل ةيحورلا ةسرامملاب

 ال ..انيلع ضرف ىذلا راطإلا دودح نم دعبأ بهذن نأ ديرنال ..لكشملا روغ ربسن

 هذه لاحلاو  ىنيقي ىفو ..انل تمسر ىتلا دعاوقلا قفو الإ «ةبعللا» سرامن نأ ديرن

 ...هتوفص دنع ةيلاعفلا مادعنا ىلاتلابو ةلاصالا مادعنا ىه نادوسلا ةنحم حبصت

 نأ الإ لايخلا ىبأي ىتش تاعوضوم ىف ثيدحلل ةورضلاب ىندوقي ثيدحلا اذه لثمو

 .. اهتاهاتم ىف سوجي

 ..ةقاقثلا ةلاصأ نع ثيدحو ..ةيموقلا نع ثيدح ىلإ ىندوقي ثيدحلا اذه لثم

 هتراق ىفو ةيبرعلا هترسأ ىف نادوسلا ناكم نع ثيدحو ..مالسإلا ةيلعاف نع ثيدحو

 سردلا اهيلون نأ انيلع اندالب قح نم ةديدع تاعوضوم ..بحرلا هملاع ىفو ةيقيرفألا

 .ناميإلا فعضأ اذهو ..ىصقتلاو





 {Lai ماكحلا اهرواعتي بصانمو ؛ددري اديشنو «عفري Lele نوكي نأ لبق لالقتسالا

 .ةزيمتملا ةنونيكلاب قيمع ساسحإو ؛قيمع ىموق كاردإو «تاذلاب ىعو هساسأ ىف وه
geal cogil 12,حملا نأ رصاعلا اسا  sell gleiنعت او ا  ol 

 اهلوقع ىف هوشو ءتابكرملاو دقعلا نم اًطامنأ اهيف فلخ ةدبعتسملا بوعشلا سوفن ىف

 لوقأ لب  ةهيدبلا ةركفلا يهو ةيموقلا نم Jam ىذلا رمألا .. تاهيدبلا elles ىتح

 قدصي ...مئاد ءالجو ؛رمتسم لقص ىلإ حاتحت ةزوزهم ةركف  ةيجولويبلا ةقيقحلا
 ةينطولا ةدحولا رصانع اهل تلمتكأ ىتلا كلت ..ةدبعتسملا ملاعلا دالب لك ىلع اذه

 نيجهلا بوعشلا نم رصانعلا هذه اهل لمتكت مل ىتلا كلتو ىقرعلا سناجتلاو
 .نادوسلاك

 ةراضحو نادجو هيموقلا

 [ya ناق اذن ةيراعتج Abies Lil يه Leif slang Lil قوق ةيموقللاو
 ثارتلا زاربإو ءسفنلاب ةقثلا ديكوتو ءةيباجيالا اهبناوج ةيمنتو ءةيموقلا صئاصخلا

 نوديف ..ىسايسلا لالقتسالا معدل هنم دبال ىرورض دهج ىه امنإ ةمألل ىراضحلا

 ةينطولا ةيرحلا حبصتو .فوجأ اغراف ارهظم لالقتسالا حبصي رصانعلا هذه لك

 .ماصفنا لماوع لك نم ىناعي نادوسلاك دلب ىفو ء:نومضملا دقاف راعشل ددرتي ىدص

 ايساسأ انكرو ةحلم ةرورض ىموقلا ديشرتلا حبصي نادجولا راطشناو .ةيصخشلا

AANA Ai ماني 0 abl (a) 



DL ERنوع نحوك  ee ORTEN ee arene ee N chا وكول بوكت  

 مهتفاقث atlas تسمط ةيبوروأ ةبرجنت لظ تحت اوشاع  مهتلق ىلع  انوفقثمو

 ءاقبالا عم اهنودتري ةزبو :اهنوكولي'تاملك عضب الإ برغلا ةفاقث نم اولاني ملو ةينطولا

 لك بيصيام انباصأ اذهل ةجيتنو ..مهئاشحأ ىف ةيودبلا ةفالجلا رصانع لك ىلع

 مارتلالا فلقاوم نم بورهلا ءىفطاعلا جاجترالاو ؛:ةيركفلا ةريحلا :نيجهلا بوعشلا

 كاردإ tl ىف a Lally فوحأ shad u] SET Sl نأ تلق

 دبال كرحتم ىكيمانيد عمتجم ىفو...ةيباجيالا اهبناوجل ةيمنتو ةيموقلا صئاصخلل

 ىموقلا عمتجملل ىمدقت روصت راطا يف ىنطولا ءانبلاو ةيموقلا ةفاقثلا غاصت نأ

 ةيموقلاف .ةبيهر ةيعجر ةوق ةيموقلا حبصتسف الإو ؛هيوتحي ىذلا ىناسنالا عمتجملاو

 .جنروج نامريهو رلته فلودأ اضيأ تدلو اهنكلو هنم ىشوهو ىترام ىزوخ تدلو دق
 ليصأ ىجولويسوس راطإ ىف نطاوملا عضو ةرورضلاب ىنعت اهمهفأ امك ةيموقلاف نذإ

 هاجتالاو ..تبنملا وه ىجولويسوسلا راطإلاف ..نيعم ىمدقت ىراضح هاجتا ىف

 .لبقتسملا وه ىراضحلا

 نييممألا ىدل ىتح ..ةيموقلا

 اه ا ا ا دل وردنا نک کو اا
 ةزيكركو ةيعامتجالا ةيمتتلل ةعفاد ةوفكو لب ؛ىنطولا ررحتلا ىوقل ىساسأ كرحمك

eeةزيقعلا  llفن ضحي  eral Nا  Ayal 

ENDرج  A Vagم كاب ناسك برود تريلا داس كرس رس كاع  

gill ih aslوقس حبسه | کیلا نيركتلا ىف ااا كناوحلا يقع هه رس  
 احا Jaf aie سوقلا !ule نإ تلف نإ GILET Yo. yLecall يه ىف اک

 :هرهاظم نم ES„ ىف dis ىوقأ وه امنإ ةيممألل مهمكح ماظن وعدي نيذلا ىتيفوسلا

 ةسايسلا ىف die رثكأ نونفلا ىف حضوأ ةروصب اذه ودبي ..ةيبرغلا ابوروأ دالب نع
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 لعف درك امبرو ةرباغلا ايسور داجمأ زاربإ ىف ىتيفوسلا داحتالا ونانف ىلاغي ثيح

 نم عيقرلا ىوتسملا ىلإ نوقتريال فالجأ مهنأب ةفشالبلل ةيبرغلا ةيزاوجربلا ماهتال

 ىف اجاور تاربوألا رثكأ ءرملا ar فيرطلا نمو ..ىبوروألا ىزاوجربلا نفلا

 ,رشع ىناثلا نرقلا ىف ايسور رصيق «فونيدوق سيروب أربوأ یه ىتيفوسلا داحتالا

 روصت عئاور عضب ايسور ىف نورصاعملا نويقيسوملا هيف غاص ىذلا تقولا ىف

 نمو ..اربوألا ىلإ اهقيرط دجت نأ نآلا ىتح تزجع ديدجلا ناسنإلا تاراصتنا

 رثكأ وه ءادألاو ضرعلا ىف تيصلا عئاذ ىسورلا هيلابلا نأ ءرملا دجي نأ Lae فيرطلا

 هرهظم ىلعءاقبالا ىلع هرارصاو ديدجتلل هضفر ةيحان نم هتعور عم ءافلخت تاهينابلا
Quy plميدقلا  etتالواحلا نأ تح  BSLلق  deusءاوعأ  coped 

 تراثأ دق دارجننيل لاضن نع شتفوك وتسوشو سكاترابس نع نايروتشتاك ىتعوطقم

 .ةينف ةيربرب اهرابتعاب وكسوم ىف داقنلا ضعب ةرتاث

 ليوط ثيدحو ..عمتجملا مدقتل ىربكلا ةزيكرلا ىه ىتلا ةيموقلا نع ليوط ثيدح

 الكو ..عسوأ اًدعبو اًديدج اًنومضم اهيطعت لب ةيموقلا ضفرتال ىتلا ةيممألا نع
 هلوقأ نأ ديرأ ىذلاو ..هنم دبال ثحبل ..اهنم دبال ةمدقمل ..هنم دبال لخدم نيثيدحلا

 ساسحالا مادعنا ىه «تاذلاب ىعولا نادقف ىه نادوسلا ةنحم نأ وه راصتخا ىف

 كاردإلا مدع ىه ؛ةمألل ىراضحلا ثارتلاب حوضفملا لهجلا ىه ؛ىنموقلا نايكلاب

 نرقلا وحن ريسلا ذغي ىذلاو هيف شيعن ىذلا ملاعلا ىف ةيعامتجالا ةيكيمانيدلل

 ضفرلا ىف ىه ءالاثم خيراتلا اهل دهشي مل ةيملعو ةينقت ةروث ىف نيرشعلاو ىداحلا

 ىمانلا ملاعلا ىوق نيب ىريصملا محالتلل ىرخأ ةريثك اًنايحأ بيرملاو اًنايحأ بيرتسملا

 لعج دق تازيمملا هذه لك مادعناو ..فراولا هلبقتسم وحن اًدوعص هقيرط قشي ىذلا

 ةحيسفلا ضرألا ةعقر ..تاومو فعض رصانع نادوسلا دالب ىف ةوقلا رصانع لك نم

 نييالملا ..ءاطعو ءارث ردصم نوكت نأ نم الدب ةراقلا لهاك ىلع اليقث المح تحبصأ



 لقأ مه نم لفاحملا ىف اهمساب ثدحتي ةراق ىف المهم امك تحبصأ اهنطقت ىتلا

 ةدحولا رصانع تيتفتل احالس خبصأ رخاذلا ىراضحلا ثارتلاو ..ةينب فعضأو اًددع

 .. اهسفن ةمألا لخاد ىف ىتح

 ىف  لوقأ ...ضيرملا ايقيرفأ لجر هرضاح ىف لزعنملا نادوسلا حبصأ زاجيا ىف

 ةجبلا ريبك بابلوأ نادوس وه  هيضام ىف  نادوسلاف ..ةرارم ناسللا ىفو  هرضاح

 ةكلم ىسدنك نآدوس وه ...نامورلا ناودع دصلرمدت ةكلم ايبونز عم فلاحت ىذلا

 dic لزعنت نأ اهدالبل درت ملف سدقملا تيب نم ديدجلا نيدلا بن اهيلإ درو ىتلا ىورم

 اقراهتو ىجنعب نادوس وه ..هترواحمل ميلشرؤأ ىف سلوب ءاقلل اهلوسر تدقوأو

 ىلإ لاحرلا دش ىذلا ةبونلا مّيظع ىكاريف نادوس وه ... نيرشعلاو ةسماخلا ةرسألاو

 وه ..ىزيرقملا انثدح Less هلهأ رمأ مهي اهيف هتلجاسمو لكوتملا ءاقلل مالسلا راد

 ىف هدوع حوصو ...هنصغ ليذ نأ دعب نم هتلود مالسإلل اومح نيذلا براوحلا نادوس

 نم اهتامجهو قرشملا نم ةيحيسملا تانعط دض هومح ..مزلقلا رحب نم N طشلا
 هتروث تمسر ىذلا ىدهملا مامالا نادوس وه ..ىدنشقملقلا انل دروآ اميف لامشلا

 اهتفاقثب ىدهتستو ةمألا ريمض نم عبنت ةليصأ ةييرع ةروث لوأل قيرطلا ملاعم ىربكلا
 ةلادعلا ئدابم ..واد حاحلا ىف مويلا اهسفن 5 ئدابم ميدقلا نادوسلا ىف دكؤتو

 ىلإ هانت قدام هن deadly وا ی لاغتيال اوم ةيعاطتحالا
 اهفرصو ةمألا ريدختل ةليسو حبصأ نأ دعب نم ةيقيقحلا ةيروثلا هداعبأ نيدلل ديعت نأ

 | .شاعملا اهعقاو اياضف نع

a dl هدوحوو هتيراف ل دعا coll GIS رع ell لك tues a lagen 

 ...هناكمو هنامز تايضتقم هل هتدارأ ىذلا عضوملا نعو

 ركفلاو ..ةسايسلا

 ساسأ ىلع ةسايسلا موقت اميكل ىرورض ةيموقلا صئاصخلل كاردإلا نأ تلق ..

 تلفو .عمتجمل ا ىف !ua) ul ail ىه ةيمانلا داليلا ىض ةسايسلاو Lars نسم
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 نأ دبال نأ تلقو ...تبنملا وه نيعم ىجولويسوبس راطا اهيوتحي نأ دبال ةيموقلا نأ

 فالتخا ىلع ةيناسنالا براجتلا ىلع حتفنم ىراضح هاجتا ىف عضوت ةيموقلا هذه

 نيكملا ساسألا ىه ةفاقثلاف نذإ .ىفاقثلا نيوكتلاب الإ متتال رومأ هذه لكو ..اهناولأ

 الب ىسايسلا طاشنلاو ..اجيرهت حبصت ةفاقث الب ةسايسلاف ..ةديشر ةسايس لكل

 نم اهل دبال عقاولا ىلإ برقأ ةفاقثلأ نوكت اميكلو ءاًطبخت حبصي ةيركف ةدعاق
 .هبيلاسأو رصعلا راكفاب ىعاولا ماملألا نم اهل دبال ةيلاعف رثكأ نوكت اميكلو ؛ةلاصألا

 ىف اهارن ..ةثدحتسم وأ ةبيرغ ةرهاظب تسيل ةيفاقثاللا ةسايسلا وأ جيرهتلا ةرهاظو

 ىف فلختلا رهظم عقاولا ىف ىه ذإ ةيمانلا لودلا نم ديدع ىف اهارن امك نادوسلا

 ىهو ..ىعامتجالا فلختلل انتبراحم راطإ ىف متت نأ دبال اهايإ انتبراحمف .عمتجملا

 نيعئار نيثيدح تأرق رامضملا اذه ىف ..ةوفصلا ريغ اهدوقيو اهب موقي نل برح

 بقع الب نب ثيدح ىلع قلعي وهو ىبن نب كلام قومرملا ىرئازجلا بتاكلل امهدحأ

  (كيتلوبلا) ريغ ءىش ةسايسلا نأ الب نب هب لاق ىذلا ثيدحلا وهو «سلبارط رمتؤم

 ىتلا ةسايسلاف - ىسايسلا لجدلا فارتحا ىلع رئازجلا لهأ اهقلطي ةملك كيتلوبلاو

 ىبن نب بقعيو ءاًطبخت ةيناثلا لعجتو ةزجاع ىلوألا لعجت طاشنلا نع ةركفلا لصفت
 ,فورعملا ىعامتجالا ملاعلا كريب كاج ذاتسألا هئارو نم حملا لوقب ثيدحلا اذه ىلع

 ةيلاعفلا نادقفف ..ةيدرفلا ةيلاعفاللل ساكعنا ىه امنإ ةيسايسلا ةيلاعفاللا نإ لوقيل

 وديلو دارفألا نأ نم مغرلايو .عمتجملا ىوتسم ىلع فلختلا ىنعي ىدرفلا ىوتسملا ىلع

 فورظلا هذه ةيراحم وه ؛عمتجملا ىف ةوفصلا مهو «نيرداقلا بجاو نأ الإ مهفورظ

 .هناديم ىف لك لثملا ميدعتب

 ةسكنلا بقع نيدلا ءاهب دمحأ ىرصملا بتاكلل تأرق ىذلا رخآلا ثيدحلاو

 Jb دقف ..ديدجلا ىرصعلا عمتجملا ةماقإ ىف ةيدرفلا ةيلوئسملاو درفلا رود لوح

 نم ريثت نوللا ةتهاب تاراعش ئدابملا تحضأ ىتح Goll نع نوثدحتي اًنامز سانلا
PST Lbs SU fad ءاذفلا شاك نع نوثحبسو heal! نم رشت Lee JSST نايثنلا 



 las نبق eve لع تلق امك اذه نوم og Ck (rer نم

 .اهريغ نودو

 ةيدزفلا تازايتمالاو ةوفصلا ىدل ةيللشلاو ىعولا مادعنا ىلإ ريشي ءاهب ثيدحو

 ىضميو ..ديدجلا ىداصتقالا نايكلاو ديدجلا ىسايسلا ماظنلا مدهب ليفك وه أمم

 تسيل ةيرصعلا نأ ىلإ هبنيف اهميقن نأ ديرن ىتلا ةيرصعلا ةلودلا نع ثيدحلل لاقملا
 ةا فيفا دعنا ع داسلا د ود a Lally ةفيدحلا oS اا

 ةيعوضوملا ىلع ةيصخشلا ميدقت نم مويلا ةيبرعلا ةايحلا دوسيام» نأل ةيعامتجالا
 . عنطو ىف ةيدرفلا ةفلألاو ةيصخشلا تاقالعلاو ةفرعملا هبعلت ىذلا ريبكلا رودلا نمو

 .ءازتلالا يدم وأ ةيعوضوملا وأ ةيعامتجالا تافصلا لبق :كاذ وأ ناكملا اذه ىف سانلا

 BEN BLIGE acd ee le Bar (gn اا
cyaا ب قيم  Gillyىلإ درك لك ةةعياحيو  ohاه یک  haa ST Pr PR 

 .«ةريطخ تايبلس ىلع ىوطني ىذلارمألا

 ..ةيلاعفلا مادعنا ىلاتلابو ةيدرفلا ةيلوئسملا مادعنا نع ثدحت نيبتاكلا الك

 فدهي نيثيدحلا الكو ..نيفقثملا عم ..ةوفصلا عم حوتفم راوح ىف ثدحتي ناك امهالكو

 عنتقن تاراعشب تسيل ةيسايسلا ةمظنألاو راكفألا نأ ىه ةيساسأ ةقيقح ديكوت ىلإ
 LEBEN اذه Gees of OY لد ةروغافيف ak, Liclaals bytes اعانتقا اهب

 ةباطخ اهزرفن ظافلاب تسيل ةمظنألاو راكفألا هذه نأو ..ىنادجو مازتلا ىرظنلا

 ...ةايح جاهنمو كولس ىه امنإو ةباتكو

١ a E HK 
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 (*!:ينادوسلا ةفاقثلا

 ديمودولاثلا خاسمأو

 ةيعاو ؛ةيركفلا اهرداصمل ةيفو.نوكت نأ نم اهل دبال ةليصأ نوكت اميكل ةفاقثلا ...

 نوكت نأ نم اذه لك قوف اهل دبالو ...ةيحورلا اهعيبانيل ةصلخمو :ىراضحلا اهثارتب

SE eran Ooms le eeيكاوت  MG EC 

 وه Just فقشملاو ..ةمدقتم ةديدج ةراضحب لاصتالا مزالت ipl peel دفعو

 ةيناسنالا براجت هريدقت ىف اعضاو اهخيراتو عقاو نم هراكفأ دمتسي ىذلا فقثملا

igang AUS ERN)اهيراجتن  Slدنا  

 ..نادوسلا ةبورع لوآلا اهرابتعا ىف عضت مل نإ ةخوسمم ةفاقثلا لظتس اندالب ىفو

 مل نإ ةخوسمم ةفاقث ةينطولا ةفاقثلا لظتسو ...نادوسلا ةيجدزو ..نادوسلا ةيموفو

 ةايح ىف ئراط ءىش ىه امنإ ةايح بولسأك ايوروأ نأ اهيسمتلم رئامض ىف قمعت

 ءاهلك ةيناسنإلا هيف تمهسأ ىناسنإ ثارت ىه امنإ ىراضح جهنك ابوروأ نأو ..نادوسلا

Shaunهاها اغلا هذه نك 559  ae 

Ba yyy Nis Nennركفلا  wie ls 

 gb اوقبي ملو اضرأ اوعطقي مل ..نيتبنم .. ديمودولاثلا لافطأ نم الايجأ

 ىوسحمالب راطا

 رهظم وهف ..قبسلا بصق هيف انل نكي مل لاقي Gals  نادوسلا ىف ثدح ىدلاو

 ىتلا دالبلا ..ةيمانلا دالبلا نم ريثكلا ىف ةدايقلاو ةوفصلا فارحنا رهاظم نم

 NAVA ةنس رياني 4 :مايألا (#)



 Leif ىفاقث قاتعنا الب ىسايسلا لالقتسالا نأ كردت نأ نع اهتدايقو اهتوفص تزجع

 متي امنإو جيرهتلاب متيال ىفاقثلا قاتعتالاو :ربخم نود رهظمو ء«ىوتحم الب راطإ وه

 داشتحالا مث ءاهروذجب ديشرلا ىغولاو ,ةينطولا ةفاقثلا ةيهامل لماكتملا كاردإلاب

 هقيقحت نكميال دهجلا اذه لثمو ..ىمدقت ىرصع راطإ ىف اهعضول ىونعملاو ىداملا

 لثم ةيساسألا ةفاقثلا اياضق ضعب اهب تجلوع ىتلا ةيحطسلاو ةيوفعلا ةقيرطلاب

 .ميلعتلا طيطختو «بيرعتلا

 ةريحلاو طبختلا بابسأ

 ىسايس لمع ىأل ىساسألا قلظنملا وه تاذلاب ىعولا نأب ىلوقب ىثيدح تأدب

 ىفاقثلا ثارتلاب لهجلا امهلوأ نالماع ىعولا اذه مادعنا ءاروو :.ءاقبلاب نيمق

 مجنامو نالماعلا اذه ..ىبوروألا ضيبألا لجرلا ةزاضحل نعذملا سيدقتلا امهيناثو

Legicرم  pail udeلك ءارو امه  augeيفت لبق نهرا دابو مولا  
 ناطبترم ءام دح ىلإ :نالماعلاو .ىعامتجا جاجتراو «ةيفاقت ةريحو «ىسايس

 تعفد دق ةيموقلا داجمألاو ةيموقلا ةغللاو ىموقلا ثارتلاب لهجلاف ..نالماكتمو

 كاكتحالاو .شيواردلاك هلخاد ىف نودبي دروتسم ؛بيرغ لمس ءادترا ىلإ ضعبلاب

 اهبناوج مييقتو ةيناسنإلا اهداعبأ كاردإو اهروغ ربس نود ةيبوروألا ةفاقثلاب ىحطسلا

 نأ هل نكميال ىذلا ىموقلا راطإلا ىف ايعاو اًقيبطت اهقيبطت مث ةيباجيإلاو ةيبلسلا

 اهلك: اهضفري نأ هل نكميالو ءاهتايطعم ىفو اهتأشن ىف هيلع ةبيرغ اهنأل اهلك اهلبقي
 .ىدأ دق ىحبطسلا كاكتحالا اذه ..رخاذلا ىناسنالا ثارتلا نم اءزج لثمت اهنأل

 .ىبوروألا ناسنإلا ةراضحل نعذملا سيدقتلاب هتيمسأ ام ىلإ ةرورضلاب

  رباعلا لاثملا ليبس ىلع  ركذأ ئموقلا ثارتلاب لهجلا نع ثيدحلا ضرعم ىفو

 اهتعباتو ..وكسنويلاب ىلمع راطا ىف سيراب ىف اهتعبات دقف ..ةبونلا راثآ ذاقنا ةلمح

 اهيلإ داق ىتلا ةلهذملا جئاتن ضعب تدهشف اهتاعماج ضعب ىف ىلمع لالخ اكيرمأ ىف
 ةيماسلا ةراضحلا فحزي قلعتي اهضعيو ناسنإلا لصأب قلعتي اهضعب .. ديجلا فشكلا
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 .نادوسلا ىف ةيحيسملا ةفاقثلا رثأ نع ةضماغ بناوج فشكي اهضعبو ..بونجلا نم

 الو ديدجلا ىملعلا فشكلا وه سيل ةلمحلا هذهل ىتعباتم لالخ ىنشهدأ ىذلا نكلو

 ابوروأ ىف دارفألا ضعبو لب تاموكحلاو ملعلا رود هتدبأ ىذلا ىغاطلا مامتهالا

 هذهب ثيدحلا نادوسلا مامتها زورب اذه لك نم رثكأ ىنشهدأ ىذلا ..اكيرمأو

aleial jon). Abelهار ةيسايسل ا ةا و ةيملعلا هاه  CASSEL3905 وهو  

 ىدلا ىمسرلا دهجلا كشآلب اذه نم ىنثتسا ..ةجنرفلا ريبعت لوقي اميف  بايغلاب

 رل ا IL Or BLATT IR SEO ا فاق

 ىف ةيناملألا تدلوبمه ةعماج دوهج نع أرقأ نأ ةلمحلا هذه عباتأ انأو امح ىسفن

 خيراتلل ىنابسألا دهعملا دوهجو ..سرف ىف وسراو ةعماجب راثآلا دهعم دوهجو ..توكس

aaa19909 نقرا ةمورملا ةرييقل ىف  agesوجاكيش ةعماسب ةيقوشلا تايساودلا  

 دوهجو ..ىترانبو ىف اينروفيلاك ةعماج دوهجو ..ىترانقرود ةريزجو قرش هرس ىف

 ..قرش هنمس ىف نوارب ةعماج دوهجو ..هسوربد ةريزجلاو هكرف ىف ودارولك ةعماج

 ىف نديال ةعماج دوهجو ..ةميدقلا ىورم ىف (ىنيش روسفربلا) اناغ ةعماج دوهجو

 ree ىف TER | كاف ote U ارا EST ف ويقف تر رس

  اهلباقيام دجأ الو اندالب خيرات نع ثحبلل ةميظعلا دوهجلا هذه ءابنأ أرقأ نأ ىسفن

 دالبلا هذه مساب ثيدحلا نوعدي نيذلا دنع مامتهالا نم نكلو  دهجلا نم لوقأ ال

 ..رامذلاو ىمحلا لوح اخارص مهميقالح مروتتو

 اراع اهنوري

 بيرعتلاو ةبورعلا نأ فيك ركذأ اضيأ ىموقلا ثارتلا نع ثيدحلا ضرعم ىفو ..

 اذنه ىف تسل فاو ناقشلاو راغل داع ee ees gs نع

 نأ خيراتلا فدص مهل تدارأ نيذلا دحأ نيبو ىنيب راد اشاقن ىسنأ نلف  نأشلا

 ةيمتح نع ىثيدح ىلع هدر ضرعم ىف ىل لاق ..ةمألل ىفاقثلا ريسلا طخ اوددحي

 ايناطيربب ىفاقثلا انطابترا نإ لاق  ةفاقثو ةسايس  نادوسلا ىف ىبرعلا مازتلالا



 هب نمؤي ىثدحم هلاق امو ..ةراضحلل ديحولا انذفنم وه اذه نأل معديو ىقبي نأ بجي

 مهضعبو :مهثارتو مهتغلب مهلهجل ةيزيلجنالا ةفاقثلا ءارو ارتست مهضعب ..نوريثكلا

 اضيأ ةغللا نكلو ..ريبعتلل ةليسو ةغللاف ..ةغللا ةعيبطو ةغللا ةفيظو نيب طلخي رخآلا

pun’نق  LA uud 

Shpall th, decline tk ball We aL, 

 ىف سمت مل زيلجنإلا ةغلف ..فيكلاو مكلا باسحب ئراطو «نامزلا باسحب ءىراط

 ةيلقألا هذه راطإ ىفو .ةفرعملا صرف اهل تحيتا ىتلا كلت ىه ةطيسب ةيلقأ الإ نادوسلا

 ةفاقثلاف .جوع ىذ ناسلو ةفرعم روشق ريغ ةيزيلجنإلا ةفاقثلا نم ةيبلاغلا لنت مل

 لكيام سوماق ةءارقب بستكت ال ةيزيلجنالا  cingاهتعيط ىف دليفريوك ديفيد ةصقو

 ندنل نكلو نفلاو ملعلا ندنل ال  ندنل ىف ىمسرلا لاوجتلاب لانتالو :ةرصتخملا

 لانت الو  ىلراه عراش ىف ةيبطلا تافصوتسملا ندنلو :دروفسكا عراش ىف نيشامقلا

 .تنك لحاس ىفو دروفسكا ىحاوض ىف نيشتفملا ىمادق عم عوبسألا سأر لطع ءاضقب

 حتف ىف ماهلا اهرود اهل ردقيل ىقيقحلا فقثملا نإف ةليسوك ةيزيلجنإلا ةفاقثلا امأ

 ةفاقثلا هذه باصخا ىف اهتمهاسمو ..ةيبرعلا انتفاقث ىلع ىبوروألا Sal„ ذفاون

 مهتفاقث نع انيفقثم ضعب هلوقيام ىلإ عمتسا انأو  ىلوح تفتلا .مننأ ..اهئارثاو

 لب ءاهانشع امك رامعتسالا ةنحم تشاع ةقيمش دالب ىلإ ىلوح تفتلا  ةيزيلجنإلا

 سمطو ىفاقثلا اهنايك خشم ىبوروألا رامعتسالا دارأ دالب ىلإ تفتلا «ةوار ض دشأ

 فرشألا ىفطصم fis نيفقثم دجأف دالبلا هذه ىلإ تفتلا ..رئازجلا لثم هملاعم

 ةباتكلا نوكتام مظعأك ةجنرفلا ةغل بتكي ءالؤه نم لكو ..دادح كلامو نيساي بتاكو

 نكلو .هتمأ ناسلب ريبعتلا نعزجعلا ةنحم شيعي نيساي بتاك لثم مهضعبو ..اهب

 ةيصخشلا ديكوت ىلع رارصالا ىه نيفقثملا ءالؤه نعرداصلا ركفلل ةزيمملا ةمسلا

 لوح سوفنلا ىف هسرغ رامعتسالا دارأ ىذلا مهولا حضفو !Abad ةيتاذلاو ؛ةينطولا

 .ىفاقثلا ىموقلا دوجولل ناركن نم اذه هينعي امو ؛ىفاقثلا راهصنالا

114 



 نم اودروو ..ابوروأ ةراضح اوشاع نيفقثم ىرأل رصم .ىلإ تفتلا ..ىلوح تفتلاو

 لئاسول اًيعيبط اروطت اهرابتعاب ةعدتبملا هبيلاسأ ىلع اوبردو ..ىبوروألا ركفلا لهانم

 ىف بصت ةديدج ةيبرع ةفاقث قلخ ىف هومدختسيل اذه لك اوذخأ ..ىناسنإلا ريبعتلا

 را هدفا وى. eis اك ىفالعلا ةدئاستالا الار

a بح اين رب ANNE tie دج eg رار er 
 ىلعو مهتلاصأ ىلع اذه ضقي ملف ةيتايح ةيسرامم اهوشاعو اًركف اهوشاع
 روصي نأ عاطتسا ىذلا حلاص بيطلا ىقيدص نع انه ثدحتأ ..ةينطولا مهتيصخش

  eensاها عر د وقر تمي نك ولاا  CE EEL Hyتانج اهي وصي
 اهنوشياعي نيذلا نيفقثملا هابشأو نيفقثملا تائم اهعطتسي مل ةلاصأو قدصو

saga usin 

 .امنإ  اهملعتن ىتلا ىرخألا ةيحلا ةيبنجألا تاغللا لك نأش  ةيزيلجنالا ةفاقثلا نإ

 اهيلع نارام a5 ةينرعلا ا Ja نق asus نأ LY Se ale جالا ىف

 ءارثا ىف اهب انتفرعم مهست ىلاتلابو ..خسفتلاو لالحنالا نم نورق لعفب ادص نم

 .مهفت نأ بجي اذكهو ..ةيقيرفألا انتفاقثو ىيرعلا انركف





 (*) محم نيب مالسالا

 عصمملا نب ديزيو

 داك

 اذهو ..ةليصأ نوكت اميكل ةيحورلا اهعيبانيل ةيفو نوكت نأ دبال ةفاقثلا نإ تلق

 دلب نادوسلاف ..مالسإلا نع ثيدح ...نيدلا نع ثيدحل ةرورضلاب ىندوقي ثيدحلا

 ىدلا ىركفلا رجحتلا ىه  نيملسملا دالب لك ىف لب هيف مالسالا ةلكشم نكلو ملسم

 الو ىمالسإلا ركفلا تباصأ ىتلا تاسكنلا نإ ..هتيار لمح مهسفنأل اولوخ نم هب ىنم
 ..لودلا اهب ىنفت ىتلا بابسألل تينفو تخاشدق ةلودلا نأل ؛ةيمالسإلا ةلودلا لوقأ

 ةهباجم نع نيملسملا ةدايف زجع ىف زكرتتركفلا كلذ تباصأ ىتلا تاسكنلا نإ

 مهليوخت ىف ..مالسإلا اهفرعيال ةيغاط ةينابهرك مهمكح ىف ..رصعلا تايدحت

 لك لبقو لب اذه لك عمو ...نوؤتريام قفو نيدلا ماكحأ ضرف ىف ايهلإ اقح مهسفنأل

 ىف نيدلا خويش حبصأ راصتخاب ..نيطالسلا مامأ نعذملا مهعوضخ ىف اذه

 رجحتو ؛ىركف طاطحنا نم مالسالا روصعلا ىف ام أوسأ نولثمي ثيدحلارصعلا

 اذه سيل ..اهسفن ةايحلل ءادعو لب :مدقتلاو ملعلل ناركنو :ىسايس ءاذختساو ؛ىلقع

 راطا ىف مالسإلا عضول ديشر ةردابم لك قيرط ىف دوتكلا ةبقعلا مه اوناك لب بسحف

 ىلع قورملاب ىدهملا مامإلا اومهتاو ..رفكلاب هدبع دمحم خيشلا اومهتا ..رصعلا

 مل ضرألا نإ» مهلوقب ىكرتلا رمتسملا مكاحلا نع نوعفدي اوضمو نيملسملا ناطلس

 انيدنفأ ةياعر تحت نمألا ةحوبحب ىف نوعتري عيمجلا نأو Lolly وجات

 لقعلا كلذ قزارلادبع ىلع خيشلا اومرو ... «اشاب دراقلا دبع رادمكحلاو ىويدخلا

 ..ةقدنزلاب هومر ..روسجلا دئارلاو ؛داقولا

  (ae):مايألا ۱۹۹۸/۱/۱۱



 نيطالسلا نيواود ىف مالسإلا خويش هكلسي نأ بجي ىذلاريخلاو قحلا كلسم نإ

 ,روصنملا دالب ىف ىعازوألا مامإلاو ,ديشرلا دالب ىف فسوي وبأ سمألاب همسر دق

 نوسرامي «مهشياعن نيذلا مالسإلا خويش نإ ..ةريبه نبا سلجم ىف ىرصبلا نسحلاو

Ligنيدخت ىم  dedنيديستمس  beنم ءاهوأ  Lay dl Galsنأ نيديشارتا  

 امو . دمحم نيد ىف امهل ناكمال بسنو بسح ءاعداب اهسرامي مهضعب ..اهوحضفي

 فيرشلا بسنلا مساب نيرجاتملل حافسلا هللا دبع ىبا لوق ةءارق اوديعي نأل مهجوحأ

 مركتل ةأرما كلانه تناك ولو ءءاغوغلاو ةافجلا هب اولضتل ءاسنلاب مكرخف لج ىرأ»

 امو ..«دمحم اهب ءاج ىتلا ةمطاف تسيلو دمحمب تءاج ىتلا بهو تنب diel تناكل

 اهفرعي مل ةناكم مالسإلا ىف هل لجر ىف باطخلا نب ورمع لوقب مهركذي نمل مهجوحأ

 صاقو ىبأ نب دعس ىلإ ريشأ ..رخأت نمو مهنم مدقت نم هئابسنو نادوسلا ءابسح نم

 لاق ..لوسرلل هتبارق مكحب ةزع هسفن ىف هتذخأ دقو ؛هبحاصو هللا لوسر لاخ

 نأ هللا نم كنرغيال» ةرساكألا شورع ىزاغو «نئادملا حتافو ءلوسرلا لاخ دعسلرمع

 .هتعاطب الإ بسن نم دحأ نيبو هنيب سيل هللا نإف ؛هبحاصو هللا لوسر لاخ ليق

 نولضافتي .هدابع مهو مهير هللا ...ءاوس هللا تاذ ىف مهعيضوو مهفيرش ساشلاو

 هللا ىلص هللا لوسر تيأر ىذلا رمألا رظناف ..ةعاطلاب هللا دنعام نوكرديو «ةيفاعلاب

 .«رمألا هنإف همزلاف هيلع انقراف نأ ىلإ ثعب ذنم ملسو هيلع

 فرعيال ىذلا مهملعو هقفلاو ملعلا مساب مهاواعد نوسرامي ءايصوأل انب ةجاحال

 .هفصن ظفحو هرمع فصن عاضأ ىذلا حراقلا نب ىلع ملعك هب فرتعيالو رصعلا

 ةجح انثدحي اميف ملعلاف ؛راكتحا نم نيدلا ale ىف سيلف ءىش نم نكي امهمو

 ةيلقألا ىتحو ..نوليلق الإ هنم اجن امو نورثكألا هيف قرغ قيمع رحب ىلازغلا مالسإلا

 هثيدح نم بناج ىلإ انه ريشأو  لالضلا نم هذقنم ىف مالسإلا ةجح LY لوقي اميق

 نم ىجنملا ءافشلا نم ءىش مهعم سيل» ..موصعملا مامإلا لوح ءاهقفلاراوح نع

 املاط موصعملا مامإلا نييعت ىلع ناهربلا ةماقا نع مهزجع عم مه لب ءارآلا تاملظ
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 مهنأ Greatly .موصعملا ملعلا ىلإو ميلعتلا ىلإ ةجاحلا ىف مهانقدصف مهانيراج

 .ءالصأ اًئيش هنم اوملعتي ملو هب رفظلاب حجبتلا ىفو ملعلا بلط ىف مهرمع اوعيض

 ىلع رطخأ كلانه سيلف هيلع ةفرعم ءايصوأ ىلإ ةجاحب سيل ديشرلا ملعلا نإ ..

 غيز» لبج نب ذاعم عم نورذحي نودشارلاو ..اهئايعداو ةوعدلا ءايصوأ نم ةوعدلا

 ...«ارون قحلل نإف قحلاب قحلا نوفرعيو ميكحلا

 ىلوأ نومدهي كلذب مهو نيملسملا ىلع ةدايس هسفنل ضرف مالسالا خويش ضعبو

 وه امنإ همساب نوتدحتي CO نيدلا نأ نوسنيو هتينابسناو هتلادع ...مالسإلا مئاعد

 شيرف نم ةأرما نبأ انأ» هللا هافوت ىتح ددري ءىتفام ىذلا دمحم هب ءاج ىذلا نيدلا

 قالخأ ىهامنإ خويشلا نم طمنلا اذه قالخأ نإ ..«ةكم باعش ىف ديدقلا لكآت تناك

 عم قوسلا تلخد» ةريرهوبأ ىورو .. دمحم بحصو دمحم قالخأ ال سرفلا ةيزارم

 اهلبقيل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دي ىلإ عئابلا بثوف ليوارس ىرتشيل هللا لوسر

 لجر انأ امنإ كلمب تسلو ءاهكولمب مجاعألا هلعفتام اذه لاقو هدي لوسرلا برضف

 نأب قحأ ءىشلا بحاص :لاقو ىبأف dic اهلمح تدرأف اهلمحو هليوارس ذخأ مث .مكنم

 .«هلمحب

 ىركفلاريدختلا

 لك ضفرل اوضم ىفطاعلاو ىركفلا ريذحتلا ناولأ لكل نيدلا خويش ةسرامم ىفو

 مالسإلاو ,ملعلا ضفرل اوضم ىلاتلابو ..ةايحلا ديدجتو مدقتلا رهاظم نم رهظم

 ىور ...دباعلا ىلع ملاعلا مدقي ىذلا ديحولا نيدلا وه لب ..ملعلا نيد ىميقحلا

 رئاس ىلع ردبلا ةليل رمقلا لضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف» هللا لوسر نع ىدمرتلا

 لاق ..ملعلل الإ قلخي مل ناسنالا نأب لوقلل ىلازغلا مالسإلا ةجح بهذو ..«بكاوكلا

 ..هلجأل فيرش وه امب ناسنا ناسنإلا نإ :«نيدلا مولع ءايحا» ىف هيلع هللا ناوضر

 الو die مظعأ ليفلا نإف همظعبالو die ىوقأ لمجلا نإف همسج ةوقب كلذ سيلو

 ىلع هتردقب الو ءهنم اتطب عسوأ روثلا نإف هلكأب الو «هنم عجشأ عبسلا نإف هتعاجشب



 ىأر ىفو .«ملعلل الإ قلخي مل لب ..هنم دافسلا ىلع ىوقأ ريفاصعلا سخأ نإف عامجلا

 ىف ربلا دبع نبا ىور ..جماهلا جمهلا دادع ىف روطتلا ءادعأ بسحي نيملسملا ءاملع

 عاعر جمه ىقابلاو ةاجن ليبس ىف ملعتمو ىنابر ملاعف :ثالث سانلا «ملعلا نايب عماج»

 .«قعان لك عابتأ

 نيدلل ةئشانلا ضفر نع لوئسملا وه رصعلاب طابترا لكل نيدلا نادقف نأ تركذ

 نم انل دبالف ايرصع اًنومضم  ةفاقثك  مالسالا حنمي اميكلو ..اسوقطو اميق

 «ةيزعلا» ةعقوق نم هجرخن نأ دبال ..هخويش هيف اهلخدا ىتلا ةعقوقلا نم هجارخإ

 ميلعتلا راطا نم هجرخن نأ دبالو ..ميكحلا ركذلا ىآل ىواغببلا ظفحلاو «ةرهوجلا»و
 ةلوسف الإ هتافلؤم ةكاكر لداعتال ىذلا ىديلقتلا ىنيدلا ديشرتلاو ىديلقتلا ىنيدلا

 . كرت نإ ةددجملا ةيرصعلا هتروص ىف ودبي نأ هل نكميال مالسإلا نإ ..اهيبتاك راكفأ

eatsناك  Reteفاس  Sehen Men ADGA pa Ah 

 تارتك مالسإلا

 دبال ثارتك مالسإلا نع ثيدحلل ةرورضلاب بسحني ةفاقثك مالسإلا نع ثيدحلاو

 زجعلا دجأ اضيأ انهو .نادوسلا ةلودل ىسايسلا نايكلل انفييكت ىف رابتعالاب هذخأ نم

 نيبو ..عمتجملل deals ةيحور ةوقكو ةيماس ميقك مالسإلا نيب زييمتلا نع لماكلا

 حلصيال ىتلاو ءاطخلاو تالواحملا براجت ىف ملسملا ناسنإلا اهعنص ىتلا تاسسؤملا

 اهارن ىتلا تالواحملاف ..نيرشعلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا عقاول  ةرورضلاب  اهبلاغ

 5 ةدساض تانايك اهبلغأو  ةمئاقلا تانايكلا ىلع ريبك دح ىلإ زكترت ىتلاو نآلا

 ..ناتسكابلاك ةثيدح ةلود  هتدهش ىذلا كلذك ىنيد مكح ىلإ الإ دالبلا هذهب ىدؤت

 ..ناخ ىلع تاقايلو حانج ىلع دمحم مظعألا دئاقلاك ذاذفأ نيريخ لاجرب تأدب ةلود

 نيسح «نيدلا ماظن ةجوخ لثم ثلاثلا ملاعلا هقرع نم دسفأ نم ماكحل تردحن. مث

 اهوقرغأ مالسإلا مساب old نون زوريفو دمحم مالغو ءازريم ردنكساو ؛ىدرورهس

 اوتامأ مالسإلا مسايو ..نيدودكملا لاومأ ىلع اولوتسا مالسإلا مسأيو ..فالحألا ىف
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 لازامو .:هذاقنا نكميام SLAW لواحيل ناخ بويأ cle ىتح .. اهيلهأ سوفن ىف ةماركلا

Cony eeا ده  emهم بيض  ee mee 

 دلب ىف مدقتلل ةعفادلا ةيساسألا ةوقلا نوكي نأ - بجي لب  نكمي مالسإلا نإ تلق

 تيعدأ ام نأ انل روصتل رامضملا اذه ىف ةدئارلا رئازجلا ةيرجتو ..نادوسلاك ملسم

 بالط عم ةيعوبسألا هتاقالم ىدحإ ىف الب نب لوق ىسنأ نل انأف ..ىركف مهوب سيل

 اهعيبانيل ةيفو لظت نأ اهل دبال ةيرئازج نوكت اميكل ةسايس ةيأ نأب رئازجلا ةعماج

 اهروذج كلتمتال ىتلا ةسايسلا نأ كلذ» ..ءايحألا قثومو ءادهشلا ةلاسرلو ءةيحورلا

 طاشنلا دم نع ةزجاع نوكت اهنأل ايعامج ا هجوت نأ اهنكميال بعشلا حور لخاد

 لب بسحف اهئادهش ددعب ال ةيحالف ةروث ةيرئازجلا ةروثلاف ..هثعاوب ىمسأب ىدرفلا

 dies ..«ةملسملا ةييرعلا هتيصخش Na راث دق ىرئازجلا حالفلاو ..اهحوربو

 نإ ..لاقف الب نب ثيدح ليلحت قباسلا رئازجلا ةعماج ريدم ىبن نب كلام ذاتسألا

 لثمتت ال ةلكشملاف ىناسنإ طاشن ىلع بصني امنإو ةيبيغ ميف ىلع بصنيال انه مكحلا

 .«ةايحلا ىف اهتيلاعفو اهمادختسا هنيقلت ةداعإ ىف لثمتت اهنكل هتديقع ملسملا نيقلت ىف

 ,ىروثلا عقدلل ةوقك نيدلا مالسإلا رودلو مالسالل رينتسملا ىرصعلا مهفلا وه اذه

 اهيف لاق امك تاروث ءاهلك نايدألا لب :نيدلاف ..ىعامتجالا رييغتلل ةليسوك نيدلاو

 تفدهتسا ةيناسنا تاروث تناك اهرهوج ىف اهلك ءامسلا تالاسر نإ» :ىرصملا قاثيملا

 a ظافتحالا وه ربكألا نيينيدلا نيركفملا بجاو نإو فك اس ناسنإلا فرش

 نإف اذل ..«ةايحلا قئاقح عم مداصتي ال ةينيدلا تالاسرلا رهوج نإ ..هتلاسر رهوجب

 اياضقلا نم نيدلا عضو ددحت نأ دبال ىرصعلا راطإلا ىف نيدلا عضول ةلواحم ةيأ

 لكب هطابترا دكؤت نأ نم اهل دبال لب ..رصاعملا عمتجملا ىف سانلا ةايح سمت ىتلا

 .ةيمنتلا ةيضقب طبتري نأ دبال نيدلا نإ ..ةيماسلا ةيروثلا ميقلا

 ةيطارقميدلا ةيضقب طبتري نأ دبالو ةيعامتجالا ةلادعلا ةيضقب طبتري نأ دبالو

 ..ىداصتقالا لالغتسالاو ىفطاعلا طلستلا ضفرت ىتلا ةقيقحلا



 ةيناسنال مده  هرهوج ىف - وه ىذلا رامعتسالا ةمواقم ةيضقب طبتري نأ دبالو

 ىف ميقلا نبا ىور .هيلع ثحيو لب طابترالا اذه لك لبقيل نيدلا رهوجو ..ناسنإلا

 لدعلا وهو طسقلاب سانلا موقيل هبتك لزنأو هلسر لسرأ هللا نأ :«نيعقوملا مالعأ»

 كلذف قيرط ىأب هتلدأو Gall تاراما ترهظ اذاف .ضرألاو تاومسلا هب تماق ىذلا

 .«هرمأو هاضرو هنيدو هللا عرش نم

 رجفتت نأ نكمي ةوق مالسالا نأ كردي نأ بجي هنيد رهوجل كردملا فقثملا نإ
 خيرات ىف لوألا دئاقلاو ركفملا  ىدهملا مامإلا ةيرجتو ..ررحتلاو ةلادعلا نم عيباني

 رصع ىف شيعي وهو ىدهملا مامإلا عاطتسا نئلو .. اذه ىلع لدتل - ثيذحلا نادوسلا

 ام ىرأ الف نيدلا رهوج ىلإ دفني نأ نادوسلا ىف ىركفلا مالظإلا روصع دشأ نم

 نيبو اننيب لوحيام ىرأ ال ..رونلاو ملعلا رصع ىف نحنو ةقاطلا سفن ريجفت نم عنمي

 ..ىبوروألا ركفلل .نعذملا سيدقتلاو ءةلاصالا مادعناو ؛ةيركفلا ةيعبتلا ريغ كلذ

 عصقملا نب ةصق

 نأب سانلا ىلع ىلمي نأ كلمي دحأ نم كلانه سيلف رخألا هجولا امأ ..هجو اذه

 انعم نم ..نيملسملل نارفغلا كوكص رادصإو ..نيدلا ماكحأ ريسفت ىف ايهلإ Lan هل

 ةماقا نوديري نيذلا نإ ..قيدنز دحلم رفاك وه امنإ انبراح نمو تداقلا ملسملا وه

 ةماقا ال ضوضعلا كلملا دييشتل نوعسي Leif ةمئاقلا ةينيدلا تانايكلا ىلع ةينيد ةلود

 agg ر ىلا قلا ني ديزي ET مه لي dere ام ارسل gil اما ةلود
 ..ةيواعم ىلإ  راشأو اذهل هفالخلا» نيملسملا نم هلوح نمل لوقيل ةيواعم بيصنت

 ..«هفيس ىلإ راشأو :اذهف لبقي مل نمو ديزي ىلإ  راشأو اذهل هدعب نمو
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uk 
Aهةهعيجمل < 4  

IN 

 ثبشتلاو ءىعو نود ناميإلا ىلإ انب ىدأ دق ةيركفلا ةلاصالا مادعنا نأ ىداهتجا ىف

 ANS Er wait! Linens sll ىف Lgl IL cludes راگف كاودأ نود

 رونسدلا لوح راوحلا

cdl waعباتأ  ale ieنادوسلا ىوتسد لوح ةيحاصلا ةحاجللا كلت ديزي وأ .. 

 لاجر نيب راوحلا ىفو .ناجللا شاقن ىفو ..فحصلا تاحفص ىلع اهعباتأ تللظ

 نيثدحتملاب ىنأكو ضفنيو موقلا رماس عمتجي نأ رمألا ىف ىنلاهام رثكآو .ةسايسلا

 نع رركم داعم ليؤط ثيدح ..زديل ةعماج نم نوناقلا ىف ةزاجا لينل ةحورطأ نوشقاني
 هة حلا ةماعلا ةمدخلا Pr لا نع احل خلا وع LTE ةسانرلا

 لب بسحف اذه سيل ..ىسيادو ويكستنوم لاوقأ نع ..اسنرفو ايناطيربو اكيرمأ براجت

 ..نادوسلا صالخ نأ ىف نولداجي نمم نيريثكلا دنع ناميإلاب هبشأ ءيش كانهو

 ىذلا ىروتسدلا لمسلا اذه ةكايح مهلامكاب نيهر وه امنإ هيف رومألا رارقتساو
 ءالؤه ثدحتي Lae وأ ..ىرمأ نم ةريح ىف انأو تلق امك اذه عباتأ تللظ .نوعنصي

 اهفلخت رهاظم لك اهكراشيو ايقيرفأ قامعأ ىف دقري نادوسلا همسا دلي نع موقلا

 ةداقكلا وةيارغلا ala نلت نوفي dle نم SER TEE Al ag اع

 بناجلا لازام ab نع نوثدحتي اقح وأ 9؟باغلا ىف ىعافألاو ةدرقلا عم هلهأ ثلث شيعيو

 ..ةرصاعملا ةيبوروألا ةراضحلا وحن حاتفنالا نم نرق فصن دعب لامشلا ىف die روطتملا

  (a):مايألا 1974/1/7



 موقلا ضعب نأ رمألا ةقيقح ..ةيودبلا تاعمتجملا تايقالخأو ميق لكل اعضاخ لازام

 نل ةيضق مامأ مهنأ اهعم اوكردأل اهوكردأ ولف ..نوجلاعي ىذلا عمتجملا ةعيبط نوكرديال

 ةيح ةيعامتجا تانئاك ممألاف :. اهتجلاعم ىف اهدحو ىروتسدلا نوناقلا بتك لك حلفت

 فادهأ نمضتت ةيعيرشت لكايه ىه امنإ ريتاسدلاو ..اهب طيحت ىتلا فورظلاب فيكتت
 ..بساكملا كلت ةيامحو فادهألا هذه قيقحتل قيرطلا ددحتو ءاهبساكم ننقتو ءةمألا

 Oli تا رغ قده نم تلاته نمل ة الا لولا ف ةا تاعالا فز

 لئاسو لضفب هفلخت رهاظم لك عم ىداعلا نطاوملا هكردأ فده وهو ..فلختلا ةمصو

 [Lily el ىف ديدجلا dls نسل + ورهن لاق امك .all ىغامجلا اغلا
 نع ثحبن راوعو ةلاوح دوقعب تسيل نذإ ريتاسدلاف ..ىدنهلا ناسنإلا وه ديدجلا

 دق اهب ىدهتسن نأ ديرن ىتلا اهسفن ابوروأ ريتاسدو ..انل اهريطستل نوناقلا نيطاسأ

 تناك لاجر اهداليم ىلع فرشأو «نيعم ىنساينسو ىجولويسوس عقاو راطإ ىف تدلو

 كلت نكت ملف اذلو ..هدويقو هتاناكما لكب مهعقاول ىعاولا كاردإلا ىه ىربكلا مهتريخذ

alu!ءابآلا هعنص اكيرمأ روتسد ..نيرباغلا بتك نع هوظفح امل ايظفل ازارفا  

 روتسدو ..نيلكنارف نيماجنبو زمداو نوتلماه ردنكسالاو نوسيدام سميج نوسسؤملا

 ىتلا ةينفلاكلا ةراهطلا ميقو :ةبقاعيلا لأدجو .نويمكلا تاحيص نع اًريبعت ناك اسنرف

 .وسور كاج ناج اهفنك ىف شاع

 قلطملاك الهلا

 اذه ليبس ىفو ..ناسنإلا روطت ةيضق ىه - أدتبملا ىف  انتيضق نادوسلا ىفو ..
 جهانملا كلتل انرايتخا ىفو ..مظنلا قفوأو ..جهانملا عجنأ ددحن نأ بجي روطتلا

 مظنف ..اًزيمم اًيعاو اًداشرتسا اهلك ةيناسنالا براجتلاب دشرتسن of دبال مظنلاو
 لقنلاف نذإ ..هيف تدلو ىذلا ىجولويسوسلا راطالا جراخ شيعت نأ نكميال مكحلا

 لاق اميف ديلقتلا ىلع لوعي ىذلاو ..بارخلاب الإ انيلع دوعي نل ىمعألا ديلقتلاو
 ..اًقلطم اًكاله كلهي  ىلازغلا
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 مئاغملاو بالسألا ريتاسد

 لقنلا ريتاسد نأب انؤبنت تلخ ىتلا تاونس رشعلا ىف انتربخ نأ ىف كشالو

 ريغ ءىشب ىنعتال اهنأل بصانملاو بالسألا ريتاسد رمألا عقاو ىف ىهو - فجعألا

 تلف ..ةعفتنملا ةوفصلا نحن اهلثمن ىتلا ةلقلا ريغ اهرودب ىنعت ال ىتلا مكحلا ةزهجأ

 الإ ةدحاو اهنم تماقام ..رمحألا ىنب تاليودك ةلود الإ ewes نل هذهك ريتاسد نإ

 ىف سابعلا ىنب ماكحك اًماكح الإ قلخت نلو ..اهعضوم ريغ ىف ةكلمم باقلأ ...ىوهتل
 ليعد مهيف لاق نيذلا كئلوأ لثم اماكح ..رانلا ىلع اوكلاهت دقو مهمايأ تايرخآ

 :ىدهملا نب ميهاربإ ةعيبو نومأملا علخ ةادغ حادصلا مهتوصو عدبملا نييولعلا رعاش

 قئام قرخأ لك هيلإافهف هلهأو قارعلاب ةلكش نبا قعن

 قساف نع قساف هقالخلا ثري نكي ملو . نوكيالو . نوكي ینا

 ةرورص ىردجلا لوحتلا

 ةيرحلا نيب قيثولا طبارتلا ىلع زكتري اًماظن نوكي نأ بجي هدشنن ىذلا ماظنلا نإ
 اا نوكيا وةفا لا ةلادعتاو افلا

ig ee 
 ىلبقلا طلستلا عاونأ لكل ةيعرش ةيامحرمألا عقاو ىف ىه ىتلا ةيلكشلا ال ةيقيقحلا
 ..ويكستنوم دنع اًباوج هل دجن نلو ..لقنلاب متيال اذهو ..ىطارقربلاو ىفئاطلاو

 ملعتنل ..نيعدبم نوكن نأ ةدحاو ةرم ملعتنل ..نييلصأ نوكن نأ ةدحاو ةزم نذإ ملعتنلف
 ..ريغلا داهتجا ىلع شيعت ةيركف تايليفط نوكنال نأ ةدحاو ةرم

 ةيراضح ةمزأ شيعي نادوسلا

 اهانعمب ةراضحلا ىلإ انه ريشأو ..ةيراضح ةمزأ مويلا شيعي نادوسلا نإ

 ..تاسسؤملا ىف ىدبتتو ..تادايقلا ىف اهرهاظم ىدبتت ةمزأ ..لماشلا ىجولوبرثنألا

 الإ .فلختم ىودب عمتجم  تفلسأ امك  انعمتجمف ..تايقالخألاو ميقلا ىف ىدبتتو



 ىدغم ال اذهك عضو ىفو ..نوكت نأ اهل ديرن وأ ةيرصع ةلود همكحت ىتلا ةلودلا نأ

 تاسسؤملا لوبقل ىديلقتلا عمتجملا عوطن نأ عطتسن ملام ىعامتجالا جاجترالا نم

 عيطتست ال اذهك عضو ىفو ..ايعوضومو ايملع اًعيوطت ةديدجلا ميقلاو ةديدجلا

 ءاضقلا ىف حلفت مل ام روطتتو ومنت ىكل اهل نيكمتلاو ةيرصعلا ةلودلا ىلع ةظفاحملا

 رود ءىجي انهو ..ىديلقتلا عمتجملا تايقالخأو ميق ىف ةيبلسلا بناوجلا لك ىلع

 هيف بيرال تآ رارقتسالا نأ نظن نأ امإ ..ةبعصلا ةلداعملا هذه لح ىف ليصألا ركفلا

 رتسنمتسو قسن ىلع BU انمقأو....لوهتياوه قسن ىلع ةيندم ةمدخ انمقأ انأل

 .ةجاذس اهدعبام ةيركف ةجادس ىلع ليلد اذهف

 ...جيرهتو طبخت وه امنإ ىسايس ركف هبحصيال ىذلا لمعلا نإ

 تاماعز ىه امنإ هدوقت ىذلا (petal رابكلا مالحألا كلمت ال ىتلا تاماعزلاو

 اوعمجا» ىلام ىفقثمل لوقيل  ديشرلا ايقيرفأ نبا  اتيك وبيدام فقو ..ةغراف ةلشاف

 لمع نم كلانه سيلف ..مكدالبل ارابك امالحأ اوملحتلو ..مكثارتل ءايفوأ اونوكو مكرمأ

asinملام لامكلا قّقحت نل ةيناسنإلا ..عدخت ل لان ان يك عسا بل  

  :لجرلا هباجاف ..ملاح لجر هنأب الب نب ثدحتم مهتأو «..هبغرت ملامو ..هانمتت

Leyىسايسلا لمعلا ىف نامزلا نم نيدقع ةيرجت نإ ..«ملحن نكن مل ول روثنل انك  

 ركفلا aac یه ةرهاظلا هذه ..ةماه ةدحاو ةرهاظب تزيمت دف نادوسلاب مظنملا

 جوت ىذلاو ىنطولا زيرحتلا ةكرعم ىف مت ىذلا ميظعلا ىسايسلا لمعلاف .ىسايسلا

 نيبي ..جهنملا مسري ..ريسلا طخ ددحي ىركف لمع هبكاوي نكي مل ..لالقتسالاب

 .قيرطلا

 فرحتك a ناكر ةيضاتسلا lp ail تدلو هلا ىوكنلا gall ده ف

 OY اخوسمم اليدب لوقأ ..ةيلبقلاو ةيفئاطلل ةخوسعم s داليدب وأ تاهجاو حبصتل
 نم ادحاو اًنيش ذخأت مل اهنكلو ةيبلسلا اهبناوج لك ةيفئاطلا نم تذخأ دق بازحألا

 روطتلا ةلحرم هتضتقا اماظن نالثمت ةيلبقلاو ةيفئاطلاف ..اهيف ةيباجيإلا بناوجلا
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 نيبو ةيعامتجا تاسسؤمك ةيلبقلاو ةيفئاطلا نيب قرفن نأ انه بجيو  ىعامتجالا

 ..ةنيغم ةيداصتقا وأ ةيسايس فادهأل تاسسؤملا هذه لالغتسا

 هيباجيا بناوج

 ..اهمظنو ..اهنوناق اهل ىعامتجا نئاك ىأك ةليبقلا وأ ةفئاطلا نإ لوقأ

 ىف ةقلطملا ةعاطلا كانهو ..ةدايقلا ىف ىدرفلا طلستلا كانهف ..اهتايقالخأو

 نيب ىعامتجالا رزآتلاو لفاكتلا كانهو ..خيشلا وأ ميعزلل تازايتمالا كانهو ..ةدعاقلا

 ىهف اذلو ةيقلخ تادايق تناك  ةيفئاطلا تادايقلا اميسال  ةدايقلا نأ ديب .نيعباتلا

 ةماعزلا تناكو ..تاهيومتلاو ةلتاخملاو .سدلا ىلإ اهراضنأ عم اهتلماعم ىف أجلت مل

 اهترطيس ضرفل أجلت ال ..ءانبألا نيب ةلداع ةماعز ةورضلاب ىهف ةيوبأ ةماعز

 ER ادودح فئاوطلا نيب دودحلا تناكو ضعبلاب ضعبلا برض ىلإ اهتدايسو

 ..ىفئاطلا مازتلالا ددحت ةنيعم ةينادجوو ةيركف انسسأ كلانه GY ملاعملا

 ناكو ..ىفتخت نأ فئاوطلل دبال ناك ةديدجلا ميقلا زوربو ةيرصعلا ةلودلا دلومبو

 ةزهجأ قلخ نم دبال ناكو ..ةبسانم ةيسايس تاسسؤمك ىفتخن نأ ةيلبقلل دبال

 مقع نكلو ..بازحألا تناكف ..ةثيدحلا ةلودلا تابلطتم بسانت ةيرصع ةيسايس

 تحبصأ ..ىفئاط عمجتل ايرصع اراطا بازحألا هذه نم لعج ىسايسلا ركفلا

 تاهجاو تحبصأ ..ميدقلا ىلبقلاو ىفئاطلا عارصلل ادادتما ةيسايسلا بازحألا

 ناك ولو ..عادبا كلانه ناك ولو ..ركف كلانه ناك ول متيل ناك ام رمأ وهو ..فئاوطلل

 ..رصعلا ماكحألو عمتجملا ةعيبطل ىملع كاردإ كلانه

 ةخوسمم مئاوط

 بازحألا نأ ىف ىهام ردقب بازحألا ةيفئاط ىف تسيل ىربكلا ةثراكلا نكلو

 ةيبزحلاو .. ةيفئاطلا تايقالخأ الب ةيفئاط ةيبزحلاف ..فئاوطلل اخسم تحبصأ

 نود ةيدرفلا تاماعزلا تفرع بازحألاف ..ةيلبقلا لفاكت وأ فتاكت الب ةيلبق



 نيب تاموصخلاو تافالخلا رئاغص نع عافترالاو ةلادعلاك bela Ml كلت تايلوئسم

 مو اتا اهباماعزلا ,Laut لك OY نن Gall فاولزنلا ge sbi Vly اها

 ءامعز نم نيدسفملا ىتح هنأل اهزيمت لوقأ ..ىقلخلا اهزيمت وه ىساسألا اهتعاط

 ةسرامم ىلع .ناطلس نم مهلام لك نم مغرلاب نوصرحي اوناك لئابقلاو فئاوطلا
 ىبسنلا ءايحلا عاونأ نم عون هتاذ دح ىف اذهو ءابقرلا نيعأ نع اديعب مهداسف

SGN, seasick a acesناك ىذلا ىلبقلا ىعامتجالا لفاكتلاو ىفئاطلا  

 تناك gh تخيل ناك Lay ىفتخا دق فئاوطلاو لئابقلا نيب ةعضاولا دودحلا ىلع موغي
 .بازحألا نيب قيمع ىنادجو مازتلاو ةحضاو ةيركف دودح كلانه

 ..نيرشعلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف ملاعلا اهيف لخد ..ةنس نورشع تضمو

 الا ا وةوقخاو ءامسلا هولا 152 - daub همسات نق تلق ايهك nos غ

 ىذلا ميلقإلا ىف ةيسايسلا ةايحلا هجو ريغتو .. clip  اهجاربأ ىلع  اولخدو

 ..ملع الب مدقتال نأ نيرشعلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ناسنا كردأو ..هيف شيعن

 سفنل حيبا نيدلا ىتح ..ملع ىنطولا ءانبلاو ..ملع ةسايسلاو ..ملع داصتقالاف

 نم نيرشعلاو ىناثلا انحوي ..ةديدجلا ةيوبابلا دي ىلع  اًملع حبصأ دق هنأب ءاغدالا

 ضفني ملام نيرشعلا نرقلا عمتجم ىف نيدلل ناكمال نأ اكردأ ..سداسلا سلوب هدعب

 لدي ملام ..رعتسملا ىرصعلا عارصلا ةبلح ىف لخدي ملامو مدقلا رابغ هسفن نع

 ..ىناكسلاراجفنالاو ؛ةيداصتقالا ةيمنتلاو ىملاعلا مالسلاو :رامعتسالا اياضق ىف هيأرب

olyنيب زربي أدب ىذلا ىمنلعلا حورلا ىلع ليلدل نيماع لبق ىنوكسملا عمجملا راوح  

 ةفداه ةيعوضوم ىف.شقانت ةيوبابلا لعج ىذلاو  ةظفاحم نايدألا رثكأ  كيلوثاكلا

 i> Glee كرز اخ روضو یر گلا امج تا رام ىف AS UN in يت لك
 ىدوراج هيجور تالاقم ىلإ  ديدحتلا هجو ىلع انه ريشأ  نييسكراملا ضعب نم

 .. اسنرف ىف ةرصاعملا ةيسكراملا ىركفم قمعأ

 عقلب ىف نادوسلا لهأ شيعي لومأملا هدغ وحن ابثو بشي ىذلا ملاعلا اذه ىف

 ةمئاقلا ةيديلقتلا تانايكلا ىف ىسايسلا لمعلا لظي نأ ىف نذإ ةحاشم الف ..ىركف
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 نيتسو نامث ماع ..اذه انماع ىتح تسليفلاو تسقوشلا نيب ميدقلا عارصلل ادادتما

 نع ..راسيلاو نيميلأ نع هددرن ام لك نم مغرلاب اذه قدصي ..فلأو ةئامعستو

 دجي اذهك لاح ىفو ..لعتفملا ىسايسلا باطقتسالا رهاظم نع ..ديدجلاو ميدقلا

 ارايتخا سيل ةمئاقلا تانايكلا نيب رايتخالاف ..نضم ريسع رايتخا مامأ مهسفنأ سانلا

 يلا نوم ec i لود يمل خلا نا ريتك هج وب وخلا نيب

 .ةعيجفلاو ةثراكلا نيب رايتخا  رمألا عقاو ىف وه امنإ ..أوسألاو





 امنإو ىوتحملا نم ةيلاخ تاراعش تسيلو ءةيديرجت اراكفأ تسيل ةيسايسلا ءىدابملا

 نع جرختال ىتلا ةيسايسلا ءىدابملاق «ةايح بولسأو «مازتلاو جهنم - ءىش لك لبق - ىه

 نسحأ ىف وأ جيرهتلا نم ابرض نوكت نأ ودعتال ةميقعلا ةيلدجلاو ايقيزيفاتيملا راطا
 .نيفقثملا هابشأو نوفقثملا هسرامي ىذلا ىركفلا فرتلا ناولأ نم Lgl اهتالاح

 راسا تحت ةريخألا ماوعألا ىف خزرت ثلاثلا ملاعلا نم ةديدع بوعش تلظ دقو

 تاويح سمتالو تاديرجتلا راطإ نع جرختال ىتلا تاراعشلاب اهيذغت ةيسايس تادايق

 | .شاعملا مهعقاوو سانلا

 ؛ىعاولا راوحلاو :ةحيرصلا ةهباجملا ىلع موقتال ىتلا تاراعشلا هذه لثمو

 ىدل قلختو لب .صاخلاو ماعلا اهكلسمو ةدايقلا تافرصت ىف اهتايقالخأ سكعنتالو

 erie ا | هده نتن A ee فاه نعت تامل هولا

 لذاخت نم اهبحصيامو لعفلا دودر قطنمل مهتباجتساو ءاهسفن ءىدابملاب سانلا نارفكب

 تادايقلا هب زيمتت نأ بجيام wal دقتفي ىسايسلا لمعلا ىف اذهك بولسأو ..نالذخو

 ةيرحلل ديحولا دحلا ىه ؛نولوقي اميف ؛ةيلوئسملاف .ةيلوئسملا وهو الأ ةيسايسلا

 .ةيسايسلا ةسرامملاو ةيسايسلا

 ىملخ مارتلا هيلوئسملاب ماردلالا

 اًكاردإ هرصانع لقأ نأ ىه مويلا ثلاثلا ملاعلا اهيناعي ىتلا تامزألا ربكأ نأ رمألا عقاوو

 سيل انه ةيلوئسملاب مازتلالاو ةوفصلا ىه لالقتسالا بقع ةينطولا ةيلوئسملا تامزلتسل
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 مدع فقوم نأ ديب .ىقلخ مازتلا ءلوألا ناكملاب وه امنإو بسحف ايميظنت وأ اًيسايس امازتلا

 .هيف اهسفن ةوفصلا تدجو ىذلا عضولل ةيمتح ةجيتن وه امنإ اذه مازتلالا

 ةا خالا لالا ءاول ةا يهو طولا ريرحتلا ار ةا یه ةوفصلاف

 مكحلل ديحولاو رشابملا ثيرولا ىه تقولا سفن ىف اهنأ الإ ..ةيطارقميدلا ةسرامملاو

 مل نإف اذلو ..هتايلوئسم نود هتازايتمال معألا بلاغلا ىفو ..هتازايتماو ىبنجألا

 ..فارحنإلا ىلإ ةرورضلاب ىهتنتسف باسحلا ىف اهسفن عم ةوسقلا ةوفصلا عطتست

 لفجيو oll بحيو dail قشعي عوله هعبطب ناسنإلا OY ةيعيبط ةرهاظ فارحنإلاو

 .مزعلا ىلوأ ةبصعلا ءاشتساب لذبلا نم

 نم ريثكلا ىف أوسا ىلإ ءىس نم ردحني ىذلا ىداصتقالا عضولا ىلإ رظني ىذلاو

 اههجوب لطت تأدب ىتلا ةعيرملا ةيقبطلا قراوفلا ىلإ رظنيو ..ةئشانلا ايقيرفأ دالب

 تنومود هينير ريسفوربلا اهمسر ىتلا ةمتاقلا ةروصلا ىفو ...ىنعأ ام كرديل حلاكلا

 لالخ نيقرفأتملاو نييقيرفإلا ثيدح لظ ىذلاو «قيرطلا بكنتت ايقيرفأ» هباتك ىف

 نأ نكمي امل جذومن تنومود اهمسر ىتلا ةمتاقلا ةروصلا ىف ..ةيضاملا ةعبرألا ماوعألا

 ىسايسلا ايد ودمحم بتك تنومود لبق نمو ةوفصلا دي ىلع لاوحألا هيلإ لوؤت

  ةوفصلا ةيزاوجرب  ةديدجلا ةيزاوجربلا رطاخم نع انثدحي فورعملا ىلاغنسلا

 عمتجملا ىلع لطت ةديدج ةيزاوجرب تذخأ ةديدجلا ةيطارقوربلا راطإ ىف» لوقيف

 ةلحرم ىلإ ابروأ تداق ىتلا لمعلاو حتفلاو ةرماغملا ةيزاوجربب تسيل اهنأ ..ىقيرفألا

 زكارم ىلإ زاتمملا مهعضو ةجيتن اولصو نيذلا نيفقثملا ةيزاوجرب ىه امنإو قالطنإلا
 اهيلع اولوتسا ىتلا عقاوملا ىلع ظافحلا الإ اذه دعب فده نم مهل دعب ملو ةوقلا

 .«ىودجلا ميدع قافنإلا ىف ريهامجلا لاومأ ديدبتو

 نادوسلا ةوصص

 هذه نم جني مل  اهرثكأ وأ  ىرخألا ثلاثلا ملاعلا دالب نأش هنأش ..نادوسلاو

 لك ىلع ءاقبالا ىلع صرحلا ىف  تفلسأ امك  ىدبتت ةيبلس ىهو ..ةيبلسلا ةرهاظلا
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 ىف ددبملا قافنإلا وحن فارصنالا ىف ىدبتتو  ىبنجألا مكحلا نم ةثوروملا تازايتمالا

 لك زيكرتو فيرلل ماتلا لافغإلا ىف ىدبتتو ..توتحسلاو قنادلاب اهلام بسحت دالب

 وه» فيرلا نأ نم مغرلاب :ةيرضحلا تاعمجتلا زكارم ىف ديدجتلاو روطتلا رهاظم

 ادوؤك ةبقع اهتاسراممو اهتاروصت نم ريثك فقي ىتلا «ةيديلقتلا ميقلل مئادلا عدوتسملا

 .ىموملا عمتجملا هدوقي cll روطتلا هجو ىف

 قافنإلا اذه دجول ددبملا قافنإلا ةرهاظ لثم ةدحاو ةرهاظ ًالثم ءرملا لوانت ولو

 ةلادعلاو ةيمنتلا نع ثدحتت ىتلا تادايقلاو ةقبطلا سفن هل نكمتو هسرامت

 تايثاصحا ىلإ رظنلا نم رثكأل ءرملا جاتحي نلو ...ىكارتشالا لوحتلاو ؛ةيعامتجالا

 نم رثكأل ءرملا جاتحي نل ..ةينادوسلا ةراجتلا ةرازو اهردصت ىتلا ةيجراخلا ةراجتلا

 ماقرألا هذه ىلإ ىعم رظنتلو ...لوقأ ام قدص كرديل تايئاصحالا هذه ىلإ رظنلا

 نم ىلوألا رهشأ سمخلا ىف ةيجراخلا ةراجتلا تايئاصحا نم ةاقتنم ةروص لقنت ىتلا

 غبتلا نم نادوسلا هدروتسا ام ةميق تغلب ةرتفلا هذه لالخ ىف ..1554 ماع

 تاجتنملاو ةيودألا داريتسال اهينج WY, VAs اهلباقي اهينج 59١,5١6 تايورشملاو

 ١7١,078 كرتشملا لقنلا تارايس نم نادوسلا هدروتسا ام ةميق تغلبو ..ةيلديصلا

ag aE ela ebههنا دوست هدروكسا ام ةهيق  

 ةعانصو تارارجلاو داصحلاو ءةبرتلا ريضحت تالآ لمشي اذهو) ةيعارزلا تالآلا

 ويالملاو اكيرمأ نم هكاوفلا داريتسال 000, FTV اهلباقي اهينج ۲٣۷,۵۸۰ (نابلألا

 صربقو ايناملأو ادنلوه نم سطاطبلاو ادنلوبو كرامندلاو اكيجلبو ايلاطيإ نم هبرملاو

 دقل هللات ....تيوكسبلا معن تيوكسبلا داريتسال اهينج ١١,109 ادع اذهو ايلاطيإو

 مهارذ ىفو احداف املظ تيناوطنا ىرام نادوسلا سرادم ىف خيراتلا وسردم ملظ

 رک تارا

 نم دروتسا ام ةميق نأ دجيل 1517 ماع ىف ىلوألا رهشأ سمخلل ءرملا لقتنيو

 دروتسا ام ةميق ضفخناو اهينج YY? AVY غلب دق ةرتفلا هذه لالخ تايورشملاو غبتلا



 نم دروتسا ام ةميق تغلبو ..اهينج 017,7١1 ىلإ ةيبطلا تاجتنملاو ةيودألا نم

 ad ge A tn لي اا ةر تورلا

 تاجتنمل VAs, WY اهبناجي ۲۲٣,۲۲۲ هكاوملاو تاورضخلا نم دروتسا امو

Merken 

01,84Vفرفش ا اول ا  Lal283 رگ سملا  NAT, VE die al 

 ol ci) Lied aaa اذه تنا رطنأ يرام !Ged) Salad تاج ىلغ Ling اهنج

 .نيصلاو ايلارتساو ءايراغنهو ؛كرامندلاو ؛ايناملأو ءاسنرفو ءاكيجلبو ءادنلوه نم

 ةئاملا ىف ةرشع

 اااه ك pully Lille نم رك تاج aS) ارا اترا هديه ارو
 ON ريكا هقدر ile ga Le ا غلبت ىذلا نادوسلا

  ىبسيسملا دعب ملاعلا راهنأ ربكأ ..ايفارغجلا ىسردم ةيساسح نم ةيشخ لقأل

 ويرت ام تاورضخلاو هكاوفلا نم رهشأ سمخ لالخ دروتسي هلاح اذه دلب ..ىروسيم

 تادعملاو تالآلا داريتسال قفنأ ام فعض 4 als نويلملا فصن ىلع هتميق

 نم رثكأ اهلكلهتسي ال ءانثتسا البو اهلك اهيلإ ترشأ ىتلا تادراولا ةمئاقو ..ةيعارزلا

 ةامح .. ديدجتلا ةاعد نحن ىه SU ىف رشعلا هده ..نادوسلا لهأ نم ةئاملا ىف ٠

 .ةيعامتجالا ةلادعلا ةيار وعفار ..ةيطارقميدلا

 ..ةيدابلا لهأو ندملا لهأ نيب راضلا ماصفنالا ةرهاظ ..ةيناثلا ةرهاظلا لوانتنل

 ىف ةنيدملا تزرب نأ ذنم ةميدق ةرهاظ هذه ماصفنالا ةرهاظو ..ةنيدملاو فيرلا نيب

 اهعم تذخأ ةروصب روطتت ثيدحلا نادوسلا ىف ندملا تلظ دقو ..ىنادوسلا نايكلا

 اهعضوو ؛ىداصتقالا اهذوفن مكحبف ..ةمألا مسج ىف ةثراط ةبيرغ روثبك ودبت ندملا

ual nealةيفاقثلا اهتايئاكماو  Sigal! naىلع اهسفن  Lind sloall lal duds 

pind gsةداغلا ا اا ا مل  Nفايضحلا رو ا  ill 

 نورمعتسملا كردأ دقو ..ةيداصتقاو ةيركف ةدحو هلك ىموقلا عمتجملا نم لعجي ىذلا

134 



 ىف یراط ديدج ءىش ةنيدملا نأ نوكردي مهو اميس ماصفنالا اذه ءاطخأ ىضاملا ىف

 ايقيرفأ برغ نم نوريماك دلانود ريسلاو دراقول دروللا هبتك ام ..ىقيرفألا عمتجملا

 ةجلاعم نأ الإ .. اذه ىلإ ريشت نادوسلا نع راواليد ةنجل ريرقتو ..اذه ىلإ ريشي

 ىرامعتسالا عضولا راطا ىف ةجلاعم  ةرورضلاب تناك ةرهاظلا هذهل رامعتسالا

 ام ىلإ  ديدحتلا هجو ىلع انه ريشأ ..ةيرامهتسالا حلاصملا ةيامح فدهتست تناكو

 ءاهنال قيرطلا نآب اهيف لاق ىتلاو VATS ماع رياريف ىف دلوبوین سالقود ريسلا هركذ

 ىطسولاو ةيلوألا سرادملا باوبأ حتفب الإ متي نل ةنيدملاو فيرلا نيب ماصفنالا اذه

 رصانع ضعب لاخداو ..مومعلا راظن ءانبأل ةيوناثلا سرادملا باوبأ 4 ..رطقلا ءانبأل

 ..ةيوناثلا سرادملا ىف ةينطولا ةيبرتلا سيردتو ..ةيفيرلا سلاجملا ىف ةيدنفألا»

 ةحاتاب «ةيدنفألا» قافآ عيسوتو ..ندملا ضعب ىف ىفيرلا ميلعتلل سرادم ءاشناو

 مكحلاب ةيلهألا ةرادإلا لادبتساو ..ىفيرلا عمجتلا زكارم ىلإ جورخلل مهل ةصرفلا

 بناجب تيلاسم راد ةنطلس .دلوبوين لوق دح ىلع ؛لمشي نأ نكمي ىذلا ىلحملا

 | ..نادوس تروب ىدلب سلجم

 ..ىنطولا مكحلا ءاجو

 همهفبو هقطنمب اهللحي ىضمو ةريطخلا ةرهاظلا هذه رامعتسالا كردأ دقل معن

 مهامسأ نيذلا نوفقثملا هعم ءاجو ..ىنطولا مكحلا ءاجو ..هفادهأ قفو Lgl لواحيو

 ىسايس راطا ىف مكحلا تسد ىلإ ادوعص مهقيرط نوقشي ةيدنفألاب سالقود ريسلا

 نأ ىف  افلتخيال نأ بجي وأ  نانثا فلتخيال ديدجلا راطإلا ىفو te ىعامتجاو

 ةدحولا قيقحت وه ..ةيسايس ةطخ ىأل ..ماظن ىأل ..ةموكح ةيأل سيئرلا فدهلا

 ىأ ىف امهقيقحت نكميال نافدهلا ناذهو .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلاو ؛ةينطولا

 تالكشملاف ...فير الب ةيمنت الو فير الب ةينطو ةدحو الف ىفيرلا عمتجملا لفغي عضو

 ,ىضفيرلا ناسنإلا اهعوضومو .فيرلا ىف اهناكم ةفلختملا تاعمتجملا اهنم ىناعت ىتلا

 ىلإ ىفيرلا ناسنإلا ليوحتو gto ةيجاتنا زكارم ىلإ فيرلا ليوحت ىه ةيمثتلا ةياغو



 اهيف مهسيو اهعم كرحتيو :ىموقلا عمتجملا ىف رودت ىتلا ثادحألاب لعفني ىموق ناسنا

 :ةيعامتجا ةدحو ىموقلا عمتجملا وأ نطولل ةيسايسلاو ةينوناقلا ةدحولا ىف قفتت ثيحب

 ةمهن ةدعم ةنيدملا لظت الف ةنيدملاو فيرلا نيب لعافتلا متيو ..ةيركفو ءةيداصتقاو

 ... اميقم الذو ةلصتم ةبيرضو «ةعناق ةعورزم فيرلاو ةشطاب ةطلسو .ةعماط ةنيزخو

 ..طقف ةيئاغوغ ةلص

 بالجتسال اعدوتسم نادوسلا ىف ةيسايسلا تادايقلل ةبسنلاب فايرألا تلظ دقو

 ةلصلاو .:ةوظحلا ىوذ ريغل ىفنم ةيرادالا تادايقلل ةبسنلاب تلظو ..ةفاتهلاو نيبخانلا

 ةلص ..ةيئاغوغ ةلص فايرألاو ةيسايسلا تاميظنتلا نيب موقت تلظ ىتلا ةديحولا

 ةيرحلا نع ةداعملا تايباطخلاو ؛:ةعنطصملا دوشحلاو ءةرباعلا ةيسايسلا ىلايللا

 الف مئادلا ىسايسلا دوجولا امأ ..ةيعوتلا امأ ..راوحلا امأ ..ةجرضملا ديلاو ءارمحلا

 ..بازحألا سيماوق ىف هل ناكم

 .ةيافكلا عمتجمو ةيكارتشالاو «بعشلا مكحو ءةيطارقميدلا نع مويلا ثدحتن اننإ

 ءاهل بيجتسي نأ هل نكميالو .ىفيرلا لجرلا دنع تايبيغ راكفألا هذه لكو ..ةيمنتلاو

 كلانه نكي ملامو ءةنابإ كانه نكت alley dye gi كانه نكت ملام اهعم لعافتيو

 طبترت امنإ راكفألا هذه نأب ىفيرلا ناسنإلا فرعت ديشرت و ةناباو ةيعوت ءديشرت

 ةيعوتلا هذه لثمو ..هتايحو هريصمو هردق ىه لب ..هتايحو هعقاوب اًيوضع اًطابترا

 قيرط نع الو ..ةرباعلا ةيسايسلا ىلايللا تاباطخب الو تايئاشنالاب متت نأ نكميال

 ةليضفو «زكرملا خيشو .زكرملا بتاكشايو راجتلا مضت ىتلا ةيعرفلا تافيرشتلا ناجل

 ..تاشاعملا بابرأ نم ميلقألا ىف رفوت نم لكو عرشلا ىضاق

 رييفتلا نأ تكردأ ىتلا تادايقلا كلت ىه ثلاثلا ملاعلا ىف ةديشرلا تادايقلا نإ

 ةبراحمبو ..فلختلا زكارم ىلإ ةيسايسلا ةكرحلاب لاقتنالاب الإ متيال ىراضحلا
 ةساس هنم ملعتي نأ نكمي ميعز ىريرين سويلوج ملعملا ..ةوفصلا ىدل فارحنالا

 اقيناجنت ةموكحل سيئرك هزكرم ىربرين كرت دقل ..ناديملا اذه ىف ريثكلا ايقيرفأ
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 لهأ عم شيعيل فيرلا ىلإ ةيعاوط بهذو اواواك ديشرل هكرت لالقتسالا ةادغ

 حرشيل ؛هلوق دح ىلع «بهذو ؛هراكفأ مهسرديو :مهلاوحأ سردي الماك اماع اقيناجنت
 دايحلا ..ةيكارتشالا ..مالسلا راد ىف اهب ىداني أدب ىتلا تاراهشلا ىنعم مهل

 ..ةيداصتقالا ةيمنتلا ..رامعتسالاو ةيرصنعلا ةيراحم ..ىباجيإلا

 اسشورأ تاررقم

 .هتوطخ أدبو ..هعم لعافتي بعش هئارو نمو ةديدجلا هتلود ميقيل ىريرين داعو

 تاررقم تناكو .. ةوفصلاو ةدايقلا ةبساحمب اهأدب اهريهطتو هراد فيظنت ىف ةيناثلا

 ..تايوتسملا ىلعأ ىف أدبت ةبساحملاو تايحضتلا ..ىضاملا ماعلا علطم ىف اشورأ

 ee :تاباقتلا ا نفل نايك يعارزولا ينال ريلا غا ف اأ

 ةدايقلاو ..ءافعضلا بساحت نأ اهل قحيال ءايوقألا بساحت ال ىتلا ةدايقلاف ..ةيلامعلاو

 .نيكاسملا ىلع اهضرفت نأ كلمت ال نيرداقلا ىلع تايحضتلا ضرفتال ىتلا

 ؟نمدالب

 نادقف لوح موي لك عفترت ىتلا تاوصألا ىلإ ءرملا عمتسي نأ اقح نزحملا نمل نإ

 هيناعت ىذلا كنضلاب le ريغ ديزملاب بلاطي ىذلا عرازلاو لماعلا دنع ةيلوئسملا

 حلاف نإ ؟نم دالب ..لءاستتل ةظحل فقتال تاوصألا كلت نأ Lax نزحملا نم ..دالبلا

 نم هداريتسا دئاع نم ةئاملا ىف نيتس نادوسلا ىلع ردي ىذلا ةريزجلا ىف ضرألا

 ارا نقال | ددم A ee Gets اذه فرم .Vater لاش ناه

 ةصاشلا تالا ووطقلا ةازريكسالا لي تاريخا نحت ةيهاستالا فالآلا

 براقيام تابورشملاو غبتلا داريتسا ىف قفنت هدالب نأ ىري امدنعو ..تيوكسبلاو

 ءابو هيف كتفي ىذلا تقولا ىف ةيلديصلا تارضحتسملاو ةيودألا داريتسا ىف اهقافنا

 لأسي نأ اذه لك ىري امدنع هقح نم ..هميلقأ لهأب ايسراهلبلاك نطوتسم ىئادب
 ةلودو .. ؟نم دالب ..ةلودلا لجأ نمو MA لجأ نم ةيحضتلا نع نوثدحتي نيذلا

 .نورداقلا اهأدبي نأ بجي تايحضت كانه تناك نإ تايحضتلا نإ 5نم



 دما لاط قع تسس So CU اه ار اج نيود كه نيف | عقاوو

loنم”  pleats!هل  LGزکرلاو راهم ركرت آلا  

 ةجيتن هيلع انلصح امنإو جربسباه لآو نوبروب لآ نم انتابآ نم انيلإ ردحني مل زاتمملا

Lilleام ميلقتلا و: ملط ره  IL LSالوز  hieىتلا  lea Lye’ 

bee ea ONS Eدنا ام داق نقلا"  

 ىذلا ىقيرفألا فقثملل ةعئار ةروص ىريرين مسر دعل ..هتئشان ملعيل نادوسلا بعش

April cya lasناي هاب دينو لوس قا  GUN Sal}هل تسع  All 
 ٠ .«دعي ملو بهذف اهماعطب اهيتأيل هتلسرأو اهلام

 ملعلا ديع ةبسانمب رضم ىفقثم ىلإ ىضاملا ماعلا علطم ىف رصانلا دبع ثدحتو
 لك لوحتيلف» :لاق ..هلثم اوددري نأب انتداق ردجأ امو هيعن نأب انردجأ ام اثيدح

we | Pe feeويضم  E (Cyr Pera rer ere Ley er Uae ki SEE tae 

 JS ةياعرلا اهتطاحاو .دعاوسلا قرعب توتراو ءضرألا نم تشاع ؛ةميقع ةرجبش

 .«ًالظ وأ ارمث وأ ءارهز ةياهنلا ىف دعت مل مث سمشلا عاعشب تألتماو ءاهعاونأ

 ركفملا ىدهملا مامإلا ىف دهش دق نادوسلا نأ تالاقيملا هذه. علطم ىف تلق دقل

 اضيأ هيف دهش دق نادوسلا نأب مويلا فيضأو...ريخألاو لوألا ليصألا ىسايسلا

 نوكت نأ دبال ريخألا وحن عمتجم ىأ ةدايق نأ تكردأ ىتلا ةديحولا ةيسايسلا ةماعزلا

 نل ةماعلا نأو ..ةدايقلا رهطتت ملام موقي نأ نكميال رهاطلا عمتجملا نأو ..ةيقلخ.ةدايق

 اضرفي ملام اًراستقاو اتنع ناحبصي ةيحضتلاو لذبلا نأو ةوفصلا حلصت ملام حلصت

 لوح ىلجوخ هللا دبع ريخلا دمحم مامإلا باتك ..نيحداكلا ةرهمج لبق نيرداقلا ىلع

 مهثيدح ةرمغ ىف هوأرقي نأ ديدجلا نادوسلا ماكحب ريدج ميظعرفسل ريرب ميانغ

 ..داسفلا نم اهنم دجاو زاهج ولخيال ةلود ىف حالصلاو ..ريخلاو ةليضفلا نع.بئادلا

 ىف ام ةسخو All دنعام ةمظعب ريدج كنإ» نيدسفملا نم اهيف ةدحاو ةرتاد ولخت الو
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 ءىش باستكال نمزلا اذه ىف داهجلا ىف دحأ ةمه ولعتال اهنأ ملعت دقو ..رثك نإو ايندلا

 احن نمو ءنيلاضلا نيبذاكلا مهناوعأو ؛نيرفاكلا كرتلا ريغ ةينافلا ايندلا سيسخ نم

 ىلع هللا دبعي نم سانلا نمو) .ىلاعت هديعو ىف نيلخادلا نيقفانملاو ءايبغألا نم مهوحن

 ايندلا رسخ ههجو ىلع بلقنا ةنتف هتباصأ نإو cds نأمطا ريخ هباصأ اذإف فرح

 .«هلاح اذه نمم نسملسملاو مكاياو ىسفن ذيعأ (ةرخآلاو

seeleندع ننجح ا يهاحت لاو ةمقلا  

 اذهك بولسأو .. :ةيحضتلاو لذبلل بعشلا ةوعد ىلع رسجت ىتلا ةدايقلا ىه قناودلا

 نيذلا ىدل ةينطولا ةيلوتسملا ىنعم قيمعت ىلإ ةرورضلاب ىهتنيس .هيجوتلا ىف

 تذخأ ةمكاحلا ةوفصلا نأ فيك كاذ موي اندهش دقف.اذلو ..رشبلا رومأ نوردصتي

 نمحرلا دبع ريمألا ةلاسر ..سيدقتلا هبشي باسحب ةمألا لامو ةماعلا ةيكلملا لماعت

 ردنم ةهجب edu انثإ» ..كلذ ىلع ديهشل ىدهملا ىلإ ةجنع gil نادمحو ىموجنلا

olsانيأر امل ءارقفلا انناوخإ  agi Sieةكيولاو لصبلا نم ليلق ىطاعتب مهانذأ ةليلبلا  

 ..مكتدايسل رمألا عفر الب ىلاعت هللا دنع صلخم ريغ كلذ انيأر دقو .مسمسلاو

 ضرعلا اذه ريرحتب انمزتلا ةليلق راقبا انعمو ..بعتلا مهل لصاح ناوخألا نأ ثيحو
 عونمملاو اهنم هيطاعت زئاجلا انل اونيبت نأو ..ناوخألا ةحار ىف نذألا نيجار مكتدايسل

 اهنآ الإ .ءاهويرقت ىف Ae Shee اهر ىف ةظيس ةلاسر..هداشولا قرط كرل

 :ةينطولاو ةيلوئسملا ىف رخآ سرد اهيلع مامإلا درو ..ةيلوئسمو ةيروثو ءالبن ضيفت

 هنيد نعو انع مكيزجي نأو .باوثلاو ءازجلا نسحأ مكيطعيو مكيزجي نأ هللا لأسأ»

 Leu اوديزو كلذ ىلع اودشف .اًناحتماو ارش مكيفكيو ءاًئاسحاو اريخ نيملسملاو

 الملا عم هب نولخدتو ىلعلا تاجردلا ىلإ هب نوزوفتو هللا دنع هب نومركت امم كلانه

 نأ دهاجملل زئاجف تالوكأملا نم اهريغو ةكيولاو مسمسلاو لصبلا امأ .ىلعألا

Lossyلومتو راخدا ريغ نم ةرورضب ». 





 (*!ةلضافلا ةنيدملا نيب
 ةلهاجلاةنئيدللاو

=, 

 اليصأ نوكي نأ هل دبال ومني اميكل ىسايسلا ركفلا نأب لوقلاب ىثيدح تأدب

 ايرصع نوكي نأ نم هل دبال رهدزي اميكلو ..ةينطولا ةبرتلا قامعأ ىف هقورعب اًبراضو

 لكل !Buell Read تدم | ةف ةيسلعلاو Gf eddy هلك LI ركفلا le ا

 ىف وأ راكفألا كلذ ىف ناك ..نيرشعلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف ةيناسنإلا طشانملا

tees aay 

 نيميلا ىف

 ىسايسلا ميظنتلاو ةيسايسلا تانايكلا ىلع مويلا ءرملا اهيقلي ةرباع ةرظن ةيأ نإ

 كلذ ىف ىوتسي ..ديدجتلا ةرورض هتضتفا ىذلا رييغتلا اذه ىدم روصتل رصاعملا

 دق ةيديلقتلا رصانعلا ىتح ؛نويلبقتسملاو نويفلسلا هيف ىوتسيو ..نوفرطتملاو نوظفاحملا

 بيرق جذومن ىناطيربلا نيظفاحملا بزح «هبولسأو رصعلا قطنمل خوضرلا ءةمغار «تلبق

 ىف ناك ريخألا دقعلا لالخ بزحلا ةقورأ ىف رودي لظ ىذلا رمتسملا عارصلاف ..اذهل

Or ERلكلا يليه نيم اع اوبس  Ne |r ene es]ةر دو ومزاوكلا ات نم  

 ميدقلا ليجلاو ..ىروتكفلا دهعلا قطنم سالفاو ةقيتعلا ةيلايربمالا ةياهنو عراشلا لجر

 ..تكرام وينو توكسا ىف ..ليخلا قابس تابلحو ..تايلكلاو ..ةيدنألا قئالعب نمي ىذلا

 ؛نديا :ىلوألا ةيملاعلا برحلا ليج نيب عارصلاب ةيناطيربلا فحصلا هتفصو عارص

 تهتناو ؛ثيهو .؛دوالكام نايا ثيح نييرحلا نيبام ليجو «مويهو .رلتهو ءناليمكامو



 بولسألا ليج راصتناب اهيف ةظفاحملا عالق ربكأ ىف لب ةيديلقتلا ايناطيرب ىف ةكرعملا

 .ةاشنملا راكفألاو ةاشنملا تاقايلا ليج ىلع ديدجلا

 قيقدلا ءاصحإلاو تايجولويديألا ملاع ىف هتكرعم نأ نيميلا Wal اسنرف ىفو

 اببس اذه ناكو ...ةيباطخلا تايئاشنالا ةساس اهدوقي نأ نكميال مراصلا طيطختلاو

 راكسيج مويلا اسنرف هجوت ىتلا ةيميقحلا ةوقلاو ..نييطارقنكتلا ةساسلا زورب ىف

 ..نولافو ..ناتباک ..تفریب ..هيويناكيل ..ناتسيد

 راسيلا ىفو

 هرهالك:قيفويسلا SUES ىف SEN EN نمفت لا هجم ايسنلا celal ئقو

 ىفو ..ةينكتلا ةيهام نوكردي سانا هنكحي نأ دبال ىنكتلا عمتجملا ليج Oly كاردإلا

 حرخ ىذلا نابوكيم مهرخآ ..ىلوألا ةروثلا هوجو لك ءافتخا مهفن نأ بجي راطالا اذه

 ةدايقلا لاقتنا مهفن نأ نكميو ..ةلودلا ةمسوأ مظعأب امركم ماع عضبو ale لبف

 لقعلاب اكيرمأ ىف تييفوسلا ءاربخ هيمسي ىذلا نجيسوك سدنهملا لثم لاجرل

 ليلحتلاو ىملعلا طيطختلا أدبمب مراصلا هناميال ةبسن ..ىعويشلا ىنورثكلالا

 جني مل رمحألا شيجلا ..ىتيفوسلا داحتالا ىف ةظفاحملا لقاعم زخآ ىتح ..ىئاصحالا

 E glLe ناكر انا رادع هر ابيت Slay say oa هديل رئاظ نم
 ىضاملا ماعلا علطم ىف ىكسفون ولام ةافو بقع قيلعت نم ىمامتها راثأ ام رثك أ نم

 ىتلا ملاعلا خيرات ىف ةلحرملا هذه ىف عافدلا ةعيبط لوح ايتسفزألا هترشن لاقم

iaنأ  allzuناقعلاو ةيجيتارتسالاو شيجلا  sg allلفلان حالل  

 ةروهشملا وصنميلك هلوقب ءرملا ركذي لاقم وهو ..نييواميكلاو ناال نيسدنهملاو

 ..«تالارنجلل كرتت نأ نم ريثكب رثكأل برحلا نإ» ..ىلوألا برحلا تالارنج نع

 نم ربكألا بناجلا لاقتنا ىلإ عبطلاب ىهتنا ايتسفزألا هتأدب ىذلا ريطخلا راوحلا

letىرتميد دي ىلإ تالارنجلا ىديأ نم ةيتيفوسلا ةيعافدلا ةيجيتارتسالا  
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 بتارملا اوقترا نيذلا ددجلا نيسدنهملا ليج نم اضيأ وهو ىبرحلا داتعلا ريزو فونتسا

 .ىتيفوسلا ىرادإلا زاهجلا ىف ايلعلا

 ىقمحلاو ءايكذألا

 هفصدو ..رصعلا ةراضح ءارو نرف عضبو نرقب فلختم هفصن نادوسلاك دلب ىفو

 حاتفنالا ىلإ دشأ ةجاحلا حبصت فلختلا ةلحرم ىلإ دعب لصي مل دكار ىثادب رخآلا

 :ةيسايسلا انتزهجأ نأ انتاسأم .. نكلو ..اهلك ةيناسنالا براجتلاو راكفألا وحن ىعاولا

 ىهف .هناسلب ثدحتت نأ رصعلا قطنمل بيجتست نأ اهخيراتو اهنيوكت مكحب عيطتست ال

 ..ةيتاذلا ماكحألا قاطن ىف ىلاتلابو ىصخشلا عارضلا راسا ىف شيعت تاميظنت

 ةسايسلاو ..ىعوضوم ةرورضلاب ملعلا نأل همييقت ىف اًيتاذ نوكي نأ نكميال ملعلاو

 ضاخشألا اياونو :صاخشألا حماطم راطأ ىف الإ ركفتالو ةيعوضوملا لبقتال ىتلا
 طاسوأو ئدابملا نوشقاني لاقي اميف .ءايكذألاف ..ءاقمح ةسايس صاخشألا داقحاو

 .صاخشألا نوشقانيف ىقمحلا امأ .ثادحألا نوشقاني سانلا

 نادوسلا ىف ةيلامعلا ةكرحلا

 سايقملا oY ةيلاعفلا دقتفت ةسايس ىهو لب ةسايسلا هذه ءاقمح طقف تسيل

 روطتلا ةلجع عفد ىلع اهتردق وه ةيمانلا دالبلا ىف ةسايس ةيأ حاجنل ديحولا

 ةيرصعلا عم الإ انل ىتأتت ال ةردق ىهو ..عمتجملا ىف ةيراضحلا ةروثلاب قالطنالاو

 نأ لامعلا تاباقن عيطتست نأشلا اذه ىفو ..ريكفتلا ىف ةيرصعلاو !gli ىف

 اهجاهتنا بازحالا نع اهزيمي ةينادوسلا ةيلامعلا ةكرحلاف .ريثكلا بازحألا ملعت

 ميظنتلاو ..روطتلاو ومنلا ىلع اهدعاس رمأ وهو ىرصعلا ىميظنتلا جهنملل

 نيب بئادلا راوحلا ..ةمقلاو ةدعاقلا نيب مئادلا لاصتالا ..ثيدحلا ىسسؤملا

 rel st Beet ر هه ا رلود ل

 ثادحألا عم ىعاولا لعافتلا ..ةزهجألل ةيرودلا تاباختنالا ..ةدايقلل ةمئادلا

 وأ ةكرتشملا فادهألا تاذ تامظنملا عم نماضتلا ..ةيلودلاو ةيميلقألاو ةيلحملا

 .ةهباشتملا

er er en 



 ةكرحلا ومن تبكاو ىتلا ةيعوضوملا فورظلا ضارعتسا ىف بهذأ نأ ديرأ الو
 دعس روتكدلا لحارلا ملاعلا قيدصلا ماوعأ ةرشع نم رثكأ لبق اذه لعف دقف ةيلامعلا

 نا ory cn لدعم per ی وف دلا

 تادايقلا راسأ ىف عقت مل اهنإ ةيباقنلا ةكرحلا ظح نسح نم نأ لوقأ نأ ديرأ
 ميلح سابع ليبنلا ةسائرب ىرصملا لامعلا بزحب هبشأ ءىش ىلإ تهتنال الإو ةيديلقتلا

 نم ةفاتهلا بالجتسا هفده ىزاهتنا ميظنت ىلإ تهتنال ..برح حلاص دمحم ءاوللاو
 | .ةيعانصلا قطانملا

 نزو تاذ ةوق

Leiتاذ ةوقك اهدوجو تبثت نأ ةينادوسلا ةيلامعلا ةكرحلا تعاطتسا دقف نآلا  

 نأ نكمي ةوقك اهدوجو تبثت نأو ..ىنادوسلا ىعامتجالاو ىسايسلا طيحملا ىف نزو

 لاعف رودب مهست نأو لب ... ةيقيرفألاو ةييرعلا ةيلامعلا ةكرحلا باصخا ىف مهست
 نك ةف رحم Alles ىف اده لوقت نأ كع ااا «يلاعلا teal Sit ىلع

 ديتا ىلع اهر اعنا ةيسايسلا ll ف رود ccf Gab of نم ةيديلقتلا بارحألا
 al ناك اهر et هيعبضلاا ىلع [يتوضدل al تاصخألا فو ىلعلا

SR)نآلا ةيارخ ا ىف نكي متو  ANوقت تا ميظسي ا تو  
 نم نيريثكلا مضت بازحألا نأ نم مغرلاب اهيلع اذه قدصي ..جهنم وأ ..ركف ىلع

 ,رفاولا ءاكذلا نكلو .صالخالا مهصقني الو ..ءاكذلا مهصتقنيال نيذلا نيفقثملا

oti,دل تاع اهلك هلا  hyd gantا اه ملام  Sahil Ryall 
 جايس ةسيبح املاط us ىدجتال تاافصلا هذه لك ..دسافلا عقاولا رييغتل ةبالغلا

 | = .روطتل ا.ضفري ىميظنت

 ET تاراعشلا دلوم

 دعب ديدج نم بازحألا دلوم ةيضاملا ةثالثلا ماوعألا ىف نادوسلا دهش دقل

 ناك ةديدج تاراعش دلوم بازحألا هذه دلوم عم دهشو ..ةيركسعلا ةيلهاجلا عاشقنا
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 نأ لبق عراشلا لجر تاحيص اهتبجنأ تاراعش «ىضاملا ىف res اهب نوسمهي سانلا

 عم ىعيبطلا بعشلا لعافت ةجيتن تاراعشلا هذه تناكو ؛بازحألا تادايق اهب قلعت

 ىف ىعامجلا مالعإلا ةزهجأ تمهاسو ءاهيف ميقن ىتلا ةقطنملا هتدهش ىذلا روطلا

ope cere eeفيتا قدك يقال ركاسدلا د: فرقنا ىلا  Wsةيجرعللا ةيوقللا و . 

 ريا ىلإ: !Gd فاز اهشلا هه LEU ELT ملاعلا بوف م ىا نالا

 تاراعشلا هذه نأ دجنل بزح ىأ روتسد أرقنلو ةنلعملا اهتسايس تانايب ىلإو بازحألا

 نم نيماع دعب ىبزحلا مالعالاو رشنلا لئاسو عباتن Lies نكلو .قومرملا اهناكم لتحت

 ةيرود تانايب اهل ناك نإ  ةيرودلا بازحألا تانايب عباتن Les .راكفألا هذه ىنبت

 حضوي نأ لواح اهنم مك ؛اهيلوئسم ثيداحأو بازحألا ةفاحصو ريهامجلا اهب بطاخت

 نكمي فيك اهتيهامو اهلولدم وهام تاراعشلا هذهل ةيسايسلا تاميظنتلا مهف سانلل

uaلك رود وهام «عقاولا اذهب اهطابترا وهام .ىلحملا انعقاو راطإ ىت  Liaىف  

 ؟سانلا ةرهمج نيب اهيناعم قمعن نأ انل نكمي فيك اهقيقحت ليبس

 :ميدنقلا عارصلل دادنما

 تاميظنتلا نأ اتبثأ دق ديدج نم بازحألا زورب دعب امرصنا دق نيذللا نيماعلا نإ

 الإ س ee لمعلا نانو On ly gee | لا

 تاميظنتلا هذه نأو ..تسيلفلاو تسيفوشلا نيب ؛تفلسأ امك .ميدقلا عارصلل دادتما

 ضفري ىذلا ىديلقتلا اهراطإ نم جرخت نأ عيطتست ال اهتايقالخأو اهنيوكتب

enا ت ىقلا ىلا ا ذاق  Sse ayد يك  

 ةساعتا ةنيمحلا ويمص يشلا انالخ ناطإ ىف هيك perms | peer Ny كلت

 نرق فصن دعب اذه لعفت «ىريكلا ةيسورلا ةرماؤملاو ؛ىعويشلا داحلالاو ءرامعتساإلل

 ةوقلا حبصت اميكل  ارخأت ابوروأ دالب رثكأ  ايسورب تقترا ىتلا ةيفشلبلا ةروثلا نم

 ءارمحلا ةينيصلا ةروثلا نم نرق عبر دعبو ..ملاعلا ىف ةيناثلا ةوقلاو ابوروأ ىف ىلوألا

 .ملاعلا ىف ةثلاثلا ةوقلاو ايسآ ىف ىلوألا ةوقلا حبصت اميكل نيصلاب تقترا ىتلا



 ةيموملاو كرتشملا ىبرعلا لمعلا نع اهريتاسد ثدحتت ىتلا ةيسايسلا تاميظنتلاو

 ىميلقألا عسوتلاو ءىرصملا جاتلا راطإ ىف الإ ةيبرعلا ةيموقلا مهفت نأ كلمتال ةييرعلا

 نإ ةريزجلا رصق قدنفو ىداولا ةدحو راطإ ىف وأ :اهموصخ نم تناك نإ ىرصملا

 ىكزو جرف ميهاربإ رصمب تسيل رصانلا دبع رصم نأب املع ...اهئارصن نم تناك

 ديدج ىعامتجا نومضمو ..ةديدج ةيدا متقعا داعبأ وذ ديدج قلخ ىه امنإ ..ليوطلا

 لماكلا ثعبلا ىنعت ديدجلا اهنومضم ىف ةييرعلا ةيموقلا نأو ..ديدج ىسايس فدهو

 .اهلاصوأ ىف بدي.مدعلا أدب ةمأ نييارشل ةراحلا ءامدلا درو تخاش ةراضحل

 لهاجلا ءالعتسالا دفع

 رظنت نأ الإ كلمتال ةيقيرفألا ةدحولا نع ثدحتت ىتلا ةيسايسلا تاميظنتلاو

 ..ايقيرفأ نع ةثوروملا دقعلا راطإ ىف الإ ,قامعألا قامعأ تشتف نإ ءاهمهفتو اهيلإ

 مويلا نوكرحي نيذلا مه ءالؤه ايقيرفأ لهأ نأب اهنم املع لهاجلا ءالعتسالا دقع
 ثادحأ ىف ىخيراتلا اهرود بلعتلو لب اهتدايس سرامتل طقف سيل ةدكار ةلماك ةراق

 SST انه ولا: gan هلو اعا LEN يذلا هو نسحب اقا لمعفتو تالا

 بوبه ذنم ةيلودلا ةسايسلا ىلع تأرط ىتلا ةديدعلا تارييغتلل ةرباعلا ةرظنلا نم

 ادالب هجوت ىهو تادايقلا هذه ضعب تحلفأ دقل .. تانيتسلا علطم ىف رييفتلا حاير

 مل ةروصب ةيلودلا ةسايسلا ىف اهناكم لتحت نأ لودلا تاموقم نم موقم ىأ كلمتال

 عبرم ليم نويلم ..لايمألا نم عبرم نويلم ردص ىلع نومثجي نيذلا كئلوأ اهعطتسي

 تناكل ءادرجلا لمرلا نابثكو ءبحاشلا ملسلاو ؛لحانلا حلطلا وه اهيف ام لك ناك ول

 ...اهب ةناهتسالا نكميال ةوق

 ةحئار الو معط الو نول ال

 ريزو دعاسم زمايليو.نانيم ةرايز تركذ ..ةباتكلا عباتأ انأو نآلا ىل نع رباع رطاخ

 نم ةلاسر لمحي وهو هترايز تركذ ..نيماع لبق ةيقيرفألا نوئشلل ةيكيرمألا ةيجراخلا

 مانتيفلا ةيضق نم هدالب فقوم اهيف مهل حضوي ايقيرفأ ءامعز ىلإ نوسنوج سيئرلا
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 كلت تركذ ..تقولا كلذ اهتورذ تغلب دق ىكيرمألا لخدتلا دض ةيلودلا ةلمحلاو اميس

 ءراكاد) ايقيرفأ برغب هترايز أدب ىذلا زمايليو نأ اهنابإ ىنشهدأ دق هنأ فيكو ةرايزلا

 ,سنوت ءرئازجلا طابرلا) ايقيرفأ لامش ىلإ لقتنأو ..(وكامايو ءىركانوك ناجيبا

 رادو ؛ىبورينو ءابابأ سيدأ ىلإ بهذيل ليم نويلم ربع ..نادوسلا ربع دق (ةرهاقلا

 ..ءاقدصأ الو ءادعأ الب دالب ..لعفام ريغ تلعف امل زمايليو ناكم تنك ولو ..مالسلا

 هماكح لضفبو .ةيلودلا ةسايسلا باسح ىف حبصأ ايقيرفأ ىف ضرألا عاقر ربكأ
 نول اال ءءاهقفلا دنع روهطلا ءاملا مكح همكح انش ديما ف كلما "ا نيدشارلا

 ...ةحئار الو معط الو

 ممألا ءانب

 متي ىذلا رمألاب سيل لضافلا عمتجملا قلخ نإو ..نيهلا رمألاب سيل ممألا ءانب نإ

al tlsوأ ةييلعلا  Gliةدتتهولا  iwcنيسح ان ضوتفا 15(  En DEI ED ER URL 

 ثيدحلا نم رثكأ ىلامو ..قلخلاو ءانبلا اذهل نودصتي نميف اهرفوت نم دبال ةيساسأ

 عمتجملا ءانب نأشو لضافلا عمتجملا ءانب نأش اذه سيل وأ ..ىرصعلا عمتجملا نع

 نع انثدحي ىبارافلا ىناثلا ملعملا ..ةمظنملا ةلودلا ةيناسنإلا تفرع نأ ذنم لضافلا

 لك ىلع لايخلا ةوقو ملعلا بحو ةفرعم لا تافص مدقيف ةلضافلا هتنيدم ىف مكاحلا

 ديج :روصتلاو مهفلا ديج ءاضعألا مات نوكي نأ» دبال هدنع مكاحلاف ..ىرخأ ةفص

 alg ال هل اًداقنم ةدافتسالاو ميلعتلل ابحم ةرابعلا نسح ءةنطفلا ديج ءهمهفيال ظفحلا

 .بعلل عبطلاب اًبنجتم هرش ريغ نوكي نأو ؛هنم هلاني ىذلا دكلا هيذؤي الو ميلعتلا بعت

 ابحم سفنلا ريبك نوكي نأ .هلهأو بذكلل اضغبمو هلهأو قدصلل اًبحم نوكي نأ

 ابحم نوكي نأ هدنع ةنيه ايندلا ضارغأ رئاسو رانيدلاو مهردلا نوكي نأ ؛ةماركلل
 ىذلا ءىشلا ىلع ةميزعلا ىوق نوكي نأو ءاهلهأو روجلاو ملظلل اًضغبم هلهأو لدعلل

 ةنيدملاو ..«سفنلا فيعضالو فئاخ ريغ ءامادقم هيلع اروسج «لعفي نأ ىغبني هنأ ىري

 فرعي مل ىتلا» كلت  ىناثلا ملعملا لوق ىف  ىهو ةلهاجلا ةنيدملا اهلباقت ةلضافلا

 امنإو .اهودقتعي ملو اهوميقي مل اهيلإ اودشرأ نإ .مهلابب ترطخالو !dale اهلهأ



 نظت ىتلا نم تاريخ اهنأ رهاظلا ىف ةنونظم ىه ىتلا هذه ضعب تاريخلا نم اوفرع

 هده نم ةدحاو لكو ..تاذللاب عتمتلاو :نادبألا ةمالس ىهو ةايحلا ىف تاياغلا اهنأ

 ..«ةيلهاجلا jal دنع ةداعس

 ىركف مقع

 حس اة ts ا صال فج يوصل حاحا
 ىه ةيمنتلاف ةحاشم الو ...ةيصع فادهأ اهفادهأو ..رعو قيرط ةيمنتلا قيرطف

 ..ناسنإلا اذهل دبال نذإ ..ناسنإلا وه ريخألاو لوألا هفده رييغت ..ةايحلا هجول رييغت

 :ةيطارمقيدلا نأو ..ىريصم فده ىه ةيمنتلا نأ كردي نأ ..فلختم لهاج وهو

 ةداهسلا ىنعت ؛ةماركلا ىنعتو ريخلا ىنعت ىلودلاو ىميلقألا نماضتلاو ةيكارتشالاو

 بدلا ني عاف ely نأ !GSaY AoW فريك (eine كلا pinky هدرا

 .ديدجلا ركفلا ةاعدو بعشلا نيب فطاعت متي نأ نكميالو ..ديدجلا ركفلاو

 ىركفلا CUM قلخ ىف ىيزحلا مالعالا لئاسو رود وهام ىرخأ ةرم لاؤسلا ىلإ دوعأ

(ig)ىلا ةفاحصلا اولو انك .«كلطامقلاو لفافلا  ul Surةا ا  ul 

 ale نوكت نأ Jud 5[ اهسفن تحت رقم يال نك فيك Jobe Sale ut ىل لقيتو
e oتايوصتخلا لقرب  US closلد  

 سا سلا وه ىركفلا کلا باح اأ ...Sy تارضلا
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(1) 

 ىعاولا حاتفنالاو ..ىركفلا لالقتسالاو ..ةيركفلا ةلاصألا نع ثيدحلا ضرعم ىف

 ءانترظن :نيئيش Gold هجوب لوانتأ نأ دوأ ةيناسنإلا براجتلاو ىناسنإلا ركفلا وحن

Shaeكفل  eلوا و نتن تنسف وأ ةلوتك  

 blass ركنلا »ا ةرهيق رقيقا نقلا

 ..اهبكترن ىتلا ةيركفلا ةميرجلا وه ثيدحلا ىف صيصختلا اذهل ىنعفدي ىذلاو

 عم  رخآلا انضعب اهبكتريو ..ةفرعملا مدعو لهجلا ةجيتن ةءارب ىف ضعبلا اهبكتري

 Sal نع انلقاحم ىف ثيدحلاف ..عقاولاو ةقيقحلا فييزت قيرط نع  رارصإلا قبس

 سودرفلا نيب رايتخا هنأب امود رمألا روصي هتضترا ىتلا لودلا نعو ىسكراملا

 ةيناحورو ةيعويشلا ةيدام نيب رايتخا ..قرشلا ميحجو برغلا سودرف ..ميحجلاو

 نيب رايتخالا رايتخا .لدعلاو قحلا مكحو ..رسقلاو رهقلا مكح نيب رايتخا ..ةيلاربيللا

 ال ايقلخ امييقت راتخي نم مييقت حبصيو ..ايسايس ال als ارايتخا نييسايس نيهاجتا

 هب سانلا نسحأ نإ  اًيركف اًفرحنم ركفلا اذهل وعدي ىذلا لجرلا حبصيو ..ايسايس
 ..ايقلخ نيفرحنملا دادع ىف بسحي معألا بلاغلا ىف هنأل  نظلا

  (x):مايألا ۱۹۹۸/۲/۱۳



 ةعاتملاو ..ءاحيالا

 ةباجتسا رمألا عقاو ىف وه امنإ هيلع موقت ىتلا ماكحألاو ..ثيدحلا اذه لثمو

 تناك ام ةباجتسالا ىف ةيئاقلتلاو ..برغلا نم هاقلتن ىذلا ىركفلا ءاحيالل انم ةيئاقلت

 لصملا انل رفوتي ملام ىتأتت نل ةيركفلا ةعانملاو ..ةيركفلا ةعانملا انل تناك ول نوكتل

 وه سيل ..برغلا وه سيل نادوسلا نأ انكاردا ىف صخلتي ىقاولا لصملاو ..ىقاولا

 هنيوكتو ..برغلا ثارت سيل هثارتو ..برغلا فادهأب تسيل هفادهأ ..اكيرمأو ايوروأ

 فلتخت نأ دبال مييقتلاو مكحلا ىف هسيياقمف نذإ ..برغلا نيوكتب سيل ىجولويسوسلا

 ىملع عاو مييقت ىف سيياقملا هذه انتداق اميرلو ...برغلا سيياقم نع ؛ةرورضلاب

 ... اهب انل ىحوأ ىتلا كلت ريغ بابسأل نكلو ..ىسكراملا ركفلا ضفر ىلإ نيمأ

 ىبرغلا ركفلل دادتمأك ال ىسكراملا ركفلا ىلإ رظنن انلعجي هب انل ىحوأ ىذلاف

 سراك همسا ذوعشم ماهوأك امنإو  ركفلا كلذل ىعرش ديلوو لب  هسفن ىزاوجربلا

 ىف جهنك ال ةيقرشلا ةيكارتشالا ةيرجتلا ىلإ رظنن انلعجي انل ىحوأ ىذلاو ..سكرام

 ةرماؤمك امنإو ايسآو ابوروأ ىف ةيسايسلا ةيفارغجلا ملاعم لك لدب ديدج داصتقالا

 دئار ىتيطوسلا داحتالا ىلإ رظنن انلعجي هبانل ىحوأ ىذلاو ..بلسلاو طلستلل ةيباهرا

 ةرمآتم ةباصعك امنإو قيثاوملاو دوهعلا اهعم لودلا قئالع ددحت ةلودك ال ةبرجتلا هذه

 انل ىحوأ ام وه اذه ..نئمطملا نمآلا ملاعلا عوبر ىف بارخلاو ةنتفلا رذبت نأ ديرت

 ..هينذأ ىف هلقع نم نأش باسح الب 51953 امو ..هب

 لالظو .. قئافح

Soll pualic لاوتكت LoS! Lajlyd نه ديال Lola gilda قو aad Le on 
 لمتكت اميكل اهتنابا نم دبال ةديدع لالظ نع فرطلا ضغبو ..ىعوضوملا ىملعلا
 اا

 ىسايسلا ركفلا نم أزجتي ال ءزج وه امنإ ىسكراملا ركفلا نأ ىه قئاقحلا ىلوأ

 ءابوروأ ىف ةيعامتجالا ةلادعلل ديدجلا موهفملا نم أزجتي ال ءزج وهو ..ىبرورألا
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 ريشبتلا ضرعم ىف اهب انضعي ىنغتيو  ابوروأ اهب ىنغتت ىتلا ءاخرلا ةلودف

 ةاعد اهءاول لمح ىتلا ةوعدلا ةديلو ىه امنإ ةلودلا هذه  ةييرغلا ةيكارتشالاب

 تايطعملا لبق مهلكو ىكارتشا مهلكو ةرصاعملا ابوروأ ىف ةديدجلا ةيعامتجالا ةلادعلا

 لاملا سأر رودو ..تاقبطلا ةعيبطو ..خيراتلا ريسفت لوح ىسكراملا ركفلل ةيساسألا

 لمح ةديدجلا ةوعدلا ..ةيكارتشالل لماك ىدام روصت وذ مهلجو ..جاتنالا لئاسوو

 ..اسنرف ىف مولي نويلو سيوج ناج ..ايناطيرب ىف بيو ىندسو سيرتايب اهءاول

 نأ ديشرتلا نم نرقلا عبر ىلع ويريام دعب مويلا لواحي وهو ايلاطيا ىف ىنينورتب

 .طسولاو راسيلا عمجت قيرط نع سوملم عقاو ىلإ ءافكلا عمتجم نع هراكفأ مجرتي

 ابوروأ اهب ىنغتت ىرخأ ةدوشنأ ىهو ةييرفلا ايوروأ ىف ةلماعلا ةقبطلا بساكمو

 اهتزرحأ دق بساكملا هذه ..ابوروأ جراخ ىف مهينذأ ىف مهلوقع نيذلا اهمم اهب ىنغتيو

Alةلفاعلا  a Laنقلا  „Blتيفوسلا ةيرهت  Miss palo 

 ةبرجت تناك ..ةيسايسلا ةكراشملا ..روجألل ىندألا دحلا ..ىعامتجالا نامضلا

 تادايق برغلا ابوروأ ىف ةيلامعلا ةكرحلا ىلع رطيست نأل زفاح نذإ تيفوسلا

 ةكرحلل ىاوكورب رنفو ىدراه ريك زميج ةدايق اهمهأو تادايقلا هذه ىلوأ ..ةيكارتشا

 ...نيلربمشت فيزوج ةموكح ىف ةيغاطلا لمألا ةبيخ دعب اميس ةيناطيربلا ةيباقنلا

 ىف ةيباعنلا ةكرحلل نييعويشلا ةدايفو ..اسبرف ىف ةيباقنلا ةكرحلل وهوج نويل ةدايفو

 .راميفلا ةيروهمج مايقو نرلوزنهوهلا ةرسأ طوقس دعب ايناملأ

 ناك اهبلغأ ىفو ..ايسكرام اليلحت عمتجملاو خيراتلل ليلحتلا ناك تاكرحلا هذه لك ىف

 اهتضهانمو ىعامتجالا ايوروأ عضوف ورغ الو ..ايدام اروصت اهلك ةيكارتشالل روصتلا
 كلام بتكي اذه ىفو .ةيكارتشالاو ةيداملا نيب محالتلا اذه ىلإ ةرورضلاب تدأ ةيكيلوثاكلل

 اذهو «هرصع ىف شاع ول رثول نترام ناسلب ثدحتيس ناك سكرام لراك نإ» لوقيف ىبن نب

 ةيناسنالا لوح اهنم ةيفسلفلا اميسال .سكرام لراك ثحابمف ..قدص نم ولخيال ريرمتلا

 .ملكلا لالخ نم اهسأرب لطت تايرثول نم ولخت ال زايحنالاو
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 نم نيريثكلا دنع لظو ناك ..ايسكرام ًاليلحت عمتجملل ليلحتلا ناك لوقأ ىلامو
 لامعلا بزح عامتجا ىف راد sl بيهرلا عارصلا ..ةييرغلا ةيكارتشالا ءامعز

 لئاسو لك ميمأت  بزحلا روتسد نم ةعيارلا ةرقفلا لوح ماوعأ ةعضب tie ىناطيربلا

 ايليز ؛:نامرفلس ىدنس «توف لكيام ةلمحلا اوداق نيدلا ..اذهل جذومن عيزوتلاو جاتنالا

 5 ؛ءسؤك

 ..ىداملا روصتلاف برغلا ةيناحورو قرشلا ةيدام نيب ىرايتخا رمأ سيل رمألا نإ

 دادتماو ىبوروألا روصتلا نم ءزج اهسفن ةيسكراملا ةيرظنلاو لب ..خيراتلاو ةيكارتشالل

 ابوروأ ىف مجرتت امدنع ميهافملا هذه نأ لوقن نأ ملظلا نمف اذلو ىبوورألا ركفلل

 ..ةرجافلا ةيداملا اهمسا حبصي قرشلا ىف مجرتت امدنعو ..ءاخر ةلود اهمسا حبصي

 ةمشالبلا ةهيومد

 سكرام راكفأ نم ةديدع بناوج اولبق  برغلا ىكارتشا نإ لوقيس الئاق نكل

 ترشأ ىذلا برغلا ىف ةيسكراملا راكفألا ةمجرتف ....ةفشالبلا ةيومد اوضفر مهنكلو

 ايريبيس قيرط نع ..هاركالاو رهقلا قيرط نع ةفشالبلا دي ىلع مت دق هيلإ
 ..ةحلاصملاو رايتخالاو اضرلاب مت دقف برغلا ىف لوحتلا امأ ..ةيومدلا ةينيلاتسلاو

 ىف ..تيبلا ردص ىف فقن نأ انل ىحوي امك  انفقو ول قح هلك لب ...قح اذه ضعبو

 ob لوقت ةيناثلا ةقيقحلا ..ةيناثلا ةقيقحلل دوقي اذهو ةالصلا اوبرقتالو ..ةيآلا علطم

 ...ىسايس عضو ةلازال ةيسايس ةروث امهلوأ :نائيش ةيتيفوسلا ايسور ىف ثدح ىذلا

 تاروثلا اهفرعت مل ةديدج اداعبأ ةروثلا تحنم ةلماكتم ةديدج ةفسلف زورب امهيناثو

 عضولا رييغت فدهتست تاروث اهلك ةيبوروألا تاروثلا تناك ذإ «لبق نم ةيبوروألا

 .هيف مئاقلا ىسايسلا

 سيلو ..اهعبطب ةيوسأم ةيومد اهلك تاروثلاف ..ةيساينسلا ةروثلا ..ىلوألا نع امأ

 كيسكملا ةروث نم ةيناسنا رثكأ ةيبوكلا ةروثلا نوكت نأ ضرتفن انلعجي ببس نم كلانه

 لوحتلا ققحت نأ نود ةيبوكلا ةروثلا ىف تام نمل افعض نيرشع ايبسن تلتق ىتلا
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 باهرالا نع نوثدحتي نيذلا نأ انه ضرتفا ىنكلو ..ابوك ةروث هتققح ىذلا ىرذجلا

UNTERذلت ى الا باه الا انهنإو ةيهايستا ةو لا تكا و ىذلا باه  sate) 

 اذه لثم نأ ىلإ اريشم انه ىضمي لوقلاو ..ىكارتشالا قيبطتلا ةيادبو ىسايسلا
 ةيرجتلا قيرط ىف ريست نأ ديرت ةمأ لك هعفدت نأ بجي ىذلا نمثلا وه باهرالا

Sond STORE NE WD seco) Sea cueنرد اذه  Sionسهو  

easy zeقيبلتلا نأ نش  er Saoتاكو رم اا ناك  

 ىه اهيف ةيرمال ىتلا ةقيقحلاو ..هبناوج نم ريثكلا ىف ةيناسنالا دقتفي ناكو افينع
 حنمي ىكل لايجأ مادعاب مكحلا ردصي نأ ىف قحلا كلمي ناسنا نم كلانه سيئ هنأ

 dal نبا نم كلانه سيل هنأ ىه اهيف ةيرمال ىتلا ةقيقحلاو ...ةمداق لايجال ةايحلا

 ىتلا ةقيقحلاو ..هل دار ال ىذلا ريسفتلاو ىندللا ملعلا كلمي هنأ ىعدي نأ كلمي

 ةرورضلاب سيل ىكارتشالا قيبطتلا نأ ىه ىرخأ لود براجت تتبثا اميف اهيف ةيرمال

 باهرالا ةناداب مكحلا ردصن نأ اننكمي نذإ راطإلا اذه ىف .هاركالاو رهقلا وه

 ىف اهموي اًمئاق ناك ىذلا زاهجلا لك هتجيتن لمحتي نأ بجي ىذلاو ...ىنيلاتسالا
BETTER ET 

 ةيناجملا ناتسالا عمتجم

 ناخب | ذه

ele „Aleريرقت اذهف ةيفشلبلل ةيناقلا ةيومدلا ةروصلا هذه انل مسريل برغلا  

 لعفي نأ Lal ..نيتبرجت نيب ليضفتلا ضرعم ىف اذه لعفي نأ bel ..ةقيقحلل ىعوضوم

 ةجاح نودب ماق دق ىيرغلا ءاخرلا عمتجم نأب لوقلا فدهب  هعم انضعب لعفيو اذه

Oe Apr CPSC eeنكن  | 

 ىذلا ىبرغلا داصتقالا دعاوق تيسرا فيك زربت ىتلا بناوجلا كلت اهيلإ فيضن نأ دبال

 ..ةيناجملا ةيعانطصالا نانسألا عمتجم اوققحي نأ ءاخرلاو ءافكلا ةلود Jad نكم
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 سرت عل ىبرغلا ىلامسأرلا داصتقالا نأب لوقت ةروصلا نم ةصقانلا بناوجلا كلت

 Bl gut لضفمو الا اهرم ass anal ىلا weil فاربخ ads ا ها

Renuشع تقن ولو.  eet’ Isنع ةيدحلا باي ىف  Das Glee! 

 اوديتقا نيذلا ةقرافألا جنزلا نم اًنويلم نيعبرألا لضفبو لقنلف نذإ ..ةرستقملا

 Ys مهفصن  رحبلا ضر err eee ee اكيرمأ ىلإ فارخلاك

 جاتنالل تنكم ىتلا یه ديبعلا نم انویلم نيعبرأ تايحضت ..تاريدقتلا لقأ ىف اًنويلم

 ةروثلا لعج ىذلا ىريمثتلا لاملا سأر رفو ىذلا جاتنالا وهو ...رهدزي نأ ىعارزلا

 ..قلطني ىلامسأرلا داصتقالا لعجو ..رجفنت ةيعانصلا

 لهأ نم نييالم ةعضب لتقف دق نيلاتس ناب لوقن نأ دبال نذإ ةروصلا لمتكت اميكلو

 نيلاتس لتق نم فاعضأ ةرشع تلتقو تقرتسا دق ةيلامسأرلا نأو ايسور ىنبيل ايسور

 ةيلامسأرلا نيدن نأ دبالف ةرم ةينيلاتسلا ةناداب انيضق نإف ...اكيرمأو ابوروأ ىنبتل

 ءىجي امدنع  ةطرفم ةيساسح وذ انضعبو لعفنت نأ دبال ناك oly ..ةرم call ةيبرغلا

 ىبس نم دض ىنادجو لاعفنا نم دبال ناك نإ لوقأ ..ىفشلبلا رهقلا نع ثيدحلا

 ايجروج ىف نيدعبألا ال ايقيرفأ ىف نيبرقألا ىمح حابتسا نم دض نكيلف لتقو

 ...ةيناثلا ةقيقحلا رمأ نم ناك ام اذه ..ايناركاو

 قرشملا..فالجأ

Lalةقيقحلا  Ma AUقابتك  cated SLES Geldلو  Ly IM tb „alsىلع  

 - اهلك ابورأ قرش لود لب  ةيفشلبلا ةلودلا نع ثيدحلاف .ةلودكو ..ماكحك انفرصت

ukتوخ  Leber Cla 

 دوهعلا ةيقب اهطيرت ةلود نع ثدحتن الو .فالجألا «ةليغشلا» نم تاعومجم نع
 ىلع ناودعلاو ..ملاعلا ىف ةنتفلا ةعاشا اهفده ةقرام تاباصع نع امنإو قيثاوملاو

 ايسور اوثرو نيذلا an فالجألا ءالؤه نأ ىسنن اذه انثيدح ىفو ..نيرخآلا ةدايس

 اوداج نيذلا مه ءالؤه نأ ىسننو ..نيد وروبو ىكسف وکیاشتو یکسفوتسدو نيكشوب
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 شتفوك وتسوشو جروبنرهاو فوخولوشب اذه فلجلا ىفشلبلا مهدهع ىف ملاعلل

 ...فويفوكوربو

 ناودعو ...ناودع

 ..عيفرلا اهيضام رمأ نم ناك امهم لود مامأ اننأب لوقلل انب ىضمي ثيدحلا نكلو

 ناودعلا نع فكت الو قيثاوملا مرتحتال لود ىهف ..عصانلا اهرضاح pol نم ناك امهمو

 نأ برغلا قح نمو ..ريطتسم رشو .. ريبك مثإ اهعم نواعتلاف اذل بوعشلا ةدايس ىلع

 ال ام لك ريوصت ىف قرشلا لعفي امك امامت ..هموصخ دض هتلمح نم ءزجك اذه لوقي

 ناطيشلا ىه ةيلامسأرلاو ..ةيلامسأرلا لمع نم سجر هنأب برغلا ىف هيضتري

 ليقنإل نأ انبجاو نم نكلو اذه لعفي نأ برغلا قح نم ..ةيسكراملا ليجنا ىف ميجرلا

 رمألا انفلكي نلو ..انناذآب ركفنال نأ انبجاو نم Gel لك ..قحلا هرابتعاب لوقي ام

 نرقلا عبر ىف ةيسايسلا ملاعلا ةطراخ ىلإرظنن نأ نم رثكأ رمألا انفلكي نل

 فقومو ..هموصخو هراصنأ نم ىتيفوسلا داحتالا فقوم وهام ىرنل ..ىرنل ريخألا

 الثم تحبصأ ىتلا ابوك ةمزأ نع انه تدحتأ نلو ..هموصخو هراصنأ نم برفغلا

 ..ناودعلا و لخدتلا لثم روصت ىتلا مانتيفلا ةنحم نع انه ثدحتأ نلو .. اًيكيسالك

 Cope er وک عما و و اا لوقي اوك ا ر و

 روصي امهالكو نيتمزألا نيتاه نع ثدحتأ نل ..ةنابإو ةنامأو ةيؤر حوضو ةرصاعملا

 ثدحتأ نل ..اهتمالسو اهتدايسو بوهشلا لالقتسال نيتريبكلا نيتلودلا مارتحا ىدم

 تلعج بناوج ةروصلا ىلع تفضأ ةديدع تارابتعا كلانه نأل نيتلكشملا نيتاه نع

 نع ثدحتأس ىنكلو .مئاقلا عارصلل ةبسنلاب ايوناث ارما مانتيف بعشو ابوك بعش

 .ىرخأ براجت

 هتيفارغج ىف ةريطخ تروطت ةيضاملا رشعلا تاونسلا ىف ملاعلا دهش دقل

 نمو ..راسيلا ىصقأ ىلإ نيميلا ىصقأ نم لوحتت ةديدع تاموكح دهش ..ةيسايسلا



 ليبس ىف ةدهاج عراصت ىرخأ تاموكح دهشو ..نيميلا ىصقأ ىلإ راسيلا ىصقأ

 نيتلودلا فقوم وه ام تالوحتلا هذه راطا ىف ..اهتديحو اهنايك ىلع ظافحلا

 ظ ..نيتريبكلا

 ..انندحي ىروملا خيراتلا

 بوغشلا ةداراب تفاق تاموكح نع انثدحي ..رصحلا ال لاثملا لييس ىلع انثدخي

 دنض تماق تاموكح نع انثدحيو ..تدئوف ..موقت نأ اكيرمأ اهل درت ملو اهاضرو

 ةداراب تماق ةمظنأ.نع انثدحيو .تيقبف ءاقبلا اكيرمأ اهل تدارأو بوعشلا:ةبغر

 نكي ملو تدارأ ام اهل ناكف ءاقبلا اكيرمأ اهل درت ملو تيفوسلا ةرصانمو ..بوعشلا

 .نيجلاو زجعلاو ةمكحلا نيب هل سانلا فصو فلتخي افقوم الإ اهنم تيفوسلا فقوم

 لهأ هيختنا ىذلا ناكينيمودلا ةيروهمج ىف شوب ناوخ نع انثدحي ىروفلا خيراتلا

 نإ» ىدينك لحارلا سيئرلا هيف لاق ىذلا لجرلا وهو ةقيلطلا مهتداراب ةريزجلا

 ةديدجلا اكيرمأ نكلو «شوب لثم نييمدقت لاجر دي ىلع متيس ةينيتاللا اكيرمأ صالخ

 ىف اهمكح تذفنو ىسايسلا همادعاب تمكحف ءاقبلا هل درت مل  ةيدنكاللا اكيرمأ -

 وأ كيرد سيسنارف ريسلا قطنمب الأ رربت نأ نكميال ةلمح:..هلك.ملاعلا اهنادأ ةلمح

 ..ىروتكفلا روصعلا ىف ةسايسلا ةفسالف

 تعفدناف وتوبوم ماظن ددهت تذخأ ىتلا وغنكلا ةروث نع انثدحي ىروفلا خيراتلاو

 ىف ةيناطيرب ةدعاق نم ةيكيرمألا تالقانلا اهلمحت ةيكيجلبلا تالظملا قرف هتدجنل

 ةايح ذاقنا ىوعدب وتويوم ذاقنال اهعيمج سلطألا ىوق تفلاحت...نويسنسألا ةريزج

 ناقاج ىديش ةياهن نع انثدحي ىروفلا خيراتلاو ..نوسلراك روتكدلا ىكيرمألا بيبطلا

 ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو اهتقفنا تاهينجلا نم فصنو نؤيلم نع انثدحي ..انايغ ىف

 فضو ىف ىضمأ نل ..انايغ ىف تابارطضالا قلخل ندنل ىف ةيمهو ةئيه قيرط نع

 ىف نامرفلس ىندسو توق لكيام فصولا یف عدبأو فصو دف انايغ ىف رادام

 . دراسناهلاب هيلعف دارأ نمف ..ىناطيربلا مومعلا سلجم
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 ..سانلا اهديري ال ةمظنأ ضرفيل ال ىتيفوسلا داحتالا هلعف ىذلا ام اذه لباقم

 تلظو بوعشلا ىضرب تماق ةمظنأ ىمحيل لب ..وه اهديري ال ةمظنأ ليزيل الو

 فال كف ايفسوت ناحل فسا ا a la Sais ذا ديه ےک اسفل بيعت

 ىذلا ام ..اوجرخو مهعاتم اولمح نأ ريغ اولعف اذام ؟ايدنج نورشعو شيواج هداق

 روتكدلا ةيامحل هولعف ىذلا ام ..ونراكوس ةيامحو ..اموركن ةيامحل ..تيفوسلا هلعف

 ةتيفوسلا تايروهمج نم رجح ىمرم ىلع Lady ىمطاف روتكدلاو قدصم

 تنا دق نوري الا ندا ىف !Lele ملاعلا' برات of لر !as خيواقلا
 ىلع EI ك و ةيلودلا Gedy | mre Peale pace رك (meme rere ناهتألا نأ

 ..ىوقلا تارماغم ىف عافدتالا نع هسفن سبح

 ابوروأ قرش ...باصتغإو

 قرشل ةفشالبلا باصتغا ىف كيأر امو لوقيو ارجح ىنمقليل لئاق ىتأيسو

 هنكلو .. ةقيقح هذهف ةيرابجإ ةفشلب تناك دق ابوروأ قرش ةفشلب نأ امأ ...ابوروأ

 ماستقاو ىوقلا عارص راطا ىف مهفي نأ دبال ..ىقيقحلا هراطا ىف مهفي نأ دبال رابجا

 ايسور لب ..ةيعويشلا ايسور سيل ابوروأ قرش ىلع رطيس ىذلاف ..ذوفنلا قطانم

 مستقتل مهعم تسلجف ىربك ىرخأ لود ضعب عم رصنلا تققح ىتلا ىربكلا ةلودلا

 ىتلا ىربكلا ةلودلا ايسور ..ىربكلا لودلا اهيمست امك ذوفنلا قطانم وأ «بالسألا

 نأ ثدح رخآلا فيلحلل برغلا كرتتو ؛ءقرشلا عطتقت نأ مادستوبو اتلاي ىف اهل ديرأ

 تناك ذوفن وهو ..اهمسيمب ديدجلا اهذوفن قطانم مست نأ Laub ناكف ةيعويش تناك

 ثلاثلا ردنكسالا اهسأر ىلع ناك نإو ىتح ةبلاغلا لودلا قطنمب ايسور هيلع لصحتس

 ..ةيناثلا نيرثاك وأ

 ايفالسغوي ءانثتساب رمحألا شيجلا دي ىلع تررحت دق ابوروأ قرش لود عيمج نإ

 لاشي ل1 pte نأ محلا قرف نإ ا ا ايد رحب تلا

 ردقلا سفنب اًقمحأ ناكل ىعويش ريغ ءىش ىأ حبصت اميكل اينامورو ايراغلب وكنشوميت



 ابوروأ بازحأ ربكأ اهيو ايلاطيا كرالك لارنجلا كرتي نأ دحأ هيف عقوتي ىذلا

 لعفي نأ دحأ ىأ عقوت ولو ..ءارمح ةلود حبصت نأ ىتيفوسلا بزحلا دعب ةيعويشلا

 ناكل اهسأر ىلع تخربلا عضي نأ ريغ ةيقرشلا ايناملأ عم ءىش ىأ رمحألا شيجلا

 nial ooh jab ل يي ما gf هل ل ل رول سلا

 بزحلا لح ىلوألا ةيسايسلا اهتارارق مهأ نم نوكت ةموكح ةيبرغلا ايناملا سأر ىلع
 نأب اشدحي خيراتلاو ae AS خيراتلا ةنس وه 5350 ..هتاكلتمم ةرداصمو ىعويشلا

 ذنم ىربكلا لودلا ..قحلا ىه ةوقلا نأ قطنم اهنيب اميف لبقت اهعيمج ىربكلا لودلا

 ىذلا ..عقاولا مكحب ثدح ىذلاو ..ءايحلا ةميدع لود نامورلا ةرصايقو ردنكسالا

 ءاج ..ناديملا ىف نماثلا هشيجب كرالك لارنجو رمحألا هشيجب وكنشوميت هررق

 نومضمو اتلاي نومضم وه اذه ..قيثاوملا ىف ةسايسو أدبم هنم اولعجيل ةساسلا

 نم نيسوق باق ىهو ىوذتل نانويلا ةروث نيلاتس كرتي نأ ةفداصم نكت ملو ..مادستوب
 تفشك امك اهموي نيلاتس فيزوج ىأر ..تاولفلا ىف ميهي سوكرام كرتيو رصنلا

 لوقي ناك تادحألا ىلع ةنس نيرشع رورم دعب ىضاملا ماعلا ىف ترشن ىتلا قئاثولا

 كرتنسو قرشلا انل اوكرتا ..تلفزور عم هنأشب قفتا ىذلا نزاوتلا ىلع ءاقبإلا بوجوب
 ىف ةرصتنملا اكيرمأ هتلعف ..قرشلا ىف ةرصتنملا ايسور هتلعف ىذلاف نذإ برغلا مكل

 كلا

 دنعبو ...

 ةءارق دعيلف dines ركف نع اعافد اذه ىثيدح مهفي نأ ءىراق all نإف دعبو

 ىشم هتءارق دعيلف اهتيعب ةلود نع اعافد همهفي نأ دارأ نإو ..تالثو ىنثم ثيدحلا

 Lina وه dic عفادأ ىذلا .. ريثكي اذه نم رطخأ وه die عفادأ ىدلاف ios ثالثو

 نيفقثمك انتيلوئسم وهو ..ةدارإب فرصتن نأ ىف انبجاو وهو ةقيلط ةيرحب ركفن نأ ىف

 ..اهلافغا وأ عئاقولا ضعب لامها عم ميقتستال ةيملعلا ماكحألا نأ كردن نأ نف

 GAN مكحلاو ..اًنطاخ امكح حبصي ةقيقحلا ضعب لامها ىلع موقي ئذلا مكحلاف

 وه هنع عفادأ ىذلا اذه لك قوفو .. اًناظ امكح حبصي ةقيقحلا ضعب لافغا ىلع موقي
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 ..ةسلخ وأ كلذ ناك ةرهج هب انل ىحوأ ام مكحب ال ..انلوقعب ركفن نأ ىف انبجاو

 بعشك جماهلا جمهلا ةمس اهنإ .ديشر لجرل ةمس نوكت نأ نكميال ةيواغببلاف

 ..كرديال وهو ..هتمارك ىغرممو هتلتف دجمي ىذلا ةسلاطبلا دهع ىلع ةيردنكسا

 هيلإ نوحويافيك نويد بعشلا عمسا

 هيلتاقةايحب Latina ali ألم

 هينذأ ىف هلقع su نسم ەلاي





EN 

(2) 

 ءايزأآلا رخآ ىه تاراعشلا هذه نأل ربوتكأ دعب تاراعشلا ديدعب انيدان دقل ..تلق

 وأ ..تاراعشلا هذهب قداصلا ناميإلا كلانه نكي مل ...ديدجلا انملاع ىف ةيسايسلا

 Stele ..ءادنلا ةيوفع عمف نذإ ..سوسحم لمع ىلإ اهتمجرت ىف ةداجلا ةبغرلا

AA peers 

 ةاعد لج مويلا لعفي ةيطارشميدلا عم سمألاب ةيطارقميدلا ةاعد لج لعف امكو

 دي ىلع لفق دق داهتجالا باب نأكو فرصتن انذخأو ..ةيكارتشالا عم ةيكارتشالا

 Le Uy Shute رك Liles pall ةداعيملا بجا

 ةيكارتشالا دهع ءاجو ..ركيب ىضاقلا هكاح ىدلا ىروتسدلا لمسلل عيقرتلا تايلمع

 ىفو ..افيرحتو ءاسابتقاو ءالقن هيف اولمعاو رصانلا دبع قاثيم عيمجلا لوانتو
 لازتام ىتلا ةيودبلا ةيردقلا نعو ..ةلاصألا مادعنإ نع اريبعت رمألا ناك نيلاحلا

 ةيكارتشالا نأب سانلا كردأل ركف كانه ناك ول ..ىركفلا مالستسالا نعو ءانكرحت

 ةددحم ةبرجت وأ ددحم جهنم ىأل مالستسالا نأل ..ىملعلا مالستسالا ضفرت ملعك

 ىملعلا جاهنملل ضفرو ..خيراتلا ريس طخل دييقتو ءىركفلا رجحتلل ةوعد وه امنإ

 ..ةجيتنلا مث ةيرجتلا مث ضارتفالاب لومي Gall هسفن

 )#( :مايألا ١574/57/16



 لجر اهل ردصتي ملام ءةعيبطلا ىلع «حجنتل اهل ناك ام اهسفن ةيسكراملا ةيرظنلاف

 ةبرتلا ىف ومنت اهل ناك ام ركفك ةينينيللاو .ىسورلا عقاولل اهعوطيو نينيل لثم قالخ
 ىنيصلا عقاولل اهعوطيو جنوت ىستوام لثم عدبم لجر اهل ردصتي ملام ةيويسألا

 ةايح بولسأ سرامتو ىبوروألا ركفلا ضفرت تلظ ىتلا ةميدقلا نيصلا تلعج ةروصب

 لوقأ .يبرغلا ىركفلا جهنملا ةرم لوأل لبقت نورق ةسمخ ةدمل تاقلحلا طبارتم ىنيص

 ىف تدلو ةيبرغ ةيرظن ىه امنإ نيصلا اهتلبق ىتلا ةينينيللا  ةيسكراملا نأل ىبرغلا

 اضرأ دجت نأ اهل ناك ام ةيملعلا ةيكارتشالاو ..ةيفسلف سسأ ىلع تماقو ةيبرغ ةبرت
 ترانا ىف هغ ةو اس داد Layton al وت STERNE كم یک
 ىف ةسايسلا ثول ىتلا تايئاشنالاو جيرهتلا بولسأ نع ةديعب ..اهريكفتو اهلمع

 ىيرعلا نايكلا تايضتقم قفو اهعوطتل ةدايقلا هذه اهل تدصت ..ىبرعلا قرشلا

m.) 

 بلاوق الو ..ةيردف ال

 لولح كلانه تسيلو ..ةيردق كلانه تسيل ةيطارقميدلا ىف امك ؛ةيكارتشالا يف

 نلو ..اناوه قفو هغوصنل عقاولا اهيف بصن ةدعم بلاوق كلانه تسيلو ..ةزهاج
 لقنف ..تانايبلا مجرتن وأ ..قيثاوملا لقنن نأ وأ ..تاراعشلا ىنبتن of اريثك انديفي

 ىعويشلا نايبلا ةمجرتو ..ديفي نل سلبارط قاثيم لقنو .. ديفي نل رصانلا دبع قاثيم

 نأ  نيرشعلاو عبسلا وأ نيرشعلاو ثالثلا جنوت ىستوام تافلؤم ةمجرتو ..ديفي نل

 لك ..ةزهاج لولحك ىدجت نلو ديفت نل .. ديفت نل  هرعش نيواود اهل فيضن نأ اندرأ

 راطا ىف مهفتو بعوتست ملام ىدجت نل ةميظعلا ةيناسنإلا ةيركفلا ةريخذلا هذه

 ..عقاولا اذه هيضتقي ام بسح اهماكحأ عوطت ملامو ..ىنادوسلا عقاولا

 ورتساك نع ..سرد

 اوسردي نأ نيريثكلل نكمي ثلاثلا ملاعلا ءامعز نم ءىرج ميعز ..ورتساك لديف ..

 فيصلا ىف مامتهاب تعبات ..ركفلا ةلاصأو ..ىأرلا لالقتسا نع Laud هيدي ىلع
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 ناك هيف عورشلا نأ دبال راوح وهو ..ةينيتاللا اكيرمأ ىف هأدب ىذلاراوحلا ىضاملا

{palناكو ..ورتساكل ةبسنلاب اضمم  OY Linesتاروثلا ةدناسم وه راوحلا عوضوم  

 تاموكح عم ىداصتقالاوأ ىسايسلا نواعتلل ةلواحم ةيأ بجشو ةينيتاللا اكيرمأ ىف

 هراوح ورتساك قحلا دقو ..رامعتسالا عم ةعلاض لود اهنأب ورتساك اهفصو ىتلا لودلا

 ىلعو ةيكارتشالا لودلا ضعب اهمدقت ىتلا ةيداصتقالا ةنوعملا ةنادإب حارتقاب اذه

 نم ةيلقأ هتديأ ءىرج حارتقا ..اكيرمأ بونج لود ضعبل ىتيفوسلا داحتالا اهسأر

 BR DELL هيلع تلا OSTSEE U ةد او ةدهويشلا اللا رفا تا

 نويلملا غلبي انوع ىتيفوسلا داحتالا نم ىضاقتي CAN ورتساك  اهموي ورتساك فقوو

 اهنأب ةيعويشلا ةينيتاللا اكيرمآ بازحأ ضعب فصيل فقو ..دحاولا مويلا ىف رالود

 اهنأ الإ ۱۹۲١ ماع ىف ةيبلوألا تايرابملا ضوخل تدعأ ىتلا ةيضايرلا قرفلا هبشت

 فقوو ..كيتكتلا سفنو ىزلا سفنب ۱١۹١۷ ماع ىف تايرابملا ةبلح لخدت نأ ديرت

 ىف راسيلا ىركفم مظعأ  ىدنمسرا ىندور مهنيب نمو ىأرلا ىف هيضراعم فصيل

 ىتنالاكسيا لابينا ابوك ىف نييسكراملا بأ فصيلو ..ةلاصالا مادعناب  اكيرمأ بونج

SL -امهمو ةراحلا قطانملا ةينيلاتس :ورتساك اهامسا ةيركف ةياصو سرامي نأ ديري  

 ةدودحملا تايناكمالا كردتال اهنأل اهتثطختو ورتساك ةفسلفل مييقتلا رمأ نم ناك

 هنأ وه اذه هفقوم ىف ىباجيإلا بناجلا نأ الإ ؛:ةيروثلا ةيسنامورلا نم ريثكلاب مستتو

 نضع اده ىلا يه اه pas اا اك olsen ool esl ate رخ لجو

 ..ثلاثلا ملاعلا ىف ديدجلا ىسايسلا لاضنلا روحم نع مويلا ثيدحلل ةسايسلا ءاملع

 .اناقاه  ىوناه ..نيئاهلا روحمب هومسأ ام وأ

 تاواغببلاو ..تايبيغلا

 ةماقا نأو ءىنطولا ءانبلل قيرطلا نأ تتبثأ دق LO ةهباشتملا دالبلا براجت نإ

 دبال .. اًيئاقلت متت ىتلا رومألاب تسيل ةيطارقميدلا ىناعم ديطوتو ءةيكارتشالا مئاعد

 نم ديزي ىذلاو ..أطخلا نم اهل دبالو تارثعلا نم اهل دب الو ..براجتلا نم اهل
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 رييغتلاو ..ىراضح رييغت وه امنإ رمألا عقاو ىف هفدهتسن ام نأ وه قيبطتلا لكاشم

 نادجو نم اءزج ةديدجلا تايقالخألاو ةديدجلا ميقلا حبصت مل ام لمتكيال ىراضحلا
 ديشرتلاب الإ متيال رمأ اذهو ..ايئاقلت افطاعتم اهل بعشلا دييأت حبصيو ..ةمألا

 ناظإ نم جرحت alle UN هرودي May. il نادجولا ىق:هيهاشلا هذه قيمعتو

 الأ تاواغببلا راطا نم جرخن مل امو ..ىنعملا ةميدع تاراعشلا ديدزت ىهو الأ تايبيغلا

 تبسيلو ..ةزهاج لولح «تلق امك «كلانه سيلف ..ريغلا داهتجال ىمعألا لقنلا ىهو
  نياتشنيا تربلا هتبثا ام دعبو ..ةقلطم ماكحأ كلانه سيلو ..ةسدقم براجت كلانه

 نوكي نأ دبال ؛ةيعيبطلا مولعلا ىف ىتح ةقلطم اماكحأ كلانه نأب لوقي لجر ىأ نأف
Linge Laرا  EA SEB hams Lad LAL sl 1555 Mala 

 سسأ ىلع هرييغتل بئادلا داهتجالاو ثحبلاو ..عقاولل ىملعلا كاردالاف نذإ

 رثكأ ىكارتشالا لوحتلاو ةيكارتشالا ىلع اذه قدصي ..ناتيساسأ BG ودك ابيع

 ديع هللا دبع روتكدلا ملاعلا ليمزلا بتكي ىنعملا اده ىف . .اهريغ ىلع قدصي أمم

 ..ىوبرتلا طيطختلا ىف مويلا وكسنويلا Liisung ايروسب قباسلا ةييرتلا ريزو مئادلا

 ىكارتشالا ماظنلا نإ» ..لوقيف ىكارتشالا طيطختلا ..عئارلا ريغصلا هبيتك ىف بتكي

 نيل Lad lls coe ly oT ىف of coupe! Wiley ىف نظاوملا ةداعس نع لكلا
[LEكوتسم  ansىلع  AR LENترص  daly! ga Vyةرماك  [gulesلوقت  

 سيلو ءايشألا ىلع اهضرفن ةموسرملا راكفألاو ةتيبملا ءارآلاب وه امو :نوكيف نك عقاولل

 هلكش ذختي ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةايحلل روصت هنإ .هل عاصنت نأ الأ ءايشألا ىلع

 اريثكو .ةيعاولا ءانبلا تايلمعو ةلصاوتملا دوهجلا نم ةلسلس لالخ نم هانعمو هبلاقو

 .«..تارثعتلاو ءاطخألا نم ةعومجم لالخ نم بلاقلاو لكشلا كلذ ذختي ام

 ءاطخأ نع مهسفنأ نييكارتشالا ثدحي رخآ ناكم ىف مئادلا دبع ىضميو

 لولحلاب اهناميإ نم ..اهرورغو اهلهج نمو ..اهلخاد نم اهيتأت ىتلا.ةيكارتشالا
 راوحلاو دقنلل اهضفر نم ..عقاولا لوحت ىتلا ةيرحسلا ىصعلاو ةزهاجلا بلاوقلاو

 :لوقيل ىضمي ..ىركفلا
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 أ EN اهذدخ ا: نأ وأ اهينيع نكت نأ عوق نق ةيكارتشالا ese قدا

 كاردإ ىلإ هرييغت جاتحي مداص ساق عقاو وه اهمامأ عقاولاف .ةرخافملا اهنم لانت

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا مظنلا نأب قيمع ناميإو .ءايشألا ةحفصل قرشم نيبتو حضاو

 نيناوق ..عقاولا نيناوق ةفرعم نم دبالف ..ملق ةرجب ريغتال اهنأو اهنيناوق اهل مظن

 بلغتلاو ةيساسألا ةوقلا ىهو ةوقلا ىه ةفرعملاف ..ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةايحلا

 ليوحت ىلع ىوقت ةديدج فورظ ليكشتب مث اهتفرعمب نوكي ةعيبطلا نيناوق ىلع

Lal ses 

 ةسماركلاوزبخلا

 وه اذه ..عمتجملل مدقتلاو درفلل ةداعسلا فدهتسي ماظن وه هتمافإ ديرن ىذلا نإ

 ةلادعلا ققحي ماظن هديرن ىذلا ..ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلاب هيمسن ام

 درفلل رفوي تقولا سفن ىف هنكلو تايحضت نم اده همزلتسي ام لكب ةيعامتجالا

 ..ةماركلاو زبخلا رفوي ماظن هديرن ىذلا ..هتيناسنا ناسنإلا ىلع ركنيالو هتيرح

 مكحتو ..ةينيدلا ةيفئاطلا مكحتو ..لاملا سأر مكحت اهءارو رتتسي ىتلا ةيطارقميدلاف

 رسقلاو رهقلا ىلع موقت ىتلا ةيكارتشالاو ..ةيطارقميدب تسيل ةيزاوجربلا ةيطارقربلا

 بتكي اميف ىيرعلا نطولا ىف ىكارتشالا لوحتلا فدهف ..ةيكارتشاب تسيل هاركالاو

 عتمتملا رحلا ةيناسنالا قيمعلا ناسنالا» وه (ةماركلاو زبخلا) هفلؤم ىف  غئاص

 وأ :ةلودلا عضوك كلذ فالخ ودبي امو ..ةيعامتجالا ةلادعلاو ىداصتقالا ريخلاب

 ةلود نأ ذإ .فادهألل ىئاهن ريغ ديدحت ىوس سيل اًفده ةورثلا وأ ةوقلا وأ عمتجملا

 اهتوقب اهينطاوم عتمت ىلإ ةياهنلا ىف فدهتال اهتيلاعف ةلمج ثيح نم ةيوقو ةينغ

 ىف لازت الو دعب اهينطاوم ررحت مل ةلود ىهل مهتيناسنا ىنعم قيمعت ىلإو اهانغو

 .دعبأ فده وحن عوزنلا ىلإ ةجاح

 ةوعدم ىبرعلا عمتجملا ىف ءاطع رمثتو .اهتاناكمإ بصخت ىكل ةييرعلا ةيموقلا نإ

 ىوق رامثأ ققحت نأ ىلإ ةوعدم اهنإ ؛عمتجملاو ةلودلا ديجمت نم دعبأ وه ام ىلإ



 اذهبو اذهب .ةقئال ةرح ةايح نمض اًداصتقاو ءاّفوذو ءاّملعو ءاًركف ىيرعلا ناسنإلا

 .ةماركلاو ةوقلا ىبرعلا نطولل ققحتت طقف

 لخاد نم مهتوق نعو نينطاوملا ررحت.نع ردصت ميل ىه نإ مودت ال ةلودلا ةوقف

 .«مهسوفل

 اذه نه ةيساكلا ةيوركنلا ةيكرعلا نه فعلا ةو ورخ ت | ديه نم

 مل نإ اًئيش ىنعتال-تاسسؤمو تاميظنت نم هقلخن ام لك Ob ىناميإ ءىجي قلطنملا

 بولسأف ؛طيطختلاو ليلحتلاو ثحبلل دشتحن مل نإ ..مزاللا ىركفلا خانملا اهل رفون

 ةأرجلا نيب»  مئادلا كبع روتكدلا عم ىرخأ ةرمو ..دودحلا عضي ىذلا وه هدحو ملعلا

 ىوقلا مزعلا نيبو ءنمزلا لماع راكنا نيبو نمزلا عم قابسلا نيب ..روهتلا نيبو ةيروثلا

 .«هب فارتعالا مدعو عقاولل ركنتلا نيبو عقاولا رييغت ىلع

 ..ىعامتجالا لوحتلل ةوعدلا داورل امهلزقأ نائيش :نائيش نذإ !gat ةصالخ

 :لدعلاو ةيافكلا عمتجمو ةيكارتشالا ةاعدل

 ىف امنإو ةيرظن عادتبا ىف ال ةلاصأ ..ةيركفلا ةلاصألا وه  ىرخأ ةرم  امهلوأ

 ..قلطملا كالهلا ىلإ الإ ىدؤي نل ديلقتلاف ..رصاعم عقاول ةيناسنا براجت ريوطت
 RU اهدي بلا OU EEE IS TER LEER LE LEID SS TREE كاله

 حرص داقعلا نأب ىسفن ىنثدحت ام اًريثك ...مدقنو انمدق امم ةلاصأ رثكأو اديلقت

 ناطيشلا ةمحلم ىف دورقلا ىداو فصو امدنع انينعي ناك وه ىذلا ىبرعلا ركفلا

 :ةدلاخلا

 اوملخ دق امك جنزلامهوأ دورقلا ىداو ىف ناطيشلا لزن

 اوقرح دق وأ ةغبصلا اوأطخأ دوس قالخلا ةعنص نم ةمأ

 مئاق اهيف عرزلاداصحو اهئانبأ نم بجنأ مهضرأ

 مئاق اهيلع لظ مهو اهئاجرأ ىف لظلا ماني ال

 ..ءىش اذه
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Still 4 at Lilدانت نقلا تاراعشلاو تالا نأ وهف  gh Lesتاراغشو دام  

 ةيطارقميدلاو ..ةيخيرات ةيمتح ةيكارتشالاو ..ثوروم قح ةيسايسلا ةيرحلاف ..ةيماس

 لك نكلو ..ةبيط فادهأ نع ربعت ةبيط تاملك اهلك ..ةيناسنإلا ةماركلا هبجوت فده

 ..ةايح بولسأك اهب نمؤن ملام ةثيبخ تاملك حبصت ..ايظفل ازارفإ حبصت تاملكلا هذه

 رت ملأ» ..عقاولل عيوطتلاب ضرألا ىف اهلصأ تبثن ملام ..اننادجو نم اًءزج حبصت ملام

 ىتؤت ءامسلا ىف اهعرفو تباث اهلصأ ةبيط ةرجشك ةبيط ةملك الثم هللا برض فيك

 ةثيبخ ةملك لثمو .نوركذتي مهلعل سانلل لاثمألا هللا برضيو اهبر نذإب نيح لك اهلكأ

 لوقلاب اونمآ نيذلا هللا تبثي .رارق نم اهل ام ضرألا قوف نم تثتجا ةثيبخ ةرجشك

 .«ءاشي ام هللا لعفيو نيملاظلا هللا لضيو ةرخآلا ىفو ايندلا ةايحلا ىف تباثلا





(x) مشعلارطاوخلا 

IN 

(1) 

 ..ىرطاخ ىف سوجت تلظ ىتلا ةدينعلا حناوسلا كلت ليجست نم تغرف دقو نآلا

 اليلق فقأ اهليجست نم تغرط دقو نآلا ..تقولا نم ليلق ريغ ىسأر ىف دبرعتو
 نمو نادوسلا نع al تللظ امل ىوفع لعف در تناك امنإ تارطخلا كلت نأ لوقأل

 لالخ نادوسلا ىف ,cal امل ىوفع لعق در ..هنع حيزن انأو نيماع لالخ نادوسلا

 :ىراكسلا تالايخب اًئيش ىل ادب تأرق ىذلاو ..باحصألاو لهألا نيب انأو نيماع

 ..نينمدملا ريداسبب هبشأ اًئيش ىل ادب تيأر ىذلاو

 ..بسحف ةيعامتجا قئاقحو ةيسايس عئاقو نكي مل تدهشو ..تعمسو ..تأرق ىذلا

 لوقي ناك تدهشو تعمسو تأرق ىذلاف ..بجعتلا بجوتست ةرهاظ ..ةرهاظ ناك امنإو

 اهقيبطت ىلع رشبلا ونب عمجا ىتلا ماكحألل عضخي ال نادوسلا ىف رودي ام لك نأب

 تسيق نإ انلاوقأف .....اهيلا ماكتحالا ىلع رشبلا ونب عمجأ ىتلا سيماونلل عضخي الو

 ماكحأل عضخت ال انتاسايسب تسيق نإ انتاراعشو ..قطنملا ماكحأل عضخت ال انلاعفأب

 ةيسايسلا ىوقلا باسحب تسيفق نإ انتاموكحو انبازحا تالوحتو ..ةيسايسلا ةيرظنلا

 تدهشو ؛تعمسو «تأرق ىذلا ..اقيطامثيرألا ماكحأل عضخت ال نادوسلا ىف ةفورعملا

 عقي اًئيش «ةلوقعم Yo ةاسأمو «ةيعقاو» ةاهلم نيب عقي ابيرغ اقلخ ..اًبيرغ اًئيش نذإ ناك
 تعمسؤو تأرق ىدلا لا درودال «ناويحلا ةميدح»و (gern ىرنهل «ىمدلا (u سب

  (x ):مايألا  IAهنس رباربف ١951/8



 ,نورماغم نوحالم هدوقي .هئات بكرم نادوسلا نأب لوقلا ديعاو ..لوقأ ىنلعج تدهشو

 . ًافرملا ىصع قزن طيحم ىف

 (Be اون AI EEE TIEREN DU اماما تنكر ىلا ةروصلا ER Pe فانه

 ..رطاوخلا ةديرع تءاجو ..ركفلا قلق ءاج ..ريكفتلاو ىلمتلا عمو ..ريكفتلا ىف نعمأف

 .ملقلا ةرثرث تءاجو

 انردق ام نسحا وه انداهتجا»و ..داهتجا انيأرو ..ىأر وهو یل bebe نذأ تلجس

 ..هركف قشعتا خيشل ةءاضو تاملك «انيأر ام Lily gh ام هلف هريغ ىلع ردق نمف هيلع

giنيملسملا ءاهقف نيب :نيدشارلا مامإو ؛نيعدتبملا خيش نامعنلا ةفينح .. 

 ىلاوأ نأ لبق ءاليلق فقأ نأ نم ةحاشم الف ليجستلا نم تغرف دقو نآلاو

 سدقملا لجعلا لوح ..ةيرادإلا ةوفصلا لوح هللا نم نوعب  قحال تقو ىف ثيدحلا

 ترثرث ام ةرشع رطاوخ ىف رصتخأل اليلق نآلا فقأ !doled ةمدخلاب هنومسي ىذلا

 .رشع تالامم ىف هب

 ىروطسأ قرافو ..ىراضح لوحت

 نم ةرتف شيعي «ةيمانلا ملاعلا دالب لك نأش هنأش «نادوسلا نأ وه لوألا رطاخلا

 هذه لك ىف ..ماكحلا رود ..ةدايقلا رود ..ةوفصلا رودو ..ىراضحلا لوحتلا تارتف

 الو تافعاضم الب متي نأ نم  ريصمو ردق وه ىذلا  لوحتلا اذهل نيكمتلا وه دالبلا

 شيعيو ..ةفلختم ةوادب ىف هفصن شيعي نادوسلاك عمتجم ىفو ..ىعامتجا جاجترأ

 اذه لثم حبصي فلختلا لبق ام ةلحرم ..ىخيراتلا دوكرلا ةلحرم ىف رخآلا هفصن

 ..ةرئادلا عيبرت ةلواحمب هبشأ اًئيش رمألا

 رمأو ..ريسع دج رمأ لوحتلا اذه لثم نأ لوقت ةرصاعملا ةيناسنإلا براجت نأ ديب

 مل ام تاربخلاو لئاسولا نم LY رفو دق ىنقتلاو ىملعلا مدقتلا نأل لهش ..لهس دج

 مل اوأش لصو دق ىلودلا نواعتلا نألو ..هخيرات لحارم نم ةلحرم ةيأ ىف ملاعلل تؤي

 اهفرعت مل ةروصب تلمتكا دق بوعشلاو لودلا نيب تالصلا نألو ..لبق نم هلصي
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 ..ةفرعملا لقنو ..تاربخلا لدابت بوعشلا ىلع لهسي اذكهو ..لبق نم ةيناسنإلا

 .نوعلا ةدشانمو

 دادزيو ..ىروطسأ قراف فلختلاو مدقتلا نيب قرافلا نأل بعص ىراضحلا لوحتلاو

 ..روطتلاو مدقتلا رهوج ىفو لب ءارثلاو ىنغلا رهاظم ىف طقف سيل ةيروطسأ

 دارفألا ةيلاعف مدعل اساكعنا الإ سيل عمتجملا فلختف ةغرفم ةقلح هسفن فلختلاو

 بولسألاو ىلصألا جهنملا مادعنا ةماهلا اهبابسأ نم دارفألا ةيلاعف مدعو ؛هيف

 u رطاخلا ىلإ ..ةيناثلا ةقيقحلا ىلإ ةرورضلاب دوقي ليلحتلا اذه ..ىرصعلا

  :ىلفع زابمج

 ..ةيرصع ةلود قيرط نع الإ متي ال ةينكتلاو ملعلا عمتجم ىف ىراضحلا لوحتلا

 نذإ ..رصعلا ىف شيعت داكت وأ - شيعت ىتلا ةلقلا الإ اهدوقي ال ةيرصعلا ةلودلاو

 ..ةقوحسم ةيلفأ ةوفصلا نكلو .ةوفصلا قتاع ىلع عقت لوحتلل ةيسيئرلا ةيلوئسملاف

 بيرغ اهلكو ..هتايقالخا هلو ؛هلئاسر هلو هجهانم هل لماكتم نايك ةيرصعلا ةلودلاو

 قيفوتلا انل نكمي فيك :انه لاؤسلاف نذإ ..هتمدخل اهريخست ديرن ىذلا عمتجملا ىلع

 نأ دبال هيلع بيجن اميكل لاؤس ..فلختملا ىئادبلا عمتجملاو ةيرصعلا ةلودلا نيب

 ةيجولويسوس ةسارد نم انل دبال ..ىلقعلا «زابمجلا» نم ءىش ىف انسفنأ دهجن

 نودف ..هتاروصت ..هتايفالخا ..هميق ..ةيراضحلا هتينب ةسارد نم انل دبال ..عمتجملا

 ةزهجأ حبصتو Se نم ضرف Lape انايك اهعدتبن ىتلا ةزهجألا حبصت ةساردلا هذه
 ةوطخلا وه نذإ ىلقعلا زابمجلا ..ةيديلقتلا ةيبعشلا تانايكلل اخسم ةيبعشلا ةطلسلا

 ثحبلل ةيدج ىف ةوفصلا دشتحت نأ ريغ اًئيش ىنعي ال ىلقعلا زابمجلاو ..ىلوألا

 ..ليصألا ركفلا قلخلو لب ..ىركفلا خانملا قلخل ..مييقتلاو ليلحتلاو

 :ىركمل ازايحنالاو ..ةلاصألا نيب

 ةوفصلا طابترا نأ ديب ..قبسملا ىركفلا زايحنإلا مدع ضرتفي ليصألا ركفلا نكلو

 دنع غلب زايحنا وه ىركفلا زايحنإلا نم انول قلخ ةنيعم ةيبروأ ةفاقثب نادوسلا ىف



 زايحنإلا ..اهسفن ةيفاقثلا عمتجملا ميق دده دابعتسا ..ىركفلا دابعتسالا دح ضعبلا

 اًراكنا ..ةمألل ةيفاقثلا روذجلل اراكناو ..ىيرغلا ركفلل اسيدقت حبصأ برغلل ىركفلا

 ..ديلقت اندهج لك حبضأ اذهك لاح ىفو ..مالسالل اراكنا :.ةيموقلل اًراكنا ..ةبورعلل

 ميقع ديلقت لب ..تاذلاب ىعو الو ..نايك ال ..سلدنألا ىف ناضيبلا برغلا عمتجمك

 نساحم ىف ةريخذلا) بحاص محاسب نبا هبانلا:مهبتاك مهيف لاق ىتح ..قرشملا لهأل

 عوجر «ةداتعملا مهرابخا ىلإ نوعجري» ىمعأ ديلقت ريغ نوفرعي ال مهنأب (ةريزجلا لهأ

 | .«امكحم LES كلذ Fr] امنص اذه ىلع اوثحل «بابذ

 قيشر نبا لوق lal ىف ناضيبلا برعلاب ىدوأ ىذلا وه كلهملا ديلقتلاو

ee ereهفرغي  uiنادوسلا یگ ةيئادتبالا سرادملا . Utd jy las.ضرأ ىف  

a! 

eg. 

 هسفن ىركفلا زايحنإلا نأ لب ..ىناسنإلا ركفلا ضفر ىتعي ال ىركفلا زايحتإلا مدع

 ناعذإ رمألا عقاو ىف وه ىذلا ىديلقتلا زايحنإلا وه هضفرأ ىذلا زايحنإلاف نذإ

 سانلا ثدحتي امدنع ةدروتسملا راكفألا نع ثيدحلا رثكي نادوسلا ىفقثم ضعب

 ..ىسكراملا ركفلا نع سانلا تثدحتي امدنع ..اهنيعب براجت نعو ..هنيعب ركف نع

 براجتلاو..:دروكسم ركف یک راما SU .: ةقيقح هذهو:.. ةيكارتشالا نراجتلاو

 ردقلا سفنب ةدروتنسم براجتو دروتنسم Sa„ امهنكلو . ..هدروتسم !Lo as رتشالا

 لجر ةيرظنو ..ةردابملا ةيرظنو ..ةييرغلا ةيلاربللا نأ هيف ربتعي نأ عمتجملل نكمي ىذلا

 ةيرجتلا نأ هيف ربتعي نأ ءرملل نكمي ىذلا ردقلا سفنبو .. دروتسم ركف اهلك لامعألا
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 نم وأ فئاطلا برع نم انيلإ ردحنت مل ةيلاربللاف ..ةدروتسم ةبرجت ةيبرغلا ةيناملربلا

 ..ابروأ ىف ةيدرفلا رصع تارواحمو ةبقاعيلا تانولاص نم انتءاج لب سمش دبع ىنب

 ىروتسدلا ابوروأ هقف نم اهانملعت امنأ ةرقملا ةكلمم نع اهثرن مل ةيناملربلا ةيرجتلاو

 ىناسنإلا ركفلا نم اماه اءزج لثمي امهيلك نكلو ..دروتسم ركف نذإ امهالك ..هخيراتو
 .انريس طخ مسرن نحنو هلافغإ I نكمي ال ىذلا

 ..سماخلا رطاخلا ىلإ اذه ىندوقي

 باجياو ..بلس

 لمتكت ال اهتيلاعف نأ كردت ...ةيعاو ةوفص قيرط نع ..ىراضح رييغت وه فدهلا

 الو دودح الب هلك ةيناسنإلا ركف وحن ديشرلا حاتفنالاو Wal لماكتملا كاردإلاب الإ

 .لماحت الو زيحت

 نم انيلإ دري ام ىف نأ كردي احاتفنا ..اديشر احاتفنا نوكي نأ دبال نذإ حاتفنالا

 نئاك ىأك عمتجملاو ..هلبقي نأ عمتجملا نايكل نكمي ال ىذلا نم ريثكلا كلانه راكفأ

 ىذلا ماسجألا نم طمنلا كلذ الإ ةبيرغلا ماسجألا نم لبقي نأ نكمي ال ىح ىجولويب

 CAG نم ءىش اهريصمف ةبيرغ ماسجأ نم كلذ ادع ام امأ ..هيف رهصني نأ نكمي

 ...مئادلا جيهتلا وأ ناجيهلا رداصم نم ردصمك هيف ىقبت وأ مسجلا اهظفلي نأ امأ

 زاج نإ «ةيعمتجملا» تانايكلا ىلع اضيأ قبطني ..ةماعلا ةحصلا ىف ىلوأ سرد
| 

 ..لاثمألا برضنس ةيكارتشالاو ةيطارقميدلابف ..لاحلا عقاو ىلع اذه قبطن اميكل

 سانلا نأب سحي ءرملا لعجي نادوسلا ىف ةسايسلا رئاود ىف نيتفسلفلا نع ثيدحلاف

 دلب ىف ىنعت اذام ركفلا ةيرح ..ىقيزيفاتيم راوح ىف نولداجي ..تايبيغ نع نوثدحتي

A>ةئاملا ىف ۸٠ دلب ىف ىنعت اذام ىباقنلا عمجتلا ةيرح ..نويمأ هلهأ نم ةئاملا ىف  

 ىف ىنعت اذام درفلا ةيرح ..ةعنقم ةلاطع وأ ةرفاس ةلاطع ىف امإ نوشيعي هلهأ نم

 عارص ..ةرسألا ..ةعومجملا لب درفلا ىه تسيل هيف ةيساسألا ةدحولا عمتجم



 ىذلا زوربلا ةيعامتجالا تاقبطلا دعب هيف زربت مل عمتجم ىف ىنعي اذام تاقبطلا

 بتك تافد نيب نمكي ال اهباوج ..ةحلم ةلئسأ هذه لك .....ابوروأ تاعمتجم هتفرع

 رداصم نم ردصم ىهو (تسمونوكيالا) ةديرج تاحفص نيب Wg ...ىروتسدلا نوناقلا

 ركفلا تافلؤم نيب الو  نيريثكلا دنع  ىداصتتقالا مالعإلا ال  ةيداصتقالا ةفرعملا

 Lye al ناك Wand نكارتشالا

 ..لؤاستلاب أدبن مويو ةعألا ريمض ىف نمكت اهعيمج ةلئسألا هذه ىلع ةباجإلا

 هكردنس ..ًالاعف احالس ىناسنإلا ركفلا حبصيس ..ةناطف ىف باوجلا نع ثحبنو

 نأ كردنس ..انفورظو انعقاو راطإ ىف ..اديشر اًقيبطت هقبطنو ايعاو اكاردأ اهموي

iosىلا دارم اريشفلك نينو | كح هلك نمل وكفلا  | oeياحتا  

pall gريصب رايتخا رمأ .... 
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 ےک“

(2) 

 ىظنللازارفالاو ..راكفألا

 Ge Seine ا bre ف اوا فد

 ..ةايح بولسأ اهنإ ..ىظفل زارفإب تسيل راكفألاف انه فقب ال رمألا نكلو ..ةيكارتشا

 نم ىتلا تايقالخألاو تاسسؤملا لك معدنو ةيطارقميدلا نع ثدحتن نحنف مازتلا اهنأ

 ..ريهامجلل ىفطاعلا دابعتسالا ...طلستلا ..ةيدرفلا ..ةيطارقميدلا مده اهنأش

 .ةيبزحلا ةزهجألا لخاد ةيطارقميدلا تاسسؤملا لك لايتغا

 اهتاعلطتو اهتاسراممو اهميف لك ةايح ايحنو ةيكارتشالا نع ثدحتن نحنو

 ىف ةيزاوجربو قافنإلا بولسأ ىف ةيزاوجربو ..ركفلا ىف ةيزاوجرب ..ةيزاوجرب

 روعش قلخ ىلإ ىدأ دق هيلإ حمطن امو سرامن ام نأ لب بسحف اذه سيل ..حماطملا

 سيل هرهاظم ودبت ىدلا ىقبطلا ءالعتسالا روعش ..ىنادوسلا عمتجملا ىلع بيرغ

 رطخ اذه ..اهسرغل نيدهاج ىعسن ىتلا مكحلا ميق ىفو لب ةايحلا بولسأ ىف طقف

 عضولا ..ةيسايسلا ةوفصلا موهفم وهو هنم دحاو بناج نع ثدحتألو ..مهاد ريبك

 .عباس رطاخ اذهو ..ىعامتجالا

 مكحلاو ...«ةليغشلا»

 ربوتكأ نم نيرشعلاو ىداحلا بقع ةيسايسلا ثادحألا مهأ ىه ام لئاس ىنلأس ول

 ١939 ةنس رياربف 14 :مايألا (#)



 بزحلا كارتشا ..نوحالفلاو لامعلا اهيف كرتشا ةموكح مايق هنإ تلقل ..ةرصاعملا

eg piu!يلا واطإ ف ةيبحألا نس دلا اه نسيت مكحلا نق  Ylعا  
 ءزجك امئاد هبسحت ةوفصلا تلظ دقو ةوفص بزح ىعويشلا بزحلا OY ىخيراتلاو

  لاوحألا نسحأ ىف  مكحلا بسحي امود نادوسلا ىف ىسايسلا طسولا لظ دقل

 افيرشت لاوحألا بلغأ ىف وأ ..ةنيعم ةيعامتجا فئاوطل ىمتنت نأ دبال ةوفصل افيلكت
 نأ بجي pal ةتسراممو مكحلا نأب كاردإلا امأ .اهنيعب تاقبطل نومتني نم هقحتسي ال

 ..ذوفنلا زكارم ىنعأ مكحلابو ديدجلا عمتجملا ىف نزولا تاذ ىوقلا JS هيف كراشت

 ىف ةيسايسلا ةوفضلاو ..ةوفصلا لوقع ىلإ هقيرط دجي مل كاردإ .:ريرقتلا زكارم
es Be ee 

 .1974 ماع ذنم لب-1508 ربمقون ذنم طقف سيل ؛شيجلا

ag)لرد ابا نأ  Obمزق  Liaللسعي  Anal Mandal Goleta!ردا الو  
 a JE نه تح ىف ناد وعلا bly Leger dial اع و یه ااا

 ةبانينلا لبقف ..غوضوم تاذب تسيل اهنأل ىنلغشت ال رومأ ةذهق ..نيعرازملاو لامعلل

 ددحي نأ لبق مكحي نأ ديري اذامل ددحي نأ اروتسد مسزي نأ ديري نم ىلع ةرازولاو

 رابتعا ضفرت تلظ ةوفضلا نأ لوقأل نذإ ىليلحت ىلإ دوعأ ...مكحلا ةروص نوكت فيك

 ..رارقلا زكارم ىف كراشت نأ بجي ةيقيقح ىوق نيحالفلاو لامعلا

 مكاح ردصأ نأ موي ةيمانلا ةيلامعلا ةكرحلا ةوقل اًكاردإ رثكأ ناك رامعتسالا ىتح

 ةرضملا نيب ني Saal لادم نافع او در رق واق رو ماسلا ا
agus fall yellاجا نق ءاضعأك  cae ESNري لف هيما انه رنا  

 ىنينعت ىذلا نإف ريتخا نم رمأ ناك.امهمو ..رايتخالا كلذ فورظ pol نم نأك امهمو.

 ةوفصلل ىسايسلا دوجولاب ىوفغلا ىلاربللا ماظنلا فارتعا وه انه هيلإ ةراشإلا

 تلظ دقو .اهدوجو راكنإ نكمي ال عمتجملا ىف ةيساسأ ةوقل ةدايق اهرابتعاي ةيلامعلا
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LSU :ةيقيقحتلا ةوقلا كوت Spall pues QSL aL ALIS Jb تحت Sp dual! 

 ىف اهناكم لتحت نأ  ةيافك كلذل اهتلهأ ام ىتم  اهتادايقل نكمت ىلاتلابو :ةيلامعلا

 ىلع اذه قدصي ..ىعامتجالا عضولل رابتعا نود تايوتسملا ىلعأ ىفو ريرقتلا زكارم

 حلاص نب دمحأو دشاح تاحرف ..برغملا ىف نولج نب دمحأ ..راسيلاو نيميلا ىوق

 لامعلا بزحو ...اينيغ ىف ىروتكيس ..رئازجلا ىف ةزعم وب ريشب ..سنوت ىق

 ةرورض وه امنإ ريرقتلا زكارم ىف «ىباقنلا دوجولا» نأب امود هتدايق كردت ىناطيربلا

 ىأر رايتخا ...ةيلامعلا ةموكحلل تاباقنلا هنمضت ىتلا قلطملا هبش دييأتلا نم مغرلاب

 جراخ نم امهرايتخا ءهعفاود هذه تناك ىملعلا ثحبلل ريزوك زئزكو لمعلل ريزوك رتنق

 ..نييسيئر نيريزوك امهعضوو «لظلا ةرازولا» جراخ نمو نالربلا

 ريشأ امنإو ةقبط مكح وأ ةقبط ةيروتاتكدل انه ريشأ ال ىننإ لوقأ ىرخأ ةرمو

 ..ىفيط ءالعتسا ةرهاظل

SNا لا لالا نه  eeىلا  SSوهوا ورم نازي  

 دوقي اذه ..زاتمملا اهزكرم لضفب اهل عورشم قح هنأ ةفقثملا ةوفصلا بسحت ءالعتسا

 .نماثلا رطاخلا ىلإ

 كيفافتلا ةروثلا

Lie dat Lasنه عيش نرجو.  Ge (eee ZN oly GNاده تورم  

 نأ هئانبأل نكميل بعشلا اهمدق ىتلا تايحضتلل راكنا وه امنإ رمألا عقاو ىف هاجتالا

 هدادرتسا نكمي ال نيد وهو ..هنيد درتسي نأ ىف بعشلا قحل راكنا یه ..هولان ام اولاني

oS y]مدت ناب ةوفدصلا  etalالإ قتحتيال  CS godlyةيهللا  lg 

Ure |ا ذا: نعت أل  er eresةا ر او ا  

 املك باطخلا نب رمع ناك ..اهلوصأب Lage اهسفن ريكذت ةوفصلا بجاو نمف نذإ

 منغ ىعرأ ىنتيأر دقل سانلا اهيأ» لوقيو سانلا ىلإ جرخي هسفن ىف ةزع هتذخأ

 سوماق ىف ..«ريعش نم تاضبق وأ رمت نم تابح ءامل موزخم ىنب نم یل تالاخ



 ءازهتسا كحضأ ال راطإلا اذه ىف :.ةيفاقثلا ةروثلاب اذه ىمسن ةرضاعملا ةسايسلا

 ردصأ دق وايب نيل نأ أرقأ امدنع كجضأ ال  «كيوزوينلا» نوأرقي نيذلا لعفي امك

 ماعطلا ىهطل شيجلا فصاقم ىلإ اودوعي نأ ىنيصلا شيجلا تالارنجل هرماوأ

 مكضعب ىدل تدهش ىننإ» لوقيو هرماوأ ردصي ..عوبسألا ىف ةرم دونجلا ةمدخو

 زايتما نم مكل ام نأب املع ىميظنتلا مكعضو ةجيتن دونجلا ىلع ءالعتسالاب اساسحإ
 ال ىتح فصاقملا ىلإ اودوع ..ىعامتجالا زيمتلا ال ميظنتلا تارابتعا هب تضق دق

 .«ةيراتيلوربلا مكلوءصأ اوسنت

 ةئايضو درقلا ةيرحو ةيطارقميدلا نادوس ىف همهفن.نأ LU .نكمي ال قطتم اذه

 ياو ويشن ننعم س ىلا عاملا نع نيمأل دخ وهمس fill تير لالاقتملالا
 .ضقانت اهلك ...انتاسايسو انتاراعش ..انلاعفأو انلاوقأ ...ىموجنلاو ةجنع

 وذ دلبلا .مويلا هيلع وه ام ىلإ نادوسلاب ىدؤتل تعمتجا دق رصانعلا هذه نإ ...

 مدق ىذلا دلبلا ...هعرز رابو هتراجت ثقفن ..المهم امك حبصأ ةلفاحلا تايناكمإلا

 الإ مهل عضوم نم هوفقثم دجي مل لينلا فافض ىلع ةرقتسملا هتراضح ىلوأ ملاعلل

 .ءابرجلا بالكلا ىعقت امك ابوروأ مامأ ىذختسملا ءاعقألا عضوم

 وه اذه ...ةدحاو ةياهن ىلإ الإ دوقت ال ةروص ىهو ..ةمتاقلا ةروصلا ىه هذه

 0 .ريخألا ىرطاخ

 ةهعرافلا

 ىف فرعي مل بعشلو لب ...ةيحضتلا ىلع رداقو قالمع بعشل نادوسلا بعش نإ

 امم رثكأ هل اومدقي نأ هتداق نم وجري نأ نذإ هقح نمف ..تايحضتلا ريغ هتايح

 ءادردلا وبأ ناك ..هربص لالغتسا ىف اوفرسي ال نأ هيلع هتداق قح نمو ..اومدق

 نأ هاشخأ ام ىشخأ نكلو ادحأ ملظأ ال ىننإ لوقي ناك ..الداع امكاحو ءاهيزن ايضاق

 نأ  مهسفنأ ىلع هتداق قح نمف نذإ ..ريدقلا ىلعلا هللاب الإ ىلع نيعتسي ال نم ملظأ

 ىلإ هيدي عفرل هوعفدي ال نأ ...ريدقلا ىلعلا هللاب مهيلع نيعتسي نأل مهبعشب اوعفدي ال
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 نم نيمعصض مهتآ انبر ..اليبسلا انولضاف انءاربكو انتداس انعطأ أنإ انير» ..ءامسلا

 حيراتف lags هوعفدي ال نأ مهسفنأ ىلع هتداق قح نم ..«اريبك انعل مهنعلاو بادعلا
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 نادوسلا تادحأ

 امهيف تدشتحا رهش ضعبو رهش ...رهش ضعبو اًرهش ىنعواطي نأ ملقلا ىبأ
 ..نادوسلا ثادحأ لماك ماع لالخ عباتأ انأو ىل تنع ىتلا رطاوخلا ضعب لجسأل

 باحصلا لئاسر نم هأرقا اميف اهعباتا ...ىنادجو برقو ؛:ىفارغج دعب نم اهعباتأ

 ىدبتتف نيدفاولا ثيداحأ ىف اهعباتأو ..ليللا ميرصك ءادوس ةحلاك اهؤابنأ ىنمهدتف

 ىف عقي ام ىف اهعباتأو ..نينمدملا ريدامسو ىراكسلا تالايخك ةيلايريس اهروص ىل

 ألمت ىتلا رومألا فسافس نع أرقأ انأو نايثغ ىنباتنيف نادوسلا فحص نم ىدي

 ءاهئانبا ببسب ء:تحضأ ىتلا لايمألا نم ةعيرملا نويلملا كلت ىف سانلا لغشتو ءايندلا

 .ايقيرفأ بلق ىف دقرت نسآلا نيطلا نم ةلتك

 ريئتسملاماعلاىأرلا

 ...ظيغ مظاك وأ لفاغ ريغ هيف دجأ الف رينتسملا ماعلا ىأرلا نع اذه لك نيب ثحبأو

 ةنيدملاو ..ىبارافلا دنع ةلهاجلا ةنيدملا لهأ مهوت ىف اهوفص ةايحلا هل تفص لفاغ

 فرعي مل» ىتلا ىه ةلهاجلا ةنيدملا ..ةلاضلا ةنيدملا ريغو ةلضافلا ةنيدملا دض ةلهاجلا

 اوفرع امنإو اهودقتعي ملو اهوميقي مل اهيلإ اودشرأ ناو .مهلابب ترطخ الو ؛ةداعسلا اهلهأ
 ناديألا ةمالسو هاجلاك تاريخ تارهاظلا ىف ةنونظم ىه ىتلا هذه ضعب تاريخلا نم

 .«ةيلهاجلا لهأ دنع ةداعس ءالؤه نم ةدحاو لكو ..تاذللاب عتمتلاو راسيلاو

VATA /٤/ VV مايألا: )#( 



 هتدافو

 دارم ىف نوداعتي مهارأف رينتسملا ماعلا ىأرلا ةداق نع اذه لك نيب ثحباو

 ..ايندلا ضرع ىف رئارضلاك نوسفانتيو ...ةهاجولا رهاظم ىف نونافتيو ..سوفنلا

 عبض اهديص رثكأو حلطو رشع اهتبن دالب ىف ..ضرع oly ؛ةهاجو ىأو ؛دارم ىأو

 .بولطملاو بلاطلا فعض ..بيدو

 ثالثلا لئاسرلا

 ..ديدج نم باحصلا لئاسر ءىجت مث ..رهش ضعبو ارهش عباتي نأ ملقلا ىبأيو
 ةثالث باحص نم لئاسر .ادر هل كلمأ ال ىسفن ىف اقافد !Lolo اهنم ثالث ريثتف

ag elsesاا ا ألا يح نكلو قا ا  ET BURGER ASNما اك  

 نع عافدلا نوصح رخآ مه ناكم لك ىف مهتوخاو مه «مزعلا ىلوأ نم ةبصع ..ظيغلا

 رشني اعوضوم مهلئاسر نوكت ال نأ ىلع ءاقدصألا ثولاث قح نمو ..راهنملا نطولا

 تلازام ةلق كانه نأب ىدالب لهأ نم أرقي نم ركذأ نأ ىبجاو نم نكلو ..نيملاعلا ىلع
 .اهيلع نمو ..ضرألا هذه بحب ضبنت مهبولق

 نيرداملا ..ةاجانم

 ءىضولا لقعلاو ءىكذلا داؤفلا كلذ ...دمحأ دمحم لامج ميمحلا قيدصلا بتك

 all لق Lal. Lille ge كنم عمسأ نأ.تددو» :لوقي بتك ..ىرحبلا ةنامجك

 ىنادجو ىف ىنأ فرعأ تنك ام ..ملستسنل بحن ال انك نإو انه نم ةسيعت اهارن
 ..«بتكأ ..ىبولسأب ىلصأ ..ىلصأ ..نمؤم

 ..ةاجانملا ريغ نيرداقلل قبي مل ..هاترسحاو ..

 ةليل ىلإ نب تداع تايركذ ..تايركذو جعاول سفنلا ىف راثأ نيدلا نيحم ثيدحو.

 ةعقط نع افهال اثيدح ثدحتن ..نيسلا ىفافح ىلع قيرطلا عرذن نحنو ةنايدن فيص

 .ايقيرفأ بلق ىف دقرت ىتلا نسآلا نيطلا
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 فقت ىتلا مادرتون ىلإ اديعب هرصبب لسري وهو ؛لئافتم مزع ىف «ییحم لوقي ..

 .ةبقعلا محتقأو دوعأس ..مدقلا ريبع اهخمضي ةقماس انتلابق

 ..ةبقعلا ام كاردأ امو تلق -

 نوكي نأ دبالو ..براه وأ ىزاهتنا امأ ىنادوسلا فقثملا ..ىنقلقي ىريمض نإ لاق -

 ..ةثلاث ةفئاطل ناكم كلانه

 ..راطإلا اذه ىف ةثلاث ةفئاطل ناكم ال تلق -

 نم فرشأ سيراب ىلإ برهلا نإ لوقأسف كعم ىزعتأو كيزعأ نأ ىل زاج نإو

 ىقيدص اي سيراب ...دلبلا ءايقشأ اهيلع جرعي تارامخ نم هلوح امو نرقملا ىلإ برهلا

 ..ةيركفلا كتراكب كل ظفحت

 ةيرغ ..ىديحوتلا نايح ابأ لان ام هلاني ال نأ هل ايجار نيدلا ىيحم ىقيدص تعدو ..

 ...«ناطيتسالا ىلع هب ةقاط الو ؛ناطوألا ىلإ هل ليبس ال نم ةيرغ» ىهو ..هلهأ نيب ملاعلا

 ..رعاشلا قيدصلا ةلاسر ىنتءاج ىتح نظلا بذكأ تللظ ..نظلا ابذاكم ..بقرتأ تللظو

 ةوسق دشأ تناكف ..رعاشلا قيدصلا ةلاسر ىنتءاج ىتح نظلا بذكأ تللظ ..نظلا ابذكم

 نإو ..ءارزولا بلاثم نع توقاي فصو ىف ءاغلبلا مامإ  نايح وبأ هبتك امم اًريبعت غلبأو

 ىقيدص ةلاسر نإف  ديمعلا نباو دابع نب بحاصلا  نيريزول ةنادإ نايح ىبأ ةلاسر تناك

 لكيهو ماظن دض ةنادإ باتك ىه امنإو دهع وأ ريدم وأ ريزو وأ ريمأل ةنادإب تسيل رعاشلا

 .ةيكولسلا هطامنأو ..هجهانم ..هديلاقت .. هميق ..  هلمكأب ىراضح

 مكتنحم نإ ظيغلا ىمظاك نيريخلا نم تارشعلل مهلالخ نمو ..ءاقدصألا ثولاثل لوقأو
 «بيرقلا بحاصلاو «بيبحلا قيدصلا» دقتفي ىذلا لضافلا ةنحم ..ةيديحوت ةنحم ىه امنإ

 نم هل حص امف ةنس نيرشع اسانأ رواج نم ةنحم» ..«بينملا سيئرلاو «بيدألا عباتلاو

 ..ىدنلاو لقعلاو ءلصألا مدع نم بانج ىف ةايحلا حصت فيكو ..«دادو مهدحأ

 سفنلا ىف ترجف باحصلا لئاسر نكلو ..رهش ضعبو ارهش ملقلا ىناصع

 ..لاقم غيلبلا ىيع اذإ ىدنعف ..بتكأس ..ادر هل ىملق كلمي الو انأ كلمأ ال اساسحإ





 (*) فامزلا ءامتنالا
 ىنادجولا ءامنئالاو

 ةمزأ ىه اهرهوج ىف نادوسلا ةمزأ نأب نيقي ىلع انيقي ىنتداز باحصلا لئاسر

 الإ رمألا عقاو ىف وه سيل نادوسلا ىف مكحلا ةمزأب مويلا هيمسن ىذلاف ..نيفقثم
 .ءاردم مأ اوناك ءارزو ..نييرادإ مأ اوناك ننيسايس ..نيمكاحلا ةمزأ

 ىه تسيل نادوسلا ةيضقو ..مكحلا رهاظم ىه تسيل ةيقيقحلا نادوسلا ةمزأ

 ..ةباينلاو ةلاكولاو ءارزولاو ةسائرلا وه سيل نادوسلا لهأ بلطمو ..مكحلا ةروص

 وه نادوسلا لهأ بلطمو ..ةيمنتلا ىه نادوسلا ةيضقو ..فلختلا ىه نادوسلا ةمزأ

 انبتك ام ىف ...نيلماك نيلوح هب سانلا انلغش ام ىلإ دعنلف ..ةماركلا عم زبخلا ريفوت

 use انف انه ل ی ةا اق ااو طو eS ىف ارا

 اهنم مك ..ةيئابنإلا انتارشنو ,ةينهملا .انتاعمجتو ,ةييزحلا انتيدنأ ىف نيلماك نيلوح
 ..نحن وه ضرعلاو ..نادوسلا وه رهوجلا ..ضرعلا لوانت اهنم مكو رهوجلا لوانت

 ..دارفألا بساكم لوانت اهنم مك ..ناسحإ ريغب اهوعباتو ..ءاردملاو ءالكولاو ءارزولا

a hesمكرر  pues Abe isتملا ةمزألا  al yl Re 

 ؟هائاسو یه ام ..هجهنم وه.ام ...هقيرط

 4هيراصح ةمزأ

 ريبعتب  اهشياعن وأ اهشيعن ىتلا ةمزألا نأب ةقباسلا ىثيداحأ ىف لوقلل تصلخ
 ىدبتت ىتلا ةالابماللا هذه ريغ اًئيش اهل انتباجتسا تناكل قحب اهانشع ولف  قدصأ

  (x):مايألا ١935/1/14



 ةمزأ ىه اهشياعن ىتلا ةمزألا ..اهوطخن ةوطخ لك ىفو ..هردصن رارق لك ىف
 تايرهظمو «مكحلا تايلكش ye ثيدحلاب شانلا لغشنا امهم ..لوألا ناكملاب ةيراضح

 نيب مادصل ىعيبط جاتن وه امنإ og did cll ىعامتجالا جاجترالاو ...ةطلسلا

 ىراضحلا ومنلا تارورض as„ ةثوروم ةيديلقت ةفاقث ..نيتفاقث لقأل وأ ..نيتراضح

 ىداصتقالاو ىعامتجالا روطتلا تا ىضقت ةديدج ةيرصع ةفاقثو ..اهريوطتب

 .. دوست نأب

 اهخيرات نع اهلصفن نأ انل نكمي ال ةيح تانئاك تاعمتجملا نأب لوقلل تصلخو

yesاهنع هتعيبطب اًبيرغ امسج ارسق اهيلع ضرفن نأ انل نكمي الو ..اهثارت .. 

 وأ ظفلت نأ. اهريصم ناك الإو ىحلا نئاكلا بسانتل عوطت نأ بجي ةبيرغلا ماسجألاو

 ..ىلوأ ةيجولويب ةقيقح هذه ..مئادلا ريدكتلاو رتوتلا لماوع نم لماعك ةيقاب لظت

 ..ةيعامتجالا تانئاكلا ىلع قدصت امك ..ةيوضعلا تانئاكلا ىلع قدصت

 راطإ ىف امهعضوو اهتفاقثو ةمألا ثارت ريوطت ىنعي نأ بجي روطتلاف نذإ
 اذه صخلي ..ىمدقت ىراضخ ةهاجتا ىف هعضوو اهخيزات ةسارد ةداعإ ىنعيو ..رصعلا

 اهايحن اميكلو ..فلخلا ىلإ رظنن نأ دبال ةايحلا مهفن اميك» ..دراقك ريك لوق ثيدحلا

 ..انرصع ىلإو ..انتمأ ىلإ ىمتنن نأ دبال ىرخأ ةرابعب :..«مامألا ىلإ رظنن نأ دبال

 ارضع (Stile عانا. Lal ىلإ Litas !ءامثنا

 طيطختو ..ليلحت

 سيل مويلا عمتجم ىف ىرخأ ةيراضح ةلحرم ىلإ ةيراضح ةلحرم نم لاقتنالا

 Coney HERR ةاقتخاو يع وقوم RR دا صح وه EN رمألاب

 ةراضحف ..عضوت نأ روطتلاو ةيمنتلا تارورض ىضقت ثيح تاقاطلل عضوو «فداه

 بلاوقلا ضقريو ..ةيعوضوملا ىلع موقي ملعلاو ..ةينكتو le ةراضح ىرصعلا عمتجملا

 جلاعي ىذلا N | مهرملا نأب نمؤيو .ةيئاهن ال ةفرعملا دودح نأ كرديو .ءةزهاجلا

 .زيجاوعلا تالايخ ىف الإ شيعي ال ءاد لك
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 تحبصأ عمتجم ..ةيدرفلا ةينانألل هيف ناكم ال ىنماضت عمتجم ىرصعلا عمتجملاو

 فرعي ال مويلا عارتخالاف ..ايلقيه املح تسيلو ةدسجم ةقيقح ةعومجملا حور هيف

 ىف اينروفيلاك ةعامج فرعي امنإو طاوو نتوينو ىدارف فرعي ال ..درفلا عرتخملا

Urn eeقارا د ا  

 فرعي امنإو ..لقوح نباو زايد ويمولثرابو ءسبملوك فرعي الو ..درفلا فشتكملا فرعي

 ىف كناب لادروجو ىتيفوسلا داحتإلا ىف رونوكيبو ..اكيرمأ ىف ىدنك بيك تاعومجم

 .ايناطيرب

 ةدئاملا ةومصلا

 اندرأ اذإ ..ةوفصلا دي ىف ةرورضلاب زكرمتت دقعملا ىرصعلا عمتجملا ةدايقو

 ..ةيرادإلا ةوفصلاو ..ةيسايسلا ةوفصلا كانه نإ انلقل اهذوفن عقاومب اهميسقت

 ..اهثيدحو اهميدق ةيسايسلا تاسسؤملا ىلع رطيست ىلوألا ..ةيهيجوتلا ةوفصلاو

 ةيبرتلا رود ىف اهطاشن زكرمتي ةثلاثلاو ..ةماعلا ةرادإلا ةزهجأ ىلع رطيست ةيناثلاو

 .ماعلا داشرالاو هيجوتلاو

 هكرتن ..نيح ىلإ ءليصفتب ءاهنع ثيدحلا كرتن ةيهيجوتلاو ةيرادإلا ةوفصلا

aiهن لواتكو بنان ام لاك ال ايتياتك ىلع فكما تال اقف ةا ف حا  

 ..هجوتو ريدتو مكحت ىتلا ةيقيقحلا ةوقلا ةيندملا ةمدخلا ..ةثالثلا ةسدقملا لوجعلا

 نم جايس ءارو JUN ةئناه ةيفاغ لاوطلا اهينس تشاع ىتلا ةينادوسلا ةعماجلاو

 بيرألا ىقيدص فصو نم قدصأ افصو اهل دجأ مل ةيسدق ..ةلعتفملا ةيسدقلا

 عرار اا اا Len LON نإ cages ىلع نيج pam رو الا
 باتكلاو ملعلا سيدقت ىلع شيعي ىذلا ماعلا ىأرلا بناج نم امامت ةلمهم ةعماجلا

 نوتا اهباحبصا نوا ماشا كرك نأ كيني نقلا نوهألا هذه نران نأ تاعي
 ىذلا ..ءاضقلا وه ثلاثلا سدقملا لجعلاو ..«مهزكارمو مهتازايتماب نوعناق اهنع

 ..نورهطملا الإ هسمي ال ..حاتب حور سيبآ لجعلا هبشي Logline حبصأ



 ةيسايسلا ةومصلا

 ..ةديدجلا ىوقلاو اا ولا اق ىلإ مسقنتف اا ةوفصلا امأ

 نه عت دست SE ER امف تدخلا ف PER مهنع RER الا

 وحن حاتفنالا نع مهزجعو ..ديدجلا عمتجملل ةد itt ةدايقلا ميدقت نع مهزجع

 اميك ىفكي ال اذه لك نكلو ..ثادحألا ىوتسم ىلإ عافترالا نع مهزجعو ..رصعلا

LS sa Jansءاطخأ تاعامشو ءادف . 

 نم ىناثلا فصنلا عمتجمل ةحلاص دعت مل ىتلا ةيفلسلا ةدايقلا نأ رمألا عقاوف

 اوعاطتسا ىذلا رودلا ...ءادألا نوكي ام نسحأك ىخيراتلا اهرود تدأ نيرشعلا نرقلا

 نكلو ...ةيسايسلا مهميهافمو ؛ىركفلا مهدادعاو «ىفاقثلا مهنيوكت مكحب هءاذأ

 ..اهب قحليل اودغي نأ هيلع ثادحألا هقبست نمو ..مهتقبس دق ثادحألا نأ مهتنحم

 ةيرجتلاو ديدجلا ركفلا وحن حاتفنالابو ..ةفرعملا نم ديزملابو ..ملعلاب اهرياسي نأ هيلع

 ثيح اوقب ..مهتاينيعبراو مهتاينيثالث ىف مه ثيح اوقبف ..اولعفي مل مهنكلو .:ةديدجلا

 ..نيفلختملا فدرتسيل فقي ال خيراتلا بكوم نأل مه

 نيرشعلا نرقلا ءائبأ

 انلعف اذام ..نيرشعلا نرقلا عمتجم ىف نيرشعلا نرقلا ءانبا نحن انلعف اذام نكلو

 ةعيفرلا بصانملا ..نويفلسلا dada ىذلا لالقتسالا بساكمب مويلا هين gull نحن

 ال افيرشت تحبصأ ىنادوسلا مهرفس زاوج الإ مهل لهؤم الو نوقلستملا اهقلست ىتلا

 نم حلافلاو لماعلا هعطتقا ام لضفب اهانلن ىتلا ةعيفرلا ةيملغلا تاجرذلا .٠ اقيلكت

 ىتلا عقاوملا ....زازتبالا نم ديزملل ًالهؤم تحبصأ هتارخدم نم ال هتايح تايرورض

 ءانبأ اننأكو هيلع ءالعتسالل اًرزكرم تحبصأ نادوسلا بعش نم Linke الضفت اهانللتحا

 اننيب نم دجن مل اذه لك عمو ...نوبروب لآ نم لايقالاو جربسباه لآ نم ةرطابألا

 مكئابآ نم مكيلإ ردحنا لامب هولانت مل ملعلاف مكيلع اونوه لوقيل عفتري ادحاو اتوص
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 ءامإ ءانبأ اعيمج انأب اوركذيلو ..اوركذتلو ...ركذنلف ....رباك نع هوثرت مل زكرملاو

 ....نادوسلا ةوفص اي ....نادوسلا وه اذه .... ديدملا نلكأي

 ىلإ هب ىقترتو ...ةينكتلاو ملعلا ةلاسر فلختملا عمتجملل لقننل نحن انلعف اذام

 ةساردلاو ...حلاصلا ىركفلا خانملا قخل هانلعف ىذلا ام 5ةةدعاولا ةراضحلا جرادم

 سرعو ..ةيراضحلا ةروثلا رودب ردبو ...اهب ريصبتلاو ةيعوتلاو ءهلكاشمل ةيملعلا

 ىذلا ام ؟5ةينانألاو ةيللشلا ذبنو ...ىعامجلا لفاكتلا معدو ...ةيرصعلا تايقالخألا

 ىتلا ةييزحلا ربانملاو ....اهيلع رطيسن ىتلا ةيرادإلا تاسسؤملا لخاد ىف هانلعف

 نم هانلعف ىذلا وه ام لب 5ةاهئاول تحت ىوضنت ىتلا ةينهملا تاميظنتلاو ...اهيلتعن

 ...ةينفلا اهتايوتسمب عافترالا ؟اهسفن ةينهملا انتاعمجتو انتاسسؤم ريوطت لجأ

 نل ؟؟اهلتحن ىتلا عقاوملا ىف نييرقألاو انسفنأ ةبساحم ...ىنهملا فرشلا ىلع ظافحلا

 Silit یگ لوو لالا ىف نما

 ةرك داحتاو ةضراعمو ةموكحو ؛ةفاحصو ؛ةباينو «ةلاكوو :ةرازوو ؛ةسائر ...نييرصعو

asdفحصلا هتمسأ ام نع ثيدحلاب نيلماك نيرهش نادوسلا لهأ بذعت تلظ دق  

 هقرش ...هيف ملاعلا شياعي ناك ىذلا تقولا ىف ...ةراجتلا ليكو ةمزأب ةرايسلا

 ةبرجت هيف شياعي ملاعلا ناك ...هييباتكو هسوجم ...هييلامسأرو هييكارتشا ...هبرغو

 .نماثلا وللوبأ

 ىلإ ةجاح ىف انأ له ؟ملاعلا اذه ىف شيعن ال اننإ لوقأ نأ ىلإ ةجاح ىق انأ له

 ىف انأ له ...ديشانألا همساب ددرنو نطولاب هيمسن ام لكاشم شيعن ال اننإ لوقأ نأ

 ةجاح ىف EI له ...مهملا وه امو مهألا وه ام دعب كردن مل Lif لوقأ نأ ىلإ ةجاح

 ara Lally. lal ايه: ABs Vo enue 23 poll a YL لوقأ نإ ىلإ

 ؟؟ءايحلا ةليضف اذه لك لبق
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 هوددسجمو ...مالسإلا

 ىف ؛ىنيدلا ديدجتلاو ...ىنيدلا ديدجتلا ىوق ةديدجلا ةيسايسلا ىوقلا نيب نمو

 هرهوج ىلإ هتداعاو تبلصت ىتلا مالسإلا نييارش ىف حورلا ثب وه ؛عضاوتملا ىداقتعا

 ..لضافلا عمتجملا وحن لوحتلا لماوع نم لماعكو فلختلا دض ةروثك

 ترفوت بايشلا نم ةعومجم ..ةينادوسلا ةوفصلا نم اءزج لثمت ةينيدلا ىوقلاو

 لقاعم ىلإ دفنت نأ نم تنكمتو ..هيجوتلا ربانم اهل تحيتاو ..ةفرعملا بابسأ اهل

 ..اهجولو ىف نويفلسلا نيدلا خويش حلفي مل ىتلا رينتسملا ماعلا ىأرلا

 doen نأ eg تاجا نيدلل اوديعي نأ وه ..حضاوتملا ىداقتعا ىف نيددجملا رودو

 ءالجو «ىمالسإلا ركفلا لقص وه مهرود ..هيف ىروث نومضم لك نورجحتملا خويشلا

 ةرئاخ تادجهت نمو ..بجوم ىعو ىلإ ةسئاي تامتمت نم اهليوحتل ةيمالسإلا ةيرجتلا

 بكرب قوحلل ةديشر ةوعد ىلإ ةدكار ةيفوص نمو ..ىعامتجالا لوحتلل ةعفاد ةوف ىلإ

 نيقلت اوديعي نأ ال هتيويحو هحور مالسإلل اوديعي نأ وه مهرود ..ةيناسنإلا ةراضحلا
 ..هترطفب اهب فرعأ وهف هتديقع لوصأ ملسملا

 ىسعاولا حاسصنالا

 هعباتأ تللظ ...ددجلا ةنميملا لهأ نم عاذيو ..رشنيو ...لاقي ام عباتأ تللظ دقو

 كاش ني اعلا ةا سمت ىلا تلا لكاشلا ىف toe ol NN نه ا خات

 )#( :مايألا ١533/4/7١
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 ...ىرصعلا لوحتلاو ...ةيموقلا ةيبرتلاو ...جاتنإلاو ...ىنطولا ررحتلاو ...ةيمنتلا

 هتافسلفو رصعلا براجت وحن ىعاولا حاتفنإلا نع ab هعباتأ تللظ ..لفاكتلاو ةلادعلاو

 ةلالضلا نم ركفلا ريهطتو رضتحملا دسجلا نف حورلا ثبل ديجولا قيرطلا وه اذه نأل
 دق ةعيرشلا نأ خألا اهيأ ملعأ) ..سمألاب ءافصلا ناوخإ حاتفنأك حاتفنا ..ةلاهجلاو

 dali ألا [هرييطظتو ايلسغ ىلإ ليس Ya. Dual تظلتخا و: تال اهل ا: فستانك

 نم املع ىداعن ال اننأ ملعأو ..ةيداهتجالا ةحلصملاو ةيداقتعالا ةمكحلل ةيواح اهنأل

 .(.....ءامكحلا بتك نم DES رجهن الو بهاذملا نم بهذم ىلع بصعتن الو مولعلا

 نيرخأتملا ثيدح ديدرت ىلع زكتري ال ىذلا عدبملا طابنتسالا نع Leb عباتأ تللظو

 ريسفتلا ىلع مومي امنإو ..هيلئامل ةمصع الو ؛هيف ةيسدق ال ثيدح وهو ءاهقفلا نم

 ركفلا هلبقي ال افخس ماكحألا هعم حبصت امم اهنم ىرزملا جيرختلاو تايآلل قهرملا

 وحن ناسنإلا ةريسمب فرتعت ىتلا ةيمدقتلا ةينيدلا ةدايرلا نع ثحبأ تللظو ..دشارلا

 ىتما نم سانأ دازي) .....صوكن الو ..فلخت الو ..ددرت الو ..عجارت الب ..هفارلا هريخ

 انج ىو قال كنز ندمت ال ىت هللا لوفي مهلا وفلل تين اف اها تا نع
 ةءارق نع Hols عباتأ تللظ ..(مهباقعأ ىلع ىرقهقلا نوشمي اوناك مهنأ ..كدعب اوثدحا

 ةدابعلا ىف ىرتو ..لمعلل ةليسو ملعلا ىف ىرت ةءارق ..رصعلل عاو مهفو ..نيدلل ةيعاو

 ..ناسنإلا لجأ نم ريخلا لمع وه ...ىمسا ىونعم فدهل ايسح ارهظم

 هيف بعشب انررمف هللا لوسر دهع ىلع انوزغ) هلوق ةريره ىبأ نع ىذمرتلا ىور
 كلذ لعفأ نلو ..بعشلا هذه ىف سانلا تلزتعا ول انم دحاو لاقف ءاملا نم ةبيط نبع

 ليبس ىف مكدحأ ماقم نإف لعفت ال هل لاقف لوسرلل هركذف ..هللا لوسرل هركذأ ىتح

 .(اماع نيعبس هلهأ ىف هتالص نم ريخ هللا

 ميدقلاراطإلا

 ىوقلا نإ ...ةرسحلا نم .ليلق ريغب تسسحاف عاذيو رشنيو ..لاقي ام عباتأ تللظ

 وه بولسألاو ..راكفألا ىه راكفألا ..ةقيتع ةروصل اًئيدح اراطإ الإ تسيل ةديدجلا

 .بولسألا
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 نيب ميدقلا عارصلل دادتما وه ةيديلقتلا بازحألا نيب ىسايسلا عارصلا ناك نإف
 نيب ميدقلا عارصلل دادتما وه ةديدجلا ىوقلا عارص نإف تسليفلاو تسفوشلا

 ةرينملا ىف نادوسلا تويبو ..ةيراكدتلا نودرغ ةيلك ىف نييعويشلاو ناوخإلا

 رحانتلاو ..ىلبقلا عارصلاو ..ىفئاطلا راطشنإلا هفكي مل نادوسلا نأكو ..نايدتبملاو

 بطلا دهع نم ةثوروملا ةرارملا هوفقثم هيلإ Jan نأ ىلإ اضيأ ةجاح ىف هنأك ىبزحلا

 ..ةديدج ةيواسأم ةغبص ىموقلا ديعصلا ىلع ىفضتل

 ىريهامجلا هيجوتلاو ..ىباطخلا جيرهتلا وه ةيديلقتلا بازحألا بولسأ ناك نإو
 دارفألا ءاوهأل تاسسؤملاو ئدابملا عاضخاو ..ثوروملا ءالولا لالغتساو ..ديشرلا ريغ

 رافنتسالاو ....ةيديلقتلا تايربنملا وه ديدجلا بولسألا نإف مهداقحاو مهتاوزنو

 ىتلا ةيفلسلا ةينيدلا ىوقلا ىلع راكترالاو ..ةماعلا فطاوعل ةرئاجلا ةراثإلاو ىنادجولا

 ترجحت نيذلا نويديلمتلا ءاهقفلا ..مالسإلا ىف ةلضافلا ىناعملا لك ىلع تزهجأ

 هنم اولعج نيذلا نيدلا ءامعز ..نامكرتلا مالسإ دنع ىلقعلا مهومن فقوو مهراكفأ

 حويش ...ةيداملا مهتاقاط فازنتساو ىونعملا مهدابعتساو نيملسملا ريدختل ةليسو قحب

 ةيناسنإلا ىلع الكو نيدلا ىلع اباسح نوشيعي نيذلاو ةثارولاب نولطبتملا ةحرضألا

 ...ةايحلا ىلع اًنبعو

 لكو ..ةيراضح تاروث اهرهوج ىف  اهعيمج ةيوامسلا نايدألا لب  مالسإلا نإ

 روطتم ىراضح دهجك نذإ مالسإلاف ..روطتم ىقلخو ىركف دهج ىه ةيراضح ةروث

 ىلع هبدأ ضرفي ةيقلخ ةروثكو ..لقعلا مرتحي عاو ىركف دهجكو ...رجحتلا ضفري

 .باطخلا بدأو ؛ةيملعلا ةنامألاو حماستلا لضف مهيلع ضرفي ..هيركنم لبق هتاعد

 تايلوغو ..دواد

 هنايك ىف رمألاب نيمئاقلا داسف رخني ..نادوسلاك دلب ىف ةديدجلا مالسإلا ىوق نإ

 ةلينق هناكرأ نم نكر لك ىف ميدقلا رامعتسالا فلخيو ..ةيداملا هتايناكماو هتافاط



 هذهك دلب ىف ..ةيويرتلا هجهانمو ..ةيميلعتلا هتآشنمو ةيرادإلا هتاسسؤم ىف ..ةينمز

 اياضقلا ىلإ فرصنت GY ةجاح نود .اهيذي ألمي ام لكاشملا نم ةيمالسإلا ةوعدلا ىدل
‘ileةميدقلا كراعملا لاعتفاو . 

 ىه ام مث اهنم ةدحاو ةيعويشلا تسيلو ةديدع نادوسلا ىف نيملسملا لكاشم نإ

 امنإ ةيرظنك ةيعويشلا نإ ؟؟امهدض كرتعن ناذللا داحلإلا اذه وه امو ةيعويشلا هذه

 ةيعويشلا نإو .. ديورف راكفأو ..نيوراد ةيرظن ةنادإك امامت ؛ةقامح اهتنادإ ةركف ىه

 ..ىسايسلا فيطلا ناولأ عيمج لبقيو لبق عمتجم ىف عقاول u ىف {Les طاشنك

 ىف لثمتي فرطتم ىفلس نيمي كلانه ناك نإف ..راسيلا ىصقأ ىلإ نيميلا ىصقأ نم

 ىف لثمتي فرطتم راسي كانه نوكي نأب ىضقت ةايحلا ةعيبط نإف ةيلبقلا وأ ةيفئاطلا

 لعفلا درو لعفلا نع ةعيبطلا ىف نتوين ةيرظن ..مهبراشم فالتخا ىلع نييسكراملا

 نم ..نيعمجأ اهانلبق ةيعامتجا ةقيقح هذهو ..ةيعامتجالا تانئاكلا ىلع اضيأ قدصت

 عفترت ىتلا KERN درا wht dees مغرلاب :ER ىف نمو مكحلا ىف

eas 

 هانطحاو هانضتحاو لب ..بسحف هانلبق اعقاو نكي مل اذه ىعامتجالا عقاولاو

 ةينيد ةماعزو ةساس سمألاب نويداحتالا هلبق ..هيف ةحلصم انل تناك ااا رلاب

 ةساس سمألاب نويلالقتسالا هلبقو ..حافكلا ةهبج مامز نييعويشلا اوملسا نأ موي

 ناك ىذلا ةليسولا مهبيطخو نييعويشلا ةمألا بزح ربانم اوملسا نأ موي ةينيد ةماعزو

 سأبلا تاذ راصنألا ريهامجو نوحالقلأو لامعلا انءارو) ةمألا بزح ربانم نم ددري

 ةيلهاجلا لالخ ةيلاعفو نزو تاذ ةوقك اعيمج ةيذيلقتلا بازحألا مهتلبقو ...(ديدشلا
dy, Suna!ةقيقحك اهعيمج تازحألا نياق  ageهيظنتلا هيفزل يتربق  

 ..ةبيصملا نوكت امدنع هعم بئادلا راوحلا لدابتو ىباينلا سلجملا ىف وضعك ىعويشلا

 .. اهل ىعدأ ةبيصم نوكت اذإو

 لب نوناقلا.لضفب ال شيعت ةيعامتجالا قئاقحلاو ..ةيعامتجا ةقيقح مامأ نذإ نحن

 تعضو نيناوق عقاولاب فارتعالا ضفرت ىتلا نيناوقلا نأل ؛نوناقلا نف مقرا
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 كاهتناو ..نتف نم ريثأ ام لكأ دعبف ..مويلا هدهشن ام كلذ ىلع Sot سيلو ..قرختل

 اذه لك دعب ..مكاحملا ةمرح ىف رئاج نعطو ةيساسألا قوقحلا ىلع وطسو ..روتسدلا

 ..داحلإلا ةاعدب مهتمسا نم عم فلاحتلا دشنتو لب لدجلاو راوحلا ىوقلا سفن لبقت

 تارحاسلا برح

 ىلإ معألا بلاغلا ىف فرحني دق نييركفلا موصخلا ةبراحم ىف بولسألا اذه لثمو
 cages انيدلو ..تاموهملا تارحاسلا دض برح ..ىسايس مصخ لك دض ةيراض برح

 ىتح ناميإلاب ءىلم ملسم لجر وهو ..هط دمحم دومحم ذاتسألا لاق اميف اذهل ىح

 ةفديزلا ةمهت نم جني مل دومحم لثم لجر ..ىمالسإلا ركفلا فرشي ركفمو .شاشملا

 هدض برحلاو ..رصعلا راطإ ىف نيدلا عضو ىف ةدئارلا هتلواحملو ةيركفلا هتراسجل

 ةيفسلفلا اياضقلا لقنت برح ..ءىش ىف مالسإلا قالخأ نم تسيلو ةنيمأ ريغ برح

 نوكلمي ال نيذلا ةماعلا اهيف لداجتيل عراشلا ىلإ نيمأ ريغ بولسأ ىف ةيركنلا

NIEREN aay Sail 

 .ءىطاخلا لاعفنإلا هب لعفتتو ءىطاخلا مهفلا همهفتل ةئطاخلا

 اهضفريو نولباقلا اهلبقي ميهافم ةيفسلفلا ab دمحم دومحم ذاتسألا ميهافمف

 ..ىمالسإلا ركفلل دادتما ىه ميهافملا هذه نأ ىه ةماهلا ةقيقحلا نكلو :نوضفارلا

 نيميلا عقاوم ىف ديحولا ىنادوسلا ىسايسلا وه دومحم ذاتسألا نإ لوقأل بهذأ لب

 .هلقعب متأيو هسأرب ركفي ىذلا

N painsماها ووقت  Golsىف  ya 

 ءاسموهحبص ىفاريشم  لقعلا ىوس مامأ ال نظلا بذك

 ہداهتحا عم اوفلتخا امهم ؛لجرلا ىف اوأرل مهتوعدل ءانمأ ديدجتلا ةاعد ناك ولو

  قحال ثيدح ىف لصفأس امك ىسايسلا دومحم داهتجا نم ريثكلا عم فلتخا أنأو

 عضو ىف مهست نأ نكمي ةمخض ةيركف ةريخذ هيف اودجول ءانمأ اوناك ول لوقأ



 OLS ولو . .ابغاشم ادينع امصخ هيف اودجي نأ نم رثكأ رصعلا راطإ ىف مالسإلا

 ساسأ ىلع لجرلا ىلع ةريطفلا ماكحألا نوردصي نيذلا نيرخآلا نيفقثملا نم ريثكلا

 ملاعلا ةءارق eae ادحاو افرح اوأرقي نأ نود فافزلا تالفحو متآملا تاعئاش

 تناكل نذإ ىمالسإلا ركفلا تايدجبأب اوملأ دق نوفقثملا ءالؤه ناك ول ..ديشرلا

 .قيدنزلا ءاعدإلاو نونجلاو ةفرطخلاب هماهتا ريغ رخآ اًئيش لجرلا ىلع مهماكحأ

 ءالتجا أدبم عدتبي مل -مكينارهظ نيب ديحولا ىسايسلا ركفملا وهو  لجرلاف
datoعلو. للا  bine ptyللا لاا  SLع ملو لالا للاب  

 ..ةيمالسإلا ةفسلفلل ةيساسأ تازكترم اهعيمج هذه ..ضئا !pet ىنطابلا ءادألا أدبم

 BRACH ا ةا الا ةعيمتقلاو نقلا ad لك دنع ىم Ly! a9 dale وامر

 افاق )ت ا نيكس ونا هتف ans :ء ىفوولاو:ىفاظسبلا ىلإ تر Gale لار قلا

 الإ قلخلا هيلع ء علطي وأ درا لكل 3 ةعيرش نوكي نأ نع قحلا بانج لج نكلو» (نيقراعلا

keerدحاو دعب » ioe0 :(نيكلاسلا جرادم) ىف ميقلا نا  

 27 لمتشي وهو هئانب عمجمو هساسأ ىهف ةدارإلا ىلع ىنبم ملعلا اذه نإ»

 نونلا ىذ دنعو ..«نطايلا ale ىمس اذهلو بلقلا ةكرح ىهو ةدارإلا ماكحأ ليصافت

 لب مسالط هذه تسيلو ..«ىبر تفرع ام ىبر ال ولو ىبرب ىبر تفرمت» ىرصملا

 ءامكحلا ةفرعمو ةماعلا ةفرعم . .ةفرعملاو ملعلا ىلع موقت ةت ةلماكتم ةفسلفل صيخلت

 ..ماهلإلاب ةثلاثلاو لالدتسالاو ميلعتلاب ةيناثلاو ديلقتلاب ىلوألا ..ءايلوألا ةفرعمو

 ضرفب سيل جحلا نإ SLE اميف لوقي ىذلا جالحلا روصنم نب نيسحلا دنع اهدجنو
 ىلإ هدلب نم ملسملا لاقتنا رهاظلا جحلا وه اذه .:هؤادا ىغبني مالسإلا ضورف نم

 ةبعكلا لاقتنا نورعشتسيف مهحأورأ تفص نم دنع ثدحيف ىحورلا جحلأ امأ ..ةكم

 ديزي وبأو ىمورلا نيدلا لالجو ىبرع نب نيدلا ىيحم دنع اهدجنو ..مهيلإ

 كده نم ورق. WER FE U HE PR: DOR ا ناندألا ols قولو فر اطا

 .ةقيقحلا سفنل ةفلتخم ءامسأ مالسإلاو ةينارصنلاو ةيدوهيلاف ..دحاو
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 ءادوسلا ..كطانرغ

 هتلصو ام عورأ بناجب ةيفسلفلا ئدابملا هذه عضت راكفألا هذهل ةيعاولا ةساردلاو

 ..نيثدحملاو ىمادقلا نيملسملا ءاهقف لهج نكلو ..ةيبروألا ةينالقعلا ةفسلفلا

 ةفارخلل مهتيدوبعو ..بوتكملا فرحلل مهسيدقتو ..داجلا ثحبلا نع مهسعافقتو

 ..هنوشخيو ديدجلا اوباهي نأ مهيلع تضق ةثوروملا ةينيدلا

 لوح هدبع دمحم خيشلا مامإلا ذاتسألل اثيدح ىرطاوخ لجسأ انأو تركذ دقل

 نادوسلل ةروص  هاترسحاو هيف دجأل هيلإ تدعف هتركذ ..مالسإلا ىف مالظلا روصع

 ..(ةيندملاو ملعلا عم ةينارصنلاو مالسإلا) ميظعلا هرفس ىف مامإلا بتك ..تانيتسلا ىف

 ميدقلا ىلع دومجلاو لهجلا ببسب نيملسملا نيب رهظي فعضلا أدب امدنع هنأ»

 «مهنيب بصعتلا ىودع ترسو هيف نيرظانلا نيب ننفلا تراثو ؛:نيدلا ىف ولغلا ثدح

 رفكلاب ةهبش ىندأل رخألا ىمري نأ هنيد ةقيقحب هلهجل مهنم دحاو لك ىلع لهسو

 داقتعالا مهنيب داسو .رظنلاو ملعلا نم مهروفن داز مهنيدب مهلهج داز املكو .ةفدنزلاو

 .نيدلاو ةفسلفلا نيب ةوادعلاب

 لب ةفسالفلا بهاذم نيبهاذلا ريفكت دنع نيملسملاب دومجلاو لهجلا فقي ملو»

 .ةطانرغ ىلإ ىلازغلا بتك تلمح دقف مهسفنأ نيدلا ةمئأ ىلع ناودعلا ىلإ هزواج
 ريربلا ةنسلا تقلطناو ءةنيدملا كلت لهأب لهجلا جاه انامزا نوملسملا اهب عفتنا ام دعبو

 ةنيدملا نيدايم دحأ ىف اهوعضوو هبتك اوعمجف هليلضتو مامإلا مالسإلا ةجح قيسفتب
 تام Chau ops ةع اد سلا ةظانرش hat by قارهاسلا برج «اهوكرحاو

 .دومجلاو فلختلاو مالظلا

 نيدلا لاجرو نوددجملا

 نيدلا لاجر ةرهاظ نع ثيدحلل ةرورضلاب sg دومحم ذاتسألا نع ثيدحلاو

 ثوروم موهفم نيدلا لجر موهفمف ..مالسإلا اهفرعي الو اهفرعي مل ةيوباب ةرهاظ ىهو

 ةمافعلا قبولا لهو رهو .رامهتسالا dube „arg old itl ةيلهشاج. نم



 مالسإلاف ..رخآلا وه مجاعألا نم ثوروم رهظم بصقملا مازحلاو شكرزملا ناطفقلاو

 بعصم لثم ًالاجر اوناك لئاوألا هلاجر ..ةيوبابلا ةرهاظلا هذه لئاوألا هلاجر فرعي مل

 ةلح قرأ اهب امو ةكمب كتيأر دقل» ..هدرب ىف spot th ف يخل تع را

 مكنأ دهشأ هللا لوسر ىنإ ..هدرب ىف سأرلا ثعش مويلا تنأ اه مث كنم AL نسحأ الو

ebasgcalلمادا عري  : 

 عرشلا ةاضفو

 ثيدحلاب اهلوانتأ نأ دوأ تنك امو ..عرشلا ةاضق ةفئاط ءالؤه نيذلا لاجر نيب نم

 ترصتقا ول ثيدحلاب اهلوانتا نأ oof تنك ام ..ةيضاملا ةليلقلا رهشألا تادحأ الول

 اميف dared ىتلا مهتلود لام نم مهبتاور نوضاقتي ةلود ىفظومك اهبجاو ءادأ ىلع

 هخيش ماعط ضقر دق ىدهملا مامإلا نأ درو اميف :ةيشاح) ..رومخلا عيب عير نم ىبجت

 ول مهلوانتال تنك ام معن ..(كرتلا ةموكح هيلع هعطقت لامب هعاتبي هنأل ريخلا دمحم

 نوناق ..ثاريمو ةحكنأ ةاضق ..نوناقلا مهل هددحي ىذلا مهبجاو ءادأ ىلع اورصتقا

 ددحي نأ كلمي ال نوناق وهو ..هدعب نم ضرألا اوثرو نيذلا هاضتراو رامعتسالا هعضو

 ترسحنا دق لالظلا هذه نإ لوقت خيراتلا بتك ..ضرألا ىلع هللا لالظ نيملسملل

 لضاف نطاوم موقي نأ عضاوتملا ىريدقت بسح - ىفكي الو ..نامثع لآ كلم راسحناب

 عضيو مازحب قطنمتيو اناطفق ىدتري مث ةيفيظو ةسارد ةيمالسإلا ةعيرشلا ةساردب

 لوط انقل ن ولا cya ات اذهب فكر الو Lay د ىو اع deal ىلع
 نأ هدعب نم رامعتسالاو مجاعألا ذارأ ىتلا ةروصلا ئه هذه :.هللا نيد ىلع اظيفح

 .نيدلا لجرو نيدلا نع انسوؤر ىف عبطتت

 .:مهتم نيثكلا فرعا Lily نولضاف ءافرش ءاملع غرشلا لاجر نيب نم نوكي دقو
 ةيعرشلا ةسسؤملا تدارأ دقو نآلا امأ ..ىفيظولا لضفلا اذه نع انه ثدحتأ ىنكلو

  عمتجملا لكاشم ىف اهولدب ىلدت نأ ديرت ىسايس نزو تاذ ةوقك سانلل جرخت نأ

 ءانبل داجلا راوحلا ىف اوكراشي نأ نيريخلا لك بجاو نمف - ةيرم ال ديج رمأ اذهو
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 ثوروملا اهزكرم مدختست نأ ةيعرشلا ةسسؤملا تدارأ دقو نآلا امأ ..ديدجلا عمتجملا

 نيد ىلع ظافحلاو ةلضافلا ةييرتلاو ميقلاو قالخألاو روتسدلا نع ماكحألا رادصإل

 نم ..نينمؤملا عفنت ىركذلاو ...ةيلوأ قئاقح عضب ركذن نأ انقح نمف نآلا امأ ...هللا

 ديرملابو ريغصلا لبق ريبكلاب اوأدبي نأ مهيلع قحلاب نوعدصي نيذلا نأ ركذن نأ انقح

 cpanel لبق ويطخلابو anal لبق

 نأ ديرن  ثاريمو ةحكنا ةاضقك عورشملا مكناطلس راطإ نم متجرخ دقو  ديرن

 امك نادوسلا لهأ هشيعي ىذلاو رانلا ىلع هلهأب ىفوملا al ىف مالسإلا مكح عمسن

 مكح عمسن نأ u ..هط دمحم دومحم فعضتسملا ةدر ىف سمألاب مكمكح انعمس

 لك ىف مكح مالساللو ..هيفسلا ريزولاو ..ملاظلا ىلاولاو بذاكلا ريمألا ىف مالسإلا

 مهناعأو مهبذكب مهقدصف مهيلع لخد نمف شاوغ مهاشغت ءارمأ ىدعب نوكيس» ..ءالؤه

 ديرن .. دمحم بحص نم اونوكت ال ناب مكذيعأ Lily ..«هنم تسلو ىنم سيلف مهملظ ىلع

 خويش ..هدعب ملح ال خويش هافس وهو مويلا هشيعن ىذلا ىسايسلا هافسلا ىف همكح

 ةمامع هسأر ىلع عضيو ..مكلثم مازحب قطنمتيو ..مكلثم اناطفق مهضعب ىدتري

 ىضاقلا ىف همكح ديرن ..ةعبرألا ةمئألا عرش ىف رجحلا بجوي هافسلاو ..مكنأشك

 ءابنألاب حضنت فحصلا تاحفصو لهاجلا بيبطلاو ..رجح ىمرم ىلع مكنم وهو نجاملا

 ال ىهو ىراكت مكتلودو سلفملا ىراكملاو ..نادوسلا تافصوتسم ىف ةايحلا ةعيض نع

 نأ ىلإ ةجاح ىف تسلو ..ءالؤه لك ىف همكح مالسالل ..ىمويلا اهمازتلا دادس كلمت

 جهن جهنتو ..نيبحاصلا ءاضق مزتلت مكمكاحمف ..ةيفنحلا هقفب ةيفتحلا ءاهقف ركذأ

 نأ» ةفينح ىبأ نع طوسبملا ىف ىسخرسلا ىور ..نيفرطلا ىدهب ريستو ..نيخيشلا

 دسفي لوألا نأل ..سلفملا ىراكملاو لهاجلا بيبطلاو «نجاملا ىضاقلا ىلع بجاو رجحلا

 .«مهلاومأ مهيلع دسفي ثلاثلاو مهنايدأ مهيلع دسفي ىناثلاو مهماسجأ UN„ ىلع

 نوكي نأ نم مكذيعأ انأو ..رومألا ريطخ وهو ..اذه لك ىف مالسإلا مكح ديرن

 ناك نإو ..(قحلا رهظي ىتمف لهجب لهاجلاو ةيقت ملاعلا تكس اذإف) ..ةيقت مكتوكس



 امير  ةيقلخلا ةدايرلا ىلوت مويلا نوديرت متنأو هب نوعدضت ال مكلامف قحلا وه كلذ

 ملسملا انأ فرعأ امم رثكأ نوفرعت متنأو هب نوعدصتال مكلام ..قاقحتساو ةرادج نع

 لمحي الو :ةمامع هسآر le عضي الو مازحب قطنمتي الو ءاناطغق ىدتري ال ىذلا عباتلا

 نمؤيو نمؤي امنإو ..ىتيز رطعب هينذأ خامص بيطي الو نامرهك ةحبسم هانمي ىف

 هللا مكح نومتكت مكلام ..لامجلاو لدعلاو ريخلاو قحلا وه Gall نيدلا رهوجب نمؤيو

 نم ىدهلاو تانيبلا نم انلزنأ ام نومتكي نيذلا نإ» ...فرعأ امم رثكأ نوفرعت متنأو

 :.«نونعاللا مهنعليو هللا مهنعلي GUSH ىف سانلل olin امدعب

 كهيقملخلاةدايرلا

 مالسإلا عضت نأ ديرت ىتلا ةديدجلا ىوقلاب ردجي ناك لوق وهو ..لوقلا ةصالخ

 Ley Y ASL zoll قا gus gall usd وني لوقا !all pL ىف

 ةودقلا سانلا ىلع اهضرفت امنإو حئاول اهمسرت الو ..روتسد اهدحي الو ..نوناق

 نع ميركلا فوزعلاو Gall بناجب روسجلا فوقولاو ..عاجشلا مازتلالاو ..ةنسحلا

 ا نياقلا ی Vie هما ىف فرض ا ناك ناوي لظانلا

 .مهلامعأ لئالجب اهوقحتسا ىتلا مهتيلهال اذه ناك Fe Ree TORE Pe مهفلخ نم

 مكاحلا دض مهفوقوب سمألا خويش اهضرف ةديشرلا ةمامإلاو ةيقلخلا ةدايرلا نإ

 ملعلا ةمارك ىلع مهظافحو ..نتفلا ناظمو ءارمألا رود نع مهضارعأو ..ملاظلا

 لثم لاجر اضرف اهضرف دق ةدايقلا ..نيطالسلا سلاجم نع هب داعتبالاب هتييهو

 ..كئارو نم باسحلا ةريبه نبأ اي» :ةريبه نبا ةيغاطلا عم هففاومب ىرصبلا نسحلا

 كنيد ىف كل حصني نم ىقلت نا كنإ داصرملاب هللاو ..بضفب بضغو «طوسب طوس
 .«كينميو كرغي الجر ىقلت نأ نم ريخ كترخآ رمأ ىلع كلمحيو

 ضر نينمؤملا ريمأ اي» :روصنملا سلجم ىف ةعاجشلا هفقاومب ىعازوألا اهضرفو

 لصي مل كلبق نمل ىقب ول كلملا نأ ملعأو كبر نم نامألا اهل ذخو ءكسفنل كسفن
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 انسلجم ىف كلام اي انتأت ال مل» :نوراه سلجم ىف سنأ نبا كلام اهضرفو .«كيلإ

 .«نوراه اي ىتأي الو ىتؤي ملعلا نإ مامإلا هل لاق .أطوملا اننايبص عمسي ىتح

 لوقب هذه ةيكلاملا رايد ىف نيملسملا خويش ركذأ نأ ىلإ ةجاح ىف تسلف دعبو
Bulleنی وم یک رخ  audiےک  Sheاهل نیان هاري أل  eal 

 قالخألا نع ثيدحو

 فرشلاو قالخألا اياضق سانلا اهب لغشي ىتلا ةيبناجلا اياضقلا نيب نمو

 رايهنإ نع نادوسلا ناملرب ىف ثيدح نم رودي ام عباتأ تنك دقف ..ةليضفلاو

 ةبراحم ىف ALS My ةليضفلا ؛ىهتنملا ىف ,تصخلتو ةليذرلا ءارشتساو ..ةليضفلا

 ..نهوفصؤوف نهوفعضتسا ..ةنيدملا اياغب

 ءاغبلا براحي نأ ديري داسفلاب داسفلا براحي نأ ديري عرشمل بجعأف اذه عباتأ

 ةلود ..ةليذر اهرهوج ىف ةلودب ةليضفلا ءاول رشني نأ ديري ..ىركفلا ءاغبلاب ىدسجلا

 ,رعادلا هيفسلا ريزولاو :نجاملا ىضاقلاو ...قسافلا نمألا لجر فرعت اميف «فرعت

 ىف نوعلم رهاع ىأ نأ هللا ale فرطب ..تاقبوملا هذه لك نم عمجي ىذلا بئانلاو

 طوسلاب نادوسلا لهأ اوكلهأ نيذلا نم اهبر دنع مركأل اهيراوحو موطرخلا ةقزأ

 الو ةيداع ريغ هتتأ ام تتأ اهنأل اهبر دنع مركأ ..بشنلاو لاملا هيف اوفلتاو ءطونلاو

 اذه ىلإو .. روج رثكأ ىعامتجا عضوو ..رئاج ىداصتقا عضول ةيحض امنإو ةملاظ
 .نوحلصملا هجتي نأ بجي عضولا

 زارفإلاو ظعولل اعوضوم ةيبناجلا اياضقلا هذه لثم نم اولعجي نأ نوديري نيذلاو
 سانلا اهيأ» ةيموزخملا عم دمحم ةصق ةءارق اوديعي نأ مهيلع نيدلا مساب ىظفللا

 مهيق قرس اذإو هوكرت فيرشلا مهيف قرس اذإ اوناك مهنأ مكلبق ناك نم كلهأ امنإ

 دمحم تنب ةمطاف نأ ول هديب دمحم سفن ىذلاو امأ دحلا هيلع اوماقأ عيضولا

 ريبكلا ىف ىناربطلا هاورو ...هصئب ملسمو ىراخبلا هاور ..«اهدي دمحم عطقل تقرس

 .هللا نيد ةامح اي مالسإلا ىف ةليضفلا موهفم وه اذه ..هانعمب



 خيراتلا تارشؤم

 هتدهش ام نع «هرهوج ىف oS] فلتخي هارأ الف ددرتي ام عمساو ...رودي ام عباتأ

 Jar اذ الجر نونيدي مهو رصم خويشل جذامن ىرأف عمسأو عباتأ ..تانيرشعلا رصم

 ىرأو .قسفلاو ةقدنزلاب هنومهتيو قزارلا دبع ىلع خيشلا لثم راردم لايخو فراو
 تايداعلا تيناوح ىف هلاثمأ عضوي نأ بجي ىذلا خيشلا كلذ ..ىزاتتفتلا خيشلل جذامن

 مريب حادصلا بعشلا رعاش هفصو امك ىزانتفزلا وأ ..ىركفلا رجحتلل جذومنك

 ةيعاد ىماحملا ىفطل رمع موحرملا نيديل ربانملا ىف فقي وهو هارأ  ىسنوتلا

 هنيدي ..رضم ىف ىعامتجالا روطتلا خيرات ىف قيرطلا تارانم دحأو تاينواعتلا

 ىقوش هيف لاق ىذلا وه ىفطل رمعو ..كلت ةينواعثلا هتوعدل ةيعويشلاو داحلالاب
Sadفصولا ىف : 

 ىرقلا نودهي نييراوحلا ىشم اهلهأ دشرت خاوكألا ىلإ ىشمت
 اربكتملا هدبع ضغبي هللاو هدابع نيب هلل اعضاوتم

 ميدقلا نيب عارص كلانه ناك املاط رركتتس ةيعامتجا ةرهاظ ىزانتفتلا خيشلا نإ

 خيراتلا تارشؤمو ..دعاضلا ومنلاو فلختلا سب ..روطتلاو دومجلا سب .. ديدجلاو

 .ناسنإلا ريسي نيا ىلإ اهعيمج اشدحت
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 لعشملا باطقتسالا

 Glas نادوسلا ىف راسيلاو نيميلا ثيدح نأب لوقلاب أدتبملا ىف ىعوضوم لهتسا ..

 ةيسايسلا ىوقلا نيب نادوسلا ىف راسيل دوجو ال ىناملعلا ىبوروألا موهفملابف ..ىركف
 لضفأ انأف اذل ..اهتاهاجتا فالتخا ىلع ةيسكراملا تاميظنتلا ءانثتساب ةمظنملا

 ةيمدقت ىوف لمشي نم ىف لمشي دق ريبعت وهو ىرصعلا ديدجتلا ىوف نع ثيدحلا

 راسيلاو نيميلل عئاشلا مادختسالاف ..ةيفئاط ريغ ةينيد ةيرصع ىوف وأ ..ةيناملع ريغ

 ..لهجلا نم ليلف ريغ هيفو ..ةيحطسلا نم ريتك هيف

 ىف وه راسيلاو نيميلا نيب باطقتسالا ..هيلإ ريشن ىذلا باطقتسالا نإ لب

 ىلع ةيرصع ةزب ءافضال  ةثيبخ وأ  ةجذاس ةلواحمو ..لعتفم باطقتسا هتقيقح

 مهضعب  نيفقثملا نم ريثكو ةيفئاطلا ةيديلقتلا ىوقلا نيب مئاقلا ىقيقحلا باطقتسالا

 ميدقلا ىفئاطلا ءالولا بساور نم ىحوب فرصتي لازيام ىعو الب مهضعبو ىعو نع

 نادوسلا نأب نمؤن نأ Lis داري مهفلا اذهبو ..هئاعماو ؛هركفو ؛هنادجو ىف لمتعت ىتلا

 بتك ركسعمو ..ةيمتخلا وه ايمدقت نوكي نأ هيلع بتك ركسعم ..نيركسعم ىلإ مسقني

 ..راصنألا وه ايعجر نوكي نأ هيلع

 رودص ىلع عضوت ةراش سيلو ةيكيمانيد ةكرح ةسايسلا ىف باطقتسالا نكلو ..

 تاضارتفا ىلع زكترت ةيكيمانيد ةكرح ..نيصلخملا ىلع عزوي نارفغ كص وأ نيعباتلا

 1579/4/74 :مايألا (#)



 دعاكم اور ساعت ور el (Agee ase Nien Ae ةيركت

 مكحلا نإف تاتفاللاو تاراعشلا رمأ نم ناك امهمف اذلو ..ةنيعم ةيجولويسوسو

 ىف ةيفئاطلا ةيديلقتلا ىوقلا عيمج نأب لوقلاب ىضقي نيمألاو حيحصلا ىملعلا
 هذه aver ..تاهجاو  دصق نع اهيمسأو  .ةيسايسلا اهتاهجاو عيمجو ..نادوسلا

 اهتاعلطت مكحبو ..اهحلاصم مكحبو ..اهحماطم مكحبو ..اهنيوكت مكحب تاميظنتلا

 وه اذه ..ىرصعلا عمتجملا وحن روطتلل تاقوعملا ربكأ ىه لب ةيرصع ريغ ىوق
 عضت اميكل نادوسلا ىف ىرصعلا ديدجتلا ىوق هيعت نأ بجي ىذلا لوألا سردلا

 ..ةيقيقحلا اهداعبأ نيبو حيحصلا اهراطا ىف ةيضقلا

 ىركملاوزقلا

 ىف ؛وه امنإ فلختملا عمتجملا ىف ىعامتجالا لوحتلا نأ وه ىناثلا سردلاو ..

 رييغت وأ مكحلا لكيه حيحصت فدهتست ال ةيراضحلا تاروثلاو ..ةيراضح ةروث «هرهوج

 ىف ىلاتلابو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاقالعلا ىف ىساسأ لوحت ىلإ ىعست امنإو هلكش
 ىراضحلا فييكتلا نأ ذإ ىركفلا وزغلاب أدبت هذه لوحتلا ةكرعمو ..عمتجملا تايقالخا
 دبال ؛ةيلاعف تاذ نوكت اميكل ed ىأو ..ةديدجلا ةيراضحلا ميقلاب ايركف Les ىضتقي
 قداصلا ىعولا نم اعبان اهمارتحا نوكي ىتح ..ماعلا نادجولا نم اًءزج حبصت نأ نم اهل
 دتمت ال ىتلا راكطألاف ..اهل ىواغببلا ديدرتلا الو ..اهب ىنوناقلا مازلالا ال اهترورضب

 ala Lila يذلا یا Soe اما eLiall اهلك ag Sal وا ةيرقلا ارج
 ةكرحلا نوناق انلدع امم SSL هانلدعو ةمجرتلا نسحن ملف هانمجرتو .لقنلا نسحن

 .نيناوقلا اهب عتمتت ةيسدق لك دقفو ..ةيئاوشعلا نم اعقرم المس جرخف

 ةيعوتو ديشرتو ريشبت ةكرعم اهنأب مهفت نأ بجي ىرصعلا ديدجتلا ىوق ةكرعم نإ

 اذه نودبو ..عقرملا ماظنلا اذه حمالم لوح ىروتسدلا لدجلا تاهاتم ىف لوخدلا ال

 لكايه دييشتو ..روذج الب تاراعش سرع وه نيددجملا دهج لك نوكيس ىركفلا وزغلا
 .ىوتحم الو نوضم الب ةيميظنت
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 ةيكولس ةرهاظو نادجووركف مارتلالا

 ىلإ مجرتي نأ نم هل دبال ًالاعفو Boles نوكي اميكل ةديدجلا ميقلاب مازتلالاو ..

 .لتحت ىتلا عقاوملا ىف اندهجو ..انتاويح ىلع سكعني نأ .دبال ..كولسو نادجوو ركف

 ىف هدهجب أدبي ىمدقتلا ملعملا حاجنو ..فصوتسملا ىف هلمعب أدبي ىمدقتلا

 راكفألا ديدرت ال ةرازولا ىف ةيقيبطتلا هتسايس هررقت ىمدقتلا ريزولا حاجنو ..دهعملا

 © ..تاعمجتلاو ةيدنألا ىف ةيبابضلا

 لوقت ىتلا تايقالخألا ...ةيرصعلا تايقالخألاب مازتلا اهساسأ ىف ةيرصعلا نإ

 اياضقلا لح نأ ررقتو ..ةيللشلا نيدتو ..ةيبلسلا ضفرتو ..ليلحتلا ىف ةيعوضوملاب

Me eadعتق  ES Sle E ala atl 

 نيبو رمسلا سلاجم ىف ال ةفداهلا ةداجلا تاعامتجالا ىف جلاعت ةماعلا ةيساسألا

 لك سيل نكلو ..داشرالاو ظعولاب اذه ىمسي نأ ضعبلل قوري دقو ...سوئكلا ةعقرط

 امهم نييمدقتب نوكن نلو ..نييرصعي نوكن نلف اذه لعفن مل نإو ..ردنت عوضوم ظعو

 سلجم ةسائرو ريزنج ىبأ ناديم نيب اباهذو ةئيج اهعرذن ىتلا لايمألا ددع تغلب

eaنأ بوف اللا دت اهرم  

 .ءادمع ةلالضو ءاردهو Mas الإ نوكي نل باسحلا ةياهن ىف اذه

 ةيركطلا تاهاتملاو ةعاسلا اياضق

 ةسايسلا ىفو..ةزهاجلا لولحلا لاهستسا ىركفلا مشعلا رهاظم نيب نهو.
 فورظ اهريس طخ ديقت ةيح تانئاك تاعمتجملاف ..ةزهاج بلاوق كلانه تسيل

 ىضو ..ةنيعم ةيسايسو ةيعامتجا ةيكيمانيدو ..نيعم ىفاقث خانمو ..ةنيعم ةيعامتجا

 ةلحرملا بسانتلو ..شاعملا عقاولا بسانتل راكفألاو تايرظنلا عوطت نأ دبال ءوضلا اذه

el!ةا ا  

 ىعامتجالا فلختلا هلبكيو .ةيلبقلاو .ةيفئاطلا هقزمت نادوسلاك دلب ىفو

 ىف ..ىدقنلا داصتقالا راطإ جراخ مهفصن ةبارق وأ هلهأ فصن شيعيو ..ىداصتقالاو



 نود:نيرشعلا نرقلا :باتعأ ىلإ عمتجملا لقن ىه ةيسيئرلا ةيضقلا حبصت اذهك دلب

 ثحبلا وه ةدئارلا ةوفصلا بجاو حبصيو .ميقع لدجو ؛ةيركف تاهاتم ىف لوخدلا

 هذه نأ اكردم لجو الو دقع نود اهراكفأو ةيناسنإلا براجتب ىدهتسي ليصأ جهن نع

 ىف عضوت ةيناسنإ تاربخ ىه امنإو ؛:ةسدقملا شوحولاب تسيل براجتلاو راكفألا

 .ًاطخلاو ةبرجتلاو رايتخألا نازيم

 ىلاطيإلا ىعويشلا بزحلل رشع ىناثلا رمتؤملا تاررقم نيعوبسأ die تعبات دقل

 ايعو اهزثكأ ..ةيعويشلا ريغ ابوروأ ىف ةيعويشلا بازحألا رثكأ - ىريدقت ىف وهو

 ةبرجتلاو ديدجلا ركفلا وحن احاتفناو ءةيدئاقعلا ةيدوبعلا ةقبر نم اقاتعناو روطتلاب
 ىجيول ٍبزحلا ماع نيمأل ىماتخلا ثيدحلا رمتؤملا ىف ىمامتها راثأ دقو ..ةديدجلا

 لاق ..ةيبوروألا ةبرجتلا راسم'ىئف قيرطلا ملاعم دحأ هرابتعا نكمي ثيدح وهو .وقنول
 LS as ىف انعجرمو انقلطنم وه ىروهمجلا روتسدلا نإ زاجيا ىف صخلاو  وقنول

 انه ىنينعي ىذلا وه اذهو  ةيكارتشالا ملاعم ددعيل ىضم مث... ةيكارتشالا.لجأ نم

 ةيساسألا لكاشملا ةجلاعم ىلإ هجتت لب :.ةمهبم تاراعشب تسيل ةيكارتشالا ةؤعدلا نإ

 ريوطتو ىعارزلا رامثتسالا ..هدئاعو جاتنإلا ىف ةكراشملا :ثالث ىهو انعمتجم ىف

 ىعانصلا روطتلا ةلحرم بساتتل ةعماجلا ريوطتو ىويرتلا حالصإلا ..ةيعارزلا قطانملا

 ةغل الو. alla نف تانيتسلا ةغلب ايلاطيإ لامع وقنول بطاخي مل ..نهارلا

 همدختسي بولسأ ..جاتنإلا ىف.ةكراشملا ةغلب مهبطاخ لب نرقلا اذه ىف تانيرشعلا

 وقنول عضو بولسألا اذهب ..نييركفلا نيقلطنملا ىف فالتخالا عم لوقيد لارنجلا

 تحبصأ ىذلا ىكالهتسالا عمتجملا راطإ ..ديدجلا اهراطإ ىف ةلماعلا ةقبطلا ةيضق
 سيل هنأل ةيومدلا تاروثلا عنصت ىتلا سمألا ايراتيلورب ريغ اًئيش ايراتيلوربلا هيف

 اهنأل ةيومدلا تاروثلا عنصت ال ىتلا مويلا ايراتيلوربو ..لالغألا ريغ هدقفتام اهيدل

 ةيروث ةوقك ةعماجلا وقنول بطاخيو ..زافلتلاو ةرايسلاو نكسملا ىلع ظافحلا ديرت

 ثدح امل ساكعنا وهو ..وناليمو .اسنرولفو امور ىف هدهش ىذلا دعب هنأل ةديدج
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 ىلإ ..ويكوطو ىلكريب نم ..هاصقأ ىلإ هاصقأ نم مدقتملا ملاعلا تاعماج ىف ثدحيو

 نم ثعبنت ةيروث ةدايق ةبرجت اهيف ىري هنأل ..داصتقالل ندنل ةسردمو سيرابو نيلرب

 اهشياعي مل هذهك ةدايق ..هسفن ىزاوجربلا ماظنلا سسأ مطحتل ةيزاوجرب روذج

 رم اميرو ..نيرشعلا نرقلا ىف نينيل اهشعي ملو ..رشع عساتلا نرقلا ىف سكرام

 ماع gabe نم عبارلا ىف نيفقثملا عم هتيرجت ىف ارباع اًرورم جنوت ىستوام اهيلع

 La petuall ليق ةعماجلا نم GUS نقلا ةروثلا ةيرجت 5

 ىلإ ىهتنتس ءانبلا فداهلا راوحلاو ملاعلا وحن حتفنت ال ىتلا ديدجتلا تاكرح نإ

 راسإ نم جورخلا وه ةدئارلا ةوفصلا رودو ..خيراتلا ةكرح نع لازعنالاو رجحتلا

 نمو ..ديدجتلاو عادبإلا ةلحرم ىلإ ديلقتلا ةلحرم نمو ..ركفلا ةباحر ىلإ تاراعشلا

 .راوحلا روط ىلإ شراهتلا روط

 ةيحورلا عيبانيلاو ...ةيركملا تازكترملا

 ..عمتجملا كلذل ىموقلا ثارتلا ىه عمتجملا ىف ديدجتلل ةكرح ةيأل قالطنإلا ةطقن

 دوعي ةيرئازجلا ةروثلا حاجن نأ ىلع نويعامتجالا عمجي ةرصاعملا ةبيرقلا ةيرجتلا ىفو

 ادلو ..ثيدحلا رصعلا وحن اهحاتفناو ىموقلا اهثارتو ةيحورلا اهعيبانيل اهئافو ىلإ

 ..ةيملعو ..ةيموق ةفاقث ىه ديدجلا عمتجملا ةفاقث نأ سلبارط قاثيم لوقي امدنعف

 ىه ةيموقلاف ..ةروثلل ىقيقحلا نومضملاو ةيقيقحلا داعبألا ددحي نأ ديري ..ةيروثو

 ىردجلا لوحتلا ىه ةيروتلاو ..ايجولونكتلاو عينصتلا ىه ةيملعلاو ..مالسإلاو ةيورعلا

 ىف متي اذه لك ..ةيكارتشالا ةيرجتلا قيرط نع ىعامتجالاو ىداصتقالا ديعصلا ىلع

 ةفاقثلا نإ هلوقب ىرئازجلا ةيبرتلا ريزو بلاط دمحأ روتكدلا هفصي بيحر ىناسنإ راطإ

 اهب هجاوي ىتلا فقاوملاو لعفلا تادر عومجم اهفلؤي امنإ اعاستا اهتايوتسم رثكأ ىلع

 نكسمو سبلمو لكأم نم ةيعيبطلا هدوجو تايرورض هتيرقبع بسحب بوعشلا نم بعش

 سحلا وأ ركفلا ذحش :ةثالث اهجوأ ةفاقثلل نإف عفرألا ىوتسملا ىلع امأ .بقاعتو

 .«ىقالخألا سحلا وأ ميقلا مازتلإو ءىلامجلا سحلا وأ قوذلا فاهرإو .ىدقنلا



 اهيوعش صئاضخل ةكردملا ةدئاقلا:ةوفصلا لثمي وهو بلاط روتكدلا نكلو

 امهم هتفاقث هنيعت نل فقثملا نأب لوقلل ىضمي اهرصع حورلو ءاهنامز تابلطتلو

 مل ام ..هموقب زتعيو هضرأب طبتريو «هزوذج كردي مل ام كلذ لك كاردإ ىلع تعستا

 اهب ثدحتي ةيسنرفلاب فقثم وهو - لوقلل بلاط روتكدلا ىضمي ..هينذأب ال هلقعب:ركفي

 نوديري تافاقثو تافل نورخآ تدحتي امكال اهلهأ نم ذاذفألا اهب ثدحتي ام نسحأك

 نم صلختلا سيل» لوقي  نيرقزنامقنول تاعلاطم وه اهنم مهبيصن لكو اهب انليبكت

 نم ررحتلا لومش هلمكي نأ ىغبني امنإو رمعتسملا لالتخا نم صلختلا وه رامعتسالا
 ىقلت ىذلا كاذ وه ةيدوبع رثكألا (ميملا حتفب) رمعتسملا نأ عقاولاو ..رمعتسملا حور

 هدجن ةيرئازجلا ةيصخشلل نادقف ىصقاف .(ميملا رسكب) رمعتسملا ةسردم ىف هتيبرت

 ءادتها دادزا رمعتسملا بكر نم هررجت ةرؤرضل ايعو فهعثملا دادزا املكو .فقثملا دنع

 ادشرم نوكي اميكل فقثملاف اذل .هبعشل انوعو هدالبل ةمدخو ةليصألا انلئاضف ىلإ

 .«..هينطاوم نيبو هنيب لاصتالا بابسأ ددجي نأ نم هل دبال
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 كرامثدلا ريمأ نودب تلماه

 ىلإ ةداضملا ةروثلا ريدصت ىف ةيعجرلاو رامعتسالا حاجن ذنم

 ىلحملا اهعقاو ىف ةرهاظلا هذه ىلع ةطلسم ءاوضألاو ءاناغ

 .ءاوسلا ىلع ىملاعلاو ىقيرفألا اهعقاوو

 ىنادوسلا بتاكلا [ةعيلطلل] هبتكي ىذلا لاقملا اذهو
 .ءاوضألا هذه نم عاعش وه (دلاخ روصنم) ىمدقتلا

 اراحو ايعوضوم اعافد بسحف مدقي ال لاقملا اذه ىف بتاكلاو
 ىتلا ةيبرغلا تامجهلا ءازإ اموركن اهدئاقو اناغ ةروث نع

 ىبرعلا مسقلاب لمعي ثيح ابوروأ ىف هفقوم لالخ نم اهسمل

 ةلماش ةرظن مدصي اضيأ وه امنإو ؛سيرابب وكسنويلا ةئيهب

 .لكك ايقيرفأ ىف ةروثلا فادهأو تازاجناو بعاصمو ماهم

Lin „alكرامثدلا ريمأ نودي تلماه ..«اموركن ر الب  

 ايقيرفأ ءزر وه امنإ ثدح ىذلاب ىهتني ال نأ بجي اناغ ىف ثدح اميف ريكفتلا

 ىف ةدئارلا تاروثلا ربكأ نم ةروث قلخ نم مظعأ ءزر ىأو .حدافلا اهبطخو ؛ميظعلا

 هسفنب لمحي ةكرعملا بلق ىف وهو لطب دئاق ءاصقا نم حدفأ بطخ ىأو .ايقيرفأ

 اذه لهأ ىلإ ءىناهلا مالسلا لمأو ىصقألا قرشملا لهأ ىلإ ىقيرفألا نماضتلا ةلاسر

 ىقيرفألا لمعلا ططخ  مهتلق ىلع  هؤاصلخ لمحيو ..هلهأ ملاظلا ىضرألا بكوكلا

 .اهيلهأو ءادوسلا ةراقلل ايسيدور ىف ضيبألا ناهتمالا ىلع ادر ابابأ سيدأ ىلإ دحوملا

۹17 KT on «ةرهاملا «ةعيلطلا ةلجم (x) 



 قعاصب سيل لوهلاو .نيلي ال ىذلا اهدئاق تدقف دق اناغ نأل ميظعب سيل ءزرلاو

 ...ارثأ دعبأو ءارطخ لجأل رمألا امنإو .بذكي ال ىذلا اهدئار تدقف دق ايقيرفأ نأل

 ..نومضم نم هفلخ Ley ىنعم نم .هئارو ام ىلإ لطبلا طوقس ءارو نم انذفن نإ اذه

 ايقيرفأ نأب ىكاردإ عم ..ايقيرفأل ءازعلاب الو اموركنل ءاثرلاب ىثيدح نوكي نلف نذإ
 ترا دنا sual نودي caleba ا auton درت Ally od pad لا

 عقاو اهعم اوعوو  اهتطاسي ىلع  ةقيقحلا هذه سانلا ىعو ولو ..ةطيسب ةقيمحلاو

ce) Calرات اغ فاد اوا  A PTRهده اا  

 ىضو .ةداضملا اهتروث مويلا شيعت ةدعاصلا ةراقلا نأب نلغت ةيودم ةخراص لجلجت
 نع اًديعب اهفوسليفو «ةيموركنلا» ىلع ماكحألا ردصن نأ Lis ردجي راطإلا اذه لخاد

 تاماهتالا نع اديعبو ...ةييرغلا مالعإلا لئاسو اهجورت ىتلا ةديرشلا بيداكألا

 سيياقم قفو اهولئاق اهردصي ىتلا نايغطلاو ةيروتاتكدلا نع ةجذاسلا ماكحألاو

IR gtsةنودجلا  FRهذه  sate aiciدوأ ىذلا ثيدحلاو ىثيدح ديرأ اف  

 ىف ىدئاقعلا هاوتحمو ىروتسدلا لكيهلا ءاهلوأ :ةثالث تاعوضوم لوانتي هيلإ ذفنأ نأ

Leds, afاقرار ابنا توب دعاسلا  Guy VL1[ ةدرعلا اقره  Spel 
 اناغ نم لعجأس هذه ةثالثلا ىثيداحأ ىفو ..ديدجلا ىداصتقالا نايكلا وه اهثلاثو

NENىدحلاك يق حلا  bellىف ةينررتلا  cpg BLAMىوجنإك  EDEL 
 ,نوشهني اوذخأو هافسلا بثو نويعجرلاو نويرامعتسالا اهيف بثو ىتلا ةيكارتشالا

 .نييعوضوملا ليلحتلاو ةساردلاب ةريدجل

 ةديدجلا ايةيرفأ ىف هتطسلفو مكحلا لكيه

 تناك نإف ءايقيرفأل ةيسايسلا ايفارغجلا ىف لوحت رطخأ تاينيتسلا تدهش

 نم معألا بلاغلل لالقتسالاب ىنطولا لاضنلا اهيف جوت ىتلا تاونسلا ىه تاينيسمخلا
 :ديدجلا مكحلا لكيه دييشت Wye تدهش دق اهثعبت ىتلا ةقيقحلا ناف ايقيرفا لود
 ىف ةدئاسلا راكفألل ةبسنلاب ةديدجو ديدج ..ةديدج مكحلل ةفسلف قيبطت دلومو
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 تلبكو ىتاذلا مهيعو ةيبرغلا ةفصلا تحسم نيذلا ايقيرفأ ىفقثم نم نيريتكلا سوؤر

 ىنعت اهنأل ةينطولا ةروثلا نم ريثكب رطخأل هذه تاينيتسلا ةروثو صقنلا دقعب مهتدارا

 ناك دقو .اهتاردقو اهتاقاطل اهتداعتساو اهتيصخشل ايقيرفأ دادرتسا لوألا ماقملا ىف

 ويلوي ةروث ريجفتب رصان راصتنا دعب ةديدجلا ةدايقلل اعئار اراصتنا ةروثلا هذه عالدنا

 ىف وبيدامو ىروتوكيس راكفأل اراصتنا ناك ..1507 ماع ةيقيرفألا ةيبرعلا ةيرصملا

 سرادملاو ..ىقيرفألا اقيناجنت داحتاو ىريرين راكفأل !i ilo gual ىطارقميدلا عمجتلا

 ءاهعقاو نم طبنتسي نأ ديال ايقيرفأل صالخلا قيرط نأب ىدانت تناك اعيمج هذه

 هذهو . اهتقبس ىتلا ةيمانلا لودلا براجتب دشرتسي نأ دبالو ءاهثارت نم دمتسيو

 نعذملا سيدقتلا وه قيرطلا بكنتل قيرط برقأ نأب ىدانت تناك اعيمج سرادملا

 ءالؤه نم ىأ عفاد نكي ملو .ىبرغلا ىبنجألا مكحلا اقهلخ ىتلا راكفألاو تاسسؤملل

 ةفاقثلا هذه اوسرد دق اعيمج سرادملا هذه ةداقف :ةيبرغلا ةفاقثلل قمحألا ضفرلا وه

 مهتيتاذب لماكلاو نماكلا مهساسحإ عم اعقاو اهوشاعو «دقانلا فيصحلا لقعلاب اركف

 مهايإ برغلا مالعإ لئاسو ماهتال مويلا نوضرعتي ةداقلا ءالؤه عيمجو .ةيقيرفألا

 ىركف خانم ىف اعيمج ىفاقثلا مهنيوكت نم مغرلاب ةيعويشلا ناضحا ىف ءامترالاب

 هراكفأ ذخأو كيلوثاك نيرشبم ىديأ ىلع هتسارد لهتسا اموركن ىماوك .ىبرغ

 ىف ىوكزا ىدمان روتكدلا اهردصي ناك یتا (تسوب قننروملا) نم ىلوألا ةيسايسلا

 ةجرد لينل اينافلسنبو نلوكنل ىتعماج ىف هتاساردب ىضمي مث بهذلا لحاس

 ىف هميلعت لهتسا ىريرين سويلوج ...هاروتكدلا ةزاجا لينل ندنل ةعماجو ةيذاتسألا

 ادنغويب ىريريكام ةيلك ىف هعبات مث اروباق ىف ريشبتلل ىكيلوثاكلا ىريم تناس دهعم

 ىهو  هرمع نينس نم لفاحلا شاع ىروتوكيس دمحأ ...ادنلتكساب اربندا ةعماجو

 اهقبطيل دوعيو هبيلاسأو هراكفأ سردي ءىسنرفلا راسيلا عم  ىسايسلا هنيوكت تاونس

 (Lind ضفريو ءايقيرفأ برغ ىف ةيلامعلا تاميظنتلا ىوقأب سانلل جرخيف هنطو ىف

 عارص هفسلف نأب هنم اكاردا ىعويشلا بزحلا ىف اذه هميظنت ءاوضنا هيف طسوت ال

 ىف اهل ناكم ال ةقرافألا ميقالح ىف ارسق اهجز ىعويشلا بزحلا دارأ ىتلا تاقبطلا



Tlنه نوذوعي هيمهتم نكلو فارحتإلاو قورخاب اهموي ىروتركيس بر  

 نم نوفقيو دييأتلا نوكي ام دشأك هنوديؤيف ىقيرفألا فصلا (fe (ونوتوك) رمتؤم

 .فوقولا نوكي La دمصأك هفلخ

 لئاسوو برغلا هفاحصو .برغلا ةفاحص دنع (ةيعويشلل ءالمع) ةداقلا ءالؤه لك

 همالعإ لئاسوو برغلا ةفاحص نكلو .لطابو كفأ وه امنإ هددرت ام نأ فرعت همالعا

 (رمحألا نياتشكنرف) بلاخم مهنأب ءالؤه ئرجلا ديدجلا ركفلا ةاعد روصت امدنع

 امنإ مزعلا ىلوأ نم ةرباثملا ةلقلا هذه نإ  لوقلا ىلع ٌؤرجت الو لوقت نأ ىنعت امنإ

 ..ةيقيرفألا ةيصخشلل اههيعادتب اذه لعفت.:.رامهتسالا .شعن ىف ريخألا رامسملا قدت

 ةرح اهرود بعلتل اهيمدق ىلع Ladd ةديدج ةراقل اهقلخبو ..ىقيرفألا نايكلل اهئانببو

 الو :ةسيبحلا قاؤسألل اهيف ناكم ال ةديدج ةراق ...اهيلهأ ةايح فييكت ىف ةقيلط

 .ةيرشبلا خاسمالل الو. pel لوقعلل

 ؟ديدجلا نايكلا اذه وه امو . .؟راكفألا هذه ىهام

 ديكأت ..دحاو ىبعش عيمجن ىف ا ةينادحولا . را a ىف

 نمصي داصتقالا ىف ىكارتش “| جاهنم . .رودجلا ىلإ ةدوعلاب erh ةيصخشلا

 .ةلداعلا ةيافكلا

 ..كحاولا برحلاو ..اموركن یماوک .

 نيذلا اهقيرفأ ةساس نم هريغ نغ دحاولا بزحلل ye 98 فلتخي ال اموركنو
 نم هريغ دنع امك اموركن دنع  دحاولا بزحلا ىف ريكفتلاو .مهيلإ ةراشإلا تفلسأ

 :نيببس ىلإ دوعي - ايقيرفأ ىف ديدجلا ركفلا تاسعا

 ىف ادوجوم نكي مل ىسايس نايك قلخل ىعست امنإ ةديدجلا ةلودلا نأ وه امهلوأ

 ةطلس ىلإ ةيرصنعلا وأ ةيميلقإلا وأ ةيلبقلا نم ءالوبلا هيف لوحتي نايك ..ىضاملا
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 ةيطارقميدلا ةعاشإ فدهتست ةيمدقت ةوق ةطلسلا هذه نوكت نأ ةطيرش .ةيزكرم

 ةيعجر ةيلومش ةيروتاتكد حبصتسف الإو ؛ةقحلا ةيعامتجالا ةلادعلا قيقحتو ةحيحصلا

See 

 اهبسك مزلتسي ةيقيقح ةكرعم ىه امنإ ءامنإلاو ءاقبلا ةكرعم نأ وه امهيناثو

 رفوتي ال اذه لكو .تايحضتلا ضرفو «تاقاطلا عيزوتو ؛ةطخلا مسرو !dag ديدحت

 دض لمعي ىذلا ؛ةيرحلا ءادعأل ىتح ةيرحلا حيبي ىبرغلا موهفملاب ىطارقميد ماظن ىف

eeوأ تلا الا نانا اكذألا لمعي ىلا وبن ةو  see 

 ميركلا شيعلا ققحي ىذلا قيرطلا ىف ىنطولا داصتقالا ريس قوعي ىذلاو ؛ةيرحلل

aleندع  Pine 

 ةيروتسدلا ميهافملا لظ ىف عتمتتو انتاعمتجم ىف شيعت ىوق نولتمي ءالؤه عيمجو

 نايكلا بيرخت ...بيرختلا قح نم رثكأ ىنعت ال رمألا عقاو ىف ىه قوقحب ةيبرغلا
res 

 ىتلا ةيروتسدلا ئدابملا لك ىف رظنلا ديعن نأ  راطإلا اذه لخاد ىف  انيلعف نذإ

Lal ysلالقتسا أديم ..ءاضقلا لالقتسا أديم ..ةيدرفلا ةيرحلا أدبم ..برغلا نع  

er Onley pee eer eer ert eee 

a pall هيرحو ةيموركنلا 

 نأ انبجاو .. دودرم لوق a pall ةمارك رادها فدهتسي ناك اموركن مكح ناب لوملا

 ؟نونعي ىذلا درفلا وه نم .أدبملا ىف هددحن

 ركفلل ةيساسألا ميهافملا ىفاني عمتجملا ىف درفلا ناكم ىف ىأر اموركن ىماوكل

 ايقيرفأ ةداق نم هريغ اهانبتو اهلبق ىتلا «ةيعامجلا» ةركف ىفاجيو ؛ىسكراملا

 «تاذلاب ىعولا» ريخألا هباتك ىف اموركن لوقي .ىروتوكيسو اتيك وبيدام لثم ةدعاصلا

 قيقحتل ةليسو هرابتعاب سيلو هتاذ ىف ةياهنك درف لك ةجلاعم ىلإ فدهت هتفسلف نإ

 ىتلا ئدابملا نأب سانلل نلعي نأ دوي ىأرلا اذهب اموركن ىداني امدنعو .عمتجملا ريخ



 بضقلاف نذإ :.ةيراسيلا ةيركفلا سسألل رادهإ نؤد عقاولل راكفألا هذه عاضخا

 . ديشر عاؤ قيبطت ةيضف

 جعت تناك درفلا ةماركل وعديو نمؤي ىذلا اموركن نوجتس نكلو لئاق لوقيو
 عضولا ءانجس ددع ىلإ ريشت نأ نود ىبرغلا مالعإلا لئاسو.هتددر لوقلاو ءءانجسلاب
 ...ديدانصلا اناغ تايه نم .ديدجلا

 ؟اموركن ءانجس مه نم

 د ing ةسمخ عقار te by 16 ماع تاباختنا ىف مكحلل اموركن ءاج قل

 SL رشع ىنثأ ىباينلا اناغ سلجم ىف همامأ دجيل ءاج .اناغ لهأ تاوصأ نم ةئامل

 ناك ئذلاو ,هنولثمي ىذلا لامشلا ميلقإ نع ةيانك ةيلامشلا ةضراعملا مهسفنأ اومسا

 بوتج ىف روديو راد امل ىرخأ ةروص) لماشلا بارتلا ةدحو أدبم هتساس ضفري

 ءىش كانه نوكي نأ لبقي نل هنأب سلجملا سيئر نلعيل اهموي اموركن فقوو (نادوسلا
 ZEN „ll طخ نع اموركن نم ىمسر ناذيا لوأ اذه ناكو .ةيمسرلا ةضراعملا همسا

 N نظفي ناك ل ا ىلإ ius apa یا ناك درع امورك bel ادر
 ةفسلفلا :..مكخلا' ىف ةديدجلا هتفسلف قيبطت ةيادب دهشتس ىتلا ةمداقلا تاونسلا

 [al دوقي.اميف دوقيو ءهينعي اميف ىنعيس قيبطتلا كلذ نأ فرعي ناكو .ةيكارتشالا

 ةقبطلا اهتعلخ ىتلا تازايتمالا ءاهنا :ىنظولا داصتقالا ىلع ةيبنجألا ةرطيسلا ءاهنإ

 فرعي ناكو .مهسفنأ ىلع نييلبقلا ءامعزلاو نيفظوملا رابكو نييسايسلا نم ةديدجلا

 عضولا ددهتي نيذلا نم لخادلا ىف هءادعا نأ  هماكحأ أرقتساو خيراتلا أرق دق وهف

 سدلاب ةديدجلا هتلود مئاعد اوضوقي ىتح نيع.مهل ضمغت نل مهحلاصم ديدجلا

 نل جراخلا ىف هءادعأ نأ فرعي ناكو .ىرخأ انايحأ ريمدتلاو كتفلاو ءانيح بيرختلاو

 دالبل ءادوسلا ايقيرفأ ىف لثملا:مدقتو اهراسأ نم كفنت اناغ نوري مهو لاب مهل أدهي
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 قيرط ىف اهنوريسيو ..قحلا رون نع نيعألا ىبوصعم نوريسي اهماكح لازام ىرخأ
 رشع نماثلا نرقلا ىف هتنت مل رامعتسالا ةنصرق نأ فرعي ناكو .ناعذإلاو ةيعبتلا

 لانق ميمأت .هفئاحص فجت مل دوسألا خيراتلا ....كيرد سيسنارف ريسلا ءاهتناب

 ...اهب نيعفتنملا حلاصل ةيامح لانقلا لالتحال ةميجرلا ةلواحملا هتعبت سيوسلا

 حلاصمل ةيامح روهشملا 110١ بالقنا هعبت الاميتاوج ىف زينيبرا وبوكاج باختناو

 ةيلحملا ةيعجرلا هتفيلحو ىملاعلا نيميلا نأ فرعي اموركن ناكو ..ةدحتملا هكاوفلا ةكرش

 ... اهتاعدو ةديدجلا راكفألا ىلع ءاضقلل ud بيلاسألا رثكأ ىلإ ءوجللا ىلع نارداقل

 .ةكرب نب ىدهملاو ابمومول سيرتابل ثدح ام  لاثملا ليبس ىلع . سانلا نودو

 ىف ةرصاعملا ثادحألاف خيراتلا أرقي GY ةجاحب اموركن نكي مل رمألا عقاو ىقو

 ىلإ بهذ ىذلا ءىراضلا همصخ .ايسوب روتكدلا ... دري ال ىذلا ليلدلا هل تمدق اناغ

 لالقتسالا نم انول ىتناشألا حنمي مل ام هنالعا ليجأتب اًبلاطم لالقتسالا لبق ندنل

ad... allرل اذنه  oyeتاميصرت  Aidنوار  Bay Jg Alu I]رطقلا .: 

 وهو هرمات سانلا هل ىسني نل  اناغ ىلإ ارفظم مويلا داع دقو اذه ايسوب روتكد

 وهو «هرمآت سانلا هل سني ملو .اموركن لايتغال وجوتلا سيئر ويبميلوأ عم اناغ لخاد

 ةحلسأ ىلع لوصحلل قبسألا ةيلاملا ريزو (امدبق) دعاسم  ويروتكف عم دالبلا جراخ

 نمو ايسوب بناجبو  ثيبازيلا ةكلملا ةرايز نابا باهرالا ةعاشال هتاعقرفمو شيجلا

 ديدجلا ماظنلا ىضق نيذلا نم اهيفظوم رابكو اناغ ةساس نم اليوط 7 دجن هءارو

 اموركن ىماوك نلعأ امدنع 1571١ ليربأ ذنم ةصاخ ..مهحماطمو مهحلاصم ىلع

 ةردابملا ماظن عم شياعتتس ةيناغلا ةيكارتشالا نأب نلعأ امدنع ..فشقتلا age ةيادب

 حلاصملا نيب طلخلا اهيفظومو اناغ ةساس نم لبقت ال اهنأ الإ ىلامسأرلا ةيدرفلا

 :نأ هيلع بجي تاكرشلا مهسأو عايضلا كلتمي نأ ديري ىذلاف ..ماعلا لمعلاو ةيلاملا

 نيبو هلاومأ نيب راتخي نأ هيلع بجي ...ةيموكحلا ةفيظولا وأ ىسايسلا لمعلا كرتي



 تفلك دقو .دابملا ىرامعتسالا ماظنلاك تسيل ةيروثلا ةموكحلا نأ اوكردي نأ مهيلع

Alanةيلاملا ريزو امدبق ..ةينائربلاو ةيرازولا مهدعاقم نيريثكلا هذه اموركت .. 

 عيمجو ..ىسودا ويورك لثم هيلإ نيبرقألا ضعب مهدعب نمو ..ةعارزلا ريزو ديستوب
 ةماعلا ةايحلا نع ءاصقالا وأ :نجسلا وأ ىفنلا ىلإ امإ فاطملا مهب ىهتنا دق ءالؤه

 اموركن طوقسف ..ربكألا اموركن Tas وه اذه ناكو مهتايرح ىلع زجح نود مهضعبل

 ةديرج) ..رابج ةيغاطب نكي مل هنأل امنإو اًرابج ةيغاط ناك لجرلا نأل عقي مل
 اموركن راصتنا دعب تبتك 1911 وينوي VY ىف رداصلا اهددع ىف ةيندنللا (سمياتلا

 ءاهموي ىرجأ ىذلا ىبعشلا ءاتفتسالا ىف تاوصألا نم ةئاملا يف نيعستب هوكناد ىلع

 نوللا كلذ هبشت اهنكلو ءهيلأتلا دح لصتل رطقلا ىف اموركن.ةيبعش نأ لوقت تبتك

 لوقت تضمو ..(اهاحضو ةيشع نيب اهيلع ءاضقلا نكمي ىتلا ةيبعشلا نم مومحملا
aSنو سلسل ىلإ يمس هيدعلا  iSOنم  

 ام قفو ريسي نأ ةطيرش هتماعز نولبقي نيذلا نم حالسلا ىف هقافرو هيدعاسم

 .ةقيقح لوقلا اذهو ..(ادغ هدض ةروثلا نودوقي نيذلا مه نوضوفرملا ءالؤهو ..نوري

 هدوقي ىوق ىبعش ميظنت وحن هجوي مل ام هيلع دامتعالا نكمي ال اذه مومحملا دييأتلاف

 شيعي عمتجم ىف  نوضوفرملاو .مهرعاشمو مهساوح لك ديدجلا ركفلا كلمتي لاجر
 .ىنسحلاو حماستلاب مهتلماعم نكمي ال هيف ةايحلا هجو ريغت ةروث

 اذه وه اموركت مويلا هنمت عفد ىذلاو نويمدقتلا ايقيرفأ ءامعز die ىساقي ىذلاف

 نع ىرتت ىتلا تاماهتالا لك نم مغرلاب ..مهموصخ وحن هنودبي ىذلا حماستلا
 فيزوج باهرا الول ايسور ىف موقتل ام تناك ةيكارتشالاف ءنايغطلاو ةيروتاتكدلا

 نم قارأ ام قري مل ام هتلود مئاعد ميقي نأ عيطتسيل ناك ام ورتساك لديفو ...نيلاتس

 سالابو نيرام ىروس لثم ديدانصلا ارتسي اماربس لاطبا نم AB هاياحض نيب نمو ءامد

 .وداقلد ee اليباك ودلانورو ابوك ید وفايتنس ىف اداكنوم ةعلف ةكرعم ىلطب

 ءاقبلا ليبس ىف هنايكو درفلا ةمارك رادهإ درت مل ةديدجلا ايقيرفأ ةماعز نكلو

 حفص تحفص ةمداقلا لايجألا ليبس ىف رصاعم ليجي ةيحضتلا درت مل .. ديدجلا
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 عينصلا اذه نوكي نأ نم ًالدبو .اهتلاصأو اهتيناسنإ تدكأ اذه اهلعفبو ..ردتقملا

 نايغطلا نع انثدحت ناكم لك نم عفترت تاوصألا تذخأ ةداشإلاو ريدقتلا ردصم

 .باهرالاو

 ةيندملا ةمدخلاو ...اموركذ

 ىف اموركن لخدت نع ثدحتتل برغلا مالعإ لئاسو تاوصأ تعفترا اضيأ انهو

 اموركن مهفو .(لوهتياوه لاجر) كلذ مهفي امك اهلالقتسا ..ةيندملا ةمدخلا لالقتسا

 نإ» :هتايح خيرات نع هباتكل هتمدقم ىف لوقي ..هبتك لوأ ىف وه هددحي ةيندملا ةمدخلل

 جاهتنا الإ ليبس الف اذلو ..فلختم ءىشان دلبل ةبسنلاب دقعم ماظنل ىلامسأرلا ماظنلا

 ا

 لا ىف ةاهح ىلا خاج ىف ىطارقنولا نوتسنلا و ةغا جالا ةلادهلا نأ ذي

 .رهدزت نأ ةيرحلل نكمي ال ماظن البف .ةمراص تاءارجإ قيبطتب لالقتسالا بقعت ىتلا

 ءالولا تاذ ةلماعلا ةصلخملا ةنيمألا ةيندملا ةمدخلا وه نوكيس اذه قيبطتل ساسألاو

 .«ةيبلغألا بزحل

 نكي مل امو (ةمدخ) ..ةيندملا ةمدخلا ..سدقم لكيهب تسيل ةيندملا ةمدخلاف نذإ

 الف بزحلا اذه ةركفب ناميإو مكاحلا بزحلل ءالو ىوذ نيصلخم ءانمأ اهيف نولماعلا

 دح ىلإ  ايقيرفإ ءامعز نم هريغو Leg Sh نأ كشالو .. ديدجلا عمتجملا ىف مهل ناكم

gl usنم  Banalرر ا  STنم نوتا امم  ala Ladaنالا  
 - اناغ ىف اهل دوجو الو ..رصم ىف اهيلع ةرطيسلا نكمأ ةدودحم الثم ةريخألا هذهف

 ىوق هيف هضهانت ملاع ىف مويلا شيعي رامعتسالا نأل .رامعتسالا نم نوناعي امم رثكأو

 ررقي ام لك ىف اهباسح بسحي نأ الإ عيطتسي ال وهو اديدعو ةدع هلثامت وأ هقوفت

 ليبس الف ةماعلا ةمدخلا ىف اموركن اهددح ىتلا تافصلا رفوتت مل نإف .ربدي ام لكو

 لمعلا ناديم نم اهيصقي نأ الإ همسيمب ديدجلا عمتجملا مسي نأ ديري ىذلا مكاحلل

 .ناميإلا فعضأ اذهو .ىأر نم هب حصفت ام لفغي وأ ماعلا



 اذه ىفو .ىكارتشالا ومنلا ةقاعإ ىف اًيساسأ ارود هذه ةيطارقوربلا تبعل دقو

Ziel1577سرام ٤ نويريف زميجل (نامنستيتسوينلا) ىف امهلوأ نيعئار نيلاقم تآرق , 
 ليسابل ثلاث لاقم ىلإ ةفاضإلاب ..(نايدراقلا) ىف جنرفالك كيري ال ةلاسر امهيناثو

 لماوع نيب نم نأ ىلإ ريشت ةثالثلا تالاقملاو سرام ٠١ (نامستيتسالا) نوسدفيد

 ةايحلا نوردصتي نيذلا ضعب هب موقي ناك ىذلا (بيرختلا) ةيناغلا ةيرجتلا لشف
 ناك ..مهحماطمو مهحلاصم ددهتي اميف ددهتي ماظن وهو ؛ديدجلا ماظنلا دض ةماعلا

 .مكاحلا بزحلا ةزهجأ ىف وأ ةيندملا ةمدخلا ىف كلذ

 نإ لوقت نأ ديرت امنإ ءاهلالقتساو ةيندملا ةمدخلا نع ثدحتت امدنع برغلا ةفاحصو

 (The boys)‚ ةجنرفلا لوقي اميف  (ناملغلا) رمألا ىلو ول الاح نسحأ نوكيس ناك عضولا
 اهنكلو .(ىغللاو تانايدلا رارسأ) تهقفو ..هرفوأ ملعلا نم تلان ةعامج ءالؤه (ناملغلاو)

 ةلاصألا مادعنابو ؛ىتاذلا ىعولا نادقفب :ةيصخشلا ماسقنا ءادب رفاولا اهملع عم تبيصأ

 ايناطيرب تارمعتسم نم ريثكلا نأش ..ريثك اهيف ناملغلا نم طمنلا اذه نأ اناغ ةبيصمو

 هئارو نم هكرت هب ىنعنو .هتائيس ربكأ ىه ىناطيربلا رامعتسالا تانسح ربكأو .ةقباسلا

al ody Lice Eديرك  Ofلييسلا كريس  sllايلا ىف  Cyaanاف  
 اهعيمج ةثوروملا ميهافملا ضوقي نأ ديري عمتجم ىف Lol بالودلا رييستو ةايحتلا ريس نالا

 اذه قبطنو ..ادقع اهدشأ لب قيرطلا ىف تابقعلا ربكأ اذه ىطارقوريبلا نايكلا حبصي

 عم ةيرامعتسالا ةفاقثلا فلاحتت ذإ ؛ةملسملا ريغ ةيقيرفإلا تارمعتسملا ىلع حضوأ ةروصب

itىحيسلا  onda GSIوسبل  ASTنم  Bagoةقفاب  ALEانآ ي لويرلل  
 وأ نادوسلاو رصمك ةيبرعلا ةفاقثلا تاذ دالبلا ىف ةيناطيربلا تارمعتسملا لاح ىف

 كلت نإف امروبو دنهلاك ةقيرعلا تاراضحلا old وأ لاموصلاو ناتسكابلاك ةيمالسإلا

 ةيصخشلا نايوذ نيبو نيفقثملا نم ةيبلغألا نيب لاح اجايس تحبصأ دق تافاقثلا

 ةماركلا ىنعم دكؤيو لوصألا ىلإ ةدوعلا ةوعدب رشبي اموركن لثم ميعز cle نإف .اهنادقفو
 بويج نم ىقبت ام لك ىلع ءاضقلا  رامعتسالا رظن ىف  ىنعيل هراصتنا نإف ةيصخشلا
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 ال برغلاو .ىفاقثلا ذوفنلا وهو ذوفنلا اذه عاونأ رطخأ ىلع ءاضقلا لب «ىبنجألا ذوفنلل

 عوطو ةراشإلا نهر اضيأ انسوؤر نوكت نأ ديري لب ..هل ةسيبح انقاوسأ نوكت نأ طقف ديري

 اهنوكردي مه لب  اهجاتن انلكو مهلكو  برغلا ةفاقث نوضفري ال ددجلا ايقيرفأ ةداقو .نانبلا
 نأ وه ددجلا ةداقلا هب لوقي ىذلا لك ..اهنوسدقي نيذلا خاسمالا اهيعي امم رثكأ اهنوعيو

 نأ ..شاعملا انعقاو تابلطتم قفو عوطي نأ بجي هلك ىناسنإلا ركفلا لب ىبوروألا ركفلا
 ىف ارشح ترشح ىتلا راكفألا نم ال ةيقيرفألا ةيرتلا نم اهروذج ماكحألا دمتست

 .سوؤرلا

 ءاضملا لالمتساو ..اموركن

ce etنع  OT cael etryدف  Beaا  

 .انه هتيلكب قبطني ةماعلا ةمدخلا نع ثيدحلاو .مهماكحأ لبقي مل ةاضقل هئاصقاب

 زنت نيريثكلا سوؤر ىفف .زجوملا قيلعتلا نم اليلق رمألا ىلوأ نأ نم سأب ال نكلو

 عقت اضيأ انهو .ءاضقلا لالقتسا موهفم نع ماهوألا ضعب دبرعتو ءراكفألا ضعب

 .ىبرغلا مالعإلا لئاسو ءاحيال ةيحض

 Dessen Ds فلاته se ةيبوق:ةمشا اش فرعا ال انيك

 Sal ىف ايبرغ Lass لقت نقلا Lull fie ah ىف: betel نشأ اذه ءابكقلا

 رظني ةبراضتملا تارايتلا نم ديدعلاو ..ةرفانتملا بازحألا نم ديدعلا دوجو ضرتفي

 ةصاخلاو ةماعلا مهرومأ ىف فالخ نم مهنيب رجتشي اميف لصيفك ءاضقلا ىلإ سانلا

 ىف (ةينادحولا) تضترا دلب ىف امأ .هسفن ىروتسدلا نايكلا اهنم سمي ىذلا ىتح

 نايكلا ددهي ام ماكحألا نم زدصي نأب ىضاقلل لاجم ال مكحلا ةفسلف ىفو روتسدلا
 .دحاولا بزحلا وه اهنع ربعملاو ةمألل ةدايسلاف ..هنم صقتني وأ مئاقلا

 ..اديدج اعمتجم هناكم ىنبيل هروذج نم مئاق ماظن عالتقال ىعسي ىذلا دلبلاف

 عمتجم ىف ديدجلا ناسنإلل ططخي .ةمئاقلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاقالعلا لدبي

 سيئرف .ةيرادإلا هتزهجا نم قلطملا ءالولا نمض اذإ الإ شيعي نأ عيطتسي ال ءدغلا



 ةلودلا ضيوقت ةلواحمك ال اموركن لايتغا ةلواحمل رظني ىذلا (اسروكوكرا) ءاضقلا

 اهرسفت ماع نوناق ةميرجك امنإو :ةمألا ةيرح لايتغال ةميسج ةرماؤمك الو ةديدجلا
 لكب الهاج نوكي نأ امأ (ىليب دلوالا) قباوس نم ماكحألا اهل دمتستو تابثإلا بتك

 اًكردم نوكي نأ امأو .. ديدجلا ماظنلا ىف نذإ هل ناكم الف اناغ ىف تعقو ىتلا ةروثلا

 ثدح امو .نيرمآتملا نم هئافصر عم هءازج ىقلي نأ بجي ارمآتم ىحضيف اذه لكل

 ةمقلا كلت ىروهنسلا قزارلادبع روتكدلل ثدح امب ىنركذي اسروك وكرأ ريسلل

 فيرشلا لجرلا وهو  ربصم ةروث هتصفأ نأ موي ىبرعلا خيراتلا ممق نم ةخماشلا

 ددعتو درفلا ةيرح نع ددجلا رصم ماكح ثدحي فقو نأ موي هتصقأ  ليلجلا ملاعلاو

 هرصب كفنا ام ليج ..نيليج نيب ثيدحلا ىف قرفلا ناكو ..1977 روتسدو بازحألا

 لينلا ىداوب بثي نأ ديري رخآ ليجو تورث قلاخلا دبعو نكي ىلدع رصم ىف امهاس

 رايخلا ناكو ..نامزلا داعبإو ناكملا زجاوح ”ايطختم نيرشعلاو دحاولا نرقلا وحن ابثو

 ةمداقلا لايجألا لبقتسم نيبو ىروهنسلا قزارلا دبع ةمالعلا ملاعلا نيب رصانلا دبعل

 دبع ناك امل لعف ام رصانلا دبع لعفي مل ولو فورعم رصانلا دبع رايتخاو .رصمل

 ناسحاب مهيعباتو نييبرغلا نم مويلا نوثدحتي نيذلاف اذه لك نم انوعد نكلو رصانلا

 نأ مهل لاق نم ..اهئاضق سيئر تدرط اناغ نأل ءاضقلا ةيسدق نع نيدلا موي ىلإ

 نم هنم ردصي نأ موي نيكملا ءاضقلا نصح ىلع ىدتعي ال ةيطاوقميدلا ةجحب برفغلا

 .مئاقلا نايكلا ددهي ام ماكحأ

 ةفصلا) ةميظعلا ةيعامتجالا هتكرح نابإ (تلفزور نيلكنارف) هلعف ام سانلا ركذي الوأ

 قيبطت اوقوعي نأ اهتاضق لواح ىتلا ايلعلا ةمكجملاب هلعف ام نوركذي ال وأ (ةديدجلا

 نوركذي ال وأ ..دارفألا ةيرح رصتخت اهنأب نيددنم ةديدجلا ةيعامتجالا تاعيرشتلا

 نمضي ىتح اوضع ١١ ىلإ ةمكحملا ءاضعأ ددع عفرل سرجنوكلا هب مدقت ىذلا عيرشتلا

 نأ نم مغرلاب .ةلودلا ىف ىئاضق زاهج ربكأ ىف ةيبلغأ هتموكحل نمضيو هراصنأب جزلا

 ىف (رتنافيد ناف) ةاضقلا ليقتسي نأ ردقلا ءاش ذإ عيرشتلا لحارم رخآ لصي مل نوناقلا
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 ةقفصلا) راصنأ نم نينثا نييعت نم تلفزور نكم امم VATA ىف (دنالرذس) ء۱۹۳۷ ماع

 ىتح ةيمدقت ايلعلا ةمكحملا ةاضق رثكأو  امابلا ةيالو خيش (كالب وقويه) (ةديدجلا

 اذكهو .تلفزور ةموكح ىف ىمومعلا ىماحملا (دير ىلئاتس)و ءنينامثلا غلب دقو مويلا

 ..ايلعلا ةمكحملا ىف ىمدقتلا حانجلاب نويكيرمألا نويروتسدلا هيمسي ام ميعدت عاطتسا

 ةروث سانلا ركذي ال وأ بيرقلا خيراتلا ىفو .نوتس ةاضقلا سيئرو ...رترفكنارف وزودروك

 ىتلا ةديدجلا ةيعامتجالا نيناوقلا دييقت ىف اهفارسإل مكاحملا دض ةيراضلا لامعلا

 ىف ةيدرفلا ةيرحلا ددهت ىتلاو برحلا دعب ايناطيرب ىف لامعلا ةموكح اهب تءاج

 اهيف تلواح ul (Ex Parte Guilmore)„ ومليج ةيضق لثم ءىكيسالكلا اهموهفم

 نامضلا نيناوق عم ايساسأ اضراعت ضراعتي مكح رادصإ ايلعلا ارتلجنا ةمكحم

 فورعملا ىناطيربلا ىروتسدلا ملاعلا تلعج ىتلا ةيضقلا ىهو ..ةديدجلا ىعامتجالا

 نوناقلل درفراه ةلجم ىف ايعو تأرق ام رثكأ نم الامم بتكي (زمننج روفيا) ريسلا

 نامضلا تاعيرشتل ةيامح ايناطيرب ىف ىرادإ ءاضق ءاشنإل هيف وعدي )24 مقر ددعلا)

 نيناوقلا فيرحت مدع نمضي ىرادإلا ءاضقلا نأب زقننج لاقم ىف ءاجو .ىعامتجالا

 ىلإ نودمعي ىنهملا مهنيوكتو مهبيردت مكحي نييديلقتلا ةاضقلا نأ ذإ ةماعلا ةحلصملا دض

 .ديدجتلا نم رثكأ ةظفاحملا

 ةيعامتجا ةكرحب موقت نأ تدارأ نإ موي  ةظفاحملا ايناطيرب ىف ىتحف نذإ

 سنا ON LA ا نأ اا قولا ادارت هيبتا ا

 ىلإ ىدؤت ةروصب اهقيبطتو تاعيرشتلا هذه ريسفت ىف ةقلطم تاطلس ةاضقلا حنم

 .ديدجلا ماظنلا اهيلع موقي ىتلا سسألا لك مده

 لوبقم ءاضقلا ىلع ىسايسلا فارشإلا أدبم نإف ةيداعلا فورظلا ىف ىتحو

 سيئرف pad Ty لوألا عجرملا اهرابتعا Lis داري ىتلا برغلا لود ىف هب لومعمو

 نم راتخي ىسايس ايناطيرب ىف ىئاضقلا مرهلا ةمق ىلع سلجي ىذلا تادروللا سلجم

 ىلإ دمعت ةبقاعتملا ايناطيرب تاموكح نأ نم مغرلابو .مكاحلا بزحلا ةساس نيب



 لغتسا دق اهضعب نأ الإ بصنملا اذه لغشل نوناقلا لاجر نم نيقومرملا رايتخإ

 هليدعت ىف  سمألاب ناليمكامف .نيعم ىسايس هاجتا وأ ةييزح ةرطيس ضرفل بصنملا

 سيئر جرخأ دق ةرزجملاب ايناطيرب ةفاحص هتمسأ ىذلاو حساكلا ريخألا ىرازولا

 نيظفاحملا بزح ىف هيلإ نيبرقألا برقأ هناكم عضيل (ريوملك دروللا) تادروللا سلجم

 Maningham Buller رلب ماهجنام ul (ماسجلا ثادحألا ىف هطيسوو هتمع نبا)

 ىبرقلا الإ هناكم الو لضف نم هل سيلو ..(نروهليد دروللا) دعب اميف حبصأ ىذلا

 ىف هءالمز نإ لب .ةيعامتجالا ةيدنألاو دروفسكاو نوتيا قئالعو ناليمكام دلوراهل
 ..هب ءازهتساو همسإل افيرحت (Sir Bullying Manner) هنومسي اوناك !agers سلجم

 dar اكس Sal ala طرق نأ !ia Tür La aly كفو

 سأر ىلع ماهجننام هتمع نباو ..ةيجراخلا ناويد ىف مويه ةعطاقمل رشع عيارلا لزيال

 اهموي ايناطيرب ىف ثدح ىذلاو ةيبرحلا ةرازو ىف ىرميا نايلوج هتنبا جوزو ..ءاضقلا

 تاسعا le„ ءا عا جالا ىف اها و ابنا يرعب فحص us ىف نكد

 .ةيصخشلا ةرطيسلا جذامن نم اًجذومن الو ءذوفن لالغتسا الو ةيبوسحم الو ؛ةسدقملا

 درطلا ةدابعو اموركن

 (اموركن ةيغاطلل) اهمسر برغلا فحص ديرت ىتلا ءادوسلا ةروصلا لمتكتو

 ىلع اوقلطي مل اناغ لهأو ىدافلاو ذقنملاب اهل هفصوو ؛هسفنل ههيلأت نع ثيدحلاو

 De pguaall ct (SSL) وسا deut (Al) of وجار الا مسا ارك

 لالضلا نع موصعملا ىأ (ىنيرودوكوكلا)و عينملا ىأ (ونيقونلا)و لالضلا

 موصعمب سيل هنأ هريغ لبق فرعي ناك اموركنو :(حلصملاو قفرملا) ىأ (نيهيودنوسألا)و
 تايمسملا هذهل انمهف نإ capers ىيحي GUL سيلو ءراهقلا رداقلاب سيلو !Last نع

 اهتاعمتجم ىفو ؛ةيقيرفألا ةراقلل ىجولويسوسلا نيوكتلا قاطن ىف نوكي نأ بجي

 اهراكنا نكمي ال ةيعامتجا يوق هذهو .رحسلاو ةفارخلا اهيلع رطيست ىتلا ةيئادبلا

 كلمي ال ىعولا رشنو ديشرتلا قيرط نع اهيلع ءاضقلا متي نأ ىلإو اهلافغا الو
 لثمو .اههيجوتو ةمألا ىف ةنماكلا تاقاطلا لك لالغتسا دارأ نإ اهلغتسي نأ الإ مكاحلا
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 رحسلاف .مهرعاشم سانلا ىلع كلمتت راكفألاب اهتيمست انعطتسا نإ  راكفألا هذه

 نم ةوعد اتاينيك ةوعد نكت ملو ء(وام واملا) ةكرح ىف ايساسأ ارود بعل ىذلا وه الثم

 اذه لعف ول لجرلا لوقي ام اومهفيل اوناك ام ويوكيكلاف  لالقتسالاو برحلا لجأ

 ىلع مسقلاب اهوذغ ةوعد ءضيبألا بصتغملا نم دوسلا ضرأ ريرحتل ةوعد تناك امنإو
 .ةيشحولاب اهموي برغلا ةفاحص هتمسا ام  ةنخاسلا ءامدلا عرجتبو حامرلا ةنسأ

 دارأ نإ ىرورض هنكلو فيخس رمأ اذه هلعفي ام نأب سانلا ملعأ اهموي ناك (وموج)و

 .اينيك ريرحت ليبس ىف هئارو نم دحاو افص فوقولل مهثحو هلهأ رعاشم بيلأت

 :ةفاقث مهانغأو :اءاكذ ايقيرفأ ءامعز رشكأ نم دحاو وهو اموركن ىماوك نإ

 فرعي ديشر دئاق لكك هنكلو .هلإ فصن وأ هلإ هنأب نظيل ناك ام ؛ةيؤر مهحضوأو
 مهيطاخيو «نوعي ىذلا بولسألاب مهثحي نأ الإ هل ناك ام مهتاردقو هدونج تاقاط

BIENEN NG RATE 

 لوصألا ىلإ ةدوعلاو ..تاذلاب ىعولا ةطسلف

 (ةيعويشلا ءادر) ارسق هيلع ىفضت نأ برغلا فحص ديرت ىذلا اموركن نأ تلق

 هساسحإ نمو ايقيرفأ خيراتل هئارقتسا نمو برغلا ىف هتسارد نم هتفسلف دمتسا

 ..لينلا ىداو ىف ةيونلا ةراضح ..بيرقلاو ديعبلا اهيضام ىف ةراقلا داجمأب قيمعلا

 ىلام تاليودو ..ىبرعلا حتفلا دعب مالسإلا دجمو ...ةراقلا لامش ىف ريربلا ةلودو

 هفلؤم ىف كلذ لكل ىماوك صخلو .طسولا ىف ىوببمازلاو برغلا ىف اينيغو اناغو

 وه ةيموركنلا ةفسلفلل ىحورلا ساسألاو .(تاذلاب ىعولا) هامسا ىذلا ريخألا لبق

JS Hallerزق  ALASفا ةداهنو  Albay oldىرقلا نام لوي  aco! Aralىف  
 تناك ةيحيسم ..ةبيرغلا ةدفاولا رصانعلا لك مضهتو ةراقلا علتبت نأ تدارأ دق ايقيرفأ

aiةيماس..ةيمالسإ  afةيصخشلا ملاعلل تجرخ مضهلا اذه جاتنو ..ةيماح  

 .ملاعملا زراب «تامسقلا حضاو ديدج نئاك ..ةيقيرطألا

 نأ ءرملا كلمي ال ةيداصتقالاو ةيعامتجالا اهتروث ضوخت ةيقيرفألا ةراقلاو مويلاو

 ىف رابتعالا نسعب اهذخأي نأ هل دبال لب .ةنماكلا ةليصألا صئاصخلا هذه ىسني



 صخل ةطيسب ةلداعم ىلإ ىماوك لصوت دقو . ديدجلا ىكارتشالا عمتجملا بييشت ةكرعم

 :نأب لوقت (تاذلاب ىعولا) هباتك ىف .اموركن اهدروأ ىتنا.ةلداعملاو ةفسلفلا هذه اهب

 و + ذ + م = ش

 :وه ةيقيرفألا ةيكارتشالل ىضايرلا ليلحتلاف نذإ

 Sung + اذ نهرو + ake = 281 كفا

 نم لوألا رصنعلا ىف Log Si عم نيرخآلا نييقيرفألا ءامعزلا ضعب فلتخي دقو

 رتسشنام مايأ نم نلعي لظ هنأل اهب ىداني اموركن ..ةيداملا ..ةلداعملل ىناثلا فرطلا

 اجهنم ةيكارتشالا اوضترا نيريثك ءامعز كانه نكلو .ىسكراملا ركفلاب هناميإ نع

 نيرصنعلا ىلع اًميمج نوقفتي مهنكلو ىركفلا اهلومش نيذبانو ىداملا اهساسأ نيضفار
 ايروسو رصم لهأ دنع ملسملا ىيرعلا نايكلا ..ىتاذلا ىعولا ..ثلاثلاو ىناثلا

 رصنعلاو .اينازنتو ىلامو اينيغو اناغ لهأ دنع ةيقيرفألا ةيصخشلاو ...رئازجلاو

GY SIL Lady Wali! da, Sulو  Aa illبلطي ايناضو ةيمرقلا  
 .داحتالاو رزآتلا  فيعض اهلكو  لودلا هذه نم

 ةينطولا ةيرتلاو ...ىتاذلا ىعولا

 نأ .دبال لوبقلا ىقلت اميكل ةديدجلا ةفسلفلا نأ اوكردأ ةدعاصلا ايقيرفأ ةداق نإ تلق

 لودلا نيب  مالسإلا نأ فيك اندهش دقو .ةينطولا ةيرتلا قامعأ ىف ةبراض اهروذج دتمت

 ..ةيكيسالك جذامن انيديأ نيبو ءىنطولا لاضنلا فييكت ىف اًريبك ارود بعل دق  ةملسملا

 .نرقلا اذه ىف ةيرئازجلا ةروثلاو رشع عساتلا نرقلا ىف نادوسلا ىف ةيدهملا ةروثلا

 .ىكارتشالا جاهنملا قبطت ىهو ةدئارلا لودلا ىلإ مويلا تفتلن ىبرعلا اننطو ىفو

 لكل حوتفم ركفب» الإ ققحتت ال ىتلا ةميظعلا اهتروث نع اهقاثيم ىف ثدحتت اهنأ ىرنف
 اهثعب ىتلا ةيسدقلا هتالاسرو هلسربو هللاب عزعزتي ال ناميابو ةيناسنإلا براجتلا

 .«ىدهلاو قحلاب
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 ob رئازجلا قاثيم ىف هدعب نمو *|سلبارط قاثيم ىف لوقت رئازجلا ىرنو
 فرط نم رئازجلا ميدهت دض اعينم انصح لكش دق ىمالسإلا ىبرعلا رهاوجلا
 ..«مدقتلا هجو ..ىقيقحلا ههجو هل ديعت نأ ةيرئازجلا ةروثلا ىلعو ..رامعتسالا

 ىرصنعلا سامحلا عفادب هلعفت ال اذه ىبرعلا نطولا ىف ةيكارتشالا لعفت امدنعو

 فرتعت ال ىتلا ةيسايسلا تافسلفلا نأب اهنم اكاردإ امنإو ءءانعرلا ةيبعشلا الو ءقيضلا

 نل تافسلف ىه امنإ ةنيعم ةرتف ىف نيعم عمتجم ىف شاعملا عقاولاب اهقيبطت ىف

 نم ةتحبلا مولعلا هل عبتت ام لكل عضخي ملع مويلا ىسايسلا Sally„ .ءاقبلا اهل بتكي

 امدنع الثم اليب نيف .مكحلا ىفو قيبطتلا ىفو ليلحتلا ىفو ضارتقالا ىف سيياقم
 انل اوكرتا» لوقيو ماعلا مهمتؤم ىف ىطارقميدلا ةفاحصلا داحتإ دفو ىلإ ثدحتي ناك

 دعبأ Lind ىنعي ناك «ةيملعلا ةيكارتشالا ىف نوديرت دح ىأ ىلإ مكعم ىضمنسو هللا
 وهو دمحم ةيكارتشا نع ثدحتي ناك امدنعو .ةيسايسلا «ةشوردلا» نع نوكي ام

 لعجأ.مهللا» ميركلا لوسرلا لوق ىلإ هنهذب فرصني ناك فشقتلاب هيفظوم ىصوي

 سانلا ضعب Su„ ناك نودلخ نبا نع ثدحتي ناك امدنعو ..«افافك دمحم لآ شيع

 سكرام نع أرقي ملو نوميس ناسب عمسي مل نودلخ نباف ..مهخيرات ىف مهتاف امب
 ىف لايجألا فالتخإ نأ ملعأ» لئاقلا ىأرلاب :ىناسنإلا لب ؛ىمالسإلا ركفلل ely هنكلو
 ..لوألا لصفلا نم ىناشلا بابلا  «شاعملا نم مهتلغ فالتخاب وه امنإ مهلاوحأ

 .جاتنإلا لئاسوب مويلا هيمسن ام ىلإ ريشي نأ نودلخ نبا دارأ شاعملا نم مهتلغبو

 قئالع هددحت امنإ اهتايح دئاوعو بوعشلا جازم Oly لوقلل ميظعلا خرؤملا انب ىضميو

 هلدبتو هرييغت امنإو ريغتي الو لدبتي ال ىئاهنلا رمألاب سيل جازملا اذه نأو .هذه جاتنإلا

 ىدان ول ىأرب ىبرعلا ركفلل نودلخ نبا cle معن ..هقئالعو جاتنإلا لئاسو لوبقب نيهر

 .«رمحألا نياتشكنارف» ناضحأ ىف ءامترالا ةمهت نم ملس امل مويلا دانم هب

 ىف ىروثلا اهلمعل Mauls ةيرئازجلا ريرحتلا ةهبج هتعضو لمع قاثيم لوأ وه انه سلبارط قاثيم (*)



 ةعفادةوفك ةيجنرلا

Llةيجنزلا نع ثيدحلاب لوصألل ةدوعلا نع ثيدحلا طبترا دقف ايقيرفأ بلق ىف  

 سوكزام» ..ةيجنزلا ةفسألف ربكأ نم فوسليف نم ىلوألا هراكفأ دمتسا دق اموركنف

 جنزلا صالخ نأ نظي ناك ىكياماجلا ىجنزلا ىفراج سوكرامو .اكيرمأ ىف «ىفراج
 دمأل نونظي هويراوحو ىفراج لظ دقو .ايقيرفأ ريرحتب الإ متي ال ديدجلا ملاعلا ىف

 ديحولا ىجنزلا دلبلا اهنأ امهلوأ :نيببسل ايبيوثأ ىه ملاعلا ىف مهتجحم نأ ليوط

 ضيبألا لجرلا نم جنزلل صتقا ىذلا ديحولا ىجنزلا .دلبلا اهنأ امهيناثو ...لقتسملا
 .هودع ةعقوم ىف نييلاطيإلا دض قحاسلا كيلنم راصتناب

 نأ دعب اذه ىجنزلا ثعبلا ةكرح يف حمزرلا سأر نوكي نأ لبقو ةوعدلا اموركن ردصت

 .ايناطيرب ىف حلاكلا ههجو دهشو اكيرمأ ىف هترارم قاذو ايقيرفأ ىف ضيبألا لالذإلا شاع

 حبصيل ايناطيرب نم ele (رومداب جروج) ..جنزلا نم نيقومرمل اهباوبأ حتفتل اناغ تلقتساو

 ءاج (اوبد)و ..ىداصتقالا هراشتسم حبصيل ءاج (سيول رثرآو) ..اموركنل اًيسايس اراشتسم

 تاونسلا ىف مهعبتو :.ةيجنزلا ايقيرفأل ىسايسلاو ىعامتجالا روطتلا خرؤيل اكيرمأ نم

 دهعم ىف ىكارتشالا ئعولا رشن ىف اومهسيل اوعاج ىذلا ايقيرفأ بونج ويراسي ةريخألا
 رشب ىتلا هتوعد عم ايقطنم اهاطخ ةوطخ لك ىف لجرلا ناكو .ةيركفلا تاساردلل اموركن

 .عاطيف رمأي ىذلا مكاحلا حبصأ نأ ىلإ قافلا بوجي اعفاي ناك نأ ذنم اهب

 رثأ دقف ءاموركن ىلع فقوب نكي مل ءالؤه جنزلا ةفسالف رثأ نأ رمألا عقاوو
 ةينطولا تاكرحلا بلغأ ىلغ احضاو اًريثأت ىبيراكلا رحبلاو اكيرمأ نم جنزلا وركفم

 ةيناسنإلاو ةيجنزلا ةوعدل نحورلا بألا وه ىكينتراملا (رازيس ىميا) ....ةيقيرفألا

 رصاعملا ىروثلا ىقيرفألا ريكفتلل ىلوألا ةاونلاو .(رؤغنس دلوب (gat اهل وعدي ىتلا

 ةديلبلا ىف هافشتسم كرت ىذلا ىكينتراملا (نوناف زنارف) نم هبناوج ضعب ترمتسا

 مهعم ددحي ...بتكي امب مهسامح بهلي نييرئازجلا نيبراحملا فوفص ىلإ مضنيل

 .ررحي امب ديدجلا دغلا عمتجم حمالم
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 ةيقيرفألا ةدحولاو ..لوصألل ةدوعلا

 ثيدح ةوقلا ىف ةوقلا ثيدحو .قيثو طابترا لوصألل ةوعدلاب ةدحولا طابترا

 ya ىف ةديدج 55 نايك قلخل نوعسي مهو ؛ةديدجلا ايقيرفأ ةساسو .ميدق

 نيلرب رمتؤم ىف ةيرامعتسالا لودلا اهضرف ىتلا (ةنقلبلا) كلتل دح عضو نم مهل دبال

 ذوفنلا قطانم ماستقا ةسايس هعم تدأو ىطابتعالا ميسقتلا كلذ ىدأ دقف 1440 ماع

 جاعلا لحاس نيب .(ىتئاشالا) ..ةدحاولا ةليبقلا دارفأ نيب قيرفتلا ىلإ هتعبت ىتلا

 ..رجينلاو ايريجين لامش نيب (اسوهلا) ىموهادلاو وجوت نيب (ىوبالا) ....اناغو

 .وجنوكلاو الوجنأ نيب (ىدنللا) ..ىطسولا ايقيرفأو وجنوكلاو نادوسلا نيب (ىدنازلا)

 لمعلا ىه لالقتسالا بقع اموركن ةسايس ىف تايولوألا ىلوأ تناك دقف اذلو

 متي ال اناغ لالقتسا ةنايصف .ًالبقتسم اهديحوت فدهب ةيقيرفألا ةراقلا ريرحت ىلع

 سانلا دوعيو سلاجملا ىف ددري ىدلا ثيدحلاب اذه نكي ملو .اهتاراج ريرحتب الإ

 ايميرفأ ىف رخآ دئاق ىأ نم رثكأ اموركن ماق دقل .ليعافألا هدعب نم اولعفيل

 دعب اينيغ لالقتسا موي .ةيماسلا تاياغلا هذه قيقحت لجأ نم مراصلا داجلا لمعلاب

 ةلودلا دجت مل ةديدجلا ةايحلا رهاظم لك اهنع اوعزنو نويسنرفلا اهنم جرخ نأ

 طرش وأ ديق نود  اهحنم ىذلا اموركن نم الإ لوألا اهعوبسأ ىف نوع نم ةبوهنملا

 ابمومول فقو مويو ..ةايحلا بالود اهب ريستل تاهينجلا نم نييالم ٠١  كص وأ

 امهو ناك تقولا كلذ ىف وجنوكلا لالمتساو  وجنوكلا ىف ىنطولا روعشلا ريتتسي

 عامتجا لوأ ىف اموركن ريغ ملاعلل همدقيو هنضتحي نم لجرلا دجي مل  املحو

 ايندلا ألمي ىذلا (ادناب زقنتساه)و ١1504 ماع اركأ ىف ةيقيرضألا تاموكحلل

 وه اناغ ىف اهاضق ىتلا تاونسلا الول ةلودل اسيئر حبصيل ناك ام مويلا اجيجض

 ام ثلونمكلا نم ايقيرفأ بونج جارخاو .نوع نم اموركن مهل همدق ام ىلع هيزحو

 نم اذه ريغو ..ىلودلا ىدتنملا كلذل مهكرتب ىريرينو اموركن ديدهت الول متيل ناك

 .ةديدع لاثمألا



 عم ايشمتم ةيقيرفألا ةدحولا قيقحت ليبس ىف اموركن هلعف ىذلا ناك ىرخأ ةرمو

 .ةوعدلل اًرمر لجرلا حبصأ ىتح .,ءانثنا الو فارحنإ الب اهيف راس ىتلا هتوعد قطنم

 igen a uns اديب تلت ىتلا عيباسألا ىف اًعئار اًرهظم ناك Lad .ةدحولل الاثمتو

 asien فا دلا تا

 نع ىصقأ نأ موي بيرقلا سمألاب نكاس مهل كرحتي مل ىذلا مهو ىناغلا اموركن

 تربويه مهسيئر ىصقأ نأ موي ديعبلا سمألابو ..وتويماتم سيروم مهسيئر مكحلا

 ىف باجعألاو جاهتبالا دلع نم اموركن ءاصقأ دجيال ol عوزأ ارهظع ناكو .اجام

 رقشغ دم ىف اتانريس دنع الإ ايقيرفأ

 تايصخش عمالم) هباتك ىف اًموركنل خرؤي وهو لقيس دلانور هبتك ىذلا نإ
 دقن دقو  لقيس متخ .موي ىأ ىف هنم رثكأ مويلا قدصيل ماوعأ ةعضب لبق (ةيقيرفأ
 سيلو ريدقتلا أطخ نع ردص امنإ اموركن لشف نأب لوقلاب هلاقم داوه الب اموركن
 ىتلا ةراقلل ىذأ دق لجرلا نأ ديب .:هناوأل قياس مويلا اموركن ىعنو :لايخلا .نادقف نع

 نولواحي نيذلا نم  اهجراخو ايقيرفأ لخاد ىف - ءالؤه نم ىأ AT اهاوهي
 رن ضا لا

 ةديزج ىلإ (جنرفالك كيريا) هلسرأ ىذلا عئازلا باطخلا ىلإ لبق نم ترشأ
 ايقيرفأ لكاشم ةجلاعمل ةيديلقتلا تالواحملل هفضو ىل قار دقو (نايدراجلا)
 امك  اموركن لواح دقل :طبانه ىئايرهك ملس ىلع دوعصلل ةلواحم اهنأب ةيداصتقالا.

 ..ريدصتلا ىف عسوتلا ..جاتنإلا ةفعاضم ..ليصاحملا عيونت ..لولحلا لك - هزنيغ لواحي |

 .تانكسم هذه لك نأ  قحب. هل ادب نكلو هتاراج عم ةيكرمجلا تازايتمالاو نواعتلا

 تلظ املاط hid ىنعي ال ةيديلقتلا قاوسألا ىلإ ريدصتلا ىف عسوتلاو جاتنإلا ةدايزف

 ال تارداضلا هذه.دئاعو ءاًطوبهو ادوعص راعسألا ىف مكحتت ىتلا ىه قاوسألا هذه

 ىهو ةهجلا سفن نم ةعونصملا انعئاضب لك داريتسا ىلع.شيعن انللظ املاط Lad ىنعي
 راعسأ ىف لعتفملا ضافخنالا اذه ىنعيش ةياهتلا ىفو ءالاعتفا هيلإ ةجاحلا لعتفت

 نأ ىنعيس :..قاوسألا سفن نم تاعونصملا داريتسا ىف درطملا دايدزالاو تارداصلا
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 ىلع اًرقف ىقيرفإلا حلافلاو لماعلا دادزي نأو ..هئارث ىلع ءارث ىبرغلا عئابلا دادزي

 .هرمك

 رسك نمضي ام لوأ نمض داصتقالا ىف قيرط جاهتنا ىف ريكفتلا ءاج انه نمو

 اعدوتسم انناطوأ نم لعجيو قالطنإلا نم ىنطولا داصتقالا عنمي ىذلا قيرطلا اذه

 طغضلا عاونأ ىلإ ةلهس ةسيرف ىلاتلابو ءبرغلا تاعونصمل ةنيهر افوسو ماخلا داوملل

 نكمي ىذلا ىكارتشالا قيرطلا وه هكولس ايقيرفأ ترثآ ىذلا جهنملاو ,ةرطيسلاو

 ف مد يصفق الا هكا ع را و PON (cp ren ree فلا

E PROىلع  ENE Sngدا رالف نر هيو  
 ءةيلودلا تاراكتحالل ادبع ناك امك - لظيس لب .هضرأ ىلع اديس بعشلا نوكي نل

 .نييلامسأر مأ اوناك اعاطقا ..نيللحملا اهفالحأو

 ةعارزلا ىف ةروكو ...هعانصلا ىف ةروث

 نمؤت ىتلا (ةيبيرجتلا) هتسايس قفو ىكارتشالا هقيبطت اموركن أدب اناغ ىفو

 ؟قيبطتلا اذه حمالم ىه امف .ىلحملا عقاولل تايرظنلا عيوطتب

 لماك ءاصقا وأ ةيداصتقالا قفارملل ةلماش ميمأت ةسايس ىلإ اموركن أجلي مل

 ةرطيسلا نمضي ماظن قلخ ىلإ دمع لب .ىنطولا داصتقالا ىف ةيبرغلا ةردابملل

 لمعلا ةيرح ىنطولا لاملا سأرل حيبيو ىربكلا جاتنإلا لئاسوو تاعورشملا ىلع ةيبعشلا

 عقاو ىفو .ةماعلا ةطخلا فادهأب مزتلي نأ ةطيرش leg ill نم كلذ نود اميف

 قيرطلا لوأ ىف وهو لعف امريغ لعفي نأ لجرلا مامأ نكي مل ىداصتقالا اناغ

 .رئاودلا هب نوصبرتي موصخلاو

 ماظن اموركن ىغلا  ةيناغلا ةيكارتشالا تاراصتنالا ربكأ ناديم  ةعارزلا ىفف

 الو ءازجلا ريثك تابن واكاكلاو .اناغ بونج ىف واكاكلا عرازم هتفرع ىذلا (ازوبالا)

 دئاع ثلث ىلع حالفلا لصحي نأب ىضقي ناك (ازوبألا) ماظنو .ادهج هجاتنإ فلكي

 ىتلا نيناوقلا ىلوأ نم ناكو .ضرألا كلام ىلإ ناثلثلا بهذي نأ ىلع لوصحملا



 نأب نوناقلا اذه ىضقيو «ىموقلا جاتنإلل كرتشملا قودنصلا نوناق اموركن اهردصأ
 ةودتنصلا اذه ىلإ رخآلا ثلشلا بهذي نأ ىلع :دئاعلا ثلث تباثلا ريغ كلاملا لاني

salaryىف وأ واكاكلا عرازم ثيح بونجلا ىف كلذ ناك ءاوس ةيمنتلا تاعورشم ىلع  

 .ءامنإلا ةطخ هبلطتت اميسح ىرخألا رطقلا ءازجأ

 ءاهيلع ىلوتسا ىتلا كالملا ىضارأ ىف ةلودلا عرازم اموركن ًاشنأ ؛ذه بناجبو

 زكارملا تاجايتحا دسل بوبحلاو لوقبلا جاتنإ ىف مويلا اهدوهج عرازملا هذه زكرتو
 اهتحاسم غلبت ؛ةعرزم ةئاملا ىلع ديزي ام ١15106 ماع عرارملا هده ددع علبو .ةيرضحلا

 ةيلاحلا ةيمنتلا. ةطخ ىف عفترت نأ ررقملا نم ناكو ءةندفألا نم افلا نينامثلا ىلاوح
 .نادف فلأ ىتئام ىلإ

 فرشي ىربك عرازم یهو (نيطوتلا لؤقح) اموركن أشنأ اضيأ ىعارزلا طيحملا ىفو

 ةيرقلا لهأ عم نوشيعيو ..ةينطولا ةيبرتلل زكارم اهنم نوذختيو بزحلا بابش اهيلع

 لكب نيلواحم ..ىرلاو ةخالفلا ىف مهعم نوكرتشيو . .ةيعامتجالا مهتايح ىف مهنونيعيو

 .ىعاولا ديشرتلاو ةنسحلا ةودقلاب . ديدجلا ىكارتشالا ركفلا ةعاشإ اذه

 الإ متي ال قوطلا رسك نأ ىلإ ةيادبلا ذنم اموركن نطف دقف ةعانصلا ىف امأ

 عوضخلا ىلاتلابو ابوروأ قاوسأ ىلع ةيلاكتالا نم ررحتلل ديحولا ذفنملا وهف ؛عيبصتلاب

 عيراشملا دلوم ىلوألا اهتطخ ىف اناغ تدهش اذكهو .اهيف لاملا رئاود ةرطيسل

 ..جيسنلا ةعانص ..لورتبلا ريطقت ةعانص ..بلصلا ةعانص ..ىربكلا ةيعانصلا

 نم لامشلا ىف اهتاراج تاجاحو اناغ ةجاح همامتا دنع دسينم ىذلا اتلوفلا عورشم

Ay ill age slap gS!تبق  gas! LIEةيداصختالا ءانهوألا  Sola (gill 

 داوملل اعدوتسم لظت نأ بجي مهدالب نأ ىهو نييقيرفألا سوؤر ىف اهسزغ برغلا
aloوه مويلا اناغ ىف ريبكلا بالقنإلاو . ابوروأ نم ةزهاجلا عئاضبلل ةريسأ فاوساو  

 لفل اق Lye line هدا دالبلا نم درت داوم ىلع دمتعت ىربكلا اهتاعانص نأ

 .اكيرمأ ىف دري جسني ىذلا نطقلاو ىتيفوسلا داحتإلا نم دري رطقي ىذلا
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 اناغ تحتف ىعانصلاو ىعارزلا نيناديملا ىف ةيداصتقالا ةروثلا هذه متت اميكلو

 الو ةرطيس هعبتت ال ىذلاو .فيرشلا حيرلا فدهب دالبلا ىلإ دفي ىذلا رامثتسالل اهباوبأ

 نع ثدحتت ىهو برغلا مالعإ لئاسو ءرملا عمسي نأ Lax لهذملا نمو .طلست هب قحلي
 ةه SEN لع لات لا اه دوه امو نقرشلا ركسملاب ةينانلا ةيكازتشالا اأ

 تارامثتسال لقأ نأب سانلل لوقت نأ ىسانتت وأ ىسنت هذه برغلا مالعإ لئاسوو .بارخ
 نويلم 10( ةيكارتشالا ةلتكلا تارامثتسا ىه (ىلودلا كنبلا ءاصحا وه اذهو) اناغ ىف

 تقولا ىف ..(نيصلا نم نينويلمو ادنلوب نم نييالم ١٠و ىتيفوسلا داحتالا نم هينج
 ٠١ ايناملأ تارامثتساو .تاهينجلا نم انويلم ۸٠ ايناطيرب تارامثتسا هيف غلبت ىذلا

 لوقت نأ ىسانتت وأ ىسنت برغلا مالعإ لئاسوو انويلم ٠١ اكيرمأ تارامثتساو ءانويلم
 ال ىذلا تفولا ىف برغلا لود عم عقي ىراجتلا اناغ لدابت نم ةئاملا ىف AO نآب سانلل

 .ةئاملا ىف ١١ نع ىقرشلا ركسعملا عم لدابتلا هيف ديزي

  ةيلاملا ةدصرألا نع برغلا لئاسو ثدحتت تارامثتسالا نع ثيدحلا ضرعم ىفو

 مالعإ لئاسوو .اهددبق ىبنجألا مكحلا نع اموركن اهثرو ىتلا هينج ىنويلم اهردق غلابلا

 دق اموركن اهثرو ىتلا تاهينجلا نم نينويلملا نأ سانلل لوقت نأ ىسانتت وأ ىسنت برغلا
 قرطلاك ىداصتقا ءامنإ ةطخ ىأل ةمزاللا ةيساسألا تاعورشملا ءاشنإ ىف تقفنا

 ال برغلاف .اذه لمعل نيدتست نأ اناغ رودقم ىف ناك امو .ةينفلا دهاعملاو ءىناوملاو

 انه قئاقحلا) مهقاوسأ نم تاورتشملا ليومت ىف مدختسي ام الإ ضورقلا نم مدقي

 بتاكلاو (!ايتسفزألا ةديرج نم تسيلو نامستسوينلا ىف نويريف زميج نم اهدمتسا

 نكمي ناك ةدصرألا كالهتسا (ةثراكلا) نأب لوقلل هلاقم ىف ىضمي dic لقنأ ىذلا

 Teer. pea قدقتلا اناغ لوصخم SIG It ناعسأ نأ الزل ادا

 .ماعلا اذه ىف نطلل هينج ٠٠١ ىلإ ۱۹٥۷ ماع ىف نطلل اًهينج

 فشقتلاو ...ىكارتشاللا ءامنالا

 ةبرجتلا لشف نع ثدحتت LAS نإو Las نإ  نيروعذملا تاحيص ىضمتو

 نم اعقلب تحضأ دق اهقاوسأو :عاقدإلا وكشت اناغ رجاتم نأل ةديدجلا ةيداصتقالا



 مايألا) ىلع عومدلا فرذ ىوكشلا هذه بحصيو .داريتسالا دويق ىف فارسإلا طرف

 لقأ مه داصتقالل اًرايهنإ هذه فشقتلا رهاظم ىف نوري نيذلا نإ .(ةيضاملا ةديعسلا

 لظ تحت ىتح  ةيداصتقالا ةيمنتلاف .ىداصتقالا ءامنإلا تابلطتمل اكاردإ سانلا

 ىكارتشالا قيرطلاو ..:اضرف ضرفي اهلجو تايحضتلا بلطتتل  ىلامسأرلا ماظنلا

 عيزوت سسأ ىف رظنلا ةداعإ ىلإ ىعسي لب جاتنإلا ةدايز ىلإ طقف فدهي ال ىذلا
 بلطتيل ءسسألا هذه ىلع ىنبنت ىتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاقالعلا ىفو ءةورثلا

 تا ااف ديزملا

 ىف فشقتلا ةسايس نأ ىه برعلا مالعإ لئاسو اهنع تكست ىتلا ةقيقحلا نكلو

 امنإو اولوقي نأ نييبرغلل ولحي اميف  (تيفوسلا) اموركن وراشتسم اهب حصني مل اناغ
 هنومسي ام ءاضعأ دحأو جدربماك ىف داصتقالا ذاتسأ (رودلاك سالوكين) اهب حصن

 ىثالثلا مضي ىذلاو ىناطيربلا لامعلا بزح ىف (ىداصتقالا طيطختلا برح ناكرأب)

 وهو فشقتلا ةسايس بأ وه رودلاك نإ معن ...(قولاب.ساموتو  لاجوذكام  رودلاك)
 بتاور نم ةئاملا يف 0 عاطقأب ىضق ىذلا ىرابجإلا راخدإلا نوناقب ىصوأ ىذلا
 .لامعلا روجأو نيفظوملا

 - سانلا اهعمس دق اناغ ىف مويلا ددرت ام ددرت ىتلا ةحوحبملا تاوصألا هذه نإ

 مدقت ال رصم فصاقم نأل ىرصملا داصتقالا رايهنا نع ثدحتت رصم ىف  اهنوعمسيو

 نألو ..تسانلا تارفش اهيف رفوتت ال اهتيناوح نألو ..حابص لك جزاطلا محللا تابجو

 نعمم فيخس ثيدحلا اذه لثمو .سوردنألا حالمأب سانلا دمت ال اهيف ريقاقعلا رجاتم

 نولكأي ال رصم لهأ نم نيرسوملا نأب اولاقل مهسفنأ عم هولئاق قدص ولف .فخسلا ىف

 ءالؤه نورسوملاو ..سوردنألا حالمأو تسانلا تارفش ىلع نورثعي الو ..حابص لك محللا

 ام نع ةدحاو ةحناس ىضاملا ىف مهرطاوخب لوجت نكت مل  ةيكارتشا ال وأ ةيكارتشا -

 مضو «لاملا ىلإ لاملا عمجب رطاوخلا هذه نع نولوغشم) مهف عاقدا نم نييالم لا ىساقي

 الو ,رخآلا اهضعب ىلع اولبقيل الإ اهضعب نم نوغرفي ال ىتلا تاذلايو ءءارثلا ىلإ ءارثلا
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 اهمسر ةعئارلا ةروصلاو (اهيف ناعمألاو اهيلع فوكعلا اوفنأتسيل الإ اهنم نوحيرتسي
 ناك GAN (ضرألا ىف نوبذعملا) ميظعلا هرفس ىف نيسح هط روتكدلا ةيبرعلا ءابدأ خيش

 .لالذإلاو عاطقإلا مكح نابإ حلاكلا رصم هجو قحب روصي

 رصم ىف بعشلا ةرهمجب ةفأر ال مويلا نوكابتي نيذلا نورسوملا مه ءالؤه نإ معن

 ىلع ضرفيو ..دغرلا شيعلا نولقألا مهو مهل رفوي ناك عضو ةياهن ىلع انزح نكلو

 ططخت نيذلا رصم لهأف .قالمإلاو ةقافلا  نورثكألا مهو  رصم hal نم ىقب نم

 معط قوذت  ءالؤه نيكابتملا age ىف  مهتنسلا نكت مل مهل مويلا رصم ةروث ىنبتو

 نم (ىقح ىيحي) اهموي مهفصو نم مه ..مهنم ردق نمل اذه ...مساوملا ىف الإ محللا

LSىف رصم  (ليدنق alمشاه ) ءالؤهو ...(ناديد مهزاربو مد مهلوب) ...لمهملا مكلاب 

 رصم ءامعزو .هب نوحضي ام نورقلا عاطقا مهل قبي ملف ةيحضتلا دحأ مهنم بلطي نل

 اوعسي مل نيرسوملا نم Aal ةيحضت ىه امنإ ةيحضتلا نأب مهكاردإ مغر ةديدجلا

 اذه اولعف ولو ..مهريغ هجهتنا امك ىكارتشالا مهقيبطت ىف ىومدلا ليبسلا جاهتنإلا

  ىنيقي ىف مه امنإ ىداصتقالا قاهرالا نع ثيدحلا اذه لثم ىجورم نأل اوملظ امل

 ضوخي ىتح ديري ام ديشرلا مكاحلا مهيف غلبي نل ءالؤه لالضلا لهأو لالض لهأ

 حامج حبك اورثآ دق ةديدجلا رصم ماكح نإ لب طقف اذه سيل .اضوخ لطابلا مهيلإ

 سانلا نودو ..(ةحبحبلا) نم اًئيش نيرسوملل اورفوي ىتح ةفينعلا ةيومدلا ةروثلا

 .ماعلا اذه نم ويام ةرغ ىف رصم رصاأن باطخ

  لماعلا بعشلا داوس كلذب ىنعأو  ةديدجلا ةيمانلا دالبلا لك لهأك رصم لهآ نإ

 .. - سمألاب نوشيعي اوناك امك ال  مويلا نوشيعي مهف ..موعزملا فشقتلا اذه مهقهري نل

 لمأ ىلع مويلا نوشيعي .قفألا ىف هرئاشب حولت ىذلا ريخلا ىف لمأ ىلع مويلا نوشيعي

 ةسايس نع نوثدحتي نيذلاو .ميمعلا ريخلاب دعاولا ردقلا عم بيرقلا دغلا ىف lal ىف

 لهأ ىلإ دوعتل تممأ دق ةانق رصم ىف نأ نوركذي ال ىداصتقالا بارخلاو فشقتلا

pureمهنيا  oly Aug gillتاب ةا دي نم يمت و اررج فراح كانه  
 نيدلاو .عرضلاو عرزلاب بيرقلا دغلا ىف دوجتل ىنضملا ىوديلا دهجلاو .فداهلا ىملعلا
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 تقفنا اتلوفلا ىف اعينم th DIE ىف نأ نوركذي ال هذه فشقتلا ةسايس نع نوثدحتي
creerم  Wie FEانتج تلاته نار... تاوالودلا نفنوف ةا تا ام  

 فير ىف ةايحلا هد ا انوهكلل les كانه نأو ..قاوسألا هجاتنإ محز بلصلل

 .ىنطولا دانضتقالا ىلع ةيبنجألا ةرطيسلا .ءاهنإل ةداج ةلواحم كانه نأو ..اناغ

 نولقألا مهو  نيرسوملا ىلع بجي ناك ميرك حماستو ميظغ دهج ..اذهك راطإ ىفو
 كلمي ال اذهك راطإ ىفو ..ءامنالا ةكرعم هتضتقا ىذلا فشقتلا نم ليلقلا اولبقي نأ -

 ةايحلا هجو ريغت ىتلا تازجنملا ميظعب مهسفنأ اوزعي نأ الإ  نورثكألا مهو  نورسعملا

 هب مهيلإ ىحوأ ام طرق نم رييغت ىأ ىف لمألا نودقفي اوداك نأ دعب نم مهدالب ىف

 تادايق مويلا مهسأر ىلع نأب مهسفنأ اوزعي نأ الإ نوكلمي الو ..نويردقلاو نويعجرلا

 ىماوك لثمف ..اهبوعش نم ىداع درف یآ شیعی امك شيعتو لب .. اهبوعش لغاشم شيعت

Leg Siىذنا  Carayنوضهاتلا هيلع  peal ondمهو ةيقيرفألاةذجولا  oid! 
 مهتاوذ ليبس ىف بشنلاو لاملا كلذب نيفلتم ناوطتو نادبع ىف ¢ Mall ةانب نودجمي

FLدييأتلا هنوحنميو ةقثلا هولهأ هلوي نأب ريدجل  dieبهاوملا نم لزجلا هل اوأر  

 ىف مهؤاتش . .رصم ماكح شيعي امك ال هلهأ نيب شيعي ىذلا رصم رصانو مده

 gale] امك لاغآلا ةوقطي نأ ربكم Jal قح ن نال ST نف مهقيصو دايسلراك
 :رصم بيصخ ىلع سمألاب ىساونلا

 لزنيو تبلس ةمارك مهل دري ىتح ةرزاؤم اب هنوبحيو «دنسلا هولوي نأ مهقح نم معن

 .نمألا فنك ىف فوخلا لهأ مهنم

 ناثدحلا قراوط انتنمأ الابح بيصخلا نم انقلع دق

 ناقذألا ىلع ةيار اوعراس اسم اذإ لاجرلا عدصت ةيح

 ناهرلاموي نانعلا ىضم وأ اهاوط دايجلا ىرج ام اذإو
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 ...دغيو

 تاحفص اهب ضيفتو ءنييبرغلا هوجو ىلع حفطت ىتلا ةجهبلا obs دعبو ....

 وه سيل  مهدنع  اموركن طوقسف .هتاذب عاو ىقيرفأ لكل ةنعط ىه !Lai مهفحص

 رايهنا  مهدنع وه امنإو ..مهئلامي ال ماظن طوقس وأ مهيداعت ةلود سيئر طوقسب

 ىسرت الو ةيقيرفألا ةدحولا ءاهتناو .هنادمع عفترت الو ررحتملا ىقيرفألا نايكلا

 اهلطبو ىنثني ال ىذلا ةكرعملا سراف ةياهن ىه !Lei  مهدنع  اموركت ةياهنو .اهدعاوق

calبورحلل هب بورحلا ىمرت . 

 أرقي نمل حوتفم باتك خيراتلاو .هتربع نوعي الو ءخيراتلا نوأرقي ال نوجهتبي نيذلاو

 نيعألا حتفب برحلا تبسك دقف ...اموركن طوقسب ةكرعملا ايقيرغأ ترسخ نئلو «ىعيو

 .ةيقيرفألا ةروثلا دض هتندسو رامعتسالا هدعي ىذلا ركملل
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 دلاخ روصتم.د

 15114 - ةئس ريوتكأ دعب ALLS امايأ

 ديدجلا انداليم عاجوأ نينأو ثوحبلا هذه ردصت
 .بناج لك نم انلوح

 ‹ ىضاملا ربوتكأ نم نيرشعلاو ىداحلا ىف
 مواقت انموق نوطب ىف تناكو « هديازلا ترجفنا
 ايلعلا شيجلا بتارم تيلو ذثم مواقت «تاونس

 ةملك نع بازحألا تزجع نيح دالبلا نوئش
 هذه وعدت اهدحأ تالاجر تحارو « ءاوس اهنيب

 Lites ةمسق رمألا ىملست ‹ ىلاعت نأ ةئفلا

 . سائلا قرعي امم ناك ىذلا ناكو : مكنييو

 تاوئسلا ىف نسحأو « هلك رمألاب شيجلا رثأتسا

 اهنع باغ ام رثكأ ناك . تاراق ءاساو : ةرات تسلا

 . نادوسلا ىف ةوفصلا ناكم

 دعت ىتلا ةديدجلا ةثفلا هذه نم دحاو روصنم

 جازملا لادتعا ىف بقري وهو « نآلا اندنع نيئملاب
Gottىف هثادلو وه هموي : نادوسلا هب فرع  

 نأ ىف ددرتأ ال بيرق موي وهو « ةدشارلا ةدايقلا
 اهشيعن ىتلا ةيرجتلا هذه أرقأ .اديكأت هدكؤأ

 ةيرجتلا ىلع موقي ديدجل ىهتننس .مويلا
 .فاطملا اس لاط امهم < حدكلاو ةقرعملاو
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