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 ءادسما

 كيلا
 نضتحي ىبلقب شيعأو ىسفن عسمجتسا

 ىبأ هملك نوكت ىتلا هييبحلا فورحلا

 . ىروطس كحور ىدهاو

 كتنيإ

 تاليج



 ناسفرعو ركض

 ريدقتلاو ركشلاب هجوتا نأ الإ ىنعسي ال
 دمحم ديس دمحم روتكد لضافلا ذاتسالا لإ
 اذه عاطتسا هتاداشرا لضفب ىذلا

 ةروصلا هذهب رونلا ىلإ جرخي نأ باتكلا

 هديوزت ىف ددرتي ملو هيلع لخبي ملف ةقئآللا

 . ريزغلا هملع لضف نم
 هزمح ناليج





 ةمدقم

 ةقيقح نع ناريعي ناريبعت ةرصاعملا ةيمالعإلاو ةيفاقثلا انتايح ىف

 ىلعو « ىراضحلا لاصتالا ريبعتو « ىفاقثلا لاصتالا ريبعت امه . ةدحاو

 ريبعتو ىركفلا وزغلا ريبعت امه اضيأ ةدحاو ةقيقح نع ناربعي ناريبعت ضيقنلا
 ءارق  كردن نأ ىغبني . مدقتتو ةيفاقثلا انتايح رهدزت ىكلو . ىاقثلا وزغلا

 نأو « هيرثنو هيمئنو هيلا ىعسن نأو قاقثلا لاصتالا ملاعمو دودح  نيثحابو
 وزغلا لئاسوو ناولاو دودح  نيثحابو ءارق  كردن نأ ىغبنيو ةترئاد عسون
 . ةلوعفم لطبنو ةبيلاسا فشكنو اهدض نصحتن ىتح ىفاقثلا

 . ىركفلا وزغلا ةرفح نيبو ىفاقثلا لاصتالا ناتسب نيب فارعالا ىلعو
 انب فقت فارعالا هذه ىلعو ىبرعلا ملاعلا ىلإ ههجوملا ةيبنجألا تاعاذإلا فقت

 اهيلإ عمتسنو لخادلا نم اهارن ولراك تنوم ةعاذإ ىلع علطنل هزمح ناليج

 ةعاذإل ةددعتملا داعبألاو اياضقلاب ةفرعم عسوأو |مهف قمعأو ايعو رثكأ حبصنف
 . ولراك تنوم

 ةعاذإ هأشن تناك فيك اذه اهءاتك ىف هزمح ناليج انل تزربأ دقل

 لارنجلا وه ىبسنرف ىموق ميعزل ىدلا ةديعب ةيؤر نع ًاريبعت ولراك تنوم
 مهتغلب برعلا ىلإ هجوتيو ةيسنرفلا حمالملا لمحي زيمتم ىمالعإ دوجول لوجيد
 ةفاقثلل رمتسملا فدهلاب هعبشم ىدملا ةديعبلا ةيؤرلا هذه تناك فيكو

 . ىبرعلا ملاعلا ىلإ ىسنرف ىفاقث رسج ةماقا ىف لثمتملا فدهلا اذه . ةيسنرفلا
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 عم ىديلقتلا سفانتلا نع ًاريبعت ةيموقلا ةيسنرفلا ةيؤرلا هذه تناك فيكو

 ولراك تنوم ةعاذإ تروطت فيكو ةيبرعلا ةغللاب ةريهشلا مهتع اذإو زيلجنإلا
 ةيئارولا لماوعلل اجيسنو اهتراضح تنب حبصتل ةيبرغلا ةيلارييللا خانم ف

 . اعم اهتايبلسو اهتايباجيإب ةيبرغلا

 ثالث لمعب موقي باتكلا اذه لوصف ىف « هزمح ناليجو» ملق ناك دقل

 دقو . ةثحابلا اريماكو « ةعيذملا ةيمالعإلا اريماكو « ةبيدألا اريماك : تاريماك
 قفرب ةيمارتملا طويخلا كسمت نأو ةراهمب ةثالثلا نيعألا نيب مئاوت نأ تعاطتسا

 درس ىف اهيولساو ةيئاورلا اهتاردق ةبتاكلا تفظو دقل . دحاو راطا ىف اهمضتو
 هنطابلا بناوجلاو هرهاظلا بناوجلا ءالجإ ىفو لوصفلا كبح ىف هصقلأ
 جمارب همدقمو هعيذمك هينهملا اهتربخ ملقت نأ تعاطتسإو اهوصف تاعوضومل
 هسفن تقولا فو هاواسملا مدق ىلع ماعلا ءىراقللو صصختملا ءىراقلل

 ةرهاقلا ةعماجب ةعاذإلا مسق نم هجيرخ اهرابتعإب مالعولل اهتسارد ترمثتسإ

 لوصف تمدقف « ىمالعإلا ثحبلا جهنم ىف ةصاخبو « انيصر ايملع ارامثتسإ

 . اطبارتمو ًاقفتم ًاجيزم ةيملعلا ةريخلاو ةيتاذلا ةربخلا نم اهباتك

 ىف امم رثكأ باتكلا تاحفص زيزعلا ءىراقلا اهبأ كل لوقت فوسلو
 كيرظان مامأ لجت فوسلو . هذيذع تاعابطنإب كيلا ىحوت نر روطسلا

 ىذلا مويلا ءىجم ىنمتن نأ برعلا نحن انل ىقبيو . اءوضو دهاشمو اروص

 ىتح ٠ "هيله ةفصب برشلاو ًايروأ ىف مكي قاقتو ىمالهإ روضخ ةيفانل حبصي

 ىمالعإلا قفدتلا نوكي نأو نيهاجتا تاذ ىراضحلا لاصتالا روسج نوكت

 . نيبناحجلا نم ىاقثلاو

 نع ربعت . صاخلا اهنايك اهل ةيسنرفلاب قطنت ةعاذإ انل نوكي نأ ىنمتن
 نوكت نأو رصعلاب قاحللا ىف ىبرعلا ناسنإلا حومط نعو ةيبرعلا ةفاقثلا حور

 تاينمالا هذه نإ . ةيلاطيإلابو ةينابسالابو ةيناملالابو ةيزيلجنإلاب اهلثم انل
 رصاعملا مالعإلا قئاقح ىه امناو ةيموقلا تالايخلا وأ ماهوألا باب نم تسيل

 . رصعلا عقاوو



 ىراضحلا لاصتالا ةباوب لوخدل برعك ةيلاملاو ةينهملا تاردقلا كلغ اننإ
 باتكلا اذه تاحفصو كلذ قيقحت هدارإ كلمن نأ ىمتنو . ايلاع قاقثلاو

 1 مئازعلاو اياونلا تقدصو مزعلا حص نإ ذيفنتلا ناكمإ ىلع ليلد

 قيفوتلا ىلو هللاو

 دمحم ديس دمحم / د

 ةرهاقلا ةعماج  مالعإلا ةيلك ليكو





 دسيهمتلا
 0 000000 عقول ةسسل اسنرفل ة
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 , وكانوم ةرامإ ىف « ىدروذاللا ءىطاشلا ىلع ةليمج ةعقب ولراك تنوم

 ضيبألا رحبلا ىلع حايترإب ةلطم « اسنرف نم ىقرشلا بونجلا ىف عقت ىتلا
 هفرعت رمأ فلأب ترهتشإ وكانومو . ةيسنرفلا ارييقيرلا ةقطنم ىف . طسوتملا
 هتجوزل هبحبو هقفأ ةعسب هينير ريمألا اهلهاع رهتشإو . مالعإلا ادعام ايندلا

 : ماسقأ ةعبرأ ىلإ ةمسقم وكانوم ةرامإو . « ليك سيرج » امنيسلا ةيملاع
 ةقطنمو 2 1200ه ةهتن8© نيمادنوكال ةقطنمو . 8402260 - 7111 ليفوكانوم

 ةريخآلاو 102607161116 ليقوتنوف ةقطنمو . 840816 - (021510 ولراك تنوم
 . ةديدج ةيعانص ةقطنم

 اسنرف عم تدقع ةدهاعم ىلع ءانب . ثلاثلا هينير ريمألا وكانوم مكحيو

 تايحالصلا لك عم « ىاذلا لالقتسالا ىف اهتيقحأب 1414 ماع « ىاسرف »
 تناك كلذ لبق . ىرخألا لودلا عم ةيلودلا تادهاعملاو تارمتؤملا دقعل

 تناك ديدحتلا اندرأ اذإو . نابسألا وأ نييسنرفلا نم امإ امئاد ةموكحم ةرامإلا
 ماع نم اسنرف ةيامح مث « ةيداليم 10754 ماع نم اينابسأ ةيامح تحت ةرامإلا

 ماع ذنم هنأ الإ . ١81١6 : 185١ ماع نم اينيدرس ةيامح مث ,« ١

 ةروثلا رصع ىف وكانوم مكحب درفنت نأ اسنرف تعاطتسإ « ةيداليمم 47
 . م١191 ماع ىتح اقلطم امكح نومكحي وكانوم ءارمأ ناكو . ةيسنرفلا

 ل ىاسرف ) 414١م ماع وكانومو اسنرف نيب ةدهاعملا دونب نمض نم نإ لاقيو

 اسنرف مكح ىلإ ةرامإلا دوعت روكذلا نم اريمأ ةرسألا بجنت مل اذإ هنأ ىفي دنب

 وكانوم ريمأل ىربكلا ةنبإلا نيلوراك ةريمألا ةلواحم رسفي ام وهو . ىرخأ ةرم

 رارصإو لصاوتب باجنإلا ةيلمع رركت نأ « ىدلاميرج هينير سنربلا »
 ىتح اهل ديدج دولوم لكب وكانوم بعش ةحرف رسفي ام اضيأ اذهو . نيريبك
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 نم نوريثكلاو . ةرامؤلا لالقتسإل ديكأ ناهض اذه قو . روكذ ةثالث اه راص

 ىلإ نينئمطم « ةيراهتسإ تاعورشم ةماقإل وكانوم ىلإ نولحري ملاعلا ءايرثأ
 ايزق ىبيرضلا ءافعإلا ةلأسمل ًاضيأ ًارظنو .. بئارضلا نم . مهئافعإ

 اهرقم نأ ىنعمب ةيملاع ةريبك تاكرش تدجاوت « ًامومع 001 ضافخناو

 نم طغضبو ١477 ماع ناك ىتح . اهسفن وكانوم ىف عورفلا تسيلو ىسيئرلا
 . ىربكلا ةيراثتسالا تاعورشملا ىلع بئارضلا لصحت وكانوم تأدب اسنرف

 بئارضلا ساسأ ىلعو « اسنرف عم ابكرمج دحتت ووكانوم نأ فورعملا نمو
 كلتمي فورعملا نانويلا لامعألا لجر سيسانوأ ناكو . اهتاذ اسنرف ىف ةررقملا

 او ماع ف نكلو . وكانوم ف ةيرائتسالا تاعورشملاو لامعألا نم ًاريثك

 نوناق بجومب ةيراثتسإلا تاكرشلا نوئش ىف لخدتلا وكانوم ةموكح تأدب
 ةنسلا ىف سيسانوأ رمثتسملا اعد امم . ١455 ماع ىأ ةئسلا هذه ىف نس ديدج

 ناكسو . ةيدعاصتلا بئارضلا نم ابره ةموكحلل هتاكرش عيب ىلإ ةيلاتلا

 رثكأ . ةمسن فلأ 77 نع ١446 دادعت بسح نوديزي ال نويلصألا وكانوم
 كيجلبلاو نييكيرمألا نم نوقابلاو نييسنرفلا نم ناكسلا فصن نم

 ىف لقت ال ىهف ٌءاتشو ًافيص ةلوبقم وكاندم ىف ةرارحلا ةجردو . نييلاطيإلاو
 رطمت ال امومعو . ةيوثم نع فيصلا ىف ديزت الو ةيوئم ٠" نع ءاتشلا

 ىه وكانوم ةرامإ ىف ةنايدلاو . اهلك ةنسلا ىف اموي نيتس ىلاوح نم رثكأ
 ماه ىديدح طخ دجويو . ةسينكلا اهريدت دهاعملاو سرادملاو . ةيكيلوثاكلا

 لع اساسأ دمتعي ىموقلا لخدلاو . ايلاطيإو اسنرف نيب وكانوم قرتخي

 ةرامإ ف ًالوادت علسلا رثكأ نمو . ةيلاعلا ةيرايثتسالا تاعورشملاو ةحايسلا

 رهتت ىتلا 6 ةردانلا ديربلا عباوط  ولراك تنوم ةقطنم اهيف عقت ىتلاو وكانوم

 ةزئاج كانهو . بسانم 8 راكنبإو ةريبك ةيذفب اهردصتل ةصرف لك
 ريك فحتم وكانومو . ةيسنفلاب 0 نيذلا ءابدألا نم زئافلل حنمت ةريهش

 نويقيسوم اهيف كرتشي , ىلا ةريبكلا ةي ةيييسولا تالفحلا ا ىلإ « ةيملاع

 ىف ريهشلا رايقلا ونيزاك داريإ نم ريبكلا لخدلا لافغإ نكمي ال ابك . نويملاع
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 دوجوملا نويزقيلتلا رادو اهتعاذإب كلذك وكانوم رهتشتو . ولراك تنوم ةقطنم

 ةراجتلا ىف ىناوملا مهأ نم ريهشلا وكانوم ءانيم ريتعي ديعبلا مدقلا ذنمو . اهب

 . ةيلودلا

 اروتسد نلعأ هينير سنربلا وكانوم ريمأ جاوز دعب م 19357 ماع ىفو
 ىغلأ هنأ امك ! ! ةرم لوأل تيوصتلا قح ةأرملل حبصأ هبجومب دالبلل اديدج

 ةرسأ نم ايخيرات تمكح ىتلا « ةرامإلا هذه نم ايئاهن مادعإلا ةبوقع

 ماع ىف هنأ الإ . ىداليملا رشع ثلاثلا نرقلا ذنم ةيلاطيإلا ةونج نم ىدلاميرج

 ٠ ةرهاصملا قيرط نع ةيسنرفلا نوينيقم ةرسأ ىلإ وكانوم شرع لآ م 1

 حلصلا ةدهاعم ىضتقميو . اهلبق ىدلاميرج بقل تذختا دق تناكو

 . ةيسنرفلا ةموكحلا ةقفاوم نم اهشرع ءالتعإل دبال حبصأ 1418 ( ىاسرف )

 . ليك سيرج امنيسلا ةيملاع وكانوم ريمأ ةجوز تتام 07 ماع قو

 . ىنافيتس ىرغصلا اهتنبإ عم ةرايس ثداح ىف ةيسنرف روذج تاذ اضيأ ىهو

 نيبو اهنيب تانحاشملا نم ديدعلا رثإ « ةرامألا نم اهجورخ قيرط ىف ىهو

 ىربكلا هتنبإل حتفنملا ههيجوت بولسأب صتخي ايف هينير ريمألا اهجوز

 . نيلوراك



 لوألا لصفلا

 ةلصفنم حمالم نوكت نأ نكمي ىتلا ةينمزلا تارتفلاو اهروطتو ةطحملا ةأشن





 : لراك تنوم ويدار ةأشنو ناريزح "1 ويام ةم'أ

 5 ميسقتلا وأ حلصلا تادهاعم اهيليو بورحلا نأ سملن نأ اننكمي

 ول ىتح ممألا ةايح ىف ةماه تافطعنم بورحلا نأ ىنعمب . ممأ لبقتسم لكشت

 ويام ةمزأ نأ « هابتنالا ىعرتست ىتلا رومألا نمف ؟ اهيف ارشابم افرط نكت مل

 ىهو « ايوناث اهءانثأ ةدحتملا ممألا رود لظ نإو ةيلودلا اهءادصأو

 لدي امنإف ءىش ىلع اذه لد نإو . ىئالثلا ناودعلا دهع نع كلذ ىف فلتخت

 ىأ . ةيئانثلا ةيبطقلاب فرعي ام زوربو « ةيلودلا تاقالعلا ىف لوحت ةيادب ىلع

 ًاضيأ اذه ىلجتو . ملاعلا ةسايس هيجون ىف ريثأتلاب نييمظعلا نيتلودلا راثتتسا

 نيفرط ىأ داهتعإ ببسب كلذ نأ دحأ ىلع ىفْخِي الو . ربوتكأ برح ءانثأ
 . حيلستلا ةلأسم ف نييكيرمالاو سورلا دصقأ « امههيلع نيعراصتم

 قيفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا نم لك فقوم زجون نأ اندرأ اذإو

 لخدتلا ىف ركفت مل نيتلودلا اتلك نإ لوقلا نكمي « 14717 ماع ويام ةمزأ نابإ

 ىف هذوفن نع ىلختلل ادعتسم اههنم ىأ نكي مل تقولا سفن ىو . رشابملا
 « ةيلود ةيرحب ةوق ىف اهكارتشا ةركف تنسحتسا ايناطيرب نكلو . ةقطنملا

 وحمل ةصرف نوكت دق اهنأل , ليئارسإو رصم نيب برحلا عالدنإ نود ةلوليحلل
 ناودعلا مايأ 1107 ماع ةدحتملا تايالولا نيبو اهنيب بشن ىذلا فالخلا رثأ

  ةماه ةيرحب ةلود ىهو  عطاق لكشب ترذتعا دقف اسنرف امأ . ىئالثلا

 ةديدعلا ةيليئارسإلا رئاودلا نإف مومعلا ىلعو . ةيلودلا ةوقلا ىف كارتشالا نع

 رهظت ىتلا ةطخلا هذهب لصألا نم لخدت مل « ةيركسعلا ةسسؤملا ةصاخو

 ام . ىربكلا لودلا ىلع ةلاع مهنأب نورعشي نييلئارسإلا لعجتو لب ليئارسإ

 . رصانلا دبع لامج ميعزلا ظح ءوس نم ناكو . ةيونعملا مهحورب طبيب
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 نلعي نأ ةصرفلا هل حيتتس تذفن ول تناك ىتلا  ةطخلا هذه نع لودعلا
 . ىلودلا ناودعلا ةيحض هنأ ملاعلا مامأ

 ةموكح تنمتو « ليئارسإب اسنرف طبرن ةيديلقت تالص كانه تناك الو

 نكلو . سيرابب هتلوج *نايبإ ابأ أدب , تالصلا هذه ىلع ظفاحت نأ بيبا لت
 اهيف فرعنس ىتلاو « "لوجيد لراش سيئرلا اهب مستا ىتلا ةديدجلا ةيؤرلل ًارظن
 هتيؤرل ارظن هنإ لوقن .ولراك تنوم ويدار ةأشنل رشابملا ببسلا هنأ دعب

 ةساس نم ًاريثك اهب قبسو ليئارسإلا ىبرعلا عازنلا ةلأسمل ةبسنلاب ةديدجلا
 نم ديزم ىلإ جاتحي ةلأسملا هذه نم اسنرف فقوم حيضوت نإف « ابروأ برغ
 ةساردل ةصاخ ةنحل لوجيد لكش « رئازجلا برح ءاهتنإ رثأ ىلع . ءوضلا
 ًاريرقت ةنجللا سيئر ىنيناج عفر دقو . طسوألا قرشلا ىف اسنرف تاناكمإ
 اهتادعاسم نم اسنرف ديزت نأب هيف ىصوأو .م 14577 ويلوي ىف الصفم
 ريرقتلا ىصوأو . اعفن مظعألاو ارقف رثكالا ثلاثلا ملاعلا نادلب ىف اهترامثتساو
 ىتلا ةيودحولا تاكرحلا ديؤت الو . ةيبرعلا تافالخلا ىف اسنرف لخدتت الأب
 « ةرشابم ليئارسإ صخي اهيفو . رصانلا دبع لامج ىرصملا سيئرلا اهمعزتي
 نم اهيراقتو اهب اسنرف ةقالع نيب طابترإ ىأ كانه نوكي الأب ريرقتلا حصن دقف
 ماع اروهشم احيرصت ردصأ نأ لوجبدل قبس دقو . ىبرعلا ثلاثلا ملاعلا
 ناعملا هذه لثم رركو . « انفيلحو انقيلص » اهنأب ليئارسإ هيف فصو 0
 . ذئذنم ظحول هنأ الإ . م 1478 ماع اسنرفل *لوكشأ ىفيل ةرايز ةبسانمب

 ىف صصخت جدربمك ةعماج جيرخ ىمايس .ايقيرفا بونج 141 ديلاوم : نابيإ ابأ ©
 ةلودل امئاد ابودنم نيع . 1474 اهتيادب ذنم ةينويهصلا ةكرحلا ىف لمع . ةيبرعلا ةغللا

 . ةدحتملا ممألا ىف ليئارسا

 . م1459 ماع ليربأ ىلإ 1404 ناع ربمسيد نم اسنرف سيئر : لوجيد لراش © .

 ةلاكولا ىف ناطيتسالا مسقل سيئر لمع م ماع ىف ايناركوا ديلاوم : لوكشا ىفيل ©

 دعب . ءارزولل اسيثرو م 7 عافدلل اريزو مث م ةعارزلل اريزو مث ةيدوهيلا

 . نايد شومل عافدلا ةبيقح ملص ةتسلا مايألا برح
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 عون ىلإ ليئارسا ةقادص نع ىجيردتلا اسنرف لوحت ىلع لدت ةديدع تارشؤم

 اسنرف ةبغر اهنم « هفلتخملا هبابسأ لوحتلا اذهو . تاقالعلا ىف نازاوتلا نم

 رئازجلا نيبو اهنيب تامزأ بوشن دعب ةصاخ ةددعتم ةيطفن رداصم داجيإ ىف
 تايالولا ءازإ ةيلالقتسألا ةسايسلا نع ريبعتلا اهنمو . طفنلا لالغتسا لوح

 ماتلا اهزيحت ىف ىمظعلا ةيبرغلا لودلا ءايمع ةرياسم رياست ال ىهف « ةدحتملا

 طفنلا تاكرش مكحت نم صلختلا ةيداصتقإلا ةيحانلا نمو . ليئارسإل

 ثلاثلا ملاعلا ىلإ ةيعقاولا لوجيد ةرظن اضيأ بابسألا هذه نمو ةيكيرمالا
 اذه ىلإ نومتني ليئارسإ نود مهدحو برعلا نأ ملعي وهو هلامآل هريدقتو
 . ملاعلا

 تاقالعلا عاطقنا لغتست نأ تدارأ اسنرف نأ معزأ نأ عيطتسأو
 لغشل ةصرف اه حيتي امم « ةيبرعلا نادلبلا مظعمو ةيبرغلا ايناملا نيب ةيسايسلا

 تلغلغتف ١105 ماع فورظ تلغتسإ نأ ايناملأل قبس ايك « غارفلا اذه

 . اسنرفب هتالص فعض نم ةديفتسم ىبرعلا ملاعلا ىف ًايداصتقإ

 ١ ؟؟ لوجيد لعف اذام

 ىننرفلا ماعلا ىأرلا عنقي ىتح ادهج لذب لوجيد سيئرلا نأ عقاولا
 مايق ةعاس ىتح هنأل . ليئارسإلا ىبرعلا عارصلا نم هفقوم ريغت ةرورضب
 زيحتت ةيمسر رئاود كانه لازتام تناك م 14717 ناريزح وينوي برح
 نأ ةجردل « عافدلا زاهج كلذكو مالعإلا وهو زاهج مهأ اهنمو . ليئارسإل
 حلاصل برحلا ءانثأ ةيصخش ةفصب فرصت ريمسمربيب ويسم عافدلا ريزو

 ضارقإب حمس ريزولا نأ . دعب ايف ىبرعلا ملعلا فشتكاو . ليئارسا

 دعب تديعأ مث نويسنرف نورايط اه راط ةيبرح ةرئاط نيرشع ليئارسا
 لراش ىسنرفلا سيئرلا نلعأ «رانلا قالطإب ليئارسإ ءدب رثإ هنأ الإ . برحلا
 ةبسنلاب ًابورضم ىسنرفلا رظحلا لظو . اهل ةحلسألا ريدصت ىلع ًارظح لوجيد
 ةهج نمو . م 141/5 ماع ربمتبس ىتح ةيبرعلا ةهجاوملا لودلو ليئارسإل
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 . رولبتت قيئارسإلا ىبرعلا عازنلا ةعيبط لوح لوجيد راكفأ تذخأ ىرخأ

 م 194571 ربمفون 71 ىف لوجيد سيئرلا هدقع ىذلا ىفحصلا رمتؤملا ناك ىتح
 ةديدحلا راكفألا هذه نع ةقدب هيف ريعو « ناريزح برح نم روهش دعب

 . برغلا ةداق نم ىأل رفوتت مل ةيعوضومب

 نطو سيسأت ررقت نأ ذنم» ىفحصلا *رمتؤملا اذه تارقف ضعب نمو
 سرغ ناك اذإ امع نولءاستي اولازامو نولءاستي دوهيلا نم ريثكو ةلود مث ىموق
 نم توافتت لئاسوب نيداعم برعب اهناهبج عيمج نم ةطاحم ضرأ ىف ةيلاج
 لوحتي نأ نم ضعبلا شخيو « اهل ةياه ال تامداصم رجيس « اهتيعرش ثيح

 ىلع بلغتلاو , رهقلا ىلإ عازن حومط بعش ىلإ « نيتتشم اوناك نيذلا دوهيلا
 ليئارسإ مايق اسنرف تديأ دقو . ةميدقلا هتمظع ئبحأ نأ دعب . نيرخآلا

 ةميلسلا تاقالعلا ىف ًاساسأ لمات تقكو . لودلا اهترقأ ىتلا دودحلا نمض

 منت م 1105 ذنم ةيركسع ةعزن تدبأ اهنأ ريغ . راطالا اذه ىف اهناريج عم
 سفن ىلع رمتست نأ ةساخلا ةيروهمجلا أشت مل كلذل . عسوتلا ىف ةبغرلا نع
 . « قباسلا ماظنلاب ليئارسإ تطبر ىتلا ةصاخلا تاقالعلا

 ىوطنت امل « ةيليئارسإلا رئاودلا ىف ًاطخس تاحيرصتلا هذه تراثأ دقو

 ىأرلا اذه ديؤي امبو . عانطصا ليئارسإلا دوجولا ىفام ىلإ حيملت نم هيلع
 ىف نييسنرفلا نينطوتسملاب نيطسلف ىف دوهيلا عضو انايحأ ههيبشت لوجيد ىدل
 ماعلا سفن ىف ”نويروج نب هجو حيرصتلا اذه رثإ ىلعو . اقباس رئازجلا
 دقف . رثأ ىأ ىسنرفلا سيئرلا ىدل ثدحت ملو . جاجتحا لئاسر م 7
 جتنتسا دقف . م 1474 ماع ىناملألا راشتسملا عم ةلباقم ىف ديدج نم هيأر دكأ

 . م 1951/1١/57 خيراتلا سفن ىف ةيسنرفلا دنمول ةديرج ©

 ىلوت 1407 ليئارسا ىلإ رجاه م 87 ادنلوب ديلاوم نم نويروج نب ديفاد : نويروج *
 ش . عافدلل اريزوو ةتقؤملا ةموكحلل اسيئر ناك . ليئارسا ةلود ةماقإ نلعأ ىذلا وهو ةرم نم رثكأ ةيليئارسإلا ةرازولا 'ةسائر
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 اعنتقم راص كلذلو اهناريج باسح لع ةيعسوت ًافادهأ ليئارسإل نأ لوجيد

 1 عافدلا فدهتست ملو وينوي برحل ًامدقم دعت تناك ةيربعلا ةلودلا نأب

 ظ . ةصرفلا تصنتقإ

 ؟ فيك لوجيد لارئجلا لب هيئير ريمألا سيل ولراك تنوم ويدار
 ىذلا « لوجيد ةدارول ليئارسإ ركنتو 1 11 ناريزح وينوي برح لعب

 ةيليئارسإلا ةيوجلا ةراغلا دعيو . برحلاب ةئدابلا نوكت الأب هنيح ىف اهحصن
 . تسيا لديملا ةكرشل ةعبات تارئاط ةدع ريمدتو م ١958 توريب راطم ىلع

 بلغأ ىف نلعملا دولا كلذ وه رخأ انيس فيضأ نأ عيطتسأ ىننأ معزأو
 ةراضحلل هحومجو ةحتفنملا ىنانبللا بعشلا ةعيبطف . اسنرفو نانبل نيب نايحألا
 ةعيبط لباقملا قو . ريدقتلاو بحلا لكب ةيسنرفلا ةغللا هؤانتقإو 6 ةيبرغلا

 ًاموهفم هلعج ةلئاعلا وأ ةريشعلا نم هّقكو لخادتملا طلتخملا ىسنرفلا بعشلا
 . ظوحلملا جزامتلا نم عون ثدحف نانبللا بعشلا نم ًابيرقو

 ىف ىمالعإ روضح ىأ اسنرفل سيل هنأب ركف لوجيد لارنجلا نأ مهملا

 0 اهتاعاذإ ةطساوب ىبرعلا برغملا ىف اهروضحلا ًافالخ « قرشلملا
 ىل اوسردت نأ بجيو» : مهل لاقو هيراشتسم نم ًاددع عمجف ناسللا

 لا هنمؤت ابك ًايمالعإ ىسنرفلا روضحلا نمؤي يرعلا قرشلا ىف ايمالعإ ًاعورشم
 دحأ ةسائرب ضرغلا اذه ةنحل تلكشتو « *ايناطيربل 8.8.0 ىم ىب ىب

 ةقطنم ًارئاز راشتملا بهذ . « نارفولرايب » همساو نيبرقملا لوجيد ىراشتسم

 بناوج فشتكا كانهو « ةغيبطلا ىلع ةيعالطتسإ ةرايز ىف طسوألا قرشلا

 : ةينفلا ةيحانلا نم اهتاعارم بجي

 دحأ ةيبرط داور ذاتسألاو 45 / 4 / 1 ةتؤم ةعماج ىف مالعإلا ىف ةيبرط داور ةرضاحم ©:

 ىف ةيبرعلا ةغللا ذاتسأ م 145٠ ىسنرفلا بدألا ىف ةاروتكد ولراك تنوم ويدار ىسسؤم

 . م 19177“ : 54 وكسنويلا ىف ةيبرعلا ةغللا ذاتسأ م 1477 نويروسلا
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 ةطسوتملا ةجوملا ىلع اهلك لمعت ةينعملا ةقطنملا تاعاذإ نأ : الوأ
 ةجوملا كلذكو 5 اسنرف لاسرإ ىف ةعئاشلا ةليوطلا ةجوملا مدختست الو

 ريغ ةليوطلا ةجوملاب ةدوزم ريغ ةقطنملا ىف ويدارلا ةزهجأ مظعمف . ةريصقلا
 اذه زاج اذإ سفنألا قشب الإ اهطاقتلا نكمي ال ىتلا « ةريصقلا جاومألا
 . اهركذل لاحم ال ةينف تابوعص اهيفف «ريبعتلا

 ناك اذإف . ىدملا ةديعب تسيل فورعم وه اك ةطسوتملا ةجوملا : ًايناث
 لصيس « اهيضارأ لخاد عقوم ىأ وأ اسنرف دودح نم ًايفارغج أدبي لاسرإلا
 انهو . كلذ دعب لاسرإ ى عيضيل . طقف طسوتملا رحبلا فصن ىلإ تومصلا

 ةقطنملا ىف ثب هزهجأ عضو ( ةطسوتم ) هذهك ةجوم مادختسإل بجوتسي

 نم دلب ىف ثب ةزهجأ عضو نأ ىمالعإ ريبخ ىأ ىلع ىفخي الو : ًاثلاث
 اعم امهطروي وأ اسنرف طروي وأ روكذملا دلبلا طروي مالعإلاب ةدوصقملا نادلبلا

 ىلع ىأرلا رقتسا 3 نآلا سفن ىف ةعيرسو ةضيفتسم تاسارد دعبو . اهمظعم

 ةيليئارسإ ىه الو ةيبرع ىه الف . صيبق ةريزج وه ديحولا بسانملا دلبلا نأ
 : ىسنرفلا مالعإلاب ةينعملا دالبلا نم كاذ وأ دلبلا اذحل ةودع ىه الو

 ؟ صربق ىلع رارصإلا اذامل

 نأ دعب . تهتنإ ةفلكملا ةنجللا اهب تماق ىتلا ةليوطلا تاساردلا نأ الإ
 « ”وديبموي جروج سيئرلا هفلخو « ةسائرلا نع لخم دق لوجيد لارنجلا ناك

 عورشملا ديأف ! هفلسل تناك ولو اهعجشيو ةركفلا لصاوي نأ دارأ ىذلا
 انهو . كاذنأ صربق سيئر سويراكم فقسألا ةلباقمل ىنعلا صخشلا هجوتو

 . اهخيراتو صربق ةأشن ىلع فرعتتل اليلق فقوتن نأ انب ردجي

 .ماقال# :م86 ماع اسنرف ىف ةسائرلا ودييموب جروج ىلوت ©
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 لقتساف اوفعض نأ ىلإ « « نييقينيفلل صربق تناك نأ اهب سانلا دهع لوأ

 ةعد لها مهو. نيينانوي كاذنآ صربق لهأ ناكو . مهسفنأ صربق ءارمأ اهب

 مث نييرصملا مث نييروشألل ( ق ؟50) مهخيرات لاوط اوعضخو . مالسو

 ,نيتنثا نيتروث ىلإ م ق 007 ةنس صر لهأ مضناو . ةمواقم نود سرفلا
 تعقو مث مق 554 ةنس ىتح اوقب سرفلا ا « ةدحاو نويقينيفلا دححأ

 « ( سرفلا كلم ) ادار ىلع هراصتنإ دعب ردنكسالا ةرطيس تحت صربق

 . ةسلاطبلل ةعبات تحبصأو

 اهدر مث ةينامور ةيالو تحبصأو نامورلل صربق تراص م ق 04 ةئس ىفو

 دعب برعلا اهكلم مث ةينامور اهداعأ سطسفا لوت الف رصمل ىنامورلا نوطنا

 ىف صربق تيقبو اهيلإ اوداع مث اهنم اوجرخأو . نيطسلفو ايروسل مهكلمت
 . مورلاو برعلا نيب عارص

 . دسألا بقلب بقلملا ىزيلجنإلا دراشتير اهكلتما م١9١١ ماع ىو

 ماع ذنم اهمسا طبتراو م ١584 ماع ىلإ م ١١147 ماع نم ةكلمم تحبصأو

 ةبسنلاب اذه . نيملسملا ىديأ ىف اكع طوقس ذنم ميلاشروأ لاوحأب م ١

 . صربق رمع ىف لوألا رودلل
 تحبصأو . م 179/5 ماع ىتح ةونجب اهتقالع وهف نناثلا رودلا امأ

 . رصم نيطالس موجهل ةضرعم رودلا اذه لالخ
 تءاسو صريق تطحنا هيفو .8 048 ماع ىتح ثلاثلا رودلا امأ

 ماع ىفو ةيصربقلا ايسوقين ىلع نويرصملا ىلوتسا م ١577 ماع ىفو . اهلاوحأ
 ءازإ ٠ ةرواجملا ايرتيف ةيروهمج ىلإ ةريزجلا نع صربق ةكلم تلزانت م 84

 ناثلا ميلس دهع ىف تمجوه مث . نيينامثعلا موجه دص ىلع اهتردق مدع
 ىف تلخدو . ىربك ةرزجم نوينامثعلا اهيف ثدحأو م 151١ ماع اهولخدو
 . م ١764 ماع تراث نأ ىلإ ةعبات ةيالو تراصو م 161/١ ماع ذنم مهتزوح

 عم هبرح ءانثأ ءلمل؟ ماع ىلع دمحم اهلخد نأ ىلإ تدخأ ةروثلا نكلو

 عم حلصلا - ضقن ثدح الو . اهيلع ًايلاو ىناوزعلا ناطلسلا هنيع مث . كارتألا

 انفو



 ماع ىفو . كارتألا ىلإ صربق لودلا تداعأ م٠184 ماع ىلع دمحم
 زيلجنإلا ةيامح لباقم ارتلجنا ىلإ ةبناثعلا ةلودلا اهنع تلزانت م 87
 هنأ كلذ دعب خيراتلا اهرهظأ ىتلا ةقيقحلا نكلو . ةيويسآلا ةلودلا ءىطاوشل
 ةرادإلا تحت صربق عضو نأشب ةلصفنم ةيقافتإ م 18174 نيلرب رمثؤم ىف مت دق
 اهدعبو . م6 ماع ةيناطيرب ةرمعتسم كلذ دعب حبصتل » ةيناطيربلا

 ماع ىفو م 147١ ماع كلذ ناكو . اضيأ ىعيرشتلا اهسلجم ايناطيرب تيغلأ

 . مكحلل ديدج ماظن ةماقإب ايناطيرب احارتفإ ةيبلغأب صربق تضفر م 17
 ةصرابقلا ةكرح سويراكم فقسألا معزتو ٠ نانويلا عم داحتالاب اوبلاط مث

 ايناطيرب تعقو 48 ماع ديدحتلابو تاوئنس رشع ىلاوح دعبو . نيينانويلا

 . ىعيرشت سلجم تاذ ةلقتسم ةيصربق ةيروهمج ةماقإب اقافتإ ايكرتو نانويلاو
 اسيئر سويراكم فقسألا بختناو . نيينانويلا نم هاثلثو كارتألا نم هثلث

 صربق تلان اهدعب م14 ريمسيد ماعلا سفن ىف ةيصريقلا ةيروهمجلل

 نيب دتشا عارصلا نأ الإ . ةدحتملا ممألا ىلإ تمضنإو م ١197١ اهنالقتسا

 ىلإ لاح لا لصوو . م17 ماع ذنم ةماحلا ةيكرتلا ةيلقألاو ةينانويلا ةيبلغألا

 م1514 ماع ةيلوه تاوقب اهتلدبتسا مث تادجن لسرت نأ

 ىلإ تمسق نيح . صربق ةايح ىف ريخألا رودلا كلذ دعب قأيو
 ةيلامشلاو سويراكم فقسألا اهسأري نانويلا برق ةيبونجلا : نيتيروهمج
 عساش نوبلاو . شاتكند فوءر اهسأري ةصرابقلا كارتألا نم ةمسلملا

 ىلع ةلطملا ةيبونجلا تاناكمإو ةملسملا ةيلامشلا تاناكما نيب نراقي الو
 . ةعساولا ةحاسملا مغر أرقف دشأ ةيليشلا ةيروهمجلا نأ عقاولاف . نانويلا
 اهم دجوت الو « ماخلا ةيعيبطلا داوملا نم ةيلاخ نوكت داكت ةحاسم اهنأ الإ

 ةيعيبطلا اهرظانم هبلخت دق ةملسملا ةيلامشلا صربقل رئازلاو . ابيرقت تاعانص
 سيئرلا نع ىمألا نم ريثكلاب نوردتتي كارتألا نم اهلهأ نأ الإ , ةريثكلا

 صربق ىملسم برضيل حالسلاب سويراكم دمي ناك ىذلا . رصانلا دبع لامج

 ١4487 ماع صربقل ةيفيص ةرايزب تمق ىننأ ركذأو . اهامش ىف كارتآلا نم
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 فوءر ديسلا صربق ةيروهمج سيئر عم راوح لمع ةركف ىل تأرطو
 . دوهج نوديو ريبك دوب انلباق نييفحصلاو نييعاذإلا نم ةعومجم انك . شاتكند

 . اهسفن صريق نع قئاقد رشع نم رثكأب دعبي ال ىذلا هرصق.ىف « ةينضم

 ثائألا ةطيس ةطيسب ةريغص اليف ديدحتلاب وهف . ًارصق هراد ىمسأ نأ 0

 روص نيا ةدحاو ةروصو هدافحأل تاحول ناردحلا نيزت « ادج

 وه كيلع رطيسملا ساسحإلا نأ رعشت .دي مسر تسيلو ةيفارغتوف
 رودلا ىف ةدوجوم اهيف انلبقتسا ىتلا هبتكم ةرجحف « نامألاب ساسحإلا

 ةحاسم ىلع لطت ةيجاجز ةذفان نع ةرابع اهردصتي لماك طئاح « ىضرألا

 ىه اهم انثدحت ىتلا ةغللاو . حوريو ءىبجي نمأ سراح ىأ ملأ مل . ءارضخ

 . ”ىكذ تحدم ىعاذإلا عم ثيدحلا دعب شدردي لظ . ةيزيلجنإلا

 ءابرهك طبضت ىنع تماقف « يبارطضإ تظحال ىتلا ىواردبلا بابر ةليمزلاو

 لوقت هل اهتهجو ىتلا ةلئسألا نمض نم ناكو . ليجستلا زاهج

 دحأك ةيملاعلا ةيفاقثلا ةكرحلا ىف ةيلاشلا صربق ماهسإ وهام  س
 ؟ ةريزحلا ىف ةلودلا ةيعرشب فارتعالا عيجشت لئاسو

 نييبسل ةيملاعلا ةيفاقثلا ةكرحلا ىف كراشن مل لاهشلا ىف نحن  ج
 5 : زاب كر

 نأ ذنم . اماع نيرشع ذنم اندوجو نع عفادن قدانخلا ىف اننإ : امهوأ
 ٠ 191/5 ماع ىف ىكرتلا ذاقنألا ءاج نأ ىلإ 145٠ ماع ىف انل ةموكح انلعأ
 لودلا هيف امب هلك ىلودلا عمتجملا نأالإ . ققحملا كالحلا نم انوجن ثيح

 ةيخيراتلاو ةيروتسدلا انقوقحو اندوجو تلهاجت ةيمالسإلا

 . ةيناثلا ةانقلا سيئر بئان نآلا وهو ماعلا جمانربلاب ماع بقارم : ىكذ تحدم ذاتسالا ل

 اهراوح ةطاسبب رهتشت برعلا توسصب تاعونم لوأ مدقم : ىواردبلا بابر ةذاتسالا # ©



 ىلع  ّلتحم اهضرأ نم ًاءزج نأ ربتعت ىتلا نانويلا تلمع : اهيناثو
 عم كلذ ىف اهدعاسي ةيلودلا ةيضايرلاو ةيفاقثلا ةطشنألا ىف ةكراشملا نع انلزع
 تاهظنملا لالخ نم نانويلا لمعت ثيح « ةيمالسإلا لودلا فسألا

 لعو . طاشن ىأ ف كارتشالا نم انعنمو انجارخإ ىلع ةيلودلا تاحاسلاو

 , ىلودلا ةعراصملا داحتإ ةيوضع نم انجارخإ ىف نانويلا حاجن لاثملا ليبس
 لودلا ةدعاسمب فسألا عم كلذ مت دقو . ءاضعأك هيف انلبق ىذلاو

  انمادقأ ىلع فقن نأ انلواح اننأ الإ ! نحن ايك ىقبنس اذلو . ةيمالسإلا
 ابنأ الإ تارمتؤملاو تاودنلا ضعب ىف كراشن ثيح . انسفنأ ىلع دمتعنو

 . ًادج ةدودحم ةكراشم

 نانويلا نأل ًارظن ًارخؤم رئازجلاو ةرهاقلا ةرايز عيطتسأ مل الثم انأف
 . ايصربق رفس زاوج ىرفس زاوج ريتعت ال بونجلاب « فويردنأ اباب » ةموكحو
 اذال . بونجلا ةموكح لأاسأ نأ ديرأ ىنكلو ! ! ىوناق ريغ رفس زاوج وه امنإ

 ىلع رذعتي اذالو ؟ ىروتسدو ىناسنإ قح وهو رفسلا ىف نينطاوملا قح ترداص
 نم دمتعم ىصربق رفس زاوج ىلع لوصحلا لامشلا ىف نيملسملا نينطاوملا
 كرحي ةيمالسإلا لودلا نم دحأ الو كلذ عنمت بونجلا ةموكحف بونجلا

 وه اذه نإف . ددصلا اذه ىف ائيش ةيمالسإلا لودلا لمعت نأ بجي ! انكاس

 . انرفس تازاوج لبقتو همهفأ امك قحلا نماضتلا

 ىف ةيضاملا تاونس رشعلا لالخ تمت ىتلا تازاجنإلا مهأ ىه ام  س
 ؟ ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا تالاجملا

 أوسأ ىف ىتح  ةدابإلل دبا ملستسن ملاننأ وه ىرظن ىف زاجنإ مهأ -ج
 انتيوهو انتناكمو انتفاقثو انقوقح نع عفادنو براحن انفقو دقف . تاعاسلا
 نكي ملف ءانعم هللا نأ دقتعن نحن . صربق ةلود سيسأت ىف نيكراشمك
 ثدح امك ءانفلاو مالستسالا وهو الأ لمألاو برحلا نع دحاو ليدب الإ انمامأ

 قرغلا ىلع اوريبجأ ثيح . تيرك ةريزجب ملسم 80,٠0٠٠ ل م ماع
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 ذلل ادح انعضو اهدحو ايكرت ةدعاسمبو . تيرك نم رارفلا وأ رحبلا ىف
 نأو لامشلا ىف عمجتن نأ ىلع ىكرتلا ريرحتلا شيج اندعاس دقف . زيمتلاو
 ةسرامم انيلع « نوركني نوينانويلا ناك دقف . لقتسم ىداصتقا طاشن ىف أدبن
 "٠ داوم ىلع ىتح اونئميهو ؛ ءىناوملا ىلع اورطيس ثيح «, ىداستقالا طاشنلا

 ةعطاقم انيلع نوضرفي نآلاو تاونس رشع ةدمل اهنم انومرحو . ءانيلا

 خلإ . . . ةيداصتقإ

 اهرايثتسإل ةيبنجألا لاومالا سوؤر بذحل كتموكح رود وه ام - س
 ؟ راثتسالا عجشت ىتلا تازيمملاو تاليهستلا : ةيلامشلا صربقب

 ىفعي نوناق نس مث . ةحايسلاو ةعانصلا عيجشت ليبس ىف دج
 تاليهستلا ضعب نع الضف . تاونس عبس ةدمل بئارضلا عفد نم رمثتسملا

 ءاش نإ نسحألا ىلإ دالبلا ىف عضولا كرحتيسو . لامعألا لاجرل ىرخألا
 اريبك اعيجشت لكشي امم . ايلاردف اندحتإ وأ ةلقتسم ةلود انحبصأ ءاوس . هللا

 ءانيم انيدلو ىمالسإلا ملاعلا زكرم نحنف .برعلا لامعألا لاجرل
 هسعدتو هعجشت ةموكحلاو علسلا عيزوت ىف مدختسُي ىذلاو رح ا « اتسوجامف »
 ' . خلإ ... ةنكمملا تاليهستلا ةفاك ميدقتل دادعتسإ ىلعو

 ىوتسم عفرل ىبرعلا لاملا مادختساو رامثتسا ىصخشلا ىروصت ىف نإ
 ةيبلغألا ) نيملسملا ريهامج اهب ىتلاو « ةريقفلا ةيمالسإلا لودلا ةشيعم

 اهتاجتنم ءارش ىلع لابقإلا الثم اهنكمي ىتح اهتايداصتقإ ميعدت فدهب ( ةملسملا
 نيب تاقالعلل هميعدت نع الضف  ةيهافرلا ىف مهسي امم . ضعبلا اهضعب

 ةيبروألا قوسلا لمعت الثم نماضتلاو جامدنالا قيرط ىلع هنادلب

 ٠ . خلإ . . . ةكرتشملا

 اهدعب دوعنل ( ق 70 ) صربق رمع ىف طاقنلا زربأ ةلاجع ىلع هذه تناك

 بهذو عورشملا ديأو ةركفلا عجش ىذلا لوجيدل افلخ وديبموي ءىبجم ىلإ
 كاذنآ صربق سيئر سويراكم فقسألا ةلباقمل ىسنرفلا دفوملا « نارفولرايب »

 د



 : نينثإ نيببسل بيحرت اميأ سويراكم هب بحرف عورشملا هيلع ضرعو
 . ةقطنملا ىف ىناطيربلا مالعإلا ديحي دق ىسنرفلا مالعإلا نأل : لوألا
 نم هب ساب ال الام ردي ةريزجلا ىف ثبلا ةزهجأ بيصنت نأل : ناثلاو

 ىلع ةوطخ نم كلذ ىلإ امو نيينفلا ليغشتو ةجوملا راجيإو ناكملا راجيإ ثيح
 . ىداصتقالا لماعلا شاعنإ قيرط

 ةرازول ةعبات 0 نأ ىلع ( سيراب انه ) اهتنناو اسنرف ناسلب ا

 . ةيسنرفلا ةيجراخلا

 ىتح قافتالا ىلع نيلوثسملا علطيل سيراب ىلإ نارفولرايب داع نأ امو
 ةريزجلا ىلإ ةدوعلل هوعدت صربق ةمصاع ايسوقين نم ةلجاع ةيقرب ةتءاج
 . ؟؟ !! قافتالا ضرتعت ةأجافم ببسب

 : ويدارلا خيرات ىف ةيمالعإ ةيفحص ةليح مظعأ

 ايف اوهبنت هيراشتسم نوكل . سويراكم هلباقف ًاروف *نارفول رايب داع

 ١١ ىف اهالقتسا اهوطعأو صربق اورداغ امدنع نيناطيربلا نأ ىلإ دعب

 اهيضارأ ىف بصنت الأ اوطرتشا اهيف اهيلع اوطرتشإ « م 1495١0 سطسغا
 ىربك ةلود اسنرف نأ اميو م 1444 ماع ىتح كلذو ىربك ةلود ىأل ثب ةزهجأ

 . اهيضارأ نم ثبلا قح اهحنمت نأ صربقل قحي الف

 افك برضي سميراب ىلإ داعو ربخلا اذهل ىبسنرفلا بودنملا دي ف طقسأ

 نييسنرفلا دنع لاقي ابك ايناطيرب ىأ «نويبلا ٠ ةركايلل موللا ليكيو . فكب
 ريبك لدج دعبو . بدألا ىف ةديصقلا ةغل وأ رعشلا ةغلب ارتلكنا ىه نويبلاو

 اوحرتقإ . قئاعلا اذه ىلع بلغتلا ةيقكما لوح ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو ىف

 . لوجيد سيئرلا راشتسم 9

 ال



 . لحلا

 : ولراك تنوم ويدار ةأشن ىف ىرصملا رودلا
 ىف تقرب ةركف ناك ذنم ولراك تنوم ويدار ةأشن ايوس انعبتت دق انك اذإ

 جروج سيئرلا هفلس اهم عنتقاو . لوجيد لراش ىسنرفلا سميئرلا سأر

 نأب «٠ صربق بناج نم ةركفلا مده داك ىذلا قئاعلا ىلع اوبلغتف ؛ وديبموب
 اوزفقي ىتح « سيراب انه » نم الدب «ولراك تنوم ويدار  ةعاذإلا مسا حبصأ

 ةيصربق ىضارأ ىلع ىربك ةلود ىأل ثب ةزهجأ ىأ ةماقإ مدع طرش قوف نم
 صدربقل ةيزيلجنإلا لالقتسالا ةدهاعم دونب صنت امك . م 1444 ماع ىتح
 ةرامإ ءازجأ دحأ ىهو .ولراك تنوم مسا اهل اوراتخاف . م١147 ماع
 زواجتت ال اهلك ةرامإلا ةحاسمو  باتكلا ةيادب ىف انرشأ امك  عبرألا وكانوم

 قيقحتلا ىلإ اهلصوأ ىرحم ىف ةركفلا تراس مث . عبرملا دحاولا ليمل
 اسدنهم اوراتخإ امبرو ةجوملا عونو صربق وهو ةطحملا عقوم اوراتخاف . ىلعفلا
 كلذ دعب ىقبي نكلو . بوانتلاب اهقالغاو ةطحملا حتف ىلع المعيل نينثا وأ
 ددعو اهلكشو اهعون « مدقتس ىتلا ةحاملا . موهفملاو عومسملا ىنملا دوجولا

 كلذ لك نم مهألاو ؟ قلغت اذاميو ؟ حتفت اذامب . لاسرإلا تاعاس
 دق انك اذإف ؟ ؟ ذيفنتلاب موقيس نمو ؟ اذاملو ؟ اوراتخا ىوتحم ىأ . ىوتحملا
 بناجلا ذفن فيك انمامأ ىقبيف ولراك تنوم ويدار هأشن خيرات نم ضعبب انمملأ
 . ؟؟ اذالو «50ه36 مرزفلا » رايتخإ متو ىنفلا

 ناحتما زاتجأ نأ لبق ىتحو ةطحملا هذه ىف ىلمع لالخ نم هنأ عقاولاو

 ءانس ةيعاذإلا نع لاؤسلا ةرثك حاحلبو ةوقب ىرظن تفل . لوألا لوبقلا
 مل ىنأل مدنلا نم ليلق ريغ ءىشب هيف ترعش ىذلا تقولا ءاج ىتح روصنم
 اهرابخأ نم اضعب امبرو « ةيلمعلا اهرابخأ ىلع فرعتأ نأ لواحأ
 ىتلا انأ ىنكلو . اهنع لاؤسلا تفخي مل تلمع نأ دعبو . ةيصخشلا
 مايأ 5 اهعم مهمايأ نع نوكحي . اهوح لاقي ام لك نع عمسلا فهرأ تأدب
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 بلق نم الدب ولراك تنوم ىمسملا ءزجلا ىو وكانوم ةرامإ ىف ويدارلا ناك
 ىف انيقتلاو اريصق الهس اهيلا ىقيرط ناكو خلإ . . . و . . و . . نآلا سيراب

 . "١1 مقرلاب لؤافتلا ةريثك انأو م 84 / 8/ “١ موي ةرهاقلا ةعاذإ ىف اهبتكم
 هيإ ١ ىلقع لك لتحت تناك ةدحاو ةرابع لب ةنيعم ةلثسأ ىنهذ ىف نكي مل

 تعمس ىتح ةرابعلا هذهم قطنأ تدك ام ىنكلو « ؟ ءانس ةذاتسأ اي ةياكحلا

  ملكتت ىهو اهعجارأ تنك ىتلا قئاقحلاو ةخرؤملا تامولعملا نم اليس
 ىلع درلا ىف ىنع تلغاشتو . . . . اهمالك قدص دكؤتو  ىسفن نيبو ىيب
 ةعاذإل ةريدم اهنييعت ىلع ىضم نكي / تقولا كلذ ىفف . اهراوجب فتاهلا
 ىلع ةددحم ةلئسأ عضأ تنك ةعرسبو ةدودعم عيباسأ نم رثكأ طسوألا قرشلا

 5 ىمامأ تاقرو

 عبارلا ىف ديدحتلا هجو ىلعو ليربا رهش ىف روصنم ءانس هديسلا تناك
 ةريصقلا ةجوملاب هجوي ىذلا سيراب ويدار ىف لمعت م 1417/١ ماع هنم رشع

 اك عمست . صخألا ىلع ايقيرفأ لاهش ىف ىبرعلا برغملل ةيبرعلا ةغللابو
 اهمسا ةديدج ةعاذإ لمع ىونت ةيسنرفلا ةموكحلا نأ ,اهريغ عمسي
 ويدار ىسنرفلا ويدارلا نأ ىردت نكت ملو . وكانوم ةرامإ اهرقمو ولراك تنوم
 قويدارلا اذه سيئر لباقت نأ اهيلع نأو . كانه لمعلل اهحشر دق سيراب
 هنمو . ةديدع ارومأ هعم شقانتل 1قعان7ج08 نوجروأ ويسم تقولا كلذ
 ىف ىسنرفلا ناريطلا ىف مدخي وهو « ةيلحم ةعاذإ أشنأ نأ هل قبس هنأ تفرع
 ةعاذإلا لكيه نوك نآلا هنإو . ةيوجلا تاوقلل ةعبات ةريغص ةعاذإ ايقيرفإ
 3هه2 لافيش ويسم وه جماربلا ريدم ةفص هل رخآ ليمز هعمو « ةديدجلا
 هينورب هليسلا ىهو ةيرادإو ةيلام ةريدم اضيأو 1ةةد2غ طقسا
 . ةعيذمك اهوراتخإ مهنأو , معدنع5

 اذهب » ايندلا ىف ةعاذإ ماقت نأ نكمي هنأ روصنم ءانس ةديسلا روصتت م

 نأ 11م عدم نوجروأ ديسلا اهمهفأو . اهوق دح ىلع « طقف رشبلا نم ددعلا

 ةعاذإلل سيل هنإو . دحاولا مويلا ىف طقف تاعاس عبرأ نوكتس لاسرإلا ةدم

 عيذي ىذلا ولراك تنوم ويدار نم نوذخأيس امنإ لقتسم ىنبم ةديدجلا
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 سدنهملاو ثبلل ويدوتسا نوذخأيس «.اهسفن ولراك تنوم ةدلب ىف ةيسنرفلاب
 سفن ىف نوكتس ةماقإلا نأو ولراك تنوم مألا ويدارلا نم دحاو اضيأ ىنفلا
 ةلاح ىف هنإو كلذك مألا ويدارلل ةيقيس ةيقيسوملا ةبتكملا نومذختسيس مهنأو « ةدلبلا
 وهو « ىبروألا جمانربلا ف لمعي ناك ىرصم عيذم لصيس ,. هعم اهقافتا

 هتجوز لمعتو ءاهعم وه لمعيل زيرام ةديسلا هتجوزو مينغ ىدحم ديسلا
 نع عمس هنكلو . ريثكلا ىبرعلا قوذلا نع فرعي ال هنأ فاضأو . ةدعاسم

 ىف طسوألا قرشلا ةعاذإ نم ةيعاذإ الصأ اهنأ فرعو روصنم ءانس ةديسلا

 ةلماك لاسرالا ةمهم اهل كرتيس اذهلف . ًاضيأ بيردت ةرتف ىضقتو . ةرهاقلا

 « ةفلتخم تايسنج نمو ىبرعلا ملاعلا نم نيعيذمب ةناعتسالا اهيلع حرتق .رتقإ نإو

 نأل كلذو « تاجهللا فالتخال ًايدافت قرشلا نم اونوكي نأل اذبحم ناك ناو
 تلمع ةياديلا ىفف . فيعض اهاسرإ صربق ىف ةدوجوملاو ةديدجلا ةطحملا

 طقف لحاوسلا ىطغتس اهنأ ىنعي اذهو ٠ صربق نم طاو وليك ٠١ ةوقب

 نوعيذملا نوكي نأ بولطملا نذإف . ةيردنكسالا امبرو نانبلو ايروسو ندرألل
 مل ىل ةبسنلاب ةقيقح ةَقيِق ةقيقح ضرعلا ١» روصنم ءانس ةديسلا لوقتو ةقطنملا هذه نم

 . ولراك تنوم ىف ىل لاقف ؟ شيعأس ن نيأو .هتلأس ىنأل « ىنعم ىأ هل نكي

 هنإ ىل لاقف ! ىه نيأ فرعأ نكا مل ننآل ؟ هذه ولراك تنوم نيأو : تلقف

 ىسنرف كنرف 50٠0 ىبترم نأو ٠ سيراب ويدار ىف عطقلاب لمعأ ىنأب فرعي
 لباق ةنس دقعو طقف كنرف 70٠١ بترمك ىنيطعيس هنأ الإ ١41/١ ماع
 ليوا! احا ان معمل روصنم ءانس ةديسلا لوقتو « ديدجتلل
 : هل تلاقف + اذلل 1 هلل لصحأ ام فيت بترطوا ١ نسيراب نم رثكب لثأ

 لع حرتقت اذه مغرو ىلخد ردق ملعتو سيراب ويدار ىف لمعأ ىننأ فرعت تنأ
 ؟؟ كنرف 7٠٠١ ىأ امامت فصنلا

 معن : لاقف

 ! ؟ اذال : تلق

 مكف . ةايحلا ىف ةفسلف ىل قباس رايطك انأو نسلا ةريغص كنأل : لاق
 . ةديدج ةعاذإ ءىشني نأ ةصرف هل نأت ايندلا هذه ىف نييمالعإلا نم دحاو
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 نل ىنأل . اهيف رارقلا ةبحاص تنأ ةعاذإ . كريغ توص اهيف سيل ةعاذإ
 نيراتختس تنأ طسوألا قرشلا ىعمتسم قوذ فرعأ ال ىنأل اهيف لخدتأ

 نييمالعإلا نم ريثكل رركتت ال ةرماغم هذهف ىلاتلابو 6 مهيبردتسو نيفظوملا

 حاجنلا امإ ةجيتنلا نوكتس اهب نيموقت ةرماغم ىأو ةريغص كل تلق اك تنأ

 ةيرث اهتاذ دح ىف ةرماغملاو لشفلا وأ . تدفتسأ دق نينوكت ةلاحلا هذه ىو
 . « ةبرجتلا تلمع كنأ ىواسيب اهيف لشفلا نأ ىتح ةريبك ةجردب

 لوئسملاو « هجولا ةكحاض لوطلا ةعرلف ءارمسلا ةيرصملا ةباشلا كردتو

 هنأ كردت ىرصملا ركفلا ىلع ديدج امبرو عطاق ىنعمب اهيلع ضرعي ىسنرفلا

 هذه نمث » : روصنم ءانس انل ل لوقتو رارقلا ذاختإ ةيلوئسم اهدحو اهلمحي

 ىنلعجي هنأ ترعش دقل نييترملا نيب قرفلا 3 ىبنرف كنرف ؟ه٠٠ لا ةرماغملا

 هنأ مغر . ريكفتلا اذهب ترهبنإ دقل . اريثك رركتت ال ةبرجت ىئاطعإ نمث عفدأ

 مغر دارأ امك ذغلل ةلهملا هنم تبلطو « ةبرغلا ىف ةايحلل اريغص لخد لثميس

 . «ضرعلا لوبق تررق دق تنك ىننأ

 موي ديدحتلابو قافتالا نم مايأ ةرشع دعب روصنم ءانس ةديسلا ترفاسو
 دقف دحاو عوبسأ الإ ولراك تنوم ويدار لاسرإ ءدذب ىلع قبي و ليربا <32:

 . ١91/١ ويام لوأ لاسرإلا أدبي نأ ررقت

 0 سميراب ويدار قى روصنم ءانس ل ءانثأ هنأ انه ركذن نأ دبالو

 ةطحم نم اهثبل طئارش ىلع نيتعاس ةدم *ىومح مايه اهتليمزو ًايموي ءىبعت
 , دعب اميف رولبتيو لكشلا لمتكي نأ لبقو . سيراب ويدار باسحل صربق
 1 ء« صربق ةطحم هطقتلتو ولراك تنوم نم ثبي « لقتسم ويدار ةئيه

 ايروس ىف ةماعلا ةيوناثلا ىلع اهوصح دعب سيراب ىلإ تءاج بلح نم ةيروس ىومح مايه ©
 مث سيراب ويدار ىف تلمعو سيراب تاعماج ىدحإ ىف اهتسارد لمكت نأ ساسأ ىلع
 تاعيذم بحأ مايه ةعيذملا ربتعتو سيراب ىلإ هلاقتنإ دعب ولراك تنوم ويدار ىف تلمع

 . ةبطاق طسوألا قرشلا ىف ويدارلا ىعمتسم بولق ىلإ نيبرقأو ويدارلا
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 هزهجأ عضو ىف ًاقباس انفرع امك اوحجن نأ دعب طسوألا قرشلا ىلإ تاراشإلا

 . ةريغصو ةدياحم ةدلبك صربق ىف ثبلا

 ةعاذإ نحن . طئارشلا هذه ىلع لوقن انك ١ روصنم ءانس انل لوقتو

 ءاجر ؟ لاسرإلا كلصي لهو عمتسم ا ىقيدص حوضوب انعمست له ةديدج

 ىناغألا نم دبال ًاعبطو ًادج ايئادب ائيش . صربق ناونع ىلع انل ثعبت نأ

 . « طئارشلا هذه ىلع عمتسملا نذأ بذجل ةيكيرمإلاو ةيسنرفلا

 طئارشلا هذه ىف لماعتت تناك روصنم ءانس ةديسلا نأ انه ظحالنو

 زاهج نوكتس صربق نأب اهنهذ ىف لكشلا لمتكي نأ نود ىومح مايه اهتليمزو
 ةسائرب ىسنرفلا قيرفلا لصوت امك ولراك تنوم نم ثبلا لبقتسي لاسرإلل
 ىلإ « ديكأ مزعو ةقثب روصنم ءانس بهذتو . كلذ ىلإ نارفولريب راشتسملا
 مهللإ ءىش لك نم ةيلاخ اليف اورجأتسا مهن أ دجتل ولراك تنوم ةيرق

 ثسي ىذلا ولراك تنوم ويدار نم اهعقوم ف ا ةبيرقو ةيضرألا طاسب الإ

 تاناوطسالا رضحتو ةدودعم قئاقد ىف ةفاسملا عطقت تناكف . ةيسنرفلاب
 5 ةدعاسم نود ةدحاو لك نمز بسحتو « اهيلإ عمتستل ةيضرألا ىلع سلجتو

 ةعاس لك ةيبرعلاب ءابنالل زجوم كانه نوكيس هنأ الإ . اهدنع تاييلعت نم ام
 0.12.17 ةيسنرفلا نويزفيلتلاو ةعاذإلا ةطحم ىلإ اهدنع نم طخلا هيف حتفتس

 اهعقوم نم لاسرإلل دوعت مث ةيبرعلاب زجوملا سيراب ويدار نم ىفحص اهيطعيف
 ةعاذإ اهلك ىتبرجت ؟ لعفأس اذام ىدحو انأ » روصنم ءانس 0

 دعبو ىسنرفلا نويزفيلتلاو ةعاذإلا ىف بيردتلل اهنم تيتأ ىتلا طسوألا قرشلا
 نم طئارش ىلع هئبعأ تنكام لوحأ له . سيراب ةعاذإ ىف لمعلا كلذ

 وه ام ؟ انه ويدوتسالا لخاد نم 1آءفلع فيال ىلإ صربق نم ثبتل سيراب

 نأ ليختأ نأ وهو طيطختلا اذه الإ ليوط ريكفت دعب ىمامأ نكي ملو ؟ لحلا
 ىلإ لوصولا لواحأ نأ ىلع . *بابشلل ةعاذإ نوكيس ولراك تنوم ويدار

 .م 1954 ماع رصم ىف تأشنأ طسوألا قرشلا ةعاذإ ©
 ع ماع ىف الإ رصم . م ١948/0 ماع ىف الإ رصم ىف دعب تأشنأ دق ةضايرلاو بابشلا ةعاذإ نككت مل عبطلابو ©

 ماب  سيلاوك



 لكشب اهرابتعا ىف ىرخألا تاعاذإلا ةداع مهعضت ال نيعمتسملا نم ةيعون
 قرشلا ةعاذإ ىف ىلمع ءانثأ ىنأل « عارف نم ايتآ ىرايتخإ نكي ملو ىوق
 ناكف ةنس نيرشعلا تحتل جمارب اضيأو لافطألل جمانرب مدقأ تنك طسوألا
 . «نيعمتسملا نم ةيعونلا هذه ةبطاخم ىف ةسرمتم ىننأ ىروعش

 هلاصيإ ديرت ىركف ىوتحم اهبناوج ضعب نم ةعيذملا تناك اذإو
 . ًادج ةماه ةريخألا ةطقنلاو .ريبك دح ىلإ ةزيمم ةقيرط عم نيعمتسملل

 نأ اهيلع مالكلاب رمآلا رزلا ىلع طغضلا درجمب ءامص ةلآ تسيل ةعيذملاف

 قرافلا ىه ءادألا ةقيرطف ىرخأ نع ةعيذم تزيمت ام الإو ال عبطلاب . ملكتت

 ىه روصنم ءانس ءادأ ةقيرط تناك دقو . ادحاو مالكلا ىوتحم ناك ول ىتح

 ريبك مهف اهيف ةقيرط . 178854 20016806 فدهتسملا عمتسملا بجعأ ام

 ىم ىف. ىب لا ىف هعمسي امع فلتخملا ءىثلا اهدجوف اهيعمتسم راهعأل

 سيراب ويدار نع ىتح وأ . 77016 06 ه2061102 اكيرمأ توص وأ 6
 ةيبرعلا ةغلاب عيذأ سميراب ويدار ىف تنك دقل ١» روصنم ءانس لوقتو

 ليكشتلا ىف ديحولا أطخلاو اهب ةريصقلا ةجوملا ىف نيكسمتم اوناك . ىحصفلا
 ىرصملاب عيذأ نأ تررق ىنكلو . اهدعب رهش هدمل امبر ةلءاسملا بجوتسي ناك
 قرشلا ةعاذإ بولسأ ىبولسأ نوكيسو « نوفركيملا مامأ هتفاركلا علخأ نأو
 . « ةيسنرف ضرأ نم ةقلطنم ىنأل اضيأ ةفخ رثكأو طسوالا

 ًارهظ ةدحاولا ةعاسلا تناك » ةلقتسم ةعاذإك حاتتفألا موي ًاعيرس ءاجو
 . اسنرف ىف 11 هيجوملا ذيع قفاوي مويلا اذه ناكو مم 1١/!١941ويام١ موي

 ىعمو ويدوتسالا ىلإ تبهذو . ءاضيب ةدرو هلباقي نم ىدهي ناسنإ لك اهيفو
 . ىراظتنإ ىف قولخم دجوي الو ةطحم حاتتفإ . تاعاس عبرأ ىفكت تاناوطسا
 ىسنرفلا ولراك تنوم ويدار نم متهب دحأ نكي ملف . ىسنرفلا ىنفلا الإ مهللا

 عيذتو . ةيبرعلاب اهنإ مث عراش ىف عيذت اهنأك تاو وليك ٠١ اهتوق ةعاذإك انب
 ةرادإ سلجم سيئر لصو قئاقد ةرشعب لاسرإلا دعوم لبق نكلو ! ! برعلل

 ناكو وكانوم ةرامإ ف اضيأ ديربلا ريزو ناكو « ىسنرفلا ولراك تنوم ويدار

 7140251ءانك نوجروأ ويسمو . 78408516ا5 531320160 وتيمالس ويسم همسا
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 عبطلاب مهعمو نآلا حتتفيس ىذلا ىبرعلا ولراك تنوم ويدار ريدم ع8

 ديع ةدرو مهنم دحاو لك ىناطعأ أدبن نأ لبقو . ىسنرفلا توصلا سدنهم
 ةطحملل زيمملا ىموقلا نحللا ناك ةددحملا ةيناثلا فو . 84اعان66 هبجوملا
 تنك . ويام لوأ ىف لاسرإلا ءدب نلعي 119 مدصسع 7126023] 11026عققوانع
 اذه ءاشنإ نم دصقلا اهيف تلق ةريصق ةمدقم تزهج دقو رتوتلا ةمق ىف
 فتاحلا مقر تيطعأو تيتأ نيأ نمو انأ نمو فدهتسملا روهمجلاو ويدارلا

 ةعاذإ ىف ىرود ىل ناك امو ..... ةلسارملا تبلطو ديربلا قودنص مقرو
 مامز كالتما ىلع قردق تناكف سيراب ىف لمعا نأ لبق طسوألا قرشلا

 رزجاحلا فلخ نم ىنفلا عم لماعت ىف ىل ةلماك ويدوتسالا ىف ةطلسلا

 عون هيدل سدنهملا نأ ترعش نأل ةطلسلا هذهب ىماحإ داز دقو . ىجاجزلا
 امامت ةددحم تنكف !! لاغدألا نم ةعيذم عم لماعتيس هنأب ةقبسملا ةعانقلا نم
 خلا . . . ملكت ال طق ةيفلخ اهلعجي ىتمو ىقيسوملاب دعصي ىتم قاراشإ ىف
 ويدار ةرادإ سلجم سيئرو ريزولا لوخدب تئجوف ناغألا ىدحإ ىو
 سيئرو 340ه516انع 5ةلقضتنن0 ونيمالس ويسم ىبنرفلا ولراك تنوم
 ةرارحب ىنآنهب 7408351ءال5 11ءان2ع0م8 نوجروأ ويسم ةيبرعلاب ولراك تنوم
 : تلقف ولعو ةعفر هيف كءادأ نأ ىنعمبا/هانك 665 عمهمنءاتكع : لوقيو

 تاراشإلا كئاطعإ ةقيرط نم :لاقف ةيبرعلا مهفتال تنأ نكلو

 تاعاس عبرألا ترمو العف ويدوتسالا تكلم ىننأ ترعش اهدعب . سدنهملل

 . «هجو لمكأ ىلع

 وأ ةمولعم لك ىلإ تافتلالاو طاقتلالا عيرس هعبطب ىعاذإلا ناك اذإو

 + ةعابس دعب ةعاس لب موي دعب اموي تيصخش عضنيل ةريغص تناك ولو ربخ

 زيرامو « مينغ ىدجمو 20 روصنم ءانس دصقأ ددج نيلماعك مهدوجو نإف

 ديلا عباصأ ىلع نودعي نآلا اوحبصأ دقو ًاثيدح شنت ةعاذإ ىف هتجوز
 ناك « ىمنرفلا ولراك تنوم ويدار ىف نولمعي ام )» مهئالمز راوجب ةدحاولا

 .مهب قيصللا مهدجاوتل تاراهم اوبستكاو هنم اوملعت ىذلا كحملا وه اذه

 موي حاجن نع اوعمس نأ دعب نويسنرفلا نويعاذالا مايتهالا مهداب دقو

 و



 ولراك تنوم ةعاذإ لخاد ًايموي شيعأ نأ  روصنم ءانس انل لوقتو . حاتتفألا
 ناكف . اسنرف ىف ادج ةروطتملا ةيراجتلا تاعاذإلا نم العف ىهو ةيسنرفلا
 طقف ةطاسبلا سملأ ملف اهنم اعيمج انملعت ىتلا ةيقيقحلا ةسردملا وه عضولا اذه
 ةيصخشلا تابثإو مدلا ةفخ اضيأ تدجو امن . انتعاذإ ف اهوازن ىتلا

 عم رزهي نأ عيطتسي ىنعي « ةرتفلا كلام وه عيذملا نأ ىنعمب 3 عيذملا ةيموجنو

 ةرضاح تنك موي ىف هنأ ركذأو 3 ءاوهلا ىلع هليمز ىف بلقم لمعي ٠» عمتسملا

 ريلدنيسا درانرب ويسم كانه ناكو « ىمنرفلا ولراك تنوم ويدار ىف رابخأ ة _

 داج هنأ ىنعمب . ريرحت سيئر بئان ناكو 740251ان5 265234 65
 ويسم ناكو مرتحم ًاضيأ وهو 110151اتك ال765 فيا ويسم عيذملا مسا مرتحمو
 « هيدي نيب بياب كسمي 740851ءانت 8613350 50620165 ريلدنيس ادرانرب
 نم اهلعشأ « ةرشنلا ىفحصلا اهنم أرقي ىتلا ةقرولا لعشأ نأ الإ هنم ناك امف
 ىقاب لجتريو ةلعتشملا ةقرولاب ىقلي مث ةعرسب ربخلا أرقي عيذملا ناكف اهلفسأ
 ىف هنع انعمس ام انرمع . ةهاكفلا نموجب انرعشف . ةرشابم ءاوحلا ىلع ربخلا
 انبرج نم لوأو ًاعيمج اناوهتسإ لكشلا اذهو !! ةيرصملا وأ ةيبرعلا تاعاذإلا
 بوقعي ناسغ وه سفنلا ملع ىف روتكدو ىنانبل عيذم ناك بلاقملا هذه هيف
 نييعاذإ اوسيل سانأب ةناعتسالا 516118098 نوجروأ ويسم رظن ةهجو تناك

 مث . ةعاذإلاو عيذملل ىديلقتلا لكشلا نع دعتبن ىتح مهبيردتب موقنو الصأ
 . ىروس وهو *رديح رايهم مث سيراب ىف نيطسلف وهو صقرم انحب انل اوتأ
 ىرصملا مينغ ىدحم ىلإ ةفاضإلاب . لاسرإلا ةيادب نم رهشأ ةتس ىلاوح دعب
 ةدعاسم زيرامو ىدجمل دعاسمك *مينغ ىدمح هقيقشو زيرام ةيرصملا هتجوزو
 ناتعاسلا امئاد كانه ناك ةيمويلا تاعاس عبرألا ثب أدبي نأ لبقو . ىل

 امهب ةطحملا حتتفتو سيراب نم اهدحو ىومح مايه امهلجست ىتلا ناتبلعملا
 عبرأ ولراك تنوم نم ثبلا داعيو لاسرإلا فقوتي مث صربق نم احابص
 . « ىرخأ تاعاس

 . رديح ليبن مسا تحت ىل ليمزك هتفرع ىذلا ©
 . لوب نوج ىلإ عمسا لوح نأ دعب ىل ليمزك هتفرع ىذلا *
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 : ديدجلا رولراك تنوم ويدار لكشو ربوتكأ تبرح

 زاتجت ىهو نآلا ىلإ ًاعتمو 5 اتقو تضمأ دق روصنم ءانس تناك اذإو

 ةيناثلا ةرمللو اهنأ الإ  ةيبرعلاب ولراك تنوم ةطحم ىف ةردانلاو ةيرثلا اهتبرجت
 ةلماك اهيف ةيلوثسملا لمحتتو اضيأ ةدرفنم اهتارارق بعصأ ذختتل تقولا نيحي
 ثيح « ولراك تنوم نم ة ةبيرق ةدلب لإ 2 نوجروأ ويسم رفاس دقف

 تيقوتب ًارهظ ةيناثلا أدبي انلاسرإ » روصنم ءانس انل لوقتو هترسأ 0

 * ىفحصب تئجوفف ةعاس ىملاوحب ةرتفلا ةيادب لبق تلصو دق تنك شتن

 - : ىل لوقي ا
 ليئارسا متمجاه دقل كدلب ىف برح كانه ءانس

 هكا مف ..و ىنلطعت الو مكبلاقم فرعأ انأ ةرب جرخأ ىشما

 ناك ول امك ملاعلا اذه ىف لمعأ فصنو ةنس ىل ىقب دقف عبطعلاب هقدصأ ل

 زركتلا ىلع نم ةقرو ىل دشو اعفدنم جرخ هنأ الإ لافطأ لافطأ لافطأ ملاع

 اننإ . ةقيقحلا تفرعو ةقيقد رشع ةعبسو ةيناثلا ةعاسلا تناك . بيرقلا

 نم ءالمزلا ىقاب تبلط روفلا ىلع . كلذك ايروسو العف ليئارسا براحن
 ىف ةقباسلا براجتلا ىف ؟ لعفأ اذام ركفأ تنك اورضح نأ ىلإ زيرام ةدعاسملا
 رضحأ نيأ نم نكل ميركلا نآرقلا عيذت ةعاذإلا تدجو م 1471 ماع

 دقل ميركلا نآرقلاب ولراك تنوم ويدار حاتتفإ نكي ملف ؟ نآلا نآرق طئارش
 كا نأ نع لالقتسا ١ : 11605808 نءجروأ ويسم اهموي ىل لاق
 ىتلا ةيمسرلا اسنرف ةعاذإو نآرقلاب أدبي ءىش لك نإ نودوعتم متنأو ةملسمك ةملسمك

 امأ . ةريصقلا ةجوملا ىلع نآرقلاب مكيلا هجوملا اهاسرإ حتفت سيراب ويدار ىه

 ًاضيأ ىسنرف طباضك انأو . قفانم ىف 119م00516 نوكا نأ بحأ الف انأ
 قدصي نل ىبرعلا ملاعلا نأل . اهئاكذب فختسأ الو . بوعشلا ةزع ىنمهم

 ةهجو تمرتحإ ىلاتلاب انأو روصنم ءانس لوقتو « !! ولراك تنوم نم نآرقلا

 زجوملا ىئاطعإل سيراب ىلع لاسرإلا حتفأل دعب نحي مل تقولا ناك . هرظن

 ذي



 رمي نأ ديرأ ال هسفن تقولا ىفو فرظلا اذهل نآرقلا مهنم بلطأ نأ لواحأو

 اك ةفيفخلا ىناغألاب عيضي تقولا اذه , زجوملا دعوم نيحي نأ ىلإ ليوط تقو
 ىف ةرفوتم هذهو تاشرام لكش ىف ىقيسوم عضأ نأ ىرارق ناكف عبتم وه
 مايق ربخ تمجرت ةرشابم ءاوهملا ىلعو . ىسنرفلا ولراك تنوم ويدار ةبتكم
 رتوت ةلاح ىف تنك . ىبسنرفلا ىليمز ىل اهاطعأ ىتلا زركتلا ةقرو نم برحلا

 نوجروأ ويسم ىلع رثعن لو ىدحو انأو ةيلوئسم ابنأل نيديدش فوحخو
 سفن ىفو أطخ رابخأ ءابنألا تالاكو لقنت نأ زوجي الأ تركفو [1ءان2 عمد
 ىلع روثعلا لعجي ام . عوبسألا ةياهبن ةلطع ىف اننأ ىلإ ًاضيأ تهبنت تقولا
 مهمدقأ ىننأ امب ىل دبال ناكو ةبوعصلا غلاب ارمأ 11 نوجروأ ويسم

 ىذلاو ةيكيسالكلا وأ ةيركسعلا تاشراملا رارق ناكف . رارقلا ذختأ نأ ةربخ

 وكانام نم ةيسنرف ةقيدص ىقيسوملا نم ةيعونلا هذه راضحإ ىلع اندعاس
 ةدش نم ةيبرع ىلإ لوحتت نأ تداك 517328 اناقليس اهمسا ةبتكملا ةيلوئسمو
 هبقعي نأ دبال ناك لوألا رارقلا دعبو خلا . . ءابنألل انعبتتو انتفطو انسامح
 ناكو ”رعاشلا دمحم ىفحصلا ىلع درو سيراب ويدارب تلصتاف رارق نم رثكأ

 انع ةلصفنمو ةلقتسم ةطحمك مكرابخأ » زيجاوملا ديعاومب مزتلأ الأ هيأر نم
 ويدار نم ةعاس لك زيجاوملا دعوم ىلع مهريعتسن نحنف حيحص اذهو « امامت

 كل هيطعأ اننيب طخلا ىحتفت ربخ ىدل نوكي ام لك » ىلع حرتقإو سيراب

 ويدار ىف ةيبرعلا رابخألا سيئر لفون ناوطنا ذاتسألا ملكأ نأ تبلطف « اروف

 مل هنأ الإ . رابخألا ةيمهأ ملعيو *ىفحص وهو رمألا هيلع تضرعو . سيراب
 ويدار ةسايس ىف لخدت ريتعيس هنأل حارتقالا اذه انيلع حرتقي نأ عيطتسي

 هللا » ةرابع الإ هنم عمسأ ملف ةلقتسم ةعاذإ ىهو . ديدجلا ولراك تنوم

 نأ دعب ولراك تنوم ويدار ىف ةيرابخإلا ةرشنلا ىف لمعيو ةيسنجلا ىرصم : رعاشلا دمحم ©

 . عيذمك ةلماكلا ةيفرحلا ىلإ ةفاضإلاب زيمم ءادأ هلو سيراب ىلإ هرقم لغتنا

 ولراك تنوم ويدار ىف مهنومسي امك ىفحص ةملكب عيذملا ىمست روصنم ءانس ةديسلا نأ ظحال *

 . نألا ىلإو
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 در ىنلصو «رابخألا لوأب لوأ ىعيذن نأ دبال . ىكيمجي هللا 1 ىكيمحي

 دقل . تارتموليكلا فالآ هنع انلصفي ىذلا . رخآلا بناجلا ىلع رومألا لعف

 ىف ةيلوثسملاو . هنوديري ائيش تبلط ىننأ ءادعس سيراب ويدار ىف ًاعيمج اوناك
 لوقأو جماربلا عيمج ءاغلإ نلعأ ويدوتسالا تلخدو لع ةلماك تقولا سفن
 ىدلب ىف برحلاو اهومتدوعت ىتلا جماربلا مدقأ نأ عيطتسأ ال ةديدش ةنامأب »

 . « ندرأ وأ ىروس وأ ىرصم ءاوس ءادهشلا ءامد ليس أدب امبرو

 ؟ فيك امامت ولراك تنوم ويدار ريغ فيلراب طخ روبع
 لع اسنرف ىف 88 ماع نم رصم نع ةبيغتم روصنم ءانس ةديسلا تناك

 الف . سيراب نويزفيلتو ويدار ىف بيردتلل ةيسنرفلا ةموكحلا نم ةحنم ساسأ
 121نع2624 الئاق نسسسنرفلا نييفحصلا دحأ اهيلع لخد

 طخ اوربع نييرصملا نأ مهغلبأو راغصلا اهيأ الهم ىنعمب ]65 15

 ذخأف ؟ بيبا لت لخاد وه له ؟ فيلراب طخ ىنعي اذام فرعت نكت مل فيلراب

 0 ولراك تنوم ويدار ىف نيلماعلا ىلإ لقتنإ اهئالمز سامحو اهسامح
 اهعنصي ةرشنلاو . مهيلا لقتنإ رابخألل مهعبتتو ظقيلا مهراظتنإو مهتحرف
 ةبسنلاب اوناك دقل .ويدوتسالا لخاد نم اهتءارق ىلإ اهوأ نم ىفحصلا

 تاملكلا تجرخف . اوردي نأ نود العفو ًارثؤم الماع نييسنرفلا مهئالمزل
 ةيوقعم اروق اويغل دقل ترعلا وت ليملا نم ردق اهيف نييسنرفلا هاوفأ نم

 بوسحم ريغ رود هنكلو تقولا سفن ىف ًارصتنمو ةيضقلا هسمت رصنعك

 . عبطلاب

 صربق نم سيل ًاحابص ةسداسلا ىف ةطحملا لاسرإ أدب ىلاتلا مويلا ىفو
 ةيروس » اهنأآل مايه مهتقفاو عبطلابو ولراك تنرم نم امنإ هأبعملا مايه ةطرشأب
 احابص ةسداسلا مامت لاسرإلا أدب .روصنم ءانس لوق دح ىلع « ةمزتلم

 نأ ىلإ «زيجاوملا ديعاومب مازتلالا نود ةيلاوتملا ءابنألاو ةيركسعلا تاشراملاب

 مم



 ناك ًاينوفيلت 360هوزءانع 181ءانهعمد نوجروأ ويسم ىلع روثعلا ىف اوحجن

 ىقبي نأ مهنم بلطو ءىش لك مهنم ”عمسو ربوتكا نم عباسلا وه مويلا
 ويدار ىقب ىذلا لكشلا وه اذهو لصاوتب ٌءاسم ة رشاعلا ىتح لاسرإلا

 رابخألا سيئر لفون نوطنأ ديسلا ناك ةرتفلا هله ف . هب لمعي ولراك تنوم

 اوناك ىروس نوجو ىابرط داورو رعاشلا دمحم هعمو سيراب ويدار ىف
 ناكو . ديدج لك عمو « لوأب الوأ رابخألا نوطعي نيذلا برعلا نييفحصلا
 برعك مهل ةبسنلاب ربوتكأ ةكرعم نأل .ولعت نأو « ةربنلا رثأتت نأ ىعيبطلا نم

 ةيدايحلا نع ويدارلا لوحتي نأ ىعيبطلا نم ناكو . ةيصخشلا مهتكرعم

 نأ نكمملا نم نكي ملف . ةيبرع ةعاذإ هنأك ىدبو ام دح ىلإ ةيعوضوملاو
 تمدقتو : الثم ريغ سيراب ويدار ىف رابخألل سيئرك لفون ناوطنا لوقي
 قف ... قو ... ىف نآلا ىهو . فيراب طخ تربعو ةيرصملا تاوقلا

 ةيرصملا تاوقلا نأ ةقلطملا رداصملا ضعب معزتو : الثم اهلوقي نأ نكمي ال
 ناك دقف ةقثو ةيسامح ةربنب هؤالمزو وه اهوقي ناك امإ . . . فيراب طخ تطخت
 ةرشاعلا ىتح امئاق لاسرإلا لظو . هيلع رطيسيو حبكي نأ نم ىوقأ مهروعش

 هب لومعملا ماظنلا اذهو م 1117 هنس ربوتكا ١ موي نم شتنرج تيقوتب ءاسم

 تيقوتب ءاسم ةرشاعلا ىلإ سشتنرج تيقوتب احابص ةسماخلا نم نآلا ىلإ

 ه8.

 . سير

 ؟ولراك تنوس ويدار ىف ةمزألا ةيادب
 ةيبرعلا لودلا ةعماج نم لوألا تايقرب ثالث لوصوب تأدب ةمزألا هذه

 ويدار ىبحن نحن » هتايوتحم ضعب نمو . هيف مهركشت نييسنرفلا نيلوئسملل
 ناكو . « برع بعشك انتيضقل ىعوضوملا جرطلا ىلع هركشنو ولراك تنوم

 نم جاجتحإ لصو ًاضيأ تقولا سفن ةن ىف هنأل « ةمزأ ةيادبب رذني سرج لوأ

 ريثأت سفن ىدؤت لاصتا ةليسوك نوفيلتلا ةرضحتملا ةيبرغلا دبلا ىف : ًادج ةماه ةظحالم ©
 . ةيصخشلا ةلباقلا
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 ولراك تنوم ويدار ةجهل ىلع ةيسنرفلا ةموكحلل سيراب ىف ةيلئارسإلا ةرافسلا
 ةظحللا سفن ىفو . طسوألا قرشلا ىف ةرئادلا ةكرعملا ءابنأ نع مالعإلا ىف

 بتكم نم ةطحملا ريدم 11ءانت808 نوجروأ ديسلا ىلإ سكلت لصو كلذك

 تانالعإ بلج نع لوئسملا بتكملا وهو توريب ىف حادحد نايسول روتكدلا

 ولراك تنوم ويدار نكي مل» : هتايوتمع ضعب نمو ةيراجت ةعاذإك ويدارلل
 هيف نيلماعلا ىبحن نحنو مايألا هذه مئاق وه املثم اعومسم ىبرعلا
 للع بتكت توريب ىف ريهامجلا نإ 507 سيراب ويدار نم نييفاحصلاو

 ذختت ولراك تنوم ويدارو زايحنإ ىواسي 6 ىم .ىب . ىب لا طئاوحلا

 ىنعي اذهف ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو ىلإ نومضملا اذه لصو امدنع ًاداج ًاراسم

 . مهرظن ةهجو نم ىعوضوم ريغ ويدارلا نأ

 هبضغ ةمق ىف 11615808 نوجروأ ويسم لصو » روصنم ءانس انل لوقتو

 صقرم انحو ناسغو ىدجم لثم راغصلا لأسي نل هنأو هتعدخ ىننأب ىنمهتي
 تانيرشعلا ىف ًاعيمج اوناكيباقل ىقيقح اذهو ًةربخو انس مهربكأ لأسي هنكلو
 ءايشأ نع لأسي أدب مث تاونس رشع ىلاوحب مهربكأ تنك انأو رمعلا نم
 ناك هنأ مغر ! ؟ ىنونذأتست ملو ةيركسع تاشرام نوعضت نم رمأب لثم تهتنإ
 لءوص 813516 هطءالعإ ليفوش ويسم ىعدتسا مث لبق نم اهيلع قفاو دق

 لع نانبل ىقشاع نم هنأ ىردي نكي ملو جماربلا ريدم بصنم هل ناك ىذلا
 نم عون لب لخادت اذه نأ ىري ناك اذفو برعلا سيلو ديدحتلا هجو

 . « [1ءان72808 نوجروأ ويسم بناج نم 18ءطفق؛ هيشافلا

 ةرادإ سلجم عامتجاب بلط ىلع اهعم نجهتسملا وأ بضاغلا هؤاقل ىهتناو
 اعنصيل سنؤم اهعمو زيرام ةديسلا اكرتو . تاعامتجالا ةلاص ىف ىروف
 ديسلل تلاق نأ دعب رابخألل سيراب ويدار ىلع لاسرإلا احتفيو تاشراملا

 ل انأف ةيعوضوم نوكأ نأ ىنم بلطت الو كعدخا مل انأ » 156ان7ق08 نوجروأ

 انأ ةماعو ىتيرصم ىلع ركذت ال نكلو .. . مهولتقإ وأ نيلئارسالا اوحبذإ لقأ

 . «هب ةنمؤم تسل انأام لوقأ نأ ىنتربجأ اذإ ةطحملا كرتأ نأ ةدعتسم
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 ىسنرفلا ريدملاو روصنم ءائس ةديسلا نيب ثدح مادص دشأ اذه ناكو

 ْ . 11ءان1ع02 نوجوأ ويسم

 ! ةديدجلا ولراك تنوم ويدار ةرفش ةكبمه اي
 ىرتف معفدنملا ىيبابشلا عباطلا هل ناك ةطحملا هذه ىف ثدحيام لك نإ

 ديسلا عم قافتا ىلإ لصت مل اذإ ةطحملا اوكرتيل نيرخآلا لتكت روصنم ءانس
 اهوقت نأ ىلع تقفتإ « ةكبمش ايد ىه مهنيبو اهنيب رسلا ةملك تناكو نوجروأ
 تابلط تناك عامتجالا ىفو . اروف ويدارلا اهدعب رداغت ةرفشك زيرام ةدسلل
 اهلكش ىلإ ةطحملاب ةدوعلا ةرورض ىف رصحنت 28 نوجروأ ديسلا
 ىلع ديدشلا موللاب ىقلأ دقو . ةحرم جماربو ةصقار ناغأ نم قباسلا
 , ةنيعم ةيتوص ءادأ ةقيرطب رابخأ نم هنولسري اهيف سيراب ويدار نيفاحص
 هذه هجوو . بولطملا ويدارلا دايح عم انتي اذهو . برعلل مهزايحنإ نلعت
 : روصنم ءانس ةديسلا ىلإ ةرابعلا

 «ل[ودع 113050 اتك 321أغإل 170111 50156 كدولابع ءأ 7015 كاطع ءأ

 انك 665 2 19 دءييز 6ع لات ع0976121222أ 1220215»
 نم اهيعنصت ىتلا ةيئانيسلاو ةيناولهبلا كتاكرح ىفقوأ ءانس ةديساي ىنعمب »

 « ةيسنرفلا ةموكحلا ةمدخ ىف ءىش لك لبقو تنأف ةطحملا هذه

 مغر . هتاهيجوتل عايصنالاو هعم نولعتلا امامت اوضفر عيمجلا نأ ولا
 ىلع تبلطو . دالبلا هذه ىف لخدلل ديحو ردصمك ةفيظولل مهضعب جايتحإ
 ديسلا ىلإ تتفتلاو « ةكبم و ةدحاو ةملك اهل لوقتل ةدعاسملا ىلخادلا طخلا

 اهل لاق نأ الإ هنم ناك اف . ًاروف اهتلاقتسا مدقتس اهنأ نلعت نوجروأ
 انلزن » روصنم ءانس لوقتو « ةلاقتسالا هذه لبقأ نأ ةداعسلا ةياغ ىف نوكأس »
 نأ ةبتاكلا ةلآلا ىلع ةباتكلا ديجي ىذلا رديح رايهم نم تبلطو ةبتكم نم
 .ذإ ىعم ًانماضت ىمسا راوجب همسا عقوو اهبتك نأ دعبو . ىتلاقتسا بتكي
 ةلاقتسإ بتكن نأ ةرورض ىري هنأل اهقزميو ةلاقتسألا ذخأي مينغ ىدجمب
 ةيضق ببسب رصم ىلإ ةدوعلا ديري نكي مل مينغ ىدجم نأ مغر . ةيعامج
 تناكف رديح رايهم امأ . ديحولا هدروم وه لمعلا اذه ناكو . دينجتلا
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 دواعيس هاروتكدلا ىلع لصحيل هدلب هتلسرأ دقل . هل ةبسنلاب ةموسحم ةيضقلا
 ةرتف نم سيراب نطقي انيطسلف ناكف صقرم انح امأ . ةركاذملاو ثحبلا

 11ءان5808 نوجروأ ديسلا لسرأ ءانثألا هذه ىف . ىعم عيمجلا نماضتو

 اسنرف ريفس ةجوز تناكو انضبن سجل نريود 100808 مادم اهمسا انل ةقيدص
 لمعت تناكف . 116ا1808 نوجروأ ديسلاب ةريبك ةقادص اهطبرتو سنوت ىف

 . ولراك تنوم بتكم ىلع فرشتل رخآل نآ نم قأتو سيراب ىف هبتكمل ةريدم

 11ءانت 508 نوجروأ ويسم ىلإ اروف تبهذف ةيعامجلا ةلاقتسالا ةركفب تثجوف

 انم ىأ عانقإ ىلإ لصي مل هنكلو ةدح ىلع انيف درف لك ةلباقم بلط ىذلا
 ضارتعا ىأ كانه سيلو نيئاشت امك ليقتسإ » : ىل لاق ىرود ءاج امدنعو
 انتقادض قحب مهنم ىأ ىلع كتلاقتسا ىضرفت ال نكلو 64
 ةعاس فصن تبلطو كقح اذه» : هل تلاقف « كل ريبكلا ىزازعإو

 ىأ الب « ةدئاف الب ىتلواحم تناكو ةيعامجلا ةلاقتسالا نع لودعلاب مهعانقإل

 عم انماضت مهتالاقتسا نأ فرعأ » هل لاقو رديح رايهم ىدان مث . « ةدئاف

 ةهجو ىل انأ ١» ىروسلا رديح رايهم در ناكف .« لقألا ىلع ىقبت نأ ىرأف
 انل لوقت تنك امك روصنم ءانس . لبفتسملل ًابسحت ةلاقتسالا هذه ىف ىرظن
 هينورب مادمو ويدارلل ريدمك كتدايس دعب ويدارلل « ةعبارلا لجرلا» ىه

 نع لوئسملا 8151655 سترإ ويسمو ةيرادإلاو ةيلاملا نوئشلا ةريدم 61

 لك ىف اهدي قلطت ىتلا ءانس . ةعبارلا روصنم ءانسو صربق نم لاسرإلا ةطحم
 لافوش ىرام نوج جماربلا ريدم بترم نم ربكأ كنرف 1٠٠١ اهبترمو ءىش
 تأطخأ نإ ىعم لعفتس اذايف اهريصم اذه ناك اذإ 1ءوه 343516 ءطقانكءا
 انعم قفتاو 11ءان5808 نوجروأ ديسلا ريدملا دي ىف طقسأف » « ؟ ًادغوأ مويلا
 ولراك تنوم ويدار كلمت ىتلا « ةئيهلا ةرادإ سلجم داقعنإ بلطي نأ ىلع

 ضرعل 5015180 داريفوسلا ةئيه ىهو « ةيبرعلاب ولراك تنوم ويدارو ىبسنرفلا

 ' دقعو سيراب ىلإ العف رفاسو هنوذختيس ىذلا رارقلاب اهغيلبتو اهيلع رمآلا
 . «ولراك تنوم ىف نحن انيقيو اندرأ امك رمتؤملا

 هو



 دحأ وهو انه 107:82 نارقول ريب ديسلا نأ « ماحلا ءىثشلا نكلو
 ىف ةطحملا ةماقأ ىلع قافتإلل هسفنب رفاس ىذلاو نيقباسلا لوجيد ىراشتسم
 نم ًاضيأ ناكو . ةئيحلا ةرادإ سلجم سيئر هنيعب وه ناك راشتسملا اذه صربق
 اذه رضحو . نانبل نويزفيلت ىف ةيسنرفلا ةانقلا ماقأ ىذلا وهو . نانبل قاشع

 نوجروأ ويسم ىلوتو . ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو نع لثم ًاضيأ عامتجالا

 ىتلاو ولراك تنوم ويدار ىف برعلا نيلماعلا رظن ةهجو لقت 28

 ىف ويدارلا مادقأ تيبثتل اسنرف مامأ رركتت نل ةصرف هذه نأ ىف صخلتت
 نأل ةيبرعلاب لسرت ىتلاو 3 ةيسنرفلا ةملكلاب قوثولاو : ظسوألا قرشلا

 ىف لاحلا وه اك ةدرابلا ةيعوضوملاب ويدارلا كسمت ول هنأ نيح ىف رركتت
 ل ماو رم قام نمر اوكف أذ ائيش بسكي نلف ىرخألا تاعاذإلا

 خلا ...و .. . . و برع نينطاوم مهنوك نع اولصفني نأ اوعيطتسي

 ةيركسعلا تاش راما ىلإ ةفاضإلاب طقف زيجاوملا مويلا اذه عيذي ويدارلا ىقبو
 مهب عمتجاو رفاس ىذلا « 11ءان2802 نوجروأ 0 اودعو اك ديعصت نود

 انه اوقفتإ دقل+» : مهل لوقيل ولراك تنوم ويدار بلط ءاسم ةعباسلا مامت ىفو

 . «ديعصتلا ةيلمع نم اوديزت الأ ىلع مكرظن ةهجو ىف مكعم

 ويدارل ةلصفنم حمالم نوكت نأ نكمي ىتلا ثبلا نم ةينمزلا تارتفلا
 : ولراك تنوم

 ؟ ! نيببسل ويدارلا اذهل ةبسنلاب املاظ دعي هتعضو ىذلا ناونعلا اذه
 نم دج ةليلق ةيراجيلا ةطحملا هذه نع تافلؤملاو عجارملا نأ لوألا ببسلا
 لكيو تافلؤملا نم ديدعلا نيب ةرئانتم ىهف تدجو نإو . أدبملا ثيح.

 ىنبم نم ىناثلا رودلا ىف ةدوجوملاو ةصاخلا ةبتكملا ىلع تدمتعا اذإو . تاغللا ٠
 , ةينالعإ ةبتكمب نوكت ام هبشأ ةبتكملاف . ىتلاض دجأ نلف « ةطحملا

 ابصنم اهمامتها ماج نإف ةغل ىأب اهب دتعي عجارم ىأ دوجو مدع ىلإ ةفاضإلابف
 موجن دحأ نع ملكتت وأ لوانتت ىتلا تاالجملاو دئارجلا فيضتو ءانتفإ ىلع
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 اومسي نأ نوبحي اى 5 *نيفاحصلا وأ 5 تاعيذملاو نيعيذملا نم ولراك تنوم

 رشنت تالجملا وأ دئارجلا هذه ضعبو . رابكلا نييرادالا نم وأ مهسفنأ

 ةصاخ ةيمهأ اذ ثيدحلا نوكي نأك . ةيعيذم ةطساوب ويدارلا اهارجأ ثيداحأ
 1 كولملا وأ ءاسؤ رلا وأ ءامعزلا دحأ عم ءاقلك

 حى . ولراك تنوم ةنيدم نم لبق نم انركذ ايك اهحلاسرإ ةطحملا تأدب دقل

 م 191/١ ماع ويام لوأ خيراتب وكانوم ةرامإ نوكت ىتلا ةعبرألا ندملا ىدحإ

 . ةيموي تاعاس عبرأ لاسرإلا نوكي نأ ىلع . ارهظ ةدحاولا ةعاسلا مامت

 نم اهدحو ىومح مايه ةديسلا اههلجست ىتلا نيتبلعملا نيتعاسلا ريغ اذه
 ىف ثبلا داعيو , لاسرإلا فقوتي مث صربق نم اههب ةطحملا حتتفتو . سيراب
 هذه فصن نأ نكميو . هذه تاعاس عبرألا ةدمل ولراك تنوم نم ةدحاولا
 ةرتفلا وأ ةطحملل ةبسنلاب ةلوفطلا ةلحرم اهنأب « 1947/7 ربوتكأ ىتح ةرتفلا

 ١94177 ربوتكأ برح عئاقوب مث . ةطحملا ةايح ىف ىلوألا ةرتفلا وأ ةيدايرلا
 ةيداحلا ىلإ احابص ةسداسلا نم تقولا كلذ ذنم لاسرإلا تاعاس ةدايزو

 ربوتكا برح لالخ ةطحملا اهتمدق ىتلا ةيرابخإلا ةمدخلابو . ءاسم ةرشع'
 ةلحرملا نأب لوقلا عيطتسن هلك كلذ نم . ةريبك ةدايز ةدازو اهروهمج عسو امت
 نم ةيناثلا ةلحرملا وأ ةطحملا ةايح ىف بابشلا ةلحرم اهيمسن نأ نككمي ةيناثلا
 ضرعتأ لصفلا اذه ىف ىننكلو خيراتلا كلذ ذنم تأدب دق . اهروطت
 لصت دق ةرتف ةعباتمل كلذو 78 : 5 ىماع نيب ام عقت ةينمز ةرتفل ةساردلاب

 كلذ ىف ةماهلا اياضقلا نم ةيضقل ويدارلا ضرع عقاو نم « تاونس ثالث ىلإ

 عفدب ةينيطسلفلا ةيضقلا عم الخادت ةينانبللا ةيضقلا ىهو . نآلا ىلاو تقولا

 . ةيبنجأ فارطأ نم اهيلع لخدي وأ دجتسي امو ةيروسلا رظنلا ةهجو نم
 ةيبرعلا لودلا لك مهتو ىبرعلا نطولا دبك سمت ةيضقلا هذه لثم نأ كش الو
 . ةبطاق

 وك أ 3مام

 . نوعيذملا مهف ةفلتخملا
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 ةعاذإ تلصفنإ 19176 تاذلاب هترتخإ ىذلا ماعلا اذه علطم ىفو ا

 كلذ نمو 06.1. ىبسنرفلا نويزفيلتلاو ةعاذإلا ةسسؤم نع ولراك تنوم

 نأ امك . رثكأ ةفثكم تحبصأ ىبرعلا ملاعلا ءابنأ نأ ادج اظحالم حبصأ مويلا
 هذه بلق نم ةعاذإلا اهلقنت تناك « ةيبرعلا ةقطنملا اهبتدهش ىتلا ثادحألا
 ىتلا ءابنألا ةضيرعلا ةيمالعإلا ةيطغتلا هله ةورذ تناكو . اهسفن ثادحألا

 لشف اهدعب نمو ةيمادلا اديص ثادحأ نع « لوأب الوأ ولراك تنوم اهتلقن
 . لصيف كلملا لايتغت ثداحو ةقطنملا ىف رجنسيك ةمهم

 ويام (رايآ ) لوأ ىف ةيبرعلا اهجمارب ثبب ولراك تنوم تأدب نأ ذنمو*
 لخدتو لب . ىبرعلا ممتسم اب اقاصتلا دادزت ىهو « مويلا قتحو م 1

 ىنتوفي الأ دوأ امو . ةيمويلا ةمومهو هلغاشم نم هبره تاعاس ىف ىتح هيلع
 روضحلا اذه ءارو نأ ىرعلا عمتسملل ىءارتي ناك ام ابلاغ هنأ وه انه هليجست

 ةسايسل ةنلعم ريغ ةيمسر ةيفلخ « ةيبرعلا ةقطنملا ىف ولراك تنومل ىعمسلا
 لظ اضيأ هل ىءارتي ناك اذه نم رثكأ لب . برعلا عم ةيسنرفلا براقتلا

 تافقو . برعلا عم امدح ىلإ  تلازامو تفقو ىتلا . اسنرفل ىدايق ٠

  ةقطنملا اهب ترم ىتلا فورظلا نإ . بابسإو ريسفت ىلإ ةجاح ىف تسيل

 تلعج .(ربوتكأ برح ) . اهيف ىلوألا ةملكلا برعلا نحن انل ناك ىتلاو
 نأ دقتعي ولراك تنوم ةرادإ نع ءىطاخلا مهفلاب رثأتمللا ماعلا ىأرلا

 اذه ىلع اهربجت ةيسنرفلا ةسايسلا نأو برعلا ىلإ امتح ةزاحنم ولراك تنوم
 ةقالع ال ىبرع قيرف نيلماعلا نأل امامت كلذ سكع ىه ةقيقحلا اهنيب . زيحتلا
 . ىبرعلا ملاعلا ىلإ ههجويامو هيزيلإلا رصقب هل

 : ةينانبللا ةيلهألا برحلاو ولراك تنوم ويدار
 اذهو ../م ١0/6 ماع نم اءدب هترتخإ عوضوم عم جردتأس قنأ مهلا

 « تايشيليملاو بئاتكلاك بزح ةسائر نم رثكأ نم حلملا بلطلا وه عوضوملا

 سيئر لفون ناوطنأ مم ثيدح م 6 / 5 /ا/ نييثألا ( ةلحم ) ىبرعلا عوبسألا *

 . ويدارلاب ةيبرعلا رابخألا
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 لولحلاو ةفلتخملا ءارآلاو « ةلاقتسالا ىلع *ةيخيرف نايلس سيئرلا ماغرإ ىلإ

 تصرح امو . ةفلتخملا اهتاهاجتإب تايصخشلاو بازحألا كلت لك نم ةمدقملا
 ىلإ أجل ملف . طقف ولراك تنوم ويدار لالخ نم تناك ةكرعملا هذه نأ هيلع

 ىعيذم قيرط نع ثيدحلا نوكي نأ ةطيرش نكلو رخآ ناكم نم ثيدح ىأ
 سملنسو . مهسفنأ اومسي نأ نوبحب امك ءولراك تنوم ويدار فاحص وأ
 زيمتلاو ريبعتلا اذه زاج نإ  هتأرجو ةعاذإ ةطحمك ويدارلا ةيرح ىدم
 حوضولا ىلع مئاقلا زيمتلا اذه . ةرومعملا تاطحم ةفاك نيب هل ىقيقحلا

 اقيرط ةعاذإلا تراتخإ دقل . لاوحألا نم لاح ىأب زيمتلا مدعو ةحراصملاو

 لكشب طسوألا قرشلا ةقطنم مهت ىلا رابخألا ةعاذإ ق لثمت « اهيلس

 هذه ىف نيمصاختملا ءاقرفلا نم ىأ ىلإ زايحنا وأ ةراثإ ىأ امثودو . ىعوضوم
 جهانملا نع عبطلاب فلتخي ىذلا جبنملا اذه نأ ودبيو . ملاعلا نم ةعقبلا

 نمم نيريثك اسانأ جعزأ « ةنيعم ةينجأ تاعاذإ اهتقنتعا ىتلا ىرخألا

 اوناك نمبو . ماعلا ىأرلا ىلع اهضرعورومألا طيسبت ىف ةيعوضوملاب نونمؤي ال
 تلقن *م 14170 ةنسلا هذه ىفف بيبا لت ةداق ةطحملا نم نوجعزني
 ىلع وكانوم ةرامإ ىدل تجتحا ةيليئارسإلا ةموحلا نأب ديفت تامولعم
 نودصقي اوناكو . ولراك تنوم ةعاذإ بناج نم ةيئادعلا ةجهللاب هتمسأ ام
 ىلع ةيلئارسإلا تاءادتعالا رابخأ رشن دنع نيعيذملا بناج نم فصولا

 كلذ ف تباثلاو فورعملاو . ةحجان ةيئادف تايلمع لك رثإ 2 نانيل ىبونج

 ليئارسإ ىلإ رابتعالا ةداعإ فدهب ةرامإلا ىلع دفاوت لوئسم نم رثكأ نأ تقولا
 ولراك تنوم ةعاذإ در ناكو ! ! ىبرغلا ماعلا ىأرلا مامأ ةهوشم اهلعج مدعو

 ريغ ىف هنأل ليئارسإ جاجتحإ اهمبي الو « هلوقت ام لك ةيلوئسم لمحتت اهنأ
 ةدالو لبقتسا ىذلا ىبرعلا عمتسملا ماتها زفاح نأ سوململا قحلاو . هعضوم

 . ١910 / 4 / 7 ىرعلا عوبسألا ىف هل ثيدح ىف لفون ناوطنا *
 . م١197 ماع ىلوت ةيجنرف ناهيلس ©
 .م 9/6 لي ربا ى؛9 ىبرعلا عوبسألا *»

 ع



 قدصلا نم ليلق ريغلا ءىثلا اهيف اودجو مهنأ « حايترالا لكب ةعاذإلا هذه

 نع ةيقيقحلا ةروصلا ءاطعإو « ليلحتلا ىف زيحتلا مدعو « ةيعوضوملاو
 . ليئارسإ عم برعلا لكاشم

 نأ ترتخإ ىنأل نانبل ىف برحلا تاببسم ىلع ةلماش ةرظنب نوكت انتيادبو

 ويدار هلقنيام لالخ نم  اهطوبهو اهدوعص ىف برحلا هله عباتأ

 ثيت ةجوم ىأ نم ةهيبعس ةيبعش رثكألاو طابا رثكألا ةعاذإلا ءاولراك تنوع

 ماع تأدب ىتلاو 2 48 ف ا برحلا 1 تدأ ىّتلا بابسألا نم

 نانبل لخاد نم عبنت ىتلا اهعاضوأو اهتاببسم اهل نيتعومجملا الكو م 11

 21 عمتجملا ةبخن اهيمسن نأ عبطتسنو 3 ىلوألا ةعومجملاف . اساسأ

 ىفئاطلا ميسقتلاب قلعتت ةعومجملا هذه (01610606 آه 46

 3 كلذب حبصأف ٠ عمتجملا اذه سفن ىف ةورثلا ميسقت عم « ىنانبللا
 نم ىمظعلا ةييلاغلا انيب . ءارثلا ثيح نم عمتجملا ةمق نولثمي ةيلقأ مهو
 7 وللا ركع لع العر عمتجملا تاقبط رقفأ نولثمي ةعيشو ةنس

 كانهف . ثالثلا تاقبطلا نيب نوعزرم رصم ىف طابقألا نأل كلذو . الثم
 ىفئاطلا طخلا نيب ماحتلا ثدحي ملف ءارقفو لاخلا وطسوتمو ءايرثأ طابقأ

 . عمتجملا ىف ةورثلا عيزوت طخو

 ماظنلا نم اساسأ تأشن دقف .٠ بابسألا نم ةيناثلا ةعومجملا امأ

 تالجملا ءارش نكميف . ديعب دح ىلإ رح ماظن وهو . نانبللا ىمايسلا

 نم نانبل جراخ نم ةيراضتملا حلاصملا باحصأ عرشف . الثم دئارجلاو

 كلذ ىلإ فاضيو « برعلا نييمونلاو مهعاونأب نييراسيلاو نييرصانلا

 ةيلمع ىلإ تدأ نأ ةيناريإلا ةروثلا دعب ةصاخ « ةفلتخملا ةعيشلا تاهاجتا

 ًءادتبإ رخآلا قيرفلا عم هتاباسح ىوسي درف لك عرشو تاباسح ةيفصت
 ماظنلا نأ ركذ نع لفغن نأ نكمي الو . شاشرلا معفدملاب ًءاهتنإو ةملكلاب
 دالبلا ىف ةيعاطقإلا مظنلا ةيقب نع فلتخم «زيمتم ماظن نانبللا ىعاطقإلا

 هل هسفن ماظنلا اذه نإ . ةيعاطقإ اهل ةلئاع لك نأ .رساسأ ىلع «,ةيبرعلا
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 . "يرئاشعلا ماظنلاب ىعاطقإلا ماظنلا جامدنإ ىأ برحلاب ةقالع

 سأرلا ىف موهفم درجم تحبصأ ةلودك نائبل نأ دقتعأ ىنإف اذه ىلعو
 تلق اذإف . تمسقتو تمزرشت األ « ( ةيلفع ةلاح) ) 5816 01 ةذه4
 ةيلقع ةلاح تحبصأ اذه نم ؟ ىنعت نانبل ىأ رخآلا فرطلا ىنلأسيف نانبل
 . ارغجو ىمايس عقاو اهنم رثكأ

 ناك دقلف . ( دسالا ظفاح ) ايروس ركذ نم دب الف نانبل انركذ ام اذإو
 ىرخأ ةيجراخن فارطأ كانه ناك هنأل . برحلا ىف لخدتت نأ ايروس ىلع
 فلأ هباسح لمعت نأ دبالو ايروس توفيال ام وهو . ليئارسإ اهنمو لخدتتس
 سيئرلا ةلاقإب ةبلاطملا لبقو . ىروسلا ىموقلا نمآلاب طبترم هنأل ٠ ةرم
 ةيح ةروص انل لقني وهو .ولراك تنوم ويدار طاشن عباتتس ٠ ةيجنرف ناميلس
 عارصلا مايقو نيينيطسلفلا دوجوب هتقالعو كاذنآ قخادلا ىنانبللا عضولا نم
 م1 ماع لوأ نم كلذو . ةينيطسلفلا ةيضقلا ببسب ةينانبل صضرأ نم
 هركذ قأيس ام اذهو  ةينانبللا ةبوحلا ديدحت ماعناو قزمتلاو تتشتلا ثيح
 ىف اهئاد ىهف .٠ لفغت ال ىتلاو هزيمتلل ويدارلا ةعباتم ىلع للدنل  اليصفت
 مدقت ال اهنأ ىنعمب ةقداص ًاضيأ ىهو لبوط سفنو ةعباتمب ثادحألا بلق
 ثدحلا كل لفنت ىتلا ةعاذإلا ىه افإو . اهب نونمؤي ويدارلا ىلع نيمئاقلا لعل ام ةميف عم ةيشمتم ىه وأ اهنسحتست وأ اهيلإ ليم ىه ةقيقح عمتسملل
 ىتلا ظافلألا ضعب نع كيهان . ةيعوضومو دايحو قدصب ىأ ةهازنب ربخلاو
 بجي ةيظفل بادآ اهل ةيرصملا ةعاذإلاف الثم رصمك دلب ىف عمتسملا مدصت
 مهدقت ريخألاو لوألا مهلغاش نيلماعلا نأ ةياهنلا ىف مهرذع نأ الإ . اهتاعارم
 ظ . ةعاذإ ةطحم لك اهفرعت ىتلا رداصملا مهرداصمو ردصم ىأ نمو ةليسو ىأب ةقيقحلا
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 : ةينائبللا ةيلهألا برحلا تأدب فيك
 فئاوطلا برحو ةيجنرف ناهيلس سيئرلل ةسائرلا تناك م0 ماع ىف

 ىلاهألا عبتت نمو ةيموكحلا ةيركسعلاو ةيسيلوبلا قرفلاو نانبل يف اهدشأ ىلع

ددصلا ىسوم مامألا عم ءاقللا اذه ولراك تنوم ويدارل ناك . اضيأ ةدوجوم
 *ن

 دقف ركذي ءىشلاب ءىثلاو - ىلعألا ىعيشلا ىمالسإلا سلجملا سيئر
 ىف دعوم هل ناكو « تانيناغلا لئاوأ ف ةرهاقلا ىلإ ةيصخشلا هذه ترضح

 باب مامأ فقأ نأ تدمعتف . جمارلا دحأ ىف فيضك ةرهاقلا نويزفيلت

 ىنبملا لخاد هتاوطخ ىلوأ وطخي أدبو رضح الو . هتيؤر ىنلكمي ىتح لوخدلا

 نوكي تايصخشلا هذه لثم مأ تفرعو ١ دوجو هل دعي مل ةأجف
 تاطايتحإ ال

 لقنأس ىننأ مهملا !! ىفتخاف ةدوعلاب هيلع راشأ مهدحأف . ةصاخ نمأ

 ةسداسلا ىف هثب ىذلاو ولراك تنوم ويدار ىلإ ردصلا ىسوم مامإلا ثيدح

 هلهتسا دقو « نانبللا عضولا نع ةعاس فصن ةدملو اسنرف تيقوتب ءاسم

 ةينطولا انتيلوثسمب انسح نم ةعبان ىه ىتلا  نيمورحملا ةكرح نع ثدحتلاب
 « نيبذعملا نوئشب ماهتهالا نع لصفني ال انناميإ نأل . هللاب انناميإ ىلإ بستنتو

 ىلإو ٠ توريب ىحاوض ضعبو ةيدودحلا قطانما ىف سؤبلا ىلإ ًاريشم

 نم ةئيس ةلاح ىلإ ىدؤت ىتلاو « بونجلا ىلع ةرمتسملا ةيليئارسالا تاءادتعالا

 . ةايحلاو شيعلا صرف ؤفاكت مدعو حوزنو سؤب

 هبش رداوك اهل نكلو ايبزح اميظنت تسيل نيمورحملا ةكرح نأ دكأو »

 نع ويدارلا نم لاؤس ىلع ادرو . « نينمؤملاو نانبل ةمدخخ ىف نوكتس « ةيرادإ

 ةلادعلا قيقحتب انأدب اذإ متن ءادلا ةجلاعم نإ » مامإلا لاق جالعلا قيرط

 نأ دقتعأ الو فاضأو « اليوط اتقو بلطتي كلذ نآل . اهزاجنا سيلو

 ثدح ام ببس تناك . فئاوطلا فلتخم نيب شياعتلا ىنعمب ةينانبللا ةغيصلا

 وه سيل ىفئاطلا ماظنلا كلذك . ةوق ردصم تناك سكعلا ىلع لب . ًاقالطإ

 . لعألا ىعيشلا ىمالسإلا سلجملا سيئر ردصلا ىسوم مامإلا »

 هو



 ىلإ جاتحجي امنإو ابعص سيل اهجالعو ةئطاخلا تاسراملا ببسلا لب ببسلا
 لضفأ ةفيص ىلع اوقفتي نأ نيينانبللا ىلع نإ لوقلا نم دبالو . جالعلا ةدارإ
 ةينيطسلفلا ةوقلا نإ ١ لاق رخخآ لاؤس ىو « ىطارقميدلا بولسألاب ماظنلل
 ةدئافل نوكتسف ةقيدصو ةيمحم اهنأ تدجوو تنامطإ اذإ نانبل ىف ةيركسعلا
 وهو أرم ًاساسحإ سمي ىيبونجلا تلعج ةيليئارسالا تاءادتعالا نإ . نانبل

 ةيضرأ نوكي توريب ىلإ حزني امدنعو هتقطنم نع عافدلا لامهإ شياعي
 ىلإ توريب نم حلسملا بابشلا لاسرإ ةرورض نم دبالف انه نمو . لكاشملل
 ءاقب نإ ًاضيأ لاقو خلا 25 ليئارسول ىدصتلاو شيجلا معدل بونجلا

 ًايحيسم اهجو نانبللا هجولا ىقبي صخالا ىلع ةنزاوملاو نييحيسملل ةسائرلا

 تاسسؤملا ربوطت ىلع صرحلا ةرورض عم ٠ ىحيسملا ملاعلاو ابروأ مامأ

 ديعص ىلع ةيراضحلا نانبل ةمهم لهست ىلاتلابو . اهديمجت مدعو ىرخاألا
 .نانبل ةيضق هتالوج ىف لمحي هنإ لاق هثيدح ماتخ ىفو خلا . .. . راوحلا
 ىراوه يرئازجلا سيئرلا مهنمو اهروزي ىتلا لودلا ىف نيلوثسملا ىلإ هجوتيو
 . نانبل ذاقنا لجأ نم مهتاقاط اودنجي مل مهنأل نيدموب

 نييحيسملل ةسائرلا ءاقب نإ ةرابع ىتأت نأ رظنلا تفلتست ىتلا ةظحالملاو

 نأت ىحيسملا ملاعلاو ابروأ مامأ ايحيسم اهجو نانبللا هجولا ىقبُي ةنراوملاو
 لد نإ اذهو لعألا ىعيشلا ىمالسالا سلجملا سيئر ناسل لع ةرابعلا هذه

 امو . ًارينتسم هبحاص ناك ًاقيمع ناميإلا ناك املك هنأ ىلع لدي امنإ ءىش لم:

 نم ابرد الإ رهوجلا نود تايلكشلا دنع فوقولا قفالا قيضو بصعتلا
 ,مارمل ىدتري عانق نايحألا بلغأ ىف ره وأ ىركفلا روصقلاو لهجلا بورد
 . ريدقت نسحا ىلع ىرخأ فادهأو

 - هن نومير ىأر

 ةطحملا اهتثب هّذِإ نومير ديمعلا عم ولراك تنوم ويدارل ىرخأ ةلباقم فو
 فصن ةدلو م 1916 ةئس رياربف ؟١ موي اسنرف تيقوتب عبرلاو ةنماثلا ىف
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 ىف لوانت . رابخألا مسق سيئر لفون ناوطنا ديسلا ثيدحلا ىرجأ دقو ةعاس
 ىف عضولاو ةيلئارسألا  ةيبرعلا برحلاو طسوألا قرشلا ىف عاضوألا ةلباقملا
 ماع لبق هنإ » هثيدح لهتسم ىف هّدِإ لاق . ةيروهمجلا ةساثئرو نانبل بونج

 برح تأدب 7/7 دعبو . ليئارساو برعلا نيب برحلا كانه تناك م 14377

 . ىرخأ ةهج نم نابايلاو برغلا لودو اكيرمأو ةهج نم برعلا نيب لورتبلا
 كانه 77 دعبو . امهيشوريه ةلبنق ىه ةدحاو ةيرذ ةلبنق كانه تناك 77“ لبقو
 ةلبئقلا تدجو دقو . ةيلورتبلا ةلبنقلا ىه ةديدج ةلبنقو ةيرذ ةلبنق ناتلبنق
 حبصأ اذكهو . لصيف كلملا ىلإ دوعي لضفلاو برعلا ىديأ ىف ةيلورتبلا

 لهس ةيلورتبلا ةلبنقلا نأل ىوقا امبر برعلاو نييواستم برغلاو برعلا
 تاحيرصت فده امو . برعلا لورتب ىلإ اكيرما جايتحإ ةصاخو اهلاعتسا

 ةرورسم ليئارصإو « ةوقلا مادختساب ديدهتلاالإ رجنسك ريزولاو دروف سيئرلا
 ام اذإ رظنلا ضغتس اهريغو اكيرمأ نإف لح دجوي مل اذإ هنأ دقتعت اهنأل اذهب

 . « ايبيل لثم ةيلورتب ةيبرع ةلود دحض ةيموجه ةيلمعب ليئارسإ تماق

 ركنأ نأ عيطتسا اال نانبل نيكسم » درف ؟ نانبل نع اذامو هذإ لكثسو

 ًايموي نوضرعتي بونجلا ىلاهأ ايلمع نكل . هيلع ةيبرعلا لودلا فطع
 ةمواقملا نأ ديدجلا ءىشلا نكل» عباتو « ةيلئارسولا ةيعفدملاب برضلل

 نويئادفلا ناك لبق نمو « ىيئارسإلا شيجلا هباهت تراص ةينطسلفلا

 ريغ نم نأ نوربتعي اوناك مهنأل . ليئارسإ لوخد ثودح نع نوبحسني
 نينيطسلفلا نم ةمواقملا ثدحت نآلا امأ . ليئارسولا شيجلا ةبماجم مهماهم

 بئانك انأ » « عفدملا زوبب حبصأ هدحر نائبل ١ فاضأو « نينانبللا نييورقلاو

 شيجلا هجو ىف فقي نأ نكميال ىذلا ريغصلا ىدلب ريصم ىف ركفأو فقوم ىل
 ىلع فقت ةيلود تاوق ةينانبللا ةموكحلا بلطت نأ تحرتفإ كلذل . ليئارسإلا
 بونج ىف تايلمعلا دمج هنإ لاق تافرع رساي ديسلا نأو اصوصخ . اهدودح

 . ىطارقميدلا ىنطولا بزحلا سيئر بئان هدإ نومير ديمعلا ©
 . م 1516 ريابف ؟١ رابنلا ةديرج ىف ةلباقملا ترشن ©

 نكح



 00 2 يدرتاو رعت ترحم تح و

 نأ 0 ةينانبللا ضرألا ف ”ةيلودلا تاوقلا زك زكرمتت نأ ًارارع تبلط

 ىتلا ىهو ةيلود تاوق قت نأ ليئارسإ ضفرت اذامل ! قفاوت ال ليئارسإ
 موجهلا نأل حيحص ريغ اذهو . بونجلا نم ةيئادفلا تامجحلا نم ىكتشت
 وه فده امل اهنأل ضفرت ليئارسإ . ةلتحملا ضرألا لخاد نم متي ىئادفلا
 ىتلا ةركفلا ذيفنتل بسانملا تقولا رظننت ىهو ىناطيللا هايم ىع ءاليتسالا
 ةيدوهيلا ةرجحلا نوكت نأ نامز نم بلط نويروج نب نإ » هْدِإ لاقو « اهدوارت
 انأ . ليئارسإ نكست نأ بجي ةمسن نييالم ةعسن هيأر ىفو ةريبك ليئارسإ ىلإ
 نابصاحلا رمثتسن نأ اندرأ املكو نالوحجلا نع لزانتت نل ليئارسإ نأ دقتعا

 سدقلا نم الو نالوجلا نم بحسنت نل ليارسإر » عباتو « انيلع ىدتعتس

 هريسفت ىلع ىتيفوسلا داحتالا عم ةقفتم اسنرف ىذلا 757 رارقلا ةروطساو

 مهضعب ىلع نوملسي امدنع امئاد نولوقي اوناك دوهيلا نأل . امهقدصأال
 ًاطغض اذإ الإ سدقلا اوكرتي نل مهف كلذل « ميلشروأ ىف ةلبقملا ةنسلا »
 دوهيلا ؟ اكيرمأب ىناتلا ىلع طغضيب نيم فرعن نأ بجي نكلو . اكيرمأ

 ؟ دوهيلا ىلع طغضتب نطنشاو وأ نطنشاو ىلع اوطغضيب

 نأ برعلا ادارأ اذإ » لاق لبقتسملا ىف عضولل هروصت نع لثس امدنعو
 ركذو . « برحلا الإ مهمامأ سيلف مهيلإ نيطسلف وديعيو مهفده ىلإ اولصي

 ىف ترج ىتلاو ليئارسإ دض ايروسو رصم برح نيب هتنراقم ضرعم ىف هذ
 ةرطخ نائبل ىف برحلا نإ » لاق نانبل عم برحلاو ةلوهأم ريغو ةديعب نكامأ
 نالوجلا لثم تاحاسم الو ةلهآ ةعيض دجوت نيرتموليك لك هنأل آدج

 لتحا اذإف ةيحضت ربكأ مويلا نولمحتي بونجلا لهأ نإف كلذل . ءانيسو
 هونت نيينانبل نيثجال نوحبصيس ننانبل فلأ ٠ نم رثكأ كانهف بونجلا

 ,ةرجه ىف ببستت نأ برضلا نم ليئارمإ فده اذهو . . . ةموكحلا مهلمحب

 ع خلا . . . ىلاهألا

 لاق نييسنرفلا نيلوثسملا نم ؟ددع هتلباقم دعب هتاعابطنإ نع لئس امدنعو

 نوي



 مقر رارقلل ىقيقحلا ريسفتلا عم ىهو برعلا عمو نانبل مه اسنرف نإ » هْدِإ

 برح ىف اهيلع تلوتسا ىتلا ىضارألا لك نم ليئارسا باحسنا ىأ
 .«ماقكال

 ةعاذإ رابخأ ريرحت سيئر لفون ناوطنا هذإ ديمعلا ثدحم دارأو

 رجض ناك اذإ هذإ لأسف « ًايصخش ًاوج ثيدحلا لع ىغضي نأ ولراك ثنوم

 سيئر ىنأ مغر ةيطارقميد ريغ ةرابع هلهو بجاو ةباينلا نإ » لاقف ةباينلا نم

 مايأ ًاريثك تحض ىتلا ليبج ةقطنم ىف ةباينلا تضخ دقل . ىطارقوميد بزح

 لخم اذإ الإ هنع ىلختا نأ نكمي ال بجاو اذهو مويلا كلذك ىحضتو ىدلاو

 ١ ليبجلا بعشلا ةدارإب ةلصتم ىتباين نأل تاباختنالا ىف ىنع نييليبحلا رثكا
 ولراك تنوم ويدارل بولسأك اضيأو ؛ ىبجاوب موقأ انأف ةيرثكألا ىنحنمي ماد ايف

 طيحي ام لكب مامإلل ًاضيأ امنإ ثيدحلا ىلع ىصخشلا وجلا ءافضإ ىف طقف سيل

 ةبغرلا كلتو تاططحم وأ راكفأ نم ةفاضتسملا ةيصخشلا لخاد لعتفيو
 هلأسف ةحارص لكب ةيصخشلا عم ةهجاوملاب ةعئاش ىأ نم دكاتلا ىف ةيوؤدلا
 هنإ در ةعرسبو « ؟ ةباينلا نم رجضب امدنع بئانلا فده وهامو» ًارركم

 ةسائر كلاؤس فده ناك اذإ ؟ ىلع لاثسلا اذه حرطت اذال فرعأ الو

 اسيئر ىنؤرام لك حبصي نأ ىرورضلا نم سيل هنأ دقتعا انأف ةبروهمجلا
 فورظلا ل ةباقكلا دنع نأ رشي ىللا ضصخشلا نأ جهلا ةيروهمجلل
 ةبسنلاب ةسائرلا ء اهنسجيو هدالب مدخي نأ ردقي ىذلا لجرلا اذه « ةدوجوملا

 ىربك ةيحضت ةسائرلا نأل . ةيحضتلا هذهب لبقي نأ هيلعو . ًابجاو حبصت هيلإ
 . ةكرعملا ءىبهأل سيراب ىف نأ وأ ىفده ةيروهمجلا ةسائر نأ نظن أل كلذل

 نأل . ىدالب نع دعبأ امدنع الإ حاترأ نأ ىننكمي ال ذإ حاترا ىتح انه انأ

 فرصت تحن حبصأل لبقملا عوبسألا ىف دئاع انأو ةريثك تاعجارملا

 . « *"نيينانبللا
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 راوح ىف *ليمجلا رييب خيشلا وه ريخآ بزح سيئر ثيدح ىلإ لقتننو
 نعو ةيبرعلاو ةينانبللا عاضوألا رئاس نع ولراك تنوم ةعاذإ ىلإ هب ىلدأ

 . فالخ نيينيطسلفلا انناوخإ نيبو اننيب نوكي نأ نكمي ال نحن » لاقف
 نم ضعبلا نأ فسآو . تاقالعلا نسحأ نم تافرع رساي عم ناقالعو

 نحنف . تافرع رساي نيبو اننيب ةقرفتلاب ام اعون اوحجنو اودارأ نيبرخملا
 ةيضقلا مدخيو مزح لم.رو نيمأ دهاجم هنأ ربتعنو لجرلا اذه مرتحن
 رتعن نحن » لاقو اياضقلا فرشأ نم ىه ةيضقل براحيو « ةينيطسلفلا

 نم درط بعش ةيضق « ةيسايس ةيضق نوكت نأ لبق ةينيطسلفلا ةيضقلا
 نوكي ال هنأل « ًايئادف نوكي ال ىذلا ىنيطسلفلا مرتحن ال نحنو . هضرأ
 امنإ . اهسدقأو لامعألا فرشأ نم ىئادفلا لمعلا ربتعن نحنو . اناسنإ
 تمت ال رومأل ةينيطسلفلا ةيضقلا اولمعتسإ نيذلا انناوخإ ضعب عم وه انفالخ
 .« !١ ! ةلصب اهيلإ

 قرشلا ىف ةديدجلا *رجنسيك ةلوج نأ دقتعي ناك اذإ امع لاؤس ىلع ًادرو
 ماهتهإ ترهظأ رجنسيك دوهج- نإ » لاف نانبل ىف تالعافت اهل نوكيس طسوألا

 ىدافت ةيفيكب هيأر نع لثسو « ليئارسإ ةيضقو ةينيطسلفلا ةيضقلاب اكيرما
 ةينانبللا ىضارألا عيمج ىف بيردتلا تاهيم نعو ةديدج تامادطصإ ثودح

 حالسو *تايشيلم هيف ىذلا دلبلا نإ تاونس سمخ ذنم لوقن نحن » باجأف
 نودعتسم اننإ تارم تلق انأو . قار ريغو نيدمتم ريغ دلب وه دارفألا نيب

 . بلاتكلا بزح سيئر ليمجا رييب ©
 . م ا19اه / بآ 7١/ ىف ررحملا ةديرج ىف ثيدحلا رشن ©

 ,. "١90 ريمسيد : ١8177 ريمتبس نم ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا ةيجراخن ريزو رجلسيك ©
 ماظنلا ىف اهلباقي بلطلا دنع ىعدتست بيردتلا ةدودحم ةيركسع تاوق : تايشيلملا ©
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 ىه حبصتو ةلودلا دحوتت امدنع حالسلا ميلستو بزحلا ىف تايشيلمل ا لحل

 وطيح دلبلا نوكي ام دق » لقعي ال ذإ ؛ ماعلا دالب لك ىف لاحلا وه ايك ىرقألا

 نأ ىضري دلب نم سيل « تاليودلا رغصأو فعضأ نوكي نأ لبقي ؛« ىطاو
 تاليودو تاطلس ةطلسلا هذه بناج ىلإو ةلودلا ةطلس هضرأ ىلع نوكت
 ةطلسو ةلودلا ةدارإ نع جرحت ةروصبو ندملا بلق ىف ةيوحلا ةلوهجم شويجو

 . هلك ملاعلا ىف نوناقلا ىلع نيجراخلل ىوأم تاميخملا تراص دقل . ةمواقملا

 هنإ لاقي الثم *سولراك نانبل ىلإ اوأجل نييلود نيمرحم نأب عمسن موي لك ىفو
 ةلودلا بايغ نأ نانبل ىف ًادوجوم ناك نابايلا رمحألا شيحجلا سيئرو « نانبل ىف
 لمحل نائبللا رطضا ىذلا وه فعمفلا اذهو . لودلا فعضأ نم اهلعج

 . « هكالمأو هتايحو هتماركو هضرع نع ًاعافد حالسلا

 رييب خيشلا باجأ ؛ نيينيطسلفلاو نائبل لاوحأ ىلإ ىرخأ ةرم ةدوع ىفو

 ةيضقلا 00 ا ا بزح سيئر ليمجلا

 مهتاعلطت لكب نانبل ىف نودوجوم نوينطسلفلا . انتيضق ىه ةينيطسلفلا

 'نانيل لتاد تامادطصإ سكمنب ةيرعلا رظنلا تاهنسز نيابلو مهرعاشمو
 نمثلا عفدي نانبلو ةيدئاقع ضارغأل ةيضقلا ءارو *وطلي نأ لواحي نم كانهو
 . لاوحألا لك ىف

 لغتسي نم كانه نكل . ءادفلا سدقن امئاد انك دقل » ليمجلا عباتو
 « سييست 9 قيرط نع نانبل ىلإو ةينيطسلفلا ةيضقلا ىلإ هىسيل ىئافلا لمعلا
 نأ لبق .راسيلاو نيميلا نيب عارص ةبضق اهنأ ىلع اهريوصتو « ةيضقلا هله

 نم درط بعشو ضرأ ةيضق ىه « ةيدئاقع ةيضق ةينيطسلفلا ةيضقلا نوكت

 يادن نوكي ال ىنيطسلف لكو لامعألا سدقأ نم ىئادفلا لمعلاو . هضرأ
 . افيرش نوكي ال

 . اه ا <ى١3 راونألا ةديرج ف مويلا 0 . ثيدعا اذه 0 وى
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 : بئاتكلا سيئر باجأ ؟ فالخلا ىأي نيأ نمو ىحيضوت لاؤس ىفو
 فالخلاو . ةيدئاقع تارايت اهسفن ةيبرعلا لودلا ىفو . راسيو نيمي ملاعلا ىف »

 ءارو ”وطلي نأ ةمظنألا بلق ىلإ نيعاسلا نييراسيلا ضعب لواحي نيح أدبي
 ًاريثك ترضأ ةقيرطلا هذه .مهضارغأ قيقحتل ةينيطسلفلا ةيضقلا
 ةلداع ةيضقال ىلود عارص نم ءزج اهأكو مهتيضف ترهظأ ذإ نيينيطسلفلاب

 لح نأ دقتعي ناك اذإ امع ولراك تنوم ويدار نم *ليمجلا لثسو . « اهتاذ دحي
 اذامل نانبل ةيضق » ةحضاو ةيبصعب درف نانبل ةيضقل لح ةينيطسلفلا ةيضقلا
 ناتثف دلب لكك نانبل ىف نآلا اهددصب انسلو . نانبل ةيضقب لخدت نأ ديرت
 هله قو . ةيدئاقعلا اهحلاصم ةمدخل ةيضقلا ديؤت امهاتلكو ةيراسيو ةينيمي

 عقوم ىلإ ليئارساو برعلا نيب ىساسألا هعقوم نم عارصلاب لاقتنإ ةلواحملا
 عارص ىرظنب وهو برعلاو برعلا نيب عارص ىلإ ىأ ليئارسإ مدخي رخآ
 . ع« ادج ريطخ

 ىلع نوقفتم برعلا » : بئاتكلا سيئر لاق ةديدجلا رجنسيك ةلوج نعو
 ىتح ملاعلا تمهفأ ةينويهصلا ةياعدلاو . ةطخلا ىلع نوفلتخم مهنكل رهوجلا

 ؟ بولطملا وه امو ضرأ الب بعشل بعش الب ضرأ نيطسلف نأ نآلا
 اودجي نأو ىفاكلا دادعإلا ايركسعو ايدلصتقإ مهسفنأ برعلا دعي نأ بولطملا
 نأ ىهو ةيخيرات ةقيقح نم اقالطنإ مهتييضق ةلادعب ملاعلا عانقإل ليبسلا

 « ضرألا هذه نع بيرغ بعش هلحم لحيل هضرأ نم درط ىنيطسلفلا بعشلا
 امنإو « ليئارسإو برعلا نيب تسيل اهنأكو ودبت ةكرعملا نإ » ليمجلا فانصأو
 . تارتموليك ةيضق ةيضقلا نأ دقتعي لازي ام ملاعلا . هلك ملاعلاو برعلا نيب
 بعش ةيضق ىه ةيضقلا نأ عم , م1951 دودح ىلإ باحسنا ةيضق ىأ

 نأب لوقت ةئف ناتتف نذإ كانه . نيطسلف اهمسا تعاض ضرأو نيطسلف

 . ىرخأ ةرم ظفللا ةروعو ظحال *
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 ةدوعلا عيطنتسي ال انليج ناك اذإو *لايجأ ةكرعم ىه ليئارسا عم ةكرعملا

 ىملسلا لحلا ةيجيتارتسإب تلبق ةئفلا هذهو . دوعتس ةلبقملا لايجألاف
 نأ انيلعو ليئارسإ مدخي اذه لوبقلا درجم نأب لوقتف ةيناثلا ةثفلا امأ . ىلحرملا
 نكلو قح ىلع ناتثفلا ١ : بئاتكلا سيئر لافو . « نمث ىأب لاتقلا لصاون

 هينوي ناريزح دعب ةلتحملا ىضارالا ف رصحنت نآلا ةحورطملا ةيضقلا

 ليئارسا نأ ضرفنل . ساسألا ةيضقلا ىبني ال ةيضقلا هذه ءابنإو م 87
 مويلا رجنسيك . ال لوقأ انأ ؟ ةلكشملا ىهتنت له ةلتحملا ىضارألا تداعأ

 ةيضقلا نكل اوضفري نأو اولبقي نأ نوعيطتسي برعلاو ديدج نم لواحي
 ةيبلغألاف هريغ لبق نانبل ىنعت ةيضقلاو » فاضأو « ةحورطم لظتس ساسألا

 . ةيطارقميدو ةيرح خانم هيف نأل  نانبل ىف ةدوجوم نيينيطسلفلا نم ةقحاسلا
 لوبقلا ىتلاح ىفو اوضفري نأو اولبفي نأ نوينيطسلفلا عيطتسي نانبل ىف
 لاق ةيلاحلا ةموكحلا نعو « نمثلا عفدي نانبلو مادطصإ لصحي ضفرلاو
 نوعمش ليمك نإ نيينانبللا ةدارإو انتدارإب تتأ ةموكحلا هذه نإ » : ليمجلا
 مل اذإو . ىمارك ديشر كلذكو . مكحلا ىلإ اهمساب ءاج ىتلا ةئفلا ةيبلغأ لثمي

 انبلطم . ةثراكلا هبشت ةجيتنلاف عاضوألا طبض ىلإ نالجرلا ناذه لصوتي

 ىحانج نالثمي ةريخخ نم ناكلمي امب ىماركو نوعمشو نمألا وه مويلا ديحولا
 . « نانبل

 ةيروهمجلا سيئر تاباختنا ءارجإل دعتسي تقولا كاذ ىف نانبل ناك املو

 لع ولو هماعز نم لكو بئان لكف . ةعساو ةلوفكملا ةيرحلاو ةبراضتم ءارآلاو

 هيلع نوكي نأ ىغبني امو 7 لا
 هيزنلا ربخلا ىغبت ولراك تنوم ةطحمو خلا . . . امو ةيروهمجلا سيئر

 ةيروهمجلا نايك تايم نخ لزمحلا يب عيذملا لأسف قداصلا ىأ

 ةغيصلاب انمؤي نأ اهيلع نإ » : ليمجلا لاقف ًاضيأ ةموكحلا سيئرو لبقملا
 ًانامجرتو هلك ملاعلا ىف ةفلألاو شياعتلل ًاجذومن نانبل نم تلعج ىتلا ةينانبللا

 . اهب ربعي ىتلا ةحارصلا ردق ظحال *
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 تراتخا ةيبرعلا ةعماجلا نإ » : فاضأو « لصو ةلصو ملاعلاو برعلا نيب

 اذإ امع رثكأ هحارصب لثس مث « ةدحتملا ممألا ىف اهاح ناسل نوكيل نانبل

 اهفقوم تززع نأ دعب تاباختنالا نم ةدافإلا لواحتس بئاتكلا تناك

 ىلإ اموي رظنن مل بئاتكلا ىف نحن » : لاقف . ةريخألا ثادحألا دعب ىبعشلا
 . « ايصخش سيلو ىموق ىنطو انلاضنف ةيصخشلا بساكملا ةسايس

 كو ةماعلا ع ا

 ىرخأ ةينورام تاماعز ةيبعشل بئاتكلا صاصتمإ لوح لاؤسلا ناكف . رثكأ

 نم قتايحب نسل كلو كلذب رخافأو ىحيسمو نورام انأ د ل ليمجلا لاقف

 ةيلوثسملا ىلإ صاخشالا لضفأ لصوأل ىاوق لكب لمعأو . ريغلا ةيرح لجأ
 ىننإ ١» فاضأو « نيينانبل اونوكي نأ طرش . اوناك ةديقع وأ ةفئاط ىأ نم
 هلل نيدلاف هتيحيسمل ركنتي ىذلا ىحبسملاو هنيدل ركنتي ىذلا ملسملا رقتحا
 لامحو لدعو قح هنإ .ايحيسم الو الج سيل هللاو . عيمجلل نطولاو

 نأ ىنعي اذه له ىروفلا لاؤسلا ناكو « ةيدام ةراجت هنم انلعج نحنو
 بلاط نم لوأ نحن » : ليمجلا درف ةلودلا ةنملعب منامت ال بئاتكلا

 عمو ةيساسألا هتغيص ىف ديحولا ىناملعلا نطولا وه عقاولا ىف نانبلو *ةنملعلاب
 ! ! *ةيفتاطلاب اننومهتي برعلا انناوخإف اذه

 2 : برحلا ىف طالبنج لايك ىأر

 لايك ديسلا عم ءاقللا اذه ةطحملل ناك اضنأ ثادحألا بلق نمو

 نانيل ف عاضوألا هيف لوانت . ىكارتشالا ىمدقتلا كرا سيئر *طالبنج

 93 سا ٠ 5 1 عايش »ف 5 2 | »
 ملعلا نم سسأ ىلع ةلودلا مايقو ةلودلا نع نيدلا لصف ىنعت ةينالعلا : ةنملعل
 - 3 1 . ةينيدآللا ةيعضولا نيناوقلاو

 بآ ١ سيمخلا لمعلا ةديرج . ةيموي ةديرج نم رثكأ ف شنب يدار برمي ثيدح لك ول
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 ىلع نإ» : طالبنج 3 ديسلا هلاقام لوأو بتكلا فيلأتو ىبرعلا ملاعلاو

 رصانعلا لثمت ةموكحب قؤي ىكل ليقتست نأ ىمارك ديشر سيئرلا ةموكح
 . « ةيباينلا تاباختنالا ىف هايل نمؤت ةدياحم ةموكحب وأ . نانبل ىف ةينطولا
 بزحلا سيئر لاق . دحاو قيرف ةموكح اهنأب ةيلاحلا ةموكحلا فصوو
 نع مجان ىباينلا سلجملا رمع ديدمت ىف ريكفتلا نا » : ىكارتشالا ىمدقتلا

 ىف لصح ىذلا روطتلا ةبكاومل تاباختنالا نوناق ليدعت نع ةطلسلا زجع

 سعافتلاب نييحسمو نيملسم نم نييديلقتلا ءامعزلا مهتاو . « ةماعلا ةينهذلا

 لحدي م هبزرح نأ حضوأو . ةلحرملا هله ف ىمايسلا طيطختلاب مايقلا نع

 ةماع ةيفئاط ةنتف ةراثإب بئاتكلا بزح مهتاو مئاقلا ىومدلا عارصلا ةكرعم

 مئاقلا ىسايسلا ماظنلا ليدعت نإ و : ًاضيأ لاقو تاباختنإلل كلذ لالغتساو

 0 نانبل ىف ةيصخشلا ةهافتو لقعلا| ةدالب مكح نم صلختلا فدهتسي
 اق ةموكحلا عيسوت لوح لاؤس ىلع ًادرو 4 ىقبي نأ نكمي ال مكحلا اذه

 و ةموكحلا نع نيضار ريغ نحن » : طالبنج

 امدنع سيسقلا ليرش بهارلا ةدوكحلا سيئر انيلع اهضرف ةموكحلا هذه نأل
 اولبقي نأ كشو ىلع اوحبصأو « مهنبب ايف اوفلتخإ دق ةنزاوملا ءامعزلا ىأر

 هله نم انفقوم نإف اذل . ىنانبللا مكحلل ًايسايس ًابسانم نوكي نأ نكمي لحب

 نانبل ىف مكحلا نأ وهو هب لوقن رخآ أدبم كانهو . ريغتي ٍنلو ريغتي مل ةموكح لا

 برعلاو ةقحاسلا مهتيرثكأ ىف نوينانبللا هيلإ نئمطي ىكل اينطو نوكي نأ بجي

 ليئارسول ةدناسملا ةدحتملا تايالولا عم عارصلا اهيف موقي ىتلا ةلحرملا هزه ف

 ةيحيسملا تاماعزلا ليثمت ىلع أدبملا اذه قيبطت ىف رصنو ةرشابم ليئارسإ عمو
 هذه ىوقت امدنع « ةينانبللا :ةلكشملل ىبماسألا لحلا وه اذه نأل ةينطولا

 ضايرو ىروخلا ةراشب هعبتإ ىذلا جبنلا ىلع مكحلا ىف ةيحيسملا تاماعزلا
 ىف» فاضأو «اهدحو مكحلا ىلإ ةيروتسدلا ةلتكلاب اوؤاج امدنع حلصلا
 ةينطولا رصانعلا لثمت ةموكحب ىتؤي ىكل ليقتست نأ بجي ةموكحلا هذه انيأر

 ًامامت ًاديحو ىمارك سيئرلا اهيف هسفن ىري دحاو قيرف ةموكح وأ نائبل ىف

 مهتامدخ قاطن اوعسوي ىكا ةصرفلا نم اهئاضعأ ضعب ديفتسي ةموكح ىهو
 ةراسلا ريغ هتأجافمب انئجافي نأ لبق ىمارك عم هيلع انقفتا ام |نيب ةيباختنالا

 و



 قأي نأو الثم بئاتكلا ءاقدصأ ضعبب ىتأي نأ وه « ةمئاقلا ةموكحلا ليكشتب
 . خلا ... ىرخألا تايصخشلا ضعبب ىرخا ةهج نم

 ثادحأ نم اهيف دجتسي امو روطت لك ولراك تنوم ويدار عباتي اذكه

 هْدإ نومير ديمعلا عم ةطحملل رخآ ثيدح ىفف . ةينانبللا ةيضقلل ةبسنلاب

 سيئر فقومل هبارغتسا نع هيف برعأ ”ىطارقميدلا بزحلا سيئر بئان
 ىتح هجوي مل سيئرلا نا » : هل لاقو ربكألا تماصلا هنأب هفصوو ةيروهمجلا
 سيئرلا فلكي نأ حرتقاو لصح ام لك مغر ىلع بعشلل ةملك ىأ نآلا

 ميهاربإ ركش مث . « بعشلا ىلإ هنع ةباين ملكتيل ىوخألا فيرش ديسلا
 ةيحيسملا تالئاعلا صلخ ىذلا ١» (نييرصانلا ) نيطبارملا سيئر تاليلق
 « هدوهج االول مهيلع ىفقتس تناك ةثراك نم ىراطنقلا عراش ىف ةنطاقلا

 نإ » : لاقو . تالئاعلا هذه فاعسإ نم نكمتت مل ةلودلا نأل هفسأ ىدبأو
 نع لاؤس ىلع ادر لاق مث . « ةقطنملا ناكس ذاقنا ىف ةلودلا لحم لح تاليلق
 . عيجشت وأ ركش ةملك ىأ اهل هجوي الو اهب ركفي ال ادحأ نإ » : نمألا

 1 مهتابجاوب نوموقي نيذلل ماسو ىأ ىطعي الو هافاكم ىأ اهحنمي الو

 . ةدايقلا نم اهل ةاطعملا رماوألا ذفنتال تحبصأ نمألا تاوق نأ ةجيتنلاو
 ةحلسأ ةهجاوم نم مهنكمت الو ةميدق نمألا تاوق ةحلسأ نأ كلذ ىلإ فاضي
 ىف ةيدقفت ةلوجب ةيلخادلا ريزو موقي ال اذامل » : هّإ لءاست مث . « نييحلسملا
 نأ هيلع نأ فيك برغتسأ ىنكلو روذعم هنإ » هسفن ىلع در مث « عراوشلا
 !!! «زجاوحلا ميقتو هل ةعبات تابشيلم ثالث كانه انيب نمألا ظفحي

 : ليوط سفنب ثادحألا ءارو ودعت ةطحمك ولراك تنوم ويدار لظيو

 نم رثكأ امنإ ةدحاو رظن ةهجوب ىفتكت الف ثدحلل ةعباتملا ةيلمع وه هينعأ امو

 نادلبلا نم دلب ىأ ىف ةيعاذإلا تاطحملا لك نأ فورعملاف . ةيؤرو رظن ةهجو
 . نومئادلا وأ نولوجتملا نولسارملا اه ثلاثلا ملاعلا وأ لوألا ملاعلا نم ءاوس

  ًالعف هنوري ام مهتاطحم ىلإ اوثبيو اوثعبيل مهل ةحونمملا ةيرحلا ىدم ام نكلو

 ماقالم / ٠١ / 3 خيراتب ريفسلا ىف ثيدح رشن ©
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 نيب قورفلل ىماسألا كحملا وه اذه ؟ عقاوو سوملم وه امو هب نوسحي امو
  طقف ةيعوضوملا سيلو . هيزنلا ربخلا ةرابع نم دصقلا وه اذهو . تاعاذإلا

 نفلا نمو نف مالعإلا امنيب . ةيملعلا رومأل ىف الإ رفوتت ال ةيعوضوملاف
 هقيرط . ةركف وأ دصق ىأ نم اهزتم ربخلا لقني نأ ىقيقحلا ىمالعإلا

 . ةحاوفلا

 - : ليقرومود فوك سيروم ىأر

 ثوعبملا ليفرومود فوك سيروم ديسلا عم ةطحملل ثيدح ىفف

 الح نوكيس نانبل ميسقت نإ » : لاق توريب ىلإ سيراب هترداغم لبق ىسنرفلا

 اك ةدرفنم شيعلا لئاسو اهيدل تسيل هريغص الود قلخيس هنأل لوقعم ريغ

 ةقيرط ىل ودبي ال اذهو ىناسنإ ريغ عباط ىذ ناكسلل ريجبت لوصح ضرتفي
 . ..؟ ةلكشملا لحل ةبسانم

 تاقالع ديعب نمز ذنم مهطبرت نيينانبللاو نييسنرفلا نأ حملأ امدعبو
 انماتهاو انتقفادص رهظن نأ ايعيبط ناكو» : ليفرومود لاق « ةقثو دوو ةقادص

 دحأ الف اديفم ًارود لثمث نأ فطاوعلا نع لزعم ىف عضاوتب انعطتسا اذإف

 ليفرومود لاق ديفملا رودلا ىنعم نع لاؤس ىفو . *« ىنم رثكأ ًارورسم نوكي
 نحنف اعبط ةحلصملاو قطنملا داتتعاو « شاقنلا ةدح فيفختب نوكي هنإ»

 نينانبللا ةرظن ىهو . هتدايسو هلالقتساو نانبل ةدحو بناج ىلإ فقن

 هسفن حرطي ال هنإ :  لاقف هتمهم دودح نع ملكت مث « مهدلب ىلإ مهسفنأ

 ةيلوئسم ىه لب « هدلب لكاشم ىه تسيل لكاشم لح ىعدي الو ًاطيسو

 هلوقب ىفتكاو برعلا دبيأتب ىظحت هتمهم تناك اذإ امع نلعي مو . نيينانبللا

 . طسوألا قرشلا ىف ىسنرفلا لوجتملا ثوعبملا ليقرومود فوك سيروم *
 م1976 ٠١ /١١/ موي ةيسنرفلاب ثيدحلا ©
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 عم ميقن نأ ىلع اندعاس ام اذهو ىندألا قرشلا ىف ًايعوضوم ًافقوم اسنرفل نإ »

 ذاختإ مدع امئاد ناك انمه نأل ةقثلا اهززعت ةيدوو ةديج تاقالع ىبعلا ملاعلا

 وه عازنلا نأ حضاولا نم » : لاق مث . « ضعبلا لعفي اك ةزيمتم فقاوم

 قاطنلا ىلإ ىفئاطلا قاطنلا نم لاقتنالا ىف كلذك حضاولا نمو فئاوطلا نيب

 فولألا تائم نانبل ىف نأل امهم ارود لثمت نينيطسلفلا ةلكشم نأ ىبايسلا

 لاوز ىف يتيفوسلا داحنالا الو ةدحتملا تايالولل ةحلصم ال هنأ » لاقو « مهنم

 نإ » لاق اريخأو « ةينيد ةعيبط تاذ تاليود ةعومجم ىلإ هليوحت ىف ىأ نانبل

 ببسب اهنع ةلقتسم ىهو ىلوترب ولواب لانيدراكلا ةمهم نع ةفلتخم هتمهم
 . « ةلكشملل ىنيدلا ريغ ىسايسلا نأشلاب اسنرف ماهتها

 -: 115 ماع برحلا ثادحأ ةيطغت

 ثيداحأل حجذا ضعب ىقتننس اضيأو ماع ىلإ انلقتنإ اذإو
 هكسمت ردقو ةينانبللا ةيضقلل هجردنتلا هتعباتم ىدم ىرنل ويدارلا اهارجأ

 ناثيم لكش ىف نكت مل اهنأ ولو . ةطحملا اهيلع تئشنأ ىتلا ءىدابملل هركذتو
 نم سيلو اوؤدب مهنكلو ةطحملا هذه ءاشنإب اوماق نم هيلع عقو دق بوتكم

 ةعاذولا هذه ىلع نيمئاقلل نويسنرفلا لاق ةرم نم اهف ةيلعافلا ىوس تاييلعت

 اذه اوجور . كاذ ىلع اوففخو اذه ىلع اوددش . كلذ اولفغاو اذه اوعيذأ

 نم نويسنرفلا نولوثسملا هدارأ ىذلا مالعالا وه ام نذإ . كلذ ىلع اومتعو

 هله رييستل ةاون اوراتخإ نييسنرفلا نأ ةباجإلاو ؟؟ ةديدجلا ةعاذإلا هذه ءارو

 . نوفرعي مهنأ نوفرعي مهنأل ديلا محل اوقلطاو ةعاذإلا

 . ةرقتسم ريغ ةيسايس اعاضوأ كانه نأ م 194176 ثادحأ نم انفرع دقل
 لئاسو نع نوثحبي مهو ةمظنألاو تايشيلملاو فئاوطلا نيب ةداح ةمزأ كانهو

 ةرم : راكفألاو لولحلا نوحرطي نيذلا مه نم نكلو . ةمزألا نم جورخلل
 ؟ نانبل ةيامح ىف قحلاو نوناقلا مادختسإ لكش ىف « ديدهتلاب تارمو ءودهب
 مهضعبل ضرعتنسو تايشيليملاو بئاتكلا ءاسؤرو باونلا سفن كش الب مهنإ
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 سيئر موقي نأ ددحملا مهبلطم ناكو ويدارلا اهارجأ ثيداحأ لالخ نم

 ىروتسد غارف ثودح نم هفوخب عرزت ىذلاو هتلاقتسإ ميدقتب *ةيروهمجلا
 ةيفئاطلا ريغل ةيروهمجلا ةسائر جرخت نأ ةيشخ « ةلاقتسإلا نم هعنمي
 باونلا سلجم هيلع عمجأ ام ةلاقتسإلاب بلطملا اذه نأ مهملا . ةينوراملا
 ةعاذإ بودنم ىلإ ليوط ثيدحب *هنإ نومير ديمعلا ىلدأ دقو . ىنانبللا
 : هصن اذهو ولراك تنوم

 ىروتسدلا جرخملا نع مايأ ذنم ريثكلا ليق ديمعلا هرضح  س
 ءاج ىتح تاريسفتلاو تاداهتجالا ترثكو . ةيروهمجلا سيئر ةلاقتس وأ

 ةلاقتسالا لوح ليديف *جروج ريسفوربلا عم سمأ هتي رجأ ىذلا لاصتالا

 ؟ هيجنرف نايلس ةلاقتسإل ديحولا جرخملا وه اذه لهف . ةطورشملا

 سيئر ةمارك ظفحي هنأل ةقايل رثكألا جرخملا وه اذه نأ دقتعأ  ج
 مل هيجنرف ناهيلس نكل . العف هتمارك ىلع هظفاحملا ديري ناك اذإ ةيروهمجلا
 « نانبللا بعشلا ةمارك نم اهربتعن ىتلا ةيروهمجلا ةسائر ةمارك ىلع ظفاحي
 ثيح جرخم ىف ركفن نأ ديرن انك اذإ نكلو . نطولا اذه ةدايسب ًاريثك متهب ملو
 نكمتي الأ نم افوخ ةلاقتسإلا ميدقت ىف ددرتي ةيروهمجلا سيئر نا ليق

 اذه ىف تركفف . ديدج سيئر باختنإ نمو عامتجالا نم ىباينلا سلجملا
 اذه ىف هيأر ءاطعإل ءفك وه لديف ريسفوربلا ةمالعلا ىأر تذخأو لحلا
 فورظ ىف ةلوبقم ةطورشملا ةلاقتسالا نأب ةحارص ىتفأ دقو . عوضوملا
 هنأ ىنائبللا بعشلل نلعي نأ ةيروهمجلا سيئر ناكمإ ىف هنأ ىنعمب . ةيئانثتسإ

 . ةيروهمجلا سيئر ةيجنرف نايلس سيئرلا ©
 سيمخلا راهنلا ةديرج ىف ثيدحلا رشنو ىطارقوميدلا بزحلا سيئر *»

 .ماقل/؟/ 18

 روتسدلاو روتسدلا مولع ف ىصاصتخإ وهو ايلود فورعم ذاتسأ لديف جروج ريسفوربل »

 20 . م1418 ىسنرفلا نع ذوخأم ننانبللا
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 سيئر بختتني امدنع ةذفان نوكتس ةلاقتسالا هذه نأو هتلاقتسا مدق

 . ديدجلا ةيروهمجلا

 ؟ ةينانبللا ةمزألا ىهنت ةيجنرف ناهيلس ةلاقتسا نأ دقتعت له  س

 ىلإ رومألا نأل جارفنالا نم عون ىلإ ىدؤت هتلاقتسا لاح ىأ ىلع - ج
 هعمجأب بعشلاو ضعب ىلع هضعب مسقنم شيجلاف . أوسألا ىلإ ريست نآلا
 ةعامج اهمجاهت ىرقلاو ةينانبللا ىضارألا ىلع ةدوجوم ةينانبل ريغ شويجو حلسم
 ناهيلسو . . . . رطخ ىف نييحيسملا ريغو رطخ ىف نويحيسملاو . نيملسملا نم
 عئاج وه سيل عبطلابو . ركسعلاب طاحمو *«ادبعب ١» ىف ديعس كلام ةيجنرف

 امك هنأل نيكسملا ىنانبللا بعشلا ىف ركفي الو . فورظلا هذه لثم ىف هريغك
 نايلس ىدل ناك ولو ًاقالطإ زوجي ال اذهو . لاغشأ الو لامعأ ال ظحالن
 ! ةلاقتسالا وه اح بسنأ نأ دجول ريمضلا نم ليلق ةيجنرف

 ليقتسي نأ نود نم ةيجنرف نايلس ليقتسي نأ قطنملا نم له  س
 ؟ ًايمسر ضارك َدْيَشَر

 سيئر تايحالص سرامي لاز ام هنكل . هتلاقتسإ مدق ىمارك ديشر  ج

 سيئر ةلاقتسإب ةقالع ال تسيل اهمدع وأ هتلاقتسا نأ الإ . ءارزولا
 مدع وأ دوجوب ةقالع اهل تسيل ةطورشملا ةلاقتسالا اصوصخ ٠ ةيروهمجلا

 ليقتسي امدنع روتسدلا بجوكي هنأ حيحص . ةموكح وأ ةموكح سيئر دوجو

 ىتلا ةطورشملا ةلاقتسالا ىأ جرخملا اذه اندجو امدنع نكلو . ءارزولاو

 مدع وأ ةموكح دوجوو ديدج ةيروهمج سيئر بختني امدنع ةذفان حبصت

 8 مويلا ةيروهمجلا سيئر ةلاقتسإب ةقالع هل دعت م اهدوجو

 . ةيجنرف نايلس سميئرلا رقم ادعب *

 "م سيلاوك



 ةموكح تفلا اذإ ليقتسي دق ةيجنرف ناميلس نأ مويلا *انعمس  س
 ليقتسي نأ ىمارك ديشر ىلع نأ حرص عمي ٠ نورام صخش ةسائرب

 ؟ كيأر وه اف

 ةسائرب اوبلاطي مل نيمسلملا نأل عوضوملاب ةقالع هل سيل اذه  ج

 . هديريام لوقي نأ ىف رح ةيجنرف ناميلس نإ لاح ىأ ىلعو . ةيروهمجلا

 . ةغرفملا ةقلحلا ىلإ دوعن اذإ

 « ليقتسا ىدب ام » لوقي نأ ىف رح ةيجنرف نايلس ا

 رهشأ ةعضب ةمزألا دادتما ىف ةحلصم هل نأل ةلاقتسالا جديري ال ًالعف نكميو

 . ةيروهمجلل اسيئر وه هديري صخش رضحي نأ ىف ةحلصم هلو . ىرخأ

 نوبختتي نيذلا مه نوملسملا نوكي نأ نم ارطخ كانه نأب عرذتي نأ نكلو

 ةيحيسم. ىاينلا سلجملا ةيرثكأ نإ ءئش لك لبقو ًالواف ةيروهمجلا .سيئر
 . ةيروهمجلا ةساثر ىف نيعماط اوسيل نوملسملاو

 ليقتسي مل اذإو ةيجنرف ناميلس ةلاقتسا ىه كيأر ىف ةلكشملا  س

 ؟ جرخملا وه ايف

 . جرخم دجوي ال اينالرب - ج

 ؟ ايركسعو  س

 . ثادحالل ةظقيلا ةعباتلا سح ظحال ©

 اضيأ قريبلا ةديرج ىفو خيراتلا سفنب ةسفيسلا ةديرج ىف ًاضيأ رشن ثيدحلا اذه *
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 دعب ىرجي نأ نكمي اذايف هتلاقتسا مدق ةيجنرف ناهيلس نأ ضرفنل - س
 ؟ طبضلاب كلذ

 . روتسدلا بسح اروف ةيروهمجلل سيئر باختنا -ج

 مسا ءايسألا هذه سأر ىفو ةسائرلا هدس ءالتعإل ةدع ءامسأ كانه  س
 ةضيرعلا طوطخلا ىه اف ةيروهمجلل اسيئر تبختنإ اذإف هذإ نومير ديمعلا
 ؟ ةمزألا جلاعتس فيك ىرحألاب وأ كجبمانرل

 ىب لصتت نأ ةيروهمجلل اسيئر تبختنإ اذإ كلوفأ ةطاسب لكب - ج
 5 لاؤسلا اذه نع بيجأس لئدنعو

 ءافضإ ىف ولراك تنوم ويدار بولسأ . نيريخألا نيلاؤسلا ىف ظحالنو
 ىصقأ ىلإ لوصولا ةلواحمو راوحلا ىف ةيقادصملا ةدايز ءارو اثحب ىصخشلا وجلا
 هذه عمتسملا نهذ ى العف رودت ىتلا ةلئسألا ةيعون حرط كلذكو . قمعلا

 . ولراك تنوم ويدار نم اهعقوتي ىتلاو ةطخملا

 تليق ىتلا لاوقألا ضعب كانه ةيروهمجلا ةسائرل حشرت نأ لبق - س
 ةمصاعلا نم قأت كيلإ ةبسنلاب ةيساسحلا نم عون ىلإ تراشأ ىتلاو
 ؟ كيأرامو ةحيحص ىه لهف . ةيروسلا

 ىف ًاصوصخ تاطلسلاو ةمصاعلا نيب ريبك قرف ال نأ دقتعن - س
 . قشمد

 تاباختنإب ةمتهم قشمد ةمصاعلا نأ دقتعأ ال ىننأل قرف كانه ال - ج
 اننوفش ىف اولخادتي نأ نوديري مهنأ كلذك دقتعأ الو ةيروهمجلا ةسائر
 . ةيبرعلا لودلا ةعماج قاثيم ةفلاخم نوديريال مهنأل ةيلخادلا
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 ؟ ةيروسلا ةطاسولا رسفت فيك اذإ  س

 عم ةيروسلا ةطاسولا نكمي . ىتطساوب متت ال ةيروسلا ةطاسولا  ج
 ىروسلا سيئرلا نأ دقتعأ ال نكلو ةقادصلا ساسأ ىلع ةيروهمجلا سيئر
 ىف ةيروهمجلا ةسائرل نيعم صخش باختنا ىف ةحلصم هل دسألا ظفاح

 تاقالعلا ىلع ظفاحي ةيروهمج سيئر نأي نأ وه ايروس مهب ام لك نإ . نانبل

 ضورفملا نم بصنملا اذهل بختنيس نانبل ف صخش ىأ نأو ةيدولا ةيوخألا
 نأو . ليئارسإ وه ًاكرتشم اودع انيدل نأو ةيسايس تاقالع كانه نأ فرعي نأ
 ظفاح سيئرلا نأ دقتعأ الو خلا . . .. ةيداصتقإ تاقالع ايروسو نانبل نيب
 سيئر نييعت ىف لخدتتس قشمد ةمصاعلا وأ هتموكح نأ وأ لخدتيس دسألا

 . نانبل ىف ةيروهمجلا

 ؟ايروس نيبو كنيب تايساسح ال نذإ  س

 . ةيساسح ىأ ىدل سيل ًايصخش انأ

 نع سيراب ىف تنك امدنع « دنمول » ةديرحلا حيرصت ىف تثدحم  س
 . نانبل ىف ىروسلا بادتنالا نم عون

 ىىروسلا بادتنالا تحت انحبصأ تلق لب بادتنالا نم ًاعون لقأ مل ج
 لخدتت ٠ ةقعاصلا كانهف نانبل ءاحنأ لك ىف دوجوملا وه اذه مويلا نأل طوبظم

 نأ . تاذلاب ةيروهمجلا ةساثر صخيام ىف دقتعأ ال نكلو رومألا ضعب ىف

 قاثيم تفلاخ دق نوكت تلخدت اذإو . كلذ دقتعأ ال . لخدتتس ايروس
 همسا ءىش انيدل نحنو . ةيلخادلا اننوتش ىف تلخدت نوكتو . ةرهاقلا

 باونلاف باونلا لالقتساو ىباينلا سلجملا ةمارك كانهو . باونلا سلجم
 ىتح « جراخلا نم رماوأ مهيتأت نأب نولبقي ال نييحيسمو نيملسم نوينانبللا
 هدنع سيل لجر وهو دسألا سيئرلا نأ نم دكأتم انأ كلذل . ةقيقش ةلود نم

 ىرخأ ةيبرع لود كانهف . لخدتلا اذه ىلع بترتي اذام فرعي صقن بكرم
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 سيئر باختنإ ىفو . ةيلخادلا اننوتش ىف اضيأ لخدتت نأ ديرت ذئتعاس
 وهو ةيجنرف نايلس بلط ىلع ءانب اريثك تلخدت ايروس اعبط . ةيروهمجلا
 لع ىضقيس ناك ىذلا لاتتقإلل ادح عضي ىكل لخدتلا نييروسلا نم بلط

 اعون تررقو ايروس تلخدت هبلط ىلع ءانبو . ىنانبللا بعشلا نم ريبك مسق
 هنأ دقتعاو 3 ارمتسم لازام لاحقالا كلذ مغر ىلع نكلو . ةنده لا نم

 نود نم ىرخأ ىلإ ةقطنم نم ةمصاعلا ىف لقتتي نأ صخش ىأ عيطتسي ال
 . تايحب ةرطاخملا

 ءامعزلا مظعم عم ةرمتسم تالاصتا مايأ ةعضب لنم ىرجت قشمد  س

 . كعم

 ال -ج
 ؟ اذال - س

 5 قشمد اولأسا مج

 : - : تاليلق ميهاربإ ىأر

 تاليلق ميهاربإ ديسلل ابيرقت ىأرلا سفن كانه ناك رخآ ”ثيدح ىفو
 نم هتكرح فقوم لوح « نوطبارملا» نيلقتسملا نييرصانلا ةكرح سيئر

 شيج دئاق عم مات قافتالا نأ دكأف . ةينانبللا ةحاسلا ىف ةنهارلا تاروطتلا

 . ليوطلا ىدملا ىلعو رضاحلا ىف بيطخلا دمحأ لوأ مزالملا ىبرعلا نانبل

 زكرتي هعم قافتالا نإف بدحألا نكرلا لوألا ديمعلا ةكرحل ةبسنلاب امأ

 لاقو . ةينطولا ةكرحلل لوألا بلطملا ىه ىتلا ةيجنرف سيئرلا ةلاقتسا ىلع

 ةديرجو ولراك تنوم ويدار نع ًالوقنم م 1473/7/١8 سيمخلا بعشلا ةديرج *
 37 خيراتلا سفنب قريبلا ةديرجو ررحملا ةديرجو راونألا
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 ءىدابم كانه امنإو ةيروهمجلا ةسائرل مهئافلحو « نيطبارملا ١ ىدل حشرم الو
 لثصو . « ةينطولا ةكرحلا لبق نم معديل حشرم ىأ ىلع قبطنت نأ بجي
 ةكرحك نحن » تاليلق ميهاربإ ديسلا لاقف ؟ قشمد عم مكتاقالع ىهام
 ةقالع ىأ انل سيل رصانلا دبع لامج دئاقلا بايغ دعبو نييلقتسم نييرصان

 عم ةيقتلملا ةيمدقتلا ةيبرعلا ةمظنألا عم ىقتلن امنإو . ماظن ىأ عم ةيئانث
 مل اذإ : لثسو خلا « 0 ةيعامتجالا ةيبعشلا انريهامج فادهأ

 ؟ هنودعاست لهف ىركسع مسحب بيطخلا دمحأ ماقو ةيجنرف ناميلس لقتسي

 ةينطولا ةكرحلا عم نييلقتسم نييرصان ةكرحك نحن » : تاليلق لاقف
 دودسملا قيرطلا ىلإ لصن الأ ىنمتن ىرعلا نانبل شيجو انقيسنتبو ةيمدقتلاو
 ةيروهمجلا سيئر طاقسإ ةهجل ناك نإ . ةمزألل ةيطارقوميدلا لولحلل
 ,ء ىيبرعلا نانبل شيج عم كرتشم حيرصت ىف كلذ انددح نأ قبسو رطضنس
 اعبطو ىركسعلاو ىمايسلا بلصتلا مسحل ةلماكلا انتيلوئسم لمحتنس اننأ
 وه اهف ةينطولا ةحلاصملا ترجو ةمزألا تلح اذإ لثسو . «© ىركسعلا لمعلاب

 حبصأ ١ اذإ نيدقعم ريغ نحن ه : لاقف ةينانبللا بازحألا ةيقب نم مكفقوم

 ةطقاس ًاساسأ ىهو طقست اهنيح ىنطولا انيعو مهفل ًاروطتم ىلازعنإلا لقعلا
 ىقتلي قيرف ىأ عم ءاقللا نم نيجرحم ريغو ةيرشبلا ةيداملا ةقالعلا انموهفم نم

 حالصإل ةيمدقتلاو ةينطولا ةكرحلل ىنطولا انحرط عم ىقتليو انبلاطم عم
 . هريوطتو ماظنلا

 . ثادحألل ةعاسب ةعاس ةبوؤدلا هتعباتم ىلع ولراك تنوم ويدار ىقبيو
 ةسلج ىف هنأ ةعاذإلا هعم هترجأ راوح ىف ”دعسألا لماك ديسلا نلعأ دقف

 اهيلت ىتلا ةسلجلا نيعت نإف ىئاهنلا ىروتسدلا نوناقلا رشنو روتسدلا ليدعت
 : دعسألا لاقو مايأ نم رثكأ رخأتي نأ نكمي ال ةيروهمجلا سيئر باختنال

 ماهسإلا ىلعو تبسلا ةسلج روضح ىلع نوقفاوم لتكلا ءاسؤر مظعم نءد
 اذفان حبصي ليدعتلا نإ » دعسألا عباتو « ةمزألل ىروتسدلا جرخملا داجيإ ىف

 . نرقلا اذه تانعيبس ىف ةيبرعلا ةعماجلا لالخ نم ةرهاقلا ىف لمع دعسألا لماك ©

 ا



 جروج ولراك تنوم ويدار لسارم نم لئسو « ةيروهمجلا سيئر نم هعيقوت روف
 سيئر قح نم » باجأف عيقوتلا ضفري نأ ةيروهمجلا سيئرل قحي له ريشب
 ىأ نود نم رهشلا يضم اذإو رهش لالخ ىف اللعم رارقلا دري نأ ةيروهمجلا
 . « اذفان ليدعتلا ربتعي عيقوت ىأ نود نم ىتح وأ در

 لسارملا دعسألا لماك ديسلا غلبأ ولراك تنوم ويدارل رخآ ثيدح ىفو

 :  ىلاتلا وحنلا ىلع اهيلع باجأ ىرخأ ةلئسأ هيلإ هجوف ىنعملا سفن

 ؟ لصحيس اذايف بولطملا ددعلا ىلإ لصي ملو سلجملا دقعنا اذإ  س
 ىلإ لصن ملو ردق اذإ نكلو . بولطملا ددعلا ىلإ لصن نأ لمأت - ج

 . ةيناث ةسلج ىلإ ةوعنلا نم دبال ذئنيح بولطملا ددعلا

 ريبيو نوعمشو طالبنج لثم لتكلا ءاسؤر بلغأب متلصتإ له  س
 ؟ ةسلجلا هذه روضحل ليمجلا

 لتكلا فلتخم نإ لوقأ نأ عيطتساو العف لاصتالا اذه مت دقو لتكلا فلتخمب
 . عوضوملا اذه ىلع ةقفاوم

 ةسلجلا دقعتس ىتمف تبسلا راهن دقعتس ىلوألا ةسلجلا - س

 ؟ ةيروهمجلل ديدج سيئر باختنإل ةيناثلا

 ليدعتلا نم ىهتنن امدنعو تبسلا موي دقعتس ىلوألا ةسلجلا -جا

 نم هقيدصت دعب ايئاهن روتسدلا اذه لعج ةيناثلا ةلحرملا ىف بجي ىروتسدلا

 اذه نأ نظأو . ةلبقملا ةسلجلا نييعت ىلإ دمعن كلذ دعبو ةيروهمجلا سيئر

 . ليدعتلا ىلع قيدصتلا دعب مايأ نم رثكأ رخأتي نأ نكيمي ال

 ١م



 ؟ ليدعتلا ىلع قيدصتلل ةيروهمجلا سيئر نم بلطي اموي مكو  س

 لمآ مقوي ىتم امأ اذفان ليدعتلا حبصي عيقوتلا روف ليدعتلا بسح  ج
 . ةبولطملا ةعرسلاب عقوي نأ

 ؟ ليدعتلا ضفري نأ ةيروهمجلا سيئرل قحي له  س
 رارقلا دري نأ ةيروهمجلا سيئرل قحي ةيروتسدلا لوصألا بسح - ج

 رهشلا ىضم اذإو رهش ةلهم نمض ةيروتسدلا لوصألا بسحو . اللعم نكلو
 . اذفان ليدعتلا ربتعي عيقوت ىأ ىتح وأ در ىأ نود

 ثيدح وه م 191/5 ماع هل ضرعنس ولراك تنوم ةطحمل ثيدح رخآو

 نع . بئاتكلا بزح ىف ىسايسلا بتكملا وضع نودارقب ميرك ىماحملا عم
 هيف ةطلسلا ديحوتب اءدب « نانبل ديحوت ةلحرم » اهامسأ ىتلاو ةلبقملا ةلحرملا

 ءانب ىلإ هيف اعدو ”ىسائرلا مكحلا وحن هاجتالا ىأ « ةيسايسلا ةيزكرملا دامتعاو

 لاقو . ىروسلا  نانبللا فلاحتلا ساسأ ىلع ةينانبللا ةيجراخلا ةسايسلا

 نم رمتس ىتلاو ةيلودلا مالسلا ةيلمع أدبتس لبقملا ناريزح نم ًارابتعا هنإ »
 نأ ةحلسملا ةمواقملا ىلعو ىخيراتلا رارقلا ةلحرم ىف ةينيطسلفلا ةيضقلا اهلالخ

 قرشلا ىف ضيرملا لجرلا نانبل نإ » ًاضيأ هلاق امجو « ةيسايس ةمواقم ىلإ لقتنت

 #7 ةداملا ليدعتب نوناقلا عورشم صن ©
 سيئر ءاهتنإ دعوم لبق ىلاتلا هجولا ىلع روتسدلا نم ا/* ةدالا صن لدع : ىلوألا ةداملا

 نم ةوعد ىلع ءانب سلجملا مئتلي رثكألا ىلع رهشأ ةتس وأ لقألا ىلع رهش ةدمب ةيروهمجلا
 ىذلا رشاعلا مويلا ىف اكح عمتجي هنإف ضرغلا اذهل سلجملا عدي مل اذإو ديدجلا سيئرلا

 . سيئرلا ءاهتنإ لجأ قبسي

 ةيروهمجلا سيئر نم هعيقوت روف نوناقلا اذهب لمعي : ةيناثلا ةداملا
 م19157/9/ 57“ ىف ليدعتلا اذهب لمعلا ىهتني

 .م5١1/1١9757/1١ خيراتب راهلا ةديرج ىف ويدارلا نع ثيدحلا رشن *©
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 ىتلا ةهاقنلا ةرتف ىلإ ةلبقملا ةتسلا رهشألا ةلحرم ىف لقتننسو ىهتنا دق طسوالا

 حبصي نل ىانبللا مالسلا رابتعا |مهيناثو مالسلاب ناميالا اهوأ نيرمأ بلطتت
 نأ رهظيس نيئس دعب » فاضأو « ىنيطسلفلا مالسلا ققحتي امدنع الإ ايئاهن

 ايروس نيب نأو فينج رمتؤمل ةيديهمت لمعأ ىوس لعفلاب نكت مل نانبل برح
 هنكمي نانبل نأو ايروس نمأ نم وه نانبل نمأ نأو . ةقيثوو ةزيمم ةقالع نانبلو
 تناك اذإ هلك ملاعلا هعفني الو هعم ايروس تناك اذإ هلك ملاعلا مصاخي نأ

 نيب ةحلسأ دوجو عم مالسال » : لاف ةحلسألا عم نعو . ( هذلض ايروس

 ريغ ةلودلا ةلاح ىف رارمتسالا نكمي الو . نينانبللاو نيينطسلفلا ىديأ

 ولراك تنوم ويدار ةعاذإ عم ءاقللا ةياخ ىفو . « نيحلسملا نيبعشلاو ةحلسملا

 لماكلا ىنانبللا نمألا ةدوع نوعقوتي ال نييركسعلا نيصاصتخالا نإ » : لاق

 روصتأو ًارهش ١7 « ١8 نيب حوارتت ةرتف ىف الإ ةينانبللا ىضارألا لماك ىلع
 . ىردتلا نمألا وه هلمع نكمي ام نأ

 سايلإ سيئرلا زاف نأ دعبو م 191/ا/ ماع ىف ةطحملا ةعباتمل ةبسنلاب امأ

 ضعبل ىضرعت امو ةبئاد ةعباتملا تناكف ةيروهمجلا ةسائرب *سيكرس
 ءىراقلل ةركف ىطعأ ىكل الإ ةسائرلا بابتتسا دعب تيرجأ ىتلا ثيداحألا
 نود هأجف ءىراقلا كرتأ ال ىتحو . اهاوتحمو ةديدحلا تاراوحلا لكش ىلع

 ىف امامت اهرود سمطنا ىتلاو ةينانبللا ةيسامولبدلا نأ ةظحالم عم تامدقم
 ءامعز رارقتسا مث . ةفاتخملا قرفلا نيب رحانتلاو ةقباسلا تابارطضالا مضخ

 ىلإ سيكرس سايلإ لوصو دعيو . ةيجنرف ةلاقتسا ةرورض ىلع بازحألا
 أدبنلو . ةينانبللا ةيسامولبدلا كرحتت لقن وأ طشنت تأدب ةيروهمجلا ةسائر

 ىلإ «آ[مانن5 06 ععاه80» وجنيرج ود سيول ةيسنرفلا ةيجراخلا ريزو لوصوب
 (رصم  ندرألا  ايروس  نانبل ) ةيعابرلا ةيبرعلا هتلوج ءدب ىف توريب

 م1415 / ١4 / ١5 راهنلا ةديرج ىف ولراك تنوم ويدار نع القن ثيدحلا اذه رشن

 سرطب داؤف . ءرازولل ًاسيئر صحلا ميلس ديسلا . ةيروهمجلل اسيئر سيكرس سايلا *
 . ةيجراخلل اريزو

 فر



 . *هعم بهسملا ثيدحلا اذه ولراك تنوم ويدارل ناكو

 لوخدل بهأتي ىذلا نانبل . كتلوج نم ىلوألا ةلحرملا وه نائبل - س
 همدقت نأ نكمي ىذلا دمألا ديعبلا ديدجلا ماهسإلا وه مف ريمعتلا ةداعإ ةلحرم
 ؟ اسنرف

 انفقوم تبثأ ىكلو ةقيرعو ةيدو نانبلب تاقالع اسنرفل نأ نوفرعت
 ةمالسو هتدحوو نانبل لالقتسا لجأل ةريخألا *ةنحملا لالخ هاندمتعا ىذلا

 نوكت نأ دوأو نانبلب اءدب , قلوج نوكت نأ ىعيبطلا نم ناكف . هيضارأ

 فقوملا اذه رارمتسا نع ًاريبعت طسوالا قرشلا ىف ىتلوجل ىلوألا ,ةلحرملا
 . خلا 1 . نانبل ريمعت ةداعإ ف سيكر س سيئرلل ًادّضعَو

 كيبطاخم ثدحتس كش االو كنإف ةيجراخلل ًاريزو كتفصب :  س

 ؟ لبقتسملا ىف اسنرف هعجشت ىبمايس نانبل ىأف ايسايس

 ىنتات .ةيلغو حولا لكما 0 ا

 لب مهدحو نيينانبللا لدعاوع ىذلا لحخادلا عضولا ىلإ قرطتت نل ةيسايسلا

 :ايفلس قرشلا ةمزأ ةيوستل نانبللا موهفملا ىلع رصتقت

 رمتؤم اهروضحب رمي نانبل لالقتسإ نأ نظت له ريزولا ىديس  س
 ؟ فينج

 نم هنإف فينجب لمتحملا هكارتشإب طبترم نانبل لالقتسا نا نظأ ال -ج

 هتلحرم ىف تكرتشا ىتلا لودلاو فينج رمتؤم ةردابم تذختا ىتلا لودلا قح

 ال مأ ىرخأ افارطأ لمشيل رمتؤملا اذه عيسوت ديرت *له ررقت نأ ىلوألا

 . راوح لا رهوجب لخي الامب ثيدحلا لقن ىف رصتخأ ىننأ ىلإ رظنلا تفلا ©
 . ةلاقتسألا ىلع ةيجنرف ناهيلس سيئرلا رابجإ ةلحرم ىلإ ةراشألا اهم دصقي ةريخألا ةنحملا *#
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 ربتعي هنأ ودبي ( رشنج ) ديسلا ىناملألا كريظنف . ثيدحلا ىلودلا ىمامولبدلا

 رعاشملا نع ريغي فقوم وه لهف هعم اقسانتو ىكيرمألا لمعلل ةلمكت هتمهم

 ؟ مومعلا هجوب ةيبروألا

 هظح الأ ىذلاو ءاشي امك هتمهم ضرعي نأ ىف رح ( رشنج ) ديسلا - ج
 اهجو هتهمل نأ تبثي امم لقألا ىلع ايعانص نوناث مهنيب ةعومجم هعم نأ وه
 ىلع فكعأس ىننإ خلا . . . . هجولا اذه ىلع تسيلف ىتمهم امأ . ايداصتقإ
 ىتلا لودلا ىف نيلوئسملا ىأر صاخ هجوب جرختساو . ىمايسلا رهظملا

 . ةيملسلا ةيوستلا ةيناكمإ لوح مهرعاشمو اهروزأس

 قرشلا لوح ىبروأ صن نع  ريزولا ىديس  مهضعب ثدحت  س
 ةيجراخلا ءارزو نيب ىناثلا نوناك رخاوأ ىف ندنل ىف دعأ صن . طسوالا

 نحي مل هنأ نونظي اوناك نييكيرمألا نأل رشني مل صنلا اذه نإ ليقو نييبروألا
 فقوملا ىف روطت نم لهو ىكيرمألا طغضلا اذه حيحص لهف كلذ تقو دعب

 ؟ طسوألا قرشلا لايح ىبوروألا

 دق عستلا ةيبوروألا ةرسألا لودل نييسايسلا ءاربخلا نإ حيحص - ج
 قرشلا ىف ةيملسلا ةيوستلا قافآ لوح « ةرسألل نايب عورشم اودعأ
 ىداحلا ىف مهعامتجإ ءانثأ ندنل ىف ءارزولا لع صنلا اذه ضرعو . طسوألا
 ليواقألا ترثك امدنع اذه رشن مدع ءارزولا ررقف نناثلا نوناك نم نيئالثلاو

 هيف ناك ىذلا تقولا ىف : ىلاتلاك وه ىقيقحلا ببسلاو هيط بابسأ لوح
 تاعالطتساو تارايزل طسوالا قرشلا ىلإ هجوتلل نودعتسي انم نوريثكلا

 دعب اهيف هلثم رشننس انلعلو ًانايب رشنن نأ ًابسانم انل دبي ل « ةيوستلا رومأ لوح



 ىهو هيلإ بهذتس لهف فينج رمتؤمب كارتشالا اسنرف نم بلط  س

 سلجي ىف امئاد اوضعو ةيبوروأ ةلوئسم اهتفصب ةعمزملا تاقافنإلل ةئماض

 ؟ةدحتملا ممألا نع لزعمب الح نورت لهو ؟ نمألا
 قرشلا ةلكشم . رخآ عوضوم ىه تاناضب اسنرف كارتشإ ةيضق - ج

 سلجم راطإ ىفو اماع نيرشعو ةسمخ ذنم نمألا سلجم ىلع ةحورطم طسوألا

 نأ دعب تانامضلا ضعب ضعب روصت نكمي ةمئاد ةيوضعب اسنرف عتمتت ثيح نمألا

 . هيوست ىلإ ءاقرفلا لصوتي

 ىلإ صاخ هجوب قيئارسإلا بئاجلا نم تاحيرصتلا ضعب حملن ل س

 نا ثوربتعت لهف . اههدحو نييمظعلا نيلودلل لاحملا كرت ىف ةبغرلا

 ؟ قباسلاك ةيعيبط تداع ليئارساو اسنرف نيب تاقالعلا

 5 لكك ىف 0 ل كا ىذلا ثيدحلا نكل « *دوواد

 ةدوع ىف هلمأ نع انالك برعأو ةحفصلا ّىط انل حاتأ ؛ رهشلا اذه نم نماثلا

 . ةقادصلا نم اهدهع قباس ىلإ ةيلئارسإلا ةيسنرفلا تاقالعلا

 ىف ةيلئارسإلاو ةينئيطسلفلا طاسوألا ضعب نيب تاثداحم ترج

 ىلع راوحلا اذه لثم عجشت نأ ةلودك اسنرف عيطتست رادقم ىأبف اسنرف

 . ؟ اهضرأ

 لجر نأ حيحص . اذهك راوح ىف ايمسر لخدتت نأ اسنرفل سيل - ج
 راوحلا اذه عجش ةعبارلا ةروهفملا ارم انميم لخش ريك ارو نان
 .ام دح ىلإ

 . حتف ةمظنمل ىنيطسلفلا ىنطولا ريرحتلا ةكرح ىف ىروثلا سلجملا وضع : دوواد وبا ©
 . م ١94195 : ١9171 نم ليئارسا ةيجراخ ريزو : ناولأ لاجيإ *
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 ؟ تافرع رساي ديسلا ةلباقم نوونت له  س

 . تافرع رساي ديسلا ةلباقم رضاحلا تقولا ىف ىونأ ال -جا

 ماع نوكي نل م 18177 ماع نأب داقتعالا ىلإ دسألا سيئرلا ليمي - س
 ؟ كلذ ىف كيأر امف . طسوألا قرشلا ىف مالسلا

 نكميام . مالسلا ماع نوكيس م ١51/1 ماع نأب لوقلا بعصي - ج

 . ةرفوتم نكت م مالسلا ىلإ * ىعسلل اصرف رفوي 777 ماع نإ هلوق

 دقف ثادحألل ويدارلا ةعباتم فقوتت ال عبطلابو اذه دنع راوحلا ىهتنيو

 داؤف / ديسلا ىسنرفلا ريزولا ريظن عم لماش ”راوح ءارجإ ىلإ ةطحملا تهجوت
 ىذلا رودلا نأ هيف نلعأ ىذلاو « نانبل ىف عافدلاو ةيجراخلا ريزو سرطب

 ةينانبللا لئاسملاو طسوألا قرشلا ةيسفقب قلعتي ايف اسنرف نم نانبل هرظتتي

 ىف ماعلا ىأرلا هيجوتو اهديقعتو ةيضقلا ريخأت ريزاحم ىلإ هيبنتلا وه . ةقلعملا
 ةمزأ لح ريخأت نع مجنت نأ نكمي ىتلا راطخألا ىلإ ةقيدصلا لودلا ىفو ابروأ
 ىول ) ديسلا ىسنرفلا هليمز نأ ىلإ سرطب ريزولا راشأو طسوالا قرشلا
 هدادعتسا ىدبأو .هانبلط ام لك عم دح ىصقأ ىلإ ابواجتم ناك ( وجنيرجود
 سرطب ديسلا فاضأو . طسوألا قرشلا ةيضق لحل ايسامولبد طشني نأل
 قوقحلا ىلإ ةبسنلاب طسوألا قرشلا ةيضق لح ةيمهأ ىلع انددش دقل»
 ةيضقلا هذه هيدترت ام ىلإ ارظنو . ةهج نم ىنيطسلفلا بعشلل ةعورشملا

 « ةينانبللا ىضارألا ىلع افيثك ًاينيطسلف.ًادوجو ةمث نأآل « نانبل ىلإ ةبسنلاب
 ةيضقلا نرتقت نأ انمهب ةياوزلا هذه نمو . ثادحألا ىف هرود هل ناك

 لح نأ ربتعأ ةقيقحو ةقطنملا ىلع مالسلا ميخي نأو . لداع لحب ةينيطسلفلا
 ليهست ىلعو . ةينانبللا ةمزألا لح ىلع اريثك دعاسي طسوألا قرشلا ةيضق

 لاقف تادعاسملا بلط ىف لثمتملاو ىداصتقالا بناجلا امأ . ىمايسلا قافولا

 . م1618 / 5/16 قريبلا ىف راوحلا اذه رشن *
 . راونألاو راهنلا قديرج ف راوحلا اذه رشن »2
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 ريمعتلا ديعص ىلع ةيسنرفلا ةدعاسملا تناكول ىنمتن انكو سرطب هنع

 ديعصلا ىلع ةرضاحلا اسنرف فورظ نأ الإ . ًالومش رثكأ داصتقالاو
 خلا .... ةيداصتقالا تادعاسملا ميدقت ىف اهيدامت نود لوحت ىداصتقالا

 رمأ سوردلا ديعص ىلعو ىنفلاو ىننتلا نيديعصلا ىلع اهتادعاسم نأ الإ
 .6 خلا ... مهم

 ضايرلا تاررقم رود ىلإ راشأف « ةيلخادلا ةينانبللا اياضقلا نع لثسو
 عفد ىلإ ىعست ةينانبللا ةيجراخلا نأ ركذو . ةيعيبطلا ةايحلا ةدوع ىف ةرهاقلاو
 شيج ىأ لثسو . ىلودلاو ىبرعلا نيديعصلا ىلع ةينانبللا ةيسامولبدلا ةايحلا

 ىلإ ةيلآلا ةينطولا هفادهأ هيف لمحتي شيج هنإ » : باجأف ؟ نانبل هيلإ جاتحي

 فيك راوح ا قيرط نع ىسايسلا لحلا نع لئسو . اهتمسق ال دالبلا ديحوت
 ىلإ لوصولل ديحولا ليبسلا سيل راوحلا نإ » : لاقف ؟ لحلا اذه نوروصتت
 ولراك تنوم ويدار بودنم عم هثيدح متخو « ةليسو وه انإو ىمايس لح

 نم ةلحرم ىف سيكرس سيئرلا ةماخف بعلي وأ ةموكحلا بعلت نأ ًاينمتم

 ىلإ دوعي نأ بجي نانبل نأ عيمجلا كرديل . مساحلا ىباجيإلا رودلا لحارملا

 . ةحضاو ةميلس نسسأ ىلع ةيعيبط ةايح

 :  ىسنرفلا ثوعبملا عم دسألا تاثحابم
 ديسلا دسألا ظفاح ىروسلا سيئرلا هيف لباق ىذلا مويلا سفن ىفو

 ولراك تنوم ويدار بودنم ىعس اسنرف ةيجراخ ربزو (وجنيرجود ىدل )
 *راوحلا اذه ناكو ايروس ةيروهمج سيئر ةلباقم ىلإ سراف سيول / ديسلا
 ةيجراخلا ربزو عم هتاثداحم ةعيبط نع لاؤسلاب بودنملا هلهتسا ىذلا

 . ( فينج ) مالسلا ةطحم وأ مالسلا بارك ارتقإب الئافتم ناك اذإ امعو 03 ىبسنرفلا

 تناك ايروسل ىسنرفلا ةيجراخلا ريزو ةرايز نإ» : دسألا سيئرلا باجأف

 ليئارسإلا لالتحالا . عوضوم نم رثكأ لوح ىأرلا لدابتل ةبيط ةبسانم
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 . ةقطنملا ىف لداع مالس ةماقإلو لالتحالا اذه ءاهنال هلمع نكميام لوحو

 مالسلا عم دسألا لاق  انلك نحن انيدلب نيب قيثولا نواعتلا ىلإ ةفاضإ
 باحسنألا ىلع موقي ىذلا مالسلا . هقح قح ىذ لكل ىطعي ىذلا لداعلا

 ديعي ىذلاو م 14717 ماع اهتلتحإ ىتلا ىضارألا نم لماكلا قيئارسالا
 موقت ىذلا رودلا ىلع ةيمهأ قلعن اننإو : ةلماك ةعورشملا مهقوقح نيينطسلفلل

 سميئرلا ىلإ لاحلا ةعيبطب تاثداحملا لقنيسو صاخ لكشب اسنرفو ابروأ هب

 . ناتسيد راكسيج ىبنرفلا

 دودحلا نإ د : دسألا لاق ؟ هنمآ دودح نم ليئارسإ هيعدت ام لوحو

 دودحلا . ليئارسإ نع عفادتل ةديدج اضرأ ليئارسا بسكت نأ ىنعي ال ةنمآلا

 ربتعن اننإف كلذلو ةنيعم لودل ةيلودو ةيسايس تانامض نم رثكأ ىنعت ال ةنمآلا
 دودحلا هذه تاموقم مهأ نم م ١94717 لبق ام دودح ىلإ ليئارسإ باحسنإ
 دودحلا هذه معدت نأ نكمي ةيلودلا ةيسايسلا تانامضلا نأب دقتعأو . ةنمآلا
 دوجو الف ليئارسإ هب رشبت ىذلا ىنارغجلا ىنعملاب ةنمآلا دودحلا امأ . ةنمآلا

 دودحلا نأ ىرخأ قطانم ىفوأ انتقطنم ىف ةريثكلا كراعملا تتبثأ دقو . هل

 نيرشت برح وه لاثم برقأو . ًافالطإ ةدوجوم ريغ ىنعملا اذهب ةنمآلا
 ىف ) هنمآلا دودحلا نمض لخدت ىهو نالوجلا ةبضه عطتست ملف م 937
 رن ىلإ لصت نأ نم ةيروسلا تاوقلا عئالط عنمت نأ ( ليئارسا فرع
 دودحلا راطإ ىف لخدت نأ ىئام عنام ىهو سيوسلا ةانق عطتست مو . ندرألا
 تاوقلا عنمت نأ نم سيوسلا هانق اضيأ عطتست ملو . ليئارسإ نظت امك ةنمآلا

 . رخآلا بناجلا ىف ليئارسإلا شيحجلا برضو روبعلا نم ةيرصملا . ةحلسملا

 دودح كانه دعي مل تارئاطلاو هيخوراصلا هحلسألا دوجوب هنأ نع الضف

 . « هنمآ

 نع تلجو مكرظن ةهجوب ليئارسا تلبق ام اذإ نع دسألا لئسو
 عيقوتب مكتيحان نم نولبقت لهف . م1451 ماع ةلتحملا ةيبرعلا ىضارألا
 ةثالث ةيساسأ رصانع نمضتت نمألا سلجم تارارق نإ » باجأف مالس قافتا
 بعشلا قوقحو ما151/ ماع تلتحا ىتلا ىضارألا نم باحسنالا
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 سيئرلا راشأو . « هقيقحتل ىعسن ام وهو برحلا ةلاح ءاهناو ىنيطسلفلا

 هنإف فينج رمتؤم دقعنا اذإو مالس ماع نوكي نل م 141/ ماع نأ ىلإ دسألا
 . ماعلا اذه لالخ اهلجأ نم دقعنإ ىذلا فادهألا ديكأتلاب ققحي نل

 نا» : دسألا لاق نانبل نم ةيروسلا تاوقلا باحسنا دعوم لوحو

 بغرن اننأ ؛ نانبل انلوخد نم موي لوأ ذنم اضيأ اهنع انلعأ ىتلاو ةلبقملا اناياون

 نأو . اهماهمب ةينانبللا تاسسؤملا موقت نأو « نانبل ىف نمألا بتتسي نأب
 . نكمي ام عرسأب انتادعاسم نع ءانغنسالا نانبل ىف ةينعملا ةيعرشلا عيطتست
 فنأتستل نانبل نم انتاوق بحسن نأب ةلماكلا ةبغرلا انيدل نوكتس اهدنعو

 نييفحصلا ضعب نأ ىلإ ةراشإلا ردجت لاؤسلا اذه دنعو . ةيساسألا اهماهم

 ىروسلا لخدتلا دض اوفقو امدنع . قباس تقو ىف ايروس اوراز اسنرف ىف
 دض فقو ىذلا نأ ردقن نحن و الئاق دسألا عباتو « نينانبللا انئاقشأ ةدعاسمل

 . نانيل ىف لاتقلا رارمتسا عم فقو . لاتقلا عم فقو دقف ةيروسلا دوهجلا

 نانبل دض فقو دقف « كردي مل مأ كلذ كردأ لاتقلا رارمتسا عم فقي نمو

 فقوو « ةينيطسلفلا ةروثلا دض فقوو .٠ ىبرعلا نانبل دض فقوو « نطوك

 دعب اموي رحتنتو مطحتت تناك ميهافملا هذه لك نأل . 0
 3 ناعملا هله لك ذقنتلو 5 لاتقلا فقول تءاج ةيروسلا دوهجلاو .

 . « نانبل ىضارأ نم ناكم لك ىف ًاريزغ ليسي ناك ىذلا مدلا فيزن فقوللو

 نوكي الأب هنكمي نانبل ىف مالسلا نأب نودقتعت له دسألا سيئرلا لثسو

 سيئرلا باجأف ؟ طسوألا قرشلا ةقطنم ىف لمشألاو معألا مالسلل ًامزالم

 نأو « نالصفنم نيعوضوم ا نأ دقتعأ » : ولراك تنوم ويدار بودنمل ىروسلا

 اذه نكلو . لخادتلا ضعب كانه نأ جتنتسن نأو ىرن نأ عيطتسن ام لك
 ةيضقلا نأ نم كلذ ىلع لدأ الو نالصفنم نيعوضوملا نأ ةقيقح نم ريغي ال
 نياعاالو كادي نايل تادعأا اجي ء هس يرعب اا ةييطسلفلا

 ىلا تاروحصلا قاطن ف 55 نائبل بونج عضولا ناك اذإ امع لاؤس

 ىف رتوتلا ةدح فيفختل لئاسولا ىه امو ماعلا اذه مالسلا نأشب اهيلإ راشأ

 يب



 نأ نكمي تابوعصلا نإ تلق امدنع » دسألا سيئرلا لاق ؟ ىنانبللا بونجلا

 ةعيبط نمو لمعلا ةعيبط نم نكلو . ةددحم ةبوعص روصتأ نكأ مل أشنت
 هذه نوكت دقو . ىرخأو ةرتف نيب ةديدج تايطعم اهنع قشنت نأ ةيضقلا

 هذه وه نانبل بونج نأ ىنهذ ىف سيلو . ةديدج بعاصم ةديدجلا تايطعملا
 ىف عضولا نأو ةصاخ . فينج رمتؤم داقعنإ مامأ ةرثع فقتس ىتلا ةبوعصلا
 ةلاح ةحلاعم ةجلاعملا نإف لك ىلعو .رتوتلا تالاح نم ةلاح نانبل بونج
 نم ىه لاخلا ةعيبطبو . دحلا اذه ىلإ ةدقعملا ةجلاعملاب تسيل ةدوجوملا رتوتلا

 . « هاري ىذلا لكشلاب اهتجلاعم ىف قحلا لك هلو ىانبللا سيئرلا صاصتخإ

 ةيروهمجلا سيئر دسألا ظفاح سيئرلا نيب راوحلا ىهتنا نأ دعبو
 ةنماثلا ةعاسلا ىلاوح ف كلذ ناكو ولراك تنوم ويدار بودنم نيبو ةيروسلا

 مث . ويدارلل فورعملا عباطلا تاذ ىناغألا نم ليس ثيدحلا اذه بقعأ ءاسم
 1 نمض تءاج رخآ نول نم ةعباتم كانه تناكو ةيرابخالا هرشنلا دعوم ناح

 دسألا ظفاح ىروسلا سيئرلا سمأ ىفتلا لوقت تناك ىتلاو رابخألا ةرشن دونب

 دق ىسنرفلا ريزولا ناك امدعب . نيتعاس ةدمل (وجنرجود ىول ) ريزولاب
 ىوافيلخ نمحرلا دبع ءاوللا ىروسلا ءارزولا سيئر عم تاثحابم ىرجأ
 . مادخ ميلحلا دبع / ديسلا ةيروسلا ةيجراخلا ريزوو ءارزولا سيئر بئانو
 مادخ #[ وجنرجود ىول تاثحابم نأ ءابنألل ةيروسلا اناس ةلاكو تركذو

 هذه لداع لح داجيإ ىلإ ةحلملا ةجاح او 6 طسوألا قرشلا ةمزأ تلوانت

 . اهقيمعت ةرورضو نيدلبلا نيب ةيئانثلا تاقالعلل نابناحجلا ضرع امك . ةمزألا

 دهعمو قاقث زكرمو . قشمد ىف ىسنرف قاقث زكرم ةماقإ ىلع اقفتإ دقو
 ةمدقملا حنملا ةدايز ىلع اقفتا ابك . سيراب ىف ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاساردلل
 ىنفلا بيردتلا حنمو . ةيروسلا تاعماجلل ةيسنرفلا ةموكحلا لبق نم

 ىول ) ناكو . )6 . . *كييآللا سرادمل ةيلاملا ىحاونلا ةيفصتو . ىنهملاو

 اهيلع بلغي هرح سرادم ىعمبي هيلاوقو ىنيدلا ركفلل عضخت ال ىتلا سرادملا : كييآللا *

 طقف نايلعلا ركفلا

 م١8 سيلاوك



 سلجملا سيئر موهافلا دلاخ ديسلا عم قباس تقو ىف عمتجا دق (وجنرجود
 نم هنإ هلوق ىسنرفلا ريزولا ىلإ موهافلا ديسلا بسن دقو . ىنيطسلفلا ىنطولا

 تاثداحم ىأ ىف اوكرتشي نأ نيعتيو . مه ىموق نطو ةماقإ نيينيطسلفلا قح

 ىذلا رودلا (وجنرجود ىول ) حدتماو . ةينيطسلفلا ةيضقلا لوح ةيلود

 هذهل انضارعتسا نمو . نانبل عوبر ىلإ نمألا ةداعإل ايروس هب تعلطضإ
 عمو ٠ رارقلا ىعناص عم ثيداحألاو تاءاقللا ىف ةلثمتملا ةيعاذإلا ةمدخلا

 «. ةصاخ ةفصب ةينانبللا ةيضقلل ةبسنلاب ثادحألا ىف ةرثؤملا تايصخشلا
 :  ليام نيبتن نأ عيطتسن ةماع ةفصب اهب قلعتي امو

 ىلع ةيبرعلا ةيلحملا تاطحملا ىف لاقيالام مدقت نأ تعاطتسا ةطحملا نإ

 ىكل مهزفح لالخ نمو مهتاوصأبو 3 مهتفاضتسا نيذلا نيلوئسملا ةنهسلأ

 نأ قيطت ال قدأ ىنعمب وأ ةيلحملا تاطحملا عيطتست ال ةحيرص تاملك اولوقي

 . اهعيذت

 بولسأو تالباقملا هذه لالخ نم ةزراب تناك ةطحملا ةيصخش نإ

 ديدش ناك ىديلقت ريغ لكشب نيثدحتملا فويضلا هراثتساو زفح ىف ةطحملا
 . تالباقملا هذه ىف حوضولا

 لعج ةطحملا روهمج عاستا قدأ ىنعمب وأ ”اعحملا ىلع نيعمتسملا لابقإ نإ

 سكع ىلع . اروسيم ارمأ برعلا نيلوئسملا رابك ثيداحأ ىلع اهعيذم لوصح
 نيلوثسملا رابك عم ةيعاذإلا تالباقملا طبحت ىتلا ةينطولاو ةيلحملا تاطحملا

 ىف نييبرغلا موجنلا ىلع كلذ قبطنا لثملابو ةريثكو ةديدع ريذاحمو طباوضب
 . ةسايسلاو نفلاو بدألا

 م”



 سناثلا لصفلا

 :  ٠ ةطحملا اهمدقت ىتلا ةيعاذإلا ةدالا نومضم





 نيعون مدقت ةطحملا هذه نإ تلق اذإ عمتسملا هفرعي ال ًاديدج لوقأ ال
 هيفرتلا وه ىناثلا عونلاو ربخلا وه لوألا عونلا . ةعاذملا ةداملا نم امه ثلاث ال
 رثكآلاو ةثادح رثكألا نوكت نأ ةطيرش « ةيبرعو ةيملاع ناغأو ىقيسوم نم
 . ىف رخآ موهفم هل كانه ربخلاو . ىبمايسلا ربخلا وهو لوألا عونلا . ًاحاجن
 ىأ نم هطاقتلا وأ هيلع لوصحلا ءدب نم ربخلا نأ ىنعمب . هيمدقم ةغمدأ

 هلماعي  ةيصخشلا رداصملا ىنعمب ةفورعملا ريغ وأ ةفورعملا رداصملا نم ردصم
 كحملا وه . هسدح وأ هدحو وه هسح ىلع دمتعت ةصاخ ةلماعم لوثسملا

 ىفحصلا نأ ىأ . هتيلوقعمو هتيقطنم نم دكأتلا دعب ربخلا هيلع نحتمي ىذلا
 نمو ربخلا نومضم ةيحان نم ةنكمم ةيرح ىصقأب هعم لماعتيو ربخلا بلجي

 ةجرد نإ . نيعمتسملا ىلع ربخلا ءاقلإ ةقيرط ةيحان نمو ربخلا ةغايص ةيحان
 قدصلا نأل . ةئاملا ىف ةئام ىلإ لصت دق ةطحملا هذه نم ربخلا ىف ةيقادصملا

 ملاع طسو هريغص اهتأشن ذنمو اهرابخأل ةبسنلاب ةطحملا كلت جبنمو اهؤدبم وه
 وأ اكيرمأ توص وأ ىسم .ىب .ىب 8.8.6 لا ةمرضخملاك هجوملا تاعاذإلا

 دوصقملا سيلو ربخلا ىف ةهازنلا ىنعمب انه ةيقادصملاو . ةييتيفوسلا ةعاذإلا
 . نف مالعإلا انيب . ةيملعلا رومألا ىف الإ رفوتت ال ةيعوضوملاف . ةيعوضوملا
 اهبزن نكف » "ةصاخلا اهتهكن اهيطعي ىذلا وه راب ألا عم كلماعت نأ ىأ
 ملاعو ةيمالعإلا ةمختلا ملاع مويلا ملاعف . حيحص اذهو « هحاوفلا ةهكنلا نكت
 ةفاضألاب « ةيملاع ءابنأ تالاكو نم هلئاسوو هقبرط نعو مالعإلا قيرطب مويلا

 نأ ىتح . قارغإلا دح ىلإ اريزغ مالعإلا حبصأف . ةيعانصلا راقألا ىلإ
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 2 0 برح كلذ ىلع خراصلا ل ةردق نم تبثتنو « هليصافتب ثدحلا

 ىلع رغ . رشعلا تقاف ىتلا اتااونسب نانبل برح وأ ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا وأ

 ىف كانه ىفحصلاو انم ةفقو الب ىلتقلاو ىحرخلا تائم رابخأ اننيب رمي وأ ربخلا

 نافوطلا وأ قارغإلا اذه لك نيب نم بعصلا رايتخألا هيلع ولراك تنوم ةطحم
 داحتالاك ةيديدحلا رئاتسلاب ةطاحملا دالبلا ف سكعلا ثدحي دقو . ىمالعإلا
 : ةيناسنولل قحاالو هذعوم ىفربخلا جرخي الف . ةيبعشلا نيصلا وأ ,قيقوسلا

 مهرابخأ نوطقتلي نولسارملا وأ دري ناوألا تاوف دعب الإ 2 نأ
 نوكيف ءابنألا تاالاكو هتريط وأ ربخلا جرخ ول قحف 5 ةنيعم ةددحم نكامأ ىف

 وأ ريونتلا سيلو ميتعتلا نم اديزم هدئاع نوكيو . ًاطنحم لق لب « « ًاتياب د ري

 ىف رصم ىف هل هيبش ثدحام اذهو . حوضولا سيلو ةليلبلا نم اديزم

 بناجألا نييفحصلا ىلع تامالعتسالا ةحلصم ةرطيسو . تانيتسلا

 ةرجه هجئاتن نم ناك ىذلاو . رصانلا دبع لامج ميعزلا مكح مايأ نيلسارملاو

 دقو ةديدشلا ةباقرلا نم كاك لاو ةيرحلا نم ديزملل ًاسملت نانبل ىلإ نيلسارملا

 نود نانبل نم هولسريل رخآ ربخ ءارو ىرخأ ةرم رصم ىلإ نودوعي
 . ! ! ! ةباقر

 وأ عورشم نع ىمهولا مالعإلا وأ مالعإلا ف ماهيإلا 0 اضيأ ك

 ةيريدم زورب موي اهنم ركذأو ةيجذومت ىرق وأ نكاسم ءانب وأ ةايح بولسأ
 ةايح ىف لماعلاو حالفلا قحو يلوألا تاحفصلا اهرابخأ لتحتل ريرحتلا

 كلذو . رمحألا بوطلا نمو اثيدح ازيهجت ةزهجم نيحالفلل نكاسم ءانبو ةميرك
 ىف ىتيفوسلا سيئرلا فوشتورج ناك مويلا كلذ ىف رخآلاو تيبلا نيب عاستالا

 نكاسم ىلع جرفتيل ريرحتلا ةيريدم راز مويو تانيتسلا ىف ةرهاقلل ةرايز
 اهاهزأو سبالملا نسحأ ىف لزانملا مامأ تاحالفلا تفطصإ دقو . نيحالفلا
 لخديو اهنم فص رخآ ىلإ لصيل نكاسملاو فوفصلا قرتخيو عفدني نأ هتفي مل

 مك



 لصالا قبط وه « ةيرقلا نم فص لوأ ىف تيبلا نأ نم هسفنب دكأتيو نراقيل

 مالعإ ةلئاط تحت عقي نأ ةيشخ اذه لك . فص رخآ ىف دوجوملا تيبلا لثم

 . الثم ةيبعشلا نيصلا ىف وأ اهسفن هتلود ىف هسمل هنأ معزأ . عداخ كربفم

 رابخأب ىرخألا دالبلا وأ نينطاوملا قارغإ وه كلذ ءارو نم ةفسلفلاو ضرغلاف
 . امامت ةقيقحلا قانت مهلاوحأ نع ةنئمطم

 :  لماش عيذم ولراك تنوم ىف رابخألا عيذم
 عيذملا ةرابع هيلع قلطت نأ نكمي ولراك تنوم ويدار ىف رابخألا عيذم نإ

 نم ةيرابخإلا قاروألا بحسي وهف : *لماشلا لثمملا ةرابع فرعن اك لماشلا

 اهيلع بكنيو « لوألا رودلا ىف نييفاحصلا ةرجح نم بيرقلا زركتلا ىلع
 .يلإ اهب لخدي مث « اهتيحالصو اهتيقادصم ةجرد ددحيل ديدش زيكرتب قئاقد
 -.ابيرقت ةعاس لك ولراك تنوم ويدار نم رابخألا نأل  ةرشابم ويدوتسألا

 . ةنانر ظافلأ نودو ةينأتم ةغايص ةداعإ نود ةريثك نايحأ ىف اهأرقيل اهب لخدي

 ةميق تناك امهم ىعيبطلا هليم وأ صاخلا هيأرب لوقت ةبئاش ىأ نود عبطلابو
 « ءابنألا راتخم قيرف ةطحملا هذمل سيل هنأ ىنعي اذهو . همدقي ىذلا ربخلا

 تاالاكو نم تتأ اذإ «رابخألا هذه ةمحرتل ثلاثو « ةغايصلا ةداعإل رخآو

 « هتوصب رابخألا هذه ةعاذإل سماخو « ىوغللا حيحصتلل عبارو 3 ةيبنجأ

 عبرأ ) ةدحاولا ةرتفلا ىف نييفاحص ةثالث نم نوكم ريغص قيرف هنكلو
 ءاقلإلا ةنهمو ةمجرتلا ةنهمو ةفاحصلا ةنهم مهنم لك فرعي . ( تاعاس
 ادج ةطيسب ةقيرطب نوكي هدعوم ىف ربخلا ىقليل لخدي نيحو ىعاذإلا
 نومدقي مهنإ كحاضلا قيلعتلا وأ ةهاكفلا وأ ةتكنلا اهللختتي نأ نم عنام الو

 . قيحاسمالو شوتر الب اهتعيبط ىلع رابخألا

 ىديموكلا ةيعونب ليثمتلا ديجي وهف ةنهم ءادأ ةدوج ىف ةيملع ةجرد ربتعت : لماشلا لثمملا *
 . ةانغملا ناحلألا ىدؤي كلذكو تاصقرلا ىدؤي نأ عيطتسيو اماردلاو

 ملال



 :  اهحاجن رسب ةطحملا ىف نيلماعلا ةيرح
 ؟ ةددعتملاو ةقيرعلا هتاعاذإب ىبرعلا ركفلا ىلع ةبيرغ مهتقيرط تسيلأ

 ىذلا ديدجلا جابنملا اذهو مهدنع ىربخلا مالعإلا موهفم نإ معن لوقأ

 لؤاستلل وعدي « مهيعمتسم عم ىتح مهلماعت ةقيرط ىفو مهسفنأل هوطتخإ
 اوعس نيذلا نييسنرفلا نيلوئسملا نم عفدب جابغملا اذه له . ةرم نم رثكأ

 "لمع عقاو نم املوقأ الب ةباجإلا ؟ لوجيد مايأ ذنم ةطحملا هذه ءاشنإل

 ةطحملا هذه نم ربخلا اهب جرخي ىتلا ةيعقاولاو ةيدايحلا ردق عقاو نم . ةعاذإلا
 ىأ ةطحملا هذهل اهجو هيزيلإلا رصق الو ةيسنرفلا ةيجراخلا ال هنأ ىنعي
 كلذ ىلع اومتع وأ ربخلا اذه ىلع اوددش وأ ربخلا اذه اوعيذأ نأك . تاهيجوت
 هذه رييستل ةاون ًالعف اوراتخإ نيسنرفلا نيلوثسملا نأ قحلا . اذهل اوجور وأ
 نم لك نأ نوفرعي مهنأل ؟ اذامل . ةلماك ةيرح ىف ديلا مهل اوقلطأ مث ةطحملا
 نع لقت ال مالعإلا لئاسو ىف ةقباس ةربخ هل ءدبلا نم ةطحملا هذه ىف لمعي
 ببسلا نمكي انهو . اهسفن ةيسنرفلا ةعاذإلا ىف نوكت دق «٠ تاونس رشع
 هذه ىلع نيمئاقلا برعلا نأ ىنعي . اهل زيمملا جاهلا كلذو ةطحملا ةوق ءارو
 ىرخألا تاطحملا تهتنا ثيح نم مهتطحم أدبت نأ اوراتخإ اهتأشن ذنم ةطحملا

 ىلع مهؤانب ءاجف  اهيلإ اوعمتسا ىتلا وأ اهب اولمع ىتلا ىرخألا تاعاذإلاو
 . نيرخآلا ركفو براجت نم ةبلص ةيضرأ

 مهف ءابنألا تالاكو دعب ربخلا ىلع لوصحلل ىنثلا مهردصم امأ

 ندنل ىف لسارمو « ملعملا مساب وه نطنشاو ىف لسارم مهدنع . نولسارملا
 وه نامع لسارمو « قيفوت ىده ىه ةرهاقلا ف ةلسارمو « كلام لداع وه

 وه توريب ىف لسارمو . سراف سيول وه قشمد ىف لسارمو « ميعن داؤف
 ضايرلا ىف لسارمو . فشاكلا نسح وه دادغب ىف لسارمو «ريشب جروج
 تركذ ىننأ قحلاو , مشاه ىلع وه جيلخلا ىف لسارمو ؛ ىرهشلا هللا دبع وه
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 ملاعللو ةيبرعلاب ةيسنرف ةعاذإك ويدارلا اذه نأ وه دحاو ببسل نيلسارملا ءامسأ

 لعفت اهك هنولوقي ام مهنع اومجرتيل نييسنرف نيلسارم ىلع دمتعي مل ىبرعلا
 اساسحإو |مهف رثكأ اونوكي ىتح برع ىلع اودمتعا مهنكلو . تاعاذإلا ضعب
 ةيقادصملا ةجردب ماهتهالا كلذ ىلإ فضأ . ىبرع عمتسمك انمي امو انلكاشمب

 تلصو امهم  فلتخي ةمجرتملا ةرابعلا موهفم نأ كش الف . اهيلع ظافحلاو

 ساسأ ىلع نيلسارملا ءالؤل اضيأ مهرايتخإو  اهلهأ ةغلب ةرابعلا نع  اهتقد
 هتصالخو هرهوج نولقنيو هنوفرعيو ربخلاب نوسحي الصأ نويفحص مهعأ
 دامتعالا نم ولخت ال ظحلن امك ةرشن ىأف . ةظحللاو وتلا ىف ءاوحملا ىلع ةرشابم

 هزنألاو قدصألا نمف اهنيعب دلب نم ًاربخ عيذي ويدارلا ماد ايف . لسارملا ىلع
 ربخلا ثودح عقوم نمو « ةعيبطلا ىلع دوجوملا لسارملا نم ربخلا ىتأي نأ

 ىأرلا ةهبش نأ ىأ اقلطم هيأرب ثعبي ال لسارملا اذه نأ ةظحالم عم . هتاذ

 تاملك وأ ظافلأ نود ادرجم ربخلاب ثعبي هنإ . ةدوجوم ريغ ليملا وأ صاخلا

 اذهل نيدجاوتملا ويدارلا ىعيذمل ىهف ربخلا ىلع قيلعتلا ةركف اما . ةنانر

 ةديرج وأ امارونابلا لثم ةصاخ جمارب لالخ نمو رمألا ىعدتسا اذإ . لمعلا

 جمارب لثمب علطضي ىذلاو « ابيرقت لاسرولا رخآ نامدقي ناذللا « دئارجلا

 ويدار قاحص نم انس سيلو ةربخ نومرضخملا هذه قيلعتلاو ىأرلا
 ةديرفو ةيبرط داورو هرمس وبأ ناوطناو لفون ناوطنا لاثمأ ولراك تنوم

 نم قأي ال اهيف حاجنلاو . ةئيهلا ةمهملاب تسيل هذهو ىروس نوجو ىشابوشلا

 بناج ىلإ فهرملا ىعاذإلا سحلاب ةداجإلا ىتأت امنإو بسحف راركتلاو نارملا

 . اربخ ديدج لك سيلو . قيلعتلا قحتسي ربخ لك سيلف . ةليوطلا ةربخلا
 ةرثرث وه اماه اربخخ كل ةبسنلاب هربتعت اف . نيعم عمتسم ربخ لكل نأل

 سيلو الثم رالودلا دوعص رابخأ ىلإ عمتست نأك . كريغل ةبسنلاب اهنم لئاط ال

 ةيقيسوملا ةقرفلا نع اربخ عمست نأ وأ . دغلل ةيلحم تاهينج عضب كتيب ىف
 اضبار فقيو عيباسأ ةثالث ذنم باطخ هنم كلصي مل خأ كلو اهتالوجو ةيكلملا

 . الثم ربوتكأ برح مايأ رانلا طوطخ نم طخ ىلع

 ليصحت رابخأ وأ « ةفيعض رابخأ نم زركتلا قاروأ ىلع قأي ام كانهو
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 مدقلا ةرك وأ ةعراصملا ف ميلاقألا قرف دحأل ىلود قيرف ةبلغك . لصاخلا

 رابخألا هذهو ىقيقحلا ربخلا ىلع هيومتلا ةيلمعل ةسوسدملا رابخألا ىبن الو
 ةوطخلا وأ ىقيقحلا ربخلا نع رظنلا فرصتل اهسدت نأ تاموكحلا دمعتت

 لاثملاو رذحلا متكتلا وأ ةتغابملا رصنع نمضتل ةلودلا اهذخحس ىتلا ةيقيقحلا

 طخ روبع ةطقن تاذلابو .ربوتكأ برح اذه ىلع ثيدحلاو خراصلا

 « ةيرصملا تاوقلا ىلع صعتسي مل ىذلا ميظعلا ىبارتلا رتاسلا اذه . فيلراب
 نم كلذك . امامت اتغابم ناك هنكلو . ءاملا ميطارخب هولازأ نأ دعب هوربع لب
 نع ءابنألا بيرست هيلع ميتعتلا وأ ىقيقحلا ربخلا ةيطغتل ةسوسدملا رابخألا

 اررقم لازنإلا ناك انيب ىسنرفلا طسوتلا رحبلا لحاس ىف ءافلحلا لازنإ لاهتحا

 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثأ ىسلطألا ىدنامرونلا لحاس ىلع

 لب . ةلود ىأ ةسايس ٌكيصأ ًاكيرش مالعإلا حبصأ ةطقنلا هله نم

 ىرخأ ةهج نمو . ةيركسع برح ىأ نم أزجتي ال اءزج مالعإلا حبصأ
 ربوتكأ برحك اهتوق نمكت انهو . ةعقرتم ريغلاو هثجافملاو ةيوقلا رابخألا كانه
 هأجافملا رصنع ىف نمكت ربوتكأ برح ربخ ةوق نإ . ًالثم م 1417/7 اضيأ
 . ةرملاب ةعقوتم نكت مل ىتلاو ريبكلا

 ل : ىركسعلا مالعإلا

 ةعاذإ اهمدقت ىتلا داوملاو ةيمالعإلا لاعألا ضعب رابتعإ ىدم ام نكلو
 لؤاستلا اذه ىلإ ىناعد امو ؟ ىركسعلا مالعإلا ةيعون لبق نم ولراك تنوم
 . ةيركسعلاو ةيندملا نانبل ثادحأل ةطحملا ةعباتم نم لبق نم هانضرعتسإ ام

 مومع ىأ ةفاكلا ىلإ مدقي ام لك زاجيإب وه *ىركسعلا مالعإلا ناك اذإو
 ةيعون تناك ايأ مالعإلا لئاسو نم ةليسو هيأ لالخ نم 1:88 - هدحصنو سانلا

 اذإو ةيهيفرت وأ ةيفاقث وأ ةيميلعت وأ ةيرابخإ ةمدقملا ةيركسعلا ةيمالعإلا داوملا
 رصنع رصتقي الو ةيرشبلا ةايح ىف 10044686 ثدح رطخأ ىه برحلا انربتعإ
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 نم اهدعب ام لمشي هنكلو « ةيبرحلا تايلمعلا درجم نم زكتري ام ىلع برحلا
 بحسني |ملثم « نييندملا ىلع رشابملا ريغو رشابملا برحلا رثأ قابطنا لمشي راثآ
 ىلودلا نوناقلا موهفم ىف برحلا حالطصإ رصتقي ال اهك . نييركسعلا ىلع
 ىتلا ريرحتلا برح ىلإ ىنعملا فرصني لب « نيتلود نيب حلسم عارصك ماعلا

 دبال ديدجلا حالسلا راكتبإ عمف ل1105 6710 ءوانت )1262815 ةيبرحلا تادعملاو

 : ( حيلستلا قابس ) حالطصإب حيلستلا ىمس مث نمو . هل داضملا راكتبإ نم

 قابسلا اذه ىلع تلخدأ امدنعو ( ةدرابتا برحلا ) مسا هيلع قلطي ىذلا

 ربعت ىتلا ( ةيجيتارتسالا ةحلسألا ) فرعن انحبصأ ( ةيركسعلا ايجولونكتلا )
 ةيوونلا ةلبنقلاب ةكاتفلا ةحلسألا ًاراكتبإ هنم رطخأو اذه قوفو . تاراقلا
 . خلا ... ةيجولويبلا برحلاو ةينورتكلإلا برحلابو

 ىأ ةفاكلل اهجوم ىركسعلا مالعإلا ناك اذإ هنأ هتدصق ام نإ مهملا

 لاكشألا نم لكش ىأ ىف مدقي نأك بسحف نييركسعلا سيلو سانلا مومع

 صاخ ىركسع مالعإ وهف مهتانكث لخادو مليفلا ىلإ ةودنلاب اءدب ةيمالعإلا

 بادتنإ اهنمو ريياعملا نم ريثكلل اقفوو ولراك تنوم ةعاذإ هلعفت ام امأ . مهب

 وأ ةينيطسلفلا وأ ةينانبللا ثادحألا ناديم نم ةيمالعإلا ةيطغتلل نيلسارملا

 ىلع ليلدلاو . قيلعتلا وأ ليلحتلاب وأ ثيداحألاب وأ ةيرابخإلا داوملاب دادمإلا

 ةهجاوملا لالخ عيباسأ ترمتسا ىتلاو ”تافرع رساي راصح ةثداح كلذ

 ْ . نانبل ىف نييليئارسإلاو نيينيطسلفلا نيب ةيركسعلا
 ربخلا ىلع روثعلا » ةرابعب هيلإ ترشأ ىذلاو رابخألل ثلاثلا ردصملا امأ

 نوفيلتلاك ةيصخشلا رداصملا وهف «ةفورعملا ريغ وأ ةفورعملا رداصملا نم
 ىعاذإلا مالعإلا نأ فرعي ولراك تنوم ويدارو . ءاقدصألا نيب تاقالعلاو

 ةرضاحلا ةرظنلاو رومألاو تافالخلا عيمج نيم ًايزث اراوح ىرجي ولراك تنوم ويدار 00 5

 ةعزلا لت ىف م 1441 ماع هقونخ لخاد نم تافرع رساي / ديسلل ةيلبقتسملاو تقولا 0

 ١و



 ميرو قئاقد دعبف . نوكي ال وأ ةظحللاو وتلا ىف نوكي نأ امإ ىنعمب ء عيرس
 حبصأ هنأ ىأ . ًاروف هعيذيس ىرخألا تاطحملا نم هريغ نإف هعذي مل نإ ناوث .

 نوكي نايحألا ضعب ىو . هديدرت نم لضف الو ةزيم ال « تياب » اريخ

 . أطخلا ىتأي عرستلا عمو . عرستلا ىلإ ىدؤي ربخلا ىف قبسلا ىلع صرحلا
 ةعاذإ ىف عرست هنأ هل تبث ام اذإو ةلاحلا هذه ى ولراك تنوم ويدار نأ الإ

 وأ ناوت نودبو رذتعي ةطحمك هنإف « هتيقادصم نم دكأتلا لبق ربخلا

 ةهجو نمو هيلعو ربخلا هنع اوذخأ ىذلا ردصملا هيأ نوركذيو . رابكتسا

 ربخلا ىلع روثعلا ىأ ربخلا حالصإ ىه ةيلاتلا ةوطخلا نوكت ءويدارلا رظن
 فرتعي م نم مهؤدبم . اضيأ ةديدجلا هرداصم وأ هردصم ركذ عم حيحصلا

 دهاش هنأ لسارملا وأ عيذملا وأ ىفحصلل ليخي هنأل . سانلا هقدصي ال هثطخب
 دقو امامت اذه ريغ عقاولاو . ثادحأ نم همامأ ىرجي امو هرصع ىلع نايع

 « قداصلا سيلو « عنطصملا مالعالا نوعنصي نم اهب رذنتي ةيحض هنأ ىعيال

 ىري دق نذإ « بورحلا ابرو دهاشملاو ثادحاألاو رابخألا نوكريفي نم

 فرعي ال ةعاذإك ولراك تنوم ويدار . قالطإلا ىلع ىقيقحب سيل ام ىفحصلا

 هل ىسنرف وأ برع صخش كانه دجوي ال . رابخألا ىلع ةقبسملا ةباقرلا اضيأ
 ةيداصتقإ مأ تناك ةيسايس « رابخألا نم ةيعون ىأ ىلع ةقبسملا ةباقرلا ةمهم .

 انيح مهسفنأ اومسي نأ نوبحي اك ىفحصلا وأ عيذملاف ةينيد مأ ةيعاتجإ مأ

 هنأ دكأتيل هسح هيف لمعي طقف وه هكلم حبصي ردصم ىأ نم ربخلا ذخأي

 تارشنلا ةعاذإ دعوم ىف ةرشابم ءاوهلا ىلع لخديل سوسدم ريغ هنأو قداص
 طرتشي الف ةصاخلا هتقيرطب هيقلي . ( شالف ) كانه ةامسملا زيجاوملا وأ

 ىهف كانه ةباقرلا امأ . صاخ ءادأ وأ نانر توص اذ نوكي نأ كانه عيذملا

 ىوتسم ىف نوكت نأ ىلع ةلماك ةيرحلا قلطت ةباقر . ةقباس ال ةقحال ةباقر
 لع ةيلوثسملاف , رابخألا ىلع هقبسم ةباقر ال هنأ انلق اذإو . ةيرحلا هذه لمحت
 دسجتي ىذلاو . ىطارقوريبلا ىملسلا ماظنلا مادعنال هأطو دشأ نيلماعلا

 . ريخلا دعأ نم ىلع ةيلؤسملاب ىقليل لعاسيف ربخ ةعاذإ ىف عيذملا ءىطخي نيح
 . . ربخلا بتك نم وأ ححصملا ىلع ةيلوئسملاب ىنقلي . دعملا لءاسي امدنعو

 نسحأ ىف لوهجب' ىلع وأ ةبتاكلا ةلآلا ىلع ةياهنلا ىف ةيلوئسملا ىقلتل . خلا

1 



 امب نكلو : . . وأ . . . وأ باقعك ةرتف لمعلا نع مهدحأ فقويو . لاوحألا
 رظن ةهجو وأ سايق ىأف . طقف دحاو ةطحملا هذه ىف ربخلا نع لوئسملا نأ

 نيردصم نم ربخلا نم دكأتي ةطاسبب ؟ربخلا ةحص ىلع مكحلا ىف اهيلإ أجلي
 ربكأو . اروف هعيذيل قطنملا عم هيشامتو ربخلا ةيلوقعم ىري مث رثكأ وأ نيفلتخم
 لبق تاداسلا رونأ لحارلا سيئرلا ةافوب مهتعاذإ ولراك تنوم ةيروف ىلع لاثم
 ىده ةديسلا ةيرصملا ةلسارملا ددرت مغر ةيبرع ةعاذإ ىأ وأ ةيرصملا ةعاذإلا

 .ربخلا ةحص نم دكأتتل قئاقد قيفوت

 ذإ . ةغللا رصنع وهو ةطحملا هذه نم ريخلاب صتخي اميف دحاو ءىش ىقبي

 اهيف عقي ىتلا ةيوغللا ءاطخألا ةرثك لفغت نأ ةعمتسملا نذألل نكميال
 لعافلا بصني الف ةليلق ىهف ةيبرعلا ةغللا دعاوق أطخ نع كيهان . نوعيذملا

 اذإو ةلمجلا ءانب سفن ىف بولسألا ىف ةكاكر كانه امنإ . لوعفملا عفري الو
 ةرفاسلا ةملكلا لاقت وأ عضوتف ةيوغللا ةيبرعلا تاريبعتلا ىف رقف ةقدلا اندرأ

 ةملكب اهلادبتسا نكمي ىتلاو « نايحألا بلغأ ىف نذألا شدخت ىتلاو ةيماعلا

 دجتف ادج ظوحلم بيعلا اذه . هيلبف وأ ةوادب وأ ةطلغ لقأ ةحيصف ةيبرع
 ىدؤت ةجف ةملكب ةعيبطلا هذه رسكنت ةأجف مث « ةطاسب ىف كب ريست ةرابعلا
 ! ! ةعباتملا مادعناو تتشتلا نم ريثكلا ىلإ

 ىف ةطحمك ولراك تنوم ويدار هغلابم وهو نذألا هئطخت ال ءىش اضيأ كانه

 ةبسانم عيذملا اهدجي ىتلا ةقيرطلا وأ ءادألا ةقيرط ىف براغلا ىلع لبحلا كرت
 هتيرحو ءادألا ةقيرط ىلع طبضلاب عقي ال انه موللاف . رابخأ نم هيدل ام ءاقلإل

 بويعب مستت ”تاوصألا ضعبف . توصلا ةيعيبط وأ ةكلم ىلع عقي ام ردقب
 ريثألا ربع سافنألا عمستف . الثم سفنلا رصق ةدش نم اهلافغإ نكمي ال ةيقلخ
 وأ عافترألا نم نيعم ىوتسمب ثيدحلا ىلع ةردقلا مدع وأ . ةعطقتم ةفطختم

 ضفخني مث تاملكلاب هتوص ولعي ربخلا عيذم دجتف . توصلا ىف ضافخنالا

 ىف ءادأو ةربن تاوصالا ىلحأ نم ناك ةيرابخإلا ةرشنلا عيذم رعاشلا دمحم ذاتسالا ©

 . ةطحملا
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 هنأ هنم ًانظ رشؤملا حيزي هلعجيو ىقلتملا قلقي امم « نزاوت مدع ىف ةأجف توصلا
 . حيحصلا هعضوم ىف سيل

 اضيأ تاجهللا ددعتل ًارظن « اهيلإ ريشأ نأ تررتخا ةطقن هذه نأ عقاولاو

 نانبللا دجتف هنطوم بسح ةعيذم وأ عيذم لك . ل ويدار ف

 ىعاد الو . تاجهللا ددعت ىفكيف ىرصملاو ىنيطسلفلاو ىقارعلاو ىروسلاو

 اذه ىف لمعلا نم هب جرخت ساسحإ قدصأ نإ . ةيظفللا بويعلا ددعتل
 ىطعي تايسنجلا ددعتف . ةيبرع ةعماج ىف لمعت كنأ ساسحإلا وه ناكملا

 . ًادج ىرث عون نم ىقيسوم ناكملا اذه ىطعي تاجهللا ددعتو اصاخ اقاذم

 . بناج لك نم نييسنرف بناجأ نيب ةفلتخم تايسنج نم برعك اندجاوتلو
 اذه ناك امبرو . نييسنرفلا هاجت بصعت نود ةبورعلاب ساسحإلا قمعي

 ةلاح ىف ةطحملا هذه يف تنأف . لمعلا ىف ةدوجلاو ناقتإلا ببس وه ددعتلا
 وأ أطخلا سملتام ًاردانف . اهلك لمعلا تاعاس لاوط مئاد ناحتما
 ةعرس ىف لمعلاو ةفهرملا نذألاو ةصحافلا نيعلا كانه امئاد امنإ . ريصقتلا
 ' . كلذ نكمأ ام ءاطخأ الب

 :  ةيهيفرتلا جماربلا ناثلا عونلا
 تاذ ةنيعم جمارب ةطخ ةطحملا هذه ىف دجوي الف قيقد ريغ ناونعلا اذه

 تارتنف ىه امنإ . نوينعم نونيعم نوعيذم اهيلع موقي « ةنيعم فادهأ
 تارشنلا اهللختت . تاعاس عبرأ اهتلم اهيف ةدحاولا ةرتفلا «15305565»

 نم نإ ؟ هترتف ىف ةعيذملا وأ عيذملا مدقي اذام نكلو . زيجاوملا ىأ تاشالفلاو
 . ءانغلاو ىقيسوملا وه ةيراجت ةطحمك ةطحملا هذه هيلع صرحتو مدقي ام مهأ

 ةرتفلا ىناغأ طقف نودعي مهنأ ىنعمب « ةرتفلا ىدعم مهنومسي نوفظوم كانهو

 ةديرفو ةبيرغ ةقيرط محل نودعملا ءالؤه . ىنفلا اهقوذو ةعيذملا ةيعون بسح
 نيدعم عبرأ كانهف تارتف عبرأ نع ةرابع دحاولا مويلا ناك اذإف . دادعإلا ىف

 . ةدح ىلع ةرتف لك ىف مدقتس ىتلا ىثاغألا رايتخخإ ىلع نوموقي نيعيذم عبرأل
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 لك عمسي دعملاف . ًانيه سيل لمع ولراك تنوم ىف ناغألا رايتخإو
 ىتح « هينذأ ىلع تاعارسلا اعضاو همامأ عوضوم هب صاخ زاهج نم ةناوطسا
 مامت أدبت ىتلا رجفلا ىناغأ ةيعون نأ ذإ رابتخالا ىف أطخ وأ زاشن ىأ ىدافتي

 فلتختو حابصلا ناغأ نع فلتخت 3 (2عءان4 1120) سشتنرج تيقوتب ةسماخلا

 ةرشاعلا ىلاوح ىهتنت ىتلا ةرهسلا ىناغأ نع اضيأو راهغلا ىقاب ىناغأ نع اضيأ

 كلت لك ىلإ ةرم لك ىف عامتسالا ىلإ دعملا رطضيف ١ شتنرج تيقوتب ًءاسم
 ف ةينومرهاو ماجسنالا ققحم ىتح « ىرحألا وات ةدحاولا تاناوطسالا

 5 » ةرتفلا هعيذم ةيصخشل عضخي تاينغألل دعملا رايتخإ نأ ايك . رايتخالا

 ءايزألاو ةضوملا رومأب ىرخأو ةيفاقثلا رومألاب متهت هعيذم دجنف ©« تاعاس

 ا ناغألا ةقاب دحاو وأ ةدحاو لكل عضوتف 1 ةضايرلا رومأب ثلاث وأ ةثلاثو

 وأ دعملا نم ةرتفلا ةعيذم بلطت نأ نكمملا نم هنأ امك . اهويمو اهقوذو شامتي
 . عمتسملا روهمجلا تايلطل وأ « اهتبغرل اعبت ةنيعم تاينغأ نم ديرت ام ةدعملا

 لوبقلا نم ردق ربكأ ققحت ىك ةطحملا هذه هب متت ديرف ماظن اذه نأ ةقيقحلاو

 . لوألا ماقملا ىف عمتسملا بذج اهمهب ةيراجت ةعاذإ اهنألو . اهيعمتسم ىدل

 لالخ نم قأت تايلطلا هذهو « اهلك ثبلا ةرتف لاوط هتابلط ىعارت نأ دبالف
 صتخملا موقيو . ايموي ديربلا قيرط نع قأي ىذلاو . لئاحلا تاباطخلا مك

 تاباطخلا لك عضوو طقف فورظملا حتف ىأ , اهحتفو تاباطخلا هله زرفب

 رودلا ىلإ ةعيذملا اهب لزنتس ىتلا تاناوطسالا قوف ديدحتلابو اهتبحاص مامأ
 هءأاه ردصم نع ايموي اريرقت كانه نأ امك ثبلا ويدوتسا ثيح ىضرألا
 ةعيذم . تاباطخلا اهنم ءىبجت ىتلا ةلودلا وأ ةقطنملا ثيح نم تاباطخلا
 نيبرطملا وأ قرفلا مسأب ةراتخملا تاينغألا اهيف بوتكملا ةقرولا ذخأت ةرتفلا

 عضوب الوأ موقتو . ةرشابم ءاوهلا ريدوتسا- ىلإ اهب لزنتل . اهمدقت ىتلا
 طئارش اهنيب ةناوطسإ 4٠ ىلاوح ) ةقرولا ىلع بوتكملا بيترتلاب تاناوطسالا
 اهنع نالعإلا دعب ةينغألاب عفدي ىذلا ىنفلا سدنهملا لوانتم ىف نوكتل ( اضيأ

 . ثبلا ويدوتسا لخاد نم

 ديدجلاو ةثادحلا ىلع اهيف نوصرحي ةطحمك مهنأ ىاغألا هذه ىف ظحاليو
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 نناغألا نع كيهان : ىقرشلا عمتسم ا قوذ كلذكو : تاينغألا نم حجانلا

 ( ةرتفلا ىف ثالث ىلإ نيتينغأ لدعم )ةرتف لك ىف عاذت نأ دبالو ىتلا ةيبرعلا
 نم بيرقلاو ىقيرفألا اهعاقيول امبر ةيكيرمأ ةعاذملا تاينغألا بلغأ نكلو

 . ىقرشلا قوذلا بسانت اضيأ ىهو ةمعان ةيسنرف تاينغأ وأ ىقرشلا قوذلا

 نم ةعيذملا هعم لماعتت ىذلا ىنفلا لوئسملا نإف لبق نم تركذ اكو

 عفديل هيلإ ريشت ىذلا وهو « جاجز نم زجاح |هلصفيو ,ويدوتسالا لخاد
 . ةينغأ وأ ىقيسوم ىأ ضفخب وأ ولعيل هل ريشت وأ اهتع تنلعأ ىتلا ةينغألاب
 اكو كلذ ىف ثدحتملا ةبغرل اعبت ةرشابم ءاوحلا ىلع اهلل ةملاكم ىقلتت ىهو

 ةيبرعلا نم ملكتي ال ةيسنجلا ىسنرف لوئسملا ىنفلا اذه . لبق نم ترشأ

 . ًادج ةيلاع ةجردب ةيبرعلا ةغللاب سحي هنكلو . تايلك عضب الإ

 عم لمعأ تنك قارتف ىدحإ ىف ىننأ ركذأف ركذي ءىيشلاب ءىبشلاو
 لمعي ىذلا 12>ءوأع كسيدلا وأ ةدئاملا ىلع هيمدق ةأجف عضو دقو . مهدحأ

 ةقيرطلاب همامأ هيمدق عضو . . ىجاجزلا زجاحلا فلخ نم هارأ ىذلاو هيلع

 هسفن كولسلا رثكا ىنقياضو رظنملا كلذ نم تفياضتو . ةريهشلا ةيكيرمألا
 | لوط نم ةيبرعلا ةيصخشلاب اضيأو ةيبرعلا ةغللاب نوسحي مهنأل نكلو
 تاأدبو هتسلج تريغتف م 1941١ ماع ىبرعلا لاسرإلا ءدب نم انل مهترشاعم
 . أدهأ

 ىف *كنيلا ةضوم ترشتنا انيحف ركذي خلاب ءىبشلا ىرخأ ةرمو
 1 * قلحب نيينفلا دحأ ماق . سيراب

 نع. طقف راحل اهرهظ نع كحلا ةركفبب ىرخأ كامات هل نركب نأ

 قيطي ال اهاحضو ةليل نيب حبصأف . مهيدل ةفورعملا ةقيرطلاب هسأر ةقالح

 سوملاب رعشلا لك اهيف نوليزي نيعم عون نم تاباشلاو نابشلا سوؤرل ةقالح : كنبلا *
 نوظفتحي وأ قرزالا وأ رمحألا نوللاب اهنوغبصي ىتلا طقف سأرلا همدقم الإ ىقبت الو
 مهل نأ امك نذألا ىف 0 نوعضيو نابشلا سأر هرخؤم نم ةيلدتم ةريغص ةريفضب
 5 خلا ٠ . ةعيبطلل ةدوعلاو ة ةطاسبلا لثم ىرخألا ءىدايملا ضعب
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 ىوتسي رجفلا « تقو لكو تقو ىأ ىو 4 ًادج الج ةبخاصلا ناغألا الإ

 ةرتفلا ةعيذم تنلعا اذإ ىتح هنأ رمألا هب لصوو . لاسرإلا رخآ نمزب هدنع

 « اهيعمتسم تابلطو اهقوذ عم شاهتيو اهمامأ بوتكم وه امث ةنيعم ةينغأ نع

 ىردأ الو راصإبو هنم ثدحي اذه ناك . ةطحملا ةعمس كلذكو ةعيذملا هنع

 مأ لمعلا كوت هنأ مأ ءاطخألا هذه لثم سراميو ادوجوم لاز ام ىنفلا اذه له

 ؟ ! ىردأ ال ؟ هكرت ىلع ريجأ

 نم مينغ ىدجم همسأ ىرصم عيذم ىقيسوملا دادعإلا مسق سأريو
 قرشلا ةطحم ىفو ىبروألا جماربلا ىف جمارب مدقم لمع م ١454 ىتفز ديلاوم
 ةعبس ىلاوح رمعلا نم هل ناكو . هتسارد ءانثأ تاونس سمح ةدمل طسروألا

 ةعاذإ ىف لمعو م 191/١ ماع امنييسلا دهعم نم جرخت . اماع رشع

 نأ نم فدملا نع هتلأس نيحو . ابيرقت اهتأشن ذنم انفرع اهك ولراك تنوم

 تاينغألا جمانرب راتخت وأ اهيف بترت ةرم لك ىف ةينغأ لك ةرتفلا ةدعم عمست
 ةبسنلاب امنإ « هباشتم ةيقرشلا ىناغألاو ىقيسوملا عاقيإ نأل » هدر ناكف ىمويلا

 لاقتنالا بجو انه نمو . رياغتم عاقيإلاف ٠ ةيسنرفو ةيكيرمأ ةيبرغلا ىناغألل
 اضيأو . اهيلت ىتلا ةينغألا لالخ نم ىقيسوم ديهمتب ىرخأ ىلإ ةينغأ لك نم
 روهمجلا مدصت نأ نكمي ىاغأ كانه نأ ثيح نناغألا تاملك عامس نم دبال
 ةينغأ كلذ لاثم . كلذ ةاعارم بجيف . طسوألا قرشلا روهمج ىبرعلا

 برطمل عاقيإلا ىلع بح ىأ 1096 ه2 (©© 162+ ةينغأ ىهو ايباقر اهتضفر

 ىلع سيل ىناغألا زهجن نحن » لاق مث « ىسنرف وهو روبزنج جريس همسا
 سفن نم هيناغأل انرايتخا . اضيأ عيذملا باسح ىلع امنإ طقف ةرتفلا باسح

 لا ىف عبتم ىبرغ ماظن اذهو . اهمدختسي ىتلا طبرلا تاملك ةيعونو هبولسأ

 الثم رمحلا دونا تالافتحا نأ ربتعأب انأ مومعلا ىلعو . ةيزيلجنإلا ©

 نوكي صقرلاو عاقبالا نيب طبرلا ةلاح ىفو . اضيأ عاقيإ رازلا . رركم عاقيإ
 رارسا دحأ نع هتلأس نيحو « خلا ...و ...و . . . اندنع طيغلا وبأ ىز
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 ولراك تنوم ةعاذإ ىلإ عامتسالا ةبسن عافترإ وأ حاجن ببس نإ ةطحملا حاجن

 ناغألا نأ ةقيقحلاف ةيسنرف ةعاذإ اهنإ انلق ولو . نالعإلا ادع ايف جمارب

 نأ انه ىلإ تثج ذنم ثدحي ملو . ةيسنرفلا نم رثكأ ةيزيلجنإلاو ةيكيرمألا
 ىأ اهلوأ ةبسن ىأ لثمت ةيسنرفلا ةينغألا نأ دبال لثم تاقيلعت ىأ تعمس

 لاقف تاباطخلا سايق ةركفل ةبسنلاب امأ » . دحاولا مويلا ميدقت ىف ةحاسم
 « سانلا بح دكؤت لئاسرلا تايمك ناو . ةفلكت هل عباطلا نمث نإ»
 ةمدخلا نم نيعونلا نيذه نيب نزاوت نأ تعاطتسا ةطحملا نإ لوقلا ةصالخو

 ىف ةزيمتمو ةرضاح اهتيصخش تلعج اهنأو . هيفرتلاو رابخألا امهو ةيعاذإلا
 . ىهيفرتلا بناجلاو ىربخلا بناجلا

 ةزيمتملا ةيصخشلا اهبسكت اهب ةصاخ لئاسو ىلع ةطحملا تدمتعا دقو
 ةناعتسالاو . اعساو ًامادختسا نوفيلتلا مادختسإ اهنم ركذن . اهريغ نم رثكأ
 مث . ةباذجو ةيح ةيعاذإ ةمدخ ميدقتل رشابملا ثبلا ىف ةينويزفيلتلا ةمدخلاب
 هذه لوانتتسو . ركتبم بولسأبو ايسيئر اداتعا تانالعإلا ىلع دامتعالا

 . ليصفتلا نم ءىشب ثالثلا طاقنلا

 :  ىعاذإلا ثبلا ىف ةينف هادأك نوفيلتلا

 ىوصق ةيمهأ هلو ولراك تنوم ةطحمب ًادج صاخ ديلقت نوفيلتلا
 دنع ةظحل ىأ ىف مات دادعتسا ىلع نوكت نأ ةرتفلا ةعيذم ىلعو . مهدنع
 زاهجلا اذهل رز نم رثكأ لعتشي دقو « عمتسملا ىلع درت نأ رمحألا رونلا روهظ

 ىلع اعابت دري نأ هيلع وأ اهيلع نوكيو « ةرتفلا عيذم راسي ىلع امود عوضوملا
 نوكي دق . ةرومعملا ءاحنأ ىف ناكم ىأ نم اهيتأي عمتسملا اذهو . عمتسملا
 نأ ةرتفلا ةعيذم ىلعو . ليئارسا نم وأ ىبرع دلب ىأ وأ ةدحتملا تايالولا نم

 ةطاسبلا لثم ىرخألا ءىدابلا ضعب محل نأ امك نذألا ىف طارقألا نوعضيو نابشلا سار : . 0 .., 3 . . ناسشلا *
 توعرمر 3 قب 3 . خلإ ... ةيعيبطلل ةدوعلاو
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 ةملاكملا نوكت نأ لضفت له : ىديلقتلا لاؤسلاب عمتسملا ردابتو . ًاروف درت
 ىلع اضيأ نوكتو . كلذ ددحي نأ طقفوه هلو ؟ ال مأ ةرشابم ءاوهلا ىلع اننيب
 وأ ةينف رومألا نم رمأ ىأ نع ىراسفتسا لاؤس ىأ اهلأسي نأل دادعتسا

 ىف مويلا وجلا ةلاحو اهدالوأو اهترسأ نع ةيصخش وأ ةيسايس وأ ةيعامتجإ
 وأ اهعالطإ ةعسو ةرتفلا ةعيذم ةعارب ىلجتت انهو . خلا .. . . وأ سيراب

 هذه دوسي ىذلا أدبملا . عمتسملا ىلع درلا ىف اهتهيدب روضحو اهتامولعم ةعس
 نوبزلا أدبمك قح ىلع امئاد عمتسملا نأ ءانغلاو ىقيسوملا تارتف ىف ةعاذإلا

 ىف رمحألا رونلا لعتشا نأ ةيئاسملا قارتف ىدحإ ىف ةرم هنأ ركذأو . قح ىلع

 هنأ هباوج ناك ىديلقتلا لاؤسلا عمتسملا تلأس نيحو « ىراسي نع فتاهلا
 لوأو ةيدوعسلا نم تناكو . ةرشابم ءاوهلا ىلع نوكت نأ هتملاكل ديري

 اهتحصب لوقت ءابنأو دارم ليل ةديسلا نع ناك ةديدش ةفهلب ىنلأس ام
 نع ةركف ىأ ىدل نكي ملو هبيجأ اذامب فرعأ ملف ىدي ىف طقسأف . ةكعوتملا

 ةديسلا مقر هيطعأ نأ وأ نانثمطالل ايفتاه اهب لصتا نأ ىنم بلط مث اهضرم

 ةرثف دعب ىب لاصتالا هنم تبلطف « ةتبلا اهمقر فرعأ ال تنك املو . دارم قيل

 طقف ةيفلخلا ىف ةدوجوم ةينغألاو راوحلا اذه لك . اهنع لاؤسلا نم نكمتأ ىتح
 نأ ىنفلل ترشأ ةعرسبو . ءاوحلا ىلع هتوص جرخي نأ بلط عمتسملا نال
 نيأ فرعأ ال ةجراخ تعفدنإو . ةملاكملا ءاهتنأ دعب ىرخأ ةرم ةينغألاب عفتري

 نع ىنلأسي ىذلا عمتسملا اذه لثم عم نولعفت اذام تلباق نم لوأ لأسأل هجتأ

 ىعلو . لفون ناوطنا سيئرلا ىعافدنإ ىف تلباق نم لوأ ناكو ؟ دارم ىيل
 نع لأسي امبر » لاقو امساب ىل ححص نأ الإ هنم ناك ايف ىنلغشي امب تهوفت
 ىرخأ ةرم ىناكم ذخآل تعفدناو « العف نآلا ةضيرملا ىهو دارم ميرم ةليمزلا

 فسأ هلكو عمتسملا سفن ىلع دريل فتاه ا لعتشإ اهدعبو ءاوطلا ويدوتسا ىف

 ةنانفلا اهتبسحف دارم ليل اهوقيل دارم ميرم ةليمزلا مسا قطن ىف أطخأ هنأل

 . خلا ....دارم ميرم ةديسلا نع هتنأمط اهدعبو ةفورعملا

 ولراك تبوم ةعاذإل عمتسملا طابترإ ىدم رهظي طيسبلا ثدحلا اذه

 ربخلا ريطيف ةطيسب ةكعوب باصت ةعيذم روصتت نأ كلف . ةطحملا هذه ىعيذمب
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 ةيميمح ىهو « ًادج ةصاخ ةزيمب درفني ولراك تنوم ويدار نأ قحلاو
 ةرتفلا ةعيذم اغإ ةرداث سبيل ىعم ثديح ايف . نيلماعلاو عمتسملا ني ةقالعلا

 نود رم ًادحاو اموي ركذأ الف . ماونلا ىلع تاملاكملا هذط ةضرعم امود
 اضيأ كانه . ةدحاولا ةرتفلا ىف ا نيرشعلا ىلإ لصت دق تاملكم
 نع لاؤسلاو مالسلا نم ةنيعم لئاسر ليصوت اهباحصأ بلطي ىتلا تاملاكملا
 ىقيسوملا توص نم ضفخيل ىنفلا ىلإ ًاروف ةعيذملا ريشتف مهيوذ ىلإ ةحصلا

 بلطي اذه نم رثكألاو مهنئمطيو لهألا ىلع ملسي وهو ًاعومسم هتوص ودبيف

 نأ الإ ةلاحلا هذه ىف ةرتفلا ةعيذم ىلع اف . اهايإ مهيدبي ةنيعم ةينغأ مهل
 ناوث ىف « عمتسملا اهبلط ىتلا ةينغألا ىقتنتل تاناوطسالا ةبتكم ىلإ عرست
 ىتلا ةينغألا ءاهتنإو هتملاكم ءاهتنا رظتني ىذلا ىنفلا ىلإ ابب عفدتو . رثكأ سيل
 عبطلاب اذهو . هيوذل وه هبلط ام عضيل . هثيدح ءانثا ةيفلخلا ف تناك

 ىهو تاناوطسالا نكامأب اهتفرعع رهو ةعيذملا ىلع اديدج ائبع فيضي
 جارختسا قرغتسي نأ بجي الف . ةبتكلا ىف ففرا ىلع ةصوصرم فالآلاب
 امئاد وهف « ةيروف ةمدخن عمتسسلل مدقتل . نيتقيقد نم رثكأ ةبولطملا ةينغألا
 عيذمل نأ امك . ال ؟ طقف تاينغأ اهلك ةرتفلا ىقبت له نكلو . قح ىلع
 ةرتفلا ةعيذم كلذك . ريخلل هلوانت ىف ةصوقنم ريغ ةلماك ةيرحلا رابخألا

 تاينغألا مدقت نأ اذ سيياقملا لكب اهكلمت عبرألا تاعاسلا هذهف ةيقيسوملا
 . اهل ناري مالك ىأ ىرخألاو ةينغألا نيب لوقت نأو اهقورت ىتلا ةقيرطلاب
 طبارتمو بضاو ىركف طخ كا نركر انآ ةظيرش ةنشانمن اهارث تامولتم ىأو

 . ةيروفلا ةحجربلا ةركف قأت انه نمو . اهتياهبن ىتح الوأ نم ةرتفلاب كسي

 اطخ اهترتفل راتخت دقف . اهركف هتبني امب اهترتف جمربت 3 ةرتفلا ةعيذم نأ ىنعمب

 اهب لفتحت ةبسانم وأ ىبرع نطو ىأ اهب لفتحي ةيفاقث ةبسانمب هؤدبت ايفاقث

 وأ ىنفلا رتولا وأ اذه ىاقثلا رتولا ىلع قدت ىهو ةرتفلا ىقاب ريستل « اسنرف
 عيذملل محبصي ًاضيأ قلطنملا أذه نمو . ىنيدلا رتولا ىتح وأ ىضفايرلا رتولا

 لغشي امو هأوهم مب اهكلمي ىتلا ةرتفلا جمربي هنآل نيعم نإاذمو صاخ نول
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 . ةلهسو ةطيسب ةغلب تاعوضوم وأ اياضق نم هريكفت

 وأ ةعاذإ ةطحمك ولراك تنوم ويدار نع بتك نم لك نأ انه لجسأو

 ةيفاقثلا جماربلا مدقت ةطحملا هذه نأ ركذيال ىلوألا ةلهولل اهعمس نم ىتح

 ىف جومي ةفاقثلا رصنع نأ دكؤأ نأ عيطتسا امنإ . ملاعلا تاطحم لك ىف اهموهفمب

 سيلو ةفاقثلا قأت نيأ نم نكلو . ريبعتلا زاج نإ ةهارشب جماربلا هذه ايانح
 ةعيلضلا تاداهشلا ةلمح نم اهثيدحتمو ةحيصف ةرعقم أهتغل ةصاخ جمارب اهه

 لك ىف نيعيذملا ةنسلأ ىلع ىرجت ةفاقثلا نإ كل لوقأ ؟ ةفسلفلاو دقنلا ىف
 ةيبرعلاو ةيسنرفلا ةبطاق تالجملاو دئارجلا عاونأ عيمج دوجول هنومدقي ام
 دعم هل هدعأ نيعم جمانرب كانه سبيل هنأ عيذملا ساسحإلو 5 ةيزيلجنالاو

 لوقأ . ةبوسحم قئاقد ىف نوفركيملا لالخ نم هيقليل هنم هلوانتيس صصختم

 ةنيعم تاقرو دوجو مدعلو ةقبسملا ةجيربلا ةيلمع ىأ ةقيقحلا هذه دوجو مدعل
 هفويض فرعي وهو جمانربلا فده فرعي هنأ ىنعمب عيذملا لع مازلإلاةفص امل

 مدعل هنإ هن | لوقأ . ليجستلا لبق لبق بوس ءىش لكف . نيصصختملا هيثدحم وأ

 ةدحاو ةعفد اذه لك هلاسرإ ةرتف لبق هسفن نم لعج عيذملا نإف اذه دوجو

 00 تالجملاو دئارجلا نم محلا اذه نم هيلع هنيع عقتام لك ًارقيف

 « بوتكم 1 نود ويدوتسالا لخديل ديدش عسوتب أرقي .زركتلا

 . خلا . . وأ فيفختلا وأ فذحلا ا ةقفاوملاب ةباقرلا هريشأت
 ا 2 ةبيرغ ةيئاقلتب اذه جرخيل ائلتمم

 ةيضايرلا ىلإ ةيثارتلاب ًاءدب ةفلتخملا اهاكشأب ةفاقثلا دجاوتت 2 افك فقوتت ال

 بيصتل نايحألا نم ريثك ىف دصق نودو رعقت نود نيعيذملا ةنسلأ ىلع ىرجتو
 ةءارق ىف ىضقأ تنك ىننأ ركذأو . هانع الب لقعلا لخدتو بلقلا مهتاملك
 . نوفوركيملا مامأ ةيموي تاعاس نم هيضقأ ام فعض تالجملاو دئارجلا

 ءاطخأ دوجو مدعو لوقصملا اهقروب سيراب ىف عبطت ىتلا ةيبرعلا تالجملاف
 تالجملا نع كيهان . ةحضاولا اهناولأو ةنقتملا اهروص كلذكو ةيعبطم
 وا ا ا ا يول د غورفملا ةيسنرفلا
 تامولعملاب اختم ويدوتسالا لحدتل بعوتستو أرقت ارقت تنأو اهضعب ولت تاعاسلا
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 . ةديدجلا رابخألاو فئارطلاو

 ويدار ىعيذم ىلإ ةلسرملا تاباطخلاو تاباطخلا اذه ىلإ فضأ

 طخ كانه . راعشألاو تاياكحلاو فئارطلاو رابخألاب اضيأ ةئيلم ولراك تنوم

 فلأ نعو « ءىش لك نع مهنوملكي نيعيذملاب ويدارلا روهمج طبري عيفر
 . كلذك نانبل نمو ليئارسإ نمو نيطسلف نم قأت تاباطخلا رثكأو . ءىيش
 دايعألا ىفو . اهوطب تاونس رشع نم اهيف دمخمي مل ىذلا ناكربلا مغر

 ىعيذمل اصيصخ نيعمتسملا ىديأب ةعنصم *ةشكرزم لئاسرلا قأت تابسانملاو

 نم ذخآ تنك 86 : 85 كانه ىلمع ةرتف ىف ىننأ ركذأو . ولراك تنوم ويدار

 ةلجم همسا قرتف ىف ايعوبسأ همدقأ جمانربل ةلماك ةدام انيتأت ىتلا تاباطخلا

 ملقب ةحفص رخآ ىلإ ةيحاتتفالا لاقم ءدب نم ةلجملا هذه . ولراك تنوم

 ائيش اننيب نواعتلا ناك . طقف تاحفصلا بيترت الإ ىلع ناك امو عمتسملا

 نم ديفتسأ نأ تدرأ ىنأل . اهنم ىقنأ انأو مهتاباطخ نولسري مه الوصوم

 لئاسر ىنلصت تناك دقف ةيرصم أل عبطلابو . ىنلصت ىتلا تاباطخلا ةعور

 اهباحصأ مدقأ تنكو ديعصلا ىصافأو ميلاقألا نمو ةرهاقلا نم ةديدع

 مساب قطنأ نأ ام ةلجملل نولسارم ىل راصو ولراك تنوم ةلجمل نيررحمك

 نوللاب لعتشي فتاحلا دجأو الإ ء هب ىفتحي قاقث ثدح اهيف ىتلا دلبلا

 1 هراعشأب ىقلي وأ ثدحلا نع ىنملكي ىذلا بلاطلا عم لصاوتأل » رمحألا

 ةلجم تاحفص بلقأ انأو اذه لك . ليجست نود ةرشابم ءاوح لا ىلع اذه لك

 راعشأ نم « كلتو داوملا هذه لك ىنيتأت ةرشابم ءاوهلا ىلع ولراك تنوم

 ىأ  جمانرلا جرخيو ىتلجم اهب معدأل ءاوحلا ىلعو ةيروف مكحو تاياكحو
 ةيئاقلتلاو ةيروفلاو ةيويحلا نم هب ناهتسي ال ردق اهيف ةروص ىف ةلجملا
 هذه ىف هب دتعي ارشؤم ربتعت لئاسرلا نإف تاباطخلا ةبسانميو . ةقداصلا

 . ىرظن ةهجو نم قداص ريغ رشؤم هنأ ولو ةعيذملا حاجن سايقل ةطحملا

 ىتلا ةدياعملا تورك نولسري اوناك دقف نانبل ىفاهيتخأو نايجشا انيوس ةسنآلا نم تاذلاب *
 . لامجلا ةقئاف ةينف ةفحت نع ةرابع بهذملا قرولاو ءارمحلا ةفيطقلا نم مهسفنأب اهنوعنصي
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 ىركفلا اهاوتحم ىأ ةعيذم مييقتو سليقل ةريبك ةطلاغم ربتعي هيلع داهتعالاو

 1 ا رو اا ختمت امو اهئادا ةقيرطو

 ىصقأ ىلإ عصا لع تتسم رتل هلع نابت 3 ىتلا . ةطحملا هذه

 كلذو ؟ قداص ريغ رشؤم تاباطخلا رشؤم نأ لغرف اذال نكلو . ةجرد

 ناك 6 : 86 ولراك تا ىف تلمع نيحف ىل ةيصخش ةبرجت عقاو نم
 هابتنالا لماك ىف ًايموي ءاوملا ىلع تاعاس عبرأ قرغتسي تركذ امك لمعلا

 ةءارق نم هسفنبو هسفنل عيذملا دادعإ نم ةدملا هذه فعض هقبسي . زيكرتلاو :

 هأجافم ىأل ارضاحو 0 لخدي ىنح ىقسوملا ىلإ عامتساو عالطاو

 0 ناكو ةطحملا مهب هؤم تمادام قاباطخ اهم ديزأ ةقيرط ىف تركفو

 اهيف ةبوعصلا ةجرد 0 0 ةينف تايصخش ترتخاو ةروزف لمعب

 ناكو فثكم لكشب تاباطخلا تلاوت ذإ . الهذم دودرملا ناكو . . . ةطيسب

 ىتلا تاباطخلا ددع ىلع ًارس علطأ تنك ىننأ اذه نم رثكأو . رقم ياه لق

 هو 5 قالا قاليمزل قلن

 . ًاضيأ ازواجتو ًايبسن نينم

 : نيعيذملل نويزفيلتلاو نيعمتسملل ةعاذإلا جمارب

يل نق هام نوي زالت زاهج هوجو رعي ىلوفت ال ذا ذرأ داع
 ق

 اهثبي ىتلا ةددعتملا تاونقلاو ج جماربلا لفني 2 ثبلا ويدتسا نم بيرقو نيلماعلا

 تقولا ىف ويدارلا ةطحمل لا اوج قلخي وهو « ىسنرفلا نويزفيلتلا
 . هسفن

 ةبسنلاب بتكم لك لع حوتفملا ويدارلا زاهج دوجو ةرهاظ تركذ دقلو

 ةرثك نمو ءةقيرطلا هذهب مهنأو ويدارلا ىف نيلماعلا نييسنرفلاو برعلل

 لكل ايقيقح ًاييقتو ًاقداص ًايأر اوطعي نأ نوعطتسي « عامتسالاو ةشياعملا

 0 ع رد ساو دو ةيبرعلل مهتفرعم مدع مغرب « لاقي ام
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 ثبلا ىف نولمعي نم سوفنل ومنلاو ديعصتلا ةباثمب نوكتو ةلماك ةشياعم
 عيذملا نيبو ءاوهلا ىلع ليق وأ لاقي ام نيب عطقنت ال ةلصلا نأ ذإ . رشابملا
 اديزم حيتي ام ويدوتسالا ىف دوجوملا هليمز نم هيلت ىتلا ةرتفلا ملستيس ىذلا

 ةرتفلا اهيلع ىنبتتس ىتلا « ةيركفلا رواحملا نيب طابترالاو طبارتلا نم
 ىف ةيويح ثبلا ويدوتسا نم بيرقلا نويزفقيلتلا دوجو لثمي اذكهو . ةمداقلا

 نأ ويدوتسالا لخديس نم ةليخم لخاد اهديسجتو رابخألاو تامولعملا ءارثإ

 هلوح نم ملاعلا ىف ىرجي امع ةلماك ةينوللا اهداعبأب ةروصلا هيطعي نويزقيلتلا

 + انقنأ ًانولم ارو ادعو 20007 ًامالك رخآلا وه هلقنيل

 اهدعيو *ىدناغ اريدنأ دنا ءارزو ةسيئر لايتغإ موي ىسنأ نلو
 عبت اهنامثجج قرح تاءارجإ قدأ ةغيصب لقن وأ ةبيرغلا نفدلا تاءارجإ

 بيرق زاهجلا اذه دوجو ةصرف تصنتقإ ىننأ ةيدنفا ةقيرطلا ىلعو « اهتيصو
 ربع اهعيذأل روصلا ىرأو قيلعتلا عمسأل جرخأ تنكف ويدوتسألا نم

 نأ كش الف . ثدحلا اذه لقنل ويدارلل ةلسارم ىنأكو ويدوتسالا نوفوركيم

 نيعيشم نم ىرأام فصأ تنكف لاعفألاو ثادحألا عيمج دسجت ةروصلا

 ىدناغ ىجار اهنبا ةبرقم ىلع فقيو ىداعلا ىدنحلا روهمجلا نم اهناثجل
 ةقيرطو ..و ..و اهل ضراعم بزح ىف لمعت تناك ىتلاو اهنبإ ةجوزو
 بطح داوعأ تحت قرتحي ىذلا ىجسملا دسجلا كلذو . ةيدنحلا عادولا

 نم عيذملا ءارثإل لئاسولا تددعت اذإ هنأ دكؤي اذه . خلا ...رجشل
 لك دجاوت اذإ ءاينألا «:تاللاكول قاروأو دئارجو ةريغص ةشاشو تابيتكو تالجم

 ىذلا عمتسملا وه لوألا ديفتسملا ناك لوانتملا فو عيذملا نم ةبرقم ىلع اذه

 . هيدل ةلضفملا ةطحملا نم رهبمو ديدج لك رظتني

 ل : رارسألا رس

 مادختسا نإ تلق اذإ عوضوملا رهوج نع جرخأ الو ارس ىفخأ ال
 ةرتفلا عيذم وأ ةعيذمل ةعساولاو ةلوفكملا ةيرحلا هذهو  نوفيلتلا فتاهلا

 . م 14517 سرام ىف ةطلسلا تلوت دق تناكو 88 / 7١ / ٠١ ىف ىدناغ اريدنأ لايتغا *
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 تنك ىننأ ىنعمب ! ؟ ءىبشلا ضعب تلغتسإ اهنأ معزأ ةيرحلا هذه « ةيمويلا

 اهريرمتب نوعيذملا نحن موقن ةنيعم لئاسر كانه نأ « ةريثك تاظحل ىف رعشأ

 لئاسرلا كلت اهب ىنعأ انأو ! ! ةصاخ فادهأ ا نكلو . دصق ريغ نع امبر
 لئاسرلا هذه نأ معزأ  نيطسلف نم  ةلتحملا ىضارألا نم قأت تناك ىتلا

 لئاسر اهنطايو ةيحتلاو مالسلا اهرهاظ ةرفش لئاسر اهتايط ىف لمحت تناك
 . اهيلع ليلد كانه سيل نكلو نييئادفلا وأ نيدهاجملا نيب

 ىلع نوكت نأ اهباحصأ بلطي ناك ىتلاو ةيروفلا تاملاكملل ةبسنلاب امأ

 ةرهش ىوحت ابنأ معزأف . ةأتف مأ لجر مأ ةأرمأ ثدحتملا ناك ءاوس ) ءاوحلا

 ىدالملا ليلدلا نيأ نكلو نومهفي ام اهورسفيو نونيعم نويئادف امبر اهطقتلي

 كلم فتاحلاف . ًاقلطم هنم ققحتلا نكميالام اذه ؟ اذه ىلع سوململاو
 ىتلا تايصخشلاو « رابنلا فارطأو ليللا ءانآ ويدارلا عم لصاوتلاو عيمجلا

 لاوط ثدحي اذهو . ةرومعملا ءاحنأ نم امنإ اهنيعب ةعقب نم ملكت ال ملكت
 . لاسرولا ةرتف

 . صاخلا ىمذح لق وأ ىصخشلا ىماسحإ وه اذه نكلو
 تالجملا ىدحإ ىف سدح امبر دكؤت ىتلا ةرابعلا هذه تأرق دقو

 : لوقتو ةيلاعلا تائيفا ىدحإ نع ةصصختملا

 1.5 146353 ععق 20111101065 م3550[ 2 12211615 165 كقمفكممك ءأ 13
 ظتطان ع1[ 6و»

 . نالعإلا تارتفو ىناغألا لالخ نم ربعت امنإ ةيسايسلا لئاسرلا نأ ىنعمب





 ثسلاثلا لصفلا

 نالعإلاو ةرادإلا نيب ىلراك تنوم ويدار
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 : نالعإلا

 ةيراجت ةطحم اهنأب ارزق نكي باونلافةزلراك تنوؤماويذاز قفا ام لبق اذإ

 هذهل ةيسيئرو ةيفاشأ ةدام نالعإلاف . اهلخد نم 77 نالعإلا لكشي

 ةفص هلو ادئار اهمالعإ نوكي نأ دبالف نلعملا بذجت ىتحو . ةطحملا
 مأ ةيمسرلا ةيموكحلا رداصملا اهب قأت ىتلا ىه ةيقيقحلا رابخألا لهف . قبسلا

 مالعإلا : مالعإلا نم نيعون كانه نأ ىنعمب ؟ ةيلالا ةيراجتلا رداصملا

 ةعاذإلا نأ امب ؟ ةيقادصم رثكألا امههيأف ىراجتلا مالعإلاو ىموكحلا ىمسرلا
 ةاعدم رثكألاو انه نعال مالعإلاف « ةيراجت ةعاذإ ىه اهددصب نحن ىتلا

 صضرفت ةراجتلا نأل الإ ء ءىشل ال . لاملإ هءأرو ىذلا مالعإلا وه ةقثلل

 0 وه ىمسرلا مالعإلا انيب . نسحألا ليبس يف ةسفانملاو ةبراضملا

 ىأ نع انلعم بذجي ال أ لاملا ردي ال هنإف روك اداعم ربخلا ناك اذإف

 ىفتقي ىذل  ةرركم ًارابخأ لوقت معا رح ءارولل ان دلجي ١ ةنلع

 انررطضإ ةسفانم همث ناك *اذإو » ديدجلاب ىأت نأ ىدجملا ىراجتلا مالعإلا

 نأ ابك . انتعاضب دسكتو ء انرمأ حضفتي الثل . انرداصم نم تيبثتلا ىلإ

 ةحلصم ريغل ريخلا ناك ولو ىتح رخل ىلع يتعتلا مدع ىلإ انرطضت ةسفانملا

 نم سيل ةقرافملو ضقانتلا نودبو . ةقرافم وأ ضقانت ةمث نذاو . لاملا
 ةيابنلا ىرمألا سيلو 03 ةسفانملاو ةبراضملا نهر مالعإلا نأ ىأ . ىقح مالعإ

 ةسفانملا ىلع فقو هنإ لب « مالعإلا ىف ةيراجتلا وأ ةيموكحلا ةغبصلا ىلع افقو

 . « راتكحالاو

 . ةيبرط داورد ةتؤم ةعماج قباس ردصم ©
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 نم ربخلا صلختي نأ : رابخأ نم هئبت اهيف ةطحملا أدبمو ةرظن ىه هذه

 نم ربخلا ذخأت اغإ . ءالمإلا وأ دصقلا ههبشا هيف ىمسر ىهيجوت قاذم ىأ

 وه اهفده نأل . كلذ ىلع صرحت ىهو . ًاقداص مادام هثبتو ردصم ىأ

 هنالعإ لوح عاذيام ناك ول الإ . ءاوه ىرتشيل بهذي ال نلعملاو نالعإلا
 نكمم ددع ربكأ نمضي كلذبو . ةدياحم ةقداص اهدعب امو اهلبق ام رابخأ نم

 رظتني عمتسم كانه نأب ةقث ىلع وهو هدوقن عفدي نلعملا ذإ . نيعمتسملا نم
 . لوقلا هقدصي ويدارلا نآل . عاذي امل صبرتو فغشب

 روطي ةساسأ ىلعو « ةطحملل ًاريبك الخد لثمي نالعإلا نأ بناج ىلإو

 عمتسي *”ثيح . اضيأ ديفتسي نلعم ريغلا عمتسملا نإف . هحجمارب نم ويدارلا
 ىف ربتعي ةفلتخملا علسلا نع نالعإلاو ةعئ ةعئاشو ةروطتمو ةديدج جمارب ىلإ امود

 تامادختسالابو ةديدحلا علسلاب هفرعي هنأل اضيأ عمتسملل ةمدخ هتاذ دح

 انيظو ةشيعملا ليهستو عاتمتسالاو فرتلا لئاسوو ةزهجألاو تاودألل ةئيدحلا

 1 ملاعلا ف مهتعاضب جيورتل ةماع بناجألا وأ نييسنرفلا نينلعملل ةصرف

 مدقي امئادو نيتقيقد ىلا ةيناث نيثالث نم نالعإلا نمز حوارتيو . ىبرعلا

 . ةعلسك نالعإلا مدخت ةينفبو ةقدب ةراتخم اهنكلو ةيبرع وأ هيبنجأ امإ ىقيسومب

 رئاجس نع نالعإلل ةيحوملا ىقيسوملا كلت نالعإلا تاقيسوم لمجأ نمو

 الجسم هنالعإ لسري نأ نلعملل نكمي هنأ ةطحملا هذه ايازم نمو . وروبلراملا

 تقولا ددحت نأ الإ كلذ دعب ةطحملا ىلع امو ىقيسوملاو تايلكلاب امامت ًارهاجو

 جمارب طسو هنأ ىنعمب بسانملا ناكملا ىف نالعإلا عضوي امئادو هتعاذإل نيعملا

 ةيقلتملا ناهذألا ىف هخيسرت ىلع لمعتو « هنومضم قمعتو ديزت تارتف وأ

 ىذلا جمانربلا نوكيف روطعلا نم عون نع نالعإلا ناك اذإف . ( نيعمتسملا )

 . الثم ةيئاسم ةملاح ٍناغأ تاذ ةرتفلا نوكتو « *تايئاسنلا نع ملكتي هقبسي

 . ناولحلا ىجام د . ةهجوملا تاعاذإلا ىلإ لخدم ©

 ميت قت اول كلا عينان ةلعيصحتو طا نول اه يرو يفر فام ميلا ل

 سبالمو روطع نم تايئاسنلل اهتعباتم ببسب ولراك تنوم ىديل ويدارلا ىف اهيلع نوقاطي
 . ليمجت تاودأو ّلحو
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 ويدار ىف حابملا نم هنأ امك . هلالخ نم نالعإلا ةعاذإل جمانربلا فقوي دقو
 اذه قأيو . نالعإ ةعاذإل ناوثل ةيرابخإلا ةرشنلا فقوتت نأ ولراك تنوم
 ويدوتسألا لخاد نم هديب ريشي : هرامخأل هتءارق ءانثأ ىفحصلا نم ةراشإب

 نالعإلا ىنفلا طقسيف . ىجاجز زجاح هنع هلصفي ىذلا يضرعلا *ينفلل
 دقو . نالعإلا ناوث كعب هرابخأ ةءارق فانثتسا لا ىفحصلا دوعي مث 3 ًاروف

 ةءارق دواعي نأ لبق « ة 3 01 ا ا ا

 # نمدت ةفلتحم دالب نم ةديدع ريهامج لعج ةيئاقلتو ةطاسبب اذكه . هرابخأ

 رابتعالا ىف ذخألا عم اذه . ةطحملا هذه ىلإ عامتسإلا ريبعتلا اذه زاج نإ
 وأ رئاجسلا ءاوس ةعلس ىأ نع نالعإلا 5 ولراك تنوم ويدار نأ

 . ةسفانملا تانالعإلا نع قيلعت ىأ نالعإلا نمضتي الأ طرشب . تايلوحكلا

 نع عجارتي نأ بلطتي عضو ىف هنأ نالعإلا هلوبق دعب ىتح ويدارلا ىري دقو
 رييغت ببسلا ناك ولو ىتح بابسألا نم ببس ىأل هيلع قفتملا نالعإلا ةعاذإ
 وأ 3 نالعإلا لع قفاويال هذعب قأ ىذلا ديدحلاو « هسقن نالعإلا ريدم

 نأ هقح نم نإف . ويدارلا فورظ عم ىثمتي ال ةينالعإلا ةداملا ىوتحم نأ ىري
 ةعاذإ دعب ويدارلا ةيلوئسم ىهتنت امئادو . ةرشابم نالعإلا ةعاذإ نع فقوتي

 وأ لخادتت نأ ويدارلاو نلعملا ءانثتسإب ةثلاث ةهج ىدل سيلف . نالعإلا

 ىأ هاجت ةينوناقلا ةلءاسملل ةلباق ريغ ويدارلا ةيلوئسم نأ ىنعي اذهو . لءاستت

 وأ لاح ىأب هيف نلعملل قحي ال نالعإلا ىلع قافتالا نأ امك . ثلاث فرط

 اعبت رثأتي هنإف نالعإلا رعسل ةبسنلاب امأ . ثلاث فرطل هنع لزانتي نأ ردق ىأب
 تانالعإلا ماربإ ىف دونبلا مهأ نم ًاضيأو . ىكيرمألا رالودلا رعس ىف رييغتلل
 نم ديدج ددعل لصت ىأ ؛ ربكأ ةحاسم ىطغتل ةطحملا ةوق ىف ةدايزلا نأ

 نمضتي الأ ًاعبطو . نالعإلا راعسأ ىف ةدايز اهعبتي فدهتسملا روهمجلا
 ةلاح فب هنأ وه رخآ طرشو . ةسفانملا تانالعإلا ىلع قيلعت ىأ نالعإلا

 نأ ىلع ًانوناق ًايغال قافتا ىأ ربتعي لاسرإلا فقوتو ةطحملا صيخرت بحس

 نم هذيفنت متام نأ ىأ . اقباس نالعإلا نم هذيفنت متام نلعملا عفدي

 . سيسك نوت همسا نانبل دحاو ادع اييف عبتحملا وه اذهو نويسنرف نيينفلا بلغأ ©
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 نمو . هاضاقتت نأ نم ةطحملل دبال نلعملا ىلع ًانيد حبصي لعفلاب نالعإلا

 نلعملا ملسي مل اذإ هنأ تانالعإلا عم لماعتلا ىف ًاضيأ ةيئازجلا طورشلا

 نالعإلا ملسي وأ ويدارلا ىف ىراجتلا مسقلا هل اهجميربيل نالعإلا صوصن
 ميلستو دقاعتلا نيب اهب حومسملا ةرتفلا ىهو نيعوبسأ لالخ العف الجسم

 ةرخأتم هتلصو اذإ ةينالعإلا داوملا ةعاذإب امزلم ن وكي ال ويدارلا نإف نالعإلا

 خلا . . . عنصم وأ ةكرش وأ ةسسؤم وأ ةئيهك وأ درفك نلعم لا لمحتي نأ ىلع

 لباق نالعإلا ةعاذإ دعوم امئادو . ةدالا هذه ةعاذإل زوجحملا تقولا فيلاكت

 . ولراك تنوم ويدار بناج نم ليدعتلل

 فده ىلإ ىدؤت ابنأ طورشلا هذه ىف ءىراقلا فقوتسي ىذلا ءىيشلاو

 ةيادبلا ذنم ولراك تنوم ويدار اهيلع ماق ىتلا ةبلصلا ةيضرألا ربتعي . دحاو

 هب لومعملا ماظنلا اذهو ةصحاف ةرظنب طورشلا هذه اف . ةيرحلا وهو

 نالعإلاب ال اهبنومضم رثأتي ال نالعإلا نم شيعت ىتلا ةطحملا لعجيل الإ
 . ىراجت ويدار اهم عتمتي ةزيم مهأ هذهو تانالعإلا باحصأب الو

 :  ةطحملا رادت هدحو نالعإلاب سيل

 هنأ ىنعي . ةعاذإلا لخد نم ةئاملا ىف زن لكشي نالعإلا نإف انلق امكو

 ربكألا هتيرح ىنعي اذهف ةصاخلا هرداصم نم قافنإلا ىلع ارداق ويدارلا ماد ام

 ةموكحلا نأ ىنعي ال اذه نكلو . نالعإلا ةحلصمل اهجيورتو جماربلا نيسحت ىف

 « هيف مكحتت نأ نود هل ةكلام ةيسنرفلا ةموكحلا . ةكلاملا تسيأ ةيسترفلا

هسألا باحصأ قيرط نع ةعاذإلل ديحولا كلاملا امال
 ب : *امهو نييسيئرلا م

 7 لاملا سأر نم 0

 ىه الصأ تناك ىلا 161ءلتقتسأهد لع ءةدصعع ةماع ةسسصؤ» هس.

 . قاولحلا ىجام / د . ةهجوملا تاعاذإلا 4 اند. ©

 ؟ ١١



 هذه ىلإ 141/4 ماع لالخ اهميظنت ديعأ مث ىسنرفلا نويزفيلتلاو ويدارلا ةئيه
 :  ىه ثالث اهنه تاكرش عبس اهعبتت ىتلا ةسسؤملا

 11 ىسنرفلا نويزفيلتلاو ويدارلا تتد

 1مقاننطدل 77200881 046 تايئرملو تايتوصلل ىنطولا دهعملا " 

1311010 

 آه 5061606 8ةمعوتتع 046 جاتنإلل ةيسنرفلا ةكرشلا '"*
2100010103 

 تاكرشلا هذهو ( ىموكح اهايسأر ) جماربلل ةينطو تاكرش عبرأ مث

 - : نويزفيلتلل ةئالثو ويدارلل ةدحاو ةكرش مضت

 :  1عوهعع اسنرف ويدار 128010

 1616 7ءةه0ع 1 ١ اسنرف نويزفيلت

 212662326 2 ” نيتنا 5

 طءدمعع 16عمصق 3 ” نويجير سنارف 7

 ليدعتلاو م 1475 ويلوي 7١ خيرات مامأ فقوتن نأ بجي هنأ عقاولاو
 نم ديزملا فدهم . 0183117" ةيسنرفلا نويزقيلتلاو ةعاذإلا ةئيحل ريهشلا نماثلا

 ىسنرفلا سيئرلا اهأشنأ ةئيهللا هذه نأ ”فورعملاف . ةيلالقتسالاو ةيرحلا
 اذه ىطعأو . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ رارقب م ١15١ ماع لوجيد لراش

 ويدارلا ةئيه ماكحأ لك ىلع ةرطيسلا ىف قحلا ءارزولا سيئرل رارقلا

 ةيرحلا نادقفب نويمالعإلا رعشو . عبطلاب اهتسايس ىو ىسنرفلا نويزفيلتلاو
 « ىمالعإلا مهلمع تقاعأ ةيطارقوريب هنع دلوت . طغضلا نم عونو

 ةريغص تاعامج ومن كلذك اهنمو . ثادحألا ةقحالمل ةعرسلا هيف ضورفملا

 . ىتشر ناهيج .ده ةيبرغلا تاعمتجملا ىف ةيعاذإلا مظنلا ©
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 ءاجف . ىمايسلا طغضلل مهضرعت نم ديزتو « لاعفلا لمعلا لقرعتل لخدتت
 . اهرومأ ةرادإ ىف لالقتسالا نم ًاديزم اهحنمب 1 ماع

 ديدحت ىف ةيرحلاب ةديدجلا ةئيحلا عتمتت ىأ ىلاملا لالقتسالا :  الوأ

 . اهديدحت دعب طقف نامربلا ىلع اهضرعتو اهتينازيم
 . ةيموكحلا ةرطيسلا لحم فارشإلا لالحإ :  ايناث
 ديدحتل اهجراخ نمو ةموكحلا نم ءاضعأ هب ةرادإ سلجم ءاشنإ :  انلاث

 01611 ةديدجلا ةئيهلل ذيفنتلاو لمعلا كرتي نأ ىلع ةيساسألا ةسايسلا

 0150ع لع 82لن0م طتككتمتمد 161649 ءاأوم ةمعنوع

 نع ىلختلا ىف ددرتلا ضعب ترهظأ نائربلا ىف ةيلوجيدلا ةيبلغألا نأ مغر

 طلخ ةركفو لوجيدل ةفاحصلا ءادع ببسب « ةعاذإلا ىلع ةلودلا ةرطيس

 م 1917/7 ماع ءاج نأ ىلإ ىعاذإلا ىسنرفلا ءادألا ىف ةمسك ربخلاب قيلعتلا

 ةينازيم تدقتنإو . ىموكحلا لخدتلا ببسب نييعاذإلا نم ديدعلا برضأو

 لاشراملاو فوشورخ ثيدح وهو « هخراصلا ةلثمألا دحأ اورضحتساو ةئيهلا

 لافتحالا ىركذ ىف م 1477 ماع رياربف ىف "فوشورخ ىعد دقف ىكسفونيلام

 ايناملأ ةموكح مجاهيل ةوعدلا هذه لغتساو « دارجنلاتس ةكرعمب نيرشعلا

 ىف همهف ءاسي دق ثيدحلا اذه ةعاذإ نأ ىؤر دقو . فنعب *روانيدأ راشتسملاو

 تقولا ىفو . ىمسرلا ىأرلا نع ريبعتك هيلإ رظني نأ ساسأ ىلع ةيبرغلا ايناملأ

 ايناملأ عم اهتاقالع حالصإ ىلع هيف لمعت ةيسنرفلا ةموكحلا ٍتناك ىذلا

 ىأ ةفرعم مدعل امئاد اطبخت كانه نأ ىدبو جمانربلا اذه ةعاذإ ئغلأ عبطلابف

 هذه لاثمأ تناكو . ةئيهلا نم قأي اهبأو « ةموكحلا نم قأت تارارقلا

 دحأ ربتعي ال ىتح بكا الالقتسا ىعاذإلا ميظنتلا حنم ىف ببسلا ىه ثداوحلا

 ىتلا مهتلاو تاءاعدالا نأ امك . ةلودلا ىأر نع ربعت ةيمسر ةليسو ةعاذإلا

 .م ١454 ربوتكا : ه8 سرام نم ةطلسلا ىلوت : فوشورخ ©

 . م 14517 ةيبرغلا ايناملأ راشتسم : روانيدأ راشتسملا ©
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 ةياعدلا ىف مدختست اهنأب ماهتالا ةصاخو ماع لكشب ةعاذإلا ةكبش ىلإ تهجو
 ةداع ةموكحلا نأ فورعملاو . اضيأ اهلبق نمم 4 ماع ذنم ةيسايسلا

 نأ اذه ىلع خراصلا لاثملاو . ريهامجلا دييأت بسك ىف ويدارلا مدختست ام

 نم اههجو ىتلا تاعاذإلا قيرط نع اسنرفل ازمر لوجيد نم لعج ويدارلا
 لوجيد ةروص نأ ىأ « ريرحتلا موي الإ هودهاشي مل مهنأ نم مغرلاب ارتلجنا
 لاثم اضيأو . ويدارلا *تاعارتخإ نم تناك ةرحلا اسنرفل ميظعلا دئاقلا
 : 05 تانيسمخلا لالخ ةيرئازحجلا برحلا رابخأل ةعاذإلا ةحلاعم بولسأ

 روهمجلا دقفو . اهتوارض مغر ةروثلا نع دحاو جمانرب جرخي ملف . 4
 اهئادعأ دض لاتقلا ىف حالسك هتمدختسا ةموكحلا نأل ويدارلا ىف هتقث ىسنرفلا
 ىسنرفلا سيئرلا مايأ م 19477 ويلوي 5١ قو . جراخلاو لخادلا ىف
 هيلع بترت امو عادبولا ةركفو ةفاقثلل ىعيبطلا هليمو ناتسيد راكسيج ىريلاف

 لوح نأ .٠ هل زئاوجلا دصرو لب , ةماع مالعإلا ىف هاجتالا اذه عيجشت نم

 ىلع فارشإلا ةيلوئسم م 14175 ماع ىف ىسنرفلا ءارزولا سيئر رابدنومير

 لالقتسا ةدايز ىف ةبغر *ةفاقثلل ةلودلا ريزو ىلإ مالعإلا ريزو نم ةعاذإلا
 داز نأ دعب «رابخألا لاحم ىف نيلماعلا ةصاخ ةعاذإلا لاحم ىف نيلماعلا
 عيطلابو « نييفحصلاو نييسايسلا نيب ةقالعلا لوح رظنلا تاهجو فالتخا

 ةحاسم عيسوت ىنعي اذهف ةيرحلاو لالقتسالا نم ديزملا ةعاذإلا حنمت نيح
 . ةيرحلا نم ديزملل جماربلا نيسحتو نالعإلا

 :  سايقلا ةعاذإلا ولراك تنوم
 ىلع . طسوألا قرشلا ىلإ ةيبرعلاب ولراك تنوم ةعاذإ انفرع دق انك اذإ

 . مالعإلا ةدئام ىلع ةحارص مدقي نأ لبق ربخلا ةحئار مشت ىتلا ةعاذإلا اهنأ

 اهنأو . ةفلتخملا لعفلا دودر جتنتستل ةليوطلا هتلحر ىف كلذ دعب ربخلا عبتتتو

 * ؟لعمو 2. طاعممل, 116هيتنعتمو : هل 7014 (ةزاهعهكع انلننا عمال

 طععمعر 1966) 22. 140. 6

 . ىتشر ناهيج .د ةيعاذإلا مظنلا ©



 ةعاذإلا نوكت كلذب اهنإ انلق اذإو . ةعباتملا ةلأسم ىف ًاسفن لوطألا ةعاذإلا
 لوقن نأ ةقد رثكألاف ! اهفصوب ىفي ال حالطصالا اذه نإف « ًاعامتسا رثكألا

 اهيلع سيقيل هرايتخإب عمتسملا اهيلإ بهذي ىتلا ىأ ؟ سايقلا ةعاذإلا اهنإ

 دقف . ةيملاعلا وأ ةيموقلا وأ ةيلحملا هتعاذإ نم هطقتلا ىذلا ربخلا ةحص ىدم

 تالاكو نم ةفورعملا رداصملا ىه ةعاذإ ىأل ةبسنلاب رابخألا رداصم نأ انفرع

 ةطحم ىأ اهيلع لصحت ىتلا رابخألا نيب ًابباشت قلخي اذه نأو . الثم ءابنألا
 عمتسملا عفدي ىذلا ام نذإ *18.86.0ولراك تنوم اهيلع لصحت ىتلا رابخألاب

 ىف ؟ربخلا ىلع ىضاقلا ةعاذإلا 1خ.84.0 ولراك تنوم نم لعجي نأل هرايتخإب

 كلتو .ربخلا سفن ىفحصلا اهب «اوانتي ىتلا ةيرحلا ردق هنأ ىداقتعا

 مث ربخلا لبقتسي وهو « هسفن نيبو هنيب ثدحت ىتلا تاالؤاستلاو تارواحملا

 نمو . قدصلا نم ريبك ردق هيف سانلا ىلع جرخيل هتعانقو هتقيرطب هغوصي
 نم . بدألا ىف قدصلا قأي املثم قأي هنأ معزأو ؟ربخلا ىف قدصلا قأي نيأ
 رهوجل ةسماط تاهيجوتو ةلقرعم ريذاحم نود لمعلا اهب شقاني ىتلا ةيرلا ردق
 ىفحصلا لعجت ةيرحبو ربخلا بلص ىف « ءاطعلاو ذخألا » ةيلمع نإ .ربخلا

 ةيروفو ةيئاقلتب سانلا ىلع هجرخيو ةقيقحلا نطوم هنم سملي ىعاذإلا وأ

 انتعلاط ىتلا روصلا ىبرعلا ملاعلا ىف سانلا ةركاذ ىسنت نلو . اضيأ قدصو

 تايضايرلا نم سرامي رجفلا دنع هموي أدبي وهو تاداسلا رونأ سيئرلل

 ىلإ هرشؤم ريشي هراوجب ويدارلا . ولراك تنوم ويدار ىلإ عمتسيو سرامي ام

 قشعلا كلذو . رصانلا دبع لامح ميعزلا ناك هلبق نمو . ولراك تنوم ةطحم

 ىلع ليوطلا بأدلا كلذو ةيبنجألا تاعاذإلا ىلإ عامتسالا نيبو هنيب ناك ىذلا

 ىلاح لا سيئرلا ةايح رارسأ ىلع انعلط ام اذإ انيردي نمو . ةداعلا هذه ةلوازم

 امبرو ؟ تاعاذإلا هذه ىلإ عامتسالا فاهيضقي ةعاس مك فرعنل كرابم ىنسح

 "16.8.0 ةعاذإ بلط ةيبلت ىلإ تاموكحو لودل ءاسؤر ةعراسم رسفي ام اذه

 2.34.0 : راصتخابو 8ظهقنو 260966 هئ15 وه ةطحملا مسا ©

 طمفتم 8كهدنع تقملم لوطملا مسألا راصتخإ 2.34.0 ©
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 ةيصخش عم ًاراوح ىرجي نأ ويدارلا بلط اذإ أبيرقت تقو لكو تقو ىأ ىف
 لت وأ قدنخ قيضأ وأ لبج ةمق ىلعأ ىف ةيصخشلا هذه تناك ءاوس . ام

 نكمي الف « ةيرابخإلا تارتفلا ىف ىأرلا ناك امهمو ..وأ ..وأ . . وأ رصاحم

 ةحجانلا ىقيسوملاب ءىلتمت ىتلاو . ويدارلل ةيمويلا ةطيرخلا ىقاب نع لصفنت نأ
 لفكي ال بلغألا ىف هنإ لوقلا نع ىنغو . اهبلغأ ىف ةلوفكملا جماربلاو
 « هجاتنإ فيراصم ىلع موقيو هيرتشي نلعم هل نوكيال ىأ جمانربلا

 طيحت ىتلا جماربلا هذه نومضم وه امف . زيمتلا نم ردق هل اجمانرب ناكول الإ
 ؟ولراك تنوم ويدار نم ةيعوضوملا ةيرابخإلا جماربلا كلت قبست وأ فقت وأ

 ىف اهنإ لب ةطاسبلا ةديدش جمارب اهنإ تلق اذإ ًاديدج وأ ابيرغ لوقأ ال
 اهاوتحم ىف ةيئادب جمارب اهنإ لوقأ ريبعتلا اذه زاج نأو  لاوحألا بلغأ
 ةرهاقلا تاعاذإ نم مدقت ىتلا جماربلا كلتب اهسيقأ ال انأ انهو اهجارخإ ىفو
 قرشلا جمارب راهبإ وأ ٠ برعلا توص جمارب ةعورب الثم اهنراقأ ال  ةفلتخملا

 ويدار جمارب ةنراقم نكمي ال . ماعلا جمانربلا جمارب ةراضح وأ . طسوألا

 . اهساسأ ىف ةطولغم ةنراقملا هذه تناك الإو جماربلا هلهم ولراك تنوم

 ىوتحملا ةيحان نمال اههنيب ةنراقملل هجوال ذإ ءاهماكحأ ىف ةينجتمو
 ةيعادبإلا تاضمولا ضعب نع كيهلن . لكشلا ةيحان نم الو نومضملاو
 نف نم نوكي نأ نكمي ام عورأك ةطحملا هذه نم جرخت ىتلاو ادج ”ةزيمملاو

 لكشلا ىلع بسحت الو عادبإلا مسا تحت لخدت ادج ةيدرف لايعأ هذه ىعاذإ
 : مييقتلا ةيحان نم ةطحملل ماعلا

 ؟ولراك تنوم ويدار نم جماربلا هذه لكشو نومضم قاذم وه ام نذإ

 ىتعأ نم نومضملا ةغرفم ةطاسبلا ةديدش جمارب اهنأ تررق دق تنك اذإو

 ىلإ ةعومسم اهلعجي ىذلا ايف . ةيقيسوملاو ةيليكشتلاو ةيفاقثلاو ةينفلا اياضقلا

 رادم ىلع اهجمارب ديعاوم هب مدقت ىومح مايه / ةديسلا ةعيذملل زيمم نحل هب ىنعأو ©

١١/ 



 نع ةبوبحم اهنأب ةقيقحلا ريغ لوقأ الو ؟ ةبوبحم اهلعجي ىذلا امو ؟ دحلا اذه

 ؟ ! ةيموقلاو ةيلحملا تاعاذإلا نم ريثك نع لب . ىرخأ ةهجوم ةعاذإ ىأ

 ؟ اذامل

 دعب لصفنل « ةيمومعبو دكؤأ نأ بجي لاؤسلا اذه لثم نع ةباجإللو
 ىف دصق ريغ وأ دصق مع امبر ةعاذإلا هذه نأ ىف نمكي اهحاجن رس نأ كلذ

 . روهمجلا موهفمو دشحلا موهفم نيب مساح لكشب *”قرفت نايحألا بلغأ
 سانلا نم دشح هنأ ىلع سيل . طسوألا قرشلا ىف اهيعمتسم بطاخت اهنإ

 هدنع تيقوتلاو ٍراستم ىفارغج خانم ىف كرتشي ةنيعم ةيفارغج ةقطنم ىف دوجوم
 لك نأ ةرهمجلا هذه وأ فورعم وه (ىدشحلا اذه صئاصخ نمو دحاو اضيأ

 مهل نأ مغر . لدابت الو مهنيب لعافت ال ضعب نع مهضعب نولصفنم هدارفأ

 وأ « ميلعتلاو سنجلاو رمعلا ىهو ةيفارغوميدلا صئاصخلاك ةكرتشم تافص

 دجاوتلا ةرورض اهيف ضرتفم ةرهمج ةياهنلا ىف هنكلو . ةيعاتتجالا صئاصخلا
 هذه ىف عقي مل ولراك تنوم ويدار نإ . ةلدابتم رعاشم نود « هنيعب ناكم ىف

 وه امنإ سانلا نم ةرهمج وأ ادشح بطاخي هنأ اهاضتقمب ربتعي ىتلا ةطقسلا

 كولس ىلع نورثؤي ىأر ةداق هل فدهتسم روهمج هنأ ىلع هيعمتسم بطاخي
 نيفرطلا نم لكلو . نوثحابتيو نورواشتي دارفألا ءالؤه نأو نييداعلا دارفألا
 نوطعيو نوذخأيف . اههنيب رودت ةرئاد لكش ىف رخآلا فرطلا هلبقتسي دودرم
 ىف وضعلا درفلا لعجي . مظنم ىعامتجإ عباط اهل ةقيرطب نوفرصتي مهنأ ىأ
 قلختو . دحاولا ثدحلا دعبو ءانثأو لبق نيرخآلا عم لعافتي روهمجلا
 نم مدقي ام لباقم ىف بجوملا وأ بلاسلاب ايأر نونوكيو . ةكرتشم تاعقوت

 . ةطحملا هذه

 راتخا وه وأ « جبنلا اذه جبغي ولراك تنوم ويدار نأ ىلإ ترشأ دقلو

 نع امبر . روهمجلا موهفمو دشحلا موهفم نيب قيرفتلا وهو . بولسألا اذه

 . مالعإلا تايرظنل ةيملعلا سسألا ىتشر ناهيجد ©
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 ةطحملا هذه نأ هدكؤأ نأ عيطتسأ ىذلا نكلو . دصق ريغ نع امبرو دصق

 عم لماعتتو لماعت نأ « مات دصق نع ةرملا هذه ىف تراتخإ *2.6.©

 رثكأ اذهو . ةيتاذلاو ةيدرفلا موهفم ساسأ ىلع . فدهتسملا اهروهمج

 رابتعالا ىف ذخألا عم سناجتم روهمج هنأ ساسأ ىلع هتلماعم نم ةيصوصخ

 اهقبسي ام رابخألاب طيحت ىتلا تارتفلا لكو طقف جماربلا نع ملكتأ ىننأ

 دادو ةعيذملا ةديسلا جمارب انه ىنرضحي ىذلا خراصلا لاثملا لعلو . اهعبتي امو

 طقف سيل نيعمتسملا هيف ءىنهت حارفأ همسا جمانرب اهنمض نمو . *نيدلا ىلع
 خبطملا ءارشب مهئنهت اهنكلو ديفحلا وأ نبألا ءىبجم وأ حاجنلا وأ جاوزلاب

 نأ ةعاذإلا بناج نم ةديدش ةيصوصخ هذه . .. ويديقلا زاهج وأ ديدجلا

 تنأ ىرتشت نأ ملاعلا مه اذامف ! نيعمتسملا نييالمل ءاوحلا ربع اهيف ملكتت

 نوكت داكت ىتلا ةيانعلا نم ديزمب لبقتسملل اروعش ىطعي اذه نكلو ًاديدج

 اهباحصأ بلطي ىتلاو ةيفتاهلا تاملاكملا ليس اذه ىلإ فضأ . ًادج ةيصخش

 ىرتشإ ىذلا صخشلا ىلإ ىناهتلا نولسري اهيفو ةعومسم ءاوهلا ىلع نوكت نأ
 اذه ةطاسب مغرو ايئابرهك ازاهج وأ اخبطم ناك ءاوس . هتيبل ديدجلا

 روهمجلا لقعو بلق لحخدت ىتلا اهنيعب ىه ةطاسبلا هذه نأ الإ 3 جمانربلا

 . تايوتسملا ةفاك ىلع بولقلا اهل زتهت ةيناسنإلا ةسمللا نآأل . فدهتسملا
 ...و ...و بلاطلاو بيبطلاو سدنهملا نم ريثألا ربع ىناهتلا ليس دجتف

 دالبو ةفلتخم تايوتسم نم رعاشملا تسمف . ةيناسنإ تناك ةلاسرلا نذإ

 . ىقلتملا ةيجولكيس هرابتعا ىف 1.36.0 ولراك تنوم ويدار عضي انه . ةفلتخم

 . ناهتلاب  طقف « حارفأ » ةعيذم سيلو  نيعيذملا لكل لئاسرلا قأتو

 رابخألا هذه نوعبتتيو . نيعمتسملا مهئاقدصأ نع تاراسفتسالا نم ديزمو

 نم رثكألاو ثدحألا رابخألا مهدنع ويدارلا وعيذم امئادو تعطقنإ وأ تلق اذإ

 10ل165 3ة4كهونع منو ولراك تنوم ويدار ةطحم مسرل راصتخإ وه 1.1.6 +

 تماقو اكيرمأ تاعماج ىدحإ نم ريتسجاملا ىلع ةلصاح ةينانبل ةعيذم نيدلا ملع دادو ©

 . ىومح مايه ةعيمملا ةيعاذإلا اهتايح ءدب ىف اهبيردت ىلع

 للحا



 نوعبشي اذهل ةجيتنو . أدج ةريثكلا ةيمويلا تاباطخلا وأ تالسارملا لالخ
 ةطحملا روهمج نم ديدعلا عبتت 88 : 85 تاونس دهشتو . تالؤاستلا هذه

 نأ ءدب نم . ةسجسفنبلا نويعلا ةبحاص مساب عقوت ويدارلل ةقيدص ىلإ

 ىتح ىبرع دلب ىف رخآ عمتسم عم ركبملا انس ىف بح لاب ساسحإلا تفرع
 فئتاهلا ربع اهضرم ريخ قنءاج . ءوجافملا ضرما اهقاعو - جاوزلا اررق

 لمحت ةينغأ نم رثكأب اهؤادهإ وهو ةرشابم ريغ ةقيرطب ربخلا عيذأ نأ ترتخاو

 نورسفتسي نوعمتسملا ناك روفلا ىلعو . ىردقلا قارفلا عقوت اهتايط ىف
 الصفم ايبط *اريرقت اوؤرق مهنأكو . ةلماك ةلاسرلا مهتلصو دقو نولأسيو

 عقاو ةقيقح نم ريثكلاب ردقت ال زومرو تاراشإ درحم نم ةيحصلا اهتلاح نع
 هب لماعتي ىذلا قرافلا ىلع دكؤي جذومنك اهتركذ ةثداحلا هذه نإ . اهفورظ
 ةباجتسالا نم اوج اذه قلخف . هب لعافتيو هعم لماعتي هنيعب درف ويدارلا

 ةطحم صئاصخ ىدحإ هذهو . نيعمتسملا بناج نم ًاضيأ لعافتلاو ةديدشلا
 ةرهاقلا ىف ةعاذإ تعبتإ ول له نكلو 2.384.© ادج ةسوململا ولراك تنوم
 تاهس كانه مأ ؟ دودرملا اذه ىقاليس جبنلا اذه رخآ ىرع رطق ىفوأ ًالثم

 دادعتسالا ديدش اهيف درفلا لعجت . تاذلاي ةطحملا هذهل ةيقلتملا ةيصخشلل

 . ؟ ةنيعملا ةلاسرلا لبقتل

 هنيعب اددحم اروهمجو اددحم اناكم لؤاستلا اذهب تدصق ىننأ عقاولا

 لكب ليئارساو نيطسلف تدصق دقف ! ! لؤاستلا اذه ىلع هدنع بيجأل

 تاليإ ىتح ةزغو سنوي ناخ اضيأو افايو افيح . بيبأ لت نم ىوحتام

 وأ نييقارع وأ ةبراغم لصألا ةيبرعلا ةيدوهيلا ةيصخشلا تدصق . ندرألاو

 نطولا لك ىف شيعت ةيدوهيلا تايلاجلا تناك ثيح ..وأ ..وأ نييرصم

 نونكيسو عاطقنا الب نيموادملا 2106 ىعمتسم نم اهترسأو ىرتاعز هدياع ةديسلا »9

 همدقت ديدج ىأل سايق نوربتعي نورخآو مهنإ تلق اذإ غلابأ الو ةلتحملا ضرألا
 نيلماعلاو ةطحملا سيئر لبق نم اهب دتعي نيعمتسملا نم ةعومجملا هذه ءارآف . ةطحملا
 . اضيا
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 عبانملا نييارش نم ريثك ىلع رطيستو لب ديكأ نامأ ىف شيعت . ىبرعلا
 باحصأو كونبلا باحصأ امئاد مهف . هيف نودجاوتي نطو لك ىف ةيداصتقالا
 اذهل ةجيتنو . . ىلاملاو ىراجتلا طاشنلا هجوأ باحصأ  ةددعتملا ةراجتلا

 نوشيعي اوناك . ساسأ اهيلإ جايتحالا نأل ًاجاور رثكألا ةراجتلا ىهف رايتخالا

 ءاحنأ ىف ةيدوهيلا تايلاجلا عفترم ىشيعم ىوتسم ىو ناكم لك ىف نامأ ىف

 ىف . نوناق ىأب ىراجتلاو ىداصتقالا اهطاشن دحي وأ هجاوت مل ىبرعلا نطولا
 لامعألا ىأ ةلوازم ىف ةصوقنم ريغ قوقحلاو . ةلماك ةيرحلا مهل تناك نمز ىأ

 مهنأ الإ خلا ... اهسوقطو اهدايعأو اهاكشأ لكب تادابعلا ةسرامم ىفو
 دوهيلا ءالؤه . داعيلا ضرأ ةركفب ىنويهصلا طغضلا ىلع ءانب اورجاه

 نم مهتلعج ةيبرعلا مهتغلو ةيبرعلا مهروذج نإف ديدحتلاب مهتدصق ام
 وأ '11ةقتكطع5 تارتف نم مدقي ام لك نأل . ولراك تنوم ويدار ىعمتسم

 ايبرع اجازمو ايبرع اقوذو ايبرع اقاذم سكعي دحاولا مويلا ىدم ىلع جمارب

 نينمآ ءامرك هلظ ىف اوشاع دقف هوبحأو لب هب اولعافتو اوسحأو هوفرع
 نم ةيرابخإلا تارشنلا لوح مدقي ام لك انه هينعأ ام اعبطو . نيلقتسم

 كلذكو . تارتفلا هذه ىعيذم بناج نم تاظحالمو تاشدردو تاينغأ

 قاذم اهل اضيأ ىهو مهبناج نم ردصن ىتلا ةريثكلا ةيهاكفلا تاقيلعتلا كلت

 امك  تاشفقلا وأ تاقيلعتلا ةرثك ةطحملا هذهل ةسوململا تامسلا نمف . ىبرع

 . ةديدش ةيئاقلتبو ةرشابم ءاوطا ىلع نوكتو  نولوقي

 ةطحملا هذه ةيقلتملا ةيصخشلل تاهس كانه له لرقأف ىلاؤسل دوعأو

 معن اهوقأو ؟ ةنيعملا ةلاسرلا لبقتل دادعتسالا ديدش اهيف درفلا لعجت تاذلاب
 دارفألا نم ةنيعم اعونأ كانه نأ مالعإلا قئاقح *نمف تاذلاب ةعقبلا هذه ىف

 عانتقإلل ادادعتسا رثكأ  مهعضو جاتن  ةيصخشلا مهتاجايتحإ مهلعجت
 ب : اهنم

 ١ هتاذل درفلا ريدقت ضافخنا .



 ١ قلقلاب ساسحإلا .
 . لايخلا ةبوصخ “

 بابسأ كردنسف هدح ىلع رصانعلا هذه نم رصنع لك انلوانت ام اذإو

 ثبت ىتلا ةيسنرفلا ةطحملا هذه ىلإ ةديدشلا هباجتسالاو عامتسالا ةبسن عافترإ

 . ةيبرعلا ةغللاب

 ١ هتاذل درفلا ريدقت ضافخنا : 

 ءدب نم همدصي عقاوو . ليئارسإ ىلإ رجاهملا هجاوي ساسحإ لوأ اذهو
 نيب ةلماعملا ىف عساشلا قرفلا كلذ ىعيف . بيبأ لت ىف هل ىلوألا تاعاسلا

 ١ ضيبألا ىدوهيلاو رمسالا ىدوهيلا نيب .« برعلا دوهيلاو نيبروألا دوهيلا

 ةلماعملا هيلع عقي نم رثكأ نكلو . ىبروألا ىدوهيلاو ىمورلا ىدوهيلا نيب

 ريدقتلا مدعب ساسحإلا هؤلميف : ىبرعلا ىدوهيلا وه قورفلا كلتب ةرفاسلا

 ةيرح الو . فئاظو الو « نكس الف . ىبرع قدوه هنأل باقعلا هنإ . هتاذل

 موي لك ىف . ىبروألا ىدوهيلاب اهيف ىواستي تانيمأتو قوقح الو « ةكرحلا ىف

 عم . نيرجاهملا ملاعلا دوهي ىقاب نيبو هنيب ةظهابلا قورفلا كلت هيدل دكأتت
 مل نإ لادتعالاو ةاواسملا لك ةيبرعلا دالبلا ىف ايحي ناك هنأ رابتعالا ىف عضولا

 ةلومأملا ةاواسملا كلت اهيف سيل داعيملا ضرأو هنوردقي ال انه . زيمتلا نكي

 وه اذهو . اضيأ هتاذل وه هريدقت ضافخنإب ايجيردت ساسحإلا هلخادي أدبيف

 ولراك تنوم توص ىف نودجي برعلا دوهيلا نم اريثك لعجي ىذلا كحملا
 نود موي هيف اوناك ىذلا قرشلا ىلع مهب لطت ةقاط اهيف نودجي . ًاسفنتم

 دي ال ةيقلخ وأ ةيقرع بابسأل مهتاوذل مهريدقت ضافخنإب ايثابخ ساسحالا

 رثكا نمو اعامتسا ةيفارغجلا نكامألا رثكا نم مهدجن اذهلو . ةتبلا اهيف محل

 . تاباطخلا قيرط نع ةتباتك ولراك تنوم ويدارل نيلسارتملا

 ل قلقلاب ساسحالا تت

 بابسأل ةعسلاو بحرلا ىلع اهيف نوشيعي اوناك امنإ . طقف مهدوجوب لبقت

١" 



 بابسألاو . ةحمسلا ةينيدلا بابسألا اهنم ناك نأو . نألا اهركذل لاجم ال

 ةيخيرات بابسأ اهنمو . اهسفن ةيبرعلا بوعشلا ةيعبطو . ةكردملا هيناسنالا
 قلقلاب ساسحألا نأ كش الف . كلذك اهرصح وأ اهركذل لاحم ال ًاضيأ
 مث نمو هسفنب هتقث تلق هتاذل درفلا ريدقت ضفخنا اذإ هنإل ؟ اذامل . مهمهادي
 كرشلا ىف عقو هنأ ريبعت هيلع قدصي ىبرعلا ىدوهيلا نا . اقلق حبصأ

 ًأجافيل . نمآ رقتسم لبقتسمب . لضفأ ةايحب . داعيملا ضرأ ةركفب بوصنملا
 فرظ ىلع ةيعيبط ةباجتسا وهو فرظلاب لصتملا قلقلا هنإ . امامت اذه ريغب
 اذه ىف هتدارإب هدجوأ ىذلا فرظلاب لصتم انه قلقلا نإ . رارمتسإب ددهم
 هذه عم بهذي نأ ىلع ًاصرح رثكأ حبصي قلتمك وهف اذه نمو . ناكملا
 مث اهقدصيو اهب لعفني « اهيلإ عمتسي . اهمسنتي ىدم ىصقأ ىلإ ةطحملا
 . امود ةروشملاو ىأرلا اهأسي

 ل : لايخلا ةيوصخ “م

 اقلق حبصأف « هتاذل هريدقت ضفخنا دقو شيعي اناسنإ روصنت نأ كل

 ةطحملا وأ ىبرعلا مليفلا ىلإ أجلي هقلق مضخ ىف هنكلو . هيف دوجوملا فرظلل

 لصتم لكشبو « ةيبرعلاب ةباتكلا ىلإ اجلي هنإ . ةيراكذتلا روصلا وأ ةيبرعلا
 ىأل ةبسنلاب ًازومر نولثمي اهعيذمب ةعاذإلا هذه نإ . ولراك تنوم ويدار ىعيذمل
 زمرلا تاذلاب نييليئارسإلل ةبسنلاب نكلو . ضرأ ةعقب ىأ لع ىبرع عمتسم

 ناكملا نم « ةريشعلاو لهألا نم مهوروصتيف . اديسجتو ًاصيخشت رثكأ حبصي
 . مهؤلمي نامألاو ةاواسملاب ساسحإلا هيف ناك ىذلا

 اهيف اودلو ىتلا ةيقرشلا تادقتعملاو ميقلا مره انركذ ام لك ىلإ فضأ

 ةريغصلا تالكشملا « مهنادجوو مهرئامض نم ربكألا ءزجلا لكشت تراصو

 . ةريبك ةبسنب ةيقرش اهيف ةيدوهيلا ةرظنلا نإ . ةيرسألاو ةيصخشلا ةريبكلاو

 ضرأ ىلإ ضرأ نم مهلاقتنإ درجمل ةصلاخ ةيبرغ ةيبروأ نوكت نأ نكمي الو
 . مهدافتعإ بسح داعيملا ضرأ تناك ولو
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 راتخملا مساللاو لاقتنالا نأ , رابتعالا ىف عضوي نأ .ابال ىذلا ءىيشلاو

 ىدوهيلا نأ الإ ةلداع ةنمآ ةايح نم اهبحاصي امو ةينيدلا ةقالعلاب ىحوي

 رهوجلا نع دعبت هتلماعم ةقيرط اهوأو هلوح ىرجي ام لك نأب أجافي رجاهملا
 . اهبلغأ ىف ىنيدلا

 ساسحإلا مظكي نأ حلفي دق كردملا غلابلا ىدوهيلا ناسنإلا نإ
 ةيمويلا ةايحلا توق نع ثحبلا وأ . سأيلا طغض تحت ىدرتلاو طابحإلاب

 « ةكراشملا هذه تدجو نإ  اهئاضعأ ىقاب ةكراشم ةجرد تغلب اهم ةرسأل

 ىف حلفي دق ريبكلا لبق نم انرشأ امك . مهمامأ ةحوتفم باوبألا لك سيلف
 ؟ ! ةايح لا ىلع حتفتلاو ءدبلا ةبتع ىلع مهو بابشلا نكلو هدمك نامتك
 هنم بسكتي لمع هقرغتسي الو ليقثلا حبكلا اذه لمع عيطتسي ال بابشلا

 نع ثحبي دوقفملا جذومنلا نع ثحبي ةيعقاوو ةطاسبب هنإ ؟ لعفي اذاف

 برقألا  ةيبرعلا انلكاشم  هلكاشمو همومه همهفل . هل برقألا توصلا
 . هجازمو هقوذل

 نود « ةقحالتم ةيرارمتساو ةرازغب مهلساريو فغشو مهنب عمتسيف

 ةظقي مالحأ ىف هزكريل هعمجتسيو هلايخ بوصي . سافنألا طاقتلإل ىتح ةظحل

 .12.81.60 ولراك تنوم ويدار ىعيذم نع 3 هلايخ ىفالإ ًاديسجت اه دجي ال

 ةيبرعلا « ةبيرقلاو ةبيبحلا تخألا ىه . نانحلا فنك ىه هل ةبسنلاب ةعيذملاف

 ىدي نيب ملاعلا نأ كش الف . ملاعلا لوانت ىف . اهرظن ةهجوو اهتاعلطت لكب

 2 صمقتلا ةركف نسحت ولراك تنوم ويدار ةعيذمو .ويدار زاهج كلمي نم

 اهتالك نم . فرصلا ىبرعلا قاذملا ريغ اه قوذت الف . اهلمع ىف اهصالخإل

 . ةيمويلا انمكحو ةيبعشلا انلاثمأ ىف هقرغملا ةيبرعلا انبوعش رولكلفب ةبوجعملا
 مالحأل ىحلا ديسجتلا اهنأ نقويف بأدو ةيرارمتسإب هلايخ ىكذت كلذب ىهو
 ىبرعلا ىدوهيلا مالحأ تومت ال ولراك تنوم ويدار ىعيذم دنع . هتظقي

 . رجاهملا

 ةعاذإلا تاوطخ ًادج ديدش زاجيإب عبتتنل ادج ةريصق ةفقو هذه تناك
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 : لوألا نييبسل 3 لالقتسألاو ةيرحلا نم ردق ربكأ ىلع لوصحلا لواحت ىهو

 ةقفاوملل : ايناثو . هتيعوضومو ىمالعإلا لمعلا ةمالسو ةعرس نمضت ىتح

 . اهمرثتو جماربلا هذه نسحت مث نمو نالعإلا ةحاسم ةدايز ىلع

 برعلا نم هيف نولماعلا ناك . ىبرعلا ولراك تنوم ويدار ءىثنأ نيحو
 مهمامأ نم تاونسلاو بقحلا رم ىلع ةعاذإلا روطت نم ةريبك ةربخ اوبستكا دق

 ىهتنا ثيح نم اوؤدب مهنأل . نيتم ساسأ ىلع ةعاذإلا هذه مهؤانب ءاجف
 . حاجنلا ةطيرش ةقلطم فرصت ةيرح مهريغلو مهسفنأل اوطعأف نورخآلا
 نكت مل امنأل لوقي درلاف ؟ ةريبكلا ةيرحلا هذه اذامل لوقن نأ نايبلا نع ىنغو
 . ةيمسر ةعاذإ

 :  ىبرعلا ولراك تنوم ويدار ليومت أدب فيك
 ويدارلا اولغتسي نأ نيلومملا ضعب ىأر *ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب

 امنيب . اسنرف جراخ اهثب ةزهجأ اوعضو تاهويدار ةدع اوأشنأف تانالعإلل
 : ةيمالعإلا ةيراجتلا تاكرشلا تناكف . سيراب ىف اهتاهويدتساو اهبتاكم

 3 ىمنرفلا ولراك تنوم ويدار ء(١) مقر ابروأ ويدار « جربنسكول ويدار

 ةيطيحملا تاهويدارلا هذه ىلع ةباقر لك نم مالعإلا تلفأو . هردنأ ويدار

 ترتشا ىموكح لام سأرب ةكرش لبكشت ىلإ ةموكحلا تبهف . ىمست اك

 ولراك تنوم ويدار اهنيبو 8١/ ىلإ 5٠/ نم لدعمب تاكرشلا هذه ىف اهمهسأ
 نم /م١ 506780 داريفوس اهمساو ةيموكحلا ةكرشلا هيف كلتمت ىذلا
 ىلإ ةيسنرفلا ةديدجلا ةعاذإلا نوكت نأ رمألا باحصأ ىأرو . مهسألا

 . اهسفنب اهتاقفن ىطغت ةيراجت ةعاذإ (ولراك تنوم ويدار ) طسوالا قرشلا
 مت م 191١ ماع ىفف . ةيراجت ريغ ةعاذإ اعبط ةيسنرفلا ةعاذإلا نأ مغر

 لاملا ملاع ىف ةماه ةيصخشو ىراجنلاو ىسايسلا ةيجنرف ناهيلس سيئرلا
 ويدار ىف نالعإلا ىلع لوصحلا قح ىلوت بتكملا اذه . داصتقالاو

 . ةيبرط داورد هتوم ةعماج قباس ردصم ©



 ةليصح نم 5١/ ىلع ويدارلا لصحب نأ ساسأ ىلع ىبرعلا ولراك تنوم
 هنأ الإ . اهيلع لوصحلا ىف هدهج لبافم //غ٠ ذخأي بتكملا اذهو تانالعإلا

 ايروسو نانبل ىف قومرم مسا اهل حبصأ ولراك تنوم ةعاذإو الإ نارهش رمي مل
 لع لصحي نأ حادحد نايسول ذاتسألا بتكم عاطتساو . صخألا ىلع
 نأب املع . ادج ةريبك ةيبعش ويدارلل حبصأو لب ريصق تقو ىف تانالعإلا
 كلذ ريغ ناك عقاولا نأ الإ . ةديكأ ةراسخ ىلوألا ةنسلل اردقم ناك بتكملا

 ىذلا « لمخملا عمتجملاب ىمسي ام نانبل ىف تقولا كلذ ىف ناك هنأل . امامت

 ويدار ناك ١ روصنم ءانس ةديسلا انل لوقتو . ويدارلا ةيلعاف نم ىوق
 ناكو . 1”ءمدم000ه هل جيورتلا ضرغب ةقطنملا هذه ةرايزل انثعبي ولراك تنوم

 عجار اذهو نويملاع موجن اننأكو انل محلابقتسإ ناك . دحلا قوفي انب ءافتحالا

 لمخملا عمتجملاب ىمسي ناك كاذنآ ىنانبللا عمتجملا اضيأو . ويدارلا ةيمهأل

 مهل ةبسنلاب ولراك تنوم ويدار ناكف . هيف ىهابتلاو رهاظتلا ىتصاخ لغلغتل

 راكفأ مهلخاد تذغق . ةينانبللا مهتعاذإ نع ةفلتخملا ةيسنرفلا ةعاذإلا
 انأ » الثم نلقي عمتجملا تاديس عمست نأ افولأم ائيش ناكف رهاظتلاو ىهابتلا

 ناس فيا نم قاجايتحإل ةيبلطب تمق ىنأل سيراب ىلإ ةعناصلا تلسرأ
 ىه اهف سيراب ىسفنب رفاسأ تقو ىدنع امو آلا/6 53234 آهانتع24 ”نارول
 ىهابتلا 05عان611 نم عونك لوقت وأ « ةلماك ةليكشتلا ىل ترضحأ ةعنصلا

 5 خلا .. . ولراك تنوم ويدار ىف اذكو اذك تعمس اهنإ

 سكع ىلع ةحوتفم ةذفان ولراك تنوم ةعاذإ تناكف ايروسل ةبسنلاب امأ

 ىهابتلا ةركف ايروس ىف نكي ملف . ةيروسلا ةعاذإلا ىف ةدوجوملا ةيديلقتلا
 مهخأل  ىعيبط اذهو ريبك لكشب اهنودقتتي سكعلا ىلع اوناك لب . رهاظتلاو

 مهل ةبسنلاب ةحوتفم ةذفانك تلظ ةعاذإلا نأ الإ . ةيكارتشالاو ثعبلاب نوداني
 ةيبعش جسن ام اضيأ اذهو « مهتعاذإ هرفوت ال ءىش اذهو . برغلا ىلع

 نإ الثم ءاوهلا ىلع عيذن انرفاس اذإ ناك هنأ دحلل كانه ةيبرعلا ولراك تنوم

 قل ىممصم رهشأ نم . ملاعلا ىف ةيسنرفلا ءايزألا ثأ نم نارول ناس فيا ©
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 اذك ةعاسلا ىل115 1588206 سنارف ريا ةرئاط ىلع توريب لصتس روصنم ءانس

 مسالاب نوخرصي كراظتنإ ف صخش نيسمخ نع ديزي ام ىدجت انلوصو دنعو
 . « طقف توصلا نوفرعي مه لكشلا نوفرعي ال مهنأل

 وأ ةعيذم لكل جرختسي نأ كلذ دعب ولراك تنوم ويدارب ادح ام اذهو

 . ( لاتسوي تراكلا ) مجح ىف اهتبحاص نم ةروهمملا روصلا تائم عيذم

 نيعمتسملا تاباطخ ىلع درت نأ ولراك تنوم ويدار ىف ةعيذملا ماهم نمض نمو
 سفنو . ةروهمملا اهتروصب درلا عم ثعبتو  نايحالا ضعب ىف  اتباتك
 الثم ندرألا روزي ناك نيحف ىنيطسلف لصأ نم وهو صقرم انح عم عضولا

 نع ولراك تنوم ويدار نلعي . هعم ءىشلا سفن ثدحي ناك جيورتلا ةركفل

 ةعاذإلا اضيأو 3 ثيداحألاب ةفاحصلا هلبقتستف ةرئاط ىأ ىلعو هلوصو .دعوم

 ةرشابم ريغلا ةياعدلا عاونأ نم ًاديج اعون دعي اذه ناكف . نويزقيلتلاو

 رادقم ىلع ىلاتلاب سكعنإو اهتيبعش نم اردق ببس ىذلاو . ويدارلل

 حادحد نايسول روتكدلا بتكم قيرط نع اهيلع لوصحلا لومأملا تانالعإلا
 ىسنرف كنرف نويلم ىلع لصحي نأ ىلوألا ةنسلا ىف هل اردقم ناك ىذلاو

 . هل ةعقوتملا ةدملا نم لقأ ىف غلبملا اذه ىلع العف لصح هنأ الإ

 ةطيرخ ىلع نالعإلا جمارب ناولأ نم رخآ نول رهظي كلذ دعب أدب مث
 ةسسؤم موقت اهيفو . ةلوفكم جمارب نمض تانالعإ ىهو ولراك تنوم ويدار
 نع ملكتي عبطلاب جمانربلا اذهو « ةلماك جمانربلا جاتنإ فيلاكت عفدب ام

 ةرم نم رثكأ جمانربلا اذه نع نلعي امئادو 7 اهفادهأ نعو ةسسؤملا كلت طاشن

 ىف ايعوبسا نيترم ةعاس نيعبر ءارشب قارعلا اهتأدب دقو . ىمويلا ثبلا ءانثأ

 ىأ اهجارخإ ىلع ويدارلا لمعيو داومك امإ لسرت جماربلا هذه لثم . ةيملعلا

 تقو ديدحت الإ ويدارلا ىلع امو ةعاذإلا ىلع ةزهاج لسرت وأ تانالعالا مسق

 . ثبلا
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 اضيأ موقت نأ ىلع « تاقباسملا جمارب وهو 2 نالعإلل ثلا لكش كانه

 فيلاكت عفد ىنعي اذهو . هلك جمانربلا ليومتب تاسسؤملا وأ تاكرشلا ىدحإ
 ىلع ةلئسألا ضعب حرطت جمانربلا لالخ نمو « ءاوملا رعسو جاتنالا

 ةسسؤملا وأ ةكرشلا موقت نأ ىلع تاباجالا لاسرإ ةقيرط مهل ددحتو نيعمتسملا
 نع نلعي عبطلابو . ةحيحصلا تاباجإلا باحصأل زئاوج ميدقتب ةلومملا
 روهمجلا نم نكمم ددع ريكأ هرظتنيل ثبلا تارتف لاوط ماهلا جمانربلا اذه لثم

 مث« . . . ةياعر تحت » مهلوقب ةنلعملا ةكرشلا نع هيونتلا متيو . فدهتسملا

 . ةجتنملا ةكرشلا مسا ركذي

 لثم ًاينمض مهفي ناك نإو . اهومم مسا ركذي ال ةلوفكم جمارب كانه
 مهأل ىئاعد بناج ىلع هنومضم ىوتحي ىذلاو « قارعلا باحر ىف » جمانرب
 وه جمانربلا اذهل رخآ لاثمو . ىبرعلا دلبلا كلذ ىف ةدوجوملا تاطاشنلا

 لع جمانربلا اذه ىوتحيو « ىجترم عقاو ةيبرعلا لودلا ةعماج » جمانرب
 تالكشملاو تامزألا لح ىف اهرود بناج ىلإ ةقطنملا هذه اهب طونملا ةطشنألا

 ةيناث نيثالث نيب ام اهيف نالعإلا نمز حوارتيو . ةيبرعلا ةحاسلا ىلع ةحورطملا
 دلبلل ةعلس نع ملكتي نأ دبالو ىذلا دحاولا نالعإلل نيتقيقد نم لقأ ىلإ

 لجأ «11620 7ةعه0» جمانرب تاعونملل جمارب ميدقت بناج ىلإ اذه
 ةزهجأل ةجتنملا تاكرشلا ىدحإ ةياعر تحت هتعاذإ متيو . عوبسالا ناغأ
 لك ىف ىناغأ سمح رهشأ مدقي وهو «10م 5» جمانرب كلذك . ليجستلا
 مظعم نأ انه ركذن نأ دبالو نالعإلا امهللختي نالوفكم ناجانرب . ةقلح
 لئاسولا دحأ دعت ىتلاو . نيعمتسملا لئاسر ىلع دمتعت *2.84.© جمارب
 نيعمتسملا تابغر ىلع فرعتلاو . ىدصلا عجر ةساردل ةمدختسملا

 جمانرب ميدقت متي ةطحملاب مهطبرو نيعمتسملا بذحلو اذه لاثمو . مهقاوذأو

 جمانربو . « ةقادصلا كنبو مساب تبس موي لك ةلسارملا ةأوه ىعوبسأ

 . ةيبرعلا لودلا ىلإ اسنرف نم ةهجولل ةديحولا ةيلودلا ةعاذإلا وه 2.34.0 ©

١ 



 ولراك تنوم ويدار اهمدقي ىتلا تامدخلا دحأ ربتعي وهو « ىوهملا لاسرم »

 اذه متيو ٠ نانبل ىف مهموذب لاصتألا ىبغارب ىقتلي ثيح قانبللا بعشلل

 نم نيعمتسملا ماتها بذجل هنأ اى . ويدارلا لالخ نم ًاينوفيلت لاصتالا

 0 جمانرب مهل مدقي بابشلا

 ويدار نأ عقاولا . ةيفطاعلا ىحاونلاب ةقلعتملاو نيسنجلا نم بابشلا لكاشم

 نالعإلا 58 قيرط نع تاسارد دعب هجارب مدقي اذه قوف ولراك تنوم

 هذه حاجن ىدمل اببس ربتعي وأ ىلإ ريشي امم اهيعمتسم مجح ةساردل ىربكلا

 . نيعمتسملا لئاسر لالخ نم لاعفألا دودر سايق متت 2 ذإ 5 جماربلا

 7/1١ نالعإلا لكشي ةيراجت ةعاذإ ولراك تنوم ويدار نأ دكؤأ تنك اذإو
 تابترم نأل كلذو ٠٠١/ هيلع اهدامتعا نأ ىنعي ال اذه نأ الإ . اهلخد نم
 ةسسؤم نمض ىذلاو ةيبرعلا ةغللاب هجوملأ 2.8.0 ويدارلا ىف نيلماعلا
 اهعفدت 508584 داريفوص ممألا ةسسؤملا نم عرف ىه ىتلا 5013618 اريموسلا

 ةكراشملا نم دحلا اذه دنعو اذهم ولراك تنوم ويدار ىفتكيو ةيسنرفلا ةموكحلا

 , تاناعإ ذخأي ال هجوم ويدارك هنأ هينعأ امو. « نيلماعلا تابترم عفد ىهو

 ةعئاضلا هب تلصو امهم تاناعالا نم عون ىأ ًابلاط ةموكحلا ىلإ بهذي ال ىأ

 نم هراتخم ىذلا ربخلا ةعاذإ ىف ةيرحلا نم ردق ربكأ نمضي ىتح اذهو . ةيلاملا

 اذهو  لبقي ال ويدارلا سفن نإف ىلاتلابو : هيلإ درت ىتلا رابخألا فاللآ نيب

 ةلود ىأ نم ىمسم ىأ تحتو عون ىأ نم ةكراشم وأ ةناعإ ىأ  ىعيبط

 ويدارلا نأ اذه ىنعم سيلو . نوعلا ءاقل ىئاعد قوبك مدختسيل ىرخأ

 اذه تانيعبس ذنم ملاعلا تحاتجا ىتلا ءالغلا ةجومف ةيلاملا تارثعلا فرعي ال

 تضرعت ثيح م6 : 84 ماع ىف اذه ناكو . ويدارلا اضيأ تسم نرقلا

 ديسلا ىبرعلا مسقلا سيئر نلعأ روفلا ىلعو . دراوملا ىف ةلق ةهجاومل ةطحملا
 كلذ ىف همامأ نكي ملو . اهنم جورخلا ةقيرطو ةمزألا هذه نع لفون ناوطنا
 ةيسنرفلا ةموكحلل بهذي نأ امإ .٠ نيجرحم وأ نيلح نم ادحاو الإ تقولا

 وأ . ةليلق نييالم عضب ىف لثمتي ًايدام انوع بلطيو ويدارلا اذه تأشنأ ىتلا

 : 85 تقولا كلذ ىف تناك ىتلاو « ةيبرعلا لودلا ضعب نم ةناعإ لبقي نأ
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 ةباثمب نوكت « ةصاخ تاطحم ءاشنإ ىف ةيدجب عرشت تاوطخ ىمرم ىلع

 . ال ىئاعدلا قوبلا

 ةيساسألا ةزيكرلا ةيرحلا كلتب هب ًاظفتم لظي اثلاث الح راتخإ ددرت البو

 ثبلا وأ لاسرإلا تاعاس ضفخي نأ لفون ناوطنا راتخإو . ةطحملا هذحل
 . ويدارلا ىف نيلماعلاب ًاعامتجإ اذه هرارق نلعي نأ لبق لكشو نيتعاس ىمويلا
 نلعأ مث . ةفلتخملا رظنلا تاهجو ىلإ عمتسي مايأب اهلبق نم لظو مهعمج
 عولط دعب ىأ يجامل ةرتفلا هل راتخاو لاسروالا تاعاس ضيفختب هرارق

 نع فورعملاو . رج ”تيقوتب ة ةرشاعلا ىلإ حابس ةنماثلا نم ىأ سمشلا

 اهنومسي شتنرج ل 9 ةسماخلا ىف هلاسرإ أدبي هنأ ولراك تنوم ويدار
 لك ةطحملا اهيلع صرحت تاذلاب ةزفلا هذهو 1ع 20 رجفلا ةرتف

 ةعاسلا ىلاوح ىف ىبرعلا قرشملا ىف ةفدهتسملا دالبلا بلغأ نوكتو . صرحلا
 ىلإ لاجرلا دعتسي اهيف « ادنع ةريبك عامتسالا ةفاثك ثيح احابص ةسداسلا

 امإ « انوحشم اموي أدبت نأل دعتست ةرسألا دارفأ ىقابو مهلامعأ ىلإ جورخلا
 ةرتفلا هذه دعب . ةساردلا نكامأ وأ لمعلا نكامأل لاحرتلا وأ ىلزنملا لمعلاب
 دعي فنأتسي مث 5 ةرشع ةيداحلا ىلإ ةعساتلا نم ىأ نيتعاس ةدمل ثبلا فقوتي

 نرسل يانا لع هاك ٌءاسملا ثبلا ة :رتف تيقبو ىرخأ ةرم كلذ

 ىف ةيبرعلا دالبلا بلغأ هيف نوكت ىذلا تقولا ىف شتنرج تيقوتب ةرشاعلا
 . ةرشع ةيداحلا مامت ىف قرشملا

 ماع ايموي تاعاس نايثب تناك ةيادبلا نأ دجي ةطحملا هذه *عبتتملاو

 جماربلا نم ىرخأ ةيعونب ةطحملا ماهتها داز ربوتكأ برح دعب نكلو م ١
 ىلإ تلصوو لاسرإلا تاعاس تدازف . ةيقرشو ةيبرغ نم ىقيسوملا ريغ
 ىلع ةيرابخإلا جماربلاو ىعاذإلا ربخلا لاخدإ أدب امدنع . ةعاس رشع ىدحا

 تلصو ةطحملا هذهب ديازتملا ىبرعلا ملاعلا ماتها عمو . صوصخلا هجو

 . ًاحابص ةرشع ةيداحلا ىلإ ةعساتلا نم نوكي لاسرإلاب ةدوصقملا ةيبرعلا دالبلا تيقوتبو ©

 . ناولحلا ىجام د ةهجوملا تاعاذإلا ىلإ لخدم *
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 ىف رياربف نم ةيادبو مم 1١ // ماع ىتح ةعاس رشع ةسمخ ىلإ ثبلا تاعاس

 عم قافتالا كلذب صربق ىف ميمنتلا ةطحم تميقأ نيح ماعلا سفن
 ١7 ىلإ لاسرإلا لصو م 4 ماع ىف مث 1616011 6دكذمد لع ؟ءةهوع

 شتنرج تيقوتب ءاسم ةرشاعلا ىتحو احابص ةسماخلا ىف أدبت ثيح ايموي ةعاس
 ىتحو احابص ةسداسلا ىف ةيبرعلا دالبلا بلغأ ىف ىلحملا تيقوتلاب أدبت اهنأ ىأ
 ةغللاب ةهجوملا ةيعاذإلا تامدخلا رثكأ ربتعت كلذب ىهو ءاسم ةرشع ةيداحلا

 . لاسرإلا تاعاس ددع ثيح نم ملاعلا ءاحنأ فلتخم ىف ةيبرعلا

 :  ةيرابخألا جماربلا ىلإ دوع

 تصرح ىتلا ةيرابخإلا جماربلا كلت ىلع ةرظن ىقلن نأ انب ردجيو
 ويدار لاسرإ نأ فورعملا نمف . اهيف ةملكلا ةيرحب ساسملا مدع ىلع ةعاذإلا

 قيرط نع . طسوألا قرشلاو ةيبرعلا ةقطنملا ىلإ لصي 2.8.6 ولراك تنوم
 ةفاضولاب ط ك 5٠٠ هتوق صربق ةريزج ىف ةطسوتملا ةجوملا ىلع لاسرإ زاهج

 مدقت اهنإ . ”*رحبلا تحت دتمملا لباكلاو فيو وركيم ا تالليصوت مادختتسا ىلإ

 بناج ىلإ اذه قئاقد سمخ هتدم ةعاس لك زجوم عقاوب ءابنألا زيجاوم

 نيبام اهتدم لصت ىتلاو 8 ةيسنرفلاو ةيبرعلا ةلصفملا ةيرابخإلا تارشنلا

 قطانملا ىف نيدجاوتملا نيلسارملا ريراقت اهللختتو . ةعاس فصنلاو عبرلا

 هذه نأ ةماه ةظحالم عم . لبق نم اليصفت انلق اك  ملاعلا نم ةمالا

 ريغ لكشب لاقتو . ةيربخلا ةصقلا لكش ذخأت تارشنلا ىف ةدراولا رابخألا

 نوكت دقو ربخلاب ةقلعتملا ليصافتلا ضعب لوقي نأ عيذملا عيطتسيف . ىديلقت

 كلذ . ربخلا ىلع لوصحلا سيلاوك ىف ثدحي ام ىأ . ةفيرط ليصافتلا هذه

 ويدار نم ةعاذملا رابخألا ىقالت اذهلو ةرشدلل ددحم تقوب ديقتلا نود

 ءىراق نأ عمتسملا رعشي ذإ . ةيبرعلا ةقطنملا ىف ةريبك ةيبعش ولراك تنوم

 هيلإ ىضفي هنأب رعشي ةريثك نايحأ فو لب .لوقلا هقدصي امنإ ةرشنلا

 8ءعمقمل هزعممع هر, كف 2 0 »9

 5ز0عز 11/. 2عم0 (1985) 0معزإ 0 ٠

 80ز)6ل (1982) 0م.ءناإ 8 »
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 تراك قنوع ويفوز ةوق ىلع لدأ سيلو طقف اريخ هيلع أرقي الو 2 هفرعي ام

 ىلع شيوشت نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا هب تماق ام ةعاذإك |زالُز ا 7ب١٠
 . م 148٠١ ماع فيرشلا مرحلا لالتحا ثادحأ نمز ابيرقت رهش ةدمل ةطحملا

 نم هرابخأ رايتخا ىف جبني ةيبرعلا ةغللاب ولراك تنوم ويدار ناك اذإو
 تاونسل اولمع دق نيلماعلا نأ مكحب الوأ ىبرغلا جبنملا زيجاومو تارشن
 مكحب ايناثو . ةفاحصلا وأ ةعاذإلا ءاوس ىبنرفلا مالعإلا لاجم ىف ةليوط
 ىلع ةعيرس ولو ةرظن ىقلن نأ دبالف اسنرف ىف اهدوجوو ةطحملا هذه ةأشن
 . ىبرغلا مالعإلا اذه ةفسلف

 . ؟ اهرابخأ ىبرغلا ملاعلا لود راتخت فيك

 هيلع فراعتملا ىميقلا مرهلا بلقن نأ دبال لؤاستلا اذه ىلع ةباجولل
 ىف ةيبلسلا رابخألاب متهت ةيبرغلا مالعإلا لئاسو نأل ؟ اذامل . امامت اندنع

 نأ رارمتسإب عقوتي برغلا نأل ؟ اضبأ اذامل . ةيباجيإلا رابخألا نع ةمدقملا
 وه هاجتالا اذه نأ ىأ .ومنلاو راهدزألا قيرط ىف ريست نأ دبال ةيرشبلا

 ةيرابخإ ةميق ربتعي لشفلا لوصح دنعف اذهو . اضيأ ىزيزعلا وهو ىعيبطلا
 . لشفلاو فارحتالا عقوتت ىتلا ةيمانلا اتلود سكعب . ةعباتملاب ةريدج ةبيرغ

 نأ كش الو . ةعباتملاب ةريدج ةيرابخإ ةميق ربتعي حاجنلا ثدحي نيح انه نمو
 دق لقألا ىلع وأ ةسردملا هذه وجيرخ مهو برعلا وئراك تنوم ويدار ىيفحص

 . هل مهتشياعمو ىبسنرفلا مالعإلا عم قباسلا مهلماعت مكحب ةدشب اهم اورثأت

 ةبترملا ىف أت دق 12.8.0 ةعاذإ ىف اسنرف رابخأف احضاو ريثأتلا اذه سملنف
 ةيراجت ةعاذإك ةطحملا ةعيبط رابتعالا ىف عضولا عم . اذه نم دعبأ وأ ةعباسلا

 ودبت الأ ةطحملا ةبغر اضيأو ةيمسر ةرطيسل عضخت ال اهنأ ىنعمب ةيموكح ريغ
 نا ةصاخو . ةلودلل ىئاعد ىمسر توصك ةيبرعلا ةقطنملا ىف اهروهمج مامأ
 لودلا ىلإ اسنرف نم ةهجوملا ةديحولا ةيلودلا ةعاذإلا ىه ةعاذإلا هذه

 5زلعوب ال. 11620 (1985) هم.ءكلأا 0 وى

 80زنعل (1982) 0هم.نلا 8 0
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 . ويدارلا ويفاحص اهب رثأتو اهبرش ىتلا ةيتاذلا رصنع اضيأ لفغن الو . ةيبرعلا

 صرحلا اهنمو . مالعإلا ىف ةلثمتملاو ةيبرغلا تايطارقوميدلل مهترشاعم نم
 عيذم اهاري اك رابخألا بيترتو ةغايصو ءاقتنإ ةيلمع ىف ةيرحلا ىهتنم ىلع
 ملاعلا لود ىف هل دوجو ال رمألا اذهو . كانه ىمسي (ى ىفحصلا وأ ةرشنلا

 اذاو ديستت الو مدقتت ال ةيسنرفلا رابخألا نأ دجن قلطنملا اذه نم . ثلاثلا

 ةيعيبطلا نأل . ريبك زيكرتب اذه نوعيذي ىلحم وأ ىلود بناج ىأ ىف تلشف ام
 نأ بجي ىذلا ردانلا وهف رثعتلا وأ لشفلا امأ . حيحصلا ىه مهدنع

 اهتيؤر بناج نم اهنوركذي امنإف . مهنارشن ىف اسنرف اوركذ اذإ امأ . هوزربي
 ىبنرفلا رارقل'“ ةيلالقتسا اودكؤيل . ثلاثلا ماعلا لود لكاشمل اهتكراشمو

 تعرتخإ ام اذإ امأ ةيملاعلا ثادحألاو رومألا تايرجم ىف ريثأتلا ىلع هتردقو

 . هل ةراشإ ىأ دجت الف تركتبإ وأ تأشنا وأ اسنرف

 لهاجت ىف ةخراص ةروصب دكأتي هنإف ةيجولديألاب قلعتملا بناجلا امأ
 تاقالعلا نم ديدعلا دوجو مغرب . ةيفرشلا ةلتكلاب ةصاخلا رابخألا 0

 ىقتيفوسلا داحتالا رابخأ لهاجت اوعيطتسب مل اوناك نإو . ىبرعلا ملاعلا نيبو اهنيب

 ةبسنب نكلو نيحلاو نيحلا نيب تأت اهدجنف ىمظع ةلود األ اذهو « الثم
 ناوطنا ديسلا نأ هونأ نأ ىنتوفي ال انهو . رابخألا لمجم نم *:/5 ىلع ديزت ال

 مهبلغأ ىف نيلماعلا ىقايو سيياقملا نمر يثكب ىنيمي ةيبرعلا رابخألا سيئر لفون
 نييلاسأرلا نم اضيأ اوناك نإ ددحأ نأ عيطتسأ ال تنك نإو . نيميلا نم

 : ةيرحلا دلب اسنرف ةلود نع ةرداص ةعاذإلا هذه نأ وهو رخآ رابتعاو ال مأ

 اهرابخأ رايتخأ ىف ةيبرغلا لودلل رظن تاهجوو ريياعم كانه تناك اذإو
 ةلودلا ةروص نيسحت رايعمو « ةرهشلا رايعمو . عارصلا رايعم اهنمو « اهبيترتو
 تاقالعلا ةعيبط رايعمو « ايفارغج ةلكشملا برق رايعم اضيأ اهنمو « ةثابلا
 دوصقملا سيلو ةيجولديأو ركفك ىراسيلا وأ ىنيميلا رايعملا . اهمدق ةجردو
 ىلاوح لتحت ىتلاو ليئارسإ رابخأب 002 ماىتها ظحالنف . ةرملاب نيدلا

 لف



 هريثأتو ليئارسإلا رودلاب ساسحإلا ىلإ عجري اذهو . اهرابخأ نم 0١
 ءاضرإ ىفويدارلا ةبغرل اضيأو . طسوألا قرشلاب ةقلعتملا ثادحألا ىف ىمادلا

 عارصلا اذه مهسمي نم لوأ مهو « ةقطنملا ىف برعلا نيعمتسملا علطت

 . ةيلحملا ةيمالعالا مهتامدخ ىف مهليلغ ىفشي ام اودجي الو . ليئارسإلا
 لكشب ءاوس « ةيلحملا مالعإلا لئاسو ىلع ةضورفملا ةيباقرلا دويقلل أرظن

 رصنع اهيقف تارشنلا ىف رابخألا لمجم نم /77 نم رثكأ ذخأت اهنإف نانبل
 ديرف رصنع اهيفو « ةبارغلا رصنع اهيفو . حوضوب ليئارسإلا ىبرعلا عارصلا
 عارصلا رصنع نأ فضأ .اضيا ىبرعلا  ىبرعلا عارصلا رصنع وهو
 نم ةنيابتم تاهاجتا تاذ ةددعتم فارطأ هدناسي نانبل ىف ىبرعلا  ىبرعلا

 نأ اطرش سيل ىرخأ لود تالخادت نمو ىقرشلا ركسعملاو ىبرعلا ركسعملا
 . !! نيركسعملا دحأ تحت جردنت

 زيجاوملاو . ةلصفملا ةيرابخإلا تارشنلاب قلعتي ابناج تافام ناك اذإ
 ةيويحو ةيمهأ ىلع دكؤي ىذلا نيوانعلاب ريكذتلاو 118555 تاشالف ىمست ىتلا

 ويدار نم ةيبرعلا وأ ةيسنرفلا ةغللاب اذه ناك ءاوس «رابخألا ضعب
 ةنيعم ةلودب ماتهالا ىلع ليلدو ةراشإ هيف رخلا ضرع راركت نإ ولراك تنوم

 ثدحلا ةعيبطل راركتلا اذه نوكي وأ اهرابخأ ىلع زيكرتلاب . ةنيعم ةقطنم ىف
 . هثادحأ ةيرارمتساو هتاذ

 رابخألا ىهو تارشن لكش ىف ىأت رابخألا نم ىرخأ ةيعون اضيأ كانه
 . نابايلا نيلا ىلإ ىنيلارتسالا هينجلاب ارورم رالودلا رعسب اءدب « ةيداصتقالا

 . هطحملا هذه ىلع نيمئاقلا ركفل ىسيئرلا روحملا لثمت ىهو هيمويلا
 . قباس ردصم ةرامع هلئان ©
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 - : اماروناب

 ناوطنا سميئرلا هبحاص ىلودلا ىوتسملا ىلع ةمخض ةيبعش هلو ؛ ىمويلا

 ديلاوم نم ىورام ىانبل وهو ءولراك تنوم ويدارل ىبرعلا ريدملا ”لفون
 ةيصخشلا نأب ناميإلا ةديدش تنك الو . سماخلا هدقع لئاوأ ىف م

 نأ دبالف . اهبحاص همدقي لمع ىأ ىلع اهنولو اهتمصب كرتت ةيتاذلا ىنعمب

 ىسسؤم نم هنأ ررقن نأ لوقلا نع ىنغو . لجرلا اذه ةيصخش مامأ فقوتن
 اهيلع راشأو *روصنم ءانس ةديسلا نم نسحتسا ىذلا وهو ولراك تنوم ويدار

 رابخألا رشن ىلاوت نأ . فتاه لاب اسنرفويدار ىف نيلماعلا ءارآ تعلطتسا نيح
 ىلاذ ف تارشنلا ديعاومب ديقتلا نود ' ربوتكأ برح نع لوأب لوأ

 ىذلا ثبلا ويدوتسا راوجب ىضرألا رودلا ىف عقي هبتكم . خلا . . . . تقولا

 اننيبو هنيب لصفي . ةرشنلا ويفاححص وأ جماربلا اوعيذم ءاوس اعيمج هنم لمعن

 . ىنقلقأ برقلا اذه نأ عقاولاو ؛ ا ديلا عباصأ ىدعتت ال تاوطخ

 . ةبجاولا بلاوقلا نم اعون ير لال ةيرح نم دحيس كش ال وهف
 دعبو دغلاو مويلا ىنعمب لمعلا ةرتف لاوط امنإ . مايأ ةعضب وأ مويل سيل نكلو

 ةباتكل هعم ىل ةلباقم لوأ ىف تظحال ىننأ اذه نم رثكألاو . . اذكهو دغلا
 اذه جراخ ناك ولو ىتح ائاد احوتفم ويدار زاهج كانه نأ لمعلا دقع

 أدب . تاونس ثالث ةدم اسنرف ىف نويزقيلتلاو ةفاحصلا دهعم مث ءايزيفلاو مولعلل سراد *
 نع لوثسملا مث . ىسنرفلا نويزقيلتلا ىف مث « ةيسنرفلا ةعاذإلا ىف ىمالعإلا هلمع
 ةفاقثلا ةرازو عم هلالخ نم نواعتلاب ري اسنرف نويزقيلت ف ةيجراخلا م جماربلا

 ًاريدقت م04 ماع ىسنرفلا قاقحتسالا ماسو ىلع زئاح . ةيبرتلا ةرازوو 2

 قانبللا قاقحتسالا ماسو ىلع زئاح . ولراك تنوم ويدار ىف ىفحصلا لمعلا ىف هدوهمجل
 ةزئاج ىلع هب لصح ةعاس هتدم رانلا ناونعب ىميلعت ىنويزقيلت مليف هل . م 1484 ةنس

 . كرتشم نيسمخ ىلع 50 «. 3514 . 17 ةيلاتتم ماوعأ ةثالثل ةيردنكسالا

 , باتكلا !له نم ١8 ص ولراك تنوم ويدار ةأشن قف ىرصملا رودلا »

 مو



 ىف لاقي ام لك ىلإ لصاوتمو رمتسم لكشبو هلالخ نم عمتسي . بتكملا
 دبالف تيسن وأ تأطخأ ام اذإف . ىلخاد رتوتلا ةجرد نم اذه دازف . اهتظحل
 ثبلا ويدوتسا نع هلصفي ال ناك الو . ًاروف ىئاعدتسإ ىف لسريس هنأ
 بيترتل وأ سافنألا طاقتلإل ةحسف ىطعي نل اذهف . تاوطخ ثالث الإ
 لك ىفويدار زاهج عضو نأ ىسفنب تفشتكا اذه قوفو . بابسألاو عفاودلا
 برعلا نم ءاوس نيلماعلا عيمجل مزلمو لب ىرورض ديلقت ةطحملا هذهل ةرجح

 نأ ىلع كيهان !! اهفرعي ال نمو ةيبرعلا ملكتي نم ىوتسي . نييسنرفلا وأ
 نم ملاعلا سني نوفركيملا عم ويدوتسالا لخاد دحوتيو هتلاسر أدبي نيح عيذملا
 مئادلا عقوتلاب بوبشملا قلقلا ىنألم دقف اذه نم مغرلاب هنأ الإ . هيلاوح

 كلت ةصاخو « ةئداه ىلوألا قاعاس ترم نكلو . ءاعدتسالا وأ ةلءاسملاب

 نم ءاهتنالا لبق ءاوهلا ىلع لوألا رايتخالا اهيف ىل ىرجي ناك ىتلا تاعاسلا

 ىف تحمل ام اريثك لب ىلوألا مايألا اهتلتو . 2.84.0 ةطحم عم ىدقع ةباتك
 ةماستبإ لظو . *لفون ناوطنا سيئرلا رومألا نم رمأ ىأل ريثكلا ىكرحت ءانثأ
 وأ ءايشألا بقاري ال لجرلا اذه نأب الماك نيقيلا ىنلصوو . ههجو ىلع ةردقم

 بولسأك هاضري الو هتعيبط نم سيل اذهف ىسيلوب لكشب نيلماعلا
 هدنع لمعلا ؟ ةيملاعلا ةطحملا هذه ىف لمعلل هموهفم وه ام اذإ . . . لمعلل

 لمعلل دعت ةضيرع طوطخ دوجو نم دبال هنأ ىنعمب . ةظحل لك روضح وه
 نوفوركيملا نوكي نيح اهتظحل ىف قأت عيذملا نم ةبولطملا عادبالا ةيلمع نكلو
 ىلع ددري ناك ام اريثكو . هفلخ نم اضيأ نوفوركيملا نوكيو . همامأ نم
 وبلا ىفحصلا لمعلا نع فلتخي ىعاذإلا لمعلا نإ » نيئماعلا عامسأ

 موهفم بلطتي دادعإلا قوفي ائيش بلطتي لكك ىعاذإلا لمعلا . بيترلا

 . ةيوفعو لاجترإ نفلاو نف هنأل ؛ اقيم اذعف نركي نأ بجي الو . نفلا

 دعتبي ال ويدارلا سيئر نأ كلذ دعب ىرظن .تفلو « ًاضيأ لامجو بيترتب نكلو

 ىلإ ةسداسلا نم أدبت ىتلا . ثبلا تارتف بلغأ هسفن ويدارلا ىنبم نع ابيرقت

 760هدقعةتت : ةرابعل ةيضرحلا ةمجرتلا ىهو ريدم ايوأ سيئر ايب نولماعلا هنوداني اذكه *
 آع طععوعلعمأ ا 15145دكأعاتك آع 111ةءانتع
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 ىلع ةفيفخ ةبجو فطخل الإ مهللا . ةيبرعلا اندالب تيقوتب *ةرشع ةيداحلا

 ويدارلا ىلا معطم برقأ كدلعو ؛ أرهظ ةرشع ةيناثلا ىلاوح ىف ىسنرفلا ماظنلا

 نم بيرقلا وجيه روتكيف ناديم ىف اديدحتو سيراب بلق ىف نئاكلا
 ىف ةيرومحم ةطقن ىلع تفرعتو . رشع سداسلا ىحلا ىف ةيرصملا ةيلصنقلا

 نأ ىهو . نيينانبللا بلغأ عم اهيف كرتشي هنأ معزأو . ةطحملا هذهل هترادإ
 لوقت رصم ىف ةعئاش مهنع ةلوقم اندعو. ىمالعإلا لماعلا ىلع روطفم نانبللا

 ةرطف نم اضيأ ذخأت ةرطفلا هذه نأالإ . ( ةقيلسلاب نويفحص ماوشلا )

 . ةرماغملاو ةيرحلا بلطتت ةراجتلاو ةراجتلا ىه ىهو . اهيف مهل دوهشم ىرخأ

 اهعجشيو الإ اهذيفنت ديرت اهسأر ىف ةركف ةعيذم ىأ ضرعت نأ نكمي
 اهسرام دقو. . ًاضيأ ةيطارقوميدو ة هيرح ريبتعت هلو: روفلا ىلع اهتلواحم أدبتل

 ةراجت ربتعت اضيأو . العف ةيرح رثكأ طسو ىف ىأ اسنرف ىف لفون ناوطنأ

 حبصي كلذب هنإف هل ملح قيقحت لواحي نأ ناسنإ ىأل حمسي نأ نوكف .. ةيكذ

 لدعي مث أدبيف . ةرظن ةهجو ةحص نابثإ ةرورضب البكم لوقأ الو . ًامزلم

 دعي اذه لهف . ويدارلا ىلا حبرلا دوعيو ةدئافلا دوعت ةياهنلا ىفو . . . دوجيو

 اذه نم رثكأو ؟ ... ."انغبأ ةيراجت ةرطنو ةرظف نعي مأ طقفا ةيطارقدو ةيرخ

 مئاوي نأ « امل ىئاهن لكش ىلإ لصي نأ دعب ةركفلا بحاص نم بلطي هنإ
 انهو . ىعاذإلا مويلا ةطيرخ ىلع اناكم اهل دجي ىتح ةفلتخملا تاقوألا نيب

 . نم سيلف . ةركفلا بحاص ىلع ىطارقوميد لكشبو ةيلوثسملاب ىقلي اضيأ
 أ هل ليمزل رخآ جمانرب نمز لتح نأ ناك امهم هحجانربل بلطي نأ فولأملا

 ذخأي نأ ًابلاغ لحلا نوكيو ؟ لحلا ام اذإ  ةقيرعلا اهماكحأ اه ةلامزلاف

 لقي اذهبو . وه هترتف سفن لالخ نم ديدجلا هجمانربل اناكم ةركفلا بحاص

 ىف قيرفلا ةركف ققحيو لب . دحاولا لمعلا ىف و ءالمزلا نيب ارصلاو مطالتلا

 ءايكذأ سانلا م : لفون ناوطنا لوقيو . ةتيقملا ةيدرفلاو ةيتاذلا سميلو لمعلا

 لكل ةمزاللا *ةيناكمإلاو ةيرحلا صخش * لكل كرتي نأ دبالو بسحن ام رثكأ

 ١ شتنرج تيقوتب ىأ ©7347 ًءاسم ةرشاعلا ىلا 6341 ةسماخلا نم أدبت ىتلا وأ *

 ىسكات ءاعدتسا ىف قحلا هلف هيلإ لوصولا عيدخلا ديري ناكم ىأ نإ 2364© قى عبتم ديلقت ©
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 اهيلع موقت ىتلا ميقلا ضعب نإ « دويق الب ىعاذإ لمع نم هب موقي نأ نكمي ام
 ىعم نإ » ةرابعب همالك اقلطم أدبيال هنأ ىلإ لصت لفون ناوطنا ةرادإ
 باقعلا امنإ هلمع نمم ردص ىذلا لامهالا وأ أطخلا ردق ناك امهم . « قحلا

 ًايضار فورظلا أوسأ ىف جرخيف ةعسولل هتشقانم بقع هسفن درفلا هب قطنتسي
 ايضار سكعلا وأ ةعانق نع هسفنل هاضترإ هنا معزأ !!! باقع نم هب لزن امع
 رخآ ءى . . . . ةبولطملا ةعرسلا وأ راكتبالا وأ ناقتالا ءازج هتباثإ ردق نع

  همزالت ةماستبالاو لفون ناوطنا ذاتسألا ىرأ امودف ريكفتلا ىلإ ىنعفد

 نأ اهيف ررق ىتلاو 6 ماع نم ةرتفلا كلت ىف ىتح مهجتي الو رائي ال

 اهيف تعقو ىتلا ةيلاملا ةقئاضلا كلتل « نيتعاس ثبلا تاعاس ضفخي

 اهبحت ةمكح ىأ » هلأسأ تنك انتاعامتجإ ىدحإ ىفو . كحاضلا ريدملاب ىسفن

 10612/50186615 وهو أدبم ىدنع » هروف نم ىلع درف « ؟ اهسنت مو اهتعمس

 « ءايشألا مظعأ ال ىأ ةيرسلا هتلاه ءىشلا نع ليزأ نأ ىنعمب آ.عذه 65
 5 لمتحت امن رثكأ رومألا لمحي الو هقحتسي امم رثكأ ءىنثلا ىطعي ال هنأ دصقي

 2 ىمأر ىف ةعيرس اهضرعتسا هل ةريثك روص 5 كلذب ىحوي اهرهظم ناك نإو

 دجوي ىتلا ةمئادلا نزاوتلا ةلاحو هب عتمتي ىذلا سفنلا لوطو ربصلا كلذو

 هيديب هكسمي ىذلا عيفرلا ةقالعلا طيخ دقفي الو « ارئا عفدني الف اهيف هسفن
 ىلع تركذ امكف . مهسانجأ فالتخ» ىلع نيلماعلا عيمج نيبو هنيب ىذلاو
 ديدعلا دجاوت ببسيو ولراك تنوم ويدار ىف لمعلا نإف باتكلا اذه تاحفص

 طسو ىف لمعلاب ىحوي امنإ « نييسنرفلا ىلإ ةفاضإلاب ةيبرعلا تايسنجلا نم
 ةيرسلا هتلاه ءىثلا نع ليزت كنأب ىنعت اذام » رسفتسأ تدعو ةيبرع ةعماج

 نيعمتجم مهتيأر اذإ ةيرصملا ديس ايد هروف نم لاقف « ءايشألا مظعت الو

 نم ةقرو نوكت ام ابلاغو مويلا سفن ىف ًاروف هدرتسيو هل هعفد ام تبثي ام مدقي نأ ىلع -
 وأ ةيبنجألا تالجملا نم عون ىأ بلط ىف عيذملا قح ىلإ ةفاضإلاب اذه غلبملاب قئاسلا
 ىأ نأ اذه ىلإ فضأ . ةفلتخملا مالقألاو ةفلتخملا قرولا عاونأ عيمج دوجوو . ةيبرعلا

 . . . نوفيلتلا ىف ىلودلا طخلا مادختسا اضيأو هريدصت ويدارلا ىلوتي عيذملا هلسري باطخ

 . خلا
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 ىننأ ىنعمب ام ةميق ىأ حبذ وأ ىلايتغإ ةلواحمل اهنإ لوقأ الف نيكس مهعمو

 لاق مث : «رومألا طيسبت نم دبال ذإ اهنمضتت ىتلا داعبألا ريغ اهيطعأ ال

 ةمئاق " لماعتلا ةنس عمتسملا لجأ نم طيسبتلا وه ىعاذإلا انلمع » ًاكحاض
 نكي مل هنأ مأ طقف ىعاذإلا لمعلا ىنعي ناك له « ةطاسبلاو طيسبتلا ىلع

 ىلإ ريشت تارامألا تناك امهم ءوسلا عقوتو ليوهتلاب هل لوقي نم ىلإ عمتسي
 11477- رتراس لوب ناج ةفسلفب نمؤب ال هلعل وأ ؟ رشبلا مئادوه اذهلو اذه
 5131011715 1015 8181770112 راوفاوب ود نوميسو 248111-85
 1.55 41718185 0551 نورخألا وه ميحجلا نأ نم نييسنرفلا
 دقف ةقادصلا ةلأسم ىف دج رذح ىأر هل ناك كلذ عم هنأ الإ ]81015

 ةعاذإلا ةحلصم ربتعأب ىنأل امبر موب لك ًاقيدص ىبرأ ال انأ : اموي ىل لاق
 ةمدخلا مايأ وأ ةساردلا مايأ نم امإ ىدنع ءاقدضألاو لكلا قوف

 نوكي نأ ىل حمست ال ىلمع ةعيبطف . ةثادحلا نس ءاقدصأ ىأ . ةيركسعلا

 « زايحنالا ساسأ ىلع . أطخ سانلا اهرسفي دق 7 كاع ىأ نأل ءاقدصأ ىل
 جتنتساو سانلا لاوقأب رثأتأ ال انأ د ءارولا ىلإ هيسركب مجري وهو فاضأو

 ءارآ عم قفتيو هب ىقتلا دحاو رخآ ىنعنقي ال هنأل ىسفن نم جئاتنلا

 . « نيرخآلا

 ىف شاع هنكلو ىبرع ىأ ىنانبل سيئرلا اذهف ةأرملا ةيضق ىنلغشت تناكو
 تلواح ةيبرغلا ةأرملا » : ىل لاقف ؟ نينثالا ىف هرظن تاهجو ىه اهف . اسنرف
 تداع نآلا اهنأ الإ . ةيفالخالا رع ىتح سيياقملا عيمجب لجرلاب ىواستت نأ

 ىلإ ةجاحب هأرملا . 5 ةيقالخألاو ةيناسنإلا قوقحلا ةيحان نم ةاواسملا ديرت

 قيرط ىلع اهب سأب ال تاوطخ تطخ دقف ةيقرشلا هأرملا امأ . . . جاوزلا

 قاللا تايرصملا تاعيذملا رشعم نتنأ وهو ًادج بيرق لثم ىدنعو ررحتلا
 تاوطخ ابهنأ كش ال . كيلإ روصنم ءانس لوأ نم اسنرف ىف انه لمعلل نيتأ

 نم لجرلاب ىواستت نأ ديال انآ ت تتبثأ ىتلا ةيرصملا ةأرملل تاذلابو ةدئار

 ةأرملا . ديحلا لمعلا ىلع اهتردقب قلعتي ايف ةصاخو . ميهافملا ضعب ةيحان

 براقتلا نم عون ىلإ ىدؤي اذهو . ةيبرغلا نم ةيقرشلا ميهافملا تبرق ةيرصملا

 و١



 اهتيرحب تدان نأ دعب ةيبرغلا ةأرملا نأ عمف . طسو ةطقن دنع ءاقتلالاو

 . . . راهن فصن الثم لمعلا لضفتو ةيناسنإلا اهقوقحب نآلا بلاطت اهنأ الإ
 مل اسنرف مومعلا ىلعو . . . ىريدقتب طسو ةطقن دنع ءاقتلا ثدحيس انه

 ىلإ ةدوعلاب تاوصألا اهيف اولعت ىتلا ةرتفلا هذه ىف الإ اهافطأ ددعب اومن دهشت

 . اهلكشو اهوجب ةيلئاعلا ةايحلا

 امارونابلا وهو ةطحملا همدقت ىرابخإ ىليلحت جمانرب رهشأ ىلإ اندع اذإو

 نم ضرعي هنإف لفون ناوطنا هبحاصو . ىلودلا ىوتسملا ىلع ةيبعش هل ىذلاو
 عيمجبو ةطحملا رظن ةهجو نم مويلا لالخ تثدح ىتلا رابخألا مهأ هلالخ
 وأ 2 ىرحخألا لودلاب ةبيطلا تاقالعلا وأ 3 مالسلا ةميق لثم ةيمالعإلا اهميق

 ىبلا ميقلا مهأ نم ىهو « رئادلا عارصلا ةميق وأ ١ ىملاع مارتحإب ىظحت ىتلا

 اهتسايس ىف اسنرف رظن ةهجو ىلع ديكأتلا عم اعبط 1.34.0 اهيلع صرحت
 ةروص ىلخادلا ربخلا ناك ولو لخادلا نم اهتسايس نع ةيملاعلا ةيجراخلا
 بناج نم تاوطخ ىأ حطسلا ىلإ زرب اذإ هنأ اذه ىنعم سيلو . ةيباجيإ

 ملكتيل هل ةلوفكملا ةيرحلا ردقو ىفحصلا ةيتاذ اروف زربتو ةطحملا ةسايس

 . ناوت الب هاريامع

 غلبتو امارونابلا تاليلحت ىف لوألا زكرملا لتحت نانبل رابخأ نأ كش الو

 ال رصمو 1/14 اهتبسن غلبتو ةيناثلا ةبترملا ىف قارعلا ىتأت مث /75 نم رثكأ
 1/5 ةبسنب ايبيلو ةيدوعسلا ةكلمملاو ندرألا نم لك ىواستتو ٠١/ بيصن
 برح عم ايروس ركذ تأي ملام 4 ةبسنب ايروسو تيوكلا ىواستتو

 برغملاو رئازجلا ىواستتو ايروسل ةبسنلاب ًاريثك ةبسنلا عفترت انهف . نانبل
 ايعقاو ارشؤم لكشت تايئاصحإلا هذه . /77 ب ةيبرعلا لودلا ةعماجو

 ثدحلا ةبحاص دلبلا لتحتو !ربتف . نيزاوملا تفلتخا ام اذإ ةلاح ىفالإ
 ةبسنلاب ةعباتملا نم دسألا بيصن اهلل نانبل نأ ظحالملا نم نكلو ربكألا بسنلا

 . ليلحت ىرابخإ جمانرب رهشأ لاسرإلا رخآ امارونابل
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 . هنوئشب ةصصختم نيفحصلا نم ةعومجم ىبرع دلب لكل نوكي داكيو
 وبا ناوطنا ذاتسألاو لفون ناوطنا صاصتخإ نم ةينانبللا اياضقلا امودف

 مغرو . ىئشابوشلا ةديرف ةديسلا هب درفنت داكت قارعلا ىف عارصلاو . هرمس

 قلعي نأ ةرورض ىأر ام اذإ رخآ ىفحص ىأ عنمي ال هنأ الإ صيصختلا اذه
 قارعلا وأ ليئارسا وأ نانبل ىف ءاوس «رئاد عارص اهيف ةقطنم ىأ ىلع للحي وأ

 اذهف . ةيلودلاو ةيملاعلا اهراثآو ىبرعلا انلاع ىف ةرئادلا ثادحألاو رابخألا

 اذه ىف نيمرضخملا نم ولراك تنوم ويدار فاحص بلغأ هيف كرتشي جمانربلا
 ةيموقلا تاعاذإلا نع اهم درفنت ىتلاو ةطحملا هذه ديلاقت نم اضيأو . لاجملا

 امارونابلا ىلع نومئاقلا دجو اذإ ةريبك ةنورم حيتي ديلقتلا اذهو . ةقيقد 0
 اذإ . سكعلا وأ نومضملا ليصوتل تاليصفتلا نم ديزم ىلا ةجاح ىف مهنأ

 بره ال ىتحو . راركتلا نع داعتبالاو راصتخالا ةرورض نومئاقلا ىأرام

 اكو . طقف ق ١١ دعب اروف جمانربلا ءاهنإ ناكمإلا ىف نوكيف عمتسملا هنم
 جماربلا اهللختت ىلا كطتلاك تارتفلا ماظنب لمعت ةعاذؤلا هذه نإ انلقو قبس

 نأ راتخأ تندكو خلا 6 لا . و رابخألا تارشنو تانالعإلاو ةلوفكملا

 رايتخالا ؛ذه راص ىتح موثلك مأ ةديسلل ةينغأب ةيئاسم تناك اذإ قرتف متخا

 لكشب اونلعي نأ امإ امارونابلا ويفحص ناك ةريثك مايأ ىفف قرتف نع افورعم
 موثلك مأ ةديسلا ةينغأ رصق نع اورذتعي وأ لوطتس ةبقترملا ةينغألا نأ مساب
 وأ ةيرابخإلا جماربلا ىلع ابيرغ سيل اذهو « اماروناب » مهجمانرب لخاد نم
 اوفيحص سنيالف . ةيربخ ةصق لكش ىف مدقت اساسأ ىهف تارشنلا

 اغإ . اهنودصقي ال مه كلذ عمو عمتسملا ةبعادمو ةهاكفلا حور 0.

 تاعاذإ ىف هفرعن ىذلا ىنعملاب ةعباتم ةباقر دوجو مدع نم ةظحللا ةديلو قأت
 ىنعم نم ةبيرق ةلاح ىف نوكي ىفحصلا نأل اضيأو « ةيبرعلا ةقطنملا
 هئطخن ال ىذلاو هبجعت ىّتلا ةقيرطلاب هاقتنإ ىذلا ربخلا مدقي وهو 3 ءاضفإلا

 « توصلا ضافخناو عافترإ نم  ءاضفإلا ىنعم دصقأ  عمتسم ىأ نذأ
 ناوطنا ذاتسألا ىبرعلا مسقلا لوئسم بناج نم ةصاخو انايحأ سمها لباقيل
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 هليصوت ديري |ميف هل هنبإ ملكي بأ هنأكو كرعشي ةريثك نايحأ ىف هدجتف . لفون

 ةيقرعلا وأ ةيصخشلا مفاودلا ضعب ىغطت دقو . ةصق امل ىكحي هنأكو اهيلإ

أ ماجنالا اذه نم دحنو لفون ناوطنا لخدتي انهف امارونابلا قاحص ىلع
 كاذ و

 . ًاقداصو ًادياحم ويدارلا ىقبيل بولسألا

 بلغأ بسح ًايعاذإ لوبقم لاقي ام لك نأ اذه ىنعي ال ىرخأ ةيحان نم

 هاوفأ نم تايلكلا جرختف . ةيرصملا ةعاذإلا ىف دوجوملاك اهقرعأو ديلاقتلا

 ةرابع نأ هيف لادج ال ىذلاف . ةلوقعم ريغ ةيئادب وأ ةفاج نييفاحصلا ضعب

يملا ةرود نم هجورخ ءانثأ ليتغأ وأ نالف لتق
 ضاحرملا ةملك نم ةبسانم رثكأ ها

 ارثأ ثدحي ام ةلابز ةملك نع عمتسملا نذأ ىف ًاقوذ رثكأ تالضفلا ةملك وأ

 . تتشتلا لثم ىقلتملا ىدل ايبلس

 22 دئارجلا ةديرج

 لوقعلا دحأ وهو *ةيبرط داور سرمتلا ىفحصلا همدقي جمانربلا اذهو

 لوقت ىتلا رظنلا تاهجو ذيبحتو . اهتأشن ذنم ةطحملا هذه ةسايس تطتخإ ىتلا

 ىتح . ءالتمالاو ضيفلا نع ةجتانلا ةيجسلا ىلع ىعاذإلا لمعلاو ةيئاقلتلاب

 ىف اهدوجو اهب تتبثأ ادرفت اهاطعأ كلذب وهو فولأملا اهعباط اذه حبصأ

 . اقيلعتو اليلحتو احرش هنوك لبق ربخ مالعإلا نأ ىريوهو . ةيلودلا ةحاسلا

 ةنس رشع ةينامث ىلاوح نم ىأ اهتأشن ذنم ولراك تنوم ةعاذإ ىف ًايفحص لمع

 . زيمملا اهعباط اهئاطعإ ىف عبصإ نم رثكأ هلو . اهيسسؤم نم هنأ ىنعمب تلخ
 تاونس رشعلا قوف اهب لمع دقو ةيسنرفلا ةيمسرلا ةعاذإلا نم اهءاج دقو

 تاردقم نأ ىري ناكو .ولراك تنوم ويدار ىف اهفظو ةربخ اهنم بستكا

 نيب رطفلاك تبنت ةعاذإ اهنأ ىنعمب تأدب امدنع ًادج ةدودحم ةديدجلا ةعاذإلا

 ةعاذإلا نوفرعي نيذلا ةقطنملا ىعمتسم ىلع بيرغ مسأ اهو اهاحضو ةليل

 ةغللا ذاتسأ م 145٠ ماع اسنرف جروبسارتس ةعماج نم ىسنرفلا بدألا ىف هاروتكد «

 وكسنويلا ىف ةيبرعلا ةغللا ذاتسا م 1951/ ماع نم ءادتبإ ةديدجلا نوبروسلا ىف ةيبرعلا

 . نآلا ىلا ولراك تنوم ىف ريرحت سيئرو 197/8 :
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 ةعاذإلاو 70166 04 ى2261163 ةيكيرمألا ةعاذإلاو 8.8.00 ةيناطيربلا
 ىلإ وكانوم قأت نأ ىنعم اهف » . ىربكلا لودلا تاعاذإ نم اهيلإ امو ةيتايفوسلا

 نم ةبرقم ىلع هل رقم ذاختإب تناك وبدارلا ةيادب نأ ةصاخو «رابكلا ةبلح

 ةنيدم ىف ًالعف ناكو اضيأولراك تنوم مسا لمحي ىذلاو ىينرفلا ويدارلا سفن

 ةنوكملا ةعررألا ءازجألا دحأ ىهو لبق نم اليصفت تركذ امك ولراك تنوم

 تسلو» لوقي ىذلا ىأرلا بحاص ةيبرط داور ذاتسألاو . وكانوم ةرامؤل

 مالعإلا ىف ًابولسأ ركتبن مل ولراك تنوم ويدار ىف اننإ مكل تلق اذإ ا شفأ

 فرعنو « ةيسنرفلا اهيس الو ةيبروألا تاعاذإلا فرعن نحن . هانسبتقإ لب

 نأ ةيادبلا نم انلواحف . تانالعإلا نم شيعت ىتلا ىأ ةيراجتلا تاعاذإلا

 نيذلا ىلإ ىصخشلا ىراذتعإ عم .. ايبرع ابوث اهسبلنو اهتقيرط سبتقن
 نم هنوبكتري امو انيعي ذم ضعب ريبعت ةشاشه نوظحاليو ةيبرعلا ةغللا نوديجي

 ليبس ىف لازأ الو تحفاكو دهاجأو تدهاج ايصخش انأف . ةيوغل طالغإ

 ةغللا نم دج نيبيرق نوكن نأ انناكمإب . . . هريق ىف هيوبيس ماظع هراثإ مدع

 معألاو هغل ىوقألاو . ىحصفلا نع دعتبن نأ نود ةايحلا ةغل ىه ىتلا ةيلحملا

 . « قيفوتلا ديجي ىذلا كلذ وه ةدئاف

 تأشنأ ىتلا تايصخشلا كلت نم بارتقالا وأ ثيدحلا ىف تلغوت املكو
 مهو اهوشياع ىتلا لمعلا ىف  ةيرحلا خانم رادقم ىعت ءاشنإ ةطحملا هذه

 داور ريبكلا ذاتسألاو شهدنن الو . ةطحملا هذه نومضمو لكش نوعنصي

 ةيرح ةعاذإلا هذه ةاون نحن انل ناك نأ ظحلا نسح نمل هنإو » لوقي ةيبرط
 اننأ وهو ىلاتلا طيسبلا ببسلل ؟ ةيرحلا هذه اذامل حاجنلا طرش ةقلطم فرصت
 . « ةيمسر ةعاذإ نكن م

 فحصلا بلغأ نم هتدام ىقتنيو هيف دمتعي دئارجلا ةديرج هجمانربو

 ةديرج لثم ةيساسألا هرداصم ىه فحصلا هذه نأ ىنعمب . ةيسنرفلا
 آم 118820 وراجيفولو 1ع 384083ع دنومول وأ 1آفاذئ:8608 نويساربيل

 آمع نايديتوكولو آم 548118 ناتامولو 6001056 158266سنارف تسوو

 فحصلا هذهو 1ع 23235168 نايزيرابولو آعو 18205 وكزيلو ند
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 ةقلعتملا ةيجراخلاو ةيلخادلا ىحاونلاب ةرورضلاب متهت ةيراسيلاو اهنم ةينيميلا

 ةبيط ةروص قلخل اهيلع ديكأتلا ىلع ولراك تنوم ةعاذإ صرحت ىتلاو . اسنرفب

 ىلع وأ . ةيطارقوميد ةلودك اهراهظإب . ىلخادلا ىوتسملا ىلع ءاوس اسنرف نع
 ملاعلا ىف مالسلا ةلجع عفد ىف اهرودو اهتناكم ديكأتل . ىجراخلا ىوتسملا
 اماروناب جمانرب نأ تركذ دق تنك اذإو . ةصاخب ىبرعلا ملاعلاو عمجأ

 نانبل برحك ةيبرعلا تاعوضوملل ةيولوأ نايطعي دئارجلا ةديرج جمانربو
 نأ الإ . ىلودلا عقاولا ىلع امهريثأت ةدشل كلذو قارعلا برحو ةيلهألا

 ةديرج ىف تاعوضوملا بيترتل ةبسنلاب ةيناثلا ةبترملا ىف ىأت ةيبرعلا اياضقلا

 ىف ىراجلا سكع اذهو ىلوألا ةبترملا ىف اسنرف ءىجت ثيح . دئارجلا
 ةءارق دعت اهنأ ذإ دئارجلا ةديرج ةعيبط هضرفتام اذه نأ الإ . اماروناب

 اياضقب ةرورضلاب متبت ىتلاو . ةيسنرفلا تالجملاو دئارجلا تالاقم بلغأل

 عارصلا ةميق ىسنرفلا مالعإلا مكحت ىنلا ميقلا نيب نم ناك اذإو . الوأ اسنرف

 نمف ةرهشلا ةميق ىتح وأ ايفارغج بيرقلا ناكملا ةميق وأ قدصلا ةميق وأ
 ةميق نإ لب ميقلا هذه سفن ىلع دكؤي دئارجلا ةديرج جمانرب نأ ىعيبطلا
 ءاقتنإ اهساسأ ىلع متي ىتلا ريياعملا ةمدقم ىف عارصلا رايعم وأ عارصلا

 قأي مث /07 ةعفترم هتبسنو دئارجلا ةديرج جمانرب اهوانتي ىتلا تاغوضوملا
 ”برقلا رايعم مث ١١/ ةلودلا ةروص نيسحت رايعمو ١7/ ةبسنب ةرهشلا رايعم

 نا وهو دئارجلا ةديرجو اماروناب جمانرب نيب رخآ فالتخإ همثو ىنارغجلا
 جمانرب ىف ثدحيام سكع ىلع « هادعتي ال جمانربلل ددحم نمزب ديقتي ريخألا

 دحاو دئارجلا ةديرج قاحص وأ عيذمو دعم نأ ىلإ اذه دوعي دقو امارونابلا

 بلغأف امارونابلل ةبسنلاب امأ . ةيبرط داور روتكد ريبكلا ذاتسالا وه طقف

 نوكي امبر رظنلا تاهجو رثكت نيحف . هيف لمعلا نوبوانتي ويدارلا ّقاحص
 . ىرورض وه وأ دراو رمأ نايحألا ضعب ىف تقولا نم ديزم ىلا جايتحالا

 8.84.© ىف زيجاوملاو رابخألا تارشن نم ةنيع ىلع ةليلمتلا ةساردلا ةرامع هلت #
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 كح 5

 - اكن ياني ف”وأارس ب عر دلع دما ناعما

 اال ىع اخير ر/ برام قع اعراس
 ر ار ا؟رام ىع دس ارا اح تار سرك هراو قع مور 2 0

 كرا مم كر سل ار .ه مامر

 <سع قمذ اخر ا“ ىمح در“ ريص عيش | كى الع شاد مرج ان يع

 ى_شخشس رم

 م١ ردلود 6©.رس هنو صدقول ل. كرس سكءدا ءدلود <05 رس

 وه د ىصانحلا عصرلا م ءامه ثلا ْك مهكر( سلبا

 هريهملا رايح لاو تساحوللا ارو

2 3 
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 ةمئتاخلا

 ىلإ لصن 1.8.0 ولراك تنوم ويدار ةعاذإ عم ةبعشتملا ةلوجلا هذه دعب
 ضعب ىلع ةباجإلاب ىبرعلا عمتسملل ةبسنلاب اهرثأو اهتيمهأ نع لوقلا ةصالخ
 ل : ةيلاتلا تالؤاستلا

 هذه ىلإ عامتسالا نم ةيفاقث ةدئاف ديفتسي ىبرعلا عمتسملا له
 9 0 علسلا قيوستب ةطبترملا ةينالعإلا ةدئافلا بناج ىلإ ةطحملا

 اقث ىمني ولراك تنوم ةطحم ىلإ هعاتسإب ىبرعلا عمتسملا له |
 هتيوه ىلع ةطحملا رثؤت له لباقملا ىفو ةرصاعملا ىلإ برقأ لوك ل
 ؟ ةيبرعلا ةيفاقثلا

 عمتسملا حلاصم عم قفاوتت ةنلعملا ريغو ةنلعملا ةطحملا فادهأ له

 ؟ ال مأ لبقتسملا ىلإ هعلطتو هئارتو هتيصخشو ىبرعلا
 ةيفاقث ةدئاف ديفتسي ىبرعلا عمتسملا له ىهو ىلوألا ةطقنلا انلوانت اذإف

 قيوستب ةطبترملا ةينالعإلا ةدئافلا بناج ىلإ ةطحملا هذه ىلإ عامتسالا نم

 . علسلا

 ىقلاو ةنيعملا ةفاقثلا موهفم ددحن نأ الوأ بجي لؤاستلا اذه ىلع ةباجولل

 ةريثكلا تامولعملا ىنعت 2 كانه ةفاقثلا نأ هيف كشاال ىذلاف . ةطحملا هذه اهثبت

 ١ ةطحملا هحرطت عوضوم ىأ نع 6151158141 101017/1.51615 ةماعلاو
 ةددعتملا رظنلا تاهجو ضرع ةرثك نم ىقلتملا حبصي د ىتح « ايملاع وأ ايلحم

 اذه نوكي نأ دبالو . هلوح رودي امب اعساو امال اع درعا عوضوملا لوح
 نكميف ايملاع وأ ايلحم ًاعوضوم ناك ءاوس ىبرعلا ملاعلا مهو لغشي عوضوملا
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 نأ نكمي ميهافمب ةئيلم رابخألا تارشن سيلو ةيرابخإلا جماربلا ىتح رابتعإ
 ةشايسلا نأ هب السم حبصأ ىذلا ءىشلاف . ىقلتملا ةفاقث ىرثت اهنإ اهنع لوقن

 اذإو . ةيلامج ىتح وأ ىرخأ ةيعامتجإ ميق ىأل 'ىلوألاو ةيساسألا ةيضرألا ىه

 نوكي ايلمعف . ءاقتنإو رايتخإ ةيلمع وه ادج ماع موهفمب بدألاو ركفلا ناك

 ىئبت مث الوأ ةيسايسلا ميهافملاو نيماضملا نم تأ ءاقتنالاو رايتخالا ساسأ

 نم عون ىلإ انلقتنإ اذإف . ةماع ةرظنب اذه . ىرخأ تارايتخا كلذ دعب

 لك ايانث نيب ةهارشب حومت ةفاقثلا نأ ىلإ اقباس ترشأ امكف صيصختلا

 ةعاذإلا هذه ىف هنأ ىلإ اذه عجريو . تارشنلا لوح نم اضيأ مدقي ام

 ذإ ةبطاق ةيعاذإلا انجمارب لك ىف ثدحي امك . ةقبسملا ةجيربلا موهفم دجوي ال

 ىف ةعيلضلا تاداهشلا ةلمح نم نيدعم جماربلا هذه لثمل نوكي نأ دبال

 ةرشابم ءاوها ىلع ةيروف ةجيربلا ولراك تنوم نم خلا ... دقنلاو ةفسلفلا

 ةءارقلا ىف هيضمي ىذلا ليوطلا تقولا كلذو هسفنل عيذملا دادعإ نأ الإ

 دعاست ىتلا لئاسولا نم ديدعلا دوجوو ركذلا هفلاسلا بابسألل عالطالاو

 نع ةرتفلا عيذم نم لاقي ام ناك ءاوس ةيروفلا ةجمربلا قأتف « عيذملا ءارثإ ىلع

 هلوقيام لك قأي ةيملعلا وأ ةيعامتجالا وأ ةيئاسنلا وأ ةيضايرلا رومألا

 موهفم نأ دجن اذهب . ةفاقثلا نم هب ناهتسي ال ردفب امعدمو اعبشم همدقي امو

 . نولمعي نم نيب اقافتإ كانه نأكو عساو موهفم ولراك تنوم ويدار ىف ةفاقثلا

 رداصملا عونتت نأ دبالف عوضوم ىأ ىفانملكت اذإ : لوقي قافتالا اذهو

 نم ةنكمم ةيضرأ عسوأب ىقلتملا جرخي ىتح . هنع ملكتن ام لوح ءارآلاو

 ةماعلا تامولعملا نم ردق ربكأ ديدحتلابو . عوضوملا اذه نع راكفألا

 جمانرب ىف لثمتي ام رثكأ اذه ليثمتيو 6128115241. 115017

 سوسحم ىاقثلا قاذملا نأ الإ . ىرابخإ جمانرب هنأ مغرف . دئارجلا ةديرج

 خلا . . . ةيبدألا تايصخشلاو ضراعملاو نونفلاو بادآلا نع مالكلا نم هيف

 ىتح لمشي عساو موهفم ولراك تنوم ويدار نم ةفاقثلا موهفم نأ دكؤأ ىننإ
 وأ اياضقب متبت ىتلا ةيفاقثلا جماربلل قيضلا وأ دودحملا موهفملا سيلو كولسلا

 . رخآ ملع ىأ وأ ةفسلفلا وأ بادآلا ف ءاوس « ةتحب ةيميداكأ ميهافم

١6٠ 



 طبتري ىذلاو ناثلا قشلل ةبسنلاب امأ لؤاستلا نم لوألا قشلا نع اله

 . عئاضبلاو علسلا قيوست نع ةيمالعإلا ةدئافلاب

 نع نالعإلا نم ديفتسي نأ نكمي ال عمتسملا نأ هيف كش ال ىذلاو
 جمانربلا ةلاح ىف هنأل ؟ اذامل ةيفاقثلا ةدئافلا هلصت نأ نود . عئاضبلاو علسلا

 هنع نالعإلا ديري اميف ناوث هلالخ نم مدقيل هارتشا نم كانه نأ ىنعمب لوفكملا

 نأ نم ادكأتم ناك ول الإ ءاوه نلعملا ىرتشي ال فورعم وه اكو . علس نم

 ىرخأ ةرم دكؤن نأ رطضن انهو . ثيدحو ىرث قاقث قاذم هل هلالخ مدقي ام
 فياف بوت جمانرب انذخأ اذإف .ولراك تنوم ويدار ىف ةفاقثلا موهفم ىلع
 سغخ حجنأ هيف مدقي ىذلاو صقرم انح عيذملا هبحاصل الثم «10م 5»

 تاكرشلا ىدحإ نم الوفكم جمانربلا اذه ناك اذإو . ىبرغلا ملاعلا ىف تاينغأ

 نم ىرخأو ةينغأ لك نيب هيعمتسم بطاخي وهو جمانربلا عيذم نأ دجنف
 نع ةميق تاذو ةثيدح تامولعم ىطعي نأ هنكمأ ام لواحي . تاينغأ سمخلا

 عقوتملا لكشلاو 6 ملاعلا ف تارايسلا عرسأو 6 تارايسلا قابسو تارايسلا

 ةثيدحو ةعساو ةيفاقث تامولعم دعت هذه خلا . .. الثم ٠٠٠١ ماع ةرايسلل
 اذه لفكي نأل نلعملا بذجي ام وه اذهو . تارايسلا وهو ماه عوضوم نع

 هل جمانربلا نأل هتعلس نع اهيف نلعي ةنيعم قئاقد هنم ىرتشي ىأ جمانربلا

 ديكأتب سملن انهو . هتعلس مدخي ام اذهو . نيعمتسملا نم فثكم لابقتسا

 سفن ىفو اضيأ بستكي اهنع نلعملا علسلا فرع. ديفتسي عمتسملا اننيب هنأ
 اهنأ ىنعمب هتعلس قيوستل هفدهتسي نلعملاو ةنيعملا ةفاقثلا نم اردق تقولا

 . اهنع نلعملا ةيراجتلا ةعلسلا ىه ةليسولاو ىقلتملاو نلعملا نيب ةيلدابت ةيلمع

 ىلإ هعامتسإب ىبرعلا عمتسملا له : وهو ىناثلا لؤاستلا ىلإ انلقتنإ اذإو
 لباقملا ىفو ؟ ةرصاعملل برقأ نوكيو ةيملاعلا هتفاقث ىمني ولراك تنوم ةطحم

 ؟ ةيبرعلا ةيفاقثلا هتيوه لع ةطحملا رثؤت له
 ىأ نع هتفاقث نم ربكألا ءزجلا ىلع لصحي رصعلا ناسنإ نأ ىروصت ىف
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 صخرألاو المح فخألا رهف / . ويدارلا ةياخو مالعإلا ةزهت.- 1 نم عوضوم

 جاتحي ال هنأ مهألاو ةرلطلا لايعألا ضعب ءادأ قوعي ال هيلإ عاهتسالاو انمث

 اهشيعي ىتلا ةيداصتقالا طوغضلا ميحج عمو . . ةباتكلاو ةءارقلا ةفرعم ىلإ

 ىلإ انداقتفإ ىلإ تالصاوم ىلإ نكاسم نم ةددعتملا تامزألا تاليوو ماعلا

 ةيكاوملا اهاكشأبو ةيفاكلا ةيحصلاو ةيعامتجالا تاجايتحالا نيمأت ةرورض

 ةجاحب ىفت ىتلا تاجايتحالا نيمأتو . ةعباتتملا تاجايتحالا عم ةروطتملاو

 بألاو ةنوحطملا ةلماعلا مألا دوجو ى . . . اناسنإ هنوك 0 نم ناسنإلا

 دوأ ميقي ام ريفوتب |مهاغشنإ نع بترتيامو ةرسألا ليبس ىف رجاهملا وأ حداكلا

 رابتعالا ىف انعضو ول ... عايضلا دجنو فرطتلا دجنف ... ىقعلاو

 ةليسو نم رثكأو ميلعتلل لكش نم رثكأ دوجو مدعو لخدلا ىوتسم ضافخنا
 موهفملاو لكشلا وه انيدل ميلعتلل دئاسلا لكشلاف !! ىبرعلا انقرش ف هل

 ملعتيل ةنس !١ : 7٠١ نم باشلا هيف ىضمي ىذلاو ىميداكألا ىعماجلا

 !!! طقف

 موهفملا اذه نم نابايلاو اكيرمأك اهارثأو لودلا ىقرأ تصلخت دقل

 ملاعلا . ىجولونكتلاو ىنقتلا ىنفلا ميلعتلا لع تحتفناو رصاقلا قيضلا

 3 ولعلا هذه مدخي ايملعو اينف اميلعت بلطتت تالآو امولع ثدحتساو ىبرغلا

 نيتتس سرد ام عرف ىف اصصختم ًابيبط دجت كانهف . رصعلا ةعيبط بكاويو

 تاساردل صرف دوجو نع كيهان طق تاونس ثالث سرح اسدنهم وأ طقف

 اهدعب 7 جرخو ةيدادعإلا دعب اهم دتعي نزو اهلل تاداهش ىطعت ة ةعونتم

 ..و ..و هبرع كالتمأو ةقش راحنتسا نم ةرسأ لفكي نأ ىلع ًارداق

 . خلا

 نع ةفلتخملا تافاقثلا وأ ةفاقثلا كالتما ةبوعص لع للدأل اذه تلق

 . باتكلا قيرط نع ًاديدحت رثكأ قعميو ٠ ليوطلا هراوشمو ميلعتلا قيرط

 . هب طيحملا حبقلا طغض تاليولا هذه لك بناجب مويلا ناسنإ ىلإ فضأف
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 نيلوئسم نم وأ نييداع نينطاوم نم ءاوس مئارجلا عشبأب هعلاطت دئارجلاف
 ضعب ىف ةلمجمو ةروصمو ةلثمم مئارجلا هله سفن هل مدقت ةيئرملا ةشاشلاو

 ةقيمعلا ةملكلاو ىجشلا نحللا عايض نقويف ويدارلا ىلإ أحل اذإو . نايحألا

 ةجيتن رصعلا ناسنإ رظتنيام ىلع كيهان . اهناردأ نم سفنلا لسغت ىتلاو
 رظتتملا راهننألا فافجو ثولتلا ةبسن عافترإو عاعشالا - نوزوالا بقثل

 سافنالا طاقتلإل ةفقو الو هل ةياهالام ىلإ . نم

 وأ ةعيبطلا نم امإ فنعلاب ًارصاخحم حبصأ مويلا ناسنإ نأ ا . ةبعتملا
 هتقاط نم ىقب ام كلهتسي رظتتملا وأ دوجوملا فنعلا اذهو . ناسنإلا 5

 وأ اهيرتشي هنأ مغر ةيمويلا ةديرجلا ةءارق ىلع ىتح هل ةردق ال حبصيل ةليلقلا

 وه نويزفقيلتلا بناج ىلإ ويدارلا نأ ةمدقملا هذه دعب ىقطنملا ءىثلاف
 ةماسج اسيسب . رصعلا ناسنإ ٍىدل ةيقبتملا ةقاطلا عم بسانتيو بساني ام

 هيلمع نأ هيف كش ال ىذلاف . ًايموي اههجاوي ىتلا ةيسفنلاو ةيدسجلا ةاناعملا

 ويدار ىلإ هعامتسا ةلاح ىفو نكمم دهج فعضأ بلطتت ويدارلا ىلإ عامتسالا
 تاشفقلاو تاكحضلا نيب ةطاسبب لاقت ىتلا تامولعملا ةرثكب ولراك تنوم
 رابتعالا ىف عضولا عم . [ديفسسم حبصي عمتسملا نأ كش الف تاقيلعتلاو

 ولراك تنوم ويدار ىف لاصتالاب مئاقلا كالتمإ ىهو ةهيدب اهنأ مغر ةماه ةطقن

 اهم ناهتسي ال ةزيم ىهو ةيسنرفلا ةغلل نيفاحصلاو نيعيذملا نم 05و

 تالجملاو فحصلا ىلع ىوفعلاو ىمويلاو ريسيلا عالطالا ىلع مهتردق ىفكتف

 عسوأ عالطا نم مهنكمي ةيبرعلا راوجب ةغل نم رثكأل مهناقتا نإ . ةيسنرفلا

 ةيملاعلا لع مهعم لطي ىذلاو عمتسملا وه لوألا ديفتسملا حبصيو لمشأو

 . اييسن هرصاعملل برقأ كلذب نوكيو

 ةيفاقثلا عمتسملا ةيوه ىلع ةطحملا رثؤت له كلذ دعب انلءاست اذإو

 ةقباسلا تالؤاستلا ىلع ءانب انررق دن 0 اذإ هنإ لوقلا نكميف ؟ ةيبرعلا

 كلذبو ةيملاعلا هتفاقث عست ةعاذإلا هذه عمتسملا نأ « اهيلع تاباجإلاو

 ىم اعلا ركفلا مهفو قوذت ىلع ًارداق حبصي هنأ ىنعمب ةرصاعملا ىلإ برقأ نوكي
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 ا وا و ًادج طيسبلا هلكش ىف

 فيكف .٠ . و عامتجإو باسحو ربجو كلفو بط نم ةفلتخملا مولعلا
 ةرصاعملا نال كنا رح تف ام ا . هتيوط ركنتي فيكو هسفنب رفكي

 ليبس ىلع اهنم ركذأو ةيدرفلا تالاحلا ضعب نم ولخي ال رمألا نأ الإ . اهنادقف

 قرو تاذ تاقاطبلا تناك . ةيرثن تارابعو راعشأ اهيلع بوتكم ةدحاو ةعفد

 ةصلاخلا ةيبهذلا اهبابقب ةرصبلاو قارعلا دجاسمل ةديدع اروص لمحت لوقصم
 وأ ىبهذ طخب ةبوتكم تاملكلاو . . . ىرخأ ةيعيبط رظانم لمحت وأ

 نكمي ام اهنم جرختسأل تاملكلا أرقأو مامتهاب فورظملا حتفأ تنك . . . ىضف
 ةطحملا راعش نإ ىسأر ىف هعضأو لئسرلا بحاص ىلع ىروف درك هتعاذإ

 مساب عيقوت لمحت اهئاد تناك تاقاطبلا هذه « قح بحاص اهئاد عمتسملا 0

 ةيصخشلا هذه نع تاليمزلا لأسأ تأدب اهراركت عمو . قارعلا نم وجوج

 توصلا ىسدنهم دحأ ءامسأ نم باش هراعتسا راعتسم مسالا اذه نأ تفرعو
 نم نأ ىلع هونث نحنو همسا عبطلاب عي يْذنو انعم نولمعي نيذلا نييسنرفلا

 وأ يقبلوا وأ رسب وأ دراتيروأ كلام توي وه نيتفلا نم ةرتفلا هذه ىف انبحصي

 وه راعشألا هله لسري نم ىقيقحلا مسالا نأ كلذ دعب تفرع مث وجوج

 ةعباسلا قوفي هرمع ناو ركذأ ام ىلع دادغب ىف ميقي ىقارع هنأو قراط

 نيبو ىنيب ىعأ اناو قرألا ىتح ىنتقلقأ ةقيقحلا هذه ىتفرعم نا عقاولا . ةرشع
 لب رارصإلا قبس عمو العف ةيفاقثلا هتيوه دقفي باشل جذومن اذه نأ ىسفن

 ٠ ناريإو قارعلا هدالب نيب ةيراض برحلا نأل جرحلا ةغلاب فورظ قو

 كرشت نأ ىلإ رطضت هدالب نإ لب . ةيرورضو ةحلم بابشلا ىلإ ةجاحلاو
 فتكي مل باشلا اذهو . اهتهبج ىف براجتل ىرخألا ةيبرعلا دالبلا نم بابش
 وأ ؟؟ !!! نكاسلا ليوطلا هليل ىف رمقلا اهب ىجاني ىتلا راعشألا ةباتكب

 نع ةديعبلا راعشألا هذهب فتكي مل خلا . . . سمشلل عاعش لوأ عم شعتري
 مسا ريعتسو همسا نم لصنتي اذه قوف امنا !! هنطو ىف ىرجيام رهوج

 هارت تلءاستو موي دعب اموي هتيوه دقفي باشلا اذه نأ كشال ؟!! ىنرف
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 كاذ وأ قلقلا اذهل لعف در الإ وه ام هب موقي امو برحلا نم قلقلاو فوخلا

 راعشأ ةباتك ىف سمغنيل برحلا وهو للجلا ثدحلل هرهظ رادأ نأب . فوخلا
 للقي مل اذه نأ الإ ًاديدش هعفاد ناك |ههمو لاح لك ىلع . . . مايحلاو قشعلا

 وه ىسنرف مساب 6« قراط » ىبرعلا همسا لدبتسا هنأل ةرارملاب ىماسحإ نم

 رسفتسي ىتلا لئاسرلا نم ريثكلا ىقلتأ تنك ىننأ اذه نم رثكألاو . «وجوج »
 هعم عبتا نأ تررقو . هأرمإ مأ لجرل وه لهو وجوج مساب نع اهباحصأ اهيف

 اهنأ ىلإ ىتح رشأ مل نيعوبسأ ةدمل هلئاسر تلهاجت ىننأ الوأ هدوصقم ةسايس

 هتبجأ نأ ىلإ ًارسفتسم فتاهلا ىلع ىتبلطي أدبو العف اهبحاص قلقأ امم ىنلصت

 تأدبو ! اهمهفي نأ نود ترم ةعقاولا هذه نأ الإ قراط اي كب الهأب اموي

 هتيمسأ دقو قراط وهو ىقيقحلا ةمسإب ةعقوم هروثنملا هتايلكو هراعشأ عيذأ

 نأ اهنم مهفي تارابعب هراعشأ ضرع دعب بقعأ تنكو « قارعلا قراط »

 ويدارل بتكي ناك نإو هنإو بابشلا نم هلاثمأل ةجاح ف قارعلا هنطو

 هنأ ردقيو مهفي ىبرعلا عمتسم ا نأ كش الف قشعلاو بحلا نع ولراك تنوم

 هئادهش ءامد ىرجت ىرخألا ولت ةنسلا ًاهجاوم اضبار فقي ىذلا قارعلا دصقي

 ناك املو . . . ةزفحملا تارابعلا هذه رخآ ىلإ ! . . . امزعو ارارصإ دادزيف

 ةعاذإلا هذه مهتعمج دق ىبرعلا ملاعلا يرسم ل

 مالآل نوسأتيو ضعب حارفأل نوحرفي . . . مهضعبب نوسحي زيمملا اهكولسب
 تيوكلاو ةيدوعسلا ىف نيعمتسملا نم ديدعلا نأ هيف كش ال ىذلاف . ضعب

 قارعلا قراطل هلوقأ نأ تدرأ ام مهلصو خلا . . . ايروسو نيطسلفو ندرألاو

 فتاهلا قيرط نع وأ ويدارلا لئاسر قبرط نع امبر ضعبب ةديدشلا مهتلصلو

 ىنعملا اولصوأ مهنأ دبالف . ةغلاب ةفاثكب ىرعلا عمتسملا همدختسي ىذلاو

 بوبشملا قلقلا نم ةلاحلا هذه ىلع تللظو .٠ . قراط ىلإ ىم بولطملا

 ىلإ لمألا دقفأ مل ىنكلو هنم لئاسر ىل دجأ الف موي لك ىديرب حتفأ عقوتلاب
 . قارعلا قراطب ًاعقوم هل باطخ لوأ ىنلصو نأ

 ىلع مالعإلا ىف ةيبرغلا اهمّيقو اهنومضمب ةطحملا رثؤت نأ نكمملا نم نذإ
 هذه لباقم ف هنأل . ةردانو ةيدرف كادحأ اهنكلو 5 نيعمتسمل ةسملا ضعب ةهيوه
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 نيماضم هل ًارثن وأ ًاراعشأ لمحت ىرخألا لئاسرلا تاثم ىنلصت تناك ةلاحلا
 ةركف ىلع دكؤت . ر نطولا ليبس ف داهشتساالاو ةبالصلا ةركف ىلع دك

 ةيولوألا ىطعأ ام ًاريثك تنك ىننأ هيف كشاال ىذلاو . اهب ىدانتو 0

 . افايو سنوي ناخو ةفضلا ىنعمب نيطسلف نم ىنيتأت ىتلا لئاسرلل

 ماعلا وجلا ىلإ ةفاضإلاب اذه ىف ةيصخشلا ىبابسأ ىل تناكو كلذك . ندرألاو

 ةرمتسملا ةعباتملا ببسب سيساحألا زفتسيو دعصي ىذلاو . ويدارلا ىف دوجوملا

 . لئاسرلا هذهل اهيطعأ تنك ىتلا ةيولوألا هذه . ةيلاعلا ةيقادصملا ةجردو
 ىف نوناعي نيذلا ةوخألا ءالؤهل مهفلاو ليملا ةديدش ىننأب ًايوق ًاعابطنإ تطعأ

 مهو .. . ايموي حبذي نم مهنم حبذيو لتقي نم مهنم لتقي . تاييخملا

 هاتفلا داهشتسإب تفرع ىننأ ىتح ىرجي ام لكب فتاهملا قيرط نع نوملعي

 نأ لبق اهداهشتسا اهنمث ناك ةريبك ريجفت ةيلمعب تماق ىتلا ىلدحملا ةريمس
 . ملاعلا ىف ةطحم ىأ نم عاذي وأ « ءابنأ ةلاكو ىأ ىلإ ربخلا لصي

 هذه اهنم ركذأ . ةيرثنو ةيرعش لئاصر ىبلصت نأ ىعيبطلا نم ناكو
 . . ايندلا همهفتل ايلاع كتوص ىعنرإ . . . ةيضقلا توص اي : تاملكلا
 خلا . . . ةيضقلا ىسنت ال ... ةيرصم ةيبرع تنأ اك ىقبإ

 عامتسالاب ضرعتلا نأ دكؤي امنإف لد نإ هتضرع ىذلا جذومنلا اذه نا
 بلاطيو لب اهدكؤي اغإ 8 ةيفاقثلا ةيوهلا ىلع رثؤي ال ولراك تنوم ويدار ىلإ

 ضعب صخت ًاضيأ انه ةماه ةظحالم لجسأ نأ ىنتوفي ال ناك نإو . اهب
 ةفاثك نأ تايئاصحإلا ضعب دكؤت ىتلاو . اهنيعي ةيبرع نادلب ىف تاعمتجملا

 نادلبلا ىف ةبسن ىلعأ نكت مل نإ ةيلاع ولراك تنوم ويدارل اهيف عامتسالا
 علخ دق ةظفاحملا ةديدش تاعمتجملا هذه ضعب نأ ىرن . ةفدهتسملا

 نوثدحتي ىتلا تاقوألا نم كلذ انل نيبتي ناكو ؟ ! ةظفاحملا ءادر اهوعمتسم

 اهنم نيبتنو انيلإ ىحوت ىتلاو ثيدحلا ىف مهضعب ةقيرط ىلإو ةطحملا ىلإ اهيف
 عباصا ىلع دعت امنإ اهريغ وأ ةعقاولا هذه ىتحو . ىعولا لماك ىف سيل هنأ
 نأب داقتعالا ىلإ لصن ىتح ةماعب نيعمتسملا روهمج ىلع اهميمعت نكمي الو ديلا
 اهنكلو . هتيوه دقفي نأ ةجردب ىقلخلا ىلع رثؤي ةطحملا هذه ىلإ عامتسالا
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 هذه ىلإ عامتسالا ريثأت ددصب هلكت نحنو فيرطلا ء 9 نكلو

 روهمج وهو ىقلتملا ىلع ًارصاق نكي مل ريثأتلا اذه نإ لوقن نأ . ةطحملا
 ىف برعلا نم نيلماعلا ضعب ةيوه ىلع ةيبرغلا ةايحلا ترثأ امنإ . نيعمتسملا

 همسا نم ًالدب لوب نوج مسا هسفنل راتخإ دق ءالؤه دحأ دجنف ةطحملا
 وأ اهممعن نأ نكمي ال ةيدرفو ةليلق تالاح لاح لك ىلع اهنأ الإ . ىبرعلا

 . ةطحملا هذه ىلإ عمتسي نمل هنم دبال اكولس اهربتعن

 ةنلعملا ريغو ةنلعملا ةطحملا فادهأ له وهو ثلا لؤاستلا انل ىقبي

 مأ لبقتسملا ىلإ هعلطتو هئارتو هتيصخشو ىبرعلا عمتسملا حلاصم عم قفاوتت

 بوتكم قاثيم دجوي ال هنأ ًالوأ دكؤأ نأ بجي لؤاستلا اذه ىلع ةباجإلل ؟ ال
 ءارولا ىلإ اندع اذإو . نآلا ىتح قاثيم اهل بتكي ملو . اهتأشن ذنم ةطحملا هذه

 اهنأ فرعن ةعاذإلا هذه ءاشنإ ءارو ىلوألا ةركفلا نع ةيادبلا ذنم ثحبنل
 ىأ اسنرفل سيل هنأب لوجيد لراش ىنرفلا سيئرلا ركف نأ انركذ امك تناك
 ةطساوب ىبرعلا برغملا ىف اهروضحل افالخ . قرشملا ىف ىمالعإ روضح

 ىل اوسردت نأ بجي » مهل لاقو هيراشتسم عمجف ناسللا ةيسنرفلا اهتاعاذإ

 لا هنمؤت هك ًايمالعإ ىسنرفلا روضحلا نمؤي ىبرعلا قرشلا ىف ًايمالعإ ًاعورشم
 نومضم ىأبو لكش ىلبو نيمأتلا اذه نوكي فيك نكلو « ايناطيربل 8.8.0

 نيلوئسملا نكل » ةنلعمو ةددحم فادهأ هل . بوتكم قاثيم هيلع صني ملف

 اننأ نوفرعي مهخأل ديلا انل اوقلطأو ةعاذإلا هذه ريستل ةاون اوراتخإ نييسنرفلا
 انلق اكو . ةعاذإلا هذه ىبسسؤم دحأ ةيبرط داور ذاتسألا اهاق امك « فرعن
 اوعيذأ مه لاق ىسنرف لوئسم ىأ وأ ةبسنرفلا ةيجراخلا نأ ثدحي مل هنأ اضيأ
 ءىارتي ناك اذإو ..ب كلذ ىلع اومتع وأ اذهل اوجور وأ كاذ اولفغا وأ اذه

 نم ىرابتعا ىف تءاج دقف ةنلعم ةنيعم افادهأ ةعاذإلا هذهل نا مويلا

 لوأ ىف ةطحملا هذه ةاشن ىف ىرصملا رودلا أدب ذنم ةشاعملا ةيلمعلا ةبرجتلا
 فقاومو ءارآو 3 ةعاذإلا هذه ةسايس ىف ربوتكأ برح رث ذأو مم ل8 ماع ويام

 جاجتحإو فيلراب طخ روبع تقو سيراب ويدار ىف نيلماعلا برعلا نييفحصلا
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 0 بناج نم ةيئادعلا ةجهلاب هتمسأ ام ىلع ايمسر ليئارسا
 . ليئارسإ حلاصل لخدتلاب ةيسنرفلا ةيجراخلا ةبلاطمو ةطحملا ىف
 1 ةطخملا دايح نا لوقأ نأ عيطتسأ . ىعاذإلا لمعلا ىف ىربخ عقاو
 نول الو معط هل سيل , ًادراب ًادايح نوكي نأ نكمملا نم « يانا
 دايحلا معط هل ًايفاد ًادايح نوكي نأ نكمي ضيقنلا ىلعو . ةحئار الو

 ويدار فقومل ليلحت لالخ نم هنأو . ىهشلا هقاذمو هتحئارو ىعوضوملا

 دايحلاب ةطحملا فقوم فصأ نأ عيطتسأ « ربوتكأ برح لالخ ولراك تنوم
 نا نكمي ناك ىذلا درابلا دايحلا سيلو . لاخلا ةعيبطب زايحنالا سيلو ءقىفادلا

 ةداحلا ىقيسوملا نم ًالدب ةيهيفرتلا جماربلاو ةفيفخلا ىقيسوملا ةعاذإ ىف لثمتي
 ىبرعلا لمعلا قيرف همدقي نأ نكمي ام ىصقأ ناك اذه نإو ةعونتملا تاشراملاو

 قرشلا ىف ةلعتشم برح فورظ لظ قو « ةيبنجألا ةطحملا هذه ىف

 . طسوألا

 ثبلا نومضمو 170526 مروفلا وأ لكشلا نأ هحضوأ نأ تدصق ام
 ىتح . ويدارلا ىف نيلماعلل ةحونمملا ةيرحلا ردقو ةبرجتلاب ربكو ًانينج أدب هسفن
 ىف نيعمتسملا نم” :/” نم رثكأ ةليلفلا اهدراومب ةثيدحلا ةعاذإلا هذهل راص
 2/5 اكيرمأ توصلو /7 5 ةيزيلجإلا 8.8.0 ىبم ىب ىبلل اهنيب ىبرعلا قرشملا

 . ريغال

 نم ةموهفم ىهف قاثيم لكش ىف ةبوتكم نكت مل نإو ةنلعملا فادهألا نإ

 حجن دقو « ىبرعلا قرشملا ىف روضحلا نيمأت » لوجيد ىسنرفلا سيئرلا ةرابع
 رابخأ تراص ىتح روضحلا اله نيمأت ىف ىسنرفلاو ىبرعلا هيقشب رابخألا مسن

 اهيفو امامت ةباقرلا مادعنأل قدصألا ىه ىبرعلا عمتسملل ةبسنلاب ةعاذإلا هذه

 لصفلا ىف انرشأ اه أدب ىذلا « برعلا عم ىباجيإلا اسنرف رود رهظي اضيأ

 ريدصت ىلع ارظح لوجيد ىبنرفلا 0 نالعإو م 14717 ماع ذنم لوألا
 سيئرلا فقومو م 1 / ماع ىلإ رظحلا اذه رمتساو . ليئارسا ىلإ ةحلسألا

 . م 1985 ماع ةيكيرمالا ةيجراخلا ناسلب نيقطانلا دحأ متصر موت هنلعأ ريرقت ىف «
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 . . . عنطصملا ىليئارسإلا دوجولا ىلإ ةراشإلا اهنمو ةيلاوتملا ةبطخ ىف ىسنرفلا
 عبتتو ةليوطلا اهتاونسب ةينانبللا برحلا نم اسنرف فقوم راهظإ اضيأ خلا
 . اهمدقي ةيفاقث ةدعاسم ىا وأ نانبل هاجتا ىف ىسنرف كرحت ىأل ويدارلا

 نع ريبعتلا ىف قحلا ةفلتخملا تايشيلملاو قرفلاو بازحألا لك *ءاطعإ نإ

 ةعاذإلا نأ رابتعا ىلع ةبولطملا فادهألا نمض اذه ربتعي انإ مهرهظن ةهجو

 ىف ىواستلاو دايح لاو قدصلا ساسأ ىلع قرشملا عم لماعتت اسنرف نم ةثابلا

 ىفحص ىأآل رارمتساب مهفوقوو نيلوئسملا ةظقي اذه ىلإ فضأ . صرفلا
 هليم رهظيف هتعاذإو هتغايصو ربخلا لوانت ىف هتيرح مادختسا ىف ءىطخي

 فادهألا قيقحت نم . لبق نم كلذ ىلإ انرشأ ابك هتيجولديا وأ ىصخشلا
 نيمأت » لوجيد ىسنرفلا سيئرلا ةرابع نم مهفيام دصقأو اضيأ ةنلعملا

 ةثاب دلبك ةيلخادلا اسنرف رابخأ نأ «قرشملا ىف ىمالعإلا ىسنرفلا روضحلا
 ريمض ىف خسري ال ىتح . لاوحألا نم لاح ىأب ىلوألا ةبترملا ىف قأت ال
 ةنلعملا فادهألا نأ ىلع انقفتإ اذإو . اسنرفل ةيمسر ةعاذإ اهنأ ىبرعلا عمتسملا

 . ىمايسلا بناجلا ىف ةلثمتم , اهبلغأ ىف تققحت دق ويدارلا ءاشنإ ةركف ءارو
 ةيلمع ىلع نومئاقلا لاحلا ةعيبطب اهمهف ىتلاو ةنلعم ريغلا فادهألا انل ىقبيف
 نع مهسفنأ نيبو مهنيب ررقت ىذلا امو ؟ اومهف اذاف . ةعاذإلا هذه نم ثبلا

 نم مدقي ام ىوتحم ليلحت نم هئرقتسنس ام اذه ؟ ةنلعملا ريغ فادهألا موهفم
 وأ نيوانعلاب ريكذتلا وأ زيجاوملا وأ تارشنلا ءاوس « اهعاونأبو . اضيأ رابخأ
 اتوص دعي ال ولراك تنوم ويدار ناك اذإو . دئارجلا ةديرجو امارونابلا ّىجمانرب

 نأ الإ ةسداسلا وأ ةسماخلا ةبترملا ىف أت اسنرف رابخأ نأو اسنرفل ايمسر
 . اسنرف نع ةديج ةروص ميدقتب حضاو لكشب اهيناج نم تمزتلا ةعاذإلا

 . ةيبرغلا ةلتكلا لود لك نع كلذكو . عبطلاب نلعم ريغ اذه ناك نإو

 رودلا ىلع دكؤت ةعاذإلا هذه نم ةيرابخإلا ةيطغتلا ةعيبط نأ سملن (ئادف

 هدعبو ىبنرفلا رارقلا ةيلالقتسا ىلع للدتل ةيلودلا ةسايسلا لاجم ىف ىبسرفلا

 ةدحتملا تايالولا تاذلابو . ىمظعلا لودلا ىدحإل ناك ولو . ةيعبتلا نع

 . لوألا لصفلا ةينمزلا تارتفلا ناونع تحت *«
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 ةبيط ةروص ميدقت ةفهرم ةيمالعإ ةساحو ديدش ءاكذب نوديجي مهنإ ةيكيرمالا
 عفد ىف اهتناكم ديكأتل جراخلا ىفو ةيطارقوميدلا دوجول لخادلا ىف اسنرف نع
 اسنرف ةروص دكؤيو دسجي ةطحملا هذه نم هعمست ام لك نأك ُ مالسلا ةلجع

 . لامجلاو رونلاو ةيرحلا دلب اهنأ ىلع

 ةنلعملا فادهألا قيقحت ىف ةيسايسلا جماربلا ىوتحم نع انملكت انك اذإو

 هثارتو هتيصخشو ىبرعلا عمتسملا حلاصم عم اهقفاوت ىدم اهف « ةنلعملا ريغو
 جماربو تارشن نم ىسايسلا بناجلا ىف اهنأ ىرأ ىننإ ؟ لبقتسملا ىلإ هعلطتو

 نأ ىف عمتسملا ةحلصم نأ هيف كش ال ىذلاف . ةيلاع ةبسنب قفاوتت ةيرابخأ
 ويدار ةعاذإ نأ مغرو . ةنكمم ةعرس ىصقأو ةيقادصم ىلعأب ربخلا هلصي

 ةيسون ىلع ريثأت هل نكي مل ىراجتلا لكشلا اذه نأ الإ ةيراجت ولراك تنوم

 رابخألا اهيلت ٠ /50 ةبسنب ةيسايسلا *رابخألا ءىبحت ثيح . رابخألا
 ةيبرعلا ةقطنملا وعمتسم اهيلع لبقي ىتلا ةداملا ىهو « /57 ةبسنب ةيركسعلا

 ىتلا ةقيقحلا ةفرعل فغش ىف مهلعجي ام « بورحو تاعارص دوجول

 ىف مالعإلا نع نيلوئسملا ىنبت ةدش ببسب « ةيلحملا مهتامدخ ىف اهنودجي ال
 بلغأ ىف ةجذاسو ةيئادبو ةجف تناك ولو . ةباقرلا ةيمتح أدبم ةيبرعلا ةقطنملا

 ةنس فالآ ةتس هءارو عمتسملا اذه نأ طئاحلا ضرعب نيبراض !!!! نايحألا

 ةلحر ىف هنأ خيراتلا اهنع انل لوقي ىرعلا ناسنإلا اذه ةيصخش نأو ةراضح
 ملعلا هقرغتسي ايعوسوم املاع . . . بعصلا محتقي اسراف ناك هذه هتراضح

 ىنعمب . . . ىراحصلاو ىداوبلا هركفب بوجي ارعاش . . . ةقيقحلا ىلا لصيل

 ضيرع ىراضح ثارت اهو ةيرحلا نع امود ةثحاب ةيبرعلا ةيصخشلا نأ
 لبقتسملا ىلإ هعلطت ىف دعبأ امبرو رمقلا ىلإ لوصولا ىلإ اهريغك نآلا علطنتو
 ةيصخشلا نأ دكؤي اذه . ىبرعلا نيرشعلاو ىداحلا نرقلا ناسنإ هنإ دوشنملا

 امثإ لبقتسملا ىلإ اهعلطتو اهتيصخشو اهثارت نومضمو اهتحلصم نم ةيبرعلا
 . ىرابخإلا ىمايسلا اهبناج ىف ةنلعملا ريغو ةنلعملا ةطحملا فادهأ عم قفاوتت

 ؟ريتسجام ةلاسر  ةيبرعلاب ةهجولا ولراك تنوم ةعاذإ ىف ةيرابخإلا ةداملا ©
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 ةعاذإ نم مدقت ىتلاو 1835865 تارتفلا ةجمرب نم رخآلا عونلا انمامأ ىقبي

 . ةيسايسلا جماربلاو تارشنلا لوح ولراك تنوم ويدار

 ةعاس 147,٠١ عيذت ةيبروأ لود ناهث نيب نم هنأ مويلا عقاولا ناك اذإو
 تاعاس فصن ىلاوح ولراك تنوم ويدار ىطغي . ىبرعلا ملاعلل ايعوبسأ
 ةعاذإلا داحتا هارجأ ثحب ىف هنأو ايموب ةعاس رشع ةعبس عقاوب هذه لاسرإلا

 ىف قأت ولراك تنوم ةعاذإ نأ ىلإ راشأ م 1485 ماع رصم ىف نويزفيلتلاو
 . ىرخألا ةهجوملا تاعاذإلا نع عامتسالا ةبسن ثيح نم ىلوألا ةبترملا

 نم ةيكيرمألا تارابختسالا تالاكو ةفرعمب تيرجأ ىتلا حوسملا نعو

 ةيبرعلاب ندنل ةعاذإ ىلإ عامتسالا قوفت دكؤت م 1414 : ١91/5 ماع ةيادب
 مظتنملا عاتتسالا هلآضل ارظن اكيرما توص ىلا عامتسالا ركذن ملو .60

 . /” ىدعتي ال ىذلاو هيلا

 ةفيفخلا اهتعيبط ببسب ةعاذإلا هذه ةيبعش ىدم سملا ىننأ مغرو
 تراشأ ىتلا ةفاثكلا هذهب ىبرعلا عمتسملا لابقا نأ دكؤأ ىنكلو . ةروطتملاو

 ىلإ سيلو « ىرابخإلا وأ ىسايسلا بناجلا ىلإ عجري امنإ ثوحبلا اهيلإ
 فادهأ نع ىرخأ ةرم لاؤسلا سفن حرطأ نأ نكمي لهف . ىهيفرتلا بناجلا
 ىبرعلا عمتسملا حلاصم عم اهقفاوت ىدمو ةنلعملا ريغو ةنلعملا ةطحملا
 ىفت ال ديكأتلاب مدقت ىتلا جماربلاف . ال ةيلاع اهوقأ هعلطتو هثارتو هتيصخشو
 . هفلخ نم ضبرت ىذلاو «٠ ىبرعلا عمتسملا ةجاحب لاكشألا نم لكش ىأب

 جماربلا نم هتدصق ىذلا موهفملا ىلع ديكأتلا عم . ةنس فالآ ةتس ةراضح
 جماربلاو ةي درابخإلا تارشنلاب طيحت ىتلا 755305865 تارتفلا ىهو « ةيهيفرتلا

 ةرشابم ءاوهلا ىلع هراكفا جمربيل عيذلل قلطني تارتفلا هله قو 5 ةيسايسلا

 عم « ةيبرعلاو ةيسنرفلاو ةيكيرمألا ىناغألا اضيأ عيذيو نايحألا بلغأ ىف
 وأ 10م 5 فياف بوت وأ حارفأ وأ ةقادصلا كنب لثم ىرخأ ةتباث جمارب دوجو
 عيذملا سلجي نأ ايفاك سيل » روصنم ءانس انل لوقتو خلا . . . تاينغألا دازم
 نم مهتابلط ىبلتو ويدارلا ىلسارم ءامسأ عيذتل ىرخألا ولت ةعاسلا ةعيذملا وأ
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 عمتسملا ىلع رفوي حبصأ مويلا ويدارلا . فيفخ همد قيلعت لوقتو تاينغألا

 ةريغصلا ولراك تنوم ةدلب ىف ويدارلا دوجو ناك ةقباس ةرتف ىف . ةءارقلا

 ناك عضولا اذه . . . ةعاذإلل نيعم عضو ضرفيب وكانوم ةرامإ ىف ةدوجوملا

 ريبك لكشب ةعاذإلا راشتنإبو . سيراب ىلإ ويدارلا رقم لاقتنإب ريغتي نأ بجي
 انأ نكل . هقباط لعب ظاقحلا غم ايجارب نيختي نأ ويدازلل نبال ناك اضيأ

 كانه سيل هنأ ىنعمب ريغتي مل اهتأشن ذنم ةعاذإلا لكش نإ رس كلحم نإ هفياش
 هب انأدب ام وه نآلا مدقي ام لكو . رصعلا تابلطتم عم ىشامتي ىجمارب روطت

 ىف ديدجتلا . نيعيذملا صاخشا ىف سيل ديدجتلا .م 1917١ ماع

 .٠ « نومضملا

 ىوتحم ميمص ىف ةظحالم ىلإ تهبن دق روصنم ءانس ةديسلا نأ دقتعأو
 ادح ةماه ةطقن اضيأ كانهو . ةيبعشو اعاّتسا رثكألا ةعاذإلا هذه نم مدقي ام

 طسابتلا ةطقن ىهو اهنع هرسفتسملا ةلئسألا نم ديدعلاب تهجو ام ًاريثك
 برقتلاو ددوتلا ةسايس ىف اناعمإ ءويدارلا ىعيذم بناج نم ءادألا ةيوفعو
 لصت ىتلا تاباطخلا ةفاثك اهيلع لدت ىتلاو . نيعمتسملا ةيبلاغ ىوهتست ىتلا
 ىتلاو . لاسرالا ةياهن ىتح « عطقنت ال ىتلا تاملاكملا ةفاثكو اهو 0

 انيعم اعاطق تراتخا نيح ةيادبلا نم روصنم ءانس ةديسلا اهتدكأ اضيا

 اهرابتعإ ىف تاعاذإلا اهعضت ال ىتلا ةئفلا كلت ١» بابشلا عاطق وهو هتبطاخمل

 ىلإ ةطحملا راعش وه بحلاو بابشلا ةملك موهفم راص ىتح « ىلوالا ةجردلاب
 اذه رايتخا نإ لوقلا نع ىنغو ةعاذإلا هذه ىف ناكم لك ىف اقلعم هدجتو مويلا

 دق ىتلاو ةيوفعلاو ةيئاقلتلاو ةطاسبلا ىناعم عيمج بلطتي نيعمتسملا نم عاطقلا

 اذهل دسجملا لاثملاو . بابشلا دصقأ ةئفلا هزه بذحلا عافدنالا دح ىلإ لصت

 ةزيمملا ”عامشلا ىملس هديسلا ميدقت ةقيرط ديدشلا طسابتلاو ركتبملا عافدنالا

 تناك اهنا اهتقيرط نع هركذأ اممو ةطحملا هزه ف هعيذمك اهلمع ءانثا اذج

 ةيرهاقلا مارهالا ةديرج ىف تلمعو ةفاحص مسق . بادالا ةيلك عامشلا ىملس هديسلا ©

 ةعساو ةرهشب ةيلمعلا اهتايح ءدب نم عتمتتو ىرصملا نويزفيلتلا ىف ىلوأ جمارب ةمدقم مث
 . ميدقتلا بولسأ ىف ةصاخو اهجيارب نم دبدعلا لوح لدجلا نم ريثكلا ريثت اهنا اك
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 ىرخأو ةريصق دي اهل نأ اهنم ًادج ةييرغ فاصوأب عمتسملل اهسفن فصت
 دادعأ بذج امث اهسفن نع هعشبتسم هروص ءاطعإل ءارمح اهمويع ناو هليوط

 لسرت ال نأ ىلع كانه اهلمع ةرتف لاوط تصرح دقلو اهيلا عامتسإلل هريبك

 هروصلا هذه دكؤتل لبق نم ترشا امك نيعمتسملا ىلإ هروهمملا اهروص
 اهلمع هرتف ةعيذمك سيياقملا لكب تحجن دقو ةعيذمك اهسفن نع هبخاصلا

 ًاريبك امهف اهبناج نم ربتعي امنا هتلعفام نأب لوقلا نع كيهان . . . كانه
 ءايزألا ىف هدئاسلا حبقلا تاجوم ىلإ ءاهتنالاو مويلا بابش لويمو قاوذأل

 ىلا اشوشم هكرت وأ رعشلا ةقالح وأ جايكاملا عضو ةقيرطو سوؤرلا ناولاو
 ىسنرفلا ولراك تنوم ويدار ىف مهئالمزب مهكاكتحا اضيأ . . . ىدم صصقا

 اذه . سيراب بلق ىلإ ةعاذإلا لقتنت نأ لبقو وكانوم ةرامإ ىف اوناك نأ مايأ
 هتقيرطو عيذملا ةيموجن نوكت فيك اوملعتو ءادألا ةطاسب مهبسكأ كاكتحالا

 انل لوقت روصنم ءانس نأ الإ . لبق نم انرشأ ايك . . . عمتسملا عم ةزيمملا

 نوكت ةطاسبلا نأ ىنعمب كدودحل ةفراع تنأف ةفسلفب ائيش نيلعفت نيحو

 نكلو . . . دجلا ىلإ نيبلقنت موزللا دنعو ىنالفلا ردقلاب رازحلاو ىنالفلا ردقلاب
 دب الف . كسأر ىف ةفسلف ىعضت نأ نود طقف ةيادبلا ىف هملعن انك امل ديلقتلا

 ىقبت 2 مويلا ىتح ولراك تنوم ويدار لع هذخآام اذهو كنم رومألا تلفت نأ

 جماربلا لوح نم لاقت ىتلا ةيهيفرتلا ةحاملا نومضمل ةبسنلاب ىهو ةريخأ ةطقن

 زيمت ىتلاو ةثيدحلا تاينغألاو ىقيسوملا كلت عم ةلخادتمو ةيرابخإلا ةيسايسلا

 دلبلا نع ةيفاكلا ةجردلاب تامولعم ىطعت ال اهنأ ىرأ ىنإف ةطحملا كلت
 نييسنرفلاو برعلا نيب رظنلا تاهجو بيرقتو اسنرفب فيرعتلل « ةئابلا
 . نلعم ريغ وأ انلعم ناك ءاوس ىهيدب فدهك

 ريغلاو ةنلعملا ةطحملا فادهأ تناك اذإ امع لئاستن نأ عيطتسن له نآلاو
 ىلإ هعلطتو هثارتو هتيصخشو ىبرعلا عمتسملا حلاصم عم قفاوتت ةنلعم

 لاق اكو اهلخد نم 1١/ نالعإلا لثمي ةيراجت ةعاذإك اهنإ لوقنف ؟ لبقتسملا
 سوؤر ىلع ةيراجت ةعاذإ نحن » ةعاذإلا هذه ىسسؤم دحأ ةيبرط داورد اهنع
 انتانالعإ تصقن الإو نوعمتسم انمزلي نذإف تانالعإلا نم شيعن داهشألا

 |« سيلاوك



 عم ىبرعلا عمتسملا ةبغر عم ةيلاع ةبسنب قفاوتت ةعاذإلا هذه نأ ىرن « انعجو

 هتحلصم سيلو عمتسملا ةبغر عم قفاوتت اهنأ ىلإ ريشأ ىننأ رابتعالا ىف عضولا
 نم ىرابخإلاو ىمايسلا بناجلا ىف حضوأ ققحتت ةحلصملا نأ ذإ ؟ ديدحتلاب
 هذه نأ ذإ . عمتسملل ةبغرك هيفرتلا ةميق نم للقأ ال تنك نإو . ةطحملا

 نوحطملا 2 رصعلا ناسنإل تابلطتملا مهأو قحأ نم مويلا تحبصأ ةميقلا

 عفدت اهنأ ىف نمكت هيفرتلا ةميق نإ !! هددهتي لبقتسمب دراطملا . هشيعي عقاوب
 . تالاجملا لك ىفراكتبالاو عادبإلاو ءاطعلاو ديجلا رارمتسإلل ناسنإلا كلذ
 هيفرتلا ىلإ ةجاحلا نأ ىنعمب الثم نابايلاك ةرضحتملا بوعشلا نيب ثدحي امك

 شيعلا ىف ةيهافرلا نم عون وه وأ ديزت هيف ابلطم دعت مل سفنلا نع جيورتلاو
 نيب ثدحي ىذلا مدقتلا ةعباتمو رارمتسإلل ةرورض حبصأ امنإ . كولسلا وأ
 . ممألا ةيهافر ىلإ ىدؤي هيفرتلا نإ . انلوح نم ىرخألاو ةقيقدلا

 ذنم نالعإلا ىلع شيعت « ةيراجت ةعاذإلا هذه نأ ىلع انقفتإ دق انك اذإو

 نمؤتل . . . ةيقادصملا ةيلاع ةيسايسلا رابخألا قيرط تجهتنإ اهنأو . تأدب
 لئاسرلا اهنم ريعت ىتلا هعاذإلا امنإو ىبرعلا قرشملا ىف ىسنرفلا روضحلا
 ةيسايسلا رئاودلا ضعب اهررقت (ى نالعإلا تارتفو ىناغألا لالخ ةيسايسلا

 . ةيملاعلا
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 ىرابخإلا بناجلا لوألا ماقملا ىف عضت اهنأ ىنعي ىرخأ ةرم اذه لك
 همق ىلإ اولصو دقو « ىسنرفلا روضحلا نمؤي » هنأل هيلع صرحت و ىسايسلا

 ويدار باتعأ ىلإ نالعإلا لوصو اونمضي ىتح ؟ اذال . فدهلا اذه قيقحت

 هنس لوأ ف نالعإلا ةليصح تناكو ربوتكأ برح مايأ ثدح اى ولراك تنوم

 . لبق نم انرشأ امك كنرف نويلملا قوفت

 ىف عضت ال ةعاذإلا هذه ناو  اهيلع ضارتعإ ال ةليسو ىهو  نالعإلا
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 تارتف اهربتعت امنا . ةيفاكلا ةجردلاب ةيهيفرتلا تارتفلا ىلإ تافتلالا اهرابتعا

 زيجاوملاو ةيرابخإلا جماربلاو تارشنلا دعوم نيحي نأ ىلإ « 3 لغشل

 هذه توضمو ىوتحم ىف ىبسنلا ديدجتلاو رييغتلاب اهبلاطن اذامل . ..و

 هذه عمتسملا لبقت ةجردو اهتيبعش طرف نم هنإ لوقأ ةطاسبب 0 تارتفلا

 دوعي اهيف لوبقلا اذه مدختسي نأ ىرن ىهيفرتلاو ىرابخولا اهيقشب ةعاذإلا

 . لبقتسملا ىلا هعلطت ةلحر ىف ىبرعلا ىقلتملا ىلع ًاقمع رثكأ ةدئافب
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 برعلا توص ىف لسلسم تلمع
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