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 ..لحارم ةفاك نع تقولا سفن يف زاجيإو لامجإب لصفلا اذه يف ثدحتت
 ..رود دنع رشابم لكشب فقوتلا نود ..ةيناثلا ةيمللاعلا برحلا ثادحأو ..كراعمو

 مث ..ةروصلا بناوج ةفاكب ماملإلا عيطتسن ىتح ..اهلالخ ليمور فقاومو

 ..ليمور راودأ نع ربكأ زيكرتب ىرخأ ٍلوصف نم لصفلا اذه يليس |مهيف ثدحتنس

 .ثادحألا هلالخ نمو هلوح ترادو ..رادأ فيكو

 ةيادبلا

 مكحلا يف هكارشإب بزحلا اذه بلاطو ايناملأل ديؤم يزان بزح اسمنلا يفأشن

 جنيشوش اسمنلا ءارزو سيئر ىعدتساو لخدتلا ىلإ رلته عفد ام ..هبلط ضِفَرف

 زكارم اسمنلا يف نييزانلا حنمو ايناملأ عم اسمنلا ديحوت هنم بلطو 158

 ىلع رلته هربجأف بلاطملا هذه ضفرو داع هنكلو كلذ ىلع قفاو دقو ..ةيلاع

 ىلإ اسمنلا مض ايناملأ تنلعأو اسمنلا يف مكحلا ىلع يزانلا بزحلا رطيسو ةلاقتسالا

 .نم أزجتي ال اًءزج اسمنلا نأ رلته نلعأو ةمواقم نودب اهلالتحا متو ١914 ايناملأ

 . ايناملأ ىلإ اسمنلا رلته مض ملق ةرجب اذكهو ..ايناملأ

 هيجوتب اسنرفو ايناطيرب تفتكاو اهزجع ببسب كلذ يف ممألا ةبصع لخدتت مو
 ايناملأ هاجت لودلا هذه اهتعبتا يتلا ةيضرتلا ةسايسل حضاو لاثم اذهو ..ايناملأل موللا

 ًاسيئر هئيعت دعب كلذو « نلربمشت ليفين » ايناطيرب ءارزو سيئر اهئارو ناك يتلا
 هدييأتبو هتقفاومبو ةيضرتلا ةسايس ةاعد رابك نم ناك دقو ١9171 ماع ةموكحلل

 .ايناملأ ىلإ ىرخأ قطانم ةدع مض رلته عاطتسا

 اهمالستسا نلعت اسنرف

 ءاجو اهمالستسا اسنرف تنلعأ ١915٠ ماع نم ويلوي نم رشع نماثلا يفو
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 عوبسأ لبق ارتلجناو اسنرف ىلع برحلا نلعأ دق ناكو ..نويم ىلإ ''”«ينيليسوم»

 م هنكلو ..زئافلا قيرفلا فوفص ىلإ يمتني «ينيليسوم» نآلا حبصأو ..طقف دحاو

 .ردقلا اذبب فتكي

 «؟© © ©«

 .19417و 1977 نيب ام ايلاطيإ مكاح وه ١955( ليربأ 78- 18417 ويلوي 79) ينيلوسوم وتينيبب )١(

 ةيجراخلا ريزو لحارملا ضعب يفو اهئارزو سيئرو ةيلاطيإلا ةلودلا سيئر همكح ةرتف يف ناك

 ةاونلا تحبصأ يتلا حافكلا تادحوب فرعي ام سسأ مث نمو(مامالا ىلإ يأ) يتنافأ ةفيحص ريرحت

 يف امور ىتح لامشلا يف وناليم نم اهضاخ يتلا ةريسملا دعب مكحلا هب لصو يذلا يئشافلا هبزحل

 ١ ناديم يف رشع ةعبسلا هناوعأ عم مدعأ ..روحملا لود عم ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لمد طسولا

 ١94560. ماع يلاطيإلا بعشلا دي ىلع وناليمب وجنود
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 . .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا عالدنال ىلوألا تارارشلا

 ةيبرغلا ةهبجلا يف برحلا

 فطاخو قحاس موجب ايناملأ تماق 4*١41 ماع ريمتبس نم لوأ يف ادنلوب وزغ
 تاللصاوملا قرط ةيبلاغ ريمدت نم ةيناملألا ةيوجلا تاوقلا تنكمتو ادنلوب ىلع

 اهتاوقب جيزتناد وحن ناملألا مدقتو ..راطملا يف يهو ةيدنلوبلا تارئاطلاو روسجلاو

 ..اهلالتحا متو وسراو ةمصاعلا وحن ةيربلا شويجلا تهجوت انيب ..ةيرحبلا

 :موجملا اذه ءازإ ابروأ لود يقاب لعف در

 :ايناطيرب ١-

 بلاطي ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو ىلإ راذنإ هيجوتب ةيناطيربلا ةموكحلا تماق

 ٠ حابص نم رشع ةيداحلا ةعاسلا لبق ادنلوب نم اًروف ةيناملألا شويجلا باحسناب

 .ايناملأ نيبو اهنيب ةمئاق برحلا نإف الإو ربمتبس
 : اسنرف -

 .ايئاطيرب راذنإب ًاباشم اراذنإ تمدق

 ..ايناطيربو اسنرف نم لك لبق نم برحلل يمسر نالعإ ةباثمب ناراذنإلا ناكو

 ..ادنلوبل ايناملأ لالتحا فاقيإل ةدعاسم يأ امدقت مل تقولا سفن يف نيتلودلا نأ الإ

 : ينيفوسلا داحتالا -"

 نأ رهشلا سفن نم 11 يف فوتولوم نلعأو ..ايناملأ عم يتيفوسلا داحتالا نماضت
 قطانملا لالتحاب يسورلا شيجلا ماقو ..ةيسايسلا ةطيرخلا نم تليزأ ادنلوب
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 نيب ادنلوب ميسقت مت كلذبو (بورتنبور -فوتولوم) ةدهاعم بسح ةيدنلوبلا

 ..ايسورو ايناملأ

 :ايسورو ايناملأ مامأ ادنلوب ةميزه بابسأ

 ..ةميدق ةيركسع تادعم ىلع دمتعا يذلا يدنلوبلا شيحلا فعض - ١

 ..ةروطتم تارئاطو ةثيدح تابابد ىلع يناملألا شيجلا دمتعا - ١

 ..ادنلوبل ةبولطملا ةدعاسملا اسنرفو ايناطيرب ميدقت مدع-“

 ..ادنلوب لالتحا يف ايناملأل يتيفوسلا داحتالا ةدعاسم- ؛

 : نارودلا يف برحلا ةلجع تأدبو

 . .دوسلا مجاهي رلته

 قيطلبلا يف ةيسورلا تاعسوتلا نم هقلقل ديوسلا ىلع موجهلاب رلته ماق اهدعب
 يف هعمط بناجب ..ادنلنفل ايسور لالتحا كلذكو (اينوتسا ..ايفتال ..ايناوتل)

 جيورنلا ١14٠ ليريإ ١ يف ةيناملألا تاوقلا تمجاهف ةيعيبطلا ديوسلا تاورث

 جيورنلا ىلع ًايكاح ايناملأ تنيع دقو سماخلا روباطلا ةطساوب اهيلع ترطيسو

 . جنيلذيوك وهو اهل ًايلاوم

 ..ادنلوب وزغ

 يأ ين نكت مل اهنكل يبوروألا خيراتلا ربع ةقرفتم تاقوأ يف «ادنلوب» ةلود تزرب

 ةدهاعم طورش قفو ادنلوب ثاعبناف ..اًقباس هلتحت تناك يذلا هتاذ ناكملا لتحت ةرم

 اهل حيتيو قيطلبلا رحبب اهطبري اًقيض اًيرب ارم اهحنم رشع ةعست ماع «ياسراف»
 ىلإ ؛ايناملأ» يدنلوبلا رمملا مسق دقو ..ميدقلا يناملألا «جزناد» انيم ىلع ةرطيسلا

 ديازت ىلإ يربلا رمملا لوح ناملألاو نييدنلوبلا نيب تاعازنلا تدأ دقو ..نيمسق
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 يلحملا يزانلا بزح بلاط نيثالثو ةثالث ماع لولحبو ..نيبناجلا نيب ماسقنالا ةدح

 لولحبو «ايناملأ» ىلإ ةقطنملا مض ةداعإب ةيدلبلا تاباختنالا يف هزوف دعب «جزناد» يف

 بلاطي نأ اهعم عيطتسي ةجردل يوق هنأب «رلته» رعش نيثالثو ةعست ماع عيبر

 ىلإ ةيديدحلا ككسلاو قرطلا ىلع رورملا ةيرح ىلع لوصحلابو ..«جزناد» ةداعإب
 ىدل تفعض ةيناملألا بلاطملا ةلادع نكل ..ءاضيبلا ايسور يقرشو «جزناد» ءانيم

 نويسنرفلاو نويناطيربلا ربتعاو «ايكافولس كيشت» قيزمتو جاربل «ايناطيرب» لالتحا
 عازنلا لح ىلع ؛رلته» اوثحو ادنلوبل تانامضلا اومدقف خنويم تايقافتال ًاقرخ اذه

 . تاضوافملا قيرط نع

 ..ادنلوب مساقتل ال

 «ايناملأ» نيب ءادتعا مدع ةدهاعم عيقوت مت سطسغأ نم نيرشعلاو ثلاثلا يفو

 ةرملل ادنلوب مساقتل ال ..ناملألاو تيفوسلل ةصرفلا تحنم يتيفوسلا داحتالاو

 نم ابوروأ ميسقت لوح اًماع اًقافتا اًضيأ تنمضت اهنكل بسحف اهخيرات يف ةعبارلا

 .دوسألا رحبلا ىلإ قيطلبلا رحب

 ةأجف «ايناطيرب» تررق دودحلا لوط ىلع داشتحالاب ةيناملألا شويجلا مايقبو

 رفماال اًرمأ ةيبوروأ برح عوقو لعج ام يمسر فلاحت ىلإ ادنلوبل اهتاناض ليوحت
 انيبو نيثالثو ةعست ماع ريمتبس نم لوألا مويلا رجف ادنلوبل «ايناملأ» وزغ أدب ..هنم

 دض اًربدم اًيوج اموجه ٍناملألا وجلا حالس أدب دودحلا زاتجت ةيناملألا شويجلا تناك

 ةيدنلوبلاو ةيناملألا شويجلا نأ عمو ..ادنلوب يف ةيندملاو ةيجيتارتسالا فادهألا

 الئاه ناك امهنيب يوبعتلاو ينقتلا فالتخالا نأ الإ اًبيرقت ددعلا يف ةيواستم تناك
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 ..ادج

 يتلا ةيموجهلا برحلا ةيرظن ناملألا روط تانيثالثلاو تانيرشعلا لالخف
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 مظعم تناك انيب يوج معدب ةبوحصملا ةعيرسلا ةعردملا تاكرحتلا ىلع تدمتعا

 .ةرثانتمو ةميدق مهتيعفدمو ناسرف قرف ةكرحتملا نييدنلوبلا تاوق

 رسيماا ةرئاطف ادنلوب قوف ةرئاط يفلأ اولسرأو وجلا يف الماك ناملألا قوفت ناك

 نكمي ناكو ..كاذنآ للاعلا يف ةلتاقم ةرئاط لضفأ تزبتعا ؛ةعستو ةئم تيمش

 لبانق ةفذاقك وأ ةلتاقم ةرئاطك نيكرحملا تاذ «ةرشعو ةئم تيمش رسيم» لامعتسا

 .ةيلعافلا سفنب

 تداز دقف «اكوتس» و «نيناثو ةعبس زردناج» يترئاط ىلع ةبكرملا تارفاصلا امأ

 مصخلا كابرإ ىلع ةردق نم هترفو ايف ةريبك ةدايز ضاضقنا تافذاقك اهتيلعاف نم

 .نيئجاللا جاوفأ وأ ةفحازلا تاوقلا نيب بعرلا بدو

 اهيلع افع اهمظعم ةرئاط ةثامعبس وحن هيدل ناكف يدنلوبلا وجلا حالسلا امأ

 .ءيدر عون نم يقابلاو نمزلا

 نم ىلوألا ةليلقلا مايألا يفو ..ةيرزم ةروصب اًئيدر تالاصتالاو ةدايقلا ماظن ناكو

 ادنلوبل ناملألا وزغ ناكو ..اًّمات ءاضق يدنلوبلا وجلا حالس ىلع ىضق يناملألا موجملا

 ربع نش دق موجملا ناكو تاعاس عضب نم رثكأل ةهبج لكشتت ملف ةكرحتم اًبرح
 اهقيرط ةيناملألا شويجلا تقش برغلا يفو ادنلوبل ةيبونجلاو ةيبرغلاو ةيلامشلا دودحلا

 ناكو ..اهتاوق عئالط تاعومجب اهتنش ةيوق ةزكرم تامجه يف ةيدنلوبلا ةهبجلا يف

 . عمجتلا ةداعإو باحسنالا نم اهعنمو ةيدنلوبلا تاوقلا قيوطت فدهلا

 . .ليومتلاو تالاصتالا طوطخ عطق

 طوطخ ةعطاق ةداوع ثوم ابنايرش ةينالقلا تارئاظلا هوجو تاكم لك قو

 لوصو لبق عقاوملا برضت ةيناملألا لبانقلا تافذاق تناكو ليومتلاو تالاصتالا

 ىلوألا ةيناملألا تادحولا تلصو ربمتبس نم نماثلا يفو ..ةيهانتم ةقدب اهيلإ شيجلا
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 دنع (ونتوك» لوح اًعم نييدنلوب نيشيج اياقب تعمجت يلاتلا مويلا ينو «وسراو» ىلإ
 لوح كراعملا تناكف نماشلا يناملألا شيجلا ىلع اًداضم اًموجه تأدبو «اروز» ربغ

 ..ادنلوبل يناملألا وزغلا لالخ ترج يتلا كراعملا بعصأ نم ؛ونتوك»

 ةيدنلوبلا شويجلا قيوطت ةيلمع تلمتكا ربمتبس نم رشع عباسلا مويلا يفو
 ةهج نم مهموجه سورلا نش مويلا كلذ يفو ..اهتاذ اوسراو) ةنيدم ترصوحو

 دفع ءاكرشك انعم ةمدقللا ةيسورلا ةيلاملألا تادححولا تقلا نيموي دعبو ..قرشلا

 ..ادنلوب طسو «جوب» ربخ

 . .وسراو راصح

 ثيح ةمواقملا اولصاو ةنيدملا نع نييدنلوبلا نيعفادملا نإف وسراو راصح لالخو

 ..برغلا يف ةيناطيربلاو ةيسنرفلا تامجه لا حاجن ىلع ةقلعم مهلامأ تناك

 امك..ريمتبس نم ثلاثلا يف «ايناملأ» ىلع برحلا انلعأ دق نادلبلا ناذه ناكو

 اهبجومب نويسنرفلا مزتلا اسنرفو نييدنلوبلا نيب ةيرس ةيركسع ةدهاعم كانه تناك

 نويدنلوبلا نظو..دشحلا نم اًموي رشع ةسمح دعب «ايناملأ» ىلع لماش موجب مايقلاب

 ..اًبيرق نوكيس موجهلا اذه لثم نأ

 ركبم تقو يف ملستست ىتح ةنيدملا ريمدت اوررقف ..كلذب ملع ناملألا ىدل ناكو

 يلاوح لتقو..طقف ربمتبس نم نيرشعلاو عباسلا ىتح وسراو راصح رمتساو

 ..فصقلا لالخ اره روس وأ سادلا نعافلا قيعيرأ

 . .وسراو طوقس

 اهب ماق يتلا ريهطتلا تايلمع قرغتست ملو ةمواقملا تراهنا وسراو طوقس عمو
 نيب ةوادعلاف ماقتنالا نم ةلمح ذيفنت أدب هسفن تقولا يفو ةليلق اًًمايأ الإ ناملألا

 ناملألا ضرعت نيبرحلا نيب ام تاونس يفو .. نورق ذنم ةدوجوم ناملألاو نييدنلوبلا
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 ىلع نييدنلوبلاب ناملألا اهزنأ ىتلا ةبوقعلا تناكف داهطضالاو تاقياضملل ادنلوب يف

 ةرطيس لظ يف ًالوأ نييدنلوبلا اهنم ىناع ةعيرم ةليوط ةنحمل ةيادب درجم مههاعفأ
 . دعب |ميف سورلا ةرطيس تحت مث ناملألا

 ىدل نكي ملو رهش نوضغ يف ادنلوب يف ةمواقملا ىلع يناملألا موجحلا ىضق دقو

 يف اولشف نييسنرفلا نأ امك .. ةيناملألا ةفطاخلا برحلا ةوق لباقم لاعف عافد ادنلوب

 ةهبجلا ىلع ةنزاوتم ةليوط برحل كلذ نع اًضوع اودعتساو دوعوملا مهموجعه ءدب

 . ةيبرغلا

 وأ نيكردم اونوكي ملو ةنصحملا مهتاعافد ةعانم نم نيقثاو نويسنرفلا ناكو

 ناك «اسنرف ىلإ ملوصو ىدلو .. ناملألا اهروط يتلا برحلا بيلاسأب نيمتهم

 نمث نافرطلا عفد نيعبرأ ماع عيبر يفو .. ةثيدحلا برحلاب نيلهاج اًضيأ نويناطيربلا

 . اًيلاغ كلذ

 ..اسنرف ..مث

 تلسرأف ..ايناطيرب نم ةدعاسملا تبلط ىتلا اسنرف ةمجاهم رلته ررق كلذ دعب

 مهزيكرت متو يناطيرب يدنج فلأ 0٠ لامشلا ةهج نم اسنرف لحاوس ىلا ايناطيرب

 ..كركئناد راصح

 ةهجاوم ىلع ةيركسعلا هتردق مدع « لشرشت نوتسنيو » رعشتسا امدنعو

 ىلإ روفلا ىلع اهتدوعو ..كانه نم ةيركسعلا هتاوق بحسب هرماوأ ردصأ ..ناملألا

 راصح وأ ةبوجعأب هيلمعلا هذه تفرعو ..شناملا ةانق ربع ةيناطيربلا يضارألا

 كل ركناد
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 شيجلا اهمنتغا تايلآلاو ةيبرحلا تادعملا نم ريثكلا اهئارو ايناطيرب تكرت دقو

 .ةلوهس لكب يناملألا

 . .وذيجام طخ ربمدتو 194٠.. وينوي #١ اسنرف لالتحا

 ةمجاهمل مهتاوق دشح ناملألا داعأ ..كركناد نم يناطيربلا شيجلا باحسنا دعب

 ..موسلا ىلع ةيسنرفلا ةهبجلا

 يسنرفلا شيلا عطتسي ملو ..لامشلا ههج نم اسنرف ةيناملألا تاوقلا تمجاهف

 اهدعب ..سيراب ةمصاعلا وحن هجوتلاب تذخأ يتلا ةيناملألا تاوقلا مامأ دومصلا

 ..هتاماكحتسا ةوقب فرع يذلا ونيجام طخ ريمدت نم ناملألا نكمت

 ..ةيسنرفلا ةموكحلا بورهو ..سيراب طوقس

 ..بونجلا يف ودروب ىلإ اهرقم تلقنو بره لاب ةيسنرفلا ةموكحلا تماقف

 اسنرف بونج يف ةديدج ةيسنرف ةموكح تماقو ناملألا يديأ يف سيراب تطقسو

 يف اسنرف لطب ناك يذلا ناتيب زوجعلا ةسائرب يثيف ةموكح ىعدت ناملآلل ةيلاوم

 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف اهناخ هنكلو ..ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 :اسنرف طوقس بابسأ

 : ةيلاتلا بابسألا يف ناملألا ةضبقب اسنرف طوقس بابسأ ةيادب لمجن نأ عيطتسن

 تاوقلا عطتست ملف ةيعفاملاو ناريطلا حالس ةصاخ ناملألا شيجلا ةوق - ١

 . فثكملا يناملألا موجه لا مامأ دومصلا ةيسنرفلا

 ..ةقئاف ةعرسب وئيجام نصح طوقس -1

 هتباجتسا مدعو اسنرف ضرأ نع عافدلل يسنرفلا بعشلا عافدنا مدع"

 .يركسعلا عوطتلل
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 ةروطسألاو .. بلعثلا .. ليمور

 برحلاو رامدلا ببسب برحلا يف كارتشالا مدع نييسنرفلا نم ريثكلا لضف - ؛

 ..ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف تثدح يتلا لاوهألاو

 نيصلخ ءامعز امل نكي لو ةككفم تناك ثيح...ةيسنرفلا ةموكحلا فعض -

 ..ايناملأ يف لاح ا وه اى ةدحوم اهتدايق نكت مل يأ

 ..كركناد نم يناطيربلا شيحلا باحسنا-1
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 ةروطسألاو .. بلعثلا .. ليمور

 191٠ ايناطيرب ةكرعم

 اسرق طوقس دسي ٌةصاخ هعم برح يف لضدك نل ايئاطيرب نأ رح ددطتغا
 سفن يفو ايناملأ عم ًاقفتم يتيفوسلا داحتالا ناكو ..ةيبرغلا ابوروأ لود مظعمو

 عانقإ رلته لواحو ..ابوروأ يف تلخدت دق هدحتملا تايالولا نكت مل تقولا

 ناك ايناطيرب يف يلخادلا عضولا نكلو ..مالستسالاو برحلا لوخد مدعب زيلجنإلا

 لضفب كلذو ةدماص ةيلخادلا ةهبجلا تناكف ..رلته ىنمتيو ..عقوتي ناك ام سكعب

 دقف ..ةيلخادلا رومألل ةيناطيربلا ةموكحلا سيئر « لشرشت نوتسنيو) ةرادإ نسح

 تادادعتسالا تأدبو ..نييسنرفلا سكعب عوطتلا ىلع نويناطيربلا نونطاوملا لبقأ

 .يناملألا موجمللا ةهجاومل

 ..ايناطيرب مجاهيرلته

 ةيعانصلا زكارملاو ئناوملاو تاراطملا فصقب ايناطيرب لع هموجه رلتهأدب

 نم ةصاخ زيلجنإلل ةحداف رئاسخ حساكلا موجه لا اذه ببسو ..ىربكلا ندملاو

 نكل ..ابناطيرب ىلع ةرطيسلا يناملألا شيجلا ناكمإب حبصأو ..ةيداصتقالا يحاونلا

 ..ايناطيرب ىلع ءاضقلا عيطتسي ال هنأ اهدافم ةيئدبم ةعانقل لصوت دق ناك رلته

 .اهيلع يداصتقالا راصخحلا ضرفب ىفتكاو

 :يناملألا موجلا لشف بابسأ

 ١- يوبجلا موجهلاب ءافتكالاو ةيناطيربلا يضارألا ىلإ يناملألا شيجلا لاقتنا مدع .

 ..اهلتحا يتلا دالبلا ىلع همادقأ تيبثتب يناملألا شيجلا لاغشنا - ؟

 ..يناطيربلا ناريطلا حالس ميطحت ناملألا ةعاطتسا مدع -
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 ةروطسألاو .. بلعثلا .. ليمور

 ةيناطيريلا تارئاطلا نيومت هكرح تناكو ايناطيرب ءاس قوف كراعملا تناك - :

 ..ةيناملألا تارئاطلا نيومت ةكرح نم عرسأ

 ..(ةموكحو اًبعش ) ايناطيرب يف ةيلخادلا ةهبجلا دومص- ه

 : ةيلاتلا بابسألل ةيناثلا برحلا ثادحأ مهأ نم ايناطيرب ةكرعم تردعا

 ..ايناطيرب ةكوش رسك يف (« رلته ١ لشف - ١

 .ةكرعملا نم ةلوجلا كلت يف ناملألا اهرسخ يتلا ةريبكلا رئاسخلا -؟

 ..رلته حلاصل برحلا مسح مدع -1'

 ..برحلا ىرجم ةكرعملا هذه تريغ-

 194اوينوي يف يتيفوسلا داحتالا ىلع موجهلا

 ةدهاعم عطتست مل امك .. ًاليوط يتيفوسلا داحتالاو رلته نيب لسعلا رهش مدي مل
 رلتهررق دقف اذل ..ةيعويشلاو ةيزانلا نيب ضقانتلا يهنت نأ ( فوتولوم بورتنبور)

 نييالم ةثالثب موجهلا أدب دقو ١154١ وينوي 1١ يف يتيفوسلا داحتالا ىلع موجملا

 ..«اسوربرب ةطخ ١ مساب تفرع ةيركسع ةطخ يف ةيبرح ةعطق فلأ 00٠7و يدنج

 : موجهلا اذه بابسأ

 ١ - ةيزانلا ئدابم يف رهظ اذهو ..ةيزانلاو ةيعويشلا نيب ضقانتلاو ةيهاركلا .

 ...ايناملا لخاد يف ةيزانلا دض ةياعدلاب نيلاتسل رلته ماهتا -7

 ..ضفر نيلاتس نكل برحلا يف ايناملأ هدعاسم نيلاتس نم رلته بلط -'

 ةيقرشلا يضارألاو ناقلبلا لود ىلإ ةيعويشلا ةرطيسلا دادتما نم ايناملأ فوخت - 5

 ..يناملألا ذوفنلا ثيح



 ةروطسألاو .. بلعثلا .. ليمور

 لعجل ..ابوروأ ين هدوجو ددهتو هسفانت ةوق يأ دوجو رلته لوبق مدع-ه

 ..ايسور ميطحت دعب ملستست ايناطيرب

 هبش يف طفنلا ىلعو ايناركوأ يف حمقلا لوقح ىلع ةرطيسلا يف رلته ةبغر -1

 . مرقلا ةريزج
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 ةروطسألاو .. بلعثلا .. ليمور

 (ايسور) ةيقرشلا ةهبجلا يف كراعملا ريس

 هئادع مغر هنأب لشرشت نلعأ ثيح يتيفوسلا داحتالل اهديبأت ايناطيرب تنلعأ

 تلفزور يكيرمألا سيئرلا نلعأ امك ..ايناملأ دض ةلود لك عم فقيس ةيعويشلل

 ..يناملألا وزغلا دم يتيفوسلا بعشلل هدييأت

 رمتساو ١95١ ويام ٠٠١ يف دارجننيل ةرصاحم مت ثيح ٍناملألا موجملا أدبو

 عافدلا ببسب نييالم  لصأ نم يناملأ فلأ 1٠١ راصحلا ءانثأ لتقو نيتنس راصحلا

 ةقيرط سورلا مدختسا ..وكسوم ةكرعم يف راصحلا ءانثأ ترشتنا يتلا ةعاجملاو

 ةلاسبب يناملألا شيجلا مدقت سورلا هجاو ةكرعملا هذه يفو ..ةقورحملا يضارألا

 .درف نويلم ٠١ يلاوح برحلا هذه يف ايسور ترسخو ..ةقئاف

 لامشلا نم موجملا ددجتو ..هموجه ٍناملألا شيجلا عبات وكسوم ةكرعم دعب

 ..يناملألا موجحلا فاقيإ نم نكمت فوكوج يسورلا دئاقلا نكلو بونجلاو

 شيلا ةكرح لش دقف ..ريبكلا رودلا يسورلا خانملاو سورلا طاشنل ناكو

 بيرل

 (حمقلا لوقح ىلع لوصحلل)) ايناركوأ ةكرعم لثم ىرخأ كراعم ةّدع تثدح

 .(لورتبلا ىلع لوصحلل) مرقلا ةريزج هبشو

 ريصم تددح يتلا دارجنلاتس ةكرعم يه تناكف ايسور يف ةلصافلا ةكرعملا اَمأ

 يضارألا لخاد ةيناملألا تاوقلا مدقت دعب اهثادحأ ترجو ..ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 ثدحو ..اهنم ءازجأ لالتحاو اهترصاحم متو دارجنلاتس وحن مههجوتو ةيسورلا

 ضيبألا حالسلاب رودت كراعملا تناك نايحألا ضعب يف هنأ ىتح ةديدش كراعم اهيف
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 ةروطسألاو .. بلعثلا .. ليمور

 ترمتساو ًادج ةيراض كراعمب اوماق ..عراش ىلإ عراش نمو تيب ىلإ ٍتيب نم

 عجارت ىلإ ىدأ اذهو يناملألا شيجلا مظعم ىلع ءاضقلا مت اهيفو رهشأ ٠١ كراعملا

 ..يناملأ يدنج فلأ ةئم نم رثكأ رسألا يف عقوو ناملألا

 ؟ةكرعملا هذه ينعت اذام

 ..نطولا ذاقنإ لجأ نم ةبلصلا ةيسورلا ةدارإلل اًرمر ةكرعملا هذه تحبصأ - ١

 ىلع ءاليتسالاب مهملح ميطحتو ةيابن ىلإ زمرت ةكرعملا تناكف ناملألل ةبسنلاب امأ

 ..لورتبلاو حمقلا لوقح ةصاخو ايسور

 ..ةيقرشلا ةهبجلا يف سورلا حلاصل برحلا ىرجم ليوحت ىلإ ةكرعملا تدأ ١-

 ..رهقت ال ةوق هنأب يناملألا شيجلا نأ لوقت يتلا ةيرظنلا رايبخا -7
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 ةروطسألاو .. بلعثلا .. ليمور

 . .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف ةدحتملا تايالولارود

 هذه يف اهسأرتي ناكو ..دايحلاب ةدحتملا تايالولا تمزتلا 1151 هنس ىتح

 للشب ًاباصم ناك ةيلاتتم تارم ؛ هباختنا مت يذلا تلفزور ونالد سيئرلا ةرتفلا

 . 6١1 هنس فوتو ىغصن

 :برحلا ةدحتملا تايالولا لوخد بابسأ

 ءادتعا ببسب ةدحتملا تايالولا نم ةدعاسملا ةيبوروألا لودلا بلط ١-

 ..ثييلدلا ناكسلا لغ رسما ناذآلا

 لودو ايكافولسوكيشت هلالتحاو ةيلودلا قيثاوملل رذته مارتحا مدع- ١

 ..ةدياحم

 ًافينع رلته در ءاج نكلو يناملألا عسوتلا فاقيإب رلتهل ء تلفزور بلاط- “٠
 ..ًانضقارو ارعخاسو

 ..ملاعلا يف ةيناملألا ةنميهلاو ةرطيسلا نم اكيرمأ فوخت- ؛

 ..ءافلحلا لود ةدعاسم ىلإ يكيرمألا ماعلا يأرلا لام - ه

 لشرشتو يكيرمألا سيئرلا تلفزور نيب تعقو ةقيثو وهو يسلطألا قاثيملا- ١
 ١145١.. سطسغأ يف ايناطيرب ةموكح سيئر

 دقو ىصقألا قرشلا يف ينابايلا عسوتلا دايدزا نم ةدحتملا تايالولا فوخت-

 فاقيإو ةدحتملا تايالولا يف ةينابايلا لاومألا ديمجتب ةدحتملا تايالولا تماق

 ..اهعم يراجتلا لدابتلا
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 امبر برحلا ةدحتملا تايالولا لوخد ءارو نمكت ةيجولديأ بابسأ كانهو - 8

 .امل ةيلاوملا ةيروتاتكيدلا ةمظنألا ذاقنإ وه اهمهأ ناك

 موي وهو ..دحأ موي قفاو يذلا رياني ا/ يف نابايلا موجه :رشابملا ببسلا- 4

 موجبب يكيرمألا لوطسألا ئجوف ثيح ..يكيرمألا لوطسألل ةيمسرلا ةلطعلا

 (ؤلؤللا ءانيم ) ربراه لريب يف ةيكيرمألا ةدعاقلا ىلع ةينابايلا تارئاطلا نم ءىجافم

 هسفن مويلا يفو ..يكيرمأ حالم فالآ 7و هنيفس 6١و ةرئاط ٠١8 ريمدت متو

 ىلع برحلا تنلعأ يلاتلا مويلا ينو نابايلا ىلع برحلا ةدحتملا تايالولا تنلعأ

 نيمويب اهدعبو تيقوتلا سفن يف نابايلا ىلع برحلا ايناطيرب تنلعأ امكو ايناملأ

 . ةدحتملا تايالولا ىلع برحلا ايلاطيإو ايناملأ تنلعأ

 :برحلا هذه ين يكيرمألا رودلا

 اومحاهي ىتح نيرايط رايغ عطق ..داتع ..نؤم نم ءافلحلل ةحلسألا ميدقت- ١

 ..يناملألا يوجلا موجها

 لثم ةديدج ةيركسع تادايقو نييكيرمأ نييركسع طابضب ءافلحلا ديوزت- ١
 .روثرآ كامو رواه نزيأ

 .ىصقألا قرشلا يف نابايلا ةبراحم- "٠

 .روحملا لود عم نواعتلا مدع- ع

 .ايناملأ ىلع يداصتقالا راصحلا ديدشت -

 :نيتلحرمب يكيرمألا رودلا زيمت اًمومعو

 ينابايلا شيلا يديأ ىلع ةيناطيربلاو ةيكيرمألا مئازهلا رود وه :ىلوألا ةلحرملا-
 ايسنودنأ :لثم ..يداه لا طيحملا يف رزجلا مظعم لالتحا نم نابايلا نكمت ثيح
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 ..ةيكيرمأ ةرمعتسم يهو نيبلفلا نابايلا تلتحاو ..امروب ..جنوك جنوه

 تايونعملاو ةيرامعتسالا تايرظنلا تراهنا ثيح ةريبك ةيمهأ مئازحلا هذهل تناك

 .ةمسن نويلم 1٠٠ مظت ةيناباي ةيروطاربمإ ًأشنأو ..ةيبرغلا

 يف مئازه ةدع تعقو ثيح ينابايلا عسوتلا فقوت يف لثمتت :ةيناثلا ةلحرملا -

 ةكرعم ىعدت ةيرحب ةكرعم كراعملا هذه لوأو ..يداحلا طيحملا يف ينابايلا شيجلا

 اًرود ةيرحبلا ةوقلاو ةيكيرمألا تارابختسالل ناكو ١157 ةنس «ناجرملا رحب »

 .ينابايلا شيجلا ىلع تاراصتنالا زارحإ يف اًريبك

 نابايلا ةراسخ ةيادب ١1447.. ةنس «يوديم» ةكرعم يف يكيرمألا رصنلا ناكو

 ةيركسعلا تايلمعلل تارابختسالا فشك يف اهيلع دمتعت تناك يتلا ةتغابملا رصنع

 يكيرمألا نيلوطسألا نيب رحبلا يف ةلصافلا ةماحلا كراعملا نم يوديم ةكرعم ربتعتو

 طيحملاو ىصقألا قرشلاب ةديدع قطانم يف ةينابايلا مئازهلا تلاوتو ..ينابايلاو
 ..يداحملا

 دونجلا نم ةدعاسملا ىقلت يذلا روثرآ كام يكيرمألا دئاقلا رود زربي انهو

 ةتس نم رثكأ ترمتسا وأ ةديدش كراعم دعب ةينابايلا هوقلا ىلع ءاضقلل نييلارتسالا

 ..ةيرحبلاو ةيربلاو ةّيوجلا اهتاوق نم ريثكلا نابايلا اهيف ترسخ روهش

 ماثغلألا

 نيفنص ىلإ ةداع ةيضرألا ماغلألا تمسقناو رحبلاو ربلا يف ماغلألا تمدختسا

 نيفنصلا الك مدختسا دقو ..تابابدلل ةداضم ماغلأو دارفألل ةداضم ماغلأ

 .ةبحسنم ةوقل مصخلا ةقحالم ةلقرعل وأ عافدلا ضارغأل

 توتحا ةرجفتملا داوملا نم ةليلق ةيمك ىلع دارفألل ةداضملا ماغلآلا توتحا (نيبو
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 ىوتسمب رجفنت ثيحب ةممصم تناكو ..ربكأ ةيمك ىلع تابابدلل ةداضملا ماغلألا

 .دارفألل داضملا مغللا ريجفتل بولطم وه ام ىلعأ طغض

 ماغلألا لوقح ةلازإل ةصاخ تابرعو ماغلألا فشك ةزهجأ ريوطت متو

 .يدنامرون يف ءافلحلا لازنإ ءانثأ ةفاثكب تابرعلا هذه تمدختساو

 ..ريثأتلاب رجفنت

 ىدل رجفنتو ليلقب حطسلا تحت وفطتو رحبلا عاقب طبرت ماغلألا تناكو

 ..ةئيفسلا مسجب اهكاكتحا

 تاشيوشتلا ةطساوب اهريجفت متي ناكف ريثأتلاب رجفنت يتلا ماغلألا امأ

 ..جيجضلاو طغضلا وأ ةيسيطانغملا

 ةزهجأو جيجضلا ردصت ةزهجأ اهيف اهب ماغلألا ةلازإل لئاسو ةدع مادختسا متو

 لخاد كلس دم تناك ةةيلعافو اًراشتنا قرطلا رثكأ نأ الإ ةيوق ةيئابرهك سيطانغم

 لصف دعبو ..رحبلا عاق يف ماغلألا تبثت يتلا لابحلا عطقيو نيكسلاك لمعي ءاملا

 : ليمورو رلته نورخآ لاجر

 ةيركسعلا تالمحلا يف ةصاخ «لدوم رتلوو» يناملألا مسا زرب ءانثألا كلت يفو

 هترهش بستكي ل هنكل ..هتيصخش ةوقو هطاشنل اًرظن «اسنرف» و «ادنلوب» يف ىلزالا

 كراعم يف يناملألا عساتلا شيجلا داق امدنع ةيقرشلا ةهبجلا ىلع الإ يناديم دئاقك

 ..نيعبرأو نينثا ماع ءاتش يف وكسوم جراخ ةيراض

 هصالخإ هبسكأ ثيح برحلا تارتف مظعم ةيقرشلا ةهبجلا ىلع «لدوم» يقبو
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 سورلا تامجه ةهجاومل ىرخأ ىلإ ةهبج نم هلقني ناكف هل «رلته» مارتحا هدالبل

 .ةديازتملا

 هيلإ دْيِسُأ ثيح ةيبرغلا ةهبجلا ىلإ «لدوم» «رلته» لقن نيعبرأو ةعبرأ ماع ينو
 «اسنرف» نم لماكلا ةيناملألا تاوقلا بحس مث ..ةيناثلا يناملألا شيجلا ةدحو ةدايق

 .«اكيجلب» و

 اًقرتخم برحلا يف ريخألا يناملألا رصنلا «لدوم» ققح «نياه نرأ» ةنيدم يفو

 ةفضلا لوط ىلع ةهبجلا رارقتسا ىلع دعاسو ءافلحلا روسج سوؤر تانيصحت

 .نيارلا رهنل ةيلاشلا

 هسفن «لدوم» دجو نيعبرأو ةسمخ ماع نيارلا رهنل ءافلحلا روبع باقعأ يفو

 هشويج «لدوم» لح مالستسالا راع ةهجاوم نم الدبو «رورلا» ةقطنم يف اًقوطُم
 .رحتناو

 يرايط لضفأ نم ٍدحاوك «زردلوم رنريف» مسا اًضيأ زرب برحلا كلت يفو
 قوف تالتاقملا بارسأ هتدايقبو ءافلحلل ةرئاط ةئم نم رثكأ طقسأ ثيح ..برحلا

 روط ثيح عراب يوج ططخمك «زردلوم» زرب «ايناطيرب» ةكرعم يفو «اسنرف»

 .يناطيربلا وجلا حالس دعب اهيف هانبت يذلا ليكشتلا كلذ عباصأ ةعبرألا ليكشت

 ىلع شتفمك ةيقرشلا ةهبجلا ىلإ «زردلوم» لسرأ نيعبرأو دحاو ماع يفو

 ماع ربمفون يناثلا نيرشت يف ةرئاط مطحت ثداح يف «زردلوم» لتقو ..تاللتاقملا

 ..نيعبراو دحاو

 «؟© © +
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 ,وكسوم » ةكرعم

 ماع ريمتبس يف «دارج ننيل» لزعو ؛ايناركوأ يف ةيسورلا شويجلا ريوطت بقع
 دادتما ىلع اهرشن ديعأو ةيناملألا ةعراملا تاوقلا مظعم تيعدتسا نيعبرأو دحاو

 .ةهبلل لعسو

 يناثلا يف فنأتسُيل عيباسأ ةتسل هليجأت مت دقف «وكسوم» وحن ٍناملألا مدقتلا امأ

 ةيتيفوسلا طوطخلا قارتخاب موجهلاب يناثلا يناملألا عردملا شيجلا أدبو ..ربوتكأ نم

 .(كسنايرب» ةنيدم بونج ةفيعضلا

 تأدب ةيتيفوسلا ةيفلخلا طوطخلا قمع يف «نايردنوج» يناملألا دئاقلا عفدنا |منيبو

 نيب قيرطلا يبناج ىلع ةيزاوتم رواحم يف مدقتلاب ةعبارلاو ةثلاثلا ناتعردملا ناتدحولا

 .اوكسوملا وةظكبسشلومساا يتنيدم

 «ليروأ» ةنيدم يناثلا عردملا يناملألا شيجلا عئالط تلخد ربوتكأ نم ثلاثلا يفو

 تقتلا يلاتلا مويلا يفو ةيتيفوس شويج ةثالث قيوطتب ةددهم «كسنايربا ةنيدم مث
 شويج ةسمخ اتلزع ثيح «امزاي» جراخ ةعبارلاو ةثلاثلا ناتعردملا ناتدحولا

 يناملألا طسولا شيج ةدحول ةعردملا ةشاكلا تقبطأو ..اهبترخؤم يف ةيتيفوس

 .وكسوم برغ ةيتيفوسلا تاوقلا مظعم ىلع ةيذالوف ةضبقب

 بونج يف ةرصاحملا تاوقلا ةيفصتب ناملألا ةاشملا هيف أدب يذلا تقولا يفو

 تضافف «ايسور» برغ ىلع طوقسلاب فيرت'ا راطمأ تأدب «امزب» و «كسنايرب

 ةفوصرملا ريغ ةيسورلا قرطلا تحبصأو تاعقنتسم ىلإ لوقحلا تلوحتو رابخألا
 .ةيئادب تاعقنتسم نع ةرابع
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 لبق نم ناملألا مدقت ةلقرع ببسب ءيطب فحز ىلإ يناملألا عافدنالا لوحت مث

 فشلأ ةئامعبس يلاوح لقنو ..رسأ ءابعأ ببسبو ةديدشلا ةمواقملا نم ةلوزعم بويج

 دعب ىلع ربمفون لئاوأ يف اًيئاهن ناملالا فقوت ..نيطلا راشتنال اًرظنو ..يمور يدنج

 .ةيتيفوسلا ةمصاعلا نم طقف اًرتم وليك نيتسو ةسمخ

 . .لئاقلا عيقصلا

 ضرألا لعج ىلإ تدأو ربمفون يف ايسور ىلوألا عيقصلا ةجوم تحاتجا مث

 ةهبجلا ءاتشلا قلغي نأ لبق ةمصاعلا ىلع ءاليتسالل ةصرف رخآ ناملألا تطعأف ةبلص

 ..ماكحإب

 مهتاعردم اورشنو تازيزعتلاو تادادمإلا اورضحأف مهموجه ناملألا دعأو

 ..ناملألا يديأ يف تادعملل ةمخض ةيسور تاعدوتسم تعقوو سانلا نم هل

 جراخ ةدمجتملا ضرألا ربع ةعردملا ةيناملألا شويجلا تعفدنا امدنعو

 .ءاهتنالا لع تكشوأ دق ايسور يف برحلا نأ ادب ريمفون فصتتم يف (وكسوم»

 ةبآ هيلث قش «نيلاتس» نإف نييركسعلا هتداقو «رلته» تاباسح لكل اًقفوو

 اًرتم وليك نيثالث دعب ىلع وكسوم قيوطت مت دق ناك رهشلا ةياهبن لولحبو ..شويج
 .ة«لميركلا# نم

 ريغ ةوسقب ءاج ةنسلا كلت نم ةريخألا عيباسألا يف ايسور يف ءاتشلا لح |نيحو

 مدقتلا لتخاف ..رفصلا تحت ةيوئم ةجرد نيعبرأ تغلب ةرارح ةجرد يفو ةدوهعم

 قلطت تاشاشرلا دعت ملو تاكرحملا تدمجتو ..ًامامت فقوتي نأ لبق يناملألا

 طقس صراقلا دربلا يفو ..اًبيرغ اهؤادأ ناك:كلذ لعفت تناك امدنعو ..نارينلا

 طوبهو كابنإلاو عيقصلل ةسيرف ساق ءاتش ةهجاومل زهجملا ريغ يناملألا ةاشملا يدنج
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 .ةراردألا ةجرد

 مهتديصم قالغإل ةميقعلاو ةبرطضملا مهدوهج رخآ ناملألا َدَعَص (نيحو

 وليك فلأ يلاوح اهلوط ةهبج ىلع داضملا موجها سورلا نش وكسوم ىلع ةدمجتملا

 ةزهجم ايريبيس نم ةقرف نيعبرأ مهنيب نم طشن يدنج نويلم برقي ام ةكراشمب رتم
 ..ءاعيشلا برخل اًضيضخ

 ةقوبسم ريغ كراعم

 كراعم يأ اهتيشحوو اهتوارض يف نيعبرأو دنحاو ماع ريمسيد كراعم تقافو

 اًريهجت لضفأ وكسوم جراخ ةيسورلا شويجلا نكت ملو ..نيبناجلا نم يأ اهضاخ

 ءامتنالا لادبتسا نآلا مت ذإ ..(ًيمصتو اًفارتحا رثكأ ةدايق اهيدل تناك لب ..بسحف

 رايعمب رمحألا شيجلا يف ةيقرتلل يماسألا رايعملا ناك يذلا يعويشلا بزحلل

 .ةردقملاو ةءاففكلاو نطولل صالخإلا

 وكسوم يبناج ىلع ةمدقتملا ةيناملألا طوطخلا قارتخا وه يتيفوسلا فدحلا ناك

 مهقوفتو ءاتشلا برح يف مهتربخو تيفوسلا ةوق نم ةدافتسالاب ةطخلا تزيمت دقو

 .كابتراب فلخلا ىلإ اودتراف موجهلاب ناملألا ئجوفو ..تادعملا يف

 ةفاثكب ةيناملألا طوطخلا قارتخا مت داضملا يمورلا موجحلا نم ىلوألا مايألا ينو

 ةليقثلا اهتادعم تاوقلا ترجهو ةيناملألا تالاصتالا تعطقناو ..ةهبجلا دادتما ىلع

 .صراقلا دربلا ببسب اهتكرح تلش يتلا

 ناملألا ناديملا ةداق حصن عقوتملا ريغ داضملا موجها اذه لثم ةهجاوم يفو

 نأ كردأ «رلته» نأ ريغ ..رصقأ تالاصتاو دادمإ طوطخ وحن ماع باحسناب

 ةمصاق ةبرضو ةحضاو يرسم ةميزه هانعم نوكيس «وكسومل نم جورخلا

 .تايونعملل
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 ةرورضب ؛رلته» بلاط ةيقرشلا دودحلا ناهض يلاتلابو «ايسور» قحس لجأ نمو

 يف ديدج موجه نشل ًةدعتسم هشويج نوكت نأبو رمألا هفلك امهم هتاوق دومص
 .عيبرلا

 نع اًرتم وليك نيناث دعب ىلإ ناملألا اورحد دق سورلا ناك ربمسيد ةيابن يفو

 «نيلاتس» بلاط ىضوفلا اهيف تبد دق ةيناملألا شويجلا نأب هداقتعالو ..«وكسوما
 نينثا ماع نم لوألا عوبسألا يف أدبي نأ ىلع تاهبجلا لك ىلع ديدج موجه نشب

 فلأ اهلوط ةيديلج ةهبج ربع ةديدجلا ةنسلا مايأ لوأ تامجحلا تأدبو ..نيعبرأو

 .يماقلا ءاتشلا كلذ ةيقبل ترمتساو رتم وليك ةئاتسو

 ادمع عمديوجنلا

 ضتقلا ذإ ةبيرغو ًٌةديدج ٌةرهاظ ةيقرشلا ةهبجلا نم عاطق لك يف ناملألا هجاو

 ماغلألا لوقح قوف ماعطلاب اودوزي لو اًدمع مهعيوجت مت يذلا سورلا نولتاقملا

 ماعطلا تادادمإ ىلع ءاليتسالا وه ديحولا مهمهو رطخلاب نيبمآ ريغ تانيصحتلاو

 ىلع ةيناملألا طوطخلا يف ةقيمع تاقارتخاب سورلا ماق ىرخأ ولت ةرمو ..ةيناملألا

 ..«فوكراخ# ةنيدم لوح بونجلا يفو «امزايد» لوحو «كسناويد» يبناج

 ةسرش كراعم . .ساميد

 مت ثيح «ساميد» يف ةهبحجلا لوط ىلع ةسرش كراعم تمدتحا رياني رهش لاوطو
 ىلإ اورقتفا عقاوملا لك يف سورلا نأ الإ ..يناملأ يدنج فلأ ةئم يلاوح قيوطتو لزع

 يأ ةيناملألا ةمواقملا رهظت مل «كسناميد» قمع يفو مهموجه ةلصاومل ةمزاللا دراوملا

 تدده «فييجر) يفو ..ناملألا يديأ يف «امزايد» تيقبو يخارتلا ىلع ةراشإ

 تحضأ «فوكراخا لوحو ةيسورلا تاوقلا قيوطتب ةداضملا ةيناملألا تاجملا

 .راض ٍلاتق طسو مدقتلا نع ٌةزجاع ةيتيفوسلا تاوقلا

 هم
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 طخ ىلع اورطيسو ٌةديدش ةيعافد ةكرعم ناملألا ضاخ ليربإو سرام لالخو

 .ةيمهأ رثكألا ةيجيتارتسالا هطاقن يف ةهبجلا

 تداعتسا دق ةيناملألا ةهبجلاو ةقلغم ةيناملألا طوطخلا يف ةيسورلا تارغثلا تناك املو ]

 .اهلمكأب ةيتيفوس شويج لزع نم ناملألا نكمت دقف اهرارقتساو اهكسام
 ةيناملألا تاوقلا ةدجن مت نيعبرأو نينثا ماع ليربأ رهش نم ريخألا عوبسألا يفو

 .ءاتشلا ةرتف لاوط وجلا نم تادادمإلاب تدوز ثيح «كسناميد» قمع يف

 اًداضم اًموجه ناملألا نش «وكسوم# كراعمل اًبيرقت دعاسم لماعكو بونجلا فو

 ةمدقتملا عقاوملا اوقرتخا ثيح «فوكراخ# ددهت تناك يتلا ةيتيفوسلا تاوقلا ىلع

 ..يمور يدنج نويلم عبر ىلع ديزي ام اورسأ وأ اولتقو

 ةهبجلا طخ ىلع ةيناملألا شويجلا ةرطيس نيعبرأو نينثا ماع عيبر دهش اذكهو

 ةيراضلا كراعملا يفو ..اًثاق لظ هنأ الإ ةديدش تابرضل ضرعت دق ناك نإو يذلا

 اًذج ةملؤم ةبرض نم تناع دق ةيناملألا تاوقلا تناك «ايسور# يف لوألا ءاتشلل

 لامتحا عمو ..«ايسورا وزغ نم ىلوألا ةنسلا يف يدنج نويلم ناملألا دقف ثيح

 روهشلا يف ناملألا ةرطيسل اًريبك اًراصحنا دهشي ناك يذلا قرشلا يف عيرس راصتنا

 (زاقوقلا» يف طفنلا لوقح ىلإ «رلته» نويع تلوحتو نيعبرأو نينثا ماع نم ةيقبتملا

 ..ةيعانصلا «اججوفلا» و «زابنودلا» ندم ىلإو

 اهرودقمب نوكيسف ةيسورلا طفنلا لوقح ىلع ءاليتسالا نم «ايناملأ» تنكمت اذإف

 تهتنا نأ دعب «ايسور# يف راصتنا قيقحتو يسورلا يبرحلا دوهجملا قنخ ٍلنيح

 .اهحلاص ريغ يف «وكسوما ةكرعم

 «يدئامرون ةكرعم

 نم سداسلا يف «يدنامرون» عئطاش ىلع ءافلحلا تاوق لازنإ ةيلمع تققح
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 يهو الأ ..اهبنجتل اًريثك ىعس يذلا «رلته» تاعقوت نيعبرأو ةعبرأ ماع وينوي

 ربلا ىلع ءافلحلا لوزن نأ عمو ..تقولا سفن يف ةيبرغو ةيقرش نيتهبج ىلع برحلا
 نم ناملألا تأجاف ىلوألا لازنإلا تايلمع نأ الإ ةدم ذنم اًعقوتم ناك يبوروألا

 «هيلاكيداك» لحاسلا نأ وه مهدنع دئاسلا داقتعالا ناك ذإ ..اهناكمو اهتيقوت ثيح

 اورشنو «يدنامرون» عاطق باسح ىلع هتيوقتب اوماقف ءافلحلا موجهل افده نوكيس

 .ةكرعملا نم لوألا مويلا يف ةكراشملا يف اهبلج اوعيطتسي مل ثيحب اًديعب ةعردم اًقرف

 زيزعت نم ءافلحلا تاوق عنم اًيبسن فيعضلا عباسلا يناملالا شيجلا عطتسي ملو

 تادحعملاو دونجلا لازنإ يف رارمتسالا مهل حاتأ ام اهوماقأ يتلا روسجلا سوؤر

 ةئم ئطاشلا ىلع طبه لوألا مويلا ينو «يدنامرونا يف يوق شيج ليكشتو

 ..نيرخآ يدنج اًنويلم وحن مهيلإ مضنا ةيلاتلا عيباسألا يفو يدنج فلأ نوسمخو

 ىلع يصع هنأب وزغلل ىلوألا ةلحرملا لالخ ءافلحلل يوجلا ءاطغلا نهرب دقل

 ىلع تضق دق ءافلحلا تاراغ تناك يذلا يناملألا وجلا حالسلا لبق نم قارتخالا

 يفو ..هسفن نع عافدلا ىتح هرودقمب دعي ملو عيبرلا لالخ هنم ربكألا ءزجلا
 ءانثأ تادادمإلاو دونجلا كيرحت نكمملا ريغ نم هنأ ناملألا دجو امدنعو ..«اسنرفا

 ..راهنلا

 تذخأ دقف ةليلق تايمكب ةيناملألا تاوقلل لصت تناك تادادمإلا نأل اًرظنو

 ةكرعم ىلإ اًيجيردت تلوحت يتلا ةكرعملا ىلإ ةيطايتحالا اهتاعردمب يقلت تاوقلا هذه
 .ةيعافد

 عم تلصوت دق ءافلحلا اهيف لزن يتلا نكامألا تناك وينوي نم رشع يناثلا يفو

 نيرشع يلاوح قمعبو رتم وليك ةئام يلاوح لوطب ةدحاو ةقطنم ىلإ تلوحتو اهضعب
 ديدشلا لاتقلا رمتسا ةهبجلا نم يقرشلا عاطقلا ينو ..نكامألا ضعب يف اًرتم وليك

 و
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 ةيناطيربلا تادحولا اهنشت يتلا تامجهلا تابثب ناملألا دصو «نياكا ةئيدم لوح

 .ةيدئلوبلاو ةيدتكلاو

 ثيح ..تاعقنتسم ةقطنم يف ءافلحلا تاوق ءاوتحا ناملألا دنع ةيلوألا تناكو

 تاوق تيبثت يف نويناطيربلا رمتسا |ميفو ..عافدلل ةمئالم سيراضتلاو ضرألا

 رهن ربع نوفحزي نويكيرمألا أدب «نياك» لوح ةيناملألا تاعردملاو طايتحالا

 .برغلا ىلإ «نيتنتنوك» ةريزج هبشو «يرديرم»

 «؟ <« «©
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 ٠ .«نيفئارب» لخدي يكيرمألا شيجلا

 اولزعو «نيفنارب» ىلإ اولصو دق نويكيرمألا ناك وينوي رهش نم رشع نماثلا يفو

 رهشلا سفن نم نيرشعلاو يناثلا يفو ..يزيلجنولا لانقلا ىلع «جروبراش» ءانيم

 ةتس نم ةفلؤملا ةيناملألا ةيماحلا رمأ دق «رلته» ناك ثيح «جروبراش» ةكرعم تأدب

 .رمألا فلك امهم ءانيملاب ظفتحت نأ يدنج فلأ رشع

 جروبراش ءانيم ىلع ءاليتسالا
 ذإ ..ءافلحلل ةبسنلاب ةيمهألا ةياغ يف اًرمأ حبصأ دق ءانيملا ىلع ءاليتسالا ناك

 نيءانيمب ةديدش اًرارضأ ةقحلم قرشلا ىلإ لازنإلا قطانم تحاتجا ةفصاع تبه

 اذكهو ..اسنرف ىلإ تادعملاو دونجلا لقن تايلمع ليطعت يف ةببستمو نييعانص

 ىلع ءاقبإلا ءافلحلا دارأ ام اذإ ةحلم ةرورض «جروبراشا يف ءانيملا تآشنم حبصأ

 .«يدنامرون» يف مهعافدنا ةوق

 تادحعملا يف ديدش صقن نم نوناعي ناملألا نوعفادملا ناك دقف لاح لك ىلعو

 ىلع موجملا يف ةلماك قرف ثالث اومدختسا ءافلحلا نأ ىلإ ةفاضإلاب ةريخذلاو

 بلعغتلا جيردتلاب مهل متف وجلاو رحبلاو ربلا نم اهنوفصقي اوحار دقف «جروبراش»

 .ناملألا نيعفادملا ىلع

 ءانيملا ربمدن

 «جروبراش» ءانيم مادختسا نم اومرح مهنأ الإ انه اورصتنا ءافلحلا نأ عمو

 ءانيملا ريمدت ىلإ اودمع ةلاحم ال نوموزهم مهنأب ناملألا رعش امدنعف ةديدع عيباسأل

 رمألا قرغتساف هدسل نفسلا اوقرغأو هتآشنم عيمج اومدهو ..لماشو مظنم لكشب .
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 ةنيدم لوحو ..لمعلا ىلإ ءانيملا اود يعي نأ لبق ريمتبس رهش ىتح ءافلحلا نم

 تابابدلا نم ةيناملأ قرف يناث فقت تناكو ..فقوت نودب ةكرعملا ترمتسا «نياك»

 برغلا يفو ..«يدنامرونا يف ةعردم ةوق نم ةيناملألا شويجلا ىدل ام لك يهو

 اول تناس» ىلع اولوتسا ثيح ةفيعض ةيناملأ ةمواقم ةهجاوم يف نويكيرمألا مدقت

 ..بونجلا وحن عافدنالا اهنم نوعيطتسي قالطنا ةطقن نوكتل

 ةيناملألا طوطخلا دادتماب عساو قاطن ىلع تاراغ يكيرمألا موجحلا قبسو

 يتلا يناملألا عباسلا شيلا نم ىقبت ام امأ..ةرئاط فالآ ةثالث نم رثكأ اهيف تكراش

 رثكأ ةطساوب تديبأ دققف «هييريب ول تناس» قيرط ربع تباث ريغ طخ يف فقت تناك

 .ةقراحلا ملابانلا لبانقو راجفنالا ةديدش داوملا نم نط فالآ ةسمخ نم

 رئاسخ ةحادفل اًرظنو ويلوي نم نيرشعلاو سماخلا موي يكيرمألا موجملا أدب
 تامجه ةأطو تحت مهتهبج تراها دقف تازيزعتلا لوصو نم مهامرحو ناملألا

 .يلاتلا مويلا يف ةرركتم ةيكيرمأ

 جورخملا نم نييكيرمألا «ول تناس» ةقطنم يف ةيناملألا طوطخلا قارتخا نكم دقو

 كلذ دعبو ..ةيبونجلا «يدنامرونا يف ةطسبنملا لوهسلا ىلإ تاعقنتسملا ةقطنم نم

 «يما رهن دنع اوفقوتو «شنارفأ» اولصوو «سناتنواك» نويكيرمألا لتحا نيمويب

 ؛رلته» رمأ سطسغأ نم يناثلا ينو ..اسنرف يبونجو «ينتيرب» ىلإ ةيدؤملا ةباوبلا

 يدصتلل برغلا ىلإ «نياك» يف نييناطيربلا ةلزانمب موقت يتلا هتاوق ضعب كيرحتب
 طوطخلا فاعضإ يف كلذ ببست دقو ..يناملألا طخلا يف ةرغثلا دصلو نييكيرمألل

 أدبي نأو «نياك» يف هقيرط قش نم اًريخأ «يرموج وتنوم» نكم ام ةيناملألا ةيعافدلا

 . «زيلاف» بيج يف ةيناملألا شويجلا قيوطتب ىهتنا يذلا موجملا

31 



 ةروطسألاو .. بلعثلا .. ليمور

 ..ايقيرفإ لامش يف برحلا
 ىلع نابايلا تمدقأ امدنع اًديدحتو ..ًاليلق ءارولل ثادحألا طيرشب عجرنو

 يكيرمألا ماعلا يأرلا لوحت امدنعو نيعبرأو دحاو ماع ريمسيد يف اكيرمأ ةمجاهم

 ةريبكلا دادعألا يف كلذ سكعناو ..لخدتلا ةسايس ىلإ ةلزعلا ةسايسب كسمتلا نم

 ةراقلل يروف وزغب مايقلا ناكو ..ةيركسعلا ةمدخلا اولخد نيذلا ددجلا نيدنجملا نم

 يأر نكل ..نويكيرمألا نويركسعلا نوططخملا هديريام لقأ وه ةيبوروألا

 ..ةيلاتقلا ةربخلاب عتمتت الو ةلوهجم ةيكيرمألا تاوقلا تاردق نأ نييناطيربلا

 نمو ..اهئائبل لقألا ىلع نيتنس بلطتت تايلمعلا هذه لثمل ةمزاللا نفسلا نأ امك

 وزغب مايقلا مت دقف مهتاوق رابتخاو ام لمعب مايقلا يف نييكيرمألا ةبغر عابشإ لجأ

 تاعافد الب تناك يتلا رئازجلاو برغملا يف اسنرف لبق نم لتحملا ايقيرفإ لامشل

 ماع ربمفون نم يناثلا يف ءاضيبلا رادلاو نارهوو رئازجلا يف لازنإلا متو ..اًبيرقت

 ةعبسو ةئام نم رثكأ لقنل ةنيفس ةئامسمخ نم رثكأ دشح ىرج دقو نيعبرأو نينثا

 رزجلاو دملا لماوع نابسحلا يف نوططخملا ذخأو ..مهنؤمو مهتادعم عم يدنج فالآ

 براوق نم ةئاملاب نيسمخ ىلع ديزي ام ّدِقُف لوألا مويلا يفو ..لحاسلا فورظو
 .بالقنالاو مداصتلا ثداوح ببسب لازنإلا

 ةحجان نكت مل اهنكل ..ركذت ةمواقم نودب اهمظعم يف لازنإلا تايلمع تمت دقو

 سأبلا ديدش اًودع اوهجاوي نأ اًضيأ نييكيرمألا ىلع ناك ذإ قطانملا عيمج يف اًمامت

 .فارتحاو ةسارشو ةوق نم يناملألا شيجلا هب عتمتي اب مات لهج ىلع اوناكو

 يناثلا مويلا يفف ..ةهبجلا كلت هرثأ يف زواجت اًريبك ٌىدص ايقيرفإ لامش وزغل ناك
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 دي يف ةيسنرفلا ةيوجلا دعاوقلا عوقوبو «سنوت» ةيناملألا تاوقلا تلخد لازنإلا نم
 ىلع ليحتسملا نم تلعج تاراغ نش ناملألا وجلا حالس رودقمب حبصأ ناملألا

 قطانملا امأ ..يسنوتلا لحاسلا ىلع ئناوم ىلإ رحبلا قيرط نع مهتاوق لقن ءافلخلا

 روحملا تاوق ةطساوب ةعرسب اهلالتحا ىرج دقف «يثيف» ةموكحل ةعضاخلا ةيسنرفلا

 ىقبت ام قارغإب ةيسنرفلا ةيرحبلا دئاق رمأ نولوط يفو ..قرشلاو لامشلا نم ةمداقلا

 تاطاقرف عبسو جراوب ثالث قارغإ متف ..هيلع ناملألا ىلوتسي نأ لبق لوطسألا نم

 .ابراق نيتسو نينثاو

» © © 

 © و
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 . .ىربكلا ءارحصلا يضروحملا شويج

 تايلمعب موقت ىربكلا ءارحصلا يف روحملا شويج تناك ربمفون نم عبارلا ذنم
 نماثلا شيجلا دي ىلع تمزه تناك اهنأ عمو ..ايبيل يضارأ ربع ةمظنم ريغ عجارت

 ءارحصلا يف لاتقلا نم نيماع دعبف ..ةكهنم ةوق نكت مل اهنأ الإ رصم يف يناطيربلا

 . قاشملا هذه لمت يف ةربخلا ليمور تاوق تبستكا

 نيعفادملا تمعدف سنوت ىلإ ةبحسنملا ةيناملألا تاوقلا تلصو رياني رخاوأ يفو

 ءافلحلا تادحو دض داضم موجه ند نكدملا نم تلعجو نيرصاحملا ناملألا

 .برغلا ةهج نم عمجتت تناك يتلاو

 رمت ربع مهموجه ناملألا نش نيعبرأو ةثالث ماع رياربف نم رشع عبارلا ينو

 تادحو تقش ةئيرج قيوطت ةكرح يفو «ديز وبأ» يديس ةيرق هاجتاب «دياف دالوأ»

 نم رثكأ ترصاحف بونجلا هاجتاب لابجلا ربع اهقيرط يناملألا يقيرفإلا قليفلا نم
 .ةيكيرمألا تاوقلا نم يدنج ةئاسمخو يفلأ

 ..نيرصقلا رمم

 ىلع سنوت برغ نيرصقلا رم ىلإ ناملألا لصو رياربف نم رشع عسانتلا ينو
 ..مهتاوق عيمجت نوديعي نولهذنم نويكيرمألا ناك ثيح رئازجلا عم دودحلا

 ةريخّلا تاعووغس لع ءاليتسالاو رمل ماحتقا لع ايصم «ليمور# تاكو
 رياربف نم نيرشعلا يفو «الات» و «اسبت» يف ةدوجوملاو ءافلحلاب ةصاخلا نيومتلاو

 تابابد ةيرس اورمدو ةركنم ةميزه نييكيرمألاب اوقحلأو رمملا ىلع ناملألا ضقنا

 نم تدس دق هقيرط نأ «ليمورا دجو يلاتلا مويلا ينو ..مهزيزعتل تلسرأ ةيتاطيرب
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 ..ةقطنملا ىلإ ةعرسب تعفد ءافلحلل ةديدج قرف لبق

 ءازإ نيهودشم اوفقو مهنأ الإ ةقحاس ةميزه ءافلحلاب اولزنأ ناملألا نأ عمو

 نأ الإ تادعملا نم ةمخض تايمك ىلع اولوتساو اورمد دقف مهمصخل ةلئاحما دراوملا

 ..ةعاس لك لصي ناك اهنم ديزملا

 ..مالستسالا

 ىلع ةقفدتملا تادعملاو تازيزعتلا ةهجاوم عيطتسي ال هنأب «ليمور» عنتقا مث

 لجأ نم ؛«نينديما ةنيدم وحن اًبونج هجتاو رمملا ريع هتاوقب بحسناف ءافلحلا

 نكل ..نماشلا يناطيربلا شيجلاو «يرموج تنوم» لارنجلا ميدقلا همصخ ةقحالم

 اقافخإ قفخأ دق ناك سرام نم سداسلا يف «نينديم» نم برقلاب يناملألا موجهلا
 شيجلل قحاسلا قوفتلا مامأ يناملألا يقيرفإلا قليفلا فارتحاو ةلاسب عفنت ملف اًمات

 تاوقل ةبسنلاب ةياهنلا ةباثمب «نينديم» يف ناملألا ةميزه تناكف تادعملا يف نماثلا

 .ايقيرفإ لامش يف روحملا

 رخآ ايقيرفإ يف ةيلاطيإلاو ةيناملألا تاوقلا اياقب تقلطأ ويام نم رشع يناثلا يف
 روحملا تاوق نم يدنج نويلم عبر ىلع ديزي ام عقوف ءافلحلل تملستساو اهتاقلط

 ,رسألا ف

 . .اكيجليو اسنرف لامشل ءافلحلا ةداعتسا

 لثم ثادحأ نم اهبقعأ امو «يدنامرون»لا يف ناملألل ةلماشلا ةميزحلا باقعأ يف

 مدقتلا مامأ اًحوتفم ءافقخلا ىيرطادب نيسيرأو ةعيرأ ماع يف سيراب ةئيدم ةداعتسا

 ..اهسفن ايناملأل ةيبرغلا دودحلا ةهج نم اسنرف لاهش ربع اًعيرس

 لانقلا لحاس دادتما ىلعو ةضيرع ةهبج ىلع ءافلحلا مدقت نيسلا رهن نمو
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 تادحولا لبق نم ةيراض ةمواقم لوألا يدنكلا شيجلا هجاو ثيح يزيلجنإلا

 تاوق تطلتخا لخادلا ينو ..ةنصحملا عقاوملاو ئناوملاب كسمتت تناك يتلا ةيناملألا

 ةعمعم كانه تناكو عجارتملا عباسلا يناملألا شيجلا لولف عم ةمدقتملا ءافلحلا

 .رفلاو ركلا نم ةبخاص

 دوزتلا لجأ نم ناملألا ..ةيناملألا يضارألا غولبل دجب ناقباستي نابناجلا ناك

 برحلا يف يئاهنلا موجحلا وه حبصي نأب نولمأي اوناك ام نشل ءافلحلاو ..ةحلسألاب

 ..ايناملأ بلق هاجتاب «رورلا» ةقطنم ربع اومدقتو «نيارلا» رهن اوزاتجاو

 ..عوبسأ نم لقأ يف ةيكيجلبلا دودحلا لإ ءافلحلا شويجل عيرسلا مدقتلا لصوو
 .«ريوتنأ» يلاتلا مويلا يفو «لسكورب# ةينائتيربلا تاوقلا تلخد ربمتبس نم ثلاثلا يفو

 اًبيرقت ةمظنم ةقيرطب متو متكتلاب طيحأ دق «اكيجلب» نم يناملألا باحسنالا ناك

 عيرسلا مدقتلا ةياهن ناك اكيجلب لالتحا نكل ..اًمامت اًتجافم ءافلحلا لوصو ناك ايف

 ةيعافدلا تانيصحتلاو ةريبكلا ادنلوه راهنأ دجوت ؛ايناملأ» و «اكيجلب» نيبف ءافلحلل

 .يناملألا يبرغلا رادجلل

 ..برحلا تايلمع رطخأ

 هنأب فرع ام ءافلحلا نش ؛ادنلوه» ربع رورملا نيمأتلو تانيصحتلا هذه بنجتلو

 يف «نيارلا» روسج ىلع يىلظملا موجملا وهو الأ ةأرج برحلا تايلمع رثكأ
 «اسنرف» لامش ءافلحلا داعتسا اذكهو «ميهمرأ»و ..«نايان»و ..«نوفيهدنإلا

 ..ناملألا نم «اكيجلب»و

 ..«كرمتادلارو «جيورنلاموزغ

 زيلجنإلا لبق نم اًبيرقت دحاو تقو يف تعضو دق «جيؤرنلا» وزغ ةطخ تناك
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 «جيورنلا» دايح رايبنا ربع ..نيعبرأو ةئارعستو فلأ ماعل ىلوألا رهشألا يف ناملألاو

 .لامشلا رحبو يلاشلا بطقلا ىلع ةرطيسلا يف اهتيمهأو يجيتارتسالا اهعقوم لعفب

 تارمت ربع يبرحلا مهدوهجمل يرورضلا ماخلا ديدحلا نولقني ناملألا ناكو

 ىلع ءاليتسالاو هايملا هذه نامض لجأ نمو ..ديلجلا نم ةيلاخلا ةيرحبلا «جيورنلا»
 ام ناملألا نش دقف لاهشلا رحب ىلع ةرطيسلا اهلالخ نم نوعيطتسي تاراطمو عئناوم

 .جيورنلل اًيئاقو اوزغ هومسأ

 قيرط نع مهتاوق ناملألا لزنأ ةيانعب هل ٌطِطخ يرحبو يوجو يرب موجه يفو

 مث «كيفرون»و (مياه دنورت»و «تماس نايتسيركاو «نجرود»و (ولسوأ» يف رحبلا

 (ولسوأل ينةيويحلا ةيوجلا دعاوقلا ىلع ءاليتسالل نييلظم لازنإ ىرج
 ةوقلا نأ عمف ةأرج برحلا تارماغم رثكأ نم ٍناملألا موجملا ناكو ..«ركنافاتساو

 هلمكأب يناملألا لوطسألا نأ الإ طقف يدنج فالآ ةرشع نم فلأتت تناك ةمجاهملا

 يف يرحبلا مهقوفت مغر اوقفخأ زيلجنإلا نكلو ..لازنإلا تايلمع يف ٌمدختسا
 .مهمادقأ نوتبثيو نولزني ناملألا نيكرات ةيلاعفو ةعرسب فرصتلا

 نكمملا نم لعج دقف «ولسوأ»و «ركنافاتس» يف تاراطملا ىلع ناملألا ءاليتسا امأ

 قوفتلا اولباقيل ناملألل ةيوج دعاوق رفو هنأ امك وجلا قيرط نع داتعلاو نؤملا راضحإ

 .مهيلع يوجلا قوفتلاب يسنرفلاو يناطيربلا يرحبلا

 كرامنادلا وزغب اًضيأ اوماق جيورنلا ناملألا هيف مجاه يذلا تقولا سفن يفو

 ةحيبص («نجاه نبوكا ءانيم ىلإ دونجلاب ةلمحم ةيناملأ نفس ثالث ترحبأ امدنعو

 ..نييكرامنادلا لبق نم ةمواقم يأ قلت مل ليربأ نم عساتلا

 ءانثأ ةفيفط ةمواقم ىوس هجاوت ملو دودحلا ربع اًضيأ ةيناملألا تاوقلا تقفدتو

 ناملألا نيكرات ةمواقملا نع نييكرايلادلا فقوت تاعاسلا لالخخو ًالاش اهفحز
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 اًليتق رشع ةثالث ىوس عقي ملو ..دحاو موي لالخ اهنولتحيو مهدالب نوحاتجي

 ملستست ملو برحلا ةرتف ةليط كرامنادلاب ناملألا ظفتحاو ..نييكرانادلا نم مهعيمج

 .اهسفن ايناملأ رايهنا دعب الإ كانه مهتاوق

 رمملا يف اًريغص ايناملأ ًالوطسأ ةيناطيربلا ةيبرحلا نفسلا تمجاه «كيفران# ينو
 ريمدت مت ربمتبس نم رشع ثلاثلاو رشاعلا يف نيلصفنم نيموؤجه يفو ..يرحبلا

 .نيترمدم نويناطيربلا َدَقَفَو كانه ةدوجوملا رشعلا ةيناملألا تارمدملا عيمج ليطعتو

 يف تاوق نويناطيربلا لزنأ ربمتبس نم رشع نماشلاو رشع عبارلا نيبو

 ةيسنرفلاو ةيناطيربلا تاوقلا نأ عمو ..«كيفران» و «سناسلردنأ» و «سوسماناا
 الإ ددعلا ثيح نم ةقطنملا يف ةدوجوملا ةيناملألا تاوقلا قوفت تناك اههلازنإ مت يتلا

 ةدجاوتملا ةيناطيربلا ةيرحبلا نفس صقني اًضيأ ناك يذلا يوجلا ءاطغلل ترقتفا اهنأ

 دض تاراغ نش دقف اقوفتم ناك يناملألا وجا حالس نأ امبو ..جيورنلا لحاوس ةلابق

 ..ةلتاقملا ةيركسعلا تادحولا دضو دونجلا لقن نفسو ةيناطيربلا ةيبرحلا نفسلا

 نم ةرركتم تاراغل ضرعتت يجيورنلا شيجلا اياقب تناك الش اهرقهقت ءانثأو

 نم نيرشعلا لولحبو ..«ولسوأ» نم فحزت تناك يتلا ةيناملألا تاوقلا نمو وجلا

 نم نوشخي نويجيورنلا حبصأ نأ دعبو «رماه يلل» اوغلب دق ناملألا ناك ربمتبس

 مل يتلا ةديحولا ةيجيورنلا ةقطنملا «كيفران» هاجتاب اًموجه اوأدب دقف فافتلا ةكرح

 .ناملألا ةرطيس تحت نكت

 يرحبلا «كيفران» رم نأ الإ ناملألا لبق نم ةلتحم تلظ اهسفن ةنيدملا نأ عمو

 .ءافلحلا ةرطيس تحت تناك اهب ةطيحملا ةقطنملا مظعمو

 ةياهبن برقو ..«اسنرف» و ةضفخنملا دالبلا ناملألا مجاه ويام نم رشاعلا يفو

 نم لمعت يتلا ةيناطيربلا ةيرحبلا عطقلاو تادحولا ىلع متحملا نم حبصأ رهشلا
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 .اهدالب لحاوس برق ىرخأ ماهمب مايقلل دوعت نأ «كيفرانا

 نم تررحت يتلا ةيناملألا تادحولا مودقب رثكأف رثكأ ءافلحلل فقوملا مقافتو

 .«كيفران# هاجتاب المش تكرحتو بونجلا يف لاتقلا

 . .رباع راصتنا

 نأ الإ..ءافلحلا ديب اًريخأ ةنيدملا تطقس ويام نم نيرشعلاو نماشلا يفو

 نع ءالجلا عيرست لجأ نم مت هنأل نمثلا ظهابو رباع راصتنا درجم ناك اهطوقس

 .ةمواقملا يعالق رخآ ترابخا يلاتلا مؤيلا يفو ..وينوي نم نماثلا لولحب ..«جيورنلا»

 ..ةيو لا

 الإ ؟جيورنلا» وزغ لجأ نم تادادعتسالا اذختاو اًططخ اعضو نيبناجلا نأ عمو

 ةميزبب اًضيأ ببستو ةيناملألا ةطخلا قوفت ىلإ دوعي اك يناملألا موجهلا حاجن نأ

 ةيسنرفلا لاتقلا نيدايم يف ءافلحلا تاوق

 ..ةمواقملاو لالتحالا

 عاضخإ اًمح بلطتت «ابوروأ» يف ديدج ماظن ةماقإل ةيناملألا تاحومطلا تناك

 ةرمغ يف ةصاخ- ةيلمعلا هذه تناك ةيادبلا يفو ..ةوقلاب ةرواجملا دالبلاو بوعشلا

 نم ريبك ءزجو «ادنلوب» يف امأ ..قيقحتلا ةلهس ودبت -ةعيرسلا ةيناملألا تاراصتتنالا

 تلوحت نيعبرأو ةثالث ماع لولحب نكل مالستسالاب روعش داس دقف «ابوروأ» يبرغ

 ثيح ةفلتخ الاكشأ ةمواقملا هذه تذختاو ةيراضلا ةمواقملا نم ةلاح ىلإ ةلاح ا هذه

 لإ ةقرعلاب مايقلاو ةوعلا ريش نع جالا يل ةيلسا ةمواقملا نيب ام تحوارت

 ا مسي ري سلا

7/١ 



 ةروطسألاو .. بلعثلا .. ليمور

 ..اهترطيسل ةعضاخلا بوعشلاو تاموكحلا نم ايناملأ هعقوتت ام دايدزا ىلإ يناملألا

 اًضيأ كانه تناك دقف ةناهإ نم يبنجألا لالتحالا هيلع يوطني ام ىلإ ةفاضإلابف

 تارداصمو ةيفسعتلا تالاقتعالا ىتحو يداصتقالا لالغتسالاو ةرخسلا لامعأ

 .تاكلعملا

 داقتعالا ضوق تقولا سفن يف هنإف ءايتسالا رعاشم يذغي ناك عارصلا نأ امكو

 ةثالث ماع لالخ فعضي ذخأ يذلا داقتعالا وهو رهقت ال ةوق ايناملأ نأب يبعشلا

 اًضيأ ءافلحلا ماق دقف ةدعاصلا ةمواقملا تاكبش معد ىلإ ةفاضإلابو ..نيعبرأو

 يف سيساوجلا ءالؤه دعاسو ناملألا اهلتحي يتلا قطانملا ىلإ سيساوجلا بيرستب

 اًنواعت كلذب اونمضف ةفلتخملا سسجتلا تاكبشل ةعونتملا تاطاشنلا قيسنت

 :تايقبللا تارقو ةيركسلا تارقلا خيب ةلماش اًييتارتسا

 ةيسايسلا تدأ ثيح ناقلبلاو ةيقرشلا ةهبجلا ىلع اًدج اهم اًرود ةمواقملا تبعل دقو
 امدنع ءافلحلل ةيلاوملا تاعاجلا تطشن ايلاطيإ ينو ..ناكسلا ةيهارك ةراثإ ىلإ ةيزانلا

 .نيعبرأو ةثالث ماع يركسعلا لالتحالا تحت دالبلا يلاش ناملألا عضو

 ..ةمواقملا

 يف اًيسيئر اًرود ةمواقملا تاعامج تبعل ؛اكيجلب» و «ادنلوه» و «اسنرف» يف

 ..«يدنامرون» لل ءافلحلا وزغ ىلإ تداق يتلا تاريضحتلا

 عارصلا باوبأ حتفو روهتلا دح تلصو ةميزع ةمواقملا تاكبش وزغلا حنم دقو
 تبعل برحلل ةريخألا تاونسلا لالخو ..نييعويشلاو نييروجيدلا نيب ةطلسلا ىلع

 يفو..ةرطخ فورظ يف (ًئاد ذفنت اهتايلمع تناكو ..اًماه اًرود ةمواقملا تاعومجم

 .ناملألل مهتمواقم لالخ اولتق صخش فلأ نيسمخو ةئم نأب دقتعي اهدحو «اسنرفا

» ©» ©» 
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 . .يداهلا طيحملا برحو. .نوينابايلا

 ةئاثالث تقلطنا نيعبرأو دحاو ماع ربمسيد نم عباسلا نم ىلوألا تاعاسلا يف

 تغابم موجه مايقلل تارئاط تالماح تس نتم ىلع نم ةيناباي ةرئاط نوسمخو

 نم اًعبس رمد ذإ اقعاص موجه لا ناك «ربراه لريب» يف يكيرمألا لوطسألا ىلع

 اذه عم تنمازتو ..ضرألا ىلع ةمئاج يهو ةيكيرمأ ةرئاط يتئامو ةيناثلا جراوبلا

 | «اروفاغنيس» فصق مت ثيح ئداهلا طيحملا ءاحنأ لك يف ىرخأ تامجه موجلا

 ةريزج اًضيأ وزغلل تضرعت اى «دناليات» و «ويالملا» يف ةيناباي لازنإ تايلمع تمت
 . ةيكيرمألا «ماوبلا

 ..حايشجالا

 ايسآ يقرش بونج نوينابايلا.حاتجا مهبرح نم ىلوألا ةسمخلا رهشألا يف
 ريمسيد نم نيرشعلاو سماخلا فو ..هءادعأ تّلَش ةيلاعفو ةوقب يداملا ظيحلاو

 اويالملا» حايتجا مت دق ناك رياربف فصتنم لولحبو «جنوك جنوه» تملستسا

 ..«اروفاغنيس» ىلع ءاليتسالاو

 ..نيينابايلا ىلإ «نيبلفلا» «تيار نيو» لارنجلا ملس ويام نم سداسلا يفو

 يداملا طيحملاو ايسآ يقرش بونج ءاحنأ لك يف يبرغلا رامعتسالا تاوق توابتو

 .ةديدج ىربك ةوقك نابايلا ترهظو ..ينابايلا موجها ةوارضو ةأطو تحت

 نأ الإ ..نابايلل اياعر ينيبلف نويلم نيرشعو ةئام كانه حبصأ اهدحو نيبلفلا يفف

 نم ناتنثا تتلفأ دقف ..اًمامت ةيكيرمألا ةيرحبلا ةوقلا اومطح دق اونوكي مل نيينابايلا

 .(ملوح نم اهعيمجت مت ةيرحب ةوقل ةاون تلكشو ريمدتلا نم تارئاطلا تالماح

 فق
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 . .يكيرمألا شيجلا قوفت

 نيتيرحب نيتكرعم نويكيرمألا ضاخ نيعبرأو نينثا ماع ويامو ليربأ يفو

 يف مث «لاروألا» رحب يف مساح اًرود مهتارئاط تالماح امههيف تبعل نيتسيئر

 ..اهياقعأ ىلع ةقوفتملا ةينابايلا تاوقلا اوٌُدر ثيح «ياو ديم»

 ىلع اًحضاو اليلد تناكو ينابايلا عسوتلا حامج حبك ىلإ تدأ كراعملا هذهو

 نابايلا ةميزه ىلإ تاونس ثالث نم لقأ لالخ يدؤيسامم اكيرمأ ةوق دعصت

 ترمتسا ثيح («لاناك لاداوج» يف نويكيرمألا 0 سطسغأ نم عباسلا يف

 رئاسخلا نأ الإ اًمات اًرصن زرحي مل نيبناجلا نم اّيأ نأ عمو ..رهشأ ةتس كانه ةكرعملا

 .ىذأ دشأو ةحادف رثكأ تناك ةينابايلا

 مهباحسنا ءاج نيذلا نيينابايلا ةمواقم ةوارض نم نويكيرمألا مدص دقو

 ىلع نييكيرمألا ءاليتسا رفو دقو ..نييكيرمألل جرفلا ةباثمب ةريزجلا نم ئجافملا
 ةيرحبلا تاراصتنالا نم ةلسلسل قالطنا ةطقن نيعبرأو ةثالث ماع رياربف يف ةريزجلا

 ةمواقملا ىلع مهرارصإو نيينابايلا دانع نأب اوئجوف نييكيرمألا نكل ..اهب اوماق يتلا
 ..نابايلا نم اوبرتقا املك اًفنع رثكأ حبصي

 ةينابايلا تاوقلا نم املأ نوثالث لضف ؛انيرام» رزج ىدحإ «نابياس» ةريزج يف
 نيينايايلا نييندلا نم ءقآلا ةبناث ىقلاو اوملستسي نأ لع توم لا ىمح لادقلا

 .نييكيرمألل مالستسالا ىلع اًقرغ توملا نيلضفم رحبلا ىلإ مهسفنأب

 تالماح تضاخ نيبلفلا رحب يف ناوج ةريزج لحاس ةلابق نيعبرأو ةعبرأ ماع فو

 لوطسأ دض ةيوج تابرض امههنم دحاو لك نش ثيح ةتيم ةكرعم نييبناخلا تارئاط

 اوقحلأ دقف ةدعلاو ددعلا ثيح نم نيقوفتم نويكيرمألا ناك امل نكلو ..رخآلا فرطلا

 ق,ى”ى
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 .ةينابايلا تارئاطلا تالماح تديبأ ةمساح ةميزه نيينابايلاب

 ..ةريخأ ةيرض

 اياقب تماق نييراحتنالا نيرايطلا نم ةدعاسمبو «نيبلفلا» يف «يتيل» جيلخ يفو

 ةوقلل يئابن رامد ةباثمب ناك موجمهلا نكل ةريخأ ةبرض هيجوتب ينابايلا لوطسألا
 .ةينابايلا ةيرحبلا

 كلت «نوزيل» ةريزج ىلع نويكيرمألا لزن نيعبرأو ةسمخ ماع نم عساتلا يف

 ..«الينام» ةينيبلفلا ةمصاعلا اهيف عقت يتلاو نيبلفلا رزج ةلسلس يف ةيسيئرلا ةريزجلا

 نع ديزي ام نيينابايلل ناكو ..برحلا ةيابن ىتح ةرمتسم تلظ «نوزيل» ةكرعم نكل

 نيصحت ىلع اولمعو ةيئان ةيلبج قطانم يف مهتاوق اوزكر كانه يدنج نويلم عبر

 .ةيوق طاقنو ةمهم زكارم

 كلذب اولاحف «نوزيل» يف ةقهرم تاباصع برح ضوخ نيينابايلا فده ناك

 ةيكيرمألا ططنخلا نكل ..نابايلا وزغل ةيكيرمأ ةدعاقك ةريزجلا هذه لامعتسا نود

 مايقلا نكمي اهنمف ؛اوان يكأ»و «ايج ويأ» رزج ىلع ءاليتسالا يف زكرتت تناك

 .اهسفن ةيسيئرلا ةينابايلا رزجلا دض ةيرحبو ةيوج تايلمعب

 ةلواحم نيعبسو ةسمخ نويكيرمألا جاتحا «|ميج ويأ» ةريزج تاعافد فاعضإلو

 رمجلاو دامرلا نم رحب ىلإ ةريغصلا ةريزجلا ليوحت هلالخ مت عطقتملا فصقلا نم
 .ضرألا تن ةعينم تانيصق لغاد توتي قويئابابلا تاكو ,.قرتسللا

 . .موجهلا نوفناتسي ءافلحلا

 دق ءافلحلا ناك رهشلا ةياهن عمو ..ةيبرغلا ةهبجلا لوط ىلع ةمساح ةروصب ةيناملألا

 ,ىي6
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 اًمدقت لوألا يكيرمألا شيلا أدب سرام نم سماخلا يفو «نيارلا» رهن ىلإ اولصو

 رجن ىلع ةعقاولا ةميدقلا «نولوك» ةنيدم يف ةمدهملا عراوشلا لالخ نم اًرذح

 يكيرمألا شيجلا نم تادحو «نجامير» رسج ىلع تلوتسا نيموي دعبو «نيارلا»

 ىلإ «نيارلا» رهن ربع اًعيرس اًيسيئر اقيرط كلذ حتفو ناملألا تأجاف نأ دعب لوألا

 يف هماقأ يذلا رسجلا سأر ززعي لوألا يكيرمألا شيلا ناك انيبو ..اينالأ بلق

 دعبأ ةطقن ىلإ «نيارلا» رهن «يرموك دنوم» لارنجلا ةدايقب نويناطيربلا ربع «نجامير»

 .«لسوو) ةئيدم برق اّلاش

 ندملا نيبو مهنيب لئاح كانه دعي ملف ءافلحلا فلخ «نيارلا» رب حبصأ دقو امأ

 دنع ةيكيرمأ تادحو تقتلا ليربأ نم لوألا ينو «ايناملأ» يف ىربكلا ةيعانصلا

 يناملألا شيجلا نم ربكألا مسقلا ةرصاحمو ؛رورلا» ةقطنم قيوطت ةلمكم «داتشبنلا

 .ةيئاثلا ةعومجملا نم

 تاهبجلا عيمج ىلع مدقتلا يف ءافلحلا رمتسا ليربأ نم لوألا فصنلا لالخو

 ةشوشملا تالاصتالا اهتلقرع ذإ اًيموي فعضت ءافلحلا تاوقل ناملألا ةمواقم تناكو

 .ةريخذلاو دوقولا يف نمزملا صقنلاو

 . .ةيناملالا تاوقلا رخآ مالستسا

 ةقطنم يف ةرصاحملا ةيناملألا تاوقلا رخآ تملستسا ليربأ نم رشع نماثلا يفو

 ةقطنم ىلع ءاليتسالا ناكو ..يناملأ فلأ نيرشعو ةسمخو ةئاثالث رسأ متو «رورلا»

 لامعأ عيمج ةياهن ةيناثلا شيحل | ةعومجم ريمدتو ةيناملألا ةعانصلا بلق «رورلا»
 .ةيبرغلا ةهبحلا ىلع ةيقيقحلا ةيناملألا ةمواقملا

 'ءافلحلا أدب ةيقرشلا ةهبجلا ىلع ةريخألا ةسئايلا مهكراعمل ناملألا ؤيهت عمو

 اك
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 .. «رامسيف»و «كبول» «قيطلبلا» ندم هاجتاب الاش ..تاهاجتالا عيمج يف قالطنالاب

 ..ةتريلألا# ربع لإ اقرشو ..(اسمنلا» ىلإ «خنويمل ربع اًبونجو

 . .امور نولخدي ءافلحلا

 نود لتاقت ايلاطيإ يف ءافلحلا شويج تناك نيعبرأو ةعبرأ ماع عيبرو ءاتش لالخ

 نم ناملألا نكمت دقو «فاتسوك» طخ دنع ةيناملألا تانيصحتلا دض مدقت يأ قيقحت

 نود اهفصقو ؛ويزنأ» دنع («فاتسوك» طخ فلخ ءافلخحلا تاوق ةعيلط ءاوتحا

 كلذ رسكل ءافلحلا دوهج ترثعت دقو ..ةقالمعلا عفادملاو ةيداعلا ةيعفدملاب ةداوه

 .نييكيرمألاو نييناطيربلا ةداقلا نيب نواعتلا مدعل ةجيتن قوطلا

 . .«فاتسوك» طخ قارتخا

 يزيلجنإلا لاشراملا ايلاطيإ يف ءافلحلا تاوقل ماعلا دئاقلا أدب ويام يفو

 هل عباتلا يكيرمألا دئاقلا رمأو ..«فاتسوك» طخ ىلع اًيسيئر اًموجه «ردنازجلأ»

 طوطخ عطقيل «ويزنأ) دنع جوردلا ىلع لمعي نأب «كرالك» لارنجلا وهو

 طخ قارتخا نم «ردنازجلأ» تاوق تنكمت ويام فصتنم يفو..ةيناملالا باحسنالا

 لجعامم ةيجيتارتسالا اونيساك وتنوم» تاعفترم ىلع تلوتساو «فاتسوك#

 تاوق حلاصل فقوملا بلق ىلإ كلذ ىدأو امور يلامش ىلإ برطضم يناملأ باحسناب
 ةيناملألا تادحولل يدصتلاو مدقتلا نم اهنكمو «ويزنأ» يف ةرصاحملا ءافلحلا

 ةحسلاا

 ٌتلطايك اق رشال امور هاتاب لاش هتارق هوو رماوألا :كرذاك# لهابق دقو

 ..ايلاطيإ يف ناملألاب ةمساح ةميزه قاحلإ ةصرف كلذب عاضأو ..هنم

 باحسنالا رمتسا اتيب امور «كرالكا# تاوق تلخد ويلوي نم سماخلا فو

 ا/ا/
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 .دحأ هضرتعي نأ نود يزاوملا يناملألا

 ةلمحل ةغلاب ةيمهأ تاذ تناك امور ىلع ءاليتسالا ةيلمع نأ دعب ايف تبث دقو

 ْق ءافلحلا لول ةنيدملا ىلإ «كرالك» لوخد الت يذلا مويلا يفو..ايلاطيإ يف ءافلحلا

 ..عارصلا ةحاس يف اًيوناث اًيجيتارتسا اًعقوم لتحتل ايلاطيإ تعجارتو «يدنامرونا

 ةحاس ىلإ ايلاطيإ نم تادعملاو دونجلا ءافلحلا لقن ادعاصف ةظحللا هذه نمو

 موجه اهققح دق ناك يتلا بساكملا نع راظنألا لوح ام اسنرف يف برحلا

 .«فاتسوك» طخ ىلع ؛ردنازجلأ»

 امور يلامش ةديدج عقاوم يف اهتيبثتو ةيناملألا تادعملاو تاوقلا مظعم عمجت عمو

 .برحلا ةياهن ىتح ايلاطيإ يف دومصلا نم ناملألا نكمت

 ..نيملعلا ةكرعم

 نيب ١94557 يف ايبيل يف ةيردنكسإلا يبرغ نيملعلا ةنيدم يف نيملعلا ةكرعم ترج

 شيجلا نكمت ذإ ايناطيربو ءارحصلا بلعثب اهدعب ّبِقُل يذلا ليمور ةدايقب اينامل
 فحز فنقو نم يلارتسألا شيجلا نم ةعساتلا ةقرفلا ةدعاسمب نماثلا يناطيربلا

 شيجلا ةميزه نع رمثأ ًاداضم ًافحز نويناطيربلا أدب م147١ رياربف يفو..ليمور

 .ليمورل ةياهنلا ةيادب هنأب اًيخيرات فرعي ايف يناملألا

 ..نيبلفلا حايتجا

 ربراه لريب ىلع موجحلا نم مايأ ةعضب دعب ةرغ نيح ىلع نيبيليفلا رزجج تذخأ

 قرأ رهو .ءايسآ قرش بودنج لع موجها ةيادب ند ًايوج اقوقت ةؤيتايابلا ققسو
 لف رمألا لهببب ةقرد راس ف قرألا لعل تاب هيت ىلا تارتاشنلا ًاجلفن

 بايغ ببسب تيمم خف ىلإ نيبلفلا رزج برق عقاولا الينام جيلخ لوحتو ..نيينابايلا

>, 
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 الينام وحن اوهجتي نأ ..رحبلا و وجلا ةداس مه و نوينابايلا ررق دقل ..يوجلا ءاطغلا

 الينام ىلإ ةينابايلا تاوقلا تهجتا نييلاتلا نيعوبسألا ىدم ىلعو ..نيبلفلا ةمصاع

 .ةينيبيليفلا و ةيكريمألا شويجلا مجح فصن يزاوت ةمجاهملا ةينابايلا شويجلا تناكو

 لاهش ىلع ةلوهسب طوبه ا نم ةينابايلا ةيرحبلا لاجر نكمت يرحبلا مهقوفت عمو

 نككمت ٍةعرسب و ..ةيكريمألا تاوقلا ىلع مهترطيس اومكحأ و ..ةريزجلا بونج و
 رودقمب نكي ملو ..نييكريمألا دونجلا فالآ ةمجاهم نم يناباي يدنج فلأ ٠

 ..مهتدجنل ًائيش لعفت نأ ةدحتملا تايالولا

 يف يكريمألا ناريطلا لعفلاب اوديبي نأ ماعلا ةيادب يف نوينابايلا عاطتساو

 ةماحلا ةيرحبلا ةدعاقلا يف ةلئاه تابيرخت اوثدحي نأو ..نوزول ةريزج تاراطم

 يكريمألا لارنجلا رعش ..يوجلا ءاطغلا بايغب و م1447 رياني لوأ يفف ..كانه

 ثيح باحسنالاب هرارق ذختاف ىودج الب ناك الينام نع عافدلا نأ رثرآ كام

 يأ اهنم ريسي ءزج الإ نوزول ةريبكلا ةريزجلا مظعم ىلع ةينابايلا تاوقلا ترطيس

 .اهيلإ عوجرلا ىلإ نويكريمألا مغرأ يتلا ناتاب ةريزج هبش

 , 82111 م2م8 , ةيرحبلا نابابكلب ةكرعم

 هذه سبيليسو ..اواج ..ةرطموس ..وينروب رزج ىلع مهموجه نوينابايلا أدب

 اوماقو ..ايزيلام و ةروفاغنس نم برقلاب كيفيسابلا بونج يف ةدوجوم رزجلا

 وينروب يتريزج نم لك ىلإ دحاو ٍتقو يفو ةجودزم ةبرض هيجوتب
 امن ..ةلماك ةتغابم نيينابايلا نييلظملا لازنإب ءافلحلا تايماح تتغوبو..سبيليسو

 يف تامواقملا ةفاك اولازأ و ..ةعرسب رزجلا لالتحا ىلع نيينابايلا نييلظملا دعاس

 .رزجلا

 رخآلا دعب ًادحاو طوقسلا و ىعادتلا يف ةيجذومنلا ءافلحلا تاعافد تذخأ و

 ,ى
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 .نييلظملل ةيوقلا تابرضلا مامأ و ةيئامربلا تاوقلا دشح مامأ

 نابابكلب ءانيم نم برقلاب ةيرحب ةكرعم ترج م75/١/19147 و 77 يفو

 ةينابايلا تادادمإلا برضل كلذ و ةيرحب ةكرعم فيلحلا لوطسألا ضاخ ثيح

 الإ ينابايلا لوطسألا يف رئاسخلا ضعب قاحلإ ءافلحلا عاطتسا و ..ءانيملا ىلإ ةهجتملا

 .نفسلا يف ةلئامم رئاسخل ًاضيأ اوضرعت ءافلحلا نأ

 نم ةلسلس لالخ و سرام رهش ةيادب ىتح م191147 7/7 /717 نم ةرتفلا يفو

 تادارط ” و..ةلاوج نفس ه ةينابايلا ةيرحبلا تقرغأ ..مايأ ةثالث ترمتسا كراعملا

 لاريمألا هدوقي ةيدنلوه و ةيكريمأ و ةيزيلجنإ ةيبرح نفس ىلع يوتحي برس نم
 هاردأ اهدنعو ..ًادحاو ًادارط نيابايلا رئاسغ تغلب انيي ..نامرود ىدانلوملا

 . ينابايلا دراملا مامأ فوقولا ىلع ًارداق ءيش دعي مل هنأ عيمجلا

 : ( ]2072562 ) ةيرحبلا اواج رحب ةكرعم

 يف «اواج» ةريزج يهو ةماه ةريزج قوف مهدوهج نوينابايلا زكر رياربف رهش يف

 قيضم دنع رمت يه و نيينابايلا لفاوق ىدحإ تبيصأ دق و ..ايسآ قرش بونج

 دض اهتضاخ نابابكلب ةكرعم ببسب رئاسخلا ضعبب ..ةريزجلا ىلإ ةهجتم راساكام

 . رياني رهش نم 70 و 77 يموي ةيكريمأ تادارط

 ( يلجنال ) ةيكريمألا تارئاطلا ةلماح مهتافذاق تقرغأ نأب نوينابايلا در دق و

 ةكرعملا تغلب رياربف رهش ةيامن يف و ..ةريزجلا ىلإ ةدراطم تارئاط لقنت تناك يتلا

 .اواج رحب يف ةجرحلا اهتلحرم

 : ( 221221 ) ناثاب ةكرعم

 نيبيليفلا يف ناتاب ةريزج هبش نع ًاريرم ًاعافد رثرآ كام ىكريمألا لارنجلا داق

 و
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 ةيونعم حورب عتمتت ةيكريمألا تاوقلا تناك ..ةيكريمألا تاوقلا اهيف تدشح يتلا

 ناناي نكت لو ةدجق ىآ لاسرإ نكي "ل لأب اوس رثزآ هلام مالعإ يع هنآ 90] ..ةيلاع

 .رهش ةنوؤم نم رثكأ كلتم

 ميظنتل ..ايلارتسا ىلإ رثرآ كام لارنجلا لسرأ م147١ ماع سرام رهش يف و

 يف ةينابايلا تاوقلا ىلع قاطنلا عساو موجهل طيطختلا فدهب ةيكريمألا تادحولا

 .لبقتسلا

 ..نؤملا يف داح صقن نم مغرلا ىلع و ..هناكم يف ًادماص ينيبيليفلا شيجلا يقبو

 امأ و ..تازيزعتلا لوصو راظتناب ..مهعقاوم ىلع ظافحلا نم نوينيبيليفلا نكم

 ..مهتاعقوت لك تقاف ةدمل ..لوطأ ةدمل و ةبوعصب اولتاق دقف نوينابايلا

 ىلإ عجارتلا ريغ لئاهلا حايتجالا اذه مامأ ةينيبيليفلا و ةيكريمألا تاوقلا دجت ملو

 كلذب و ..ةرخؤملا ىوق اهضوخت ةسئاي كراعمب عجارتلا اذه ةيطغت نيلواحم ءارولا

 .ةيرخصلا ناتاب ةباغ غلبت نأ تاوقلا كلت تعاطتسا

 امهو ..روديجيروك و ناتاب يف ةعجارتملا ةينيبيليفلا و ةيكريمألا تاوقلا تدمصو

 .نيينابايلا نم رحبلا يف يتأي وزغ يأ مامأ ةريزجلا هبش ةياحل ًاصيصخخ ناتينبم ناتعلق

 ..ادج ةعساو ةهبح لع # فشلا ءاقلخلا تادحر نبي ةرئاست ةريئايايلا ناكو

 نوكشتي و ..باحسلالا قرط لع هودسلا نوميقيو ..اهتهعدجأ لوح نوقعليو

 .اهنولتحي يتلا عقاوملا يف دانعب

 ..قرأم يف ءافلحلا

 ..تتشتلاو قزمتلا نم ديزملل ةضرع موي دعب اموي مهسفنأ نودجي ءافلحلا دجو

 .ةيئاوتسالا كراعملل ةكهنملا طورشلا نمض رئاسنلا مهتفعضأ دقو



 ةروطسألاو .. بلعثلا .. ليمور

 نشل تازيزعتلا فالآ عم ةيعفدم ةعطق يتئام نوينابايلا عمج ءانثألا كلت يف

 .نيزحلا ةعمجلا موي موجحلا ءدبب ةراشإلا تيطعأو ..يئاهن موجه

 ةيكريمألا عافدلا عقاوم تأدب ..نيلماك نيرهش لاوط نيينابايلا دص دعبو

 .ةيئاوتسالا ضارمألاو ةعاجملا تشفتو ..ىشالتت ناتاب ةريزج هبش يف ةينيبيليفلاو

 ..نؤملا ناصقن و تاوقلا هذهب تلزن يتلا ةريبكلا رئاسخلاف دومصلا لطي ملو

 .هتمطح دق ..اهريغ و ةحلسألاو تادجنلا ىلع لوصحلا ةلاحتسا و ..ضرملاو

 . .ةيكريمألا تاوقلا دئاق مالستسا

 ةاتاب ةريزج دبش قةيكرسألا تاوقلا دئاق ماسلا 1547 ليربإ نم عيمابلا و

 ةريسم يف ةكراشملا ىلع اوريجأو . شياب و ضريمأ 4+ مق ةيأو نيئابابلل

 ىلإ يدؤي ًارمأ طابضلا رسأ ناك ًايخيراتو ..يدنج فالآ ةرشع اهلالخ يفوت ةتيمن

 ةعقر عاستاو برحملا ةعيبط نإف ..ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لولح عم نكل و ..يزخلا

 .رسألا يف اوعققي نأ نكمي دونجلا فرشأ نأ كاردإ ىلإ ىدأ ..تاوقلا مدقت و لاتقلا

 حبصأو ..ةوسقلا و ةعاربلاب اوزيمت دق نيينابايلا نأ نويبرحلا نوبقارملا نلعأ دق و

 ءافلحلل ةناهإةباثمب ..ىرسألا ىلإ ةهجوملا ةوسقلا و تاءادتعالا و بيرختلا

 . ديدشلا مهبضغل ًاردصمو

 دقف ..0110111312 '''ةيندملا موهفم صيلقت ىلإ ةيناثلا ةيملاعلا برحلا مايق ىدأ امك

 يف قلايفو دونجك كراعملا ضوخ يف نيندملا مادختساب ةكراشملا دالبلا تماق

 تدأ ..نييندملا نم اوناك اولتق نيذلا ّيثلث نأ ريراقتلا ريشت مك ..برخلا تاحاس

 تالاجملا نم ريثكلا يف ظوحلم مدقتو طاشن دوجو ىلإ ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 )١( ةراضحلا يأ .
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 يف اهعيمج ترخس يتلاو ةيملعلا تاردقلا ديعص ىلع ىتحو ةيعانصلاو ةيداصتقالا

 تاباسحب يكيرمأ رالود نويليرت ب برحلل ةيلاملا ةفلكلا تردقو ..برحلا ةمدخ
 رصتناو ..حاورألاو فيلاكتلا ثيح نم برح ىلغأ اهلعج كلذو ١1144.. ماع

 داحتالاو ةدحتملا تايالولا تماق كلذل ..ةجيتنكو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف ءافلخلا

 برحلاب ىمسي ام مايق ىلإ دعب ايف كلذ ىدأو ملاعلا يف نيتوق ربكأ ليكشتب يتايفوسلا
 .اماع 40 ىلإ تدتما يتلاو |مهنيب ةدرابلا

 نم اًريثك ءافلحلا برتقا ١1465 ماع 71 ليربأ يف ابوروأ يف برحلا ءاهتناب

 ناك يذلا و ..نييلاطيإلا نيبراحملا لبق نم ينيلوسوم ىلع ضبقلا مت و ..ناليم

 وجلل ةداضملا ةدحولا عم ايناملأ ىلإ رفسلا مث ارسيوس ىلإ ايلاطيإ نم برحلا لواحي

 هعم نيرخآلا نييشافلا ضعب و ينيلوسوم لاقتعا مت ..7/ ليربأ يفو ..ةيناملألا

 .كانه همادعإ متيل وجند ىلإ هذخأ متو

 تومب رلته فرع امدنعو ..دوقولل ةطحم مامأ اهقيلعت مت و مهثئج تذخأ مث

 مغرلاب ..نيلرب يف يقب كلذ عم ..برحلا ةياهن يه هذه هنأ اًريخأ عنتقا ..ينيلوسوم

 هتقيشع عم رلته فلودأ ماق ةياهنلا يفو ..ةنيدملل ةيتايفوسلا تاوقلا راصح نم

 لاريمدألا ايلوم ..هئجلم لخاد راحتنالاب نوارب افيإ هتجوز دعب |هيف تحبصأ يتلا

 مكح تحت تيقب ايناملأ نكل و ..ايناملأل راشتسمك ..هتيصو لالخ نم زتنود لراك

 ماع 4 ويام يف طورشم ريغ مالستسا نالعإب ماق ىتح طقف مايأ ةعبسل زتنود
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