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 داوع فيصان :ريرحتلا سيئر
 [6لوعاغس و عاعأب طا مك] ]1 مال م1

 رفعج وبا لين :ريرحتلا ريدم
 لز"ءعامررر» لعاو 60د عاتورب ظةلوطأل 42501 ]خ41 خل

 ريرحالا ةرساانم
 عضخي نا زوجي ال ةيموقلا ةيضقلا عم لماعتلا

 .ةريغصلا ةيسايسلا تاباسحلل الو .حلاصملل
 نا زوجي ال نيطسلف  ةيزكرملا ةيضقلا عم لماعتلاو
 وأ رطقلا اذه ىلع لماعتلا اذه ةدئاف ةيدودرمب ساقب

 نم ةدضقلا هذه ىرُت نا زوجي الو ' ميظنتلا وأ ماظنلا

 .ةدحاو نيعب اهيلا رظنُم نأ 3و «قدض ةردإ «مرخ»

 نييمذقتلاو نيدموقلاو نيينظولا ينعب :مالكلا اذه

 لاقي الو :ناسنالاو نطولا ةيضق ي ةحلصم مهل نيذلا
 ال هنأل :هئالشا ىلع نورتشيو نوعيبي نيذلل عبطلاب
 يف فارحنإ وا ,ريصقت درجم ىلع نئاخ مولت نا لقعُي
 .فيرحت وا ةرظنلا

 نم هانظحال ام وه :مالكلا اذه لوقل انعفدي يذلا

 ةينيطسلفلا ةيئادفلا ةيلمعلا ىلع يمالعا ميتعت

 يتلاو ,بيبأ لت ءىطاوش ىلع ا يتلا ةريبكلا

 - هفدهتست امو اهتماخضب  تزهل حاجنلا اهل رَدُق ول
 برغلا عضو و برقا مصضاوع مظعم ناكو ,ملاعلا

 ةيلمعلا تلبقتسا امنيب هيلع تقفتا دق قرشلاو
 ينانبللا ءبونجلا سورع» اهب تماق يتلا ةيلوطبلا
 .ةيمالعا ةيطغتو رابكا نم هقحتست امب ىلديحم ءانس

 :وه ؛بارغتساب هسفن حرطي يذلا لاؤسلا
 ةيلمع نم .سمالاب كرحت يذلا هسفن مالعالا نِيأ

 تناك موي اهمجحب لصحي مل يتلا بيبآ لت.يف مويلا
 ؟اهجوأا يف ةروثلا

 ةيضقلا ىلا همظعم رظنب اذاملو ..مودلا وه نبأ
 يآلو ..طقف ةدحاو نيعب دحاؤلا فدهلاو ةدحاولا
 ؟نم ةمدخلو ..فده

 نيفقثملل .نييمدقتلاو نييموقلل لاقي مالكلا اذه
 .برعلا نييمالعالاو

 مهيف عبطلاب ديفي دعي ملف .ةيضقلا اوعاب نيذلا اما
 ان! مالك يا
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 ًادغ ثدحب دقامو .يضاملا عوبسالا يف اديصو توريب يف ثدح ام
 ,ةينانبللا قطاتملاو ندملا نم امهريغ يف وأ امهينف ءدغ هدو

 ,ةيمادلا نانيل ثادحا هفقوتست مدل نم فقوتسد نأ يرحا

 . .ةيضاملا رشعلا تاونسلا لاوط ةلوقعماللا
 سيل ؛ ثادحألا كلت مهفقوتست نا اعيمج برعلا نم بولطم ,معف

 لب ,بسح كاذوا «مدغزلا» اذه ةنادا لجأ نمالو ,طقف اهتعاشب بيسب

 ءودهلل يقي دق ناك نإ - ةيعوضومو ةئداه ةعجارم ءارجإ لجأ نم

 حطس ىلع افط امل ام نيريثكلا لوقعو سوفن يف ناكم ةيعوضوملاو
 ,ةيبهذملاو .ةيفئاطلا تافآ نم ةريخألا تاونسلا يف ةيبرعلا ةحاسلا
 اهتادرفم ىف ىفانتت ةيسايس فادهأو برآم قيقحتل نيدلا لالغتساو

 .ةيوامسلا نايدالا اهلمحت يتلا ةليبنلا يناعملا عم اهتلصحمو ' 7
 ناك اّنأ ,.ةيبرعلا ريهامجلا اهيل 8 يتلا يملا عم ضراعتتو

 - ةعمتحما :

 .ةيفئاطلا ةطفاملا تحت ,ةياددلا ن ننم ,ةينانبللا .ةاساملا تلعّتفا دقل

 ةيتانعب ًاآسؤوردم ًارايتخا .ةاساملا كلتل آحرسم نانبل رايتخا ناكو

 ةاسأاملا فقول عراسن مل ٠ ءانتيبلاغ يف ءاننأ بيرغلاو .ةقدب ادوسحمو .

 بص ىلا اذه نوريثكلا دمع و ٠ ,'يجرفنم انفقو لب ةدحرسملا لاشفإو

 ةلفاح ةمجاهم ىلع ةينانبللا يئاتكلا تمدقا .نيح - توريب ف 15106

 ةئاثمب ناك  ابئادف نيرشع نم رثكا تلتقو نيينيطسلفلا نييئادفلل

 . عبط .باتك يف روشنم ينويهص ططخم ذيفنت يف ءدبلل رفصلا ةعاس :

 نم 0 ىلا :ناننط ًاعادسنف ٠ :ءينرعلا نطولا ميسقتل «تارم ةدع

 .ةيبهذملاو ةيفئاطلا تاليودلا

 نمو .برعلا نيفقثملا نم ىمظعلا ةيبلاغلا نا .كلذ نم برغألاو'

 ملو .نيتماص اولظ ,ةيبرعلا ةيمدقتلاو ةينطولا ىوقلاو بازحالا ةداق

 مهنم نيديدعلا نا لب .ططخملا حاضتاو ثادحألا دعاصت مهكرحد

 اوفاسناو ينويهصلا ودعلا تاططخم نع هوارلال د

 تناك يتلا ةحضاولا تارشؤملا مغر ٠ .نانبل ةاسأم ةيادبرثإ تمظاعتو

 رحب يف ةقطنملا قارغا ىلا اهلمجم يف ريشت

 ْق اهحئاتنب بصب ةارحلاو ,ةيبهذملاو .ةينيدلا تاعارصلا نم

 .ينويدهصلا ططخملا

 يأ .انتاءارق هب تحمس ام ردقب مهنم يأ نع ردص هنا ملعن ملامك .

 رىصم يف ترهظ يتلا ةفرطتملا ةينيدلا تاكرحلل يعوضوم مييقت وأ دقن
 رع ءاهراطقا ةدحوو :ةيبرعلا ةمالا ريصم ىلع هلك كلذ ريثأتو .اهريغو

 ام مغر هسفن يبرعلا عقاولا ىلع لب ...يموقلا لاضنلا لبقتسمو ٠ ,لقألا
 .تافاو ضارمأ نم هيف

 عالدنال ًارّردم نانبل يف ةينيطسلفلا ةمواقملا دوحو ْدْخَتا املذمو

 ىلا ةمواقملا هذه ةدوعب عرذتلا نإف :1400 ماعلا يف ةيفئاطلا برحلا .
 ءانبأ نيب هيف ييصلملا درحلا عالدنال ادراك هد ذختب :توريب ١

  لوغلا اده مقل
 ماظنلا وه .دحاو نيتلاحلا الك ف يبرعلا باّرعلاو .ةدحاولا ةفئاطلا

 قش 2 مثالا
 ينودهصلا نايكلا رود نم ربكا ةاساملا هذه يف قشمد ا نإ

 ةرسالا ىلا يمتندف وه امأ ,فورعمو فوشكم ودع ريخألاف .رطخأو

 غفانمو فادهال هعجشيو هيلع رتستي نم اهيف دجيو .ةيبرعلا
 ْ .ةصيخر

 نم نييحيسملا ةيامح ةجحب ١91 ماعلا يف ناندل هتاوق تلخد دقل

 امك .فرعي وهو .ةينانبللا ةينطولا ةكرحلاو ةينيطسلفلا ةمواقملا
 نأ ءلوخدلا اذهل انموق ءاطغ هوطعا نيذلا هيف نمي هلك ملاعلا فرعي

 نييحيسملا ريغو نييحيسملا نيب ًابرح نكي مل كاذنيح نانبل يف ىرج ام
 نايكلاب اهطيرت .ةنيعم ةيسايس ةئف اهتلعتفا ةكرعم تناك امناو .
 .يروسلا ماظنلل ةبسنلاب ًاديج ةفورعم تناك تاقالع .ينويهصلا

 مث .اهتيامحل قشمد ماظن لخدت ةهيزهلا ىلع ةئفلا هذه تكشوا امدنعو .
 ج ورخلا ىلع ةينيطسلفلا ةمواقملا تريجأو .ةينويهصلا تاوقلا تلخد

 :ًايتاذ اهنم رداد ْنَم الإ :ماظنلا اذه تاوق لخدتت نا نود ؛ءنانبل نم
 يتلا ,ةينيطسلفلا ةمواقملاو نانمل ةيامحو ينويهصلا موجهلا دصل

 لاغف لكشب هدعاست نأ :نانيل يف اهتازواجت نع ليق امهم تعاطتسا
 نأ دعبو .هبف ةيسهذملا تاب اصلا مجلو هتدحو ةنانص ىلع مساحو

 يف قلطملا ديسلا حبصاو .همامتا نع ينويهصلا وزغلا زجع ام لمكأ

 عرزيو ؛نانبل ءالشأ نم ىقبت ام سرتفيل يبهذملا لوغلا قلطا .نانبل
 ..ةدحاولا ةفئاطلاو .دحاولا بعشلا ءانبأ سوفن يف داقحألا

 نابكلل مدقت ةيده ربكا ناك , ارخؤم اديصو توريب يف ىرج ام نإ
 نم ًاءزج هلالتحاو نانبلل هوؤزغ زجع ام هل ققح هنأل .ينودهصلا

 باّرع نأ ةيدهلا هذه «ةميق» نم فعاضب اممو .هقيقحت نع هيضارأ

 فاشكنا مغر ينيمخ ةكرح ىلع نهاري لازام .نانبل يف يبهذملا عارصلا

 عاونا ةفاك اهل امدقمءاهضرحيو .اهنع عيمجلا ضاضفناو اهتقيقح

 تاططخملا 2 يقتلت يتلا ودا اهتاططخم ةلصاومل,معدلا

 . 2 .اهيف بصتو ةينودهصلا

 تاعارصلا باّرع ءرثأم» ددعت نأ ةملكلا هذه ىف دصقن مل اننإ

 اننكلو !ةددعتمو ةريثك يهف .يبرعلا نطولا يف ةيبهذملاو ةيفث ةيفئاطلا

 ةيفئاطلا بورخلا لسلسم يف ةحضاولا تامالعلا ضعب عضن نا اندرأ

 دق نم مامأ .يبرعلا نطولا ددهتو :نانبل اهدهش يتلا ةييهذملاو

 راد ام مهف يف مهدعاست اهلع ٠ ءاديصو توريب يف ىرج ام مهفقوتسي

 لوغلا اذه داعبال هولعفي نا مهيلع يغبني امب نوموقيف :مهلوح روديو
 .نيدلا مساب يبرعلا دوجولا ددهتي يذلا

 نوفقثملا مه ءاشيار 3 ,.ةيلووؤسملا هذه مهبلع عقت نم لوآو

 نيب ةليصالاو ةيقيقحلا ةقالعلا نومهفي نيذلا كتلوأو .نويموقلا
 [].ةيورغلاو مالسألا

 نرحتلا سين)
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 نطنشاو طورشل ضفارلا اهفقوم مغر

 :> ..ةوطخ فارتعالا :يفروم نيدعاسملا ءاقل :داهج وبا

 ةمظنملاب فارتعالل لهارم سالت نم
 يواميرلا دهف نم نامع

 ةينيطسلفلا  ةيندرالا تاقالغلا نا ودبي
 ءارج .رتوتلل اميرو .روتقلل ةحشرم تناب دق كب

 دذفو هلمح يذلاو .ًايندرا عقونملا ريغ درلا|

 يعافرلا ديز ىلا دادغب نم امداق نامع لصو ينيطسلف
 .يضاملا نينثالا موي ؛ندرالا ءارزو سيئر

 يعافرلا هفصو يذلا درلا اذه ىلع بترت دقو
 ءاغلا .ءاهتامدقم عم قفتت ال ةجيتن» هناب ابضاغ
 دراشتير اهب موقي نا اررقم ناك ينلا ةيناثلا ةرايزلا
 «نامع ىلا طيسوالا قرشلل يكريمالا ثوعمبملا :قروم

 ةدحتملا تايالولا نيب ينلعو يمسر لاصتا لوا ءارجال

 ينيطسلفلا درلا ءاج ول اميف :ريرحتلا ةمظنمو
 تارايخلاو ؛ةيكريمالا تاحورطلا عم ابواجتم
 رسايل اهمدق نا يعافرلا سيئرلل قبس يتلا .ةيندرالا
 .نامعل ةريخالا هترايز ىدل تافرع

 ينعي درلا نا» :ينيطسلفلا نفولل لاق يعافرلا

 اننيب تاقالعلا يف ةديدج ةلحرم ةيادبو :ةلحرم ةياهن
 قيسنتلا نم ًاراوشم يضاملا يف انيشم دقلو ؛مكنييو .

 هذه هيلع جورخلاو هرييغت نوديرت مكنا ودبي يذلا
 .«مايألا

 نيصغلا ديواجأ نم فلؤملا ينيطسلفلا دفولا

 غلبا يذلاو ؛ىيحيلا قازرلا دبعو نسحلا يناهو
 نم جرخ .ريرحتلا ةمظنم در ندرالا ءارزو سيئر
 فوس ندرالا نا هادؤم يلوا عابطناب يعافرلا ةلباقم
 ىلع ةيروس عم هتاقالع نيسحت لجا نم ىناوتي نل
 لوبقملا ريغ اهدر ناو اصوصخ .ةمظنملا باسح
 موقت يذلا ؛يعافرلا ةمهم لهس دق ًايئدرأ

 ىتح ,ةيروس عم براقتلا ىلع ةيسايسلا هتيجيتارتسا
 .ردرحتلا ةمظنم عم دعايبتلا ىلا كلذ ىدا ول

 !«هعم فالخلل ينعفدي»

 نم نامع ىلا هتدوع ًارظتنُم ناك يذلا «ءرامع وبأ»

 عقوتملا نم سيلو .ةيندرالا ةمصاعلا لصي مل ,دادغب
 در هيلع نوكي فوس امب هملعل كلذو ءابيرق اهروزي نا
 يف ةمظنملا هتذختا يذلا رارقلا ىلع يندرالا لعفلا

 - 1. م17 خ1: ىحطزلات مهفتنإات 5

 هعضو دق ناك يعافرلا سيئرلا ناو اصوصخ .دادغب

 ,نامغل ةريخالا هترايز يف ةددحم ةثالث تارايخ ماما
 ىلا هب عفدو ؛رامع وبأ١ هيلا حتري مل امالك هعمساو

 ةلباقم نم ًايدضاغ جرخ امدنع هيراشتسم دحال لوقلا

 ديدجلا ندرالا ءارزو سيئر نأ: : يعافرلا سيئرلا
 ينرفتسي وهو .هعم فالتخالا ىلا اعفد ينعفدي

 هئابحا ىلا هربعي أرسج ندرالا عم يتعيطق نم لعجيل
 .«نييروسلا

 ىلا راشا نم لوأ تناك يتلا «ةيبرعلا ةعيلطلا»
 ,تافرع ماما ندرالا اهعضو يتلا ةثالثلا تارايخلا
 ,رسيرحتلا ةمظنم هتدمتعا يذلا عبارلا رايخلا ىلاو
 ناك يلع نسح لامك رصم ءاررو سيئر نا أددجم تملع
 لعفلا در ةدح فيفخت ندرالل هترايز ىدل لواح دق
 نم ءاجر لمح دقو ,ينيطسلفلا باوجلا ىلع يندرالا
 ىتح صوصخلا اذهب نيسح كلملا ىلا يرصملا سئرلا

 نكمي ىتحو .ةمظنملاو ندرالا نيب تافالخلا مقافتن ال

 ةكرحل ةيزكرملا ةنجللا ىلع اددجم رطيسي نا تافرعل
 رظنلا ةهجو ديياتل ليمي اهمظعم تاب يتلا ,حتف
 . «نامع قافتا طاقسا» ب ةيدانملا

 ءارزولا سيئرل اوحملا نييندرالا نيلوؤسملا نا ريغ

 لاح يف رصم فقوم فرعي نا ديري ندرالا نا يرصملا
 .نامع قافتا ءاغلاو ءينيطسلف يندرا فالخ بوشن

 رادقالا تناك نا :نولءاستب نامع يف نويقارملا

 ةمزاللا تارربملا يعافرلا سيئرلل تمدق دق اهدحو
 تمجحا نا دعب :ةيروس عم يندرالا براقتلا عيرستل
 دعب نامع قافتا ذيفنت ةرشابم نع ةينيطسلفلا ةدايقلا
 ثوعبملا ماما ندرالا رهظا امم .دادغب يف اهعامتجا

 هنا أ ,اهيلع امدقنتم سمدلو ةمظنملل مسادك يكريمالا

 ماما ةمظنملا هعضوب ىخنملا اذه ىلا رومألاب عفد

 .ّرم اهلك ,ةددحم تارايخ

 عم ةيندرالا تاقالعلا روتف نا .كش نم سلو

 تروه دن يتلا قشمد نم باحرتلا ىقلب فوس ةمظنملا

 ,ينيطسلفلا  يندرالا فلاحتلا ءارج ندرالاب اهتاقالع
 سيئر اهفظوي ةحجان ةقرو نوكيس رونفلا اذه نا امك
 هداجتالا ةرورضيب نياسح كلملا عانقال يندرالا ءارزولا

 لك ىلع بعلي» يذلا تافرعب مازتلالا لدب ةيروس وحن

 ةيزكرملا هتنجل ءاضعا ىلع راودالا عرويو :لابحلا
 امك :ةضقانتملا تاحيرصتلا مهتنسلا ىلع قصليو
 .يعافرلا سيئرلا هفصو

 جردتملا راوحلاو ةمظنملاو اكردما

 نا «ةيبرعلا ةعيلطلا» تملع رخآلا ديعصلا ىلع
 عمتجا مايا (") نامع ىف فلخت يذلا يفروم دعاسم
 ةطخلل ءانب أريس ريزرو لا يدعاسم نم ناذثاب

 عم يجيردتلا لماعتلاب ةلئاقلا :ةديدجلا ةبكريمالا

 .ريرحتلا ةمظنم

 دق ةيكرنمالا ةرادالا نا «ةيبرعلا ةعدلطلا» تملعو

 ةمظنمب فارتعالل لحارم ثالث نم ةطخ تدمتعا
 يلشممل حامسلاب ىلوالا ةلحرملا يضقت ثيح .ريرحتلا
 سلجملا نم ءاضعأب عامتجالاب ةيكريمالا ةيجراخلا
 ةطخلا هذه ةرشايم ترجح دقو .يديطسلفلا ينطولا

 ةيكريمالا ةرافسلا يف يناثلا ريتركسلا عمتجا ثيح
 ينطولا سلجملا ءاضعا نم ددع ىلا نامعب
 ىلع ءانب ةيندرالا ةحاسلا ىلع نيدجاوتملا ينيطسلفلا

 .هيلطو هتبغر

 ىلعا تايوتسم عامتجاب يضقتف ةيناثلا ةلحرملا اما
 يزكرملا سلحجملا نم ءايضعا عس ةئكريمالا ةرادالا نم

 يناثلا فصلا تادايقو نيراشتسملا نم ددعو ةمظنملل

 .ةمظنملا يف

 نيدكرنما نيلوؤسم عامتجا مند ةثلاثلا ةلحرملا يفو

 ,«؛حنتف» ةكرحل ةيزكرملا ةنجللا نم ءابضعا عم رابك

 كلذ قيسن نا ىلع :ةمظنملل ةيذيفنتلا ةنفجللاو

 ./8 مقرو 517 مقر نيرارقلاب ةمظنملا فارتعا

 نا ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» تملع .رخآلا بناجلا نم
 ينيطسلف  يندرا دفو لابقنسا تضفر دق وكسوم
 ىلع :؛هلدكشت اررق دق ةمظنملاو ندرالا ناك ؛كرتشم

 ىرسبكلا لودلا مصاوع ةرايزل ,نامع قافتا ةدعاق
 .نمالا سلجم يف ةيوضعلا ةمئادلا

 ةيجراخ ريزو ةرايزب اهبيحرت نع وكسوم تربعو
 ةمظنمل ةيسايسلا ةرئادلا سيئر ةرايزو .ندرالا
 نم قثبني دحوم دفوك سيلو ,ةدح ىلع لك ريرحتلا
 [00.انلع وكسوم هتنادا يذلا نامع قافتا
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 !مدلا يف قرغيو .. عيضي نانبل
 ,يدودحلا طيرشلا» ىلا توريب نم

 رمخلا طوطخلا ىلا ةدوعلا
 الأ لاو . , قشم د نسا ! مسا

 اا سس جس سا جحا نا وجت جا اج منا ا سلام ا اجد جسام نان منا ا اطال وطال

 نلعا 1185 ناسين 7١ ىف عقاولا دحألا موي

 يف ررقت هنا ةينويهصلا ةموكحلا مساب قطانلا
 لوا موي ديدحت ربخألا ةموكحلا عامتجا |[ ان
 تايلمعب ءدبلل ايئدبم ادعوم لبقملا ناريزح
 .نانبل نم ؛ةيليئارسالا» تاوقلل ةيئاهنلا باحسنالا

 نا ينويهصلا قطانلا نلعا هتاذ حيرصتلا يفو

 يضارألا يف ةينما ةقطنم ءاشنا» ىلع تقفاو ةموكحلا

 .«دودحلا لوط ىلع ةينانبللا
 هسفن عضو دق نادك ينويهصلا ودعلا نا مغرو

 هنالعا نذنم باحسنالا ءاوحا يف نانبل لخاد هتاوقو

 ثالث ذفن نا دعبو .لحارم ىلع باحسنالا ةطخل
 ةمصاعلا يف نيبقارملا نا ريغ .,ةطخلا هذه نم لحارم
 ءاج ةينويهصلا ةموكحلا نالعا نأ اوظحال ةينانبللا
 توريب يف تلصح يتلا ةديدجلا ؛ةضافتنالا» رثا

 ةكرح تايشيليم ,راصتنا» ىلا تدا يتلاو .ةيئرغلا
 تاوق ىلع يكارتشالا يمدقتلا بزحلاو «لمأ»

 .مهؤافلحو «نوطيارملا»
 رارقلاو توريب ثادحا نبب طبيرلا اذه اذامل

 نم ةريخألا ةلحرملا ذيفنت دعوم ديدحتب ينويهصلا
 !؟نانبل بونج نم باحسنالا تايلمع

 ىلا لمعلا بزح دوعص دعب هنا امامت حضاولا نم
 نوعمش ملستو ينودهصلا نايكلا لخاد ةطلسلا

 رربت تاأدب «ةينطولا ةدحولا» ةموكح ةسائر زيريب
 قرشلا ةقطنم يف ةديدج ةينويهص ةسايس حمالم
 يفف .صوصخلا هجو ىلع نانبل يفو ًامومع طسوألا
 ةسايسلا دامتعا ىلا ةينودهصلا ةموكحلا تداع نانبل

 ملست لبق ينويهصلا نايكلا اهجهتني ناك يتلا
 ,نغيب ميحانم ةماعزب 19119 ماعلا يف ةطلسلل دوكيللا

 رشابم ريغ «مهافت» ىلا لوصولا ساسا ىلع ةمئاقلاو
 لخاد ىوقلا نزاوت ىلع مئاق قشمد ف مكحلا عم

 ىلا لصوتلا ىلع رشؤم زربا ناكو .ةينانبللا ةحاسلا
 عافدلا ريزو نيبار قحسا نالعا «مهافتلا» اذه لثم

 ملست خيرات ىتح ءاررولا سيئر ناك) ينويهصلا
 هيف ناك يذلا تقولا ىف ,141/7/ ماع ةظلسلا «دوكيللا»

 نأب هتملع مكحلا يف هتبرجت نآب (عافدلل اريزو زيريب
 لصوتلا متي يتلا تاقافتالا نومرتحي نييروسلا»
 هحيرصت يف نيبار دكأو ««نانبل ف عضولا لوح اهيبلا
 يتلا قطانملا لخاد ىلا مدقتت نل ةيروسلا تاوقلا نا

 قرخت ثيحب ,ةينويهصلا تاوقلا اهنم بحسنت
 نانبل بونج يف ةدمتعم تناك يتلا ءرمحلا طوطخلا»

 ١" - ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١١ ناسيئ ؟4 ١926

 .1487 ماع ينويهصلا حايتجالا لبق
 تامولعم ىلع لوصحلا نكمملا ريغ نم ناك اذاو

 هيلا لصوتلا مت يذلا «مهافتلا, ةعيبط لوح ةقيقد
 ناكمالاب هنا الا .هليصافتو ,بيبا لتو قشمد نيب
 ةبرجت نم ًآقالطنا ةيعقاو تاجاتنتسا ىلا لوصولا
 تاروطتلا ىلا دانتسالابو ةقباسلا ءرمحلا طوطخلا»
 ةرتفلا لالخ ةينانبللا ةحاسلا قوف ترج يتلا
 .ةريخألا

 ردصم نم رثكأ ربع ينودهصلا ودعلا دكأ دقل

 هتيجيتارتسا يف ةيزكرملا ةطقنلا نا هيف لوؤسم
 دودحلا نمأ نامض ساسا ىلع موقت نانبل يف ةديدجلا
 :لالخ نم هنادكل ةيلامشلا

 بونج ىلا ةينيطسلفلا ةمواقملا ةدوغ عنم ١
 توريب ىلا ةدوعلا نم اهعنم بلطتي يذلا رمألا :نانبل
 .اضدأ

 ةهيبش ةرهاظ ىلا ةينطولا ةمواقملا لوحت عنم - ١
 دنع اهتاطاشن ديمجت يلاتلابو ,ةينيطسلفلا ةمواقملاب
 اهلتحي يتلا يضارألا نم ينويهصلا باحسنالا دودح
 .ةتومحلا يل

 دودحلا لوط ىلع ينمألا طيرشلا ةماقا
 هذه يف امئاق ناك يذلا عضولا ىلا ةدوعلا يأ .ةيلودلا

 وزغلا لبق ام ةلحرم يف نانبل نم ةيدودحلا ةقطنملا
 .15/87 ناريزح يف ينويهصلا

 ةئالثلا طورشلا هذه نامض نا يعيبطلا نمو

 ةحاسلا دادتما ىلع تاريغتم ءارجا ةرورضلاب بلطتي

 ريس اهب ماق ينلا «ةضافتنالا» نإف اذهل .ةينانبللا

 ,ءاهذوفن قطانم يف و «ةينانبللا تاوقلا» لخاد عجعج

 ةيولطم تناك يتلا تاريغتملا راطا نع جرخت ال
 مهأ دحأ لكشت يلاتلاب و .ةينودهصلا طورشلا نامضل

 طوطخلا» لوح بيبا لتو قشمد نيب ؛مهافتلا» ةدمعا
 تاوقلا باحسنا نا كلذ .ةينانبللا ةحاسلا يف ؛رمحلا
 اهحمالم تناك يتلا «قافولا» ةلاح لظ يف ةينودهصلا

 لظ فو :ةدع لاكشاو ةدعصأ ىلع سركتنت تآدب دق

 ريصم عضي .ةيئانبللا ةينطولا ةمواقملا يماغت
 ليحتسي ةريبك كوكش عضوم «يدودحلا طيرشلا»
 طبرشلا» دض ةيركسغلا تايلمغلا فاقيا اهعم
 ايسيئر اطرش ينويهصلا نايكلا هربتعي يذلا «ينمألا
 هكرتت نا نكمي ام عم اذه .نانبل نم هتاوق باحسنال

 قطانملا نمأ ىلع تاريثآت نم ةيركسعلا تايلمعلا كلت

 ناك امنيا ينيطسلفلا ةقحالم يف رارمتسالا :تاميخملا وف ةيلمعلاو .تاذلاب ةينويدهصلا نابكلا نم ةيلامشلا

 يىدجو ديهشلا لضانملا اهذفن يتلا ةيراحتنالا

 ىحنملا ىلع ًارشؤم تناك ةلطملا ةرمعتسم برق غياصلا

 تعبات اذا ةينطولا ةمواقملا هيلا لصت نا نكمي يذلا
 ةبعللا تذختا اذهل . حلسملا اهلاضنل نهارلا ىوتسملا
 عارصلا نوتا يف ةينطولا ةمواقملا لاخدا ىحنم
 ينطولا اهنومضم نم اهغارقا لجأ نم يفئاطلا
 ,ةينانبللا قطانملا رئاس ىف دئاسلا عارصلا يف اهقارغاو
 هيش ىلع لصحت ةمواقملا هذه تأ دب نا دعب اصوصخ

 اديض ريرحت رثا حوضوب زرب امك ينطو عامجا
 .اهنم ةينودهصلا تاوقلا باحسناو

 نيفده تباصا عجعج «ةضافنتنا» نا ينعي اذهو

 لحا نم قاروآلا طلخ تداعا ةهح نمف : دحاو رححمب

 يذلا يدودحلا طيرشلا رارمتسا نامضل رربم ءاطعا

 ةهج نمو .نانبل نم ىرخا قطانم يف دعب هل دجي تاب
 .ةيفئاطلا ةبعللا يف ةينطولا ةمواقملا لاخدا ىلع تلمع
 ,كلذ نم دعبا ىلا بهذت نا ؛«ةضافتنالا» تعاطتساو

 يف ينيطسلفلا دوجولا برضل آضيا اهسفن تفظوف
 ادينص ٍْق يبهزذملا عارصلا راث ءاكذالو بونحلا

 لعج يذلا رمألا .نانبل نم ىرخا قطانمو توريبو
 نم يروسلا فقوملا ةيدج نع نولءاستي نيبقارملا
 دق ينوبهصلا نابكلا ناك اذاف ؟عجعج «ةضافتنا»

 باحسنالا قف هطورش قيقحتل عمحعج «ةضافتنا» مع ل

 فقاوم نالعاب ىفتكا قيشمد قف مكحلا ناف .نمألاو

 اهكرابي هنأ ادب ثيحب ءضرألا ىلع قباطتت مل ؛ةيمالعا
 .اعهقاوو العف

 !؟اذاملو !؟فيدك

 نمض طبضلاب لخدي نيلاؤسلا نيذه ىلع باوجلا
 قشمد نيب ءرمحلا طوطخلا» ةبعلو ؛مهافتلا» راطا

 ف نانبل لبج يف تثدح يتلا «ةضافتنالا»ف .بيبا لتو

 ىلع عاضوالا نيخست ىلا دمعت مل ىلوألا ةجردلا

 لب .لبجلاو توريب يف ةيديلقتلا سامتلا طوطخ
 اهيحاوضو اديص يف ينمألا عضولا ريجفت ىلا تعراس
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 ةقطنم يف ةديدخ سامت طوطخ سيركت ىلا تدمعو

 اهناكس نم اهغارفا دعب «ةيقرشلا» اديص
 «تاميخملا» برضل تغرفنت مث نمو .نييواديصلا
 اهغارفا فدهب (ةيمو ةيملاو ةولحلا نيع) ةينيطسلفلا
 مكحلا نا نآلا تباتلا نم تاب دقلو .ايضيأ اهناكس نم

 «ةينانبللا تاوقلا» رما لاحفتسا يف مهاس دق قشمد ف

 زيزعت ىلع ةرشابم ريغ ةروصب اهدعاسو اديص يف
 ىلع طغضلا لالخ نم .اهلوحو ةنيدملا يف اهعقاوم
 دح عضول كرحتلا نم اهعنمو ,ةينطولا ىوقلا
 ماما لاجملا حاسفا ةجحب «ةينانبللا تاوقلا» تايدعنل
 رارق لظو .رمألا اذه ةجلاعمل ةيعرشلا شيجلا تادحو
 نا ىلا قشمد يف مكحلا طوغضل ةجيتن لجأتي يدصتلا

 ,ةهج نم اهدوجو زيزعت ف :ةينانبللا تاوقلا» تحجن
 ةمدقمك ةدناث ةهج نم لاتقلا ىلا نيينيطسلفلا رج ىفو

 نم اهغارفا ىلع لمعلاو تاميخملا ىلع فصقلا زيكرتل

 .اهئاكس

 دوجولا برض وه تاميخملا برض نم فدهلا نإ
 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل يسايسلاو يركسعلا
 ,ةيحان نم ةيضاملا ةرتفلا لالخ ىمانت يذلا
 لخاد ةمواقملا عم ةفلاحتملا ةيموقلا ىوقلا ءقيوطت»و

 يرجيو ىرج ام ناف يئاتلابو .ةيناث ةيحان نم اديص
 لتو قشمد نيب :مهافتلا» ةطخ نم ءزج وه اديص يف
 ززعتي ادب يذلا ينيطسلفلا دوجولا برضل بيبا
 برض ةرورضلابو ادارطتساو ,تاميخملا لخاد

 امم مغرلاب نانبل ىف يموقلا هجوتلا تاذ تاميظنتلا

 تاعارصلا زيزعت ىلع ريثات نم كلذ هلمحي نا نكمي
 اديصو توريب يف اصوصخو اهئاكذاو ةيبهذملا
 .سلبارطو

 تاوقلا» اهيف تناك يتلا اهتاذ ةرتفلا لالخو

 يف ةينطولا ةمواقملا قارغا ىلع لمعت «ةينانبللا
 عم نواعتلان قشمد يقف مكحلا ادب .ةيفئاطلا تاعارصلا

 هذه لاخدا ىلع نانبل لخاد هعم ةفلاحتملا ىوقلا
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 مزجك ةيبهذملا تاعارصلا ةبعل يف ةينطولا ةمواقملا
 .لحارم ىلع ذفنت تناك يتلا «ةرداصملا» ةيلمع نم
 نا ىلا ةراشالا لجأ نم ًاليلق دارطتسالا نم دب ال انهو
 نم ةيرورض ةوطخ يه ةينطولا ةمواقملا «ةرداصم»
 لت عم ؛مهافتلا» دونب ذيفنت يف قشمد حاجن لجأ
 :نيقش تاز ةطخ ربع تمت «ةرداصملا» هذهو . بديا

 تاز ةينطولا رصانعلا نم ديدعلا ةيفصت لوألا قشلا
 عم قيسنتلاب ترداب يتلاو :يمدقتلا يموقلا هداجتالا
 ةدنطولا ةمواقملا ءاشنا ىلا ةيرنيطسلفلا ةمواقملا

 اهددع يف كلذ ىلا «ةيبرعلا ةعيلطلا» تراشا نا قبس)

 ؛(يضاملا ناسين ١١ نينثألا خيراتب رداصلا ٠١١ مقر
 ةيفئاطلا تامدظنتلا نم رصانعب جزلا يناثلا قشلاو

 ميخضتو ينويهصلا نايكلل ةيداعملا تاطاشنلا لخاد

 ضعب لالخ نم تاميظنتلا هذه هب موقت يذلا رودلا
 نا بيرغلا نمو .ةيجراخلاو ةيلحملا مالعالا لئاسو
 ةمواقملا غبص ىلع هرودب زكر ينويهصلا ودعلا

 انعم :مهتاقافتا» نومرتحي نويروسلا نولوؤسملا :نيبار قحسا

 ينطولا ءاطغلا خلس لجا نم ةيفئاط ةغيصب ةينطولا
 هذه عم ىرخا ةيسايس تارايتو ىوق تمغاننو ,اهنع
 .ةينودهصلا ناحلالا

 قشمد تدجو .ةقحالتملا تاروطتلا هذه لك دعب

 نم ديكاتلا نم دب ال ديدج عقاو ماما ًاضيأ اهسفن
 .بذبأ لت عم ءرمحلا طوطخلا» ىلع هلالخ

 يتلا ؛ةضافتنالا» تءاج تاروطتلا هذه لك نمض

 ةداعا فدهب طالبنج ديلوو يرب هيبن نم لك اهذفن
 دب الو .ةحلسملا ةوقلاب ةيبرغلا توريب ىلع ةرطيسلا
 طالبنجو يرب نا ىلا ةراشالا نم ةروصلا حيضوتل
 ىلا نمألا ةداعا راتس تحت هزه ةحلسملا امهتكرحب اماق
 امهنا فورعملا نم ناك يذلا تقولا يف ؛ةيبرغلا توريب
 ةمصاعلا نمأ نع ١9/814 طايش ذنم نالوؤسملا امه

 .ةينانبللا

 ام ناب نودكؤي نييسايسلا نيبقارملا عيمج نا
 يف مكحلا نم رارقب ناك ةيبرغلا توريب يف لصح
 هنا نلعا قشمد نم يرب هيبن ةدوع روف هنا نا :قشمد

 يف يركسعلا عضولا ميظنتو بيكرت ةداعا مزنعي
 نم لك تادادعتسا تادب نيح يف ؛ةيبرغلا توريب

 ذيفنتل يكارتشالا يمدقنلا بزحلاو «لمأ» تايشيليم

 ةضافتنا قايس نمضو رارغ ىلع) «ةضافتنالا» هذه
 1 عوعج

 ىلا قلقلا نيعب رظني ناك يذلا قشمد يف مكحلا نا

 ةداقل ةيلاوملا ةينيبطسلفلا ةمواقملا ىوق يمانت

 توريب يف تاذلابو) تاميخملا لخاد ريرحتلا ةمظنم

 ةينطولا تاميظنتلا ىوق يمانت ىلاو (اديصو
 توريب نم لك يف ةمواقملا عم ةفلاحتملا ةيموقلاو
 رودقمب حبصي نا لبق هتبرض هجوي نا دارا ؛,اديصو
 . ديدح نم ةحاسلا ىلع اهسفن ضرف ةداعا ىوقلا هذه

 ةدنيطسلفلا ىوقلا هذه تحجن !ذا هنا فورعملا نمو

 ال هنإف ,ةينانبللا ةحاسلا ف اهسفن ضرف يف ةينانبللاو
 هب طونملا رودلا ذيقنت قشمد يف مكحلا رودقمب دوعي
 لت ةموكح نيبو هنيب مئاقلا «مهافتلا» راطا لخاد

 طلخ ةداعا ىلا يدؤي نا كلذ ناش نم نا امك .بيبا

 يتلا ءرمحلا طوطخلا ىلع ايبلس رثؤي لكشب قاروألا
 نيب مغانتلا نإف كلذل ..مهافتلا» اهتيضرا ىلع ىرج
 توريب يف يكارتشالا يمدقتلا برحلا و لمأ :ةضافتنا»

 .ًامامن حضاو اهراوجو اديص ُْق ةيمادلا تاروطتلاو

 دحاو طيخ وه أعم امهطبري يذلا طيخلا نا ثيح
 يذلا يسايسلا ءاطغلاو .بيدأ لتو قشمد يف هافرط

 نم ةيبرغلا ةقطنملا يف تاميظنتلاو بازحألا هب تمدقت

 ةنوآلا ُْق ىرح امك هويشملا عياطلا يشم ال .توردب

 تمت بازحالا ضعب ةداق نم اددع نا املع .ةردخألا

 هتلصو رخآلا ضعبلاو ,قشمد ىلا مهئاعدتسا ةيلمع
 نع ًافلتخم نوكي نل هريصم نا دكؤت يتلا تاديدهتلا

 يف ىرج ام بناج ىلا فقي مل اذا ءنوطبارملا» ريصم
 .ةيبرغلا توريب

 نانبل يف ىوقلا زرف عجعج «ةضافتنا» تداعا دقل

 ىلا لصوتلا لبق عضولا ناك امك يفئاط ساسا ىلع
 - يرب «ةضافتنا» تداعا امك :مكحلا يف قافتا طاقن
 ساسا ىلع قطانملا ضعب لخاد ىوقلا زرف طالبنج
 اهعيمج ةديدع تالامتحا ماما لاجملا احسفم ,يبهذم
 .نانبل ةدحو ةحلصم يف تسيل

 ,أدج ريطخو ريدك» وه نآلا ىتح لصح ام ناك اذاو

 ميدقت ىدل هنملك يف يمارك ديشر سيئرلا لوق دح ىلع
 ىتح لصح امف .رطخاو مظعأ ينآلا نإف .هتلاقتسا

 ىلع ديدج نم ىوقلا زرفل ةيادب .ةيادبلا وه نآلا
 ساسا ىلع متي زرفلا ناك نا دعب ,يبهذم ساسا

 نايكلا ملح قيقحت ىلا ةدوع يلاتلابو .يفئاط
 لهف ,ةيفئاط تانوتناك ىلا نانبل قيزمت يف ينويهصلا
 رثكا عولض نم مغرلاب ذيفنتلل هقيرط ملحلا اذه دجي
 وف نآلا ىتح لصح ام !؟هيف يميلقاو ينانبل فرط نم
 يذلا نامالا مامص نكلو ,مؤاشتنلا ىلا عفدي ءيس رشؤم
 دومصلا وه لؤافتلا ماما لاجملا حسفي لازيام
 لايشفاو ةيبرعلا ةمألل يقرشلا حانجلا يف يل وطبلا

 نا مغرو .نطولا قرشم ةئزجتل يناريالا عورشللا
 ريغ ,ةزهاج تتاب ايلخاد نانبل قيزمت رصانع مظعم
 ام ةرركتملا ةيناريالا تامجهلا دص يف قارعلا*حاجن نا
 امي ةقطنملا تدتفت تاططخمل امساح ًاحباك لكشب لازي

 0..نانبل اهيف
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 !مدلا يف ىرفيو .. حيضي نانبل
 !؟تورد اذال

 سن راهم نم
 1 ةينيطسلفغلا ةمواقملا ةيامح
 1 1 10 ةمواقملا نم ةيامحلا' ىلإ

 اديصو توريبو سلبارط نم لك يف نايرت بيدأ لو قشمد

 هلق طرقا توردب ثادحا ىلع اهل قيلعت يف 2س

 نا ءاناسد ةيمسرلا ةيروسلا ءابنالا ةلاكو |
 براقع ةداعاب نوملخي اولازام» تافرع ةعامج و
 ىلع اضيا درو لوقلا اذه لثمو .«ءارولا ىلا ةعاسلا

 اوررب نيح توؤريب يف ؛مهدلا» لاطبا ضعب ةنسلا
 تالواحم ىلع قيرطلا عطقل تءاج اهنأب «مهتلعف»
 .ةينانبللا ةحاسلاو توريب ىلا ةدوعلل تافرع

 :يلاتلا لاؤسلا حرطي اعيمج ءالؤه ىلع
 ؟توردب نم هتعامجو تافرع جرخا يذلا نم

 دوصقملا نا سبل يا نود حضتي لاؤسلا اذهبو
 اهتقفار يتلا تاحورطلابو ةيبرغلا توريب ةيلمعب
 هتزفن ىذلا رارقلا ةبامح وه .هيلا انرشا امم اهتلتو
 داعبا رارق :1487 ماع ةيزاغلا ةينويهصلا تاوقلا
 ةحاسلا نع ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم تاوق
 وا ةيعامتحا ةدعاق وا ساسا يا فسنو .ةيناثبللا

 ةدوعلا هذه قيقحتل الاجم لكشت دق ةينما وا ةيسايس
 .اهتيامح وا

 ةيسايسلا ةطيرخلا ىلع ةيلمعلا هذه عقوم وه امف
 حلاصملا عم قفاوتي امب :نانبلل اهمسر يرجي يتلا
 حلاصملا اهتمدقم فو هتحاس ىلع ةنميهملا ةيمدلقالا

 ةيلمع ريدم يروسلا ماظنلا حلاصمو ةينويهصلا
 ؟اهيعارو ءاهبارعو» توريب

 هيلع تناك ام ىلا اليلق ةدوعلا نم دب الانه
 ثدنح ١9/7. ماع ينوييدصلا وزغلا لدبق عاضوالا

 ينويهص روضح نيب ةعزوم ةينانبللا ةحاسلا تناك
 ةليودب فرعي ناك يذلا يدودحلا طيرشلا يف رشابم
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 !!اهعاضخإ بجد ؛ةوخر ةقطنم»

 يبئاتكلا نوتناكلا يف رشايم ريغ روضحو .دادح دعس

 لامبشلا نم دتمت ةيروس ةينمأو ةيركسع ةنميه نيبو
 رمحالا طخلا ىتح ابونج لصتو توريب ىلا عاقبلاو
 - يكريمالا قافتالاو ينويهصلا نايكلا اهل همسر يذلا

 ماع قشمد ماكح عم رجنسيك هزجنا يذلا يروسلا

 يركسعلا دوجولا ناك كاذو اذه نيبو 130

 نيب ةلصافلا ةقطنملا ىلا دتمي ريرحتلا ةمظنمل

 هدادتما بناج ىلا .يروسلاو ينويهصلا نيروضحلا
 نم ةيبسن ةغيص قفو ةيروسلا ةنميهلا ةرئاد لخاد
 .دحاو نأ يف درمتلاو ؛طابضنالا»

 اع ينويهصلا وزغلا نا نآلا احضاو تاب دقو
 كلذ ةيفصت يساسا لكشب فدهتسي ناك 65

 نم اهيلتاقم درطو ريرحتلا ةمظنمل يداملا دوجولا

 عارصلا يف يسايسلا اهرود ةيفصتل ةمدقمك نانبل

 ىرخا ةينيطسلف ةقرو يأب اهلا دبتسا ةيلمع ليهستو
 يبرعلا ماظنلا اذه .تاضوافملا ةدئام ىلا اهب يتأب

 .كاذ وا ضوافملا

 نايسيئر نافده
 ةرفقلا هذه هاجت . يروسلا ماظنلا ناكو

 يف اهجئاتن بصت نأب سفنلا ينمي :ةينويهصلا
 ىلع ردقالاو ىوقالا ثيرولا هرابتعاب ,هتنوحاط
 نوكي نا دعب .اهمضهو ةينيطسلفلا ةقرولا عالتبا
 تازكترم ىلع ىضقو اهتروث مجح دق ينويهصلا وزغلا
 اهبعشل ديحولا يعرشلا لثمملا ةيرحو لقتسملا اهرارق
 .سرحتلا ةمظخفم هلثمت يذلا

 «توريب يف ةينيطسلفلا ةمواقملا دومهص ناك اذاو

 1 ينطو تفقؤم نم رثكأ ىلع "ةيناثبللا ةمصاعلا 0 بي نأت»

 ا ا ا لا

 ىتحو) يملاعلا ديعصلا ىلع ءادصا نم هراثاامو

 نيكمت نود لاح دق (هسفن ينويهصلا نابكلا لخاد

 تاوقلا عم رانلا قالطا فقو قافتا مغر  وزغلا تاوق
 عاقبلا ىلا ةينيطسلفلا تاوقلا ةقحالم نم  ةيروسلا
 ةمهملا هذهل يروسلا ماظنلا يىلوت ناف ءلامشلاو

 ىلا اهيف هلوصوو توريب نم جورخلا دعب ةرشابم
 راصحو .يوادبلاو درابلا رهن يميخم ماحتقا
 ناهرلا مجح كشلا لبقي ال لكدتتب حضف دق ءسلبارط
 وزغلا حاجن ىلع هقلعي ماظنلا اذه ناك يذلا

 تاذلايوؤ  ةيساسالا ةيندلا ريمدت يف ينويهصلا

 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل_ ةيركسعلا

 ماظنلا دهحو ينويهصلا وزغلا دهج نيب اذكهو

 ريرحتلا ةمظنمل ينلعلا دوجولا جارخا ْمَك يروسلا

 ,ةديدج ةلحرم ةيتانبللا ةحاسلا تلخدو .نانبل نم
 ةمئالملا تاديترتلا نع ثحبلا ةلحرم مساي فرعت

 ودعلا :اهيف نيلعافلا نييميلقالا نيفرطلا حلاصمل

 نافرطلا ىقتلا دقو . يروسلا ماظنلاو ينودهصلا

 :نيكرتشم نييسيئر نيفده لوح

 ريرحتلا ةمظنم ةدوغ نود ةلولبيحلا :الوأ

 اعابت المع نا دعب .نانبل ىلا اهيلتاقمو ةينيطسلفلا
 .هنم اهداعبا ىلع اعمو

 ىلع ارداق نوكي يوق يزكرم مكح مايق عنم :ايناث
 اذه لثمربتعي ينويهصلا ودعلاف .نانبل ةدحو ديدجت
 قيزمت ىلا يمارلا هعورشم ىلع ارشابم ارطخ مكحلا
 اذه ميمعتل ةمدقمك .ةيبهذمو ةيفئاط سسا ىلع نانبل
 يف ىري يروسلا ماظنلاو .اهتمرب ةقطنملا ىلع عورشملا
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 ا ا ١

 ضرالا ىلع هتاوق دوجو تارربمل ةياهن مكحلا اذه
 .ةينانبللا

 ناك نيفدهلا نيذه نامضل لمعلا نا ظحالملاو
 جيجأتل ينويدهصلا دهحلاف .ةشهدم ةروصم الخادنتم

 اطايترا طدترب ناك اهرامثتساو ةيفئاطلا تاعازنلا

 دض ةعزانتملا ىوقلا ,نيصحت» ل يعسلاب ًارشابم
 لك نا أرس سيلو .ةينيطسلفلا ةمواقملا ةدوع لامتحا
 معدلاو ةياعرلا تقلت يتلا ةحلسملا ةيفئاطلا ىوقلا
 ودعلا نم (نلعلا يف وا رسلا ف) تاليهستلاو

 يف  ىلوتت نا طرش ىلع اقبسم قفاوت تناك ينويهصلا
 نم ةينيطسلفلا ةمواقملا عنم ةمهم لقالا ىلع اهقطانم
 انلعمو احضاو رمالا اذه ناك اذاو .نانيل ىلا ةدوعلا

 نكي مل هنإف :ةيبئاتكلا تايشيليملا ىدل ةيادبلا ذنم
 ةيبهذملاو ةيفئاطظلا تانشيلبملا ىدل اقلغم أرس

 .هيلع ةنلعملا دهاوشلا نم ريثكلا كانهف .ىرخالا

 يف طالبنج ديلو ديسلا حيرصت لاجملا اذه يف ركذنو
 ىلع اقيلعت :148* ريمتبس /لؤليأ ٠١ خيراتب قشمد
 يروسلا ماظنلا ناك نا دعب سليارط ىلا تافرع ةدوع

 انيلا مدقتي نا ديرن ال اننا» :لاق نأ .قشمد نم هدرط دق

 قيضا نم ةدوعو ليوط بايغ دعب تاديازمب دحا
 .«سلبارطو اكنرال نيب لقنتي ريغص براق يف باوبالا

 نم لقا لبق ىلِحت دق فقوملا اذهل رخآلا هجولا ناكو
 نيلوؤسملا دحا بيهش مركأل رخا حيرصن يف رهش
 خيرات يف ...يكارتشالا يمدقتلا بزحلا يف نييركسعلا

 قشمد يف ؛:بيهش حرص “١987 سطيسغا / بأ 7١<

 بحسنا اذا» :الئاق ءرتيور»د ةلاكول .اضيا

 دونجلا لحي نا نود نم (فوشلا نم) نويليئارسالا
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 ةمجاهم ىلا نيرطضم نوكنسف مهلحم نوينانبللا
 ايلاح .نيومت طخ ةماقا لجا نم ةبحيسبملا عقاوملا

 لصت نا نكمي الو .امات اقيوطت نويبئاتكلا انقوطي
 .ىليئارسالا شيجلا ةسارحب الا انتادادما

 ىلا نيومت قيرط نيمأتل مدقتلا انيلع نوكيسو
 .(19858*-8- ؟* ؛ناهنلا,) ؛:ةيبرغلا توريب

 نيفدهلاب كسمتملا ينويدهصلا ودعلا ىلع ناكو

 نع هزجع عقاو رابتعالا نيعب ذخأب نا هالعا نينلعملا

 بابسال ةينانبللا ضرالا قوف لالتحا ةوقك ءاقبلا
 :ةريثك

 ةينانبللا ريهامجلا لبق نم ةبراضلا ةمواقملا ١
 .لالتحالا قطانم يف ةينيطسلفلاو

 ةمزالا فورظ يف لالتحالل ةريبكلا ةيداملا ةفلكلا .- ؟

 .ينودهصلا داصتقالا اهنم يناعبي ينلا

 .باحسنالا هاجتاب يجراخلاو يلخادلا طغضلا - ”

 يودحولا عورشملا نيب
 ةيفئاطلا تاحورطلاو

 مهرايخ ودعلا ةداق دحو عقاولا اذه ءوض فو

 ماظنلا ةنميهل ةينانبللا ةحاسلا كرت يف لضفالا
 دودح ةبامح ىلع هتردق ةبرجتلا تتبثا يذلا يروسلا

 رثكا ذنم نالوجلا يف راج وه امك  ينويهضلا نايكلا
 يقتلت ةنميهلا هذه ناو ةصاخ . - تاونس رشع نم
 يذلا يبهذملاو يفئاطلا قيزمتلا عورشم عم ايحلصم

 ىلع ينويهصلا نايكلل يجيتارتسالا ناهرلا لكشي
 .اهلك ةقطنملا ديعص

 انفقوتست نا بجي يجيتارتسالا ناهرلا اذه يفو
 :يهو نوريثكلا اهنع لفاغتي ةقيقح

 ةيريهامجلا يموقلا ضوهنلا ةلاح بايغ يف
 نم ةيبرعلا ريهامجلا بذجت نا عيطتست يتلا ةمراعلا
 ىلا :ةيرثكا ما ةيلقا تناك ءاوس .فئاوطلا فلتخم

 نود عيمجلا هيف ىواستي ؛رهاص يودحو عورشم
 ةيفئاطلا تاعازنلا جيجأتل يعسلا لهسي .:ةقرغت يا

 بصني جيجأتلا اذه نكل .ةيقرعلاو ةيبهذملاو
 اهيدل ايمنم تايلقالا عقاوم ىلع ةيلمعلا ةرورضلاب
 اهتقيقح دجت امئاد تناك يتلا ةيرثكالا نم فوخلا
 .عساولا يموقلا عوورشملا يف اهتاذو

 اذه ناك ريجفتلل يعس كانه ناك امثيحو .كلذل

 يف ال تايلقالا فوفص يف ةزكرم ةروصب كرحتي يعسلا
 يرطقلا ال .ماعلا يموقلا سايقملاب) ةيرثكألا فوفص
 .(قيضلا

 اهتدهش ةبيرغ ةقرافم مهف نكمي عقاولا اذه نم
 ةيلهالا برحلا تاونس دادتما ىلع ةينانبللا ةحاسلا
 يه ةينسلا ةفئاطلا نا يشو . تاونس رشع تغلب يتلا

 مقي مل يتلا .ةيسيئرلا نانبل فئاوط نيب نم اهدحو
 عورشم اهلخاد موقي نأب حمسمي مل وأ اهلخاد

 «ةينانبللا تاوقلا»٠ رارغ ىلع دحوم يوايشيليم
 بزحلا» ىتحو .«لمأ» و «يكارتشالا يمدقتلا» و
 .لامشلا يف ؛يطارقميدلا يبرعلا

 ةنينأمطلا هريثت يذلا دادشنالا عقاو .عقاولا اذه

 ناك . يودحولا عورشملا هاجتاب ةنسلا يف ةيموقلا
 توريبو سلبارط يف ماعلا روهمجلا نيب هموصخ ةدام
 ةيفئاطلا تاحورطلا لك نيبو اديصو ةيبرغلا
 ةنسلا طاسوا يف ىتح ةيوايشيليملا اهعيراشمو
 نا قالطالا ىلع ةفداصملا ليبق نم سيلو ...مهسفنا

 ظفتحت لازت ام يتلا نانبل يف اهدحو يه قطانملا هذه
 نم اهونطاق هيف كرتشي يذلا شياعنلا نم ريبك دحب
 .فئاوطلا فلتخم

 توريدب «بمدآت» و ... نمازتلا

 نا ناكردي يروسلا ماظنلاو ينويهصلا ودعلا نا
 ضرا يش هذه ةيموقلا اهتافصاومب قطانملا هذه

 يهو .ةيموق وا ةينطو ةيودحو ةرذب ةيا ومنل ةبصخ
 عيراشملا عم ضراعتلا مئاد عورشم ةفصلا هذهب

 .ةحاسلا ىلع ةطشانلاو ةمئاقلا ةيميسقتلا

 مهتاميخم يف نيينيطسلفلا نا ديكأتلاب ارس سيلو
 انانئمطا نودحب .ةروكذملا ثالثلا ندملا نم ةبيرقلا

 رثكأ :اهيف مئاقلا ىلمعلا شياعتلا عورشم يف ربكأ
 ميزأتلاو ميسقتلا تاعورشم يف هنودجي امم ريثكب
 .يفئاطلا

 اهقصوب .ندملا هذه ضرعتت نا أدبا آرس سيلو
 نم رشابملا برضلل ,يودحولا عورشملل آيويح الاجم
 كلت نيب ام لك مغر .دحاو نا يف ةيفئاطلا ىوقلا لك لبق
 .اهنيب اميف ةيومد تاسفانم نم ةيفئاطلا ىوقلا

 نيعو اديص فصق نمازتي نا ريسفد ام اذه سيلا

 تاوقلا»٠ تايشيليم لبق نم هيمو هيملاو ةولحلا
 تاوقلاو ؛ءيبونجلا نانبل شيج» و «ةينانبللا
 ,لمأ» تايشيليم مادقا عم ةيزاغلا ةينويهصلا
 ...ةيبرغلا توريب مهد ىلع «يكارتشالا يمدقتلا» و

 هل ضرمتت امل ينويهصلا ودعلا ةياعر نوكن ناو
 امل يروسلا ماظنلا ةياعر عم امامت ةهباشتم اديص
 ؟توردب هل تضرعت

 نا دعب .يروسلا ماظنلاو ينويهصلا نايكلا نا
 لكشت تتايو ؛اهجوا فئاوطلا شييجت ةيلمع تغلب
 ؛يناثلل دوجو ريربت تاعارنو لوألل ةيامح طئارش
 اديص  ةيبرغلا توريب  سلبارط ثلثم يف نايري
 ىلع الهس ناك اذاو .اهعاضخا نم دبال ؛ةوخر ةقطنم»
 ةرشابم ةروصب عاضخالا كلذ قدقحت يروسلا ماظنلا

 ةلهس تسيل اديصو توريب يف ةكرعملا ناف .سلبارط يف
 .ةياينلاب ترج اذاالا

 نيعو اديص يف متتس ةلضصافلا ةكرعملا تناك اذاو
 - يروسلا ماظنلل ةيسنلاب بعصالا يهو  ةولحلا
 بيدأت رجب مل ام متي نا نكمي ال ميسحلا اذه لثم ناف

 .ايلاحراج وه ام اذهو ...يوقلا اهتوص قنخو توريب
 لالخ قشمد يف ذختا رارقب ىرج هنا ىسن الا بحيو

 نا اعقوتم تابو .طالبنجو يربو مادخ مض عامتجا
 .ةظحل ةيبا يف ةولحلا نيعو اديص ىلا مسحلا لقتني

 رارق ةيامح درحم تسيل ةلأسملا نا حضتي اذكهو

 نانيل نع ةمظنملاو تافرع داعيإي ينودهصلا ودعلا

 قيزمتلا ةيلمع ةيامح اهرهوج يف يه لب بسحف
 يموقلاو ينطولا يودحولا خانملا رطخ نم ةيفئاطلا
 سلبارط ثلثم يف مئاقلا شياعتلا ةعيبط يف نمكي يذلا
 .اديص  ةيبرغلا توريب -

 ,دحاو نأ ىف ةيرخسلل ةراثاو ءاماليا رثكالا لعلو
 يتلا ةينيطسلفلا ةمواقملا ةيامح تاراعش نا وه

 اهنم تشاتعاو :نانيل لوخدل عدرلا تاوق اهنعدا

 ىلا نآلا تلوحت دق :تاونس ىدم ىلع , مهدلا» تاوق
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 ! مدلا يف ئرغيو .. عيضي نانبل

 ينويهصلا نايكلاو ةيروس نم دعبأ

 خدفملا ينانبللا عضولا ةنيهر نشمد
 ! نيبضت تماما ا راملاو

 :مهدض ةهجوم يمارك ةلاقتسا نا نوردتعي نويروسلا نولوؤسملا ناك اذا
 !'؟ليمجلا لاقنسا اذا مهفقوم نوكدس اذامف

 1 اوما طب ددجحلا تاون شو جلا ف جاف قا دج جوت واج ب حط با ااا جب 2 ا فت عتاب

 بورحلا نم ةلصاوتم تاونس رشع دعب "7
 دحأ عيطتسي ال :نانبل يف ةريغصلاو ةريبكلا

 يذلا راسملا ددحي نا ؛نيللحملا وأ نيبقارملا نم | م
 تايرحلا اجلم ناك يذلا دلبلا اذه هيلإ هجتي
 ةينطولا تاعارصلا قلطتمو ٠ ,يطارقميدلا هش و

 نانبلو .هنع ثيدحلا نكمي ام ؛نكل .ةريبكلا ةيموقلاو
 ةلمج وه :لتاقتلاو براحتلا نم رشع يداحلا هماع يف
 تيتفتلا نم ديزملا اهتمدقم يف يتأي تالامتحالا نم
 امئاد هبحاصت يذلا يفئاطلاو يسايسلا قيزمتلاو
 يف ةفورعم وا ةفولأم نكت مل :ةفينع ةيركسع تايلمع
 يتاتنللا عاونسلا

 ةيبرغلا توريب اهتدهش يتلا ةيركسعلا ثادحالاف
 ىلع ةحوتفم ةينانبللا ةمزألا تكرت ,ةريخألا ةنوآلا يف
 نأ ديدج نم تدكأو .يركسعلاو يسايسلا نيديعصلا
 عيمج نم مغرلا ىلع ةدراو لازت ال تالامتحالا عيمج
 :تادابقلا ضعب اهددرد يتلا ؛ةينطولا تالوقملا»

 قوف يرجت يتلا تاسرامملا عم ايلك ضقانتت يتلاو
 يف تادب يتلا ةفينعلا ةيركسعلا تاهباجملاف .ضرألا
 ايفارغجلا رييغت ىلا تهجتا يتلاو :194176 ماع نانبل

 لازت ال .ةينطولاو ةيفاقثلاو ةيسايسلاو ةيرشبلا
 ةقيرطب اهتاذ لئاسولا دمتعتو .هسفن هاجتالا يف ريست
 اهل ةيميلقا ىوق ىلع ءاكتالاب و ؛ةرشابم ريغ ما ةرشابم
 .نانبل قيزمتو ميسقت يف اهحلاصمو اهتاباسح

 ةيبرغلا توريب يف قشمد ةدارإ

 حايرلا نا .يمارك ديشر ةموكحلا سيئر داقتعا يف و
 توريب ثادحا بقعف .ريطخلا هاجتالا يف ريست
 بيهرتلا دصقي يمارك نكي مل ؛ةريخألا ةيبرغلا
 هجوتن اننإ» :هتلاقتسا باتك يف لاق امدنع ليوهتلاو
 ريطخ ايلاح نانبل يف يرجي ام نا اهل لوقنل ةيروسولا
 اواجل ,ةداعلاكو ؛ةيروس يف مكحلا لهأ نكل .«ريبكو
 ةمظنم سيئر ليمحتو نارودلاو فللاو ضومغلا ىلا
 ام ةيلوؤسم تافرع رساي ديسلا ةينيطسلفلا ريرحتلا
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 ىلوألا ةرملا يه تسيلو ..ةيبرغلا توريب يف ىرج
 نع نيلوؤسم نوينيطسلفلا وأ تافرع اهيف نوكي يتلا
 نوينيطسلفلاف .نورخآ اهبكتري ةيركسع ثادحا
 ذنم «ةينانبللا تاوقلا»و بئاتكلا رظن يف ,نولوؤسم
 نايكلا رظن يف اضيأ نولوؤسفمو ..19165 ماع

 قرفلا وه نبأف . 1987 ماع نانبل وزغ نع ينويهصلا

 .!! ؟نيثاعدالا نيد

 ريربنل تيطعا يتلا تاريسفتلا مجح نم مغرلابو
 ,ةيبدرغلا توريب دض ةريخألا ةيركسعلا ةيلمعلا
 لوحو :ةرم ينمألا ناتلفلا لوح تراد يتلا بابسألاو

 رداصملا ناف .ىرخا ةرم نيينيطسلفلا برض

 جرخي مل عارصلا نا ىلع دكؤت ,ةعلطملا ةيسامولبدلا
 ةيروسلا :ةثالثلا اههوجوب ةيميلقالا ةبعللا راطا نم
 .ةيناريالاو ةينويهصلاو

 نم ةفوختم تناك قشمد نا اهسفن رداصملا لوقتو
 يف رارمتسالا نم ةيبرعلا فارطألا ضعب حجنت نا
 نانبل يف اهطلخ ةداغال أديهمت .ةقطنملا يف قاروالا طلخ

 ةسكئلاب يركسعلاو يسايسلا اهرود باصي ثدحب

 توريب ْيف ًايركسع فقوملا مسح ىلا تأجلف ,ةريبكلا

 ةيجراخلا ريزو دعاسم يفروم دراشتير اميف ؛ةيبرغلا
 نم ددع يف لوجتي طسوألا قرشلا نوؤشل يكريمألا
 ىلا ةيكريمألا راظنالا بذجل ةلواحم يف و ,.مصاوعلا
 نيب ةبقترم تاءاقل ةبا برضو :ةيروسلا ةمصاعلا
 .ةينيطسلفلا تادايقلاو روم

 يف ثدح ام نا ةيسامولبدلا رداصملا دقتعت كلذل
 تاعارصلا نم ةلسلس ةبادب وه ةبنيرغلا توربب

 تاوطخلا نم ةلسلس يف ىلوا ةوطخو ,ةيكيتاماردلا
 فو .اهيحاوضو اديص يف ةبقترملا ةيركسعلا
 .سلئارط

 تاعارصلا هذه لك نا اهسفن رداصملا ظحالتو

 دض ةينانبل ديأبو .نانبل ضرا قوف يرجت ةيميلقالا
 لظتس ةينانبللا ةلأسملا نا ينعي امم ,نيرخآ نيينانبل
 فكت مل ام ,تاعارصلا كلت ةريسآ ةديعب ةرتفل

 اهضعب ىلع جراخلاب ءاوقتسالا نع ةينانبللا تادايقلا
 .ةماع ةروصب نيينانبللا ىلعو .ضعبلا

 ةريدكلا ةلئسآلا
 توريب يف تعقو يتلا ثادحألا ناف لك ىلعو

 اهتقبس يتلا ,يمارك ديشر ةلاقتساو ,ةيبرغلا
 تحرط ةليبلق تاعاسب صحلا ميلس روتكدلا ةلاقتسا
 :ينانبللا ريصملا نع ةديدع ةلئسا
 يه نفف ,ةلاقتسالا يف هبلصت ىلع يمارك يقب اذا-١
 ليكشتب هدعب لبقتس يتلا ةيسايسلا ةيصخشلا
 ةموكح لكشي نا دحا عطتسي مل اذاو ؟ةديدج ةموكح
 مكحت لظ يف نانبل نم ىقبيس اذامف ,ةديدج
 ةيلامشلا نانبل دودح يف ريبكلا رهنلا نم تايشيليملا
 ؟ةيبونجلا هدودح ف ةروقانلا ىلا

 توريب يف ةريخآلا ةيركسعلا ةيلمعلا تذخأ له - ١
 نم ةلسلس اهعبتتس ما ,ىصقألا اهادم ةيبرغلا
 اذإو ؟ىرخا ةينانبل قطانم يف ةيركسعلا تايلمعلا
 اذه ينعب لهف ٠ «ىرخا ةيركسع تابلمع ٌالعف اهتبقعا

 ذيل ما :تيتفتلاو ميسقتلا ةيمنح

 نا نم ؛ةيروسلا مالعالا لئاسو هتنلعا ام لظ يف - ”
 ريرحتلا ةمظنم دض ةهجوم ةيلمعلا هذه
 تارادتلا نم ددع نالعا نم مغرلا ىلع .ةينيطسلفلا

 اولخدتي مل نيينيطسلفلا نا نم .ةيحورلاو ةينانبللا
 نكمي له اهب مهل ةقالع الو .ةريخألا ثادحألا يف
 دق ةينيطسلف  ةيروس ةديدج ةهجاوم نا لوقلا
 ةلحرم يف نآلا مه قشمد يف مكحلا لهأ نأ مأ ؛تأدب

 عضول ةيركسع ةهجاوم ىلا نيينيطسلفلا جاردتسا
 ؟ةينيطسلفلا ةقرولا ىلع مهدي

 ؛نانبل يف ديدجلا عضولا ةيروس هجاوتس فيك -
 تررق نا دعب لهعفتس اذامو ؟تاذلاب توريب فو

 ؟بونجلا نم اهتاوق بحس ةينويهصلا ةموكحلا
 يفو ؟يبرغلا عاقبلا يف لاتقلا علدنا اذا لعفتس اذامو
 ؟اضيأ بونجلا
 تايلمع ةفرغ تلكش يتلا بازحالا تادايق -
 اهتايشيليم نم رصانعلا ضعب تزرفو هرعت

 هجاوتس فيك .ةيبرغلا توريب يف نمألا طبضل
 ,ةيسايسلاو ةينمألا اهتيرظن لشف لاح يف نينطاوملا
 نب بازحألا تايشيليم تعراصت اذا ثدحيس اذامو

 ؟اهضعب
 جرحملا يروسلا فقوملا

 طاسوألا ىف رودس امم ريثكلا اهريغو :ةلئسألا هذه

 ةيساموليدلا طاسوألا قو ,ةينانبللا ةيسايسلا

 ماما حاحلاب ةحورطمو ةعورشم .ةيبنجألاو ةيبرعلا
 نانبل يف اهتاوق دوجو ىلع رم يتلا ةيروسلا ةمصاعلا
 لاتتقالا فقو لجأ نم» .تاونس عست نم رثكأ
 دقو .2«هلالقتساو نانيل ةدحول ةنوصو براحتلاو

 ةينانبللا ةيسايسلا طاسوألا يف ةلئسألا هذه تحرط
 طاسوألا هذه تظحال نا دعب :ةيبرعلا ةيساموليدلاو

 ةرشابم ريغو ةرشابم ةروصب ةطروتم ةيروس نا
 توريب دض ترجح يتلا ةريخألا ةيركسعلا ةيلمعلاب

 نا ريغ .ةيسايسلا اهداعبآب اضيأ ةطروتمو ؛ةيبرغلا
 نيسيئرلا ةلاقتسا وه ءقشمد ْف مكحلا لهأ أجاف ام
 مهل لكش يذلا رمآلا ,ةموكحلا نم صحلاو يمارك

 جارحإ يف داز اممو .ايلودو ايبرعو اينانبل اجارحإ
 يف ةيدرعلا لودلا نم ددع فقاوم قشمد يف مكحلا لهأ

 10) - [ :ملبم بن ن مطل مزج ماقلت -



 ؛,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو تيوكلا اهتمدقم
 رمتؤملا ةمظنمو ,ةيبرعلا ةعماجلل ماعلا نيمالاو
 ةيبرغلا توريب ثادحا ىف اوار نيذلا يمالسالا
 نا قشمد عيطتست الو .«:ةريطخو ةريبك تاروطت»

 تلكشت يتلا هتموكحو يمارك سيئرلا نم أربتت
 سيئرلا بئان ةسائربو اهيف تعمتجاو .اهدنع
 يف تعمتجا امم رثكأ .مادخ ميلحلا دبع يروسلا
 ىرت :ةيبرعلا ةيسامولبدلا طاسوالا نأف .كلذل .نانبل
 يف رارمتسالاو ؛ةلاقتسالا ىلع هرارمصا لاح يف يمارك نا

 ىلع يروسلا فقوملا جارحإ نم ديزيس .هفقوم
 ىلع ًاريبك ًاغارف كرديسو .يل ودلاو يبرعلا نيديعصلا

 لاجملا حسفي امم ءيرونسدلاو يموكحلا ديعصلا
 نا اهنم ؛:ةضقانتمو ةفلتخم تالدلحتو تاليوات ماما

 زرفلا ةيلمع يهتنت نا ىلا ةموكح الب ىقبيس نانبل
 تاموكحلا موقتو ,.ةرمتسملا يبه ذملاو يفئاطلا

 ةيسايسلا اهفادهأ ةكسرم ةرتف ذنم ةمئاقلا ةيلحملا
 .ةيفئاطلاو

 ؟لعفتس اذام ةيروس : ج ورطملا لاؤسلا ىقبدو

 ةروصلا ءازحأ

 ةيسامولبدلاو ةينانبللا ةيسايسلا طاسوألا ضعب
 غارفلا دض تسيل ةيروس نأب لوقت .ةيبرغلا
 عورشم دض تسبل لصألا يف اهنأل :يموكحلا

 ةموكح ةماقاب هل تدهم يذلا ةيفئاطلا «تانوتناكلا»

 نا اديج نوفرعي نيينانبللا عيمجو .تانوتناكلا
 امك .نانبل ديحوت ةداعإ نع زجاع ينانبللا شيجلا
 ديزملا وه مهماما حورطملا ديحولا رايخلا نا نوفرعي
 نا نودقتعي نيذلاف .راحتنالا ةبعل يف لاغيالا نم
 .نيموزهمو نيرصتنمب تهتنا ةيبرغلا توريب ةكرعم
 عيمجلا نا ءقشمد مهتعيلط يفو ,أاديج نوفرعي
 توريب يف اهلك تسيل ةروصلاف ,نيموزهم اهنم اوجرخ
 اهضعبب ةروضلا ءازجا طبر نم دب الو :ةيبرغلا
 ةكرعملاب ةكرعملا هذه طبر نم دب ال يا .ضعبلا
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 عاقبلا يف رظتنم وش امبو .اهيحاوضو اديص يف ةرئادلا
 ىرن ثيح .ةيقرشلا توريب يفو .سليارط فو يبرغلا
 .ةيواسأملاو ةريرملا هداعبأب ينانبللا عقاولا

 نم لاقتنالا وه :نانبل يف برحلا روطت يف ام رطخأو
 اميفف .ةيبهذملا تاعارصلا ىلا ةيفئاطلا تاعارصلا
 تلكش اميف وأ .ةيسايسلا تادابقلا ضعب ثدحتت

 .ةيبهذملا اهتايشيليم ةيسايسلا تادايقلا ضعب
 ِف ًايضيدا تادادقلا عمسن .سانلاو ضرألاب تمكحتو

 نانيل نا لوقت ةديعب ةرتق ذنمو ,ينويهصلا نايكلا

 نوكيس اهضعب ,؛ةيبهذم شويج مايق دهشيس
 اهضعبو .ينويهصلا نايكلا دودحل نيمألا سراحلا
 .لخادلا يف ةيركسعلا تاهجاوملا ىلع هتامهم رصتقتس
 نع اقالطإ فلتخت ال نانبل يف نآلا ةمئاقلا ةروصلاو

 مف نم ًانيحو .زيريب مف نم ًأانيح هعمسن يذلا مالكلا
 صصختملا يحميك ديفيد مف نم ةريثك آانايحأو ..نيدار
 ةردعتملا تاقالعلا بحاصو .؛ةيئانبللا نوؤشلا ىف

 !نانبل يف اضيأ ةعونتملاو
 اهقرطو تايشيليملا بيلاسا نم سيل نآلا فوخلا

 اودوعت نوينانبللاف .باهرالاو عمقلا يف ةيركسعلا ٠
 عقاولا عم فيكتلا آمئاد نولواحيو .ةايحلا هذه ىلع
 ميسقتلا نم وه يقيقحلا فوخلا نكل ..ريرملا
 تلكشت يتلا «ةينطولا ةدحولا» ةموكحف .تيتفتلاو
 «يروسلا رابخلا ةموكح»ب تيمس يتلاو ,قشمد يف

 ذنم ةليقتسم اهنا يا اهسيئر ةلاقتسا لدق ةليقتسم

 ناميلس سيئرلا لثمم يسارلا هللا دبع روتكدلا ضفر
 ةعطاقم ذنمو .ءارزولا سلجم تاسلج روضح ةيجنرف
 .تاسلجلا هذه يرب هيبنو طالبنج ديلو نيريزولا
 ينلا ةموكحلا نا حوضوب ودبي قلطنملا اذه نمو

 تطقاست .اهتاسسؤم شاعناو ةلودلا ةماقال تءاج
 يف تلشفو ,ةيفئاطلا تادابقلا مجن دوعص ماما

 ةدحو اهتعيلط يفو ؛اهتنلعا يتلا فادهالا قيقحت
 تحت ةموكحلا هذه تطقاست ام ناعرسو .ناندل

 ةريهشلا :هتضافتنا,و عجعج ريمس ةكرح تابرض
 تءاج ىنح :بئاتكلا بزحو «ةينانبللا تاوقلا» لخاد
 راسم نا دكؤتل ةييرغلا توريب ىف ةريخألا ثادحألا

 ال ناو ؛«تانوتناكلا» حاير عم هجتي نانبل يف ثادحألا
 قشمد اهب مكحتت يتلا حايرلا ةعرس نم دحي نآلا ءيش
 .بدبأ لتو

 نمربيبك ددع ىدلو ؛توردب يف ةلوادتملا تامولعملاو

 لخدتلا دجح نع .ةيبرعلا ةيسامولبدلا طاسوأالا
 نا دكؤي .«ةينانبللا تاوقلا» ةدايق ىف ينويهصلا

 تقو ةلاسم ىوس دعت:مل :يحيسملا نونناكلا» نالعا
 «تانوتناك» ةدالو هتجيتن نم نوكيس .ةنيعم فورظو
 .لبجلاو بونجلا يف ىرخا

 ينيطسلفلا  يروسلا عارصلا
 هيمست ام يه :نانبل يف ةحورطملا ىرخألا ةلأسملا

 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم عم عارصلاب ؛ةيروس
 قلق نع نوثدحتي .قشمد ف مكحلا لهأ نم نوبرقملاف
 رساي ريرحتلا ةمظنم سيئر ذوفن مظاعت نم يروس
 توريب ةيحاض ىفو ةينيطسلفلا تاميخملا يف تافرع

 برق ةيمو ةيملاو ةولحلا نيع يميخم يفو .ةيبونجلا
 ضعب دي قالطا ىلا ةيروسب ادح يذلا رمآألا .اديص
 متت نا لبق :نيينيطسلفلا برضل نيينانبللا اهئافلح
 ناو آصوصخ .نانيلب قاروألا طلخ ةداعا ةيلمع
 ةداعا ذنم تطلخ دق ةقطنملا يف قاروألا ضعب

 تتاب ثدحن .رصمو ندرآلا نيب ةيساموليدلا تاقالعلا

 تاضوافملا يف ؛يميلقالا اهرود فعضب رعشن ةيروس
 ىلا لضوتلا ذنم ةرئادلا ةيسامولبدلاو ةيسايسلا
 .ينيطسلفلا  يندرألا قافتالا

 ,ةمئاق ةقدقح ةروصلا نم بناجلا اذه ناك اذاو

 توريب يف ىرج ام نوكي نا دعيتسملا نم سيل هئاف
 ةيركسعلا تاهجاوملا ةلسلس يف يلوا ةوطخ ةيبرغلا
 اهيرحب يتلا تاداردعتسالاو . ةينيطسلفلا  ةيروسلا

 ريرحتلا ةمظنم ةهجاومل نويروسلا نولوؤسم ا
 برق ةيمو ةيملاو ةولحلا نيع يميخم ف ةينيطسلفلا
 داعبأو مجح فشكت ,روص يف صيلا ميخمو .اديص
 اهرود بعلت نا العف نكمي ينلاو ,ةبقترملا تاهجاوملا
 .ىوقلا نازيم يف

 يموكحلا عارفلا

 ةلاقتساو ؛ةينانيللا ةموكحلا ديعص ىلع اما

 نا دكؤت توريبب ةلوادتملا تامولعملا ناف .اهسيئر
 وه دلاخ نسح خيشلا ةينانبللا ةيروهمجلا يتفم
 ىلا ,امهتلاقتسا ميدقت صحلاو يمارك نم بلط يذلا

 ضرفتو :ةيبرغلا توريب نم تايشيليملا بحسننت نا
 ةيبهذم ةيولا ةيا نع أديعب ,ينانبللا شيجلا ةرطيس
 نا اهسفن تامولعملا فدضتو .كانه نم وا انه نم

 نيقياسلا تاموكحلا ءاسّؤر نم بلط دلاخ يتفملا

 متي مل ام ةموكح ةيا ليكشت اوضفري نا مهيلع ددشو
 يفو .اينمأو ايسايس ةيبرغلا توريب ةلأسمل يمسر لح
 هذه نا .قشمد يف خمكحلا لها ربتعيس .ةلاحلا هذه لثم

 ثلاث ال نيرايخ ماما مهناو .مهدض ةهجوم ةعطاقملا
 ريغ ةيصخش ةسائرب ةديدج ةموكح ليكشت اما :امهل

 ةطيرخ بيكرت يف ريسلا ةغباتم ًالعف يا ؛ةينس
 ةيركسعلا ةيلمعلا يف رظنلا ةداعا اماو .«تانوتناكلا»
 .ةيسايسلا اهداعباو ةيبرغلا توريب يف تمت يتلا

 ىلا يا :عيبمتلا ىلا اجلتس ةيروس نا نظلا بلغا
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 ,,«فاكتعالاب هنم ءافتكالاو ؛يمارك ةلاقتسا لونق مدع

 اهتاوقل حمست ةيلودو ةيبرع فورظ بهت نا ىلا
 ةداعاو نمألا ضرف راعش تحت توريد ىلا ةدوعلاب

 ةيساموليد رداصم بسحو  ًاضيأ اذه نكل .نزاوتلا
 جاتحت توريب ىلا ةيروسلا تاوقلا ةدوع ناف  ةيبرع
 هذه نا امك ءنآلا رفوتم ريغ يلودو يبرع ءوض ىلا
 نم :ةيبرغلا توريب ىلا دوعت نا عيطتست ال تاوقلا
 تاوقلا» ةرطسس تحت ةعقاولا ةيقرشلا تورسس نود

 .ةيروسلا تاوقلا ةدوع ضفرت يتلا «ةينانبللا
 :تارايخلا يه ام .دودسملا قيرطلا اذه لظ يف :نذإ

 ؟ىرخألا ةيسايسلا

 خخفملا ينانبللا عضولا
 نا لوقت .ةيبرعلا ةيساموليدلا ظاسوألا ضعب

 وفو : جاجا قنع نم نانبل جرخي دقرخآ ارايخ .ةمث
 باختناو :ليمجلا نيما ةيروهمجلا سيئر ةلاقتسا
 .تايشيليملاو نيحلسملاب هل ةقالع ال ديدج سيئر

 ريثت لازت الو :تراثا يتلا ةريبخألا ةلأسملا

 بازحألا ضعب هثمس ام يش ,ةديدع تالؤاست

 انهو .ةيبرغلا توريب يف «يتاذلا نمآلاب» تانشنلتملاو

 ,بازحألا نمأ نا .ةيسامولبدو ةيسايس رداصم ىرت
 دوعيل ةريصق ةرتف ىوس ثبلي نل :تايشيليملاو
 ةيجولويدبالا تاضقانتلا بيسب .اهدعب زتهيو
 تاهج نيبو ءاهسفن بازحألا نيب ةمئاقلا ةيسايسلاو
 :ةيحاضلاو ةيبرغلا توريب ف ىرخا ةيسايس
 ',ةغيصلا هذه ىلع يسايسلا اهضارتعا تدبأ ةنونجلا

 ,ميسقتلا تاقلح يف نافيل لخدُت اهنأ اهابا ةريتعم

 هذه ةروطخ نوينئانبدللا فرعيو .يومدلا فنعلاو

 اهلالخ عطتست مل .تاونس رشع ذنم :ةينمألا غيصلا

 ١9/5 ناسيئ ؟9 ٠١١7 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_ ١

 تاوقلا» ةغفيصو .براحتلاو لاثتقالا فاقيا

 نايعلل ةلثام ةيقرشلا توريب يف ةينمألا «ةينانبللا
 يتلاو :ةيسايسلاو ةيركسعلا اهتيرجت سرد نكمبو

 .ميسقتلاو ةمذرشلا يف لاغيالا اهجتاتن زويا نم ناك

 اهددري ينلا فواخملاو تالامتحالا هذه لك طسوو

 طاسوألا ضعب ناف :نوينانبللا اهشيعيو
 تتاب نانبل يف ةلأسملا نا ربتعت .ةيبرعلا ةيسامولبدلا

 نطنشاو هاجتا يف ءبيبا لتو قشمد زواجت ةكس ىلع
 توريد يف تيقتإو يتلا ةريخألا ثادحألا ناو ءوكسومو

 رثكا كاسمالل قشمد لبق نم ةلواحم يه .ةيبرغلا

 .اهيدي نم تلفي نا نم افوخ .ينانبللا عضولاب
 عاضوألاو ,ةينانبللا تاروطتلا ةنيهر نآلا قشمدف
 يف اهراجفنا رظتنملاو .:ةخخفملا ةيركسعلاو ةيسايسلا

 ليمجلا نيما ةيروهمجلا سيئر مدقا اذاف .هاجتا لك
 د ناف .ةلاقتسالا ىلع

 امبر لب :ةريثك تارايخ اضيأ اهماما نوكي نلو رثكأف
 يتلا ٠ ,ةعقوتملا ريغ ةأجافملا ليمحجلا ةلاقتسا نيك

 لخاد نييقيقح ءانحجس قشمد ف مكحلا لها لعجتس

 هذه كردي يذلا يمارك ديشرو .ينانبللا صفقلا

 ةيروس ىلا هجوتن اننا» :لاق نيح غلابي مل ةقيقحلا
 ..«ريبكو ريطخ ايلاح نانبل يف يرجي ام نا اهل لوقنل
 اهنا ما :ةروطخلا هذه ىدم ةبروس فرعت له نكل

 تيتفت نا كردتو .ينانبللا عضولا ةيساسح فرعت
 هديريام اذه ناو .. ةقطنملا تيتفت ىلا لخدملا وه نانبل

 0.!؟اهيف مكحلا لها

 شلك زاوف

 | ىلا قرشملا نم ثحبلا عيضاومو اكريمأ يف ديدج نب

 يما هديرن ام
 يناروم ديلو  نطنشاو

 سيئرلا ةرادز ءانثا :ةيكردمالا ةرادالا تصرح 1

 ىلع زكرت نا ديدج نب يلذاشلا ٠ يرئازجلا "-ذ-ب
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 ةنزاوتملا اهتهاقالع ةيمهاو .رئازجلا ةيمها (*
 نأل .ةلدتعملاو اهنم ةيلاكيدارلا ةيبرعلا لودلا عم

 تاضوافم ءايحا اهرظن ةهجو نم رئازجلا ناكماب
 تاثداحملا روحم زكرت دقو .طسوالا قرشلا ىف مالسلا
 ماد يذلا ديدح ندب  ناغير ءاقل يف راطالا اذه نمض

 .ةقدقد نيعست

 نا ىلع اهلك قفتت نطنشاو يف نيللحملا ءارا
 فيلح ىلع لصحت نا تعاطتسا ةدحتملا تايالولا

 عم ةديج تاقالعب طبتري .طسوالا قرشلا يف يوق
 هلو :ناريا عم ةلئامم تاقالعب طبتري امك .قارعلا
 لصوتلا يف مهم رود هل ناك ذا ءامهعم حاجنلا يف ةقباس

  هتاقالعو .امهنيب ١410/٠5 ماع رئازجلا ةيقافتا ىلا

 رئازجلا ءايازم» نطنشاو ىرت اذكه :ناغير عم ديدج نب
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 ع هته ب ا عم ةديج - لياقملاب ٠

 ةفاضا .برحلا نم اهفقوم ءاولغ نم فيفختلا يف رود
 برغملاو يقيرفالا لامشلا يف رئازجلا ةيمها ىلا
 نا انه ةعلطملا رداصملا دكؤت كلذ ءوض ْف .يبرعلا

 ٍيفروم دراشتير ةرايز قبست نا تدمعت ناغير ةرادا
 نوكيف .ديدج نب سيئرلا ةرايز طسوالا قرشلا ىلا
 نعو ؛عضولا نع ةحضاوو ةددحم ةروص اهيدل
 عيطتسي ام فاشتكاو .كرحت ياب اهمايق ةيناكما

 تايالولا مادقا لاح يف هميدقت يرئازجلا سسيئرلا

 قرشلا ىف ةديدج ةردابم ةئا ناختا ىلع ةدحتملا

 .طسوالا

 .دق تناك رئازجلا نا ىرخا رداصم ىرن نيح يف
 رثكا يف تاطاسسوو ؛ىحنملا اذهب تالاصتا العف تأ دب

 .ةمظنملا  ندرالا قافتاب قلعتد اميف اميسال :داجتا نم

 ةهبج» ءايحا ضارحلا ضفر نا رداصملا هذه لوقتو

 عون وه ةبروس اهنلا تعد يتلا «يدصتلاو دومصلا

 . مكتمل نم مخلب 3

 ؟اهنم رئازجلا ديرت اذامف ريثك رئازجلا نم
 10ج طنا جا هجن وتمت

 ,رودلا ع ةهلهؤي لامعا لع هنااا نم
 نيسح كلملا ماق موب العف تأآدب دق ةطاسولا ةيلمع ناو

 /رياربف ١١ قافتا ىلا هلصوت دعب رئازجلا ةرايزي
 رساي ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم سيئر عم طابش
 .تافرع

 نم دعنا ىلا بهذت نيللحملا ءارآ ضعب نا ىقح
 يف يموكحلا رييغتلا نا داقتعالا ىلا هجتتف ,كلذ
 ,:ةرازولا ةسائر ىلا يعافرلا ديزي ءاج يذلاو :ندرالا

 رئازجلا نم ءاحياب ءاج امنا ؛ةيروس نم برقملا وهو
 .هاجتالا اذه يف ةوطخك

 ودبيف ,ةيناريالا  ةيقارعلا برحلل ةبسنلاب اما
 ةلودلا يه ضازحجلا نا ةيكريمأالا ةرادالل احضاو

 لعفت نا عيطتست يتلا .ثلاثلا ملاعلا يف ةديحولا
 دحا :كلذ نع حصفا دقو نطنشاو هعيطتست ال اًئيش

 ةدحتملا تايالولا ديصر نا, :لاق نيح اهيف نيلوؤسملا
 يف قارعلا عم اهتاقالعو ؛ضيضحلا يف نارهط ىدل

0 

 :ةزيجو ةرتف ذنم تاقالعلا ةداعا دعب .ومنلا روط
 ناف كلذلو ..برحلا هاجتا ريس ىلع ريثات اهيدل سيلو
 بعلت نا اهتعاطتساب رئازجلا نا دقتعت ناغير ةرادا
 اضيا كلذ نع تربعو ؛برحلا ءاهنا هاجتاب ارود
 برح يق ءاقرفلا عفد يف ةرمتسم رئازجلا نا» لوقلاب

 ديصر نم اهيدل امب .ضوافتلا وحن جيلخلا
 .«امهيدل ةيقادصمو

 تاقالعلا ريوطت ينأي ,قبس ام لكل ةفاضا

 ىري يذلا نطنشاو راظنم نم ةيكريمألا  ةيرئازجلا
 ًارود بعلت نا نكمي يبرعلا برغملا يف ةيوق ةلود اهيف

 :اهنم ةديدع بساكم اهل ققحيو اهتسايس مدخي ارثؤم
 يف يفاذقلا عافدنا نم دحلا اهناكماب رئازجلا نا

 .ملاعلا نم ىرخا تاهجو .يبرعلا برغملا يف هتارماغم
 زسهت نراقتلا اذه لذاخ نم ةدحتملا تايالولا نا

 ,ةدحتملا تايالولا ةدارا اصع يذلا برغملل اصعلا
 ناغير ةرادا سنت ملو :ايبيل عم ةدحولا ةيقافتا عقوو
 يذلا رمالا .اذه برغملا رارقل اهحايترا مدعب ريكذتلا
 اهنكلو .يفاذقلا سيئرلا تافرصت ىلع ةيعرشلا يفضي
 رمتست نا نم ةيكريمالا ةرادالا عنمد ال كلذ نا تدكا

 ةكرتشم اياضق ةمثف .ةيعيبط تاقالع يف برغملا عم

 ةيبرغملا تاقالعلا زيزعت يف رارمتسالا بجوت ىرخا
 اذه نا انمض كردت ةيكريمالا ةرادالا نكلو .ةيكريمالا
 كلملا عفدي اميرو .برغملا ظيغي .رئازجلا عم براقتلا

 ,هتاقالع راسم حيحصتو هتافلاحت ةداغا ىلا نيسحلا

 باب رئازجلا ماما تحتف ناغير ةرادا ناو ةصاخ

 يبرعلا برغملا يف نزاوتلاب لْخَي ال نا طرش حلستلا
 ةرايزلا نم ديدج نب سيئرلا ذختا ىرخا ةهج نم

 يف رتوتلا ةدح ديازت هاجت هقلق نع اهيف ربعيل ةبسانم
 نسحلا كلملا ىلا تاماهتالا هحو دقو .ابقيرفا لامش

 ةلكشمل ةيسايس ةيوستب لما لك قنخي» هنأب يناثلا
 برحب موقي دق نسحلا كلملا نا» :لاقو .«ءارحصلا

 .«رئازجلا نم ةموعدملا ويراسيلوبلا دض ةلماش
 وا نيسحلا كلم لب ضيرعت هناكو ادب ام يف ءفاضاو

 كلملا نا» :هلوقي ةيكريمالا ةرادالا ىدل هيلع ضيرحت

 قافتا عيقوت دعي هفقاوم يف ابلصت دادزي نسحلا

 يرئازجلا سيئرلا هربتعي يذلاو .ءايبيل عم ةدحولا
 .ءايبلس الماع»

 عم احاجن ققح ١917 ماعلا يف هنا» :اضيا لاقو
 دعب هنكل .ءارحصلا ةيضقل لح ىلا لصوتلاب برغملا
 يف بلصت برغملا ناف ءايبيل عم ةدحولا قافتا عيقوت
 ,ةيكيتكت ةوطخ يه ةدحولا هذه نا» لاقو ..هفقاوم
 اعم امهتكلو ؛ةكرتشم مساوق امهيدل دجوي ال هنأل
 ديدج نب يلذاشلا لمهي ملو ..ةقطنملا ف اعامطا امهيدل
 فقوت بوجو ىلا ريشي نا اضيا هترايز شماه ىلع
 رئازجلا عم اهعمجت يتلا سنوت يف اهتالخدت نع ايبيل
 كرتشم عافد ةيقافثا

 رثإ ؛هدالب ىلا ديدج نب سيئرلا داع نا دعبو «نالا
 فيك .اكريما ىلا اهب ماق يتلا «ةحجانلا» ةرايزلا هذه
 ةدقيرفا لامشلا  ةىكريمالا تاقالغلا ةروص نوكتس

 عضو هناوأل قباسلا نم ناك امير ؟ةقحاللا ةلحرملا يف
 اكريما يف نيللحملا نم ديدعلا نكلو .كلذل يئاهن روصت
 يف طلخ ةيلمعل ةيادب لكشت ةرايزلا هذه نا نوري
 ةديدج تافلاحت وا !اديدح اعقاو قلخت دق قاروالا

 ددحت مل ةيكريمألا ةرادالا ناو اميس .مئاق وه ام رياغت

 [1!؟اكريما ىلا يناثلا نيسحلا كلملا ةرايزل ادعوم

 ١ ؟_ ١546 تاسين 55 ٠١7 ددعلا  ةيبرعلا ةغيلطلا
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 ! اهسفن ةدحرسملاو ..ةعبطقلا نم فصنو تاونس ثالث

 زيربب - كرابم ءاقلل بنينا لت دوعوو
 ةرهاقلا طو

 نافقوم ..ةيرصملا ةيجراخلا يف فقوملاو ..ةرهاقلا يف زيريب ,مهسأ» تعفترا بابسألا هذهل
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 ةرهاقلا ىلا «نامزياو ارزيع» ةرابز نا مغر / (7

 ءاقلل ددحم دعوم نع نالعالا نود تهتنا كلي

 ًاحجرم تاب هنا الإ .«كرابمو زيريب» نيب ةمقلا ! .
 اذه متي نا ىلع اقفتا رصمو ينويهصلا نايكلا نا
 نا امك ,ةمداقلا ةليلقلا عيباسألا نوضغ يف ءاقللا
 كرابم سيئرلا ىلوت نا ذنم ةرم لوأل و عنامت مل ةرهاقلا

 .ءاقللا اذه دقع يف .مكحلا
 ىلع اهتقفاومو .ةرمهاقلا ةعئامم مدع ودبت دقو

 نيفرطلا الك نم نيصتخملا نم تاعومجم ليكشت
 ةخرتقملا ةمقلا اهشقانت يتلا تاعوضوملا ةساردل

 ىلا ضعبلا عفدي دق امم اهفقوم نم تريغ دق اهنأكو
 غلابي دقو لب ؛هترايز يف حجن «نامزياو» ناب لوقلا
 ناكا ءاوس ةرابزلا لئالد ةءارق ف رخآلا ضعبلا
 .«ةيليئارسالا» ةيرصملا تالاصتالا دصض وأ عم مهفق وم

 عم ةليوط تاعاسل عمتجا نامزياو ناو ةصاخ

 كلذكو .يلع نسح لامك هئارزو سيئرو .كرابم سيئرلا
 دبع ريشملا»و .ةيجراخلا ريزو ديجملا دبع تمصع عم
 لكاشملا مهعم شقانو عافدلا ريزو «ةلازغ وبأ ميلحلا

 اياط ةلكشم اميس الو :بيبا لتو ةرهاقلا نيب ةقلعملا
 ةشقانم ىلع ةوالع .ةقطنملا ف «ةيوستلا» تاحرتقمو

 يف تاوقلا عيزوتب ةطبترملا ةيركسعلا لكاشملا ضعب
 .مالسلا ةيقافتا قفو ءانيس

 ضعب تلخدا ةرايزلا نا لوقلا نكمي انه نم
 ةليوط ةرتفل ةدراد تلظ يتلا تاقالعلا يف ةرارحلا
 لوحتي نا نكمي كلذ نا ريغ ؛مكحلل كرابم يلوتب تادب
 يف ديقعتلا اذه نأل كلذ ءريرم لشف ىلا ةليلق تاعاس يف
 - عجريو .اديدج سيل بيبا لتو ةرهاقلا نيب فقوملا
 ىلع تقفاو ةرهاقلا نا ىلا  ةلحرملا هذه ىف لقألا ىلع
 ققحتب مل نا .ةددحم طورشب «كرابم  زيريب» ءاقل

 دقعل اهضفر ىلا ديدج نم دوعتس اهئناف .اهنم أدحاو
 دحأ لظ يذلا ضفرلا وهو .نيدلبلا نيب ةمق ءاقل

 ثالث نم برقي ام لاوط كرابم سيئرلا مكح تامس

 ىظحي يذلا ديياتلا هبسكأ يذلاو .قصنو تاونس
 يبرعلا نطولا يف اهجراخو ءرصم لخاد هب

 بيبأ لت دوعوو ةرهاقلا طورش
 ؟بيبا لت دوعوو ةرهاقلا طورش نغ اذام .نكلو

 دقو ؛:ةحضاو تاقالعلا نيسحتل ةيرصملا طؤرشلا
 ينويهصلا باحسنالا لمشت يهو اهنع ثيدحلا رركت
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 نيسحت .رصم ىلا اباط ةدوع :نانبل بونج نم لماكلا
 ءانب فقوو ,عاطقلاو ةفضلا يف نيينيطسلفلا عاضوا

 طرشلا عضت ال ةرهاقلا نا ظحالملا نمو ,تانطوتسملا
 امك .ىل وألا ةثالثلا طورشلاب اهمامتها فاصم ىف ربخألا
 تاقالعلا ف نسحتلا قفا وا ةعيبط حضوت ال اهنا
 ىلا يرصملا ريفسلا ةدوع ىلع رصتقيس لهو البقتسم
 يفاقتلا عيبطتلا تايلمع فاقيا عم :بيبأ لت
 عيبطتلا ةدوع ينعت ريفسلا ةدوع نا مآ .يداصتقالاو

 ؟تاداسلا نمز لاحلا هيلع ناك امك

 ىلا ةنياهصلا عفدي اذه ىرصملا فقوملا ضومغ
 طغضلل نييكريمألا عفدي امك .رصم اياون يف كيكشتلا
 ويطل قيرط ةعباتمل اهيلع

 ؟«ةيليئارسالا»

 خا ضش 06 2-0

 !! نوكدللا دض ةرهاقلاب نيمتسم لمعلا ؛كرايم سيئرلا 0

 قيقحت لوح بيبأ لت دوعو رودت لاحلا ةعيبطب
 عازنلا ةيوست ةعرس ىلع ركرمو .ةيرصملا طورشلا

 ةقطنملا يف ةيوستلا ةيلمع فانئتسا ثحبو .اباط لوح
 قافتالا ل يتلا كرابم سيئرلا تاحرتقم ءوض يف

 وأ اناسحتسا قلت مل يتلاو .ينيطسلفلا يندرألا

 نايكلا حرط دقو .يبرع فرط يا نم اعيجشت
 راودألا ميسقت ةيلمع راطا يف .دوعولا هذه ينويهصلا
 ءانثا مت ءاقل نم رثكأ لالخو .«لمعلاو دوكيللا» نيب

 ميلحلا دبع» ريفقسلا اهب ماق يتلا ةفطاخلا ةرايزلا

 ف يرصملا دفولا سيئرو ةيجراخلا ةرازو ليكو «يودب
 رياني يف عبس رئب يف تدقع يتلا اباط لوح تاثحابملا
 .يضامل

 يتلا تاعامتجالاو تالاصتالا ةلمج ىلا ةفاضالاب

 .ةأجافملا ةمس اهنع تعزنو .نامزياو ةرايزل تدهم
 دوهجل ةيعيبطلا ةجيتنلا ىلا برقا اهتلعجو
 .ةقباس تابيقرتو

 يف ةيمسر رداصم نم تملع «ةيبرعلا ةعيلطلا»
 نم مايا لبق  ةرهاقلا ىلا تلقن بيبا لت نا ةرهاقلا
 اباط لوح عازنلا ليوحت ىلع اهتقفاوم  نامزياو ةرايز

 د

 ,رصم ىلا اباط ةدوع ًايلمع ينعي امم .ميكحتلا ىلا

 ةيكلم دكؤت ةيكرتلاو ؛ةيزيلكنال او .ةيرصملا قئاثولاف
 يف نيلوؤسملاب هتاءاقل ءانثا نامزياو دكأ دقو .رصم

 ضفر ىلا راشا هنا ريغ .ميكحتلاب لوبقلا ةرهاقلا

 لوح تاضوافملا فانئتسا حرتقا امك :كلذل دوكدللا

 عيباسالا نوضخغغ يف «ةيليعامسالا» يف عوضوملا

 ةصاخلا ةيرصملا تاحرتقملا لودقد دعوو .ةمداقلا

 باخسناو .اياظ ىلا ةيسنجلا ةددعتملا تاوقلا لوخدب
 نيب تاثحابم يرجت نا ىلع .«ةيليئارسالا» ةطرشلا
 يئاهن لح ىلا لصوتلل ميكحتلاب ذخالا وأ نيدلبلا
 ناسين 704 ةيقافتا ىف ررقت امل اقفو كلذو اباط ةلأسمل
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 مث .ةوطخلا هذه حاجن نا هبناج نم نامزياو دكاو

 بيترتلا يف مدقتلا لقألا ىلع وا .كرابم زيريب ءاقل
 ويام /رابا ف توردتسهلا تاباختنا لبق هل دادعالاو

 يف لمعلا بزح ةناكم نم ززعي نا هنأاش نم .مداقلا

 عازن ةيوست ْف طقف ال دعاسي امم مكاحلا فالتئالا
 .ةقطنملا يف اهتمرب ؛ةيوستلا» ةيلمع عفد ىلا لب .اباط

 اهسفن ةيحرسملا
 يف تضفر دق بيبا لت نا انه ركذلاب ريدجلاو

 لوح عبس رثب تاثحابم يف ةيرصملا تاحرتقملا قياسلا
 ةيليثمتب اماق دق دوكيللاو لمعلا بزح نا ريغ ءاباط
 ضفر لوح فالخ دوجو ايعدا امدنع اهموي ةفوشكم
 نمو .ةديدع تاماهتا اهلالخ الدابتو تاحرتقملا

 ةرايز قيس يذلا يمالعالا جيجضلا نا بيرغلا
 ةقلح وا ةرركم ةخسن نوكي داك ةرهاقلا ىلا نامزياو

 لمعلاو دوكيللا نيب راودالا عيزوت لسلسم نم ىرخا
 عوضومب قلعتي اميفو ءرصم عم تاقالعلا نأشب
 .«ةيوستلا»

 - ودبي اميف  ةرهاقلا نا ,ةبارغ رثكألا رمألا لعلو
 ركذ دقو :لمعلاو دوكنللا نبب تافالخ دوحوب ةعنتقم

 ًاحانج كانه نا ؛ةيبرعلا ةعيلطلا»ل علطم ردصم

 ةسسؤمو :ةيرصملا ةيجراخلا ةرازو لخاد ايوق
 لمعلا ٍبرح اياونو زيريب ىلع نهاري لازي اله ةسائرلا
 ىلا حانجلا اذه فقو دقو !!«مالسلا هاجت ةيباجيالا

 نايكلا عم ةيرصملا تالاصتالا فانثتسا بناج

 .نامزياو ةرايزب بيحرتلا ىلع لمعو .ينويهصلا
 طورشلا نا ىريو ءزيريب كرابم ءاقلل هسمحت يدبيو
 لصاوي ينويهصلا نايكلاف ,تققحت دق ةيرصملا
 رظن ةهجو نم ءاقللا اذه نا امك :نانيل نم باحسنالا

 برعلاب رصم تاقالع ىلع رثؤي نل  بناجلا اذه
 عفد فدهب متيس هنأل كلذ .ةمظنملاو ندراألاب ةصاخو

 ,نامع قافتا راطا يفو ماما ىلا ةلماشلا «ةيوستلا»
 لتو ةرهاقلا نيب ةيئانثلا تاقالعلا لجأ نم سيلو
 .طقف بيبا

 ىلع دكؤي رخآ احانج كانه ناف حانجلا اذه لباقم يف
 ةسكن ىلا يدؤتس اهداقعنا لاح يف ةمقلا هذه نا

 لك ضهجتسو .برعلاو رصم نيب تاقالعلا يف ةيقيقح
 .ةريخآألا تاونسلا يف اهيلع أرط يذلا مدقتلا

 لوح ةيرصملا ةيجراخلا لخاد فالخلا ناك ايأو
 زيريب ةمق ريصم نا ىلع ًاقافتا كانه ناف ,ع وضوملا اذه

 قيقحتو ,ةيرصملا طورشلا قيقحتب نهر كرابم -
 نا امك .اباطل ةيسنلاب ةصاخ ةسوملم تازاجنا
 ةسايسلا عنصت يتلا ةبخنلا تافالخ ىلا ةراشالا
 نم تلقتنا تافالخلا نا ينعي ال ؛ةيرصملا ةيجراخلا

 سكعت اهنكلو .ةرهاقلا ةموكح ىلا بيبا لت ةموكح
 يتلا ةيرصملا ةمصاعلاف .ةرهاقلا فقوم ةبوعص

 يندرألا يرصملا كرحتلل ةديدج عفد ةوق ىلا جاتحت

 نم عفدلا اذه يتأي نا ىلع نهارت ةيوستلا لجأ نم
 .لمعلا بزح نم ديدحتلاب و ؛هسفن ينويهصلا نايكلا
 يف زيريب ,مهسا عافترا» لازي الو ناك انه نم
 [].ةرهاقلا

 : صضاخ- ةرهاقلا
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 ؟رمتسي لهف ...يباجيا نادوسلا يف مت ام ةروص نآلا ىتح

 © يربه دعب موطرخلا
 كراي دياه ىلإ ريبك نجس نم

 شيجلا كرحت ةيفيكو ةيبعشلا ةروثلا فورلظ نع,ةيبرعلا ةعيلطلا» ل نوثدحثب نوينادوسلا نولوؤسملا
 .ليقتسملا ةريسمل اهروصت دعت تازحالاو ..

 يرخت ىفظيحم نم موظرخلا

 نيبقارملا ناب رعشي مايالا هذه موطرخلا رئاز
 ارخؤم اهوفصو نيح اوئطخي مل نيللحملاو
 ةمصاعلا نا كلذز .ةقطنملا «كراي دياهد ب

 نم سداسلا رجف ذنمو العف شيعت ةينادوسلا

 مل ةيسايسلا ةيرحلا نم ءاوجا يضاملا .ليربا /ناسين
 تبكلا نم تاونس دعب اذكه .لبق نم اليثم اهل دهشت
 ادب ؛اماع رشع ةتس ترمتسا باهرالاو ةيروتاتكيدلاو
 سرامي ؛ةيغاطلا طقسا يذلا ينادوسلا بعشلا

 اهنا اهنع لاقي ام لقا ءاوجا يف ةيسايسلا هقوقح

 هتاذ ضرفي فوس اديدج اعقاو نا كش نم سيلو

 1 ج1 نرد نلت ا نحن را نة دع ب جرجا جنح تحس: رم نش 3712577 طنا صن ت77 ]7 ا طا عرفا تاق تين ا دل جت م

 .اهرسأب ةقطنملا ءاحنا ىتش ىلع هلالظب يقليو
 نع مجانلا يريهامجلا لعفلا درل ةيغيبط ةجيتنك

 رمتست ىتم ىلا ...نوبقارملا هحرطي يذلا لاؤسلا
 .نهارلا تقولا ف موطرخلا اهشيعت يتلا ءاوجالا هذه
 ِق ةروثلا ران ءودهب ةنوهرم ةنقؤم ءاوحا يه له

 وا ؛هيلع ناكام ىلا ءيش لك دوعب مث ءريهامجلا سوفن

 تالاضن ربع هّواسرا مت ام نا ما ؛البلق فخا ةحردب

 ىلا امدق رومألاب عفدي فوس اهتايحضتو ريهامجلا
 ؟سكعلا سيلو مامالا

 ةيضام ةروثلا

 مل نيذلا نيبقارملا نم يأل اهحرط قحي ةلئسالا هذه

 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا * ١١  75ناسين ١486 - 6 ١
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 كلت تبقعا يتلا ةلاحلا وأ موطرخلا ثادحا اودهشب 2-5

 نم ةديدع جذامنل مهتفرعم قلطنم نم .ثادحألا

 ىلع مهطلست مث :ةطلسلل مهبحو ركسعلا براجت
 اوشياع نيذلل كلذك ودبي ال رمالا نكل .ريهامجلا
 عم رواحت نم لك ىدلو .يلوالا اهتدالو يف ةروثلا
 زيب ام أرقي نا يف حجنو ؛ءاوسلا ىلع نييندملاو ركسعلا
 لك قلخ ةدوصقملا يناعملا مهف يف نعميو روطسلا
 ذنم ثدح يذلا نا كلذ .كاذ وا اذه اهب هوفتي ةملك
 هذه لمحت ام لكي ةروث ناك نا دوسلا ريهامج ةضافتنا

 نا ىلا اهقيرط يف ةيضام تناك ةروث ,يناعم نم ةملكلا
 ةضورفملا تايحضتلا عفدتو اهتازاجنا ةفاك ققحت
 نمزلا نم تافاسم ركسعلا رنصتخا نا الول .اهيلع

 اذه يف و .ةروثلا ةحلصمل اضيا رمالا مسحب اولجعو
 مساي يمسرلا قطانلا هللادبع نامثع ديمعلا ناك
 ,ةيبرغلا ةعيلطلل دكأ دق يلاقتنالا يركسعلا سلجملا
 نأب مات ملع ىلع تناك ةحلسملا تاوقلا ةدامق نا»
 يف اهرسيست ررقت يثلا ليريأ ” تبسلا ةرهاظم

 7/4 نم رثكا مضت فوس تناك ةينادوسلا ةمصاعلا

 تناكو :نوينهملاو ةاضقلا اهمدقتي ينادوس نويلم
 ,ةوقلاب ماظنلا طقستل يروهمجلا رصقلا ىلا هجوتتس

 نم ناك  هللادبع نامثع ديمعلا فيضيب اذه نأو
 نيب ءامدلا نم رحب ىف بيستي نا هثودح لاح يف هنأش

 انتكرح تناك اذهلو .يمسرلاو يريهامجلا نيفرطلا
 .«.بعشلا حلاصم عم ايواجت اضيا تماق يتلا

 بارضالا حالسم نا نويسايسلا .نوللجملا ىؤبو
 .وه نادوسلا يف ريظنلا عطقنم احاجن حجن يذلا ماعلا
 قلاخم يركسع هجوت يا ةهجاؤم ف لاعفلا حالسلا
 نا نم مغرلابو ؛اهتاهجوتو ةيبعشلا ةروثلا فادهال
 بهذلا راوس لوا قدرفلا ىل دكا امك نييركسعلا ةداقلا

 يتلا فادهالا ةفاك عم نوبواجتم هعم صاخ ءاقل يف

 نا الا ءتاباقنلاو بازحالل ينطولا عمجتلا اهحرط
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 يارلل يتم تداع انهيإ ةيماجلا

 ١48 ناسين 55 ٠١ ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- 3

 تاياقنلاو بازحالا حرط عم نوبواجتم :بهذلا راوس :

 نع ةدر ةيا ةهجاوم يف هحالسب حولي لازام عمجتلا
 .ةروثلا فادها

 هاجتا يا يف مسحلا

 يف ةيطارقميدلاو ةينطولا ىوقلا تعمتجا نيح
 ينطولا عمجتلا» مسا هيلع تقلطأ يميظنت راطا

 جمانرب ىلع اهنيب اميف تقفتا دقف «تاباقنلاو بازحألل
 يذلا يشافلا ماظنلاب ةحاطالا هدونب ىلوا ىندالا دحلل
 عمجتلا ىوق تحجن دقو .اماع ١١ نادوسلا مكحب لظ

 نا ديب .اهلاقتعاو هزومر رحدو ماظنلا اذه طاقسا يف

 ةعيلطلا» ل تلاق ينطولا عمجتلا رداصم
 نيماحملا بدقن ىرصنلا ينغ ريم ناسل ىلع ؛ةيبرعلا

 نمضتت ةقرو ايلاح دعي عمجتلا نا» نيينادوسلا
 ةيلاقتنالا ةلحرملا يف ةيسايسلا ةايحلا لكشل اروصت
 نا امك :نادوسلا ىف ماع ةدمل رمتست فوس يتلاو

 ةبيداصتقالا ةمزالا نم جورخلا ةيضق ةشقانم

 ,بونجلا ةلكشمل يطارقميد لح داجيا ةلواحمو
 ةيجراخلا ةسايسلا تاهجوت ةشقانم ىلا ةفاضا
 ثيحبو ةيانعب اهثحب يرجي روما اهلك ةينادوسلا
 يروشثلا دملا ةلاح عم ةبواجتم اهحرط ةغيص يتأت
 .«نهارلا تقولا يف ينادوسلا بعشلا اهشيعي يتلا
 يرجي يذلا قاثمملا اذه حمالم نا لوقلا نكميو

 اناضقلا نم ددع ىلع زكترت نهارلا تقولا ىف ددادعا

 :اهزريا ةماهلا

 ريبعتلا ,ميظنتلا قح ,ةيسانسلا تايرحلا ةلافك -
 .رهاظتلا ,رشنلا

 ىلع دامتعالاو .يداصتقالا رايهنالا لسلسم فققو -
 ةسايس ضفرو .يداصتقالا لالقتسالا ةسايس

 تاقيطلا ىلا نايحتالاو يفودلا كتبلا طورشو ةيعبتلا
 .ةروهقملا

 رواشتلاب يئادوسلا بونجلا ةلكشم لح ىلع لمعلا -

 ىلا ةقطنملا هذه ةدوع نمضي امن بونجلا ءانبا عم

 مئاقلا درمتلا فقوو موطرخلا يف ةيزكرملا ةطلسلا ءاول

 .كانه

 نم تاقالعلا ةيقننو رصم عم ةنزاوتم تاقالع ةماقا

 يف قباسلا مكحلا مايا اهب تقحل يتلا بئاوشلا
 ةيموقلا تاهجوتلا ىلع ديكأتلا عم .نادوسلا

 .ةقطنملا ةحاس يف العاق اييرع ارطق هفصوب نادوسلل
 مدع سسا ىلع ةمئاق ةيجراخ ةسايس دامتعا

 .ةيلودلاو ةيميلقألا رواحملا ةسايس ضفرو زايحنألا

 نيب طبري اظوحلم امحالت ةمث ناف لاخ ةبا ىلع
 رمالا وهو .نادوسلا يف ةيساسالا تايلعافلا فلتخم

 ىلع ةروثلا راضتنا ةيمتح ىلع اريشؤم يطغعي يذلا
 نم كلتمت ةيريهامجلا تامظنملا تلازامف .اهئادعا
 دوجو لظ يف ىتحو .ريثكلا ءيشلا ةلاعفلا ةحلسالا

 تامظثملا نا هلوق نكمي ام ناف ةيركسعلا ةدابقلا

 ىنوطلا ديلا ةبحاص يه نهارلا تقولا يف ةيريهامجلا
 لمعي يركسعلا سلجملا ناو .دالبلا روما رييست يف
 .تامظنملا هذه تايصوت ةفاك ذيفنت ىلع

 اهل عقونم يتلاو ةدحولا هذه نا رمالا ِق مهملا

 رمتست نا راصنالا ةفئاط ميعز يدهملا قداصلا ديسلا
 ف ةعرسب رومالا مسح ىلا عفدت فوس ةليوط ةرتف ىلا
 ةسراممب ةيسايسلا بازحالا تأدب دقو .نادوسلا

 ترهظ دقو .يريمنلاب ةحاطالا روف ينلعلا اهطاشن
 نييثعبلاو نيايداحتالاو ةمالا بازحا تاقفال

 ةمصاعلا ناردج يطغتل نييرصانلاو نييعويشلاو

 تأدب اذكهو .اهحمارب نع ةريعملا تاراعشلا لمحتو

 ىلوا :ةيطارقميدلا وحن تاوطخلا ىلوا نادوسلا
 ةمألا اناضق هاحتاب حيبحصلا هحوتلا وحن تاوطخلا

 يبرع نادوس وحن تاوطخلا ىلوا ءاهلكاشمو
 حيصي لهو قيرطلا اذه رمتسي لهف ...ررحتم
 يدرتلا نم ةلحرم تلخد ةقطنمل رد وئت ةطقن نادوسلا

 0؟نمز ذنم
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 مهدوشح برض يف رمتسم قارعلا

 نسح دمحم مساج نم دادغب
 لاتقلا ةهيج تداس يتلا رتوتلاو بقرتلا نأ مب

 ل

 ثيدحلا بقع يضاملا عوبسالا لالخ .ناريا عم.
 موجه نشل دعتست ةديدج ةيناريا دوشح نع

 مل كلذ نكلو ءايبسن عجارتت تأدب .قارعلا ىلع رخآ
 ةيقارعلا تاوقلل ىوصقلا دادعتسالا ةلاح ففخي
 ىلع لب .ةيناريالا دوشحلا هذه ةهباجمو ةهجاومل
 مجحو اهتاعافد نيصرت نم تداز .ءامامت سكعلا

 يف دوشحلا هذه بلغا ةداياو دصحل ةيرانلا ةفاثكلا

 ,سامتلا طوطخ لوط ىلع اهل تدعا يتلا لتقلا قطانم
 .رظتنملا يناريالا موجهلا نش ةلاح يف

 نع ةيكريمالا ةفاحصلا ىف ةصاخيو ,رابخالا رتاوت
 نيبقارملا لك ناف موجهلا اذه نشل ناريا دادعتسا

 ةعانق ىلع ءامومع ةيلودلاو ةيبرغلا تامولعملا زكارمو
 ىلع عقو ول اميف ديدجلا يناريالا موجهلا نأب ةمات
 ةوسق رثكا لكشب قحسيس .ديعبلا وا بيرقلا ىدملا
 كلذو «ةزيوحلا راوها» يف ريخالا موجهلا نم ريمدنو

 :اهمها بابسا ةدعل

 ةحاس يف قلطملا يقارعلا يركسعلا قوفتلا ١
 ىلع وأ حالسلا عونو مجح ديعص ىلع ءاوس كراعملا
 كراغم دعبو ظحالملاف .يرشبلا رصنعلا ريفوت ديعص
 دوشحلا» ةقرو نا ء:ماع نم رثكا لبق ىلوالا راؤهالا
 بيهرلا صقانتلا لعفب تواهت دق «ةيناريالا ةيرشبلا
 رئاسخلا دعب ةيناربالا ةيركسعلا ةسسؤملا مجح يف
 ىلا ةفاضا برحلا تاونس لالخ اهتدبكت يتلا ةحدافلا
 ىلا بابشلا بلغا بورهو نيعوطتملا ددع صقانت
 هتاوق مجح نم قارعلا داز امنيب ...ناريا جراخ
 لالخ نم نكمم دح ىصقا ىلا اهيلع ظفاحو ةحلسملا
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 ىتح ةيرانلا هتوق ةفاثك ةدايزو هيلتاقم ءامد ةنايص

 ةرتف لاوط ناريا اهتمدختسا يتلا ةقرولا هذه تدب
 ,قارعلا بناج ىلا حضاو لكشب ايلاح ليمت برحلا
 ةيأ يف مكلا ديعص ىلع ىنح اقوفتم اهماما فقي يذلا

 قيقحت ىلع قارعلا دعاسي اممو .ةلبقم ةهجاوم
 كرحتلاو ةروانملا ىلع هتاوق ةردق قوفتلا اذه ةماداو
 تاليكشتلا فلتخمل لاتقلا عطاوق فلتخم نيب عيرسلا

 ...ةيلاتقلا

 ةكرعملا ءامس ىلع قارعلل ةقلظملا ةيوجلا ةدايسلا ١
 ماما احوتفم هلك حبصا ناريا ءامس نا ةجردل

 ينقتلا ىوتسملا تاذ ةيقارعلا تافصاقلاو تالتاقملا

 نيرايطلل «ةقئافلا ةراهملا» ىلا ةقاضا روطتملا
 تاعادبالاو برحلا تاونس ةربخ ةجيتن نييقارعلا
 ,ةيمويلا مهتامهم يف نيرايطلا ءالؤه اهسرام يتلا
 نابا تامهملا ددع يف يسايقلا مقرلا اويرض مهنا ىتح
 ...ةعلط ؛١٠٠١٠د لا نع تداز ثدح ةريخالا كراغملا

 يذلا :يقارعلا لتاقملل ةيلاعلا ةيونعملا حورلا
 رمي مالسلا قيرط نأي ةلماكو ةلماش ةعانق ىلع تاب

 اذهو ؛يناريا ناودع يا لاشفأو دوجه يا ريمدت ربع

 ةيناريالا تاوقلل هيدصت يف عئار لكشب دسجت ام

 فقت يتلا ةريخالا «ةزيوحلا روه» كراعم يف ةيزاغلا
 اهمامأ و ةيقارعلا دودحلا ىلع نآلا ةديدجلا اهدوشح

 يتلا نارينلا ميحج ةروصو .ةرملا ةميزهلا ةروص
 هذه سكعنت امك ةقباسلا كراعملا يف اهيلع تبصنا
 لوأ ايلاح دهشت ثدح ةيناربالا ندملا ىلع ةروصلا

 نم برحلا ضفر ديعص ىلع مجحلا اذه لثمب ةرهاظ
 ةيقب مث نمو الوا نارهط تمع يتلا تارهاظتلا لالخ
 مل يناريالا ماظنلا باطقا نا ىتح ةيناربالا ندملا
 ىلا !اورطضا امناو .بسحف اهيلع ميتعتلا نم اونكمتي
 اهتروطخ نع ينيمخ ربعو .ضضم ىلع اهب فارتعالا

 وعدت يتلا تارهاظتلا هذه نع هسفنب ثدحت امدنع

 :هماظن ناكرا نم ةعومجمب هئاقل دنع لاقو ,مالسلل
 عنم لواحت جراخلاو لخادلا نم اناوصا عمسن انثا»

 وهو هباصعا دقفو «ةهبجلا ىلا هجوتلا نم بابشلا
 ....ةلتاق» اهناب اهفصو تاءارحاب ةضراعملا هذه ددهن

 نا يف صخلتت ةيقارعلا ةعانقلا ناف كلذ غمو
 :ماظنلا اذهل ديحولا جمانربلا وه «برحلا جمانرب»

 ماظنلا رارمتسا طابترا حبصا تاونسلا هذه دعبو
 ,كش ىا لبقت ال ةقيقح برحلا رارمتساب ينيمخلا
 لجعتسي نا ءيش يف ةاجافملا ليبق نم نكي مل كلذل
 يف هتميزه بقع هدوشح بيترت يناريالا ماظنلا
 ةاؤادمل قارعلا دض اديدج اموجه نشيل راوهالا
 ...يناودعلا هرايخ طوقس مدعو هحارج

 نا حضاولا نم تاب بقترملا يناريالا موجهلا اذه
 ماظنلا نا يا «راوهالا» يف نوكتس ةيسيئرلا هتاهاجتا
 قارتخال ةيئاملا ةقطنملا هذه ىلع نهاري لازام يناربالا

 ىرخا رواحم حتق داعبتسا مدع عم ,ةيقارعلا دودحلا
 ىقبي .ناهرلا اذه سؤب نع رظنلا ضغبو :ةلغاشملل
 ناك نا دعب يناريالا موجهلا حبصا نيا لاؤسلا
 ...ةمرصنملا ةليلقلا مايالا لالخ اكيشو

 :دسسس : ب. | ؟ديدجلا يناريالا موجهلا رخآت اذامل وأ ترخا لماوعو بابسا ةلمج نا حضاولا نف
 امئاو بسحف ةيبعش ةضافتنا ةيادب نم
 ةهجاومل ةعيرسلاو ةقيقدلا ةيقارعلا تاراضحتسالا

 كبرا لكشب ةيناريالا دوشحلا ةداباو ريمدتو
 تابرض ىرخا ةهج نمو .ةهج نم اذه .اهتاباسح
 مسقلا ريمدت ضرغل دوشحلا هذهل ةيضاهجالا قارعلا
 كلذل .اهنم ىقبتي ام تيتشتو ةمذرشو اهنم ربكالا
 ةين نم دكأتلا بقع يقارعلا ناريطلا طاشن دعاصت
 اهفئاذزق بصت ةيقارعلا تارئاطلا تذخأو موجهلا

 تامهمب ةيناريالا تاوقلا ديشحت زكارم ىلع ايموي
 مايا ةعبرا لالخ تغلب ثيح ةمهم ةئام نع ايموي لقتال

 قرش» عطاق ىف اساسا تزكرت ةيلاتق ةمهم
 كراعملا اهيف ترج يتلا ةقطنملا تاذ يف يا «ةلجد

 فلا ٠٠١١« يىلاوح ناربا اهيف ترسخو «!!؟» ةريخالا

 ةيضاهجالا تابرضلا هذه ...حيرجو ليتق نيب
 اضيا ةريبك ةيلعاقبو اهيف كراش .ةيناريالا دوشحلل
 يهو ,«ةيتمسلا تارئاطلا» يا .شيجلا ناريط حالس

 يف نويقارعلا عرب يتلا ةمهملا ةحلسالا دحا

 تتابو ,ةركتبم ةيلاتق اغيص اهل اوقلخو اهمادختسا
 طاسشن زيمتيو .ةيناريالا تاوقلل بعر ردصم لكشت
 ةيركسعلا تانايبلا يف حضاو وه امك تارئاطلا هذه

 روهلا ةقطنم يف يناريالا دجاوتلا برض يف ةيقارعلا

 ةليسولا يهو ,ةيناريالا قراوزلا ءدايطصا» و
 .ةقطنملا هذه ف دادمالاو لقنتلل ةديحولا

 ال وهف تاروطتو ثادحا نم بقترم وه ام اما
 دوشحلا ىلع يقارعلا قرطلا ةسايس رارمتسا ىئدعتي
 لك ىلعو بيلاسالاو ةحلسالا فلتخمد ةينارنالا

 يناريالا موجهلا ةهباجمو راظتنا يف لاتقلا تاهبج
 ديعصت ةيادب  عقوتم وه امك  هريمدت نوكيس يذلا
 ةسسؤملا لك باصت نا دعب .ناريا دض لماشو ديدج
 اهتاودا عص ةيتاربالا ةيبيرحلا ةلآلا وا ةنركسعلا

 ةهجاوملاب يقارعلا رارقلا ىقبيو لماكلا للشلاب
 ءازا .ديحولا لحلا حاتفم وه .ةمساحلاو ةديدشلا

 [0.مالسلا لوبقل مهضفرو :نارهظ ماكح تنعن

 اا/ _ ١946 ناسين 55 ١١7 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 رئازجلل ةيجراخلا ةيسامولبدلا تايفلخ نم

 ةطاسو يف زايحنالا مدع نيأ
 ا ةيقارعلا برخلا

 1 دما ركج ادت تتلو وب نقط ضوت لاو توتوتج للبت 1 جت بستان اا تظن بحجج اتت ل ا نا جنت تب ا جا لإ ب بج

 تم تجد سيجلب تامة ودتسما وت ماد

 :يبرعلا وغلا نوؤشش ررحم يب

 ا إلا بت ل جا

 34 نيب نم نا مصل مو تحب مجمع

 ناغير دلانور يكريمألا سيئرلا نيب ةيمسرلا | أ |
 ةيضق ديدجح نب يلذاشلا يرئازجلا سيئرلا ةقدشو

 بعلت نا ةيناكماو ,ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا
 كيرحتو اياونلا زفحل ٌلعاف رود ًاليقتسم رئازجلا

 ضوافتلا وحن نيعزانتملا نيفرطلا ىدل دوهجلا
 قارعلا نيب نآلا ,ةرئادلا برحلل يملس لح داجياو
 لئاسو فضت ملو .تاونس سمخ ةبارق ذنم نارياو
 ةيفتكم عوضوملا لوح ليصافت ةيا ةيلودلا مالعالا
 يف رئازجلل ةقباس ةطاسو راودا ىلا هابتنالا تفلد

 يف هتققح يذلا حاجنلاب ةهونمو .ةيلود تاعزانم
 حارس قالطا اهسأر ىلعو تاطاسولا هذه يعاسم
 ةرافسلا ىف اوزجتحا نيذلا نييكريمألا نئاهرلا
 .هاشلا ماظنب ةحاطالا بقع نارهطب ةيكريمألا

 :ةيلودلا تاعزانملا ف ةطاسولا طاشن نا ةقيقحلاو
 دحأ ربتعي ةيبرعلا تافالخلا ضعب أضيأ اهنمو
 نمو :ةيرئازجلا ةيسامولبدلل ةزرابلا تاسرامملا
 يف هسملن امم رخآلا ضعبلا ىلع فرعتلا نكمي اهلالخ
 ةلوجلا .رئازجلل ةيجراخلا ةسايسلا عم هذه انتلوج
 .ةيبرع اياضق يف يرئازجلا رودلا ةراثاب تأدب يتلا
 ةموظنم نمض دلبلا اذه عضو يفو .ةيقرشمو ةيبرغم

 ةلحرلا ىلا ٌلوصو .زايحنالا مدع نادلب ةسايسو

 نب يلذاشلا سيئرلا اهب ماق يتلا ةيخيراتلاو ةيمسرلا
 لبق نم تربتعاو ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا ىلا ديدج
 اتفال اثدح ةيرايخالاو ةيسايسلا لفاحملا فلتخم
 لاقتنا ةباثمي هنأب .هققحت لبق هفصو ىرج :رظنلل

 مدقيو ءاهيدل فولأم ريغ رادم وحن ةيرئازجلا ةبكرملل
 ,ريافم يسايس طخل دلبلا اذه جهن ىلع ليلد ربكأ
 يجراخو يلخاد

 دادغبو نارهط نيد تافالخلاب رئازجلا ةقالعو

 مت ثيح 1915 ةنس ىلا تاذلابو .قباس تقو ىلا دوعت
 درجمب ىهنا يذلا نارياو قارعلا نيب قافتا عيقوت
 معدب ينازربلا هدوقي ناك يذلا نايصعلا هماربا

 نايكلاو ةدحتملا تايالولاو ناريا نم رشايم
 هذه دوهجل ةديج ةطقن لجسو .ينويهصلا
 .ةيسامولبدلا

 ةنس ةطاسو حاجن مهفل مزأللا نم ناك امَبرلو
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 ٍِ : ةيناريالا -
 تا توا

 !ةيفرظلا ةحل ةدلصملا :هساسأ زايحنالا مدعل ديد لددح ج موهفم ةرولبل اهتقيرط ىلع ,دهنجت» رئازجلا
 هاب نطلب يا عب بيسو يب يب نتج

 ءاهبلا تدا يتلا زقفاوحلا وا طوريشلا ةفرعم 5

 ,ينعت يهو اهتنمضت يتلا رصانعلا نع رظنلا فرصب

 رئازجلا نا مولعملا نمف .نيعقوملا نيدلبلا .ساسالاب
 ةهجوملا ةيساسالا نادلبلا نم تناك ةلحرملا هذه يف

 سيئرلا عاطتسا امك ,زايحنالا مدع ةمظنم يف ةرثؤملاو
 تاونس رشع دعب :نيدموب يراوه لحارلا يرئازجلا
 «يجراخلاو يلخادلا نيلقحلا ْق .بوؤدلا طاشنلا نم

 نوكلمي نمم ثلاثلا ملاعلا باطقا دحاأك زرمب نا

 هسفن تقولا يفو .هنوؤشل ايلومشو اقذاح أروصت
 تايضنتقم قفو ههيجوت وا رارقلا ذاحتا ىلع ةردقم

 هنمض نمو ,ملاعلا اذه نوؤشو اياضق ضعب فورظو
 .لوأ زفاح اذه ءيبرعلا نطولا

 ارود بعلت رئازجلا تناك ؛كلذك :ةلحرملا هذه يف
 لمعتو :لورتبلل ةردصملا نادلبلا ةمظنم لخاد أطيشن
 اهتارارق ضرف ىلع ةرداق ةمظنملا رمتست نا ىلع
 نا فرعت يهو :ةيلودلا قوسلا راعسا يف مكحتلاو
 يف طفنلل ةجتنملا لودلا ربكأ نيب نم نارياو ىارعلا
 :ةيطفنلا ةمظنملا يف امهتناكم امهلو .طسوألا قرشلا
 وا فورظلا هيضتقت امل اهب حونجلا ىلع ةردقلاو
 عازن يا بوشن نا نع الضف .ةئراطلا تاريغتملا

 نا .ةرشابم ريغ ةروصيو ,هنأش نم امهنيب حلسم
 ثدح ام وهو .راعسألاو رارقلا ِق ًاخرش ثدحب

 .نيدلبلا نيب ايلاح ةرئادلا برحلا لالخ .لعفلاب
 دج رعسب ًانايحا ءاهطفذ عيبت ناريا ىرن ثيحو
 ءارشو ةينيومتلا عئاضبلاب قوسلا ديوزتل سخب
 رارضالا هانعم خرش يا نا .ةحلسالا نم اهتابلطتم

 نادلبلا رثكا نم رئازجلا تناك ماه حايرا ضئافب
 ىلع رفوتلاو ةيومنتلا اهعيراشم ليومتل هيلا ةجاح
 حومطو ريبك ططخم معدل ةيفاكلا ةبعصلا تالمعلا
 نيتروثلا ذيفنتو ةيتحتلا تاينبلا ثادحتسال
 .ةيعانصلاو ةيعارزلا

 نا يف اوحجن دق برعلا ناك ؛اضيأ .ةلحرملا هذه قف

 نم عونك طفنلا ةمزا ةيبرغلا ةيلامسأرلا ىلع اوضرفي
 ةجيتنو !١91 برح بقع يسابسلا ضصضاصقلا

 ةيبرغلا ةيزاوجروبلا تايطارقميدلل رفاسلا زايحنالل
 عفر ىلا :عيطلاب .كلذ ىدا دقو ,ينودهصلا نابكلا ىلا

 نم رئازجلا تناكو .ةيملاعلا قوسلا ىف طفنلا راعسآل
 .عافترالا اذه نم ةديفتسملا نادلبلا

 نا فيك لفغن ال نا انيلع .امئاد .هاجتالا اذه يفو
 يف :ةلحرملا هذه لالخ .نايقتلب اناك رئازجلاو قارعلا

 ناف عرقا ا يمدقتلا يبرعلا فصلا طخ

 فلحلا اذه معد نم عون اهيف ناك ذكنا رئازجلا ةطاسو

 قيحي وا ررضلا هب قحلي نا يغبنذي ال يذلا يسايسلا
 ناشلا هيلع وه امك :ةيبناج برح رظخ  رطخ يا هب
 هل ىرخا تاهبج هجو يف اكسامتم لظيل  رضاحلا يف
 برض اهتاباسح نمو :كلذك اهنا ضرتفي وا .داصرملاب
 دومصلا برض هئارو نمو يسايسلا دومصلا
 .يطفنلا  يداصتقالا

 نا ديرن ال يتلاو ,ةعمتجم ةثالثلا زفاوحلا هذه نا

 0 ةيرئازج رفاوح ةثالث :يرحلا
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 باب يف لخدي دق ام لك وا :ةيوناسنا ةعزن يا اهب قحلن
 هذه ؛ةجذاسو ةلهس روما دهذهف :يقالخالا لعفلا

 وه ربكأ ازفاح .اهحاجن ققحت اذا اهلك مدخت زفاوحلا
 يتلا .ريثاتلا ةردق كالتماو ةمكحلا ثيح نم نكمتلا

 لامشو .زايحنالا مدع ةماعز حومطلا معد يف ديزن
 .ةيسرعلا اياضقلا ىف ساسا رود كالتماو ابقيرفا

 تلما يتلا تارابتعالاو حلاصملا ناف .عبطلابو
 فصو ىلا دوقت كاذنا نارياو قارعلا نيب ةطاسولا
 نم برضلا اذه يف .:ةيرئازجلا ةيجراخلا ةسايسلا
 مدخي كيتكت دامتعاب .ةيساموليدلا ةنسرامملا
 ,نيتلاحلا فو .اهكيتكت هذه مدخت افك ةيجيتارتسالا
 الك يف ةمكختملا يه ةيفرظلا ةيتامغاربلاف ,اغم
 .نيلماعلا

 نئاهرلا زاجتحا كفل ةطاسولا عوضوم عم
 ىلا لقتنن نارهطب ةيكريمألا ةرافسلا يف نييكريمألا

 :جاتحيو ةديدع ةيئاعدو ةيجولويدياو ةيسايس
 امو ؛انه لاجملا اهل عستي ال ةصاخ ةجلاعم ىلا .هدحو

 ةيسايس فورظ فيكي ام وه .اديدحت .اهنم انينعي
 هيف تحجن يذلا عوضوملا اذه يف_اههجويو
 يناريالا دولل ريبكلا بساكلا رئازجلا تناك ةطاسولا

 مدع ةيلاعفب ىمسي نا نكمي ام راهظالو .يكريمألاو
 ةيقادضم يه يتلا هتيقادصم ديكوتو زايحنالا

 1 ماب رف نحاجزتزت خاج خرم 9

 ماظنلل .اضيا ,ةدقادصملا ءاطعاو .رئازحلل رئازجلا

 ةزجعم يأب الو فدك فرعنا ال يذلا ديدجلا يناريالا

 دوعب ىرخا ةرم .ةقادصلا نتاقالع ددارفاب تطيترا

 ةسرامملا جهنم يف مكحتيل يتامغاربلا اأدبملا

 يف ةلثمتم ةرشابم ةليصخلا نوكتو .ةيساموليدلا
 :ةيلاتلا بيساكملا

 يف ةيرئازجلا ةناكملا رهظي امب ناريا معد - ١
 .ةدكردمألا ةدحتملا تايالولا

 رظن يف رئازجلا لعجي امب يكريمألا فقوملا مهفت- ؟
 .نييكريمألا عم ةمئاد لصو ةلص ناريا

 ةراجتلا زكرم معدل فقوملا اذه نم ةدافتسالا “٠

 قوسلا تاقالع عيجشتو ليهستو ؛ةيجراخلا
 .ةيكريمألا  ةيرئازجلا

 يف ةيبرعلا فارطالا ءازا فقوملا نم ةدافتسالا 4

 رئازجلا لعجي امب .يبرعلا برغملاو .طسوألا قرشلا
 .عيمجلا ماما أماه ًارواحم

 يلخادلا عضولا .رخآ وحن نم .ديفي فقوملا اذه- ه

 تاكرحلا اهشوانت يتلا ةيرئازجلا ةظلسلا هيف رهظتو
 اهعمو تاكرحلا هذه ءىلامت اهناكو :ةنمالسالا

 ىلا ةيناريالا ةروثلا حاجن رثا تلوحت يتلا ةينيمخلا

 .اهضعبل ىلعا لثم

 زايحنالا مدعل ديدج موهفم
 يف ةيرئازجلا تاطاسولا ةلسلس يف ةقلح رخآ

 رئازجلا ؛عوطت» يف تزرب يتلا يه ةيلودلا تاعزانملا
 تفقاللا نمو .ةيناربالا - ةنقارعلا برحلا ِق طسوتلل

 نم ةيضقلا هذه ىف يرئازجلا رودلا زربب نا رظنلل

 فادهالا نالعاو حوضو مغر ةطاسولا رهظم لالخ

 عالدنا لبق ىتح :قارغلا دض ةيناريالا ةيناودغلا
 ةيقيقح ةيناكما كانه نأكو .عساو وحن ىلع لاتقلا

 باطخو يسايس راعش نم رثكا يف نلعت نيح طسونلل
 اياضقلاو ةبورعلا ميمص يف و يبرع كنا يجولويديا
 يف طسوتت نا ام ةيبرع ةلود عيسوي نأك يا .ةيموقلا

 كلذ عمو .يموقلا اهلغاشو اهتدايس صخت ةيضق
 ْق ةنرئازجلا ةطاسولل ةيلوا ةءارق ءارجا لواحنلف

 فشك نم ديزي امب ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا
 ةسايسلا ىف ةنماكلاو ةمكحتملا لماوعلاو زفاوحلا

 دجي نا دب ال انهو .ديدج نب يلذاشلا قيرفل ةيجراخلا
 زايحنالا مدع مهف نم ديدج زارط ماما هسفن للحملا
 نا ودبي ام وهو .هقيساموليدو هتسايس ةسرافمو
 :هعيرشتو هترولبل اهتقيرط ىلع .دهنجت» رئازجلا
 حلاضملا هيف مكحتن يذلا زارطلا :ىئرخا ةرم..وهو
 ريغ مدخت يتلا ةطاسولا ال قيفوتلا ةعزنو ,ةيفرظلا
 .ةحلصمو فده

 عوقولا ينعنو .قيفوتلا نم ربكا وه ام كانه نكل
 هذه ىلغ اذه دعي زفقلاو تاضقانتلا زازتها يف
 ال قئاقح ىلع زفقلا ةلوهسلا نم نأكو :تاضقانتلا

 لمتحي فيك :لءاستن نا عيطتسن اننا .لدجلا لمتحت
 ضوهنلا تاراعش نم ملعن ام ةفاك ىنيني ماظن

 ,يمدقتلا يجولويديالا باطخلا ثدحتيو .مدقنلاو
 ينيمخلا ماظنلا عم رصاوألا ىوقا طبر ىلع ردقي فيك
 ,ةيمالظلا هتعزنو هتيعجر ىلع عامجالا عقو يذلا
 برحلا تاسيالم نع رظنلا فرصب متئش اذا اذهو
 ؟يموقلا ءامتنالا تامزلتسمو ةيناردالا ةيدقارعلا

 فشكلا ىلا لاؤسلا اذه ىلع باوجلا انداق امبرو
 ةيسسامولبدلا ةسرامملا ءارو ةيواثلا زفاوحلا نع

 ال باوجلا نع انثحبو .عوضوملا اذه يف رئازجلل
 نال أرظن كلذو ضارتفا نم رثكا رهظي نا يف عمطي
 :نآلا اهملعن ال تاروطت نذخأي دق طاسولا عوضوم
 نآل ًاريخأو ؛:ةروريصلل ًاعضاخ لاري ام عازنلا نألو
 .ةيعامتجا تالوحت ةلمج ايلاح شيعت يتلا رئازجلا
 لوحتلا مكحب .نوكت دق ةيسايس امبرو .ةيداصتقاو
 ديعص ىلع هلثامي ام ثادحال ةرطضم .هارجم ذخآلا
 .ةيجراخلا ةسايسلا

 يسايسلا فلحلا يف ركفنل .ضارتفالا ليبس ىلعو
 ةعومجمب ىمسيام عم رئازجلا هيف طرخحنت يذلا

 ةيروسو ايبيل مضت يتلاو .«يدصتلاو دومصلا»
 راحنم فقوم اهل اهلك نادلبلا هذهو .ةيبونجلا نميلاو
 فلحلا اذه :قارعلا دض اهيرح ىف ناريا حلاصل

 هنيع نآلا يفو .اههجويو ةطاسولا لعف يف مكحتي

 ةزوزهملا ةروصلا كابترا

 ف رمتسملا طارخنالل يرئازجلا هجوتلا يف ركفنلو
 ىذلا فقوملا .طسوألا قرشلا عازن نم كرتشم فقوم
 تاراعش لباقم ةيمدقتلاو دومصلا تاراعسش لحتنب

 يرورضلا نمو ,مالستسالاو ةيعجرلاو لادتعالا
 فقوملا ةلاصا نم ًاعبان سيل هجوتلا اذه نا هابتنالا

 جهنو ةماعزلا ىلع يميلقالا سفانتلا زفاوح نم نكلو
 نم رثكا مدقت يبرعلا برغملا ف يهو .رواحملا ةسايس
 .قعاص رهظمو لاثم

 ةيجولويديالا تاقلطنملا ف .كلذك .ركفنل :نكلو

 ريرحتلا ةهبج تايبدا اهزربت امك ةيرئازجلا ةسايسلل
 ةمورألا لئاسمب ةلصتملا تاقلطنملا كلت .يرئازجلا
 كلت ارقد نا هل حبنا نم ناو .ءامتنالاو ةيوهلاو

 ظحاليس ةهيجلل ريخألا رمتؤملا ف تمدق امك تايبدألا

 ديدحت يف ةصاخو .لئاسملا هذه ديدحت يف كابترالا

 كاينرا كش ال وهو .ةيموقلاو ةديقعلا نيب .عقوملا
 ى وقلاب ةطيترم ةيعامتجاو ةيسايس عئاقو هيف مكحتت
 نمؤت يتلاو .ايلاح رئازجلا ىف ةدعاصلاو ةلعافلا
 ةسسابسلا ةسرامملا ىف فالتخالاو ةيددعتلا أديمب
 يف هلالظ رشني هتاذ كابترالا اذه .ةيوهلا ديدحتو
 يمالسا  يبرع امهدحا نيدعش نيب ةطاسولا كلسم

 مهف يف افرطنم اروصت كلتمتو لب ,يمالسا امهيناثو
 .؟ديقعلا قيبطتو

 ,بيكرتلا ةنيجه ,ةزوزهم ةروصلا هذه نا كش ال
 اهردصم يف دوجوملا كابترالا وه اهنع لوؤسملا نكلو
 اقح ديرآ اذا اهمهف ةلواحم نم صانم الو .اهتاقلطنمو
 ةيسامولبدلا ةسرامملا نم رهظملا اذه باغيتسا
 .رئازجلل

 اهانصصخ يتلا تالاقملا ةلسلس ىف رهظم رخآ وهو

 هيف انيفتكا دق نوكنو .رئازحلل ةيجراخلا ةسايسلل
 نيبتام درجو ديدحت انل قيس نا دعب ةدودحم رصانعب
 اهل نا دقتعن يتلا ةسايسلا هذهل تاقلطنمو رفا وح انل

 امك ءاهيلع فوقولا انل حاتي نا لمأن ىرخا بناوج
 اهلعجت يتلا ةيدجلا تباوثلا اهلرفوتت نا .ًالعف ,لمان
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 طوشكاونو طابرلا نإب ةيسامولبدلا تاقالعلا فانئتساد

 عياطلا دلو حجني له
 ؟ةيرئازجلا ةلظملا نارتخا يف

 طابرلاب ةيبرغملا ةيجراخلا ةرازو تردصا
 اهب ماق يتلا ةرايزلا رثا هنا هيف تركذ اغالب

 ةيروهمجلا ىلا ناسيئن نم ١١ موي ةيجراخلا ريزو
 فانئتسا ىلع نافرطلا قفتا» ةيناتيروملا ةيمالسالا
 ىوتسم ىلع نيدلبلا نيب ةيسامولبدلا تاقالعلا

 طباور ميعدتو زيزعت لجا نم كلذو .ءارفسلا
 نيدلبلا نيب ةمئاقلا ةيديلقتلا ةوخالاو ةقادصلا
 ردص غالب هدكا هتاذ ربخلا اذه .«نيقيقشلا نيبعشلاو
 «ينطولا صالخلل ةيركسعلا ةنجللا» ةسائر نع

 فيطللا دبع ديسلا لولح لبقو .ايناتيرومب ةمكاحلا
 ريزو وه يناتيروم ثوعبم ناك طوشكاونب يلاليفلا
 عم عمتجا دق هللادبع دلو ليربح ديقعلا ةيلخادلا
 .طابرلا يف يناثلا نسحلا كلملا.

 تاقالعلا فانئتسا رارق نا ربكذتلاب ريدجو

 اقوبسم ناك ايناتيرومو برغملا نيب ةيسامولبدلا
 ءاضيبلا رادلا يتنيدم نيب يوجلا طبرلا ةداعاب

 نا ةيمسر هبش رداصم نم ملع نا دعبو ؛طوشكاونو
 ,رالود نويلم ؛40) ايناتيروم ىلع ةيبرغملا نويدلا
 فرط نم تيغلا دق ١194١( ةنس لبق ام ىلا دوعت
 .برغملا

 اًنيش دعُي تاقالعلا هذه فانئتسا نإف كش ريغ نمو

 رثا تعطق نا دعب كلذو :نيدلبلا نيب ديدج دهعل
 انوخ قباسلا يناتيروملا سيئرلا همظن يذلا بالقنالا
 ببسبو .كلاسلا دلو قبسالا سيئرلا ىلع هلاديه دلو
 ىلا ةلاديه دلول لماكلا مث يجيردتلا زايحنالا
 هفارتعاو .ءارحصلا عازن لوح ةيرئازجلا ةحورطالا

 ,ةيبرعلا ةيروهمجلا» ب ىمسي امب قحال تقو يف
 ةلظملا تحت يلكلا هئاوضنا ىلا .ةيوارحصلا
 قافولاو ءاخالا ةدهاعم ىلع هعيقوتب ةيرئازجلا
 1987٠(. سرام / راذا 19) ةيسنوتلا ةيرئازجلا

 يف مكحلا ىلا عياطلا دلو ةيواعم ديقعلا لوصو عم
 هروضح ءانثا ةلادده دلوي هتحاطا بقع .طوشكاوت

 ارويمجوب يف دقع يذلا يسنرفلا يقيرفالا رمتؤملا
 يف ديدجلا يناتيروملا سيئرلا أدب .يغناب ةمصاع
 ةيجيردت حلاصتو دايح ةسايس نالعا وحن هاجتالا

 يراجلا رهشلا نم ليربأ /ناسين ١4 خيراتب كب

. 
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 يسيئرلا بالقنالا بيس نا نيبتو ,ةقطنملاب هناريج عم
 يوارحصلا لكشملا يف يرسقلا هدالب عافدنا ىلا دوعي

 نم ةلمج ىلا يدا ام وهو ؛يرئازجلا طخلاب اهمارتلاو
 فوفص ْيف تاماسقنا قلخو ةطلسلا ىلع تاعارصلا

 دالبلا دقفي داكو . ةيناتيروملا ةنركسعلا ةرادالا

 ةلاح اونلعا نييرئازجلا نيلوؤسملا نا فرعنو
 ةرشابم يناتيروملا بالقنالا بقع ةيسايس رافنتسا

 نم نويركسعو نويسايس نوثوعبم طوشكاونب لحو
 ءافلا نع ديدجلا سيئرلا ينثل ةمصاعلا رئازجلا
 ههيبنت صوصخلابو ؛نيدلبلا نيب ةمربملا تاقافتالا
 .طابرلا وحن هجوتلا مدعل

 0 تمصلا ةيبرغملا ةموكحلا تمزتلا تقولا اذه يف

 رئازجلا يجيتارتسا فيلح ةحزحز :ننسحلا كلملا

 5 هم«

 يا بعل برغملا نأب ديفي نا نكمي ام اتاتب رهظي ملو
 ةرشايم ةحلصم هل نا وا .يناتمروملا بالقنالا يف رود

 تناك طايرلا نا ادعبتسم نكي مل ناو .هثودح يف

 ارظن ةيناتيروملا ةدايقلا يف رييغت لوصح عقوتت
 .عوضوملا لوح رمتسملا يسنرفلا  يبرغملا رواشتلل
 يف امساح ارود تبعل اسنرف نا :مويلا ءارس دعي ملو
 ىلع رداق صخش يلا طوشكاونب ةطلسلا لقن ةطخ

 ةلاح يف هبيهلب اهقرحي دق عازن نم هدالب ةكوش بحس
 .رئازجلاو برغملا نيب حلسف عازن بوشن

 عياطلا دلو ةيواعم سيئرلا نا رمالا يف ماهلاو
 هيلع عيضت ال ةنرمو ةقذاح ةطخ قيبطت يف عرش
 هسفن تقولا فو هيلع مهيدعتست وا ىمادقلا هءافلح

 نيقباس ءافلح عم لصولا ةلصو دو عجرتست

 يفو .ايبيلو برغملا صوصخلابو .هدالبل نييرورضو
 نويناتيروم نوثوعبم هجوت نيتلودلا نيذه هاجتا
 ةبراغم نوثوعبم طوشكاوني لح امك ,نويمسر
 ةرورض عوضوم لوح ةيمسر تاباطخ اولقن نويبيلو
 ءاهدهع قياس ىلا اهتداعاو تاقالعلا نيسحت
 رهظو .تايوتسملا فلتخم ىلع نواعتلا فانئتساو

 الدابتم راص لعفلا اذهل دادعتسالا نا احضاو
 فرص لكل ناو :ةينغملا مصاوعلا ىدل ايويحو
 .نآشلا اذه يف هتاباسح

 ميدقت عيطتسن ايناتيرومو برغملا ىلع راصتقالابو
 :يلاتلا هجولا ىلع ةروصلا

 مازتلالا نم فيفختلل عياطلا دلو بالقنا ءاج
 شازجلاب طابترالاو .ءارحصلا عازنب يناتيروملا
 قيثاوملا نع عجارتلا ينعي ال يذلا فيفختلا اذهو
 طايرلا عم تاقالعلا نيسحت هققحتل يعدتسي ةقباسلا

 نيتضراعملاو عازنلاب نيتينعملا (ايبيل) سلبارطو
 نيلوؤسملا ناف ةيناث ةهج نم .يرئازجلا طخلل
 رارمتسالا ةيغم ايجيردت نوسحي اوأدب نييناتيروملا
 نم لعجيو مهتدايسب يدؤي دق عازن يف طارخنالا يف
 وهو ؛مهتلود باسح ىلع متن ءارحصلا عازن لح

 ءارحصلا عازنب مازتلالا نم فيفختلا :عياطلا دلو ةبواعم"
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 جيمد ةيناكما ىرسيو لاح لك ىلع مئاق روصت
 نم مسق ىلع لوصحلا دعب ايناتيروم يف ويرازيلوبلا
 فيضن نا يقب .ةيبرغلا ءارحصلا يف بهذلا يداو

 ةيرئازجلا يداصتقالا معدلا تاناكماو دوعو ناب

 :ةيدام اهنم رثكا ةيسامحو ةليئض تدب ايناتيرول
 اينعم اقباس برغملا هيف ناك يذلا تقولا يف كلذو
 نادلبو ةيدوعسلا ةيبرعلاو ايبيل اذكو ايساسا
 .برغملا نم ريثأتب امامت فقوت ةريخالا معدو :جيلخلا

 ,يناتيروملا بالقنالا ناف برغملل ةبسنلاب اما
 نا هناش نم طوشكاون ىلا لدتعم مكاج لوصوو
 عازنلا يف رئازجلل ايجيتارتسا افيلح حزحرزي
 مل نا ءريدقت لقا يف ؛دايحلا ىلا هلقنيو .يوارحصلا

 .ايرذج هفقوم رييغت ىلا ديعبلا ىدملا ىلع هعفدي
 طوشكاون نا اديج نوملعي ةيراغملا نولوؤسملاو
 ماظنلا هاجت ةنيهرلا عضو يف اهسفنب سحت
 عازتنا نع :نهارلا تقولا يف ,ةزجاع اهناو ,يرئازجلا
 دق تاقالعلا فانئتساف كلذلو .عضولا اذه نم اهنايك
 قارتخا نم «جيردتلاب . نييناتيروملا نيلوؤسملا نكمي
 هيلا جاتحت امب ايناتيروم ديوزتو ةيرئازجلا ةنميهلا
 . ةنميهلا رسكل معد نم

 برغملا ةقطنم يف يوهجلا عارصلا ديعص ىلعو
 فانئتسا ناف رواحملاو لتكلا ةسايس كبتكتو .يبرعلا

 ,كش ريغ نم .دعي ,ةيناتيروملا  ةيبرغملا تاقالعلا
 ءاخالا ةدشهاعمل برغملا اههحوبي ميمصلا يف ةيرض

 نع اتاتب يلختلا نلعت مل ايناتيرومف ؛لجا .قافولاو
 عم ةقباس تاقافتا قيبطت لصاوت اهنا مث ,ةدهاعملا
 نيب دودحلا مسر ةيقافتا ىلع عيقوتلا اهرخآو رئازجلا
 رفوتب ةطورسشم ةيرارمتسالا هذه نكلو و.نيدلبلا
 ىلا يلعفلا نانئمطالاو ؛ةيرئازجلا ةلظملا قرخ صرف

 لثكلا وا رصانعلا لك نم يناتيروملا شيجلا صيلخت
 ,اهل ةيلاوملا وا ويرازيلوبلاب ةطبترملا ةريغصلا
 نانئمطالاو ,ةيبرغملا اياونلل ديدج رابتخا ىلا كلذكو
 امك لماكلا هذوفن رشن ةطخ ىلا دوعي نل برغملا نا ىلا
 ,ةداد دلو راتخملا سيئرلا دهع ىلع نآأشلا هيلع ناك

 نأشب ديردم ةيقافتا عيقوت دعب صوصخلا ىلعو
 . ١91/6 ةنس ءارحصلا

 فانئتسا رابتعا نكمي ءلاوحالا عيمج يفو
 ةصرف طوشكاونو طابرلا نيب ةيسامولبدلا تاقالعلا

 ةقطنم يف نيقيقش نيدلب نيب ءاوجالا ةيقنتل ةديدج
 ىسع ,ةيداعتملا رواحملا ةسايسل رسكو يبرعلا برغملا
 لماشلا نسحتلل الابقتسم فورظلا رفوتت نا
 ديعب نآلا ىتح ودبي يذلا نسحتلا وهو ,عاضوألل
 نع ثدحتلا ةيناكما كلذك ديعب وه امك :لانملا
 :ةيناتيروملا ةيبرغملا تاقالعلل يئاهنلا رارقتسالا
 ءارحصلا عازن ماد ام ,ةيرئازجلا  ةيناتيروملاو
 ,بيرقلا ىدملا يف نكمم لح يا نع ادج اديعب

 ديعصلا ىلع ايلاح هيف قابسلا لصاوتيو .طسوتملاو
 نيب تاقالعلا ةدوع نإ ...يسامولبدلاو يسايسلا
 نم ارهظم ,قاطملا رخآ يف .دعت طوشكاونو طابرلا
 رمش برغملا نا ىلع اليلدو :قابسلا اذه ضوخ رهاظم
 مصاوعلا هاجت ةصاخو .يسامولبدلا دجلا دعاس نع
 ةمظنم نم باحسنالا نا هل نيدت نا دعب :ةبقيرفالا
 راوحلا حتفيل داع امك .ايفاك سيل ةيقيرفالا ةدحولا
 ةيروهمجي اهفارتعا تنلعا يتلا اهسفن نادلبلا عم
 [ل.تاذلاب ايناتيروم اهنمو ,نييوارحصلا

 - [ مالها نهظمع معمتت - 21

 ةيطغت «ةيبرعلا ةعيلطلا» ةعباتم ىلع ابيقعت
 ةنوآلا تادجتسمو سنوت يف يسايسلا عضولا

 ةايحلا يف يروتسدلا بزحلا رود نعو ,ةريخألا
 ,ةبيقروب بيبحلا سيئرلا رودو .دالبلاب ةيسايسلا
 هذه سنوت نم همالسوب . .نس ةديسلا انل تلسرا

 ؟رشنلل اهقيرط ذخآتس تناك نا”يردت ال يتلا ةلاسرلا
 . نس ةديسلا هتحرط ام ىلع انم اصرحو ءانرودب نحنو

 انه رشنن اهتاروصت ةقد لوح اهاياو انفالتخا مغر
 يذلا تقولا فو .اهتاظحالم اهل ركشنو . اهنلاسر
 ةعيلطلا» صرح اضيا هيف دكؤن ءانفقوم ىلع هيف دكؤن
 .بتكتو جلاعت ام لك يف ةيعوضوملا ىلع :ةيبرعلا
 لوح ءارآلا نم ديزمل بابلا اهتلاسر حتفت نا لمأنو
 يف ةضراعملا ىوقلا يأر اميسالو ؛هسفن عوضوملا
 .سنوت

 «ةيبرعلا ةعيلطلا» ةلجم ريرحت سيئر ديسلا
 118ه /راذآ/1١1 يف سنوت

 تسل تاحيضوتلا هذه بتكا اناو ...دعب امأآ

 ما ةلجملا ةئيه فرط نم لبقتس تناك نا يردا
 ان 1ةدف < تالميكلا ةئلس.قل افيو ققاكمج

 ةلجمل اددع كسما ةرم لوا هذه .ةمداقلا مايالا يل هنيبتس

 ع خيراتي 9460 نددفلا ةفدص ناكف ؛«ةيبرعلا ةعيلطلا»

 .ةلقتسم ةلجم اهنا حضاولاو .19/5 سرام /راذآ

 ماتم نكرشي نا ةيبدضوت يرايتغإب. يقيبطلا نم
 بزحلا» ناونعب 5 ةحفصلاب ءاج اه ىلع صوصخلاب

 لوأو- !«رادقمب ...الا حماستي الو عيمجلا قوف يبيقروبلا

 وه ماركلا مكئارق رظنو مكرظن اهل تفلا نا ديرا ةظحالم
 يداهلا دييسلا ةفلخ ىئذلاو قباسلا بزحلا زيدف نا
 لاقملا يف ءاج امك حايصلا دمحم ديسلا نكي مل شوكبلا
 مكنا له يردا تسلو .يلعكلا يجنملا ديسلا ناك امنا
 مالعالا مدخي يذلا هيزنلا دقنلا مكثارق نم نولبقت

 وا كلذ مكيلع .بعصي نوف ءاهرهاظم ىلجآ يف ةفاحصلاو
 .ةملكلا هذه رشن مدع الا مكيلع امف هلوبق نوعنامت

 نم لكل ةراناللو حيضوتلل هلوقأف يناثلا عوضوملا اما

 بزحلا وهو يبيقروبلا .بزحلا نا :لاقملا اذهب منها
 ةنس 0١ ذنم هل قبسي مل يسنوتلا يروتسدلا يكارتشالا

 ضرف امثا دادنتسالا ا حالسلا ةوقي .دالبلا ىلع نفيه نا

 ةبيقروب بيبحلا سيئرلا هسسسؤمو هميعز ةمكحب هسفن
 اهلالقتسا لجا نم هتايحضتيو سنوتل هصالخابو
 ةكرحلا مايا نييسنوتلا لك هلوح عمجف اهتماركو .اهتزعو
 ماغ مالا لالقتسالا ىلا 1584 نم :ةيادب ةيزيرحتلا

 الو اذه انمويل يقرلاو ءامنالا ةرسسم لضصاو مث - ١545

 ناو عمجا بعشلا بزح وه ةبيقروب بزح نا ثيحب لازي
 بزح نأل سيل لوصولا يف حجنت مل نا ةضراعملا ةيلقا
 باوبالا اهل حتف يذلا وهف سكعلاب :نميهم ةبيقروب
 ةفيعض اهنأل امناو رابتخالاو ةيرجتلا صرف اهاطعاو
 فعض ةبيقروب بزح نأب هعنقي ام بعشلل مدقت ملو هماما
 ملو قلخت مل ةضراعملاق ,راثدنالا يف أدب وا مايالا رورمب
 بزح وه نذا بُيذلا سيلف ديدجلا ركتبت ملو عدبت

 ماستقا نكمي ال هنا بزحلا ريدم ىري نا يعيبطلا نمو
 عطقني مل يبيقروبلا بزحلا نأل ةضراعملا عم اتاتب ةطلسلا
 وه ادهو سنوت ءانبأ نم نييروتسدلا لايجا نيوكت نع
 ىلع عاطقنا نود. ندق فض نم نثكا' نئح ةثاقي يف رسنلا
 .اددجتم اديدج اباش امود ناكف ةينطولا ةحابسلا

 بعشلل دكأتي ىتح اضيا ةهطلسلا ماستقأب ىضري الو

 اذهلو  اهلوح فتليف هتدايقب ةريدج يه بازحالا نم ْنَم
 لك كلذ مهفي امك ةنميهلا لجر يلازم دمحم ديسلا نكي مل
 مل اذهو حتفتلا لجر ىقبيسو ناك دقلف ؛لاقملا أرقي نم
 ..:ايسوفلت ا[عقاو ناع لس لاقكا نكد انك انوعوت نكي

 فيك فرعت مل ىتلا يه ةضراغملا نكلو هيلع دوهشمو
 اهمامأ قيرطلاف ,نب يبعشلا ةيبلغا .نم ماثلا هالولا سنبكت

 روصتي نا ميكحتلا فعضو رظنلا ريصق نمو قاشو ليوط
 ةييقروب بزحف .لهس وا بيرق مكحلل اهلوصو نا ضعبلا
 دض ريرم حافك نم نرق عبر دعب الا مكحلا ىلا لصي مل
 نغ بعشلا ةبحمو دالبلا مكح اهرثا قحتسا رمعتسملا
 هدحوو هعمج يذلا بعشلاف .تايثاو ةءافكو ةرادج

 يتلا لايجالاو هميعزل ركنتي نأ هل نكمي ال نذا ةبيقروب
 ةلوهسب هنع ىلختت نا اهل نكمي ال ةبيقروب دهع يف تدلو
 بعشلا نا اودقات اذهنلَو تايوفضلاو قورظلا تناك اههم
 ةقيقحب لهاج امناو لوهجملا ةيتع ىلع تسيل سنوت ناو
 ...لوهجملا اذه ةبتع ىلع اهنا روصتي يذلا كاذ اهفورظ
 ةشماقلا ةينيايسلا لع آلا نوكي ال لوهجملاب مكحلاق
 ذنم دالبلا دوقي يذلا ةبيقروب بزح اما ..ةبرطضملاو
 لغج عاطقنا نود مكحلاب ةنس ؟ ٠ ىدم ىلعو اهلالقتسا

 لهف نامأآلاو ةقثلاو حتفتلاو رارقتسالاو حوضولا دلب اهنم
 ؟!ذه نم رثكا انيطعت نا ةضراعملا بازحأل

 ؟31 - 1580 ناسين ١7-54 ددعلا  ةيبزعلا ةعيلطلا



 :«ةديرعلا ةعيلطلا» ليسارم نم  ريزعلا

 فئاذق ريده ..برحلاب يحوي ناك ءيش لك 9 ١

 ..كراعملا ةحاس قمع نم عمسي ةيعفدملا | 19
 ذخاأتل :تابابدلا تارشعب جعت عراوشلا (

 يناريالا فصقلا راثآ ..لاتقلا ةحاس ىلا اهقيرط
 ةيناودع ىلع دهاشك تويبلا تاهجاو. ىلع ةعوبطم

 راوشا كراعغم رثإ «ردزعلا» ةئيدم تئاك اذكشه

 بوث اهلك سبلت :نارياو قارعلا نيب ةريخألا ةزيوحلا
 اهنأاكو  اهتايح شيعت ةاضيآ تناك اهنكلو لاتقلا

 يف قارعلا بعش لك هلعفي ام دسجتو سكعت نا ديرت
 رصنلا ةلداعم يه هذه .ايحيو لتاقي ..هندم لك

 يأو .ةايحلا لجأ نم لتاقي بعش .راصتخاب يقارعلا
 ..ةمدركلا ةابحلا ريغ ..اهلجأ نم لاتقلا قحتست ةايح

 تذخا يتلا ةنيدملا ف تلوجت «ةيبرعلا ةعيلطلا»
 اهيبف نوفدملا «دوهبلا ءايينأ » دحا ميسا نم اهمسا

 .اهضرأ ىلع مئاق هحيرضو

 تناك اهتاذ ةنيدملا نأ ءلوقن ..الوأ تامولعمللو 2 : 2 ٌْ 9 2 7 0

 11 ل0 رولا معا #0 .  _ مم17 ةروصلاو ةملكلاب لقنت ؛ةدبرعلا ةعدلطلا»

 ا ” عا قارعلا نعشل ةرغصم ةروص

 يبعشلا شيجلا عطاوق دحا يف ناسيم ةظفاحمل يبعشلا شيجلا دئاق بئان .داهج ميركلا دبع عم «ةيبرعلا ةعيلطلا» لسارمو ريرحتلا سيئر
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 لجو نود فئاذقلا ىقلتت لاتقلا ةحاس نمض ربتعت
 امك ..ءقحلا عفادم» تناك اهفارطا نمو .فوخو
 نييناريالا ةازغلا كدت ,ةنيدملا ءانبا دحا يل اهامسا
 ..يقارعلا ربلا ىلا روهلا هايم اوربع نيذلا

 ؟اهلهأ نم دحأ لحر له :ًالوأ ةنيدملا ماقمئاق لأسن
 ءاسنلاو خ ويشلا ضعب ادع «الك» تناك ةباجالا

 مهيلع ًافوخ ةدودحم ةرتفل «نهدعين» نا انلضف نيذلا

 بيصت ثيح كنيعاب اهارن يتلا ةيناريالا ةيجمهلا نم
 لكك ةنيدملا يلاهأ اما .يئاوشع لكشب ةنيدملا فئاذقلا

 ةيعيبطلاب دصقأو ؛ةيعيبط ةايحلاف كلذ ادعو كراعملا
 يقابلا كرثاو ءليصا بعشل دومص ةايح اهنا

 الجر انحمل ةريغصلا ةنيدملا هذه ىف لوجتن نحنو
 ةيركسعلا سبيالملا يدتري تويدبلا دحا نم أوت جرخي

 رمحألا اهنولب ةيبرعلا ةيفوكلا هسار ىلع عضيو
 لاقف همسا نع هانلأس . . ةدقدنبب كسميو ضيسألاو

 عيطلاب» باجا هتهجو نعو شيفج شوحنم مساق
 يبعشلا شيجلا تاليكشت نمض انأف . ةهبجلا وحن
 نع عافدللو نطولا وحن يبجاو يدؤأل ىلهأ تعدو

 .«انتايح باصتغا نوديري مهنا ىرت تنا اهف «يتيب»

 انل يدؤي وهو هتاوطخب عرسأو تاملكلا هذه لاق

 ..مالسلا ةيحت
 رماع هنكلو ريغص ناكد ىلا كلذ دعب هجوتأ

 عيبي يديلقتلا هيزب فقي نسلا ريبك لجر .تايجاحلاب
 باوبا حتفت فيك .ةشهدلا اعنصتم هتلأس .هدنع ام
 يناريالا فصقلاو ةنيدملا باوبا ىلع ةكرعملاو كتناكد
 انآو ..الوأ هللا دبي رامعالا» :ةيوفعب لاق ؟..«لاغش»

 رعشأ ًاضيأ انأف ؛يقزر ىلع لصحا ينوك ىلا ةفاضإ

 - ]هاما تجملت معمطتت - 23

 نمض ينإف ملعللو ءيثم بولطم بجاوب موقأ يناب
 ةمظنملا دصقب  مهنكلو ؛يبعشلا شيجلا عطاوق

 تاجايتخا رفوأل ناكدلاب فقأ نا اولضف  ةيبزحلا
 تلق امكف فصقلا اما ..لطيلا انشيج دارفاو ةقطنملا
 ..:هللا لدي رامعألا كل

 :هةنم رئاجس ءارش تدرأ .ريصقلا ثيدحلا اذه دعب

 ينأل اهنمث ذحأ مدع ىلع رصأ نا دعب تمجحا ينكلو

 لبقو .مّركم زّرعم ةداعلاك انه فيضلاو .«فيض»
 تكسو ..طقف «يضار» لاقف همسا نع هتلأس رداغا نا
 ..ههجو ىلع حفطت العف ءاضرلا» تامالع تناك دقف

 بلط ؛اضيآ ةناكد بحاص كانه ناك «يضار» راوجب
 نود انل لاق ؛مظاك ملسم» همسا نا انفرعو ؛هترايز انم
 يف لوألا ؛لاتقلا تاهبج يف مهلك .ءانبا يدل .تامدقم
 تاوق» نمض بيرق لتاقي انه يناثلاو يلدنم عطاق
 .,رصن

 لفقت نا كل لضفألا» هل تلقف ؛هتبعادم تدرأ
 اآدتحم باجآف «فصقلا نم يمتحتو حاترتو ناكدلا

 اذه يناكم نم حزحزتا نلف :نويناريالا ءالؤه اسخبي»

 انشيج ناب نانئمطاو ةقث ىلكو ,فصقلا فاخا ال اناو
 هايم يف ةازغلا ءالؤه قرغيو ضرالا حسمي فوس
 ..«يضاملا ماعلا لعف امك .روهلا

 ةيقارع ةأرما كانه تناك «مظاك ملسم» ةناكد لباقم
 تهجوت :تويبلا فارطا ناكرا دحأ كسمت نسلا ةريبك
 اناو ديبع ةيربص» تلاقف اهمسا نع اهتلاسف اهوحن
 رس نع اهلأسأو «  «كلام ينب» نم دصقت  ةيكلام
 فصقلا نم فوخب رعشت ال تناك ناو انه اهئاقب

 ىتح يناملك تلمكا ناام ..يناريالا ناودعلاو

 ..انآ» ةدتحم تلاقو اهديب اههجو ٌتَيرضو تضفتنا

 نمر

 دلو ىدل .دونجلا لاطبالا ءالؤه مام] انأ يواسأ اذام

 انأ ءيبعشلا شيجلا تاليكشت نمض نآلا وهو دحاو
 ةجوزمم ةدحب ةريخألا ةملكلا ددرت تلظو «!؟لحرا
 ..انه اننوم ةئاب اند تلاقو بارغتسالاو بضعلاب

 .«نيسح مادص دئاقللو نطولل ءادف انلكو

 وحن .ةارملا هذه اهكرتا انأو نع ىغطي رثأتلا ادب

 بيسلا نع لأسآ ؛باوبألا دحأ ماما فطصت ةعومجم

 ياشلا عزوت ةنيدملا تويب دحأل ةناكد اهنا :ىل لاقيف

 برتقا ..ةكرعملا تآدب نا ذنم نيلتاقملا ىلع اناجم

 عيزوتب موقت ةباش ةأرما» ةشهدلا ينكلتمتف اهوحن
 اهوخأ هنا نيبت باش اهبناجبو نيلتاقملا ىلع ياشلا
 ىل تلاقف اهمسا اما ,مساج لضاف دشنم همساو
 :تعئاتو ,طقف «ةفيرش»

 نيلتاقملا ىلع تدوكسبلاو ياشلا عزون يخأو انأ»

 تاوخأ تس ّيدلو .يضاملا ماعلا انلعف امك .اناجم
 لك اذه لعفنو ؛اضيا نيلتاقملل لكألا نمدقيو نخبطي
 تلمكأ نا ام .«..ليدللا نم ةرخأتم ةعاس ىنح موي

 نم بيرقلا اهتيب باب بوص تهجوت ىتح اهمالك
 يدعس روصملا ىليمزو انا انوعدتل ..ياشلا ىهقم

 ناك دقف دصقا نا نود ترذتعا ..ءاذغ ةيحو لواننل

 تادب فنعب يسار قرطت ةركفو راكفالاب محدزي يسار
 فيك .نويقارعلا ملعت دقل» يعو نود اهددرا
 بعشف ..ءامدلاب هيلع نوظفاحيو راصتنالا نوعنصي
 اذهو ةيحورلا هذه لثمب عتمتيو شيعيو لتاقي
 ايندلا شويج هيلع تعمجت ول مزهي نل ..ءاطعلا
 0 ..«طقف ناريبا سدلو

 دمحم ىدعس :ريوصن
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 مدس روك
 !ةدظارقمددلا ... نم

 دق ةيروس نا ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» تملع
 ريرحتل ةيطارقميدلا ةهبجلا رصانع تدرج
 كارتشالا ةمهتب مهتحلسا نم نانبل يف نيطسلف
 نيب تراد يتلا توريب يف ةريخالا ثادحالا يف
 ةكرح نيبو ,ةهج نم نيلقتسملا نييرصانلا ةكرح
 .يكارتشالا يمدقتلا بزحلاو «لمأ»

 نيلوؤسملا نا «ةيبرعلا ةعيلطلا. تملع امك
 يذلا .يتايفوبسلا داحتالا اوغلبا نييروسلا
 - نا. ةيطارقميدلاو ةيروس نيب طسوتلا لواح
 ةيسايسلا تاسرامملا نم حفط دق يروسلا ليكلا
 ةيطارقميدلا اهفرتقت يتلا ةذاشلا ةيركسعلاو
 0 .«تافرع باسحل

 اولخدت دق مهنا نويروسلا نولوؤسملا لاقو
 نم ةيطارقميدلا ةهبجلا ةيامحل ةرم نم رثكا
 ةلمعلا ءدلاخ وبأد و ليريح دمحا تاديدهت

 عاقبلا يف اهبتاكمو ةيطارقميدلا دعاوق ةيفصتب
 رودب موقت تلازام ةيطارقميدلا نا ريغ :قشمدو
 ينطولا ذاقنالا ةهبج» و ةيروس دض «يبيرخت»
 اهناو :ةينانبللا ةينطولا ىوقلاو «ةينيطسلفلا
 نيلتاقملا تارشع لاخدا يف تمهاس دق
 اديض ىلا ريرخحتلا ةمظنم نم نيينيطسلفلا

 مهنا معز تحت :سلبارطو توريبو بونجلاو
 اذ .اهيلتاقمو اهئاوق نم

 ةنداهصلا ةسماخلا ةرملل

 نايرسلا ىلع نودنعب
 تسوس ميلازوريج» ةديرج تريكذ

 نا .ةيزيلجنالا ةغللاب ةقطانلا «ةيليئارسالا
 ةفئاطلا نم ءاضعا نيب تعقو دق تامداصم

 نم مهناريج نيبو ,ةيسكوذونرالا ةينايرسلا
 فقسالا هركذي ام بس و «سدقلا ِق دوهنلا

 دارفا نا ؛يواجيج سيسنويد ينايرسلا
 امدنع ؛ ةينيد تالاقتحاب نوموقي اوناك هتفئاط

 نم ةفلتخم داوم ءاقلاب دوهيلا مهورواجم ادب

 ةمدقم يف اوناك نيذلا ةفاشكلا ىلع مهققش |
 ريراوقلا داوملا هذه تلمشو ةينيدلا ةريسملا

 ببست امم نخاسلا ءاملاو ةراجحلاو ةيجاجزلا
 ىلا اولقن :ةفاشكلا نادتفلا نم ةسمخ ةباصا يف
 فاضاو .سدقلاب ةيمالسالا دصاقملا ىفشتسم

 اذه لالخ ةسماخلا ةرملا يش هذه نا فقسالا
 0 .هكفئاط ءاضعأ ندوهبلا هيف مجاهي يذلا ماعلا ٠

 ! اسيلو رئازجلا
 عم ةعساو تاقيقحت ةيبيللا تاطلسلا يرجت

 اوراز دق اوناك نيذلا نييبيللا نينطاوملا نم ددع.

 هذه بابسا نويقارملا رسفيو .رئازجلا
 ناب روصتي يفاذقلا ديقعلا نأب . تاقيقحتلا
 .هفدهتسي تاب ًانيعم اططخم ةمث كانه

 2 ةيرئازجلا  ةيبيللا تاقالعلا نأ فورعمو
 اهنم ,ةدع بابسأل اهلحارم اوسا يف رمت
 نوؤشلا يف يبيللا لخدتلاو ةيدودحلا تافالخلا
 , ح0.ةيلخادلا ةيرئازجلا

 ! اددحم دلسأ نعفر
 نأ ةتيبسمول ل010( ندراقتلابضعلا ةلذحت

 تعفر يروسلا سيئرلا قيقش مجن دوعص
 اذه نيب ريراقتلا هذه تطبرو اددجم دعسأ

 يروسلا سيئرلا ةسايس لوصو نيبو .ذوعصلا

 ةيبرعلاو ةينانبللاو ةيلحملا دعصلا ىلع
 .دودسملا قيرطلا ىلا ةيلودلاو

 2 .نا نم اهروصت رسراقتلا هذه فخت ملو

 ديعص ىلع نيمساح نانوكيس نيلبقم لا نيرهشلا
 ةسطلسلا نابسرف نيب ددجتملا عارمصلا
 ْ 0.ةيروسلا

 ..ايببل لف

 !ةيروسو ناريا ىلا
 دكؤت تامولعم ةينانبللا ةمصاعلا ىف جّورت

 دق تناك يتلا تالجملاو فحصلا ضعب نا

 .ابيرقت ةنسب برحلا عالدنا لبق ايبيل اهتاشنا
 دق .ةليوط ةرتف اهليومت يف ترمتسا يتلاو

 ماظنلا اهريدب ةيمالغا ةزهجا ىلا تلوحت

 ةرافسلا نم اهلبومت ىلع لصخحتو .يروسلا
 0 ظ ةينارزالا ©

 ؤرجي ال ,فحصلا هذه ريرحت ءاسؤر دحأ

 اهنإ تامولعملا لوقت يتلا ءايبيل ةرايز ىلع

 عاشُي امك يفاذقلا دبقعلا نأو .جرحلاب ةباصم

 ةيروسلا تاطلسلا فرصت نم قياضتم
 [00!!ةيناريالا ةرافسلاو

 !ناريا يف ناسنالا قوقح
 يدهاجم» ةمظنم سيئر قيقش يوجر مظاك

 ؛فدشجحد ٍِق دقع يذلا صتؤملا رضح يذلا «قلخ

 روضحب ؛«مالسلا ةمدخ يف ةنس 4٠١ راعش تحت

 عفر .ةيميداكاو ةيسايس ةيصخش 4٠٠ يلاوح
 نع ًاريرقت ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا ىلا
 : .ناريا لخاد عاضوأالا

 هريرقت يف .ددش رايوك يد ىقتلا يذلا يوجر
 روص عشبا بكترت ةيناريالا تاطلسلا نا ىلع

 هقوقحو ناسنالا ىلع تاءادتعالاو تاكاهتنالا
 لذب رايوك يد دعو دقو .ةماعلاو ةيسايسلا
 [0.تاكاهتنالا هذه فقول دوهجلا ىصقا

 !هيروس يف ناسنالا قوقحو .
 ةيلودلا وفعلا ةمظنمل يونسلا باتكلا دروا

 عسمقلا تاسرامم نع اماه اريرقت هتاحفص يف
 .ةيروس يف نييسايسلا نينوجسملا عاضوأو

 | هسرامت ام رطخا نا ىلإ ريرقتلا راشاو

 .نييسايسلا نينوجسملا دض ةيروسلا تاطلسلا
 ةزهجأ اهب عتمتت يتلا ةقلطملا تايحالصلا وه
 فالآ ىلع ضيبقلا ءاقلا يف ةيروسلا نمالا
 لئاسو ةسراممو ..مهزاجتحاو صاخشالا
 ٠ 0.ةعونتملا بيذعتلا

 يف ندنل يف ردصت يتلا ؛ريرقتلا» ةرشن تدكا .
 تعدتسا ةيناربالا تاطلسلا نا ربخالا اهددعإ
 ينيمخلا ةحص ةجلاعمل نييتاطيرب ءابطا ةعبرا
 ' .ةروهدتم اهنا تامولعملا ديفت يتلا

 ىلع أرط دق اسوملم اذسحت نا ةرشنلا تلاقو
 هداعبا ةرورض ىلع اوددش ءابطالا نكل .هتحص

 ىلا هلقن لعفلاب مت دقو .رتوتلاو قلقلا ءاوجا نع
 ةريمالا هيف نكست تناك يذلا :تشدهاش» رصق
 ةزهجالاب رصقلا دّوُر دقو .هاشلا ةقيقش سمش

 6.بلقلا ضارمال ةثيدحلا ةيبطلا لئاسولاو .

 !ىداهشلا تمكح
 يلوت نع يباهشلا تمكح ندامعلا راذتعا راثا

 ءريخالا ليكشتلا ف ةيروسلا ةرازولا ةسائر
 نيلاوملا ظابضلا نم ددع ىدل ةريثك اكوكش
 هيلوت يف نودجي اوناك نيذلا يروسلا سيئرلل
 ناكرالا نع هداعنال ةمئالم ةمصرف ةراز ولا ةسائر
 سيئر بئان نالصا يلع ءاولل ةيلك اهميلستو»

 .ناكرالا

 بيس لوح اهيلا راشملا كوكشلا رودتو
 بصنملا اذه نأب املع .هعقومب يباهشلا ثيشت

 لعجي يذلا رمالا امهم ةوق زكرم ًايلاح لكشي ال
 ةصرفب صيرتي يباهشلا نوك يف كشي مهضعب
 هلوح نم فليل . مكح ةمزا مايقك ةمئالم
 ام رودب مايقلا نم هنكمت طابضلا نم ةعومجم
 .هحلاصل

 يف ايلاح يباهشلا عقوم نا ءابنالا ديفتو

 نيحتت ةديدج داعبا تالواحمل ضرعتي ناكرالا
 ةيلمع نع ىتاتت ال ىتح ةمئالملا ةغيصلا
 ماظنلا اهل ديرب ال ةيفئاط تايساسح داعبالا
 0.ىوتسملا اذه ىلع رجفنت نا ايلاح

 عيلخلا برح ؛اهلاو ..يناثلا يمالسألا رهتإللا
 قمع يف ةبختنم فادهأ فصق فناتسيس هنكل رمتؤملل أريدقتو ًامارتحا

 ىلا نيرمتؤملا ةدوعو .يمالسالا ريمتؤملا ماتتخا دعب ةيناريالا يضارالا

 .مهدالب
 ءارزو نم ددعو ركفمو نيد ملاعو ةيمالسا ةيصخش 1٠١ نم رثكأ
 ىف دادغب ىلا اولصو .ةيمالسالاو ةيبرعلا نادلبلا نم ددع ف فاقوالا

 يناثلا يمالسالا يبعشلا رمتؤملا دقعنا ثيح .يضاملا عوبسالا |
 .جيلخلا برح ءاهنا عوضوم يف ثحملل

 حتتفا ميهاربا تزع ديسلا قارعلا ف ةروثلا ةدايق سلجم سيئر بئان
 قارعلا نا اهيف دكا .نيسح مادص سيئرلا نع ةباين ةملك ىقلأ و رمتؤملا لامعأ
 برحلل ةياهن عضول ةيملس تاردابم ةيأب لوبقلل مات دادعتسا ىلع لازام
 ةبادب ذنم لازامو ناك تباثلا يقارعلا جهنلا نا» :لاقو .مدلا فيزن فاقياو
 ىقبي ال لداعو لماش لكشبو ايملس عازنلا لح يف بغري نآلا ىتح ناودعلا
 .«برحلا فانئتسا لحا نم نودتعملا هب عرذتبل بيس يا

 لجا نم لمعلاو قارعلا ةرصنو قحلا لوق ىلا يمالسالا عمتجملا اعدو
 موجه يا دص ىلع قارعلا مزع اددجم .ملاعلا ف نيملسملا ةدحو ةنايص
 ال ايملس برحلا ءاهنال انيديا دمن يذلا تقولا يف اننا» :لاقو ديدج يناريا
 .«هبعشو هبارتو قارعلا ةدايس نم لاني نا ودعلل ليقن نأ نكمي

 سيئرلا ىقتلا .يراجلا رهشلا نم نيرشعلاو عبارلا يف ءاثالثلا مويو
 ةماقا ىلا فداهلا يقارعلا فقوملا مهل حرشو .دوفولا ءاضعا نيسح مادص

 اموي نيرشع ذنم ةيناريالا ندملا برض فقوأ قارعلا نأ .نيسح سيئرلا حضوأو .رمتؤملا هذحتيرارق يأب لبقيو مرتحي قارعلا نا ىلع ًاددشم .مالسلا

 ”ةااوويم نافليبكو - انك: يدعلا ا ةيبرعلا ةعزطلا» "4

 نا يقارع يال وا ناسنا يأل وأ ملسم يال نكمي ال هنا .مادص سيئرلا لاقو
 ءامد وا نييقارعلا ءامد ءاوس ءامدلا ةقاراب نيشرتكم انسل اننا لوقب

 نا نكميال اننأل ناميا نم قحتست امب اهتهجاوم بجي ىولب اهنكل :نييناريالا
 .راهنت نا ةيقرشلا ةباوبلل حمسن نا نكمي ال امك قارعلا ضرأ ملسن

 تلوانت دقف :مايا ةثالث رمتسا يذلاو .دادغب يف أدب يذلا رمتؤملا لامعا امأ

 مكحلا قيبطت دوفولا تررقو «ناريا لبق نم ناودعلاو برحلا ةلصاوم
 دسجي يلمع جمانرب ىلا لصوتلا يف لمأت يهو يدتعملا فرطلا ىلع يعرشلا
 .جيلخلا برح فقول يمالسالا فقوملا

 «فاقوالا ءارزو نم ددعو دوفولا ءاسّور اهاقلا يتلا تاملكلا لالخ يفو

 ,مالسلا ىلا عايصنالا اهضفرل ايبعشو ايمسر اهتعطاقمو ناريا لزع ىلا اوغد
 امك ؛ةيمالسالا دوهجلاو يعاسملا لكل هتباجتساو قارعلا فقاومب نيديشم

 .مالسالا ىلع جورخلاب ةيناريالا تاطلسلا فقاوم دوفولا مظعم فصو
 ىدم تدكأ .ةريبك ةيمالسا ةرهاظت هنأب رمتؤملا اذه اوفصو نويقارملا

 ىدم ىلا اوراشاو .يلودلاو يبرعلا نيديعصلا ىلع ناريا اهيناعت يتلا ةلزعلا
 ةلزعلا هذه نا نوبقارملا ربتعاو .ايسامولبدو ايركسع يقارعلا فقوملا تابث
 ناذللا نيتديحولا نيتيبرعلا نيتلودلا ايبيلو ةيروس ىلع اضيأ سكعنت
 يبرع دلب ىلع ءادتعالل ... تاليهستلا لك اهل نامدقتو حالسلاب ناربا نادوزت

 [0.يمالسا
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 ةديدج ةيرصم ةرئاط
 ابيرسق رصم ءامس يف قلحت نا رظتنملا نم

 متي ةرئاطلا :ةديدج ةيبرح ةيرصم ةرئاط
 اهمساو :ليزاربلا عم نواعتلاب اهجاتنا
 نم 7/8٠ نا ةرئاطلا هذه يف ديدجلا .(وناكوت)

 دق رصم تناكو .رصم يف اهجاتنا مت اهتادعم

 تاينيتسلا ذنم تارئاطلا عينصت لادم تلخد

 «ةرهاقلا»و «:ةبروهمجلا» ةرئاطلا تجحتنا امدنع

 «تدحافلالا» اريخاو دضهلا عم نولقتلاب

 0.اسنرف عم نواعتلاب

 !ةيروس يف ةينيومن ةمزأ
 يف تلوحت ةيروس يف ةيداصتقالا ةمزألا

 نا دعب .ةداح ةينيومت ةمّزا ىلا ةريخالا ةرتفلا

 داوملا مظعم عيب ىلا يروسلا ماظنلا اجل

 امغد ,ناربا ىلا قوسلا يف ةرفوتملا ةينيومتلا
 لجا نمو :قارعلا دض يبرحلا اهدوهجمل

 يسناعب يذلا ةبعصلا ةلمعلا ضعب ىلع لوصحلا

 .اهيف ريبك صقن نم
 ضرف ماظنلا نا ةينيومتلا ةمزالا ءابنا رخآ

 نم سابكا ةدع صيصخت ةيروس يف نرف لك ىلع
 ىلا ةفاضالاب ناربا حلاصل زيخت ايموي قيقدلا

 تايلعملاك ىرخا ةيساسا ةينيومت داوم

 0...ةيودالاو تنمسالاو

 دادغب روزت
 يضاملا عوبسالا رخاوا يف دادغب ىلا لصو

 ءاهجو نم ةيصخش ( )7١ مضي ينيطسلف دفو
 سلجملا نم ءاضعا مهنيب .ندرالا يف تاميخملا
 ملاعم ىلع عالطالل كلذو .ينيطسلفلا ينطولا

 رارمتسا مغر ةيمانتملا ةيقارعلا ةضهنلا
 نم ددع ىلا عامتجالاو يناربالا ناودعلا

 0.نييقارعلا نيلوؤسملا

 حالسلاو رالودلا
 تركذ :ةيرصملا ةضراعملا ءيلاهالا» ةددرج

 زاهج مهعم ققح نيذلا ةلمعلا راجت دحا نا
 يف رالودلا ةراجت نا لاق يكارتشالا يعدملا
 «حالسلا ءارش يف اهلالفتسا متي طسوالا قرشلا

 ىتح رالودلا راجتل جردتت تاجرد كانه نا لاقو
 نوكملاو ةقطنملا يف حالسلا ةراجت يبول يف بصت
 قيدص دلاخ لامكو مهدا لامكو دسالا تعفر نم

 ضعبو يريمن رفعج ةجوز دومحملا ةمطافو,
 ال.برعلا ءاسؤرلاو كولملا

 ادبيل يف ..ناسدن ىركذ
 عرف .ايبيل ةبلطل ماعلا داحتالا ردصا

 / ناسين ١ ئركألا ةئساتخ انانب ةدحتملا تايالولا
 ةسرشلا ةمجهلاب» هيف تددن ١91/5, ماع لدردا

 تفدهتسا يتلا ءتاعماجلاو سرادملا ىلع
 .ةيبالطلا ةكرحلا ىلع ءاضقلا

 عم عارصلا يناعم ىلع أددجم داحتالا ددشو

 تايرحلا لاتغا يذلا يبيللا ماظنلا

 ناسين نم عباسلا موي نا ادكؤم .ةيطارقميدلاو
 مهنويعب اوار نيذلا نيدبيللا ةركاذ نم بيغي نل
 نم تاثملا لقتعت تارياخملا ةزهجاو نمالا تاوق

 نيلضانملا ىلع صاصرلا قلطتو .بالطلا

 .نيبتطولا

 بالطلا نأ داحتالا دكا نايبلا ماتخ ىفو
 يناعملو مهدالبل ءافولا ىلع نوقبيس نيديبللا

 (1.ةليبذلا ةينطولا فادهالاو ةيطارقميدلا
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 ةفاحصلا ةلاسرو ..هللا راحلا
 دمحا ليمزلا ضرعت .يضاملا عوبسالا رخاوا

 ةديرسج رسيرحت سيئرو بحاص هللا راجلا
 ىلا تهتنا لايتغا ةلواحمل ةيتيوكلا «ةسايسلا»
 ليمزلا اهل ضرعت دق ناك ينلا اهتقباسك لشفلا
 يف ةيتيوكلا «ءابنالا» ريرحت سيئر قوزرملا دلاخ
 .يضاملا ماعلا نم ريمتيس /لوليا رهش

 تباوثلاب تكسمت يتلا ةيتيوكلا ةفاحصلاو
 مويلا يه ,ةريطخلا تافارحنالا هجو يف ةيموقلا
 .ةهجاوملا طخ يف

 اهفقوم ءاهب تكسمت يتلا تباوثلا زربا نمو
 نمو .ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا نم نلعملا
 يتلا بورحلا نمو .نانبل يف ةرئادلا برحلا
 .ينيطسلفلا بعشلاو ريرحتلا ةمظنم اههجاوت

 ةريثك تاداهش ىلا فاضت ةديدج ةداهش
 ةيموقلا اهفقاوم يف ةيتيوكلا ةفاحصلل
 ىلا ,«ةيبرعلا ةعيلطلا» نم ةيحتو :ةينطولاو
 هللا هافش ..ىفشتسملا ىف هللا ناجلا ليمزلا
 0..ةفاحصلا ةلاسرو هتلاسر لمكيل

 بيبا لت ىلا ناريا دوه
 ةمصاعلا ىف ةعلطم ةينيطسلف رداسحم تركذ

 504 لقن أرخؤم مت دق هنا ايسوقين ةيصربقلا
 روهشلا لالخ تاعفد ىلعو .آيناريا ايدوهب

 نايكلا ىلا نارهط نم ,ةيضاملا ةريخالا
 هذه تراشاو .اكنرال راطم ربع ينوبهصلا

 يرجيو فقونت نل ةيلمعلا نا ىلا رداصملا
 يف نيلوؤسملا نيب ةرشابم اهصوصخب قيسنتلا
 0.نارهطو بيبا لت نم لك

 اباطو ريماش
 ىلا يصم تعد يذلا عامتجالا ليجات ررقت

 رهشلا ةياهن يف ةيليعامسالا ةظفاحمب هدقع
 ةلكشمب ةصاخلا تاثحابملا لامكتسال ,يلاحلا
 ةيجراخلا رسيزو ريماش قحسا ناك .اباط
 ةلاحاب يرصملا حارتقالا ضفر دق ينويهصلا
 ركذلاب ريدجلاو .يلودلا ميكحتلا ىلا اباط ةلكشم
 لح زيريبو كرابم عامتجال رصم طورش دحا نا
 [].اياط ةلكشم

 !ىرسأ لدادت
 اهددع يف ترشن دق «ةيبرعلا ةعيلطلا» تناك

 دق ةفاعلا ةدابقلا  ةيبعشلا ةيدجلا ْنا يضاملا

 ناش يف ينويهصلا نابعلا عم قافتا ىلا _ تلصوت

 يروسلا ماظنلا نم عيجشتب ىرسألا لدايت

 ةتفال تحتو .ةروكذملا ةهيجلا هيلاون يذلا

 !«ناقنالا ةهدج»

 ةبرقملا رداصملا تدكا يضاملا عوبسالا فو

 ابن قشمد يف مكحلا لها نمو ةهبجلا نم
 بيلصلا ةطساوب .قافتالا اذه ىلا لصوتلا

 ال.رمحالا

 يزافنب نم الدب نيلرب
 - ورفالا نماضتلا ةمظنمل ةيسائرلا ةئدهلا

 رايا لالخ نيلرب يف اهرمتؤم دقع تررق ءيويسأ
 0 اررقم رمتؤملا ناكو .مداقلا قوبام /

 متي مل هنا الا ايبيلب يضاملا سرام /ناسين
 دفولا عنم يبيللا ماظنلا ةلواحم ةجيتن
 0 ,روضحلا نم ينيظسلفلا

 راهندو ,ينيطسلفلا دفولا عم نماضتت ةمظنللا

 م .رمتؤملا

 نطوولا ذه
 ...تيبقلا نمز ىف ناطعتسالا 0 و03 + هذ 4و

 ليلقت نم ينويهصلا ودعلا فادها  مهفتن نا نودب  مهفن نا اننكمب
 ١/8 معن) اينيطسلف ايَنادف 18 اهب ماق يتلا ةيلوطبلا ةيلمعلا ةيمها كب
 يف تفشتكا نا دعب اهفادها لماك ققحت مل ناو. ,ةيلمعلا هذهف .(ايئادف | ١ م
 براوق ةطساوب ءىطاشلا ىلا لوزنلا ةيلمعب ءدبلا رثا ىلوالا اهلحارم
 نينطوتسملا فوفص يف بعرلاو علهلا نم اوح قلخت نا دب ال تناك ,ةيطاطم
 يتلا ةيلوطبلا تايلمعلا نم ديدعلا نوركذتي نولازي ال نيذلا ةنياهصلا
 ةيلمعو ؛«يوفاس» قدنف ةيلمع اهتمدقم فو ةينيطسلفلا ةمواقملا اهتذفن
 .يبرغملا لالد ةديهشلا ةيئادفلا اهتداق يتلا صابلا

 ؟4/ ةدمل ةيلمعلا هذه لدضافت ءافخا ىلع ودعلا صرح ًمامت رسفي ام اذهو
 «ةيليئارسالا» ةيرحبلا نأي ءاعدالا ىلع هصرح اضدا رسفي امك ةعاس
 ١٠١ دعب ىلع نييئادفلا لقنت تناك ينلا ةنيفسلا فاشتكا تعاطتسا
 . بيبا لتل لياقملا ءىطاشلا نم ارنمولبك

 ةيلمعلا هذه داعبا نع ثيدحلا لجا نم ةينويهصلا ةياورلا زواجتنلو
 دئاقلا بئان حرص دقف .ةينيطسلفلا ةمواقملا رداصم ىلا ادانتسا اهفادهاو

 نييئادفلا نا ريزولا ليلخ ديسلا ةينيطسلفلا ةروثلا تاوقل ماعلا

 رقم هيف عقي يذلا «نوتلباك» عراش لالتحاب نوموقيس اوناك نيينيطسلفلا
 .«ةيليئارسالا» شيجلا ةدابقل ماعلا رقملاو «ةيليئارسالا» عافدلا ةرازو

 (حتف) ةينيطسلفلا ةروثلا ةدايقل ةعبان تاعومجم اهب تماق ةيلمعلا نذا

 ديرت اهنأيب ةينيطسلفلا ناقنالا ةهبج «تاماهتا» ايلاح ح اهيلع بصنت يتلا

 .يدوبهصلا نادكلاب فارتعالاو ةينيطسلفلا ةدضقلا عدب

 سرامت ثيح ؛نهارلا تقولا ف ةصاخ اداعبا بستكت يلاتلاب ةيلمعلا هذهو

 نم انايحاو) ةيركسعو ةيسايس اطوغض ةيلودو ةيبرع ةهج نم رثكا هيف
 يلختلا ىلع ةينيطسلفلا ةروثلا ةدايق رابجا فدهب (رهاظلا يف ةضقانتم عقاوم
 ىلع لوصحلا لجا نم هلاضن ةدايقو ينيطسلفلا بعشلا ليثمت يف اهقح نع

 .ةيخيراتلاو ةيعرشلا هقوقح
 - هينعي ال نمو  هينعي نم لكل لوقت نا ديرت ةينيطسلفلا ةروثلا ةدايقف

 : يلب ام ةمخضلا ةيلوطبلا ةيلمعلا هذه لالخ نم رمالا

 .ينيطسلفلا بعشلل يعرشلا لثمملا اهدحو اهنا  الوأ

 ىلعو ينيطسلفلا بعشلا قوقح باسح ىلع رمي نا نكمي لحال نا :ايناث
 .بعشلا اذهل يه اهليثمت باسح

 يتلا يضارالا اهتمدقم يف و ,ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارالا عيمج نا :اثلاث
 يذلا حلسملا حافكلا ةيجيتارتسا راطا نمض يه /١41: ماعلا يف تلنحا

 قوف ينويهصلا نايكلا دوجول ةيعرش يأل طاقسا نم كلذ هينعي ام عم هدوقت
 .يضارالا هذه

 ةقياس تايسانم يف اهتداق نم ددع دكا امكو ةينيطسلفلا ةروثلا نا :اعبار

 تقلت يتلا ةيركسعلاو ةيسايسلا اهتزهجا ءانب ةداعا تايلمع تلمكتسا دق-

 .سلبارطو توريب يراصح دعبو نانبلل ينويهصلا وزغلا رثا ةريبك ةبرض
 فقاوملاو تانايبلاب نوكد ال ينويهصلا نايكلا دض لاضنلا نا :اسماخ

 لاضنلا لالخ نم ىلوالا ةجردلابو اضيا امناو .طقف ةيسايسلاو ةيمالعالا
 .ينويهصلا نابكلا بلق فو حلسملا

 ءارو نم ينويدهصلا ودعلا عفاود :مهفتن نا نود مهفن اننا ةيادبلا يف انلق

 .اينيطسلف اشادف 7 اهيف كراش يتلا ةيلوطبلا ةيلمعلا هذه ناش نم ليلقتلا

 يمالعالا تمصلا اذه قالطألا ىلع مهفن نا نكمد ال اننا انه فدضن نا دونو

 هيف نونطنطي يذلا تقولا يف :ةيلوطبلا ةيلمعلا هذه ءازا يبرعلا يسايسلاو
 ةيسايسلاو ةيمالعألا مهفقاوم نالعال مهنم نوريثكلا عفادتيو ءاسم حابص
 .حيسفلا ملاعلا نم ةعقب يا يف يرجي نا نكمي ثدح يا لوح

 ءادهشلا ءالؤهل الالجا ينحنن نا ىوس .انعقوم نم .كلمن ال نحنو
 تمصلا نمز يف :ةيضقلاو نطولا ليبس يف توملا اوراتخا يذلا لاطبالا
 2 ١

 يبعرملا زياف دن
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 عيبر دماح .ل

 .ةرهاقلا ةفماحب ةيسادسلا ةيرظنلا داتسا
 .نادفي ةيبرعلا ثوحبلا دهعمب ةيموقلا تاساردلا ذاتسا

 ,سيراب .دادفب :قشمد :موطرخلا :تاعماج يف رئازلا ذاتسالا
 رويرأ نأ نافيشتيم .دروفسكا
 ضيبالا رحبلا لود نيب يملعلا نواعتلل ةيلودلا ةيعمجلا سيئر
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 00 ا ا ا

2007 0 

 ل ا
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 !انيرع لظأ فوس معن ُط

 قلطنم نم ال ةخرصلا هذه ددرا لظأ فوسو

 ملعلا قلطنم نكلو ةيئاغوغلا ةغللاو ةفطاعلا

 ساسا يه خيراتلا 1 هم وعم خو

 روحم وه هتشياعمو عقاولا ليلحتو انتيجاهنم
 لمتكملا يقيقحلا ءانبلا وه يئاهنلا انفدهو انليصأت :

 هذه نم قلطنت ةيبرعلا ةيموقلل ةلماش ةيلك ةرظنل |
 طقف ال لبقتسملاب رضاحلاب يضاملا طبرتل ضرالا |

 حمستلو لب هدادجا ضرا ف يبرع لك ةيتاذ قيقحتل
 ثيح ريدتلا هرانأ دق قيرط ىف ريست نا ةمداقلا لايجالل |

 اهحمالم ةيهلآلا ةبانعلا تطخ دق ةمالا هذه ةفيظو

 .اهروطت كلاسمو

 خيرات يف زيمتملا انفقوم فرعت نا ديرن .ينب اي معن
 اذه نكلو تاذلا نع ثدحتن نا انيفكد ال .ةيناسنالا

 انل حمسي فوس يذلا قلطنملا وه تاذلا نع ثيدحلا

 ميدقلا يناسنالا ثارتلا يف تاذلا هذه ةيمها مهفد

 نا بجي .ليقتسملا ىف كلذ انيلع هضرفي امو رصاعملاو

 كلذكو لب ةيراضحلاو ةيخيراتلا طقف ال انتاذ مهفن
 انرصاعت يتلا تاروطتلا نم تاذلا كلت عضوم
 نع القن انافكو نيرخآلاب اهيشت انافك .انب طيختو
 انملع .ندرخآلا ركف ءاّزا ةيدوبع انافكو نيرخآلا

 اندوجو لظي نا طرشب نكلو ةربخ لكب عفتنن نا انؤابأ
 مهيلع هلالظب يقليل نيرخآلا هيلإ بذجي اقالمع
 لماعتلا تايقالخا يف ومسلا ةيسدق سورد مهل مدقيلو
 دوجولا تايقالخا عم لماعتلا ةمظع ىنعمو
 .يناسنالا

 يبرعلا نطولا هشيعي يذلا يسايسلا روطتلا - أ
 نضتحي نيرشعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا لالخ
 ةلقتسم ةقيقح هتاذ يف لثمي اهنم لك رهاوظ ثالث
 ثالثلا رهاوظلا هذه نيب قانعلا .زيمتم قطنمل عضخت
 كباشت ىلا يدؤي ناو دم ال ناك ةزيمتملاو .ةلقتسملا

 يف هحضون نا انل نآ ام وهو ميهافملا ف بارطضاو
 :ةعطاق ةروص

 ةيموقلا ةرهاظ يهو ىلوالا ةربهاتلفلا (الوأ)
 يتلا رضانعلا عيمج هاجتا يندعت يهو . .ةينبرفلا

 نآل يبرعلا ءامتنالا ندب ريغ انياب اهسفن فصت
 ةرهاظيب طبتري .ةدحاو ةدارا ىف رهصنتو لتكتت

 :اهنم عبنيو ةيبرعلا ةيموقلا
 لمشتل عستت ةرهاظ يهو يموقلا ررحتلا ةرهاظ - ١

 عطتقي نا عاطتسا ليخد رصنع يا دحاوتل دح عضو

 ,نيطسلف ريرحت .ةيبرعلا ضرالا نم ناك ايأ اءزج
 ريرحت :ةنوردنكسالا ريرحت .ناتسيرع ريرحت
 لصفلا اذه ىلا اهعيمج يمتنت .اباط ريرحت .نالوجلا
 .ةيبرعلا ةروثلا باوبا نم
 ةلودلا هذهل يسايسلا حالصالاو ةلودلا ءانب ةداعا ؟
 يبرعلا ءايحالا ىنعمب يموقلا دوحولا نع ةردعملا

 تاذ ةيرصغعلا ةلودلا قلخب يهتني فوس يذلا
 نأب يبرعلا نطاوملل حمست فوس يتلاو ةيلعافلا
 نم ةيدرفلا هتمارك مرتحت ناو بناج نم هتاذ ققحي
 يموقلا كرحتلا يف يناثلا رصنعلا لثمي رخآ بناج

 ةيسايسلا ةيورعلل
 ةركف ىلع موقت ةيبرعلا ةيموقلا نا ينعي اذهو - ٠

 عقاولاو يموقلا ثارتلا نيب يخيراتلا طبارتلا
 موهفم ديكأت نم كلذ تحت يوطني امب رصاعملا
 .ةيراضحلا ةفيظولل ةيرارمتسالا

 ةفن | د محا ا ل

 000 ل ل ا ل 0

 لل

0 
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 ع دوس 2

 ةلهو لوأل ودبت دق يتلاو ةيناثلا ةرهاظلا (ايناث)
 مغر يموقلا روطتلاب يا ىلوالا كلتب ةطلتخم
 سيل يودحولا روظتلا يهو لماكلا هبش اهلالقتسا
 ةدحاو ةيسايس ةدارا ىف يبرعلا عمتجملا رهص ىنعمب

 يتلا ةيميلقالا ىوقلا فلتخم عيمجت ىنعمب نكلو
 ةدحولا نم دحاو راطا ىف ةيبرعلا ةراقلا ىلا يمتنت
 نا هيف كش ال امم .يداصتقالا لماكتلاو ةيسايسلا

 انيلع نكلو ةيسايسلا ةدحولل ةمدقم ةيبرعلا ةيموقلا
 ناف درجملا ريظنتلا قلطنم نم هنا اضيا ركذتن نا
 ةيضقلا نع لزعمب متت نا نكمي ةيسايسلا ةدحولا
 طقف وه سبل لؤاستلا روحم ريصي انهو .ةيموقلا
 نأو دب ال هنكلو ةدحاولا ةراضحلا وا ةدحاولا ةغللا
 يداصتقالا لماكتلا قطنمب لاؤسلا اذه نولتي
 .ةيلودلا ةريسالا قاطن ف يفيظولا زيمتلاو

 لكاشم حرطي ىنعملا اذهب يودحولا روطتلا
 :ىرخا

 ةوقلا وه له :يسايسلا ديحوتلا بولسا

 ةمئلمع لالخ نم ما قافتالاو اضرلا ما فنعلاو

 ةعفذد بيدلاسالا هذه عمصت» قا يحيردتلا جامدنالا ١

 ؟ةدحاو 1

 يتلا اهجذامن كلمت ةيسايسلا ةدحولا ناف كلذك- ١
 ةيسايسلا ةدحولا .ةيموقلا ةلودلا جذومن عم قفتن ال
 ةلودلاو .ةيلاردفلا ةلودلا موهفم نايحالا بلغا يف ريثت
 جردتي هنآل ىوقلل فاعضا اهتقيقح ف ينعت ةيلاردفلا
 لالخ نم هنأل فيعضلل ةيوقتو اعاستا رثكا راطا يف
 نم دجي فوس يلاردقلا اهراطاو ةيبسايسلا ةدحولا
 نا ىلع ةرداق ايناملاك ةلودف .ىوقلا ةهجاوم يف هدناسي
 ىلع اهعم تلماعت ول اهلوح نم ةيبوروا ةلود يا علتبت
 نود اسنرف ةلودب تهجوو ول اكيجلبك ةلودو .ةدح
 نا الا نكمي ال اهنإف لماعتلل دعاوق عضي يماظن راطا |

 كلذك يماظن راطا ْق نكلو .فوخلاو ةيهرلا اهيبصت

 قوسلا لالخ نم ابوروأ هتماقا ىلا ىعست يذلا |
 توص نم اهتوق دمتست اكيجلب نا دجن ةكرتشملا '

 يا ءاذزا ينحت نا الا عيطتست نل انناملاو عومجملا

 جذومنلا نإف ىنعملا اذهب .ةيبلغألا نع ردصي رارق
 فعضي ثيح نزاوتلا نم عون قلخب حمسي يلاردفلا

 .فيعضلا يوقدو يوقلا ْش

 ةدحاولا ةيبرعلا ةلودلا موهقم ناف كلذك ٠

 ةيبرعلا ريغ تادلقالا ةلكشم يطختد حمست ةدحتملا

 ريثكلا ريثت يتلاو يبرعلا ميلقالا دودح ىلع ةرشتنملاو |
 قلطنملا نم ةلوهسي اهيطخت بعصي يتلا لكاشملا نم
 بونح ةقطنم .داركالا ةقطنم :درصجكلا يموقلا

 اذه ىلا يمتنت اهعيمج .ريربلا ةقطنم .نادوسلا

 .يداصتقالا لماكتلاو حلاصملا مكحب يبرعلا نطولا

 ءاّرجالا كلت ىلع ضرفي يموقلا نمالا موهفم نا مغرو

 اذه نآب اضيا ملعت اننا الا يبرعلا ءامتنالا اهرودب

 ىلع .روظحملا حيبت ةرورضلا أدبم نم قلطني موهفملا
 ةراقلا هذهل ةيداصتقالا ةدحولا ناف كلذ نم سكعلا

 أآدنم نم سبل قلطنا دقو ءامثنالا اذه نم لعغحت

 ةيتاذلا حلاصملا نم نكلو هتاذ يبرعلا نطولا حلاصم
 اهرهوج يف يه ةيبرعلا ةدحولا .ءازجالا كلت سفنل

 + ومن عورمتش
 الك نع ةلقتسملاو ةثلاثلا ةرهاظلا (اثلاث)

 بناج نم ةيودحولاو بناج نم ةيموقلا :نيترهاظلا
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 ١ صانع نيب نزاوتلا ةقالع لدكشت ةداعاب طبترت رخآ
 ةينرتم ةثلاثلا ةرهاظلا هذه .ةيلودلا ةرسالا تاموقمو

 ١ ضرالا عاستا .ةيناثلاو ىلوالا نيترهاظلا قكصت ىلع |

 | بناج نم يجيتارتسالا اهعقومو بناج نم ةيبرعلا
 | لخادملا يف مكحتلا ىلع اهتردق نم كلذ هينعي امب رخآ '

 و ممم

 ١ تايئاكمالا مث طسوتملا ضيبالا رحبلل ةيرحبلا '
 ١ نم ةدحولا ةلاح يف مخضتت فوس يتلا ةيداصتقالا

 | ةقالع يف نيعم روطت ىلا يدؤي ناو دب ال :ثلاث بناج '
 .ةيلودلا تانزاوتلا راطا يف ةمكحتملا ةيلودلا ىوقلا '

 ١ دوجو نم عنمي ال ثالثلا رهاوظلا هذه نيب زيمتلا

 ١ تاونق يف احضاو كلذ ودبي .اهنيب طيرت ,ةتباث تاقالع
 | نا ثيحب رمتسملا لغافتلا ضرقت يتلا لاصتالا

 " هذه نم يأب طبترملا يسايسلا روطتلا يف حاجنلا أ
 | روطتلا يف رخآ احاجن لجسي ناو دب ال رهاوظلا :

 ٍْإ .حيحص سكعلاو :نيترخآلا نياترهاظلاب طيترملا 1

 1 يموقلا هقفلا اهلوب حل ينلا تاونقلا هذه ىدحا

 | يف تهوش يتلاو ةيقيقحلا اهتيمها مويلا ىتح يبرعلا
 موهفم وه ةقطنملا لوحو ةقطنملا يف لماعتلا ميهافم '

 يدصتلا ىنعمب وا ةيودحولا ةكرحلا ضرف ىنعمب وا
 امم اقمع رثكا ةلكشم لثمت ةيلودلا ىوقلا عم لماعتلل

 "7 و

 يأ يف يسايسلا روطتلا حاجنل ةيساسالا رصانعلا دحا '
 فلتخم نيب طبارتلا قلخ ةادا اهنا .تداعبا نم دعب '

 لب ةلودلا كلتل اقوقح طقف ينعت ال يهو .روطتلا داعبا |
 ةكنح كلذك ينعت اهنا .تامازتلا اهيلع ضرفتو

 يف اهنأل لماشلاو يلكلا رذحلا اهروحم ةنيعم ةيسايس |
 | امنا رخآب وا لكشب اهنع ردصي ام لك يفو اهكرحت
 .تبأ مأ كلذي تيضر ةقطنملا هذه حساب تدحتت /

 ؟لئاقلا ةلوذلا ىنعم ام

 ةدحولا فوسلبف تشيف هحرط نم لوا موهفملا اذه

 ةيناملالا ةلؤدلا قيقحت نددصي فينعلا عارصلا لوح |

 عقاولا نم ابرق جذامنلا رثكا لتمت يتلا ىربكلا '
 ةكرحلا دوقت نا بجيب ناك يتلا ةلودلا يه نم .يبرعلا

 ؛؟ةيزاغلا اسنرف ةهجاوم يف ةليلذلا ايناملا ف ةيودحولا
 ؟امسنلا مأ ايسورب 1!

 ٠ دوقت نا بجي يتلا ةلودلا يا دئاقلا ةلودلا -ب |
 ٍ ةيموقلا ةدارالا لدتكت ىنعمب ءاوس ةيسايسلا ةكرحلا ١

 تو حس

 .روصتت امم ةروطخ رثكاو ةلهو لوأل ودبي دق
 ١ اهنا

 | رودت ةبسانملا تناكو .يضاملا نرقلا لئاوا يف ةيناملالا

 5 طم

 / رثكا اسمئلاف :تاهاجتالا هتعزانت يناملالا هقفلا |

 اههجوت امنيب ةوقو اتابث رثكاو اعاستا رثكاو ارضحت |
 اهسقن لوح ةعقوقتم ةلزعنم نوكت داكت يتلا ايسورب

 يف تشيف .انييف طالب اهلتمي يتلا ةهبالا كلت لثمن ال '
 | ,ةيناملالا ةمالا ىلا ثيدحلا» ناونعي رهشالا هباتك

 ةكرحلا ةدايق يف اهمازتلاو ايسورب قح نع عفادي فقو '
 كلت نا هردصم ايسورب قح نا .ةيناملألا ةيودحولا '

 يشو ينامرجلا ءاقنلا لثمت يتلا اهدحو يه ةعامجلا

 ا ل

 ةقحالتملا هتاحوم َِق تردانوب نويليان وزغل تدصن

 اهعزانت نا عيطتست ال ةدايقلا يف اهقح ناف مث نمو
 اذهب دئاقلا ةلؤدلا .ىرخا ةعامج يا هصوصخب

 ىوقلل ليتكت :ةحضاو اهتفيظو ريصت ىنعملا :

 مع سا وي

 | لصالا ةينوتويتلا ةراضحلا ليثمت ىلع ةردق رثكا
 أ يتلا يهو ةيقيقحلا ةيركسعلا ديلاقتلا تاذ يهو

 | نوكت وحن يغسلاب مازتلالا لمحت .ةيموقلاو ةيميلقالا
 .:ةدحاولا ةدارالا تاذ ةدحوملا ةلودلا ١

 . مابها نماجاحع مهخاتات 7
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 ةريخلا كلذ نم سكعلا ىلع هفرغت مل موهفملا اذه
 ايوروا يف يودحولا كرحتلا نكلو .ةيلاطيالا ةيموقلا
 ةيملاعلا برحلا باقعا يف ةصاخ ةفصبو ةيبرغلا
 اسنرفل ملس نأب ىهتناو .حوضوب هحرط ةيناثلا
 ترهظ دقو ةيودحولا ةكرحلا كلت ةدايق يف اهقحب
 مكحلا ىف لوغيد دوجو ةرتف لالخ ةحضاو كلذ ملاعم
 1 - نوي روحم هنيح يف يمسأ ام قلخ يف ددرتي مل يذلا

 وديبموب نم الك بردلا سفن ىلع راس دقو .سيراب
 يف ترولبت يتلا ةيدايقلا ةيصخشلا نكلو نانسيدو
 عم جذومنلا ديعت نا اهل ردقي مل لوغيد ةسرامم
 يودحولا روطتلا ريخأت يف هراثا هل تناك امم نارنيم

 .ماوعا ةدع ذنم ةيبرغلا ابوروا هشيعت يذلا
 اذه انحرطو يبرعلا نطولا ىلا انلقتنا ول

 نا ائيلع ناكل تايساسح نودو ةحارصي عوضوملا
 تضرف تاريغتملا عيمج نا فيك ةيادبلا ذنم ظحالن
 ةظحل ىف هنا مغرو .ةيدايقلا ةفيظولا هذه رصم ىلع
 مصاوع ضعبو ةرهاقلا نيب سفانتلا دجو ةنيعم
 اهنا تدقتعا ىرخأآ الود نا مغرو ءيبرعلا قرشملا

 هنا الا .ةدامقلا هذش يف رصم ةفيظو يدؤت نا ىلع ةرداق

 ,دئاقلا ةلودلا» ةملك هينعت ام مهفن نآل ناوالا نا دق

 ,قوقحو تامازتلا اهنا .ةلبقملا تاروطتلا صوصخب
 تازايتما نوكت نا لبق دويقو ةيلوؤسم اهنا
 ةحارصمب ننقت نا بحي دعاوق اهنا .تاعلطتو

 .حوضوو

 نيب ةقالعلا نينقتل يا .كلذل ىدصتن نا لبق نكلو
 ةفيظو يا موهفملا اذه ءوض يف ةيبرعلا لودلاو رصم
 يتلا ةيقيقحلا بابسالا ركذتن نا انيلع دئاقلا ةلودلا

 .ةيلوؤسملا كلت رصم ىلع ضرفن
 لك يف ريثت رصم .ةيلودلا ةبيهلا يه رصم (الوأ)

 ماع فالآ ةتبس ةبارق ىلا دتمي اخيرات لوؤسمو دئاق

 ليكشت يف اهعيمج لعافتت ةنيعم ةبيه ضرفت مث نمو
 رمالا ةنحراخلاو ةيلودلا تادايقلا ِق يسفنلا رصصخملا

 ام عازا مالستسالا نم عون ىلا دوقد ناو دب ال يذلا

 لوقلا اذه ودبي دق .ةيعامج ةردق نم رصم هلتحت
 ريبعت هنأ رضعبلا روصتي دقو ةغلابملا نم اعون نمضتي
 دبع لامج :حيحص ريغ اذه نكلو نيعم بصعن نع
 نكلو طقف هتاردقد ال ملاعلا بشهرد نا عاطتسا رصانلا

 تادايقلا ةبهر نم كلذ ىلع لدا سيلو رصم ةبيهب
 ةميزهلا مغرو ةتسلا مايالا برح بقع اضيا .ةيلودلا
 ىف تاروطتلا ٍفلغا نا ىسنن الا اذيلع كلذك .ةقحاسلا
 تاداسسلا .ةيرصملا تادايقلا نم الا عبنت مل ةقطنملا
 ضرف امهالك :ةدحاو ةقيقح يف اقفتا رصانلا دبعك
 اهتانباجيا نع رظنلا ضغي ةقطنملا ثادحا
 دبع ةردق اهدرم ّدملا ةجوم تناك امكو .اهتايبلسو

 سيئرلا ةسايس اهتضرق راسحنالا ةجوم ناف رصانلا
 . تاداسلا

 نم ةدتمملا ةقطنملل يقيقحلا حاتفملا يهو (ايناث)
 يقيقحلا روحم لا تحضا يتلاو ايناتيروم ىتح ناريا
 هذه ىف مكحتملا نا .مظعالا نيتوقلا نيب تانزاوتلل

 ول يئاهنلا رصنلا نم 25٠/ نمضي نا عيطتسي ةقطنملا
 كلذ مهفت مل .رخآلا فرطلاب مدطصي نا هل ردق
 .191/7 ماع وكسوم همهفت ملو ١555 ماع نطنشاو

 ىلع تاندنامثلا ةيادب ذنمو حودلا ىحضا امهالك نكلو

 ديحولا قيرطلا يه رصم نا :ةقيقحلا هذهب ملع
 .ةقطنملا هذه يف مكحنلل

 ةطقن يه رضم :نيعم يجنتارنسا عضوم (اتلاث)

 يهف مث نمو .ةميدقلا ثالذثلا تاراقلا نيب ءاقتلالا

 ةادالا يهو طسوتملا ضسسبالا رحبلل يقيقحلا حاتفملا

 يعيبطلا قيدرطلا يشو رمحالا رحبلا ٍِق ةمكحتملا

 ىتحو لب ادقيرفا بلق ىلا طقف ال ,لصي نا ىلع رداقلاو

 | ةراقلا بلق ىلا يتايفوسلا داحتالا لوصو .اهيونج ىلا
 ' عم نواعتلا لضفب ناك امنا ةنيعم ةظحل يف ةيقيرفالا
 .ةنرصملا ةيلعافلاو نوفنلا

 يرشب ناضيف ةلحرم شيعي عمتجم (اعبار)
 انويلم نيسمخ نم برتقا دقل .دحاو نآ ف يراضحو ١

 ١ قلاخ .ةيجولونكتلا ةردقلاو ةينهملا ةعاربلا دوعت

 نيرشع نم لقا لالخ يف نيئامثلا ىلا لصي فوسو
 .نيرشعلا نم لقا مهنس هئانبا نم 5٠/ نم رثكا .اماع

 رثكا ةديدج تادايق نع حاحلاب ثحبب حمويلا هنا مغرو
 هناف ةنماكلا هتاردق نع ريبعتلا ىلع ةردق رثكاو ايعو

 نم ريثكلا ةقطنملا ف قلخي نا ىلع رداقلا هدحو وه
 نوغاتنبلا ءاريخ .اهعقوت نكمي ال ينلا تارجفتملا

 وأ ةرشاقلا ِق راجفنا يا نأبي اديجح نوملعي ْ

 يفو .هفقوت نا ةيركسع ةوق يأل نكمي ال ةيردنكسالا

 اظنط ىلع حمكحلا اذه بحسند نا بجي بيرقلا دفلا

 ,ناويساو طويساو

 نسج عيد

 همم

 / يهو طسوالا قرشلا ةقطنم حاتفم يه رصم نا
 كلذ مهف .يبرعلا نطولا يف مكحتلل يقيقحلا لخدملا
 ةحارضب هنع نلعآ و لب فيصح يل ود دئاق نم رثكا

 ريغ ةدلاحلا ةبرصملا تادادقلاو .ةيبرعلا تادايقلا مظعم كلذ مهفت مل مويلا ىتح نكلو .حوضوو
 اعد ١551 ماع برح بقع .ةقيقحلا هذهب ةيعاو
 ةيساردل هئتاربخ دنحا رواهنزيا يكريمالا سمئرلا
 :تاملكلا هذهب هريرقت ردصف رصمل ةيلودلا ةفيظولا

 .لينلا فافض اهبذجت نا اهيلع ضرف ىمظعلا ىوقلا»
 ةقطنملا هذه يف نوعبرتي فيك اوفرع نيذلا كنلؤا
 ناك اولشف نيذلا كئلواو ةيملاعلا ةمقلا ىلا اوعفترا
 تلحس نويلبان ةمتاخ .«ءانفلا وه ةياهنلا يف مهردق
 رلته .ولرتوو يف لمتكت نا لبق لينلا يداو فافض ىلع
 ىف سنلو نيملعلا يف ةيقيقحلا هتكرعم دقق
 .نارغنابس

 نم ءيشب عوضوملا اذهل ىدصتن نا عيطتسن لهف
 طقف انرابتعا يف انعضو دقو لادتعالاو ةحارصلا
 الو امكاح فرعت ال يتلا ةمئادلا ةيموقلا حلاصملا

 ةعبرال يدصتلا ضرفي عوضوملا اذهل ضرعنلا نا
 تاماهفتسا

 تمص ريوس جسم هيسمجب
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 اوم

 لودلا عم اهلماعت يف رحم تامازتلا يه ام (الوأ)
 ,ةيبرغلا

 اهكرحت يف ةيرصملا ةدايقلا تابجاو يه امو (ايناث)
 ضيوفت يأ نود رصم مساب كرحتت يهو ىتح يلودلا
 .ةيبرعلا تادايقلا نم يمسر

 تادابقلاو بوعشلا تامازتلا يه امو (اثلاش)
 ىف طقف ال رصم بعش ةدناسمب ةلص هلام لك يف ةيبرعلا
 .لشفلا ةلاح يف كلذكو لب حاجنلا ةظحل

 ةيلودلا رصم ةفيظو يه ام :كلذ لكل مدقيو (اعبار)
 ؟ةيميلقالاو

 مراصلا هقطنمب ملعلا ةغل ادبن نا انل نأ له ىرت
 !/1؟نيلد ال يذلا

 ؟1/ _ ١م ناسيت 595 ١١5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 ,يجحيسس رب نب رمال 1/0 ارسال ١ 7١ دم دو جمتجح
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 ا وصوم ولوج تجسس بم ا ورا ا ا تجب افا ف ال

 ةيلحملا ( .تاغارسكلا ةدح 9 ددرتب اما ام اريثك هط

 باطقتسالا ةلاحب ةقالعلا تاذ ةيميلقالاو

 :ةدرابلا برحلا تارتف يف دعاصتت ءيلودلا

 يف ءفدلا نم ءيش بدب امدنع ضافخنالا ىلا ليمت امنين

 .نييمظعلا نيتلودلا تاقالع
 تبيثت نيدضاملا نيدقعلا ىدم ىلع ثادحالا نكل

 ًاريبك أددع قافولا ةرتف تدهش نا .ًامامت ةرياغم جئاتن

 برحلاو :مانتيف يف مسحلاك ةبهتلملا تاعارصلا نم
 يقيرفالا نرقلا يف عارصلاو :ةيناتسكابلا  ةيدنهلا
 يف نادلب ةدع ىلا ةيبوكلا تاوقلا لوصو كلذ يف امب

 ةيلودلا تاقالعلا يف رنوتلا ةرتف باش نيح يف .ايقيرفا

 رذحلا نم عون ةسائرلا ةدس ىلا ناغير لوصو دعب
 ترعتسا يتلا ةيمالعالاو ةيسايسلا برحلا ةدح مغر
 يف ديعص نم رثكا ىلع نيلمركلاو ضيبالا تيبلا نيب
 .اهبلا راشملا ةرتفلا

 نا ىلا دوعب .؛ودبب ام ىلع :ةقرافملا هذه ىف بيسلاو

 ملاعلا ©
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 ِق ىرخالا ةلودلا ٠ لعف دودر ىشخت نيتلودلا نم ٠ الك

 امهحلسي قافولا خانم نا نيح ف :ةدرابلا برحلا ةلاح
 اهيقاوع نم دحلاو تامزالا ءاوتحا ىلع ةردقلاب

 .اهدادتما تالامتحاو

 نم ءيش ىلا رظنلا نكمي ريسفتلا اذه ءوض يف

 تاذ رتوتلا رؤي ضعب باصا يذلا دمعتملا ريعستلا
 تأ دب يتلا اهتاذ ةرتفلا ف ءيبودلا باطقتسالاب ةلصلا

 وكسوم نيب جارفنالا رداوب ضعب اهيف حولت
 3 يكريمالا ةمقلا ءاقل تالامتحا ددحتتو نطنشاوو

 اذه تانينامث يف دقع نا قيسي مل يذلا يتايفوسلا

 .نرقلا

 تاوقلاو ةيموكحلا تاوقلا موجه لباقمف
 يف نيدرمتملا عقاوم دض ,اهمعدت يتلا ةيتايفوسلا

 تايالولا ىف ايلعلا ةطلسلا نا دجن :ناتسناغفا

 يمالكلا ديعصتلا ن نم ةرديك ةلمحب تأدب دق ةدحتملا

 ْق تايفوسلا ىلع بوسحملا مكحلا دض يىلمعلاو

 ةماعلا نانويلا تاداختنا ...ناريزح نم يناثلا

 تاباختنالا ةلمح ىلع ىعغطت ةيداصتقالا ةسايسلا :نانويلا

 ١و5 ناسين ؟4 ٠١١ * ىددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_7 8

30 
060 3 0 7 

 ك0 00 0 0 00 : 00 0 0 2 1

0 0 01 0 1001 0 

 د وج جمس كدت بج ناب فدا 755ج ابا ممن جبر يي يكوسمس نوماس حبا

 ىوق لك هاجت عسوأ ددشت ةلمح نم ءزجك ءاوغاراكين
 .ةيندتاللا اكريماو ىطسولا اكريمأ يف ررحتلا

 ىلع ةقفاوملاب سرغنوكلل ناغير ةبلاطم تناك اذاو
 تادعاسمك رالود نويلم 14 غلبم صيصخت
 ةيوق ةضراعمب تمدطصا دق ؛اوغاراكين يف نيدرمتملل

 شوعك دومحم  انيثأ
 نانويلا ةيروهمح سيئرو ةاضقلا يضاق مسح ( 7

 نيب مئاقلا لدجلا سكاتيزتاس سوتسيرك 4#
 يناثلا ددحو .ةضراعملاو يكارتشالا مكحلا |

 يف ةماعلا تاباختنالل ادعوم ؛وينوي /ناريزح نم
 نوكتس هنيح ىلاو نآلا نم هنا لوقلا نكميو .نانودلا
 ةيسنلاب ةصاخ ,ةياغلل ةمساحو ةبعص ةرتفلا هذه
 نا هيلع ةرتفلا هذه يفف :مكاحلا يكارتشالا بزحلل
 :نيديساسا نيتلأسم نيب نزاوي
 صتخي اميق روتسدلا رييغت تاوطخ لامكتسا -
 .تاباختنالا ماظنو .ةيروهمجلا سيئر تايحالصب
 .ايكرت عم تاقالعلاو صربق يتلأسمل جراخم داجيا

 يكارت رتشالا بزحلا أدب ٠ والا هلا اب ضقخاي اهيا

 نم ثلانلا ِق ةيروتسد تاردمغت ءارحال ةدعلا دعب

 ةضيرعلا طوطخلا عضولو ,لبقملا ويام /رايأ رهش
 ةجلاعمب صتخي اميف ةصاخ .ةيجراخلا ةسايسلل
 قفو هنأل ءايكرت عم تاقالعلاو .ةيصربقلا ةلأسملا
 دعب ناملربلا لحُي نا ضرتقملا نم ,ينانويلا روتسدلا
 .ةرشابم خيراتلا اذه

 ماع رونسد ليدعت يف داح يكارتشالا بزحلا

 ,يطارقميدلا ماظنلل ايفانم هريتعي وهو , 6

 ةضراعملا ريتعت نيح 0 «:ةيروهمجلا ىلع ارطخو

 .دحاولا بزحلا ,ةنميه » هاحتاي الوحت هليدعت

 نا فورعملا نمف ٠ تاباختنالاب صتخي اميف امأ
 اهتكرعم تحتتفاو :ثادحالا تقبتسا دق ةضراعملا
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 يفامك نييكريمالا باونلاو خويشلا سلجم يف
 لخاد ةريثك تاهج نآل الا كلذ امف :عراشلاو ةفاحصلا
 ةيناغنرلا ةلمحلا هذه ءارو حستتتل ةدحتملا تابالولا

 ناغير هب ماق ام هبشت ةديدج ةرماغم ةحئار ةئجافملا
 لبق ادانارغ ةريزج يف يراسيلا مكحلا هاجت هسفن
 اهنم ربثكب رطخا اوغاراكين يف ةلاسملا نأب املع .نيماع
 ال اهسفن ةينيدناسلا ةموكحلا نا عم .ادانارغ يف
 بلؤت نا لؤاحتو .يكريمالا لخدتلا لامتحا دعبتست
 دض ةقبسم ةروصب يملاعلاو يكريمالا ماعلا يارلا
 وؤا هثودح نود ةلوليحلل امإ :لخدتلا اذه لثم
 .هلوصح لاح يف هطابخا ىلع ةدعاسملل

 .عوضوملا لوح راثملا جيجضلا لك مغرو ؛كلذ عم
 يف ةديدجلا ةدحلا هذه نوكت نا ضعبلا دعبتسي ال
 نم ٌةدوصقم نيخست ةيلمعل ةجيتنن ةينعملا تامزألا

 ةدئام ريضحت فدهب .نييمظعلا نيتلودلا لبق

 لبق ءامهنم لك ىعست ذا ءامهنيب اميف تاضوافملا
 اهتصح ةدايزو ةيضوافتلا اهقاروا نيسحنل .ىرخألا
 ..قافولا نم ةديدجلا ةلحرملا ةضياقم يف

 حانض تراثخا وكسوم نا ريسفتلا اذه معدبو

 عورشم ىلع سرغنوكلا هيف توصيس يذلا مويلا
 مزع نع نلعت يك اوغاراكين يف نيدرمتملا معدل ناغير
 كرويوين ىلا هجوتلا ىلع فيشتابروغ ديدجلا اهميعز
 مُهمَدال ةماعلا ةنعمجلل ةمداقلا ةرودلا روضحل

 ,ةروكذملا ةرايزلا لالخ ءاقللا لامتحاب ركذتو .ةدحتملا

 [1.ناغير دلانور يكريمالا سيئرلا نيبو هنيب

 - ضراعملا  ةديدجلا ةيطارقميدلا بزح ادبو .ةركبم
 ٍِق ,يكارتشالا بزحلا «لقاعملا» ماحتفا تالواحم

 بزحلا ,تاماحتقا» نا الا .يلامعلاو يعارزلا نيلقحلا
 حاجن نود تلاح نيلقحلا نيذهل «ةداتعملا» يكارتشالا

 .لامعلاو نيعرازملا فطاوع ةغدغد يف ةضراعملا
 ماعلا يأرلا ةبطاخم يف رمتسم مكاحلا بْرحلا

 ةحضاولا ةيداصتقالا هتيجولويديا قفو :ينانويلا
 ١98١ ماع تاناختنا اهيلع تماق ينلا :ةصاخلاو

 يكارتشالا داصتقالا ماكحاب ةصخلتملاو ةماعلا
 لوصو دعب ةديدع ةيبرغ لود هتقبط يذلا .يبرغلا
 نم جيزم يشو .اهنف ةطلسلا ىلا ةيكارتشالا بتازحالا

 ةيجولويديالااما .هجوملاو رحلا نيداصتقالا
 ةيطارقميدلا» برح اهدوقي يتلا ةيداصتقالا

 ماظنلا نم ةاحوتسم يهف ؛ضراغعملا :ةديدجلا

 ةفلغملا ةيلاثملا اهتاحورط راطا زواجتي ملو ,يلامسأرلا
 تاطاشنلا صيلقتب صخلتت يهو ؛حوضولا مدعب
 داحبا و ,رحلا فيظوتلاو ,ماعلا عاطقلا ْق ةيداصتقالا

 نع ةبقارملا عفرو .بابشلا ماما ةيفيظولا صرفلا
 ماظنلا ريرحتو ,بئارضلا ضيفختو :قاوسألا
 يلامسأر قوس قلخو .ةيدقنلا تالدابملاو ,قرضملا
 ملاعلا كلف يف رودي دلب نم نانويلا ليوحتو ,ديدج
 .ةينورؤالا لؤدلا ةعومجم نب امذقت رثكالا ىلا ثلاثلا

 ضوخيس يتلا حئاوللا ةروص حضتت مل نآلا ىتح
 يف ةلبقملا تاباختنالا ةطلسلا ىلع ناعراصتملا نابزحلا
 نا دقتعملا ريغ نم هنا مزجلا نكمي هنا الا .اهئوض

 ىلع تاباختنالا نويعويشلاو نويكارتشالا ضوخي
 0.ةكرتشم حئاول

 58 146 ناسنث 15 ١١ ندقلا - ةيبرغلا ةفيلطلا
 - [ نما منن تمعمات هع منع 09



 لما تومي ال يكل نكل ءشيفن وديركنت تام 7 |
 ةيسايسلا ةسرامملا دهعو ةيطارقميدلا ِش

 اسيئر بختنا ذا هب رشب يذلا ةديدجلا ! ا
 مكحلا نم ًاماع نيرشع دعب ةيليزاربلا ةيروهمجلل
 .يركسعلا

 ىفشتسملاب تايلمعلا ةفرغ ىف اموي نوثالثو ةعست

 تايلمع عبس هل تيرجا ثيح .ولواب ناسل يزكرملا
 يدؤي نا لبقو .هذاقنا نم نكمتت نا نود ةيحارج

 هبئان هنع ةباينلاب اهادا يتلا ةيروتسدلا نيميلا

 بعشلا ناك ةريرملا مايالا هذه ةليطو .يريلاس سوخ
 يأرلا تاهاجتاو هتاقبط فلتخمو .هتمرب يليزاربلا

9 
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 نزحلا نم ريثكي هسيئر راضتحاو ضرم عباتي هيف
 دعولا لوفا يف بغر دحا ال نا كلذ عقوتلاو

 نا دعبو ,شيفن وديركنت هب لها يذلا ةيطارقميدلاب
 داديتسا تحت اضيا اليوط يليزاربلا بعشلا شاع

 اكريما بوعش بلغا لثم ةيركسعلا ةيروناتكدلا
 لمالا لظ هتوم نم ةريخالا تاظحللا ىتحو .ةينيتاللا

 .ةزجعملا هبشي امب ةقلعم سوفنلاو ايح
 تام يذلاو :قيرعلا يسايسلا لجرلا اذه خيرات نا

 وه ناك :هرمع نم نيعبسلاو ةسماخلا نس نع
 هتلمح يف مدقي مل نييليزاربلل ةديحولا ةنامضلا
 هنا وه لعف ام لكو ,ةرهاب ادوعو ةسائرلل ةيباختنالا

 ' ةيطارقميدلا ةيناملألا  ةيلاطبالا تاثحادملا يف

 وتانلا رواهي وسراو
 سانهابملا ةلواط ىلع جيلخلا برخو ..

 يدعشسلا ديعتش- يلوي

 ىلع :1986/ 4/177 فداصملا ءاثالثلا موي ماق
 ةمصاع نيلرب نم امداق :ةصاخ ةرئاط نتم
 عيفر ىوتسم ىلع دفو .ةيطارقميدلا ايناملا

 ةلودلا سلجم سيئر ءركنيوه شيرا ديسلا هساري
 ,دحوملا يناملالا يكارتشالا بزحلل ماعلا ريتركسلاو
 نم ةوعدل ةيبلت ,نيموي قرغتست امورل ةيمسر ةرايزب
 يتلا ةيمسرلا ةرايزلا ىلع درو :ةيلاطيالا ةموكحلا
 ويلوي /زومت يف يسكارك ءارزولا سيئر نيلرب ىلا اهب ماق
 ىوتسملا اذه ىلع متت يتلا ىلوالا ةرايزلا يهو . 4
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 :نآلا ىتحو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةياهن ذنم
 قرغتسا دق ةرايزلا هذهل دادعالا نا لوقلا نكمدو

 ةيلوكوتورب الاكشا ذختا هنا امك :ةليوط اروهش
 ةرايز اهيدترت يتلا ةيمهالا تزريأ ةفلتخم ةيمالعاو

 تاقالعلا ديعص ىلع ةيلاطبالا ةمصاعلل ركنيوه

 يتلاو «نيدلبلا نيب ةروطتملا ةيداصتقالاو ةيراجتلا
 نواعتلا ةيقافتا ىلع عيقوتلاب جوتت نا اهل عقوتملا نم
 .نيدلبلا نيب تاونس رشع ةدجل ةلماشلا يداصتقالا

 ةرايزلا جمانرب يف ملاغلا اياضق
 . ةيسايسلا مومهلا ىلا [دانتساو .؛كلذ بناجح ىلا

 . .اهقيقحتل رمتسي مل هنكل ؛ةرهاي نكت مل هدوعو :شيفن وديركنت

 رابتعا ,.حيحصلا نم نوكي ءامورو نيلريل ةيلودلا
 مئاقلا راوحلا زيزعت قيرط ىلع ىرخا ةوطخ .ةرايزلا
 ,«وتانلا» و 4 قسرا ود ىقلح ْق نيتماه نيتلود نيد

 ةبوونلا خيراوصلا دعاوقل امهمضارا ع وضخ ببسب
 ماع رخاوا ءىدملا ةطسوتم ةيكريمالاو  ةيتايفوسلا

 .1545 ماع علطمو ؛. ١58

 ماع فيص نيلرب يف يسكارك تاثحابم تناك اذاو

 ةلدابتشمو ةلياقنم تاديدهن لظ ْق ترجح دق 61

 وسراو ىلا امور نم :ركينوه
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 تاقالعلا يف يديلج رصعب وا ,نخاس يبوروا فيرخب
 امور يف ركنيوه تاثحابمل ناف ؛برغلاو قرشلا نيب
 راثآلا بيبس :ءلضفا اآظح مر صنملا عوبسالا

 وكسوم ةدوع اهتفلخ ينلا ةماقلا ةيباجسالا

 © لداخ فينج يف نوتاراملا تاضوافم ىلا نطنشاوو

 .يىلاحلا ماغلا علظم رياربف /طابش
 ةيمهاب ةعانق ىلع امورو نيلرب ناف ودبي اميفو

 ةيبوروالا لودلا هب ضوهنلا عيطتست يذلا رودلا

 . [راخلا/ مرا نرحل معمل” - 1
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 ةمساح ةكرعم ضوخل عيمجلا اعدو لمالا دهع نشد
 تايرحلا قيقحتلو ةلاطدلاو ةيداصتقالا ةمزالا دض

 يف يطارقميد ينطو فلح ليكشت يف حجنو .ةيساسالا

 لوصولاو نييركسعلل يلاوملا يمسرلا بزحلا ةهجاوم
 .هريغ نكي مل يذلا لعفلا وهو .ةطلسلا ىلا هب

 .هزاجنا ىلع ارداق ؛هتراهمو ؛هنيرجتب
 لحارلا ينيزاربلا ميعزلا فلخ مويلا دجيو

 نكلو .ةريطخ ةمهم عقاوم يف هسفن شيفن وديركدت
 .حاجنلا صرف نم ريثك ؛ هسفن تقولا يف ءاهيف رفوتت
 تامظنملاو ةيباقنلاو ةيسايسلا ىوقلا عيمج نا كلذ

 هءارو ريسسلل اهدادعتنسا تنلعا ةفلتخملا ةسعبملا

 ,هفلس هكرت يذلا يحالصالا جمانربلا قيبطتل همعدو

 ارظن نييليزاربلا ةقثب ىظحي ال هنا نم مغرلاب كلذو
 .يركسعلا ماظنلا عم قباسلا هنواعتل

 يسايسلاو ,عماللا يماحملا ؛ وديركنت روتكدلا توم
 تقؤم بايغ يليزاربلا بعشلا لك هاكب يذلاو ,كنحملا

 ال نيذلا نودلحملا نوقلعملا لوقب اذكه وا .ليدزاربلا يف

 ماقم يف لحارلا سيئرلا عضو نم مويلا نوكلمي
 ةلعش مهيدل حبصا هنأل تقؤم .يروطسا
 ,اهقيقحتل ليزاربلا حمطي يتلا ةلادعلاو ةيطارقميدلل

 مويل ولو مكحي مل يذلا هسيئر ديلخت لجا نم
 [ل.دحاو

 نيسحت ىوتسم ىلع :مهوجحلا ةطسوتملاو ةردغصلا

 مغرو ؛يكريمالاو يتايفوسلا نيقالمعلا نيب ةقالعلا
 لمحي لازام ركنيوه يناملالا سيئرلا ناف تارثعلا
 ىتح اهيلع راسو اهنلعا يتلا ةسايسلل لمالا نم ريثكلا
 ليلقت وا ديدحتو لقعلا فلاحت» ةيار تحت نآلا
 عالدنال ةديازتملا ةيدجلا رطاخملا ةهباجم يف .ءررضلا
 ,يلامسأر وا يكارتشا نيب قرفت ال ؛ةلماش ةيوون برح
 .موكحم وا مكاح نيب

 ةعيلطلا» ل ترفوت يتلا تامولعملا ءوض يفو

 لودج يف ةيرهوجلا اياضقلا نم ناف ,نيلرب يف «ةيبرعلا
 ىدل نا .جيلخلا برح رارمتسا ةيضق .امور تاثحايم

 تاروصت ةديدع تارشؤم دكؤت امك .يسكارك ةموكح
 لح ىلا لوصولا اهناش نم ةيملس ةيوستل ةددحم
 ,قارعلا دض ناريا برح يف يدجملا ريغ ءامدلا فيزنل
 ةقفاومب ىظحت اهنوكل ةيلمع ةميق تاروصتلا هذهلو
 ةعومجملا معدو مهفتب ىظحت اهناامك ةيبرع

 يف دعبتسي الو .ايلاطيا ايلاح اهسأرتت يتلا ةيبوروالا
 وا اهحرط ىلع ركنيوه سيئرلا مدقي نا كلذ ءوض
 فلح عامتجا ماما اهنأشب مييقت وا يأر ميدقت

 يراجلا ليربا /ناسين رخاوا دقعنيس يذلا ؛«وسراو»
 وا ديدحت عوضوم يف ثحبلل :ةيدنلوبلا ةمصاعلا يف
 .فلحلا ةيقافتا ديدجت

 رخآ امه هتبعج يف ركئيوه لمحي ,ةيناث ةهج نم
 ,هعم هئاقل يف ابابلا ماما هحرطيس هنا نوبقارملا دقتعي
 مهددع غلبي نيذلا نام ألا كيلوثاكلا عوضوم وهو

 لازتام .ةمصاعلا نيلرب ءانثتساب نيذلاو .:نويلم , ١
 .ةيطارقميدلا ايناملا جراخ مهسئانكب ايرادا مهتقالع
 عطقب هدالب ةبغر ابابلا ىلا لمحيس ركنيوه ناف كلذلو
 سجاوه ىرخالاو ةرتفلا نيب ريثت يتلا تالصلا هذه

 [).ةينم] و ةيسايس
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 امو جوس وسطا طة اتا ودون ننام شا تا جوج دو هو ومس دمج وفا ط

 يعسسلل

 هدالب يف عارن عوضوم مويلا تاب دقو .ينودلا هلم
 لخاد اصوصخ .دادزي ناجيهلاف .اضيأ |(

 بارطضالا لماوع نا يبرع يساموليد لوقيو .شيجلا
 يف بصت تناب ىتح ضعب نم اهضعب برتقت ةنتفلاو
 ىلا ةيسنلاب يساسألا رطخلا نمكي انهو .دخاو هاجتا
 .يفاذقلا رمعم

 يفاذقلا نا اهدافم سلبارط نم تاعاشا تبرسن دقو
 ةثالثلا روهشلا لالخ لايتغا تالواحم عبرأل ضرعت
 اهتلقانت يتلا رابخألا هذه تناكأ ءاوسو .ةريخألا

 ال اممف :ةئطخم وا ةحيحص ةيساموليدلا طابسوألا

 غلب ةيبيللا ةمصاعلا ف يسايسلا وجلا نا هيف لادج
 ةينمألا رييادتلا تِرْرُع دقو .سرام /راذآ يف هرتوت ةورذ

 .سلبارط لوح ةيركسعلا تاكرحتلا ضعب تدهوشو
 رمألاب تسيل يفاذقلا ةسايس ىلع ةمقنلا نا قحلاو

 تادّئاع يندن رثأ ىلع ؛«: 7 ذنم ترهظ يهو . ديدجلا

 يسنو .فشقتلا هعم ّرج يذلا يندتلا اذه ,ظفنلا
 تحت موي هب اومعن يذلا ءاخرلا نويبيللا نونطاوملا
 ميلعتلاو بيبطتلا هرصافنع نمو :يفاذقلا مكح

 مهتالحم تردوص دقف .ةينكسلا ةيكلملاو نايناجملا
 يف لمعت ةيعامج تالحم اهناكم تميقأو ةيراجتلا
 مظعم اهفوفر نع تباغ تالحم يهو .ةلودلا ةدهع
 .لبق نم نويبيللا اهفرع يتلا ةيكالهتسالا علسلا
 ,يذلا يروتاتكيدلا مكحلا كلذ هلك اذه نم أوسألاو
 تدتشا ,1919 ماع «ةيروثلا ناجللا» سيسأت ذنم
 .نينطاوملا ىلع هتاطو

 نع ريبعتلا عطتست مل ةيبعشلا ةمقنلا نا ريغ
 شيجلا نا عقاولاو .ةمظنم ةضراعم ةكرح يف اهسفن

 نوفرطتملاو .ايبيل يف ةمظنملا ةديحولا ةوقلا وه
 قافخا دعبو .رمألا اذه نولهجي ال نوينيدلا
 لكش تذختا يتلا 1984 وبام /رايا يف مهتضافتنا

 مه اه ؛سلبارط يف ةيزيزعلا باب ةنكث ىلع موجهلا
 .ةيركسعلا بتارملا غيمج يف لغلغتلا مويلا نولواخي

 .هيلع شيجلا بلقني نا ىشخي هسفن يفاذقلاو
 طايضلا ىلع قش دقو .تانكثلا بلق ىلا تلصو ةمقنلاف

 ناجللا تاعامج يديا ىلع يلوت مهتازايتما ةيؤر
 '' رصانع تبختنا ةريخآلا عيباسالا فو .ةيبعشلا
 ةيناثلا نيب اهرامعا حوارن :ناجللا كلت يف ةديدج
 ال شيجلا طابضو .نيرشعلاو ةعباسلاو نيرشعلاو
 يأ ناكما يف نا ءناجللا هذه ءاضعا تافرصت نوقيطي
 رابك دحأ لاسرا ةيروث ةنجل نع ردصي طيسب موسرم
 . داشت ىلا طابضلا

 .طوقسلل ةضرع ياذقلا هيف تاب رخآ لاجم كانهو
 هتسايس بل لكشت يتلا ةيبرعلا هتسايس وهو الأ
 .ةيجراخلا
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 حرسملا ىلع عازن عوضوم ةيبيللا ةروثلا دئاق
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 ديع لارنحلا ديدجلا نادوسسلا دئاق نلعا

 لفط نويلم نم رثكا نا بهذلا راوس نمحرلا
 .ماعلا اذه ةعاجملا رطخ نوهجاوي ينادوس | 'إ

 ءاسؤر ماما موطرخلا يف ًاريخأ اهاقلا ةملك يف كلذ ءاحو

 ةدحتملا ممألا تامظنم يلثممو ةيسامولبدلا تاثعبلا
 راوس لارنجلا دمتعاو .ىرخألا ةثاغالا تالاكوو

 لافطألل ةدحتملا ممألا ةمظنم تاءاصحا ىلع بهذلا
 ةثاغالا تادعاسم عقرب ةبلاطملل (فيسينويلا)
 .ةلجاعلا

 ًاليئض ناك يعارزلا 15184 ماعلا لوصحم نا لاقو
 نا فاضاو .لبقملا ويلوي /زومت لبق دفنيس هناو .أدج
 ماعلل ةيذغآلا نم نط فلا ٠١: ىلا ةيساسا ةجاح ةمث
46 . 

 لوصحلل قاسو مدق ىلع نولمعي ةثاغالا ولوؤسمو
 روذبلاو ءاذغلاو ماعطلا نم ةيلوألا تادادمالا ىلع

 اهددهتت يتلا قطانملا ىلا اهلاسرا ةيغب ةيعارزلا
 شيعت ةلخاق قطانم يهو ءاهاوس نم رثكا ةعاجملا
 تادعاسملا ةمحر تحت ةمسن نييالم ةسمخ اهيف
 .ةيئاذغلا

 يف رطملا لوطه ةضيأ قطانملا كلت ناكس رظننيو
 ماعلل مهشيع دراوم نيمآت لجأ نم وينوي /ناريزح
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 ا

 ا و دفعا وناطج وو ناتج احنا او بجسم ب نب تع جت او تفا حسا ا

 هنا نإ .احذداف ًارطخ هعم لمحبي رطملا نا الا .ليدقملا

 عنمي اذكهو ءلحولا نم ًاراهنا ةيبارتلا رباعملا ليحي
 .تاميدخملاو ىرقلا ىلا ةيئاذغلا تانحشلا لوصو

 لاغشنا يدؤد نا نم نيقلق ةثاغالا لامع ناكو

 بالقنالا باقعا يف ةيسايسلا لئاسملاب ددجلا ماكحلا

 باطخ نا الا .ةيويحلا ةثاغالا نوؤش لامها ىلا
 نا» :هيف ءاح اممو .مهئامط بهذلا راوبس لارنجلا

 ىلا ةيمارلا تارابتعالا ةيقبو نمالاب رشابملا انمامتها
 يدصتلا نم ًادبأ انعنمي نل ديدجلا مكحلا خيسرت
 ح.:فافجلا نع ةئشانلا ةمزألل

 (اةمق/6/؟50)

 تسيمونوكيالا

 درظلا 1| قبب مل
 تسيمونوكيالا ةلجمل «ءارقلا ديرب» ةيواز يف

 ةيلاتلا ةلاسرلا ترشن ,ةيعوبسالا ةيناطيربلا

 1 رسل يف ميلكا بلح هيلو متلقي

 نانبل نم جورخلا ىلا نوجاتحي نييليئارسالا» نا
 .«ادرط هنم اودرط مهنا ودبي الثل تقو عرسأ يف

 ةيلمع يف آريثك ترخأت «ليئارسا» نا ىرا ينكل
 حضتا دقلو .الصاح أرمأ درطلا تاب ىتح جورخلا

 ةيبونجلا ةينانبللا ةمواقملا نا عمجأ ملاعلل نآلا
 ذاختا ىلع رابجلا «يليئاريسالا» شيجلا تمغرا
 (0.«رارفلا قيرط

 (15480/غ/516-5*)
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 سا

 بيسيات حي صعرل

 دوووم مجتج جنسي

 57 ٠

 سدد و وضرر ومر تحسس حز

 رتب هك م سو

 نويبيرت دلاريش

 ضيمالا رارقلا
 شلاو دراودا ملقب

 ذيقنت ىلع «يليئارسالا» ءارزولا سلجم توص
 بونج نم باحسنالل ةريخآلاو ةثلاثلا ةلحرملا لب

 /ناريزح علطم يف كلذ متي نا ىلع ءنانبل |
 فقو اميف :عورشملا ىلع أريزو 18 قفاو دقو .وينوي
 يف ء:باحسنالا نم ةوطخلا هذهو .هدض ءارزو ةثالث

 يف رشابملا ؛ييئارسالا» لخدتلا يهنت ؛اهذيفنت لاح
 ” يف حايتجالا عم أدب يذلا ةينانبللا نوؤشلا
 .7'19/8 وينوب / ناريزح

 «ليئارسا» نا لاق نيبار قحسا عاقدلا ريزو نااالا
 «يركسعلا لخدتلل ةيرحلا ءلمب» اهسفنل ظفتحتس
 .ايرورض كلذ تدجو ىنم

 عامتجا نع رداصلا نايبلا نا ىلا ةراشالا ردجتو

 ًاقيقد اخيرات ددحي مل روكذملا ءارزولا سلجم
 اوحرص «نييليئارسالا» نيلوؤسملا نكل .باحسنالل
 ىركذ لبق نانبل نم مهتاوق بحس نووني مهنا انلع
 نا اولاق ,ةصاخلا مهسلاجم يفو .ةثلاثلا حايتجالا
 .ويام /رايا فصتنم وحن متي دق باحسنالا اذه

 باحسنالا ليق .هنا نولوؤسملا ككلوا نلعأو
 لامش «ينما مازح» يف تاوقلا رشن داعيس .يئاهنلا
 ,لبقملا رهشلا علطم يف كلذو .«ةيليئارسالا» دودحلا
 نا ريغ .يلودلا طخلا ءارو آعيرس اهبحس متي نا ىلع
 ينمألا اهمازح عقوم ةتبلا ددحت مل ؛ليئارسا»
 ىلع هلعج نيلوؤسملا ضعب نكي ناو ؛هتحاسمو
 ىتح) تارتموليك ةسمخو ًاقرش ًارتموليك ١١ ةفاسم
 .ابرغ (رحبلا

 باحسنالا ةطخ اوضراع نيذلا ةثالثلا ءارزولاو

 اودبا نوقباس عافد ءارزو اعيمج مه ةريخألا
 قحسا هغاص يذلا عورشملا ىلع ةفلتخم تاظفحت
 نوراش لييرآ مه ءالؤهو .شيجلا ةدايقو نيبار
 .نمزياو رزاعو زميرا يشومو

 ةينيميلا دوكدللا ةلتك وضع ,نوراش ىأترا دقو

 ريزوو نانبلل «يليئارسالا» وزغلا ءسدنهم»و
 مازحلا نا .:ةيلاحلا ةموكحلا يف لمعلاو ةعانصلا
 لخاد ارتموليك ©" قمع ىلع نوكي نا بجي ينمألا
 نم رصانع هتسارح ىلوتت ناو ,ةينانبللا يضارألا
 , هيسفن «يلدئارسالا» شدجحلا

 ريزوو دوكيللا ةلتك نم وهو ,زنيرا يشوم بهذو
 ينمألا مازحلا نا لاق نيح اذه نم دعبا :ةبيقح الب
 .قالطالا ىلع نوكي الأ وا ربكا نوكي نا بجي

 اضيأ ةبيقح الب ريزو وهو :نمزياو رزاع اما
 سيئر اهدوقي يتلا لمعلا بزح ةبتك يف فنصمو |

 ,قالطالا ىلع ينما مازح يا دنرم ال هنا ةجحب

 سأرتي يذلا ريماش قحسا ةيجراخلا ريزو ناكو

 - 1 ما منو نمد معممع 3

 ىدل يلحرملا باحسنالا ةطخ ضراع دوكيللا ةلتك .

 نوناك ف ءارزولا سلجم ىلع ىلوألا ةرملل اهضرع |

 روي درم اج سوم وس رك زب كيلا
 ا ا ا الا

 ةلحرملا ذيفنت بناج ىلا تّوص هنكل .رياني /يناثلا
 .ةرملا هذه ةثلاثلا

 ةيجراخلا ريزو فرتعا .,ةسلجلا ءاهتنا دعبو
 باحسنالا ةيلمع تعرس «ليئاريسا» ناب ريماش قحسا
 «نويليئارسالا» دونجلا حرب ام يتلا تامجهلا رثا ىلع

 دقو .ةينانبللا ةمواقملا دارفا يديا ىلع اهل نوضرعتي
 ذنم نانبل يف «يليئارسا» يدنج نيرشع نم رثكا لتق
 :رياربف /طابش "١ ىف ىلوألا باحسنالا ةلحرم ةرشابم

 ذيفنت يف عارسالا ىلع ءارزولا سلجم لمح يذلا رمألا
 /بآ رخاوا يف يئاهنلا هدعوم لعُج امدعب :باحسنالا

 0.ريمتبس /لوليا علطم وا سطسغا
 (اذهمر7؛/7؟90

 ةيسفرقلا ناسا قوقحت طيار ماما هيطخنق 1
 ذتم كانه بطخي يسنرف سيئر لوا وهو - | لف
 سيترلا لاق  ةنس 54 لبق ةطبارلا سيسأت | ..
 بناجالا كارتشا نا يل ودبي» :نارتيم اوسنرف
 ةيلحملا ةيسنرفلا تاباختنالا يف اندالب ىلا نيرجاهملا

 .«ًانوناق ام اموب حبيصي نا بجي :لداع بلطم

 دعو يا ءاطعا مدع ىلع نارتيم سيئرلا صرحو
 اذه أيلاح ضراعي ماعلا يأرلاف .ددصلا اذه يف رشابم
 هسفن ماعلا يزرلا بسك يغبني هنا لاق هنكل .ليدعتلا
 .الّوأ
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 ذه

 - اسنرف يف بناجالا نيرجاهملل حيتي نوناق يا دض
 ٍِق مهناوصاب عالدالا - نيبالم ةعبيرا مهددعو

 ١ .كلذربغ وا ةيلحم تناكأ ءاوس .ةيسئنرفلا تاياختنالا

 داحتالا بزح دئاق :هيوناكول ناج ديسلا لاقو

 | راكسيج قباسلا سيئرلا بزح) يسنرفلا يطارقميدلا
 وهف ,مركلا نم يسنرفلا بعشلا غلب امهم» :(ناتيسيد

 اولان صاخشا ةدهع ىف هارقو هندم عضي نا لبقي نل

 .«جراحلا نم تاوصا لضفب مهيصانم

 ١ ماع ةيباختنالا هتلمح لالخ :نارتيم سيئرلا ناكو

 1 يف ءاج .؛تاحارتقا ٠١١ نم اجمانرب حرط : 0١

 : ىضقنا نيذلا نيرحاهملا حنم ىلا ىعسيس هنا اهدذحا

 ١ قح لقالا ىلع تاونس سمخ اسنرف يف مهدوجو ىلع
 مل :نيحلا كلذ ذنمو .ةيدلبلا تاياختنالا يف كارتشالا

 .مويلا ىتح ةلآسملا هذه ىلا دحا رشي

 لعجح يذلا عفادلا لوح ةفلتخم ءارا كانهو

 تازذلاب ةرذفلا هذه يف رمالا حرطب يسنرفلا سيئرلا

 دقو .هدالب يف ةيقرعلا تاقالعلا يف امزات دهشت يتلا
 ةيوقت ناك فدهلا نا ىلا نيميلا ةساس ضعب بهذ
 يلاتلابو ماعلا يأرلا ىدل بناجالا نم روفنلا سح
 / ةهبجلا بناج ىلا نيبخانلا تاوصا نم ديزملا بص
  :«(نبول يرام ناج اهدوقي يتلا) ةيرصنعلا ةينطولا
 ةينيميلا ةضراعملا فاعضا ينعب يذلا رفألا

 .ةيديلقتلا

 مهتا يذلا ؛نارتيم سيئرلا نا ىلا نورخآ بهذيو
 | يعامتجا طخ جاهتناو ةيكارتشالا هئدابم نع يلختلاب
 اذه ِق ةلأسملا دذه حرط ءعامشن ,يطسو يطارقميد

 لازب ال هنا ىلا ةقالعلا يوذ ةنامطل تاذلايب تقولا

 .ةيددلقتلا هتيكارنشاب اكسمتم

 هجوتلا ءاش نارتيم سيئرلا نا هيف كش ال امم نكلو
 ١ يف ىلوالا ةرملل مهتاوصآب نولديس نيذلا ثادحالا ىلا
 ,ةلبقملا ةنسلا لالخ ةماعلا ةيباينلا تاباختنالا :

 يف تدلوت دقو .نييالم ةثالث وحن نوغلبي ءالؤهو
 ةكرحلا دض ةيوق لعف دودر اريخا مهفوفص
 ىدحا هتلذب يذلا فثكملا طاشنلا لضفب .ةيرصنعلا
 ةذمالت نيب اصوصضخ ,ةيرصنعاللا تاكرحلا '

 (كةهفةراك) [].سرادملا ا
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 :ترمتسا ما برحلا تفقوت ءاوس
 طفنلا نم ةيريدصتلا قارعلا ةردق
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 يقارعلا

 اعلا اذه فعاضنت
 ريدصتلا لقح لخدت تاعانصلا ضعبو
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 جلا

 تتم جما ا جنم ا

 يد رشا هينا هنن صرت جوت عجب قلتو

 م و بساباوات جتا وبجا جنا و حدد بتما وتب متت جنبا جيس ووجع تنوع ون

 نم ةيقارعلا  ةيناريالا برحلا بارتقا عم |
 مامتهاب نوبقارملا عباتي سماخلا اهماع ةياهن لب

 برحلا ىرجم تلخد يتلا ةريبكلا تاريغتلا | '

 لكشب اهب طيحب يذلا يداصتقالاو يسايسلا عضولاو
 اعبت مهرظن ةهجو نم قارعلا لعجي يذلا رمالا .معا
 ارظنو ؛هحلاصل ةيركسعلا نيزاوملا يف ريبكلا لدبتلل
 عنو يف هليجتست مك يذلا يبكلا يداضصتقالا نسحتلإ
 .ىضم تقو يا نم اقارشإ رثكأ اقافآ مسري نيتم

 ءاربخلا لبق نم ديازتملا مامتهالا اذه نا ةقيقحلاو
 ةىلاملاو ةيداصتقالا طاسوالا لبق نم وا نيدداصتقالا

 لك نم مغرلا ىلعو ؛قارعلا نا كشلا لبقي ال امب للدي
 اهلوطب عونلا اذه نم برح اهمتحت يتلا باعصلا
 ىلع بلغتي نا عاطتسا دق .اهتوارضو اهتفلكو
 مادقا دعب اهنم يناعب أدب يتلا ةيداصتقالا ةلضعملا
 لقنت تناك يتلا بيبانالا قلغ ىلع يروسلا ماظنلا
 :يناريالا ماظنلا ةدعاسمل طسوتملا رحبلا ىلا هطفن
 امم نيدايملا نم ديدعلا يف ةيعون تارفق ققحي ناو
 هعم لماعتت ةيبنجالا تاموكحلاو تاكرشلا لعج
 .ةنينأمطلاو ةقثلا نم ديزمب مويلا

 ةجرح ةرتف يف رم دق قارعلا نا ايفاخ سيلو
 يذلا ريبكلا قافنالا ةجيتن 1187 ماع اصوصخ
 عيراشملا ذيفنت يف رارمتسالاو ؛برحلا فورظ هبلطتنت

 ةديدج ةلهرم ' لنهب ظ

 لبقتسملا ..نوارقي نم ةقث لانيو
 00 ةمخضلا ةدوعتتلا
 ءىجافملا ريبكلا صلقتلا ةجيتن ةيناث ةهج نمو .ةهج
 تارداصلا خض فقوت دعب ةيجراخلا ةيلاملا دراوملل
 قارعلا ذفنم وهو يبرعلا جيلخلا قيرط نع ةيطفنلا
 يف يروسلا ماظنلا ماق نا دعب و ,ةرتفلا كلت يف يساسالا

 يذلا يقارعلا يطقنلا بوبنالا قالغإب 1987 عيبر
 .طسوتملا رحبلا ىلا ةيروسلا يضارالا ربع رمي

 ةيعصلا ةلحرملا

 يف ريتعي ناك قارعلا نا نأشلا اذه يف فورعملا نمف

 ريكا نم برحلا ةيادب لبق اديدحتو تانيعبسلا ةياهن
 ةبترملا لتحي ناكو ملاعلا ف طفنلل ةردصملا نادلبلا
 ةبيرعلا ةكلمملا دعب كبوا ةمظنم نادلد نيب ةيناثلا
 1*8 ىلاوح هتارداص مجح غلب ثيح ةيدوعسلا

 7,5 هردق يلك جاتنا لصا نم موي /ليمري نويلم
 اعبت يونسلا يلاملا هلخد ريدقت مت امك ,ليمري نويلم
 .رالود رابلم 1٠7” يىلاوحي كلذل

 ناك يوق يدقن عضوب عقوملا اذه ةجيتن عتمت دقو
 تالمعلا نم يطايتحالا مجح عافترا هتارشؤم نيب نم
 نم مغرلا ىلع .رالود رادلم "5 نع ديزي ام ىلا ةبعصلا

 ةمخضلا ةيومنتلا جماربلا يف قافنالا ةسايس

 ةينبلا عيراشمو ةيئارمع عيراشم نم ةحومطلاو
 ةيديدحلا ككسلاو تاقرطلا تلمش يتلا ةيتحتلا

 ركذي ةيجيتارتسا عيراشم نمو .روسجلاو تاراطملاو

 تاعانصلاو تايوادمتكورتبلا ةعانص ءانب اهنم

 ...كلذ ريغ ىلا ةينيدعتلا

 طفتلا ريدصت فقوتو فيكن عال دنا ناف انه نم

 لكشب سكعنا دق ةيبرغلاو ةيبونجلا نيتذفانلا ربع
 تصلقت ذا ةيداصتقالا رومالا تايرجم ىلع يلج
 و افلا 5:0٠ نيب حوار ام ىلاو ريبك لكشب تارداصلا

 ىلا ئدا امم .158؟ ماع طقف موم /ليمري فلا ٠

 اميس ؛ابيرقت مجحلا سفنب ةيجراخلا ليخادملا عجارت
 مسقلا خيراتلا كلذ ىتح لكشي لازي ال ناك طفنلا ناو
 .تارداصلا ليخادم نم مظعالا

 يتلا تايوعصلا رسفي عيرسلا لدبتلا اذه نا
 تالاكشالا ضعب عوقوو 487 ةنس لالخ قارعلا اهفرع

 ضعب ذيفنتب موقت يتلا ةيبنجالا تاكرشلا عم
 طاسقالا دادسو عقدلا ةلأسمب قلعتب اميف عيراشملا

 .اهعم ةمربملا دوقعلا نم ةقحتسملا
 ىدل ثعاب ةباثمي ةئراطلا لكاشملا كلت تءاج دقلو

 يداصتقالا عقاولا ماما فقوتلل نييقارعلا نيلوؤسملا
 ةيداصتقالا ةسايسلاب رظنلا ةداعاو .هتايئزح لكب
 تابيفلخ نم هتيخت امو ةروكذملا تادجتسملل اعبت

 فافشتسالا ئرح اميدسح ةحورطملا لكاشملاف .داعباو

 نم لماوعلا نم ديدعلا رفاضت ةجيتن يه ركبم تقو يف
 يف رارمتسالاو ةهج نم ةيلاملا تادئاعلا صلقت اهنيب

 تادراولا ةدايزب قلعتي اميف اص وصخ قافنالا ةسايس

 عيراشملا ذيفنت يف ةرباثملا كلذكو .ةيندملاو ةيركسعلا

 هيف تدب تقو ىف :؛ةحلملا ريغو ةحلملا ةيومنتلا

 اهيف لدق امم مغرلا ىلع  ةيبرعلا ةبلاملا تادعاسملا

 ىلع ةرداق ريغ لقآلا ىلع وا لامآلل ةيبخم  ربثكلا

 ينلا برحلا عضو نع ةجت ةجتانلا ةيلاملا ءادعالا ضيوعت

 راطقالا لك لب .هدحؤو ةقدهتست اهنا اهرابتعا نكمد ال

 .يبرعلا جيلخلا لود اهنم صخالا ىلعو ةيبرعلا

 ةرمتسم ةيشحتلا ةينبلا عيراشم :ةدددج روسجو تاقرط
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 ليقتسملل طبطختل دحلا

 مسير ىلا ؛ةرتف نذنمو حضاو وه امك داق ,مهفلا اذه

 داصتقالل تايولوألا ديدحتو ةديدج تاقلطنم

 برحلا نا رابتعالا نيعب ذخالا ءوض يف .يقارعلا
 ينمضلا داقتعالابو ,ةليوط ةرتف ىلا رمتست فوس
 زواجت قيرط نع .تاذلا ىلع دامنعالا ةرورضب

 نا اهنأش نم :ىرخا ذفانم داجناو ةحورطملا تابدقعلا

 .يقارعلا داصتقالا ماما ةعساو اقافا مدغت

 ةياهن ذنم ةديدجلا ةقالطنالا هذه تلثمن دقل

 ةييسن ةيقفشقت ةسايس ينيتب ١1987 ةياديو 7

 ةنئلاملا تاءارجحالا نم ديدعلا ذاختا لالخ نم

 ضعب فاقيا كلذ ءوض ىلع مت دقو .ةيداصتقالاو

 يف زجعلا فيفخت ىلع لمعلاو ةلجعتسملا ريغ عيراشملا
 ةرتف لالخ هيلا لصوتلا مت ام وهو .يراجتلا نازيملا

 نم ديدعلا زاجنا هسفن تقولا ىف من امك .ةزيجو

 بلطلا عابشا اهنأش نم يتلا ةيجاتنالا عيراشملا

 ريوطتو ,داربتسالا نع ءانفتسالا فدهب :يلخادلا

 طقف دامتعالا حدعو جراخلا ىلا ريددصتلا ةيغب اهضعب

 .ةيطفنلا ليخادملا ىلع

 ةيرهك برحلا لالخ مت هنا نأشلا اذه يف ركذي اممو

 ططخلا اهنمضتت تناك يتلا قطانملا نم مظعالا مسقلا

 ةينبلا عيراشم نم ديدعلا زاجنا مت امك ؛ةيومنتلا
 نا قايسلا سفن يف نولوؤسملا دكؤيو .ةيتحتلا
 تاحوتنملا نم ديدعلاو ةدمسالا ردصب حبصا قارعلا

 ةيلحملا هتاجايتحا نبمآت عاطتسا نا دعب ىرخالا

 امم ةثيدحلا تاعانصلا نم ديدعلا ترهدزا امك ؛اهنم

 يف ةيريدصت ةردقب عتمتي يقارعلا داصتقالا لعج

 .يعانصلا لاجملا

 ايئزج ولو بلغتلا اعيرس مت دقف كلذ ىلا ةفاضاو

 - [ "ةما/خحلا نفسنا مرج خمرت 5_0

 ةيطفنلا :تارداصلا ةدايزل ةريثك لئادبلا

 ةيطفنلا نفانملا قالغا ءارح نم ةحورطملا لكاشملا ىلع

 لالخ ةنقارعلا ةموكحلا تماق ثيدح .ركذلا ةفنا

 ةدايز ةيغب ليدب نم رثكا داجياب نييضاملا نيماعلا
 وا برحلا تفقوت ءاوس طفنلا نم تارداصلا

 .ترمتسا
 يذلا بوينالا ةردق ريوطت لئادبلا كلت نيب نم

 ردع طسوتملا رحبلا ىلا قارعلا لامش نم ظفنلا لقنب
 ,هزاحجنا منام وهو .هتردق ةدايزل ةيكرتلا يضارالا

 يئاهن لكشب هيلع عيقوتلا من زاوم بوينا ءانب ك كلذكو
 ريزو لبق نم هرقنا يف يراجلا رهشلا نم رشع نماثلا يف
 لاملا ريزوو يقت دمحا مساق ديسلا يقارعلا طفنلا

 ةمصاقعلا ىف نلعا دقو نيسومتبلا دمحا يكرتلا

 رهش علطم يف ادبت فوس ذيفنتلا تايلمع نا ةيكرتلا
 / اهاصقا ةرتف لالخ يهتننو مداقلا ويلوي /زومت

 فوس طخلا اذه مامتا نا ةظحالملاب ريدجلاو .رهشأ

 45 نم ادكرت ربع ةيطفنلا تارداصلا حمجح نم عفرب

 .ماعلا يف نط نويلم ١ ىلا نط نويلم

 ربع ديدجلا طخلا عورشم ناف كلذ ىلا ةفاضاو

 ديق وه يذلاو رمحالا رخبلا ىلا ةيدوعسلا يضارالا

 يف تاعقوتلا ضعب بسح هزاجنا متي فوس ذيفنتلا
 عورشملا اذه نا فورعملا نمو يلاحلا ماعلا ةباهن

 ةمدختسملا ريغ ةيباعيتسالا ةردقلا مادختسا نمضتي

 امم هل زاوم طّح دم كلذكو ؛يدوعسلا بوينالا ْق

 نويلم ",١ هرادقم ام ريدصت نم قارعلا نكميس
 1 .ةيدوعسلا ربع موي /ليمرب

 رخا طخ ءاشنا وه ددصلا اذه يف ثلاثلا ع ورشملاو

 ىلع ةبقعلا جيلخ ىلا ةيقارعلا ةيطفنلا لوقحلا لصي
 براقت نا ردقملا نم يذلاو ؛ندرالا ربع رمحالا رحبلا

 .هزاجنا لاح يف .موب /ليمرب نودلم فصن هتردق

 ه-بديه هه

 اهسفن ضرفت ةقيقح

 رودقمب نا قيس ام ءوض يف جتئنتسن نا نكميو
 تغلب يتلا هتارداصص نم فعاضي نا ابيرق قارعلا
 /ليمرب نويلم ",١ ةيلودلا تاريدقتلا بسح ارخؤم

 دارا ام اذا ريثكي كلذ ز واجتي نا هتعاطتسمب ناو .موب

 ام نا رنغ :ةيطفنلا قوسلا فورظ تحمس ام اذاو كلذ

 عيراشملا ذيفنت نا وه كلذ عم هيلا ةراشالا بجوتب

 لك لدق ينغي ايلاح ةلطعملا ذفانملا بناج ىلا ةروكذملا

 يف ةكرحلا نم اريبك اشماه قارعلا ءاطعا ةروريض ءيش

 .طفنلا ريدصت صوصخب لبقتسملا
 تاموكحلاو ةيلاملا طاسوالا اهفرعت ةقيقحلا هذه

 .ايداصتقاو ايراجت قارعلا عم لماعتت يتلا ةيبنجالا
 لوخ كوكشلا لك ضفن ىلا ةرتف ذنم اهعفدي يذلا رمالا

 قلعتب اميف ددرت لك ةلازاو يقارعلا داصتقالا قافا

 تايلمع ناو اميس .هعم ةديدجو ةريبك دوقع مارباب
 نا ىلع ةريخالا تاونسلا يف تلد دق فاشكتسالا

 ةيطفن تاطايتحاب عتمتت يتلا نادلبلا نم دعي قارعلا
 .ةلئاه

 الئاق ةظقنلا هذه ىلا يقارعلا طفنلا ريزو راشا دقو
 رايلم 586 تغلب دق ةتباثلا طفنلا تاطايتحا يلامجا نا»
 ةرتف لالخ مقرلا اذه عفترب نا عقوتملا نم هناو ؛ليمرب

 .«ليمرب رايلم ٠٠١ ىلا ةريصق
 - يداصتقالا عضولا نا لوقلا نكمي مدقت ام لك نم

 دق 1١9/7 ةنس اهسفن تحرط يتلا تابقعلا كلت دعب

 نيلوؤسملا لؤافت نم ززعي اديدج ىحنم ذخا
 يف نييداصتقالا ءاربخلا داقتعا نم يوقيو ,نييقارعلا
 ىلع للديل رطخلا ةطقن زواجت دق قارعلا نوكب ملاعلا
 .برحلا فقوت لبق ىتحو ةيومننلا هتيلمع رارمتسا

 ,ةنوآلا هذه ىف ةقيقحلا هذه ىلع ةلدالا صقنن الو

 ديدعلا عيقوتو ,ةيداصتقالا تاطاشنلا عبتت يفكي ذا
 راظا ىف و «يىل ود فرط نم رثكا عم ةماهلا تاقافتالا نم

 .تالاحملا نم نذيدعلا

 ظوحلملا ريوطتلا لاثملا ليبس ىلع نوبقارملا ركذيو
 ثيح :يتايفوسلا داحتالا عم ةيداصتقالا تاقالعلل
 رالودرايلم ١ ةميقب ةيفرصم تادامتعا ريخالا اذه مدق
 رداصملا تركذ امك .ءايرهكلا ديلوتل نينطحم ةماقال

 ةماقال يتايقوسلا داحتالا عم تاثحابملا نا ةيقارعلا
 ديق لازت ال تاواغيم ٠١ ةردقب ةيوون ةقاط ةطحم
 .سردلا

 ريتعت يتلا اسنرف عم تاقالعلا صوصخب اما
 ةلمج تظحول دقف قارعلل لوالا يداصتقالا ليمعلا
 تاكرشلا تدنبا نا دعي ةيباجيالا تاروطتلا نم

 لبقتسم لوح فوختلا نم اعون ام ةلحرم يف ةيسنرقلا
 قراط ديسلا اهب ماق يتلا ةرايزلا لالخف .اهعيراشم
 يقارعلا ةيجراخلا ريزوو ءارزولا سيئر بئان زيزع
 قافتالا مت يضاملا سرام /راذآ رهش ةيادب يف سيراب ىلا
 تناك امك ,ةبترتملا نويدلا ةلودج ىلع نيفرطلا نيب
 نويلم ٠٠١ ةميقب اضرق قارعلا تحنم دق سيراب
 ربع بيبانالا طخ عورشم نم ءزج ليومتل يسنرف كنرف
 ةماعلا ةكرشلا عم قافتالا مت كلذكو .ةيدوعسلا
 ةكبشلا ريوطت ىلع ةيسنرفلا ةيموكحلا ءابرهكلل
 .قارعلا يف ةيئابرهكلا

 ةيروكلا ةعومجملا تنلعا ارخا سيلو اريخاو
 ءانب يف ءدبلا ىلع اهتقفاوم نع ,غنيسماس» ةيبونجلا
 نودلم ١17 ىلا اهتفلك لصت ةدبعملا تاقرطلا نم ةكبش

 ذيفنتل ىرخا ةيبنجا تاكرش قباستت املثم .رالود
 .اهب مايقلا قارعلا يوني يتلا عيراشملا نم ديدعلا

 عاضوالا نا كسششلا لبقي ال امي دكؤي قيس ام نا

 هعقوتي مل لكشب ريست قارعلا يف ةيداصتقالا
 امك ةبعصلا| برحلا فورظ نم مغرلا ىلع .نوريثكلا
 هعاضوا نا دكؤت ةيداصتقالا تارشؤملا ضعب نا
 ةقطنملاو ثلاثلا ملاغلا ىف نادلبلا نم ريثكلا نم لضفا

 قارعلا نا ىلع للدت امك .يعيبط عضو ف ربتعت يتلا
 ديري يتلا ءانبلا ةيلمع لامكتسال لؤافتب ريسي
 ةيداصتقا ةدعاق ءانب ىلا دوقت نا اهنم نولوؤسملا

 [1.ةيمانلا نادلبلا نيب ةزيمتم ةيعافنصو

 يداصتقالا حسقلا

 ٠م _ اذه ناسسين 25 - ١٠١ * دذعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 دمتم
 م 5-5 5000 0 ا

 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 35 0 ا

5 0 3 3 30 0 

 داك باحساس حس هون ووجب وجي اجججس ا اة بج وست جبت وبات 777ج عونا ا جا جبت و ا جتا دال هنو اناا جحا هس جم

 سيئرلا اهب ماق يتلا ةرايزلا تستكا ---
 تايالولا ىلا ديدج نب يلذاشلا يرئازجلا كبي
 ليدربا /ناسيف نم ١١ و ١ا/ نيب اميف ةدحتملا ا
 داعبا نم هيلع يوطنت امل ةصاخ ةيمها يراحجلا

 قافآ نم هتحتف املو :نيدلبلا نيد تاقالعلا يف ةديدج

 يداصتقالا نواعتلاو ةيراجتلا تالدابلا صوصخب

 .اهعون نم ىلوالا يه ءيش لك لبق ةرايزلا دذهف
 لين دغب نطنشاو ىلا يرّئازج سيئر اهب موقي ينلا
 ءاقللا كلذ نم انينثتسا ام اذا 1577 ةنس لالقتسالا
 يراوه لحارلا سسيئرلا نيب ١474 ماع ىرج يذلا

 نوسكين دراشتير قباسلا يكريمالا سيئرلاو نيدموب
 ةلأسم لوح ةدحتملا ممالل ةصاخلا ةرودلا شماه ىلع
 .ةيلوالا داوملا

 ظوحلم نسحت لظ يف مويلا يتأي ثدحلا اذه نا امك
 ذنم اصوصخ ةيرئازجلا  ةيكريمالا تاقالعلا يف
 ةموكحلا هتبعل يذلا زراملا رودلا رثا ١48١ ماع ةيادب

 يف نييكريمالا نئاهرلا جارس قالطا ف ةيرئازجلا
 اهرتوتو ةيسايسلا تاقالعلا دومج دعب كلذو ؛نارهط
 ةيسامولبيدلا تاقالعلا عطق ةرتف اميسال :نيدلبلا نبب

 عم زاغلا فالخ رجفت كلذكو :1418 و 19517 نيب
 لالظ نم همسر امو 197 ةنس ةيكردمالا تاكرشلا
 .ةتقؤم

 ةسايسلا يف هذه ةيكريمالا ةطحملا ةيمهأو

 ةماقا يف نيفرطلا ةبغرب ديكاتلاب لثمتت ةيرئازجلا
 صوصخلا هجو ىلع رئازجلا ةبغرو .ةيباجيا تاقالع
 كلذ كرتت ال يك نطنشاو عم ةنزاوتم تاقالع داجيا يف

 ,برغملا اميسال ىرخالا يبرعلا برغملا راطقال اركح
 اهلالخو ةرايزلا ليبق لواح يرئازجلا مالعالا نا املع
 اذه نا لوقلا لالخ نم عابطنالا اذه نم فيفختلا
 فارظالا ددعتملا نواعتلا راطا يف لجستي» ثدحلا

 .«بوعشلاو لودلا لك عم ةيدولا تاقالعلاو

 اذه ىلا ةفاضا نآلا هدنع فقوتلا قحتسم ام نا ريغ
 يف ةملاعم حضونتن فوس يذلا يسايسلا هحولا

 اهنم اميسال ةيئانثلا تاقالعلا عوضوم وه لبقتسملا

 .ةيداصتقالاو ةيراجتلاو .ةيركسعلا
 نييقارملا رظن تفل .الوا يركسعلا ديعصلا ىلعف

 رداصم عيونت ف رئازجلا ةينب ةقلعتملا رابخالا ارخؤم
 ةحلسالا نم عاونالا ضعب ءارش يف اهتبغرو حالسلا
 يتلاو .رئازجلا اهفنت مل يتلا ةلأسملا يهو ,ةيكريمالا
 ةرادا نا ةيكريمالا ةيمسرلا رداصملا اهددصب تلاق

 اهنم هجاتحت ام رئازجلا عيب يف عنامت ال ضيبالا تيبلا
 .ةيعافد ةحلسا ىلع رمالا رصتقي نا ىلع

 نيدلبلا نبي ةيداصتقالا تاقالعلا صوصخب امأ

 يف اهلتحت يتلا ةيمهالا ةرايزلا ءدب ذئم حضتا دقف
 هقفار ىذلا دفولا مض دقق .ىلذاشلا سيئرلا ةرايز
 ,ةيجراخلا ةراجتلاو لاملاو داصتقالاو ةقاطلا ءارزو

 ١/43 ناسين ؟4 +٠١ دذعلا  ةيبزغلا ةعيلطلا

 نيب ةيراجتلا تالدابملا مجح نا كلذ ىلا فضا
 لعجي ثيحب ناكمب ةيمهالا نم وه رئارجلاو نطنشاو
 يف نواعتلاو لماعتلا ريوطت لبس نع ناشتفي نيفرطلا
 .نادبملا اذه

 تاقالعلا روطتب اريكذت ةيرئازجلا رداصملا لوقتو
 نا : لالقتسالا نذعب ام ذنم ةيراحتلاو ةيداصتقالا

 ةيمنت هجو يف اقئاع نكي مل ةيسايسلا تاقالعلا مادغنا
 نازيملا لجس 191١ ةنس ىتحف ...ةيداصتقا تاقالع
 ىلا ةيبسنلاب ًازجع ةدحتملا تادبالولا عم يراحتلا

 لجس نا دعب ام يف بلقنا رايتلا نا ريغ .:رئازجلا
 زواجت اهحلاصل اضئاف تانينامثلا يف يراجتلا نازيملا

 .اهسفن رداصملا بسح رالود تاراعلم ”

 ةدحتملا تانالولا تءاج ١4814 يضاملا ماعلا لالخو
 ىوتسملا ىلع رئازجلا عم ةلماعتملا نادلبلا ةمدقم يف
 نويلم 7٠١ ورايلم ' اهتادراو تغلب ثيح يراجتلا
 ءرالود نويلم ٠٠٠ اهتارداص زرواجتت مل امئيب رالود
 زواجت يرئازجلا يراجتلا نازيملا يف اضئاف لكش امم
 .رالود تارابلم ةثالث

 ةيكريمالا تادراولل ةظوحلملا ةيمهالا هذه دوعتو
 نا املع .زاغلاو طقنلا نم ةريبك تايمك داريتسال
 /لوالا نوناك يف ةيكريمالا ؛نيالكنارت» ةكرش نالعا
 نم ةريبك تايمك ءارشل دقع خسفبي ١9487 ريمسيد

 ال ةيفاضا اغلابم نم ةيرئازجلا ةموكحلا مرح زاغلا
 .اهب ناهتسي

 .:دقع نود ناك يأ نم ذخأن :ئميهاربالا .بلاطلا دمحا

 نم هبلا رابشم وه امك ةيراجتلا تاقالعلا عقاو نا

 ىلا مهتارداص ةدايزل نييكريمالا نيلوؤسملا عفدي لبق
 نازيملا ف لصاحلا زجعلا فيفخت فدهب رئازجلا

 اذه لظ يف يرئازجلا فرطلا عجشي املثم ,يراجتلا
 داصتقالا يف ةرفوتملا تاناكمالا نم ةدافتسالل عقاولا
 ايجولوكنتلاو ةعارزلا يلقح يف لاحلا وه امك يكريمالا
 .ةمدقتملا

 تلاز الو رئازجلا تناك يعارزلا نادبملا يفف

 اهنا الا :ةيكريمالا بوبحلا نم ةريبك تايمك دروتسن
 ةينقتلا نم ةدافتسالا يف رييك لكشب ةمتهم ودبت
 ةلحاقلا قطانملا يف ةيعارزلا دراوملا ريوطتل ةيكريفالا

 اهتاجوتنمو ةيناويحلا ةورثلا جاقنا ريوطتو
 دق اناك نيدلبلا ِق ةعارزلا يردزو نا ركذبو :ةفلتخملا

 ف امهنيب نواعتلا هجوا ددحي «لوكوتورب» ىلع اعقو
 يضاملا ماعلا ةيادب

 نم ةدافتسالا يونت رئازجلا ناف كلذ ىلا ةفاضا

 روسمتلا نم اهتارداص ةدايزل ةيكريمالا قوسلا
 قوسلا عيسوت نوك .ةيلوحكلا تابورشملاو
 قيوست ةلكشم حرط دق ناك ةكرتشملا ةيبوروالا

 .ةيبوروالا نادلبلا ىلا ةيرئازجلا رومخلا
 قشلا نا ىلع حوضوب ءوضلا يقلي مدقت امو

 تاثداحم نع ابناغ نوكد نا نكمد ال يداصتقالا

 رمالا :ناغير دلانورو ديدج نب يلذاشلا نيسيئرلا
 تيبلا يف هباطخ يف يرئازجلا سيئرلا هدكا يذلا
 سيئرلا اهاقلا يتلا بيحرتلا ةملك ىلع ادر ضيبالا

 نيب يراجتلا لدابتلاو نواعتلا نا, ءاج دقف .يكريمالا
 نكمد ال اروطت افرع دق رئازجلاو ةدحتملا تايالولا
 كلانه نا املثم :نيدلبلا داصتقال ةيسنلاب هتدئاف راكنا

 مرتحي يكيمانيد نواعت ريوطتل ًالاجم كش نود
 .«نيكيرشلا حلاصم

 لدايتملا مارتحالاو ةعفذملا نم راطالا اذه نمض

 لوكوتوربلا ليجست نكمي .رئازجلا هيلع تزكر يذلا
 يناثلا مويلا يف نيدلبلا يف ةراجتلا اريزو هعقو يذلا
 ةكرتشم ةنجل ءاشناب قلعتملاو ديدج نب ناغير ءاقلل
 يداصتقالاو يزاجتلا نواعتلا طيشنتل

 .يجولونكتلاو
 ةماه ةرمثك يتأي ةنجللا هذه ليكشت نا ةقيقحلاو

 :ةيكريمالا  ةبرئازجلا ةمقلل ةيلمعلا جئاتنلا نيب

 ةكرتشملا ةنجللا يقتلت نا ىلوا ةلحرم يف ررقملا نمو

 اهب طاني ةيعرف ناجل ليكشت متي نا ىلع نيتنس لك ةرم
 . اهتاصاصتخا نمض ةفلتخملا ةيئانثلا لئاسملا ةسارد

 ةوطخ ةيقافتالا هذه يف نوريرئازجلا يف نولوؤسملا
 يتلا ايجولونكتلا لاقتنا ف مهاست نا نكمي ةماه

 تاكرشلا ةمهاسم ةيناكماو .رئازجلا اهجاتحت

 نا نود .اهجهتنت يتلا ةبمنتلا ةيلمع يف ةيكريمالا

 ىلع يرئازجلا يسابسلا فقوملا يف ريغت يا كلذ ينعي

 .ةيلودلا ةحاسلا

 ديسلا ةيجراخلا ريزو مزحب هدكا ام لقالا ىلع اذه
 هذه ىلع اقلعم لاق امنيدح يميهاربالا بلاط دمحا

 ناك يا نم ذخأت رئازجلا نا» :تاقالعلا يف ةلقنلا

 ةحلصملا بلطتت امدنع انتيمنت مهي ام :ةدقع ةبا نودو

 م ..«كلذ ةنفطولا

 ميهاربا انح
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 داصنق هلا رابخا

 تاودن

 ةديرعلا ةمظنملا
 ةدغانصلا ةدمننلل

 ةيبرعلا ةمظنملا دقعت نا ررقملا نم

 لوح اهتنودن دادغب َِق ويام /رابا

 كرتشملا يبرعلا قيسنتل دنلاو نماصتلا

 .ةيعانصلا عيراشملا ذيفنتل

 نع نولثمم ةودنلا هذه يف كراشيو
 سلجمك ةيبرعلا ةيداصتقالا تامظنملا

 ةيبرفلا ةيداصتقالا ةدحولا

 ءامفالل يبيرعلا قودنصلاو

 ةمظنمو يعامتجالاو يداصتقالا

  طفنلل ةردصملا ةيبرعلا راطقالا

 ةورثلل ةيبرعلا ةمظنملاو  كباوا

 ماعلا نيمألا ىلا ةفاضا ةنندعملا

 ةيبرعلا لودلا ةعماجل دعاسملا

 .ةيداصتقالا نوؤشلل

 نيموي ةدملو ةودنلا لالخ متيسو
 عنضاوملا نم ديدعلا ةشقانم

 ةلصلا تاذ تاحارتقالاو تاساردلاو

 ةيبرعلا تاعانصلاو يعانصلا لمعلاب

 نم نا ركذيو .ليقتسملا يف ةكرتشملا
 لودج ىلع ةجردملا عيراشملا نيب
 ةعانصل تاغمجحم ةعبرا لامعألا

 ةدمسألل آعنصمو بلصلاو ديدحلا

 لودلا تاجايتحا دسل ةيوايميكلا

 0 فانينألا اذه يق ةيمرعلا
 حدب اينجل 2 عيون سإال] احن رج جت <

 ةدحتملا تايالولا

 رودلا عحارت

 ومدلا تالدعم طودشو

 ةيكريمألا ةيمسرلا طاسوألا تتلعأ

 يف يداصتقالا ومنلا تالدعم نا

 نا ةعرسب تعجارن يكريمألا داصتقالا

 (يونس لدعمب) ١١,7/ زواجتت مل
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 مدت دو نة حدب

 ريخألا عبرلا لالخ /4,7ب ةنراقملاب
 يذلا رمآألا ١484, يضاملا ماعلا نم
 ىلا جيردلاب موكلام ةراجتلا ريزو عفد
 ىلع بعصلا نم حيصا هنا لوقلا

 ومن لدعم ققحت نا ةدحتملا تايالولا

 يذلا 1586 يلاحلا ماعلل 4
 .اهططخ يف ةيكريمألا ةرادالا هتمسر

 سكعنا ظوحلملا عجارتلا اذه لثمو
 ةيكريمالا ةلمعلا رعس ىلع ةرشابم
 ماما ةعرسب اهعقاوم ذخآت يتلا

 [1.ىرخألا ةيبوروألا تالمعلا
 هنن ا

 نويد

 يلودلا دقنلا قودنصو وريبلا
 حسشرملا انسراغ نالا ديبسلا نلعا

 هدالب نا وريبلا ةسائرل .بختنم ا
 يف ةنئادلا فارطالاب لاصتالاب موقتس

 ةقحتسملا اهنويد ةلودجل اهنم ةلواحم

 دقنلا قودنص قيرط نع رورملا نود
 .دقنلا يطرشي» هفصو يذلا يلودلا
 .«يل ودلا

 دجتس وريبلا نا ايسراغ لاقو
 هلوخد نم مايا ةثالث دعب اهسفن
 زومت )١8 ةسائرلا رصق ىلا لمتحملا

 طاسقا دادس ةلكشم ماما (مداقلا
 رالود رايلم 5,١ب ةردقملاو نويدلا
 رايلم 17, ه اهنويد لمجم تغلب ثيح
 .رالؤد

 ضفربي هنا كلذ دعب فاضاو

 ءارجاب ةقلعتملا قودنصلا تافصو

 ذخأت ال اهنوك ةيداصتقا تاحالصا

 الو سؤبلاو ةلاطبلا لئاسم رابتعالاب
 نادلبلا ىلع ىوس ةدئافلاب دوعت
 [].ةيعانصلا

 عكا

0 

 رصضم

 تارادس ةعانص
 ةيبرغلا ةيعانصلا رداصملا تركذ

 ةعانضل ةريهش ةيملاع تاكرش ةدع نا

 لارنج  نكافسكلوف) تارايسلا
 (ناسين  تايف - وجيب -زررونوم
 زوفلا ىلع ةرتفلا دذه يف سفانتت

 رصم ِق تاراسسلا ةعانص ع ورشمب

 هب ةرشابملا ةموكحلا يونن يذلا

 .ًابيرق
 ررقملا نم هنا ددصلا اذه يف ركذيو

 عورشملل ةيجاتنالا ةقاطلا غلبت نا
 هتفلك ردقت امك يونس ةدحو فلأ ٠

 [].رالود نويلم :50ب
 10ج 1 حس سن ديو ير حن حنو فيا 2302 د حن بت يمد هن د هجن هنت ترك

 د د ا 0 7 0

 سلجملا» ١485/5/7٠ يف دنت عوبسالا اذه فينج يف عمتجي [ 7
 يناميلا يكز دمحأ خيشلا ةسائرب كبوا ةمظنم يف «ةياقرلل يذيفنتلا 0

 ةبغي ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيندعملا ةورثلاو لورتنلا ردزو |
 ةردصملا راطقألا ةمظنمو ةيطفنلا قوسلا اهدهشت يتلا عاضوألا ماما فقوتلا
 .كد وأ  طفنلل

 ف دايإ سلجملا ءاقل ىلع عيباسا ةتسس نم لقأ دعب عامتجالا اذه ينآيو

 تاروطتلا سرادت هلالخ من يذلاو :يضاملا سرام /راذا نم رشع عساتلا

 مازتلا حدع لوح ةضقانتملا تاعاشالا ءوض ٍِق ةيطفنلا ةحاسلا ْق ةردخألا

 يف اهذاختا مت يتلاو .راعسألاو جاتنالاب ةقلعتملا تارارقلاب ءاضعالا ضعب
 .ةمظنملا تاعامتجا ءانثا يراجلا ماعلا ةيادب و يضاملا ماعلا ةباهن

 نم اهؤاشنا مت ةنيه رخا وه روكذملا سلجملا نا لاجملا اذه يف مولعملا نمو
 نيب قيسنتلا ةمهم هيلا تلكوأ يذلاو ١586 يناثلا نوناك ١” يف كبوأ لبق

 ,راعسالاو جاتنالا ناش يف يتاذلا طابضنالا ةيلمع اميس ال ةمظنملا ءاضعا
 اهسأرب يتلا ةعباتملا ةنجل ىلا ماه ءزج يف دنتست ةلأسملا هذه تناك نا دعب

 ايبيلو نارياو قارعلاو رئازجلا ةيوضعو تارامآلا ةلود يف طفنلا ريزو
 .روداوكالاو

 ىلع طقف ع وبسا دعب ديدج نم سلجملا عمتجي نا ةفداصملا ليبق نم سيلو
 ءاثالثلا موي فينج يف اهؤاضعا ثحابت يتلا ةروكذملا ةعباتملا ةنجل عامتجا
 انناطيرب رارقو ةيطفنلا قوسلا اهتدهش يتلا ةريخألا تاروطتلا يف يضاملا
 رالود نع ًاليلق ديزي امب تنارب عون نم لامشلا رحب يف اهطفن راعسا ضيفختب

 ماعلا نم يناثلا فصنلا لالخ يملاعلا بلطلاب ةقلعتملا تاعقوتلاو ليمربلل
 .يلاحلا

 تارارقب ءاضعالا ضعب مازتلا مدع لوح ةضراعتملا رابخالا نا عقاولاو
 نا دئاسلا عابطنالا نم مغرلا ىلع عيمجلل قلق ةدام لكشب لاّرِب ال ةمظنملا

 نا اهنيد نم ةيباجنا تارشؤمبي فاطملا ةياهن ىف تمستا ةيضاملا ةرئفلا

 وهو .موي /ليمرب نويلم ١١ براقي امب امومع حوارت ةمظنملل يلكلا جاتنالا
 تاشب تمستا دق ةرحلا قوسلا يف راعسالا ناو :جاتنالل يمسرلا فقسلا
 لامتحاب لوقلا ىلا تبهذ يتلا ةمئاشتملا تاعقوتلا ضعب سكع ىلع يبسن
 .راعسالا يقف ريبك عجارت

 رطخلاو بقرتلا ةلحرم نا كلذ عم يغلت ال ةيباجيبالا تارشؤملا كلت نا الا

 ةيملاعلا تاساردلا نوك ليلدب ةرمتسم لازت ال ةرتق ذنم كبوا اهشيعت يتلا
 يف ريبك لدبتب ءىبني ال بيرقلا لبقتسملا نا دكؤت لازت ال يملاعلا بلطلا لوح
 نادلبلا يف ومنلا تالدعم نا رابتعالاب ذخأ ام اذا اصوصخ بناجلا اذه

 نا عقوتملا ريغ نمو ةضقخنم لازت ال  طفنلل ةريبكلا ةكلهتسملا  ةيعانصلا
 .مداقلا ماعلا ةرتف لالخ ةعرسب عفترت

 مهدحتملا تانالولا يف ومنلا تال دعم نا ةقيقحلا هذه ةيقادصم نم ددزياممو

 تاعقوتلاب ةنراقم ةدضاملا روهشلا لالخ طوبهلا ضعب تلجس دق ةيكريمألا

 ءارو ةنماكلا بابسألا دحأ رخآ لاجم يف هرايتعا نكمي ام اذهو .ةيمسرلا
 .رالودلا عجارت

 لازت ال طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا قافآ نا لوقلا نكمي ديدش راصتخابو
 ةماود ٍِق قدلزخالل ةضرع لاح ال ةيطفنلا نادلبلا نم ديدعلا ناو .ةدودحم

 .ةدلاملا اهتاحادتحاو ةيداصتقالا اهبعاصمل أرظن تاقافنالا قورخ

 ىلا يذيفنتلا سلجملا تاعامتجا يضفت نا عقوتملا ريغ نم نآلا ناك اذاو
 ملام ىرخا ةرم رمتستس بقرتلاو ةعباتملا ةلاح نا ينعي كلذف ةماه تارارق
 نادلبلاو كبوا ءاضعا ضعب نيب قباستلا ةدوعك ةئجافم لماوع لخدت
 ' 0.راعسالا ليزنتل ىرخألا ةيطفنلا
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 ةامتملاو 3 رفلاو يشلا دادغي اضيا يه -5 رجلا دادني
 ناب زسفقت يم.ةريغصلا ىلا رنا تذكآمدقعا آن

 يهو .اهيقيقش عم اهتارممو ةرئاطلا دعاقم |(
 ىلا نويهاذ اعيمج اننآ امهعماسم ىلع رركت 1 ١

 خيراتب رخافتو دادغب يف ةدولوم اهرابتعاب) اهدلب
 عجرتسا تنك ١197/8(: زومت ٠٠١ ف عقب يذلا اهداليم

 اوناك نيدذلا باحصضألا ضعب ؛ حئاصت» ينفد ٍِق

 ءاضقل كلافطا و كتلئاع دحأت فيك :ةشهدب يننولاسب

 ناردا فصق ءابنأ عمست الأ ؟مايالا هذه دادغب يف ةلطع

 ؟خيراوصلاب اهل
 هنكل .يسفن ىلا برستي ناك قلقلا ضعب نا ركنأ ال

 | ضيني يذلا ريبكلا قوشلا اذهب مدطصي ناكام ناعرس
 ضعبب هجلاعا تنكو ..راغصلا نويع يف هضعب
 :ةطيسدلا تاناسحلا

 ريثكلا يف ايموي هلثم لصحي .راجفنا درجم خ وراصلا
 نوكن نا يف رطخلا ةبسن اما .ملاغلا اذه ىف ندملا نم

 نييالم ةثالث نم رثكا ىلا ةسمخلا زواجتت الف هاياحض
 :راجفنا لوصح نا حث .(دادغي ناكس ذدع ىلا انددع)

 اهلوط غلبي دادغبك ةعساو ةنيدم يف .همجح ناك امهم
 اهنم بيصيل ,نيثالث نم رثكأ اهضرعو ارتموليك نيتس
 ىلع فوخ يا ريثي الا بحي ؛ةعيرم راتما ةعضب

 .قالطالا

 دادرت ىلا ةدرابلا تاياسحلا هذه نم صلخا تنكو

 كانه ناك اذا ام انرفس ةيشع ينتلأس ةبيرقل هتلق ام
 هنا نيدقتعت لهو :اهتيجاف دادغبل انترايز يف رطخ
 نحنو انب طيحملا رطخلا نم ربكا نوكي نا نكمي
 !سيراب يف نوميقم

 مث .ةينهذلا ةشقانملا نم ةليلق تاظحل درجم
 ةفاسم ؛ةليمجلا راكفالا نم ةلمج ةليخملا يف ضيفت
 ةرم رخآ اهانرز يتلا دادغب يف نوكنو تقولا نم ةليلق
 :تاونس ثالث لبق

 هتلئاعو نالف قيدصلا عم انؤاقل ارثؤم نوكيس مك -
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 !نالفو نالفو نالفو !هدالوأو
 ةقيدح نولخدي مهو اندالوا رظنم ايرغم نوكيس مك-
 نيذلا اهباحضأ نآلا اهنكسيو .اهنكسن انك يتلا رادلا
 .لهالا امك مهاباو انرص

 يف «ءاب  فلا» رقم نيا فرعا ال ينئا اريثم سيلا
 ,.اهترسا عم يئاقل نوكيس فيكو ..يلئاسر هفرعت نيح
 ةلامزو ةرشع مهيلا يندشت نيذلا ىمادقلا ءالمزلا عم
 يل حتد مل نيذلا ددجلا ءالمزلا عمو ؛:ةميمح ةقادصو

 ةحفصلا يف انتاباتك رواجتت نيح يف ,مهب يقتلا نا دعب
 ؟ةدحاولا

 وه فيك :دحاو نآ يف رغمو ..ريبك لاؤس يتأي مث -
 راصو روطتو ريغت هنا نولوقي عيمجلا ؟نآلا قارعلا
 ؟قيكوريغت مك ىرت ..ىلحاو ربكا

 نارين ردصلا يف لعشت اهلكو .ةلئسالا ةحبس ركنو
 له :كش نودي قلقلا ريثب اهضعب نا عم ..ةقهللا
 نييرقالا ءاقدصالل ةريغصلا ةرئادلا نم دحا دهشتسا

 ؟هلافطآ وأ هلهأ يقتلنئس فيكو ؟وه نمو ..؟ناريجلاو

 قلق يغلب ال اذه نكل سرع ةداهشلا نا حبحص

 .ةيناسنالا اهبناوجو ةداهشلا ةلاح عم ةهجاوملا
 طوبهلا ىف عورشلا نع ةرئاطلا دئاق نلعي ةأجفو

 ءاضم سورعلا دادغب هجو :يىل ودلا حادص راطم ىنا

 !ةحرف ةلعش نم هل اي .ةيرحلاو رونلاو رشبلاب
 يناجنسفار نا نهذلا ىلا زفقي ةيرخسلا نم ريثكلابو
 ىلا ..ىرت  .دادغب راطم فصقب نيموي لبق ددهي ناك
 تاءاقلو امارملاو ءوضلا ناريا ماكح هركب ةجردلا هزه

 !مهتبحاو مهلهأب نيدئاعلا
 ىلا يروسلا ماظنلا مهقنسم ملأ ..ةيشهدلا اذاملو

 مازح ىلع ترجفنا ةنوقوم تارجفتم ةييقح لاسرا
 مض ةصرف مهل حاتت نا لبق نيريثك لتقتل ةعتمالا
 نورظني راتما دعب ىلع نيفقاولا نيلبقتسملا مهلافطا
 دئاعلا دلاولا ىلا قوشو حرفو بح نم ايندلا يف ام لكب

 ؟ 4 ع كلذ ناو ةنادهتاو ياكتاي لدعلا

 رعاشملا فلتخمب ءيلملا يلخادلا انملاع نكي مل

 راظتنا ةعاق نم ةعس لقاي تاظحللا كلت ةقفادلا

 رود اهيف بعلت يم تحار يتلا ةحيسفلا بئاقحلا
 ام لوا ناكو .اهدلب يف ءيش لك ةفرعم ةيعدم «ليلدلا»

 :قراط اهقيقش فيرعت وه هب تماق
 .نيسح مادص ومع اذه

 .انأ .ينبحي اذهف . فرعا

 .راظتنالاب ءازعا ءاقدصا انل ناك جاجزلا فلخو
 اهغلبا نا ينم تبلطف ديعب نم ةيحتلا مهلدابأ ينتأر

 دعب .اهيقيقش عم «ةقرعملا» ةبعل سرامتل مهئامساب
 مادص سيئرلاب ةفرعم اهنع نولقي ال مهنا اهفاشتكا
 ف لافطالا لكلو مهل هبحب ةقثو هل ايحو نيسح

 .قارعلا

 ءالع وبا زيزعلا قيدصلا ناك راطملا نم قيرطلا يف

 نع سمحتملا ثيدحب .هتاذ قيرطلاب يباجعا لباقي
 ردقب دادغب ملاعم تريغ يتلا ةعيرسلا قرطلا ةكبش
 ملو .ماما ىلا تاونس اهيف ريسلا ةكرحبو اهب ترفق ام
 ناب :«لوبطلا ما» ةدقع ىلا انلصو نيبح ءقدصأ دكأ

 .ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا لالخ ققحت دق هلك اذه

 زواجتت ال يتلا ةلصولا ىلا ةركاذلا يب تداعو

 نب ةبقع ةحاسو حيسملا ةحاس نيب رتم ةئامسمخلا

 تناكو ..تاونس ةدع اهيف لمعلا قرغتسا يتلا عفان
 لب ءايحالا كلت يف ةرايسلا انب ترم نيح ريكا يتشهد
 ةمصاع بلق يف تضهن يتلا ةديدجلا ةينكسلا ندملا
 تازاجنالاب ساقت ال هذهو .. ةضهنلا اهنا ..ديشرلا

 عورا ام .زاجنالا ىلع دالبلا ةردق ريوطتب لب ,بسحف
 سيلا .اعقاو تدسجت تاراعش كينيع مأب ىرت نا
 لمحت ديو يندت دم» راعشل يقيقحلا لعفلا وه اذه

 يف قارعلا ضوهن نا ةيقيقحلا ةزجعملا اهنا ؟«حالسلا

 1-38 ماما نختم مفتت -
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 نع عافدلا ىف نييقارعلا ضوهن نع لقي ال ءانبلا

 ..مهتب ورعو مهنطو
 اننا نودقتعب لافطألا ناكو  قدنفلا انلصو

 اننأب مهعانقا لواحن نحن اميفو  تيبلا ىلا لصنس
 انك لصالاب انئال انتيب دعي مل هناو ءادغ تيبلا روزنس
 هياحصا مه نآلا هيف نونكسي نيذلا ناو ,نيرجآتسم
 ءانثالا هذه ْق ..عازعأ ءاقدصا مهو .نويقدقحلا

 هفده ناك رداغ يناريا خ وراص راجفنا توض انعمس

 لتقيو دادغب لافطا نويع يف مونلا ةنينامط رمدي نا
 .نيدعت نودو يئاوشع لكشب مهلها نمو مهنم اددع
 ماكحك نيدتعم نيدقاح اماكح نا ؟نييعتلا اذاملو

 ناك ءاوس .يقارع لك نا نم الصا نوقلطني نارهط
 :لتاقمو مهل مصخ وه ,ةارما ما الجر ما اخيش ما الفط
 نظولا نع اعافدو ,مهناودع دض .لتاقم عورشم وا
 .فرشلاو ضرالاو

 ناكم يف خوراصلا طقس نا ةليللا كلن يف كبر ءاشو
 ماكح هيف مهكراش يذلا لاملاو دهجلا لك بهذيف لاح
 وا دادغب يف لفط ءاذح سمي نا نود سلبارطو قشمد
 .ةبعل هل مطحتت

 توص عامس نم ةليلق تاظحل دعبو ,ةأجف

 يتجوز تظحال .ةبيرغ ةنيتامطب تسسحاأ .راجفنالا
 :اهل تلقف .بارغتساب تلءاستو يتماستبا

 تامجار نم وه نيأف .دحاو راجفنا درجم هنإ
 انرطمت دسا ظفاح تاوق تناك يتلا خيراوصلا
 نم وه ندا وا ؟5١/!1941 ماع ةيبرغلا توريب يف اهممحب

 نع ثدحتن ال ىتح ,يبئاتكلا يناوشعلا فصقلا

 فصقلا وا ءراصحلا لالخ ينويهصلا فصقلا
 ؟سلبارط راصح لالخ جودزملا

 ىلا قوشلاو حرفلا رعاشم طسو ىلوالا انتليل انمنو
 ظقيتسنل .ةيوقلا اهسمشو ءيضملا دادغب حابص
 نيب قرافلا زفق تاذلاب مويلا كلذ يفف ؛ادج نيرخآتم
 عم) تاعاس ثالث ىلا دادغب تيقوتو سيراب تيقوت
 .(قارغلا يف يفيصلا تيقوتلا نع نالعالا

 تقرس ءاقدصالا قفدت ءدب لبقو انراهن ةيادب عم
 ءاقللا ناكو ..«ءءاب  فلا» ةرايزل تقولا نم اًضعب
 ريغتملا ناكملا نيب :نيقشاعلا رفخ ضعب هتايط يف لمحي
 نبا نيبو :ةديدجلا ضعبو ةميدقلا هوجولا ضعبو
 نمعتا نا يناو .ليوط رقيس نم دوعب ةرسالا قف ميردق

 ام كانه نا الإ :ينتياننا ينلا رعاشملا نع ربعأ الا نآلا

 سيئر ةردقب ديدشلا باجعالا وهو هنامتك عيطتسا ال
 نا مغر قربلا ةعرسب ةفلالا نم وج قلخ ىلع ريرحتلا
 تلوحت ادج ةديدش ةيوفعمو .لؤالا انءاقل ناك كلذ

 ةفيلالا ةيلئاعلا ةشياعملل ةبسانم ىلا اهلك انترايز
 اهاذغ ةشياعم يهو .ةلوفط ءاقدصا اننآكو اننيب
 .بحو بدط نم مهيولق يف امن ىمادقلا ءاقدصالا

 نم ةيصخشلا يبناوجلا يف لخدا نا يدوب ناك ام

 ةرصاق لظت .ةديدغ تاحفصل جاتحب كلذ نال .ةرايزلا

 نافرع نم نوقحتسي ام رثكلا ءاقدصاأالا ءافدا نع

 .مهتفايضل ريدقتو مهليمجب
 انك دقل ..هفرعت ام كشهدب نا شهدم وه مكل

 يتلا تاقادصلا نم مجحلا اذه نم نيشهدنم اعيمج

 ١ .دادغب ىف زنتكن
 الان ال

 :لئالق مايا لبق تهتنا دق ةزيوحلا ةكرعم تناك
 اهب رخفي لكلاو .عيمجلا ثيدح لازن ام تناكو

 1 مامر نحمل ماعحصت 09

 2 4 رول ل لارا“ لل وس نع
 1 ا راو رك حت كمجب سانا بدت
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 قرتفملا ىلع يل رورم لوا يفو .«كراعملا جات» اهرابتعاب
 دحا ىلع دوسا اطيرش تيأر قدنفلا نم بيرقلا
 يف دهشتسا يذلا ...لامج ديهشلا يعني تويبلا
 ىذلاو ...ديهشلا هقيقش ىلا مضناو ةزيوحلا ةكرعم

 تسبل ,ةريبكلا ةيقارعلا تاراصتنالا هذه
 ظهاب نمث اهنود لب .نمث نودبو ةيناجم تاراصتنا
 ..هئانبا ةريخ ءامد نم قارعلا هعفدي ادح ظهابو
 ريبصضملا كراعم ٍِق اهتردخذو ةمالا هدزهل ةرردلا عانبالا

 .يموقلا

 رس نمكد ةريخذلا هذه ىلع قارعلا صرح يفو

 دص ىلع ةردقلا نيب عمجب يذلا ليصالا فقوملا

 ةرمتسملاو ةقداصلا ةوعدلا نيبو ةرادحب ناودعلا

 عم راوجلا نسح تاقالع ةماقاو ءامدلا نقحو مالسلل

 .يناردالا بعشلا

 اناطنل [ه

 كانه تناك .اهانيبل يتلا ةريثكلا تاوعدلا نيب

 نسح خالا ةوعد يش .ادح صاخ عباط تاز ةوعد

 يذلا ريطخلا ثداحلا دعب هئافش ةبسانمب فشاكلا
 ناكو .هللا ةيانع الول هتايحب يدوي داكو هل ضرعت

 ليمزلا لاح نع اهانعمس يذلا لك دعب ادج اليمج
 ةمطحملا هعالضآ نع :مادطصالا باقعا يف نسح
 ةعومجم نيب هارث نا .كلذ ربغو ةقرمملا هتاشحاو

 هدال واو هتلئاع عم ءافشلاب لفتح ءاقدصالا نم ةريبك

 هوجولاو تيبلا ألميف ..رطخلل اعيمج اوضرعت نيذلا
 .ةرماغلا ةداعسلا نم وج بولقلاو

 الا[ ال

 تناك .صاخلا اهعباطب ةزيمملا ىرخالا ةوعدلا
 يقتلي نا اميظع احرف ناكو .ءانتيب» ىلا انتوعد
 بناج ىلا عتمتت ناو .مهتايركذو مهتركاذ عم لافطالا
 تيبلا باحصاو .نييقارعلا ىدل ليصالا ةفايضلا مرك
 يف تعفترا دقو اهانعرز راجشا ةيورب  هنم جذومن
 ليخنلاو نوتيزلا يترجش اميس ال ,ةقيدحلا ءامس
 ماع ردص يذلا رارقلل ةباجتسا امهتعارز تناك نيتللا

 بوجوب ةيلزنم ةقيدح لغاش لك بلاطو
 ريبك ددع و ناريجلا نم ادحا نا احرف اندازو .امهعرز

 هذه لالخ هوركمب بصي مل - نييركسعلا نم مهنم
 .ةرتفلا

 ا[لاألال

 ةيلئاع ةرفس يف انك .انتدوع لبق .ريخالا مويلا يفو
 تازجنملا نم ةدحاو يهو .ةيحايسلا دادغب ةريزج ىلا

 يفو .ديشرلا ةمصاع يف ةريثكلاو ةريبكلا ةيراضحلا
 ناك ةيركسعلا تانحاشلا نم التر نال انفقوت قيرطلا
 نوحولي عيمجلا ناكو .ةهبجلا ىلا هقيرط يف ربعي
 ةجهب تناكو .حرفب رصنلا تاراش نوعفريو مهيدياب
 ةيؤرب رظنلا اوعتم مهنا  رابكلل امك  راغصلل ىربك
 مهحرفو مهتميزع نولمحي نيمايملا دوسالا ءالؤه
 ةيبصعلاو لهجلا ناودع لفاحج امهب اودصيل
 .رشلاو

 ,ةريزجلا ىلا انريس انعبات ,روبعلا ىهتنا نا دعبو
 انتقفارل تعوطت ةيقارع ةفيضم انتلبقتسا ثيح
 .ريبكلا يحايسلا حرصلا اذه ملاعم ىلا انداشراو

 دهاشنل ؛وكسيدلا. ةعاق هيلا انفلد ام لوا ناكو

 مهو رمعلا عيبر يف بابشلا نم ةريبك ةعومجم
 .نوصقري

 لبق :ريرحتلا سيشرل تلقف ةقرافملا يننذحخا

 نحن اهو .ةهبجلا ىلا نيبهاذ ابابش عدون انك تاظحل
 نم هل ايف ءصقارلا بامشلا نم دششحلا اذه ماما نآلا

 . داصن

 الصمت ةايحلا بح نم ةلاح نا .يردنأ» :باحا

 يف نوتأب امدنع مهسقنا دونجلا نا .نييقارعلا رودص
 ةيندملا مهبايث نودتري ام ناعرس ةهبجلا نم ةزاجا
 .«ةايحلاو وهللاو حرفلا عئارم ىلا نوعرهيو

 ةايحلا نع عفادملا ديدجلا قارعلا اذهلاي
 !ةداهشلاب

 لاحلا هيلع وه ام نيب ةداج ةنراقم ينهذ ىلا ترفقو

 امدنع برحلا نم نييلوالا نيدنسلا يف ناك ام نيبو نآلا
 ةيبصعلا نم فوخلا نم ضعب ضعبلا ىدل كانه ناك
 تطقس دقف نآلا اما ...ينيمخ ةيلهاجل ةيفئاطلا
 لؤاحت يهو تطقس امك امامت .قارعلا لخاد ةنيميخلا
 .يركسعلا اهناودعب دودحلا زادتحا

 نا نع مهنيدو مهبري نييقارعلا ناميا عنتما دقل
 ىلا نيدلا لوحت ةيسوجم ةيسوقط ةلاح ىلا رجني
 يا نم ةيلاخ ةبصعتم ةيلهاج تاكرحو ذيواعت
 نيد ال ةداعسو ناميبيا نيد مالسالاب اوكسمتف .رهوج

 .ةبهاركو دقح

 دق نيدفارلا دالي نم ادئاق نا خحنراتلا لجسيسو

 مصاوع تبعرا ةيلهاجل نيرشعلا نرقلا يف ىدصت
 هتعاجشب عاطتسا دشاقلا اذه ناو .ىربكلا لودلا

 هجاتحت ام لك نييقارعلا بولق يف ظقوي نا هتمكحو
 .مادقاو ةأرح نم ىرسكلا ةيخيراتلا ةمهملا دذش

 ساقت  ايفارغجلاب ال خيراتلاب  لولدملا اذهبو
 .مادص ةيسداق

 الآل ال

 حملك تناك . ةرايزلا تهتنا ةلهذم ةعرسبو

 ةمالاو قارعلا دغب ةقثو ربكا نانتمطاب اندغو .رصيلا

 ةعبرا يف هارن ام لك مغر .بلصآو ىوقا ةيبرعلا
 خيراتلا اهل دهشي مل تارماؤم نم نطولا اذه ءاجرا
 ةمالا هذه ةمظع ىلع ليلد اهتاذ دحب يهز اليثم

 نم مجحلا اذه لكل جاتحي يذلا اهدوجو ةيالصو

 .(كلذ عم ةدماص ىقبتو ..رمآتلا
 :ةاجف ينبا ينلأس ..ةدوعلا لالخو
 ؟سيراب نم رثكا اذه اننويحي سانلا اذامل ..اياب

 .ينب اي انلها مهئال :تبجاف

 نيذلا ثدحا يك .لوصولل ديدش قوش يف تدكو
 ىتلا ةداعسلا ىدم نع ةرايزلا حدعب «ان وحصت»

 راظتنالا ةلاح يف اناو ينا ريغ .ةرايزلا كلت ف اهانشع
 فوخلاو قلقلا نم اعيفر اطيخ ناب سحا تنك .كلت
 دق رهقلا نم انامزا نا :يسفنل تلقف .يقامعا يف كرحني

 انؤابآ ناك اما .حرفلا نم فوخلا انبولق يف تعرز
 ؟حرفلا اذه ةبقاع ريخ انطعا انير نولوقي اندادجاو

 ىلا انلصو ىتح لواطتي عيفرلا طيخلا اذه لظو
 ةافو أبن هنا .فتاهلا ةعامس يف يل نمكي هتدجوف تيبلا

 .ةيروس يف يما
 نيب قرافلا دوعي الو .ماعلاب يصخشلا طلتخيو

 ةلأسم ةيروس يف مالا ةاقوو قارعلا يف لافطالا حرف
 اذه يف نيتلاح نيب اقراف حبصي لب .طقف ةيصخش
 0.نطولا

 ردد ناندع

 8 اذ 28 تامين 55 ١١7 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ديت دعو رخآ يي كاسين نم نيالا قف ادع 7 ل
 يع تدلعا ىلا (ةيب علا ةف ةفاقثلل ةيريدقتلا ةزئاحلا» ىلا 0 0

 اهتصصخو: مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا |
7 
0 

 بتكو فّلُأ ام عومجم ىلع نيرصاعملا برعلا نيركفملا دحألا 7 ٠
 ةيفاقثلا هتازكترمو يموقلا ركفلا ناذديم ِق هس مهساو 3

 را ل ل اللا هذه ةميقو , ةحررلال _

 1 .اهل ارقم ةيسنوبلا ةماعلا ٍِ

 وا السنالا عن تنو «ديعب نمز ذنم اهنع نلعأ ةقب 1

 نأ أرقن مل اننكلو 0 ْ
 هذه ىتح  فرعن الو .اهيلا مدقت دق برعلا نيركفملا نم ادحأ
 مرقم لباسم لا رتل مذك نم لاف ا ةعاسلا

 . تائياو تاداحتالاو ل 0

 هتحشر وا ىصخش لكشب هسفن حشر نم كانه ناكأ ءاوسو

 ءاهنم ةيرطقلا كلت ةصاخ ىرخالا (ةيب رعلا» زئاوجللا تالولدم
 اهنكلو ةيب رعلا تاموكحلا نم ةموكح اهحنمت ال ةزئاجلا هذه نال

 ةييرتلل ةييرعلا ةمظنملا يع ةلماج ةبرع ةعظسم لالخ ل مذقت :

 اهناف اذه ىلعو ةيبرعلا لودلا ةعماجل عبتت : ىلا مولعلاو ةفاقثلاو 0

 وا ضاخلا مم 0 زئاوج نم نم ةيلوصشا رثكا 0 1

 تت ناد اهيلا ةمدقملا لامعالا ف ةمظنملا تطرتشا دقل
 يموسقلا ركفلا ءانغأ ف يلعفلا ماهسالاو ةلاصالاو سا

 ةققحم اهعومجم يف نوكت ناو صولا ةيفاقثلا هتازكترمو .
 ةلاسر عما ةقفاوتم نوكت ناو ةيناسنالاو ةيموقلا ميغلل

 0 ردا ةبتكملا ناف اذه ه ىلعو . «ةمظنملا ئ

 ذا ودبي ام لغ ادلع كال ل حو عوار

 ظ . نالعا يف نأل .ءايحالا نيركفملا تاما مم اما 0

 : "؟دجاتو ةطاشتو قبح ةريس نع

 . ةدم ءاضقنا دعب ىلوالا عيباسالا هنع حصفت | ام راظتنابو ]

 مل ل كا لا :.للع صنت

 لغتشتس ةمظنملا اهتلكش دق نوكت ىتلا ناجللا ناف , حيشرتلا . 07
 مناف ءاذغ لضخ مل اذاو , نيحسترلا نع ذخاو يسن لع :

 ءادححا يمست نأل ةوعدم

 8 تاقياسملا ْق كارت رتشالا

 مساح لصف

 نم كانه سيل نأب لاقي ال يكل 00
 نع نوفزعي نمم نيريثكلا كانه ناو ةصاخ !يبرع «ركفم» ٠

 (ظاكع قوسا

 لد رآلا ل

 نم ىهتنا يتلا (ظاكع قون ةيحح رسم

 يقيدصلا بيطلا يبرغملا ىحرسملا اهتباتك
 رداونو لاثما نم جذامن اهيف مدقي ىتلاو

 عم ابيرق ندرالا يف مدقتس برعلا مكحو

 . برعلا نيلثمملا نم ددع

 هتيحر سم ري وصتب نآلا يقيدصلا موقي

 نويزفلتلل (حيرلاو حارلاو حورلا»
 يبا دامشأل ةديدج ةءارق يهو يبرغملا

 ب ] . ساون

 رصم نم لونان

 وكسوم ناجرهم يف
 تاوعد هجو يتايفوسلا انيسلا ريزو

 كارتشالل رصم ينانف نم ددع ىلا ةصاخ

 نم ةرتفلل يئامنيسلا وكسوم ناجرهم يف
 /ويلوي ال ةياغلو ناريزح وىينوي ؟ م

 .زرومت
 دعب ددحت مل ةيرصملا تاناجرهملا ةئحل

 اما ناجرهملا ف كراشتس ىلا مالفالا

 نيدلا دعس مهف تاوعدلا اوملست نيذلا

 ةينفلا تاباقنلا داحمنا سيئر ةبهو

 انيسلا دهعم ديمع ىلع دمحم ىفطصم و

 ةمامح نتافو نيهاش فسوي جرحملاو

 8 دييغ ةليبنو
 حسرات“ حد سل + ااا" 176

 يفا رعلا فرحا ناجرهم
 ةيقارعلا ةيليكشتلا نونفلا ةرئاد موقت

 فازت لامها لئاشا ىف يضرعم ةيلتس

 / رايأ رهش لالخ كلذو بابشللو داورلل
 . سرام

 رادصال ةرئادلا دعتست ةبسانملا هلهم

 يقارعلا فزخلا نع نولمو روصم ليلد

 ,يديبعلا رماع : نم الك تمض ناجرهملا

 ىبغن .يدوعسلا ماهس «راطعلا ىيل

 كف ماس ءميهاربا قراط « ,يضارلا

 0 .كرتلا

 تلا ةيحايسلا تاقاطبلا نم ةعومجم

 ىقارعلا طاطخلا اهردصا ةددعتملا هلاكشأب
 . يناعلا ينغ فورعملا

 5 اراعشا تاقاطبلا هذه نمضتت

 برغلا ءارعشلا نم هاوسو يبنتملا بيطل هطلا

 . ةيبرعلا لاثمالاو مكحلا ىلا ةفاضالاب

 يبرعلا طخلاب ةقاطب

 ىلع نك» :يه ةيبرع ةرابعل اطخ نمضتت

 اذا لقاعلا نسمو عءهت 0

 0 )1 رع

 ةينرغلا تاطوطخلا قرف

 سيراب يف ةينطولا ةبتكملا تردصا
 نم يناثلا مسَمْلا نم تلاقلا ءزحلا

 اهي ةدوجرلا ةليرعلا تاظوطخملا



 افصو لوانتيو «ةيمالسالا ةعومجملا»
 11711 نم. ةمقرلا تاطوطشملل ايليضقت
 .1454 ىلا

 تيفياو ادجو جروج ءزجلا اذه عضو
 دادعا نافوس ةديسلا لصاوتسو نافوس
 ماع) ادجو جروج ةافول رظنلاب سرهفلا
 حانج ىلع فارشالا ىلوتت يهو ؛«١
 ةيئطولا ةبتكملا يف ةيبرعلا تاطوطخملا
 ةطوطخ فنالا ةعبس نم رثكا مضيو

 ا ةيب رع

 مكاحملا ماما ةيضق . .ودراب تبي
 . ةدعاقتملا ةيسنرفلا ةيئامئيسلا ينو
 دض ةيئاضق ىوعد تمافا «ودراب تيجن رب

 . ليتسيد اشاس فترطملا ميدقلا اهقيدص

 ادج ةصاخ ليصافت نمضت اباتك رشن هنأل
 هفرعي نا ديرت ًالاممو .اهتايح نع

 !روهمجلا

 ماما ىوكشلا مدق يذلا ودراب ىماح

 ضيوعتب بلاط ةيسنرفلا مكاحملا ىدحا

 ؛«يسنرف كنرف فلا نوسمخو ةثام هردق
 .باتكلا رشانو ىنغملا هعفذي

 ريخلا اذه بناج ىلا ةروشتملا ةروصلا

 ماع ليتسيد راسي ىلا ودراب اهيف رهظت
 ىنبم لوخدل نادعتسيامهو 4

 [1! !رضاحلا مايأك

 ىسنوتلا يب رعلا نانفلا يتغيس لبقملا ء سيام /رايأ رهش نم رشع يداحلا .تبسلا
 . سيرابب ايبملوالا حرسم ىلع يولع فيرش

 سداسلا 1 نييثالا

 , حرسملا ةرادا اهتهجو ةصاخ ةوعد لالخ نم .ةيب رعلاو ةيسنرفلا

 اضوصخو ءاسنرف ضرا ىلع برع برطم اهيف ىنغي ىتلا ىلوالا ةرملا تسيل يه
 في رش نكل . و . هسفن نائفلل ازايتما هيلع دوعصلا ربتعي يذلا ايبموالا حرسم ىلع

 . ةيبرعلاب اهيدؤي ىتلا هيناغا لالخ نم اصاخ اينف اروضخ كلتمي يولع

 كريما تارك كا سنوت نم 00 كاوا ينغملاب هنوبقلي

 .ايقي رفا ىلا

 , ةيدقلا راعشالا

 اهتبتك ىتلا تالاقملا نم ةعومجم أرقن ةفاحصلا ىلع اهعيزوت مت يتلا ةرابضالا يف
 هنا اهيف دكؤي اضيا هعم تيرجا تالباقمو ةيبتجاو ةيبرع تالجمو فحص هنع

 عمتسملا لبق نم ةلوهجم تناك يتلا ةيبرعلا ىقيسوملاب ملاعلا فيرعت يف مهسي

 ثاكيبش هب ءاقللا ىلا تعسو ,ةسوملم جئاتن ققح دق اذه هيعس يف وهو «يبوروالا

 . هتاينغال اينغمو :هنف نع اثدحتم هتفاضتسا يتلا نويزفلتلا

 ؛ ةيبرعلا تاماقملا بتك نمو ةيلهاجلا راعشالا نم هتاينغا يولع فيرش يقتسي
 ةيقيسوملا تاودالا رحسي قرشلا تاصاهرا هيف جْزتمت اتوص اهالخ نم مدقيو

 هني 1 نم نيابعأ لف ىدتملا نم ةيقيسوم تاتون انايحا اهيف جزمي وهو ةيب رعلا

 . برعلا ىقيسوم نيبو اهتيب ةديدع جئاشو
 ىسيرابلا ايبملوالا حرسم ةبشخ يولع فيرش اهيف يلتعي ىتلا ىلوالا ةرملا اهنا

 هكراشتسو .دنهاو ةيب رعلا راطقالا نم ايقيسوم افزاغ نو رشع فزعلا يف هقفاريسو
 يهو ( ةحيلص) ةفورعملا ةيسنوتلا ةيبعشلا ةبرطملا يناغا يدؤت ةيسنوت ةبرطم ءانغلا يف

 آل . قداص ايفوص ةنائفلا

 + اهانرلا[ تمزتماع مهمعات -41

 #0 وص ا

 ثلاثا ناح ره

 رابب ةيبرعلا |ميسلل
 تاسست نم نيتواسلا اذيف

 ماقي يذلا ثلاثلا يبرعلا مليفلا ناجرهم

 ةيعمج هيلع فرشتو ماع لك ةرم اسنرف يف

 مليت :ادغ ضرعتس ىلا مالفالا نم

 ,رامع نب فيطللا دبع ىسنوتلل (ةزيزع»

 يلع يرصملل ,يلوتمو ةقيفشا مليفو

 ثلاغلا عوبسالا نمض > كلذو ؛ ناخر دب

 عياسلا ل هايل ناجرهملا عيباسا نم

 . ليربا /ناسيئ نم رشع

 نانو ماعلا اذه ناجرهم ريمت

 .هب صاخ يميركت لافتحا نمض .نيهاش

 .كايبملوالا انيس ىتلاص يف

 يف مت ناجرهملا لامعا حاتتفا لفح
 ّق ناسين نم رشع سداسلا .ءاعبرالا

 ضرعب ةيسنرفلا كيتامنيسلا .وياش رصق

 -/ .«ةرديغار ما ديرد مليف
 يسسوسولا سس وس ووبسسوسسس وج ٠ عا

 اسنرف يف نيرجاهملا لامعلا حرسم»
 ديدج باتك ناونع 0141/8 1417م
 ارخؤم ردص قوتعم كيرديرف 0

 ا ا

 . حرسملا ناديم يف نيرجاهملا برعلا
 لامعلا حرسم نا باتكلا رمسبتعي

 برعلا لامعلا اهيف ربع ةيركف رولبتو

 01 ,اهوشاع ايك مهئيح نع ةقراقالو

 1 ُق

 وريم ناو ضرعم
 لامعأل ضرعم ارخؤم امور يف حتتفا

 يذلا وريم ناوخ ريبكلا ينابسالا ماسرلا

 اكرويام رزج ىدحا يف نيماع لبق يفوت
 .ةينايسالا

 صضرمعحملا اذه يف وريل ضرعتس

 ةينفلا هلامعا نم ةحول 7١١ يميركتلا

 [ل . نيلماك نيرهش
 اسس موال 0#

 3 ندعلا  ةيبرعلا ةعيلظلا

1 

 1588-2 تاسينا1 5

 ااا 5 ماع علا نانو نار درا اون ماه رع

3 

 :  هيحم

 ن ٠
 1/0 1 1 ا, 00 10 بم

7 

3 

 ةشد

١ 



 اسنرف نم ةرشانو سنوت نم رعاش

 ..ةتاماج ذاب 5 لوم ةنيدم نس «؛لاثاثا شلل تردصأ ل سنو وتزعم م امن

 وج سا دج يجو“ ووو وجناح ورسم سا وج 175 هتف ةة ست | د نإ دك

 1 رمألا ودبي دق 8

 يبرعلا رعاشلا رشني نا . . ءىثلا

 جراخ ٠ .اهرشني ام لوا لا ل

 .,رشن راد نع ثحبلا يف هيتي نا . هدالب

 نم نيرشع وا ارشع ىنبتت ؛ عراق ةبأ

 يف هرذغو .باتك يف اهمدقت يكل هدئاصق
 نا مغر .هتغل ري مغ ةغلب بتكي امنا هنا كلذ

 هذه .. هتريشعو هلهأ ةغل يف دئاصق هل
 قم ريبك ددع ىلع ةيبربغ تسيل ةلاحلا
 يف نوشيعي نيذلا برعلا بابشلا باتكلا

 اهوئطوتسا نيذلا كئلوا ءاوس ءابوروأ

 مهئايآل ءانبأك اهيف مهسفنا اودحو وا

 دادعا ءالؤه نم اسنرف ىفو . .نيرجاهملا

 .ةريبك

 لكن

 دجت اسنرف ندم نم ةئيدم لك ىف

 ءارعشلاو نينائقلا ءالؤه نم ها مكعلا

 ةغلب وا نيتغلب نوبتكي نيذلا باتكلاو:

 1/ س رص 1 -

 يناثلا ىباتك وه !له : رعاتشلا

 مت ١ نانشيم 37-8 ندعلا  ةيبرفلا ةحتلطلاب

 ةيسنرملاب 7-52 9 . . ةدحاو

 آل وا ةبانكلل ل ةيعلا ديب ال هنأ

 ةغل لالخ نم الا مهفي ال عساولا هروهمج
 ةباتكلا يف طشني رخآلا ضعبلاو ,ةيسنرف
 ة رسعلاب بشكياهباق اذه عمو :ةينعترفلاب

 نم مهف ىلع ة ةريسع ةلكشم هذهو ءاضيا

 ءاسنرف يف ءانه ةايحلا ليصافت فرعي ال

 ةفاكب برعلا نيرجاهملا ةايح ةصاخو
 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا .لاهداعبا

 . ةيفاقثلاو

 تايعمجح ةمث ناف ساسالا اذه ىلعو

 :اهقتاغ ىلع .تذجحلا ةيفاقث تاسسؤمو
 هذه ناضتحا ةمهم .رثعتلا نم ءيشب ولو
 اهنم بريعلل سبيل .ةرجاهملا تاقاطلا

 2 نيرجاهملا مومعل امناو .بسحف
 .ملاعلا نادلبو بوعش نمو اسنربف ىلا
 تارورضل ةرشابم عضخي اهنم ضعبلا

 !نيمساي ىسفن : ةرشانلا

 قيل ةايستؤملا ةيفاقثلا ةرادالا

 ىرخلا تافصاوم هل ربخألا ضعبلاو

 ثارافسل ةعباتلا ةيفاقثلا زكارملا ةصاخ

 تاطاشن انه اهنم ائينعيو ةيبتجألا نادلبلا
 .يب رعلا برغملا راطقال ةفاقثلا زكارم

 ليصافت مي دقت عةداع .اهيلع بلغي ىتلاو

 ا ءابتاذ راطقألل ةيفاقثلا ةايحلا

 ةماقا وأ .ابنم نيج رخمل ةيئامثيس مالفا

 روصلاو يل *تلا نفلا ضراعم

 نمض عقي امم كلذ ريغو ةيفارغوتوفلا
 . ةيبدألاو ةينفلا اهتاصاصتخا ةرئاد

 ةيجح تاوضأ

 .ةفرص ةيسنرف رشن رود ةمث نأ ريغ

 ندملا يف وا سيراب ةمصاعلا يف ءاوس
 .ديدحتتلا هحو ىللعو ىرخألا ةيسنرفلا

 تايلاح اهيف دجاوتت يتلا ندملا كلت

 ىف صصختلا اهقتاع ىلع تذخا : ةيبنجأ

 . هربسن بعاصمو رعشلا نع مساج لصيف ليمزلل ناثدحت

 ريغ نم باتكلا ءالؤه ةيبدا بتك رشن
 ,رصحخلا ال لاثملا ليبس ىلعو .نييسنرفلا

 بونت ف لولو رغ ةئيذم يف رقت راد ةم

 «بناجالا رعش رشنب تصصخن اسنرف

 ءاوس تا 4 ملاعلا ءارعش نم ةصاخو

 وا ةيسنرفلا ضرألا ىلع نودجاوتي نيذلا
 5٠٠١(. رعش) رادلا هذه مساو اهجراخ
 ةلسلس اشو رعشلل ةقباسم ةداع ميقتو

 ىف تنلعا دقو :(ةيح تاوصا: اهمسا

 اهيلع تقلطا يتلا ماعلا اذه اهتقباسم
 ثالث تصصخ ابنا «رعشلا دض)» ةيمست

 لمحت نا ةطيرش ءارعش ةثالثل زئاوج
 ريغ ءاليصا ايرعش ادعب» مهءاباتك

 رعشلا دعت ةديدج ةغل ىلا دنتسي .يديلقت

 ةقباسم ىهو .«هتمزا نم جورحلاب

 نوكت نا ىلع» ملاعلا قطاوم لك عرب
 نمو ؛!!«ةيسنرفلاب ةيوتكم دئاصقلا

 يهتنيس ىتلا اضيأ ة ةقباسملا هذه طو رش

 يف ةكراشملا صوصنلا مالتسال د خا
 قش ريا نا 4م ويام /رابا فصتتم

 اكنرف ن٠ غلبمب يفرصم كصي صنلا

 لمعلا نع نيلطاعلل اكئرف 7١ وا ايسنرف
 .(«بالطلاو

 ةبتاك اهيلع فرشت هذه رشنلا راد

 ان تذختا (لاعئتاش) اهمسا ةيسنرف ةنانفو

 تردصا .(نيمساي)» وه ايبرع امسا

 دمحم وه يبرع رعاشل ًاديدج ًاباتك ًارخؤم
 ناونعب ليونورغ يف ميقي يذلا يمساقلا
 .رعاشلاو ةرشانلا ء.اهعمو «تاعاجم)
 .ءاقللا اذه انل ناك

 ًاضيأ تفاثق ىلاو لاثتاش .ةرشانلا
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 «تاعاجن» ناويد جارخاو ميمصتبي

 هل تمدق .ىمساق دمحمل ةيسنرفلاب

 دقل)» :اهزجوت نا لواحت ةيدقن ةم دمع

 هترشان ىتنأل سيل باتكلا ةمدقم تبتك
 ةديصقلل الثمت يل ودبي هنأل امناو ءطقف

 ةيسنرفلاب بتكي يبرع رعاشل .ةديدحلا

 7-10 ةي رصع ةغلب ةباتكلا يف تاناكما هلو

 . .ةريصقلا دئاصقلا ثيح .لوألا ءزجلا
 دئاصت [رضعلا جاقيل مج اضن نقاط

 : هيف جمدنتو .هنع عرفتت ٠ يص ذاملا صخت

 ودبي خانم هيفو ,مومشأ ٠ رقذلا'«ةلوفطلا

 لالخ نم انل ودسو ؛نييبوروألل ابيرغ
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 اديك 1

 امهم هتمحرت نمو «تاعاجمو ةيسنرفلاب ةئاويد نم ىمساقلا دمحم ىبنوتلا رعاشلل ةديصق 3 11 -
1 : 

 ؛رشلا اذه ين ءابرغ ءابسحل نسل اذا

 ا! ةنيدلا لك ىف ءابرغانل

 رونلا ةنارق

 0غ

 لا رسج ىلع ىولشب يللا
 , لمن هلأ

 ةفاكب ثلاشلا ماعلا وه .بيرغ ملاع'

 ةقافلاو عوجلاو رمفلاف . .هتاصاهرا

 ةبسنلاب ةبيرغ تاعوضوم نامرحلاو
 هذهو ؛«ةيسنرفلا ءارق نم نيريثكلل

 منت اهتكلو ةطيسب .ينتبجعا تاعوضوملا
 . ةقيقحا نع

 ١ ؟؛تاعاجن)

 ساق مادطما نع جشت ةيوصقوق ةف

 أنه رعاشلاو .ىضوفو :قلق «ةايحلاب

 اهلا ميقيو .اهتوسفو اهتوقب ةايحلا لمحتي

 لوأل مدصي اسقط ايف ايوقلا اضفط

 , انتاغانق ةلهو

 هناتك ىلع ةيؤرلا هذه قبطنت لهو 8#

 ؟«نامزلا ةكوش» قباسلا

 ةيلات ةوطخ :تاعاجم» ربتعا انا

 نيب ةليدع جئاشو ةمثو .ةقفوم

 نينا ؤيادلا

 هناويد يف دجي هتهج نم يمساق دمحم

 هنا» : الئاق فيضيو .ةديدج ةوطخ يناثلا

 صخت ةيموي لكاشم نم بارتقألل ةوطخ
 ءافعضلاو ءارقفلا .سانلا لك

 يمازتلا لصاوأ انه انأو «نيزوعملاو
 يا ةكوش 4 هتأدب ىذلا ىرعشلا

 نا ديرت ال اهنا دكؤت لاتناش ةرشانلا

 .برعلا ءارعشلا ىلع رعشلل اهرشن رصقت
 املاط .ملاعلا تافاقث مدقت نا ديرت يه لب

 ًارعش مدقت نأ ىنمتت يهو .كلذاه رسيتي

 .ايقيرفاو ايساو ةينيتاللا اكريما نم

 لوك مسرب اك ؛ ةرشانك كنا ريغ ا#
 لويم تاذ «نيمساي» راعتسملا كمسا

 ؟يبرعلا رعشلا ىلا ىوقا

 ةديدش لويم ىدئعو . حيحص اذه

 ملعتا نا نآلا لواحا اناو «فسرعلا رعشل

 .ةيب رعلا ةغللا ةيدحبا

 ببسس نع يمساقلا دمحم رعاشلا لأسن

 دب علا دوك رفقا ا يدرب هاك

 , ةحضاو رغ

 ينشلا لاويحا اذه مئاج هلل

 اديج كلذ ف فرعب و

 ةياعلل مم اذه

 ايش شويا لاما نيب
 . .راهلا يضحي لا لذ

00 

 ليلا راهلا يداوق لوا قابس
 ةللاخ ةئاعال تامالعب انوا

 ةريخألا لهشام ةرثادلا ظلاح ليسلا فرط نم

 2 مر لا
 0 ل
 , ند سيل هنأ مهب لذ

 اع
 هللا ان

 نم ةيبرعلا ةديصقلل اليم رثكا انا -
 ةديدغ تاباتك ّىدلو :ةيسنرفلا ةديصقلا
 .اه ًارشان دجا ال ىننكلو ةيبرعلا ةغللاب
 ملف رشنلا رود ضعب عم تلواح دقو
 اقلعتم لازا ام انأو .ةجيتن ىلع لصحا

 ضفراو ىتفاقثو يضراو يخيراتب
 يننا مغر . يسئرفلا عمتجملا يف راهصنالا

 نم رثكأف رثكأ برتقا نا موي لك لواح
 تركاقوا نعراكو.:ةييرسلا فانت
 تاتيساك 4 تردعأ فلا .قايركذو

 يتلا ةينيطسلفلا ةيضقلا نع ةيرعش

 هذه نيوانع نمو .اهنع عفاداو ٠ . يننكست

 توص نط انهدو «ميرمأي» تاتيساكلا

 يزيخ يل ةبستلاب ابننا . .«نيطسلف

 ُْق رمتسم لكشب كراشا اناو :ىمويلا

 ولعيو ةيبرعلا ةيريهامجلا تاعمجتلا

 عم اوم نايسين 55 “٠١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 5١م6 نانسين 4.17 ددهلا > ةيبرعلا ةعيلطلا 5

 تاروشنم) «ريزائخلا» ةياور يف
 ١9/07( ءاضيبلا رادلا  ةعماجلا
 لضاف فسوي يب رغما بتاكلل

 اهوعدن ةيعقاولا نم رخا عون انيدل
 ةبارغ نم بيرغتلا .ةيبيرغتلا ةيعقاولاب
 ىييلبو هتدامو ةرسلا بولسا َْق ةيدرس

 تارتغا نم بيرغتلاو ءهناكمو هنامز
 يناسنا تاللتساو يمامسعلا

 ةلمحلا ذنم بيرغتلا ىف ةرشابم لغد

 مدقملا نا دعب [هيف تملع) : ةياورلل ىلوألا

 .ءوض نكي ملو «نيتعكر فضيل جرتخ (مالو

 وه ال ارجح ىأرف , رقتسا دق حبصلا

 إو ءًأمامت حطلفم وه الو ًامامت يرئا

 كرحتت هلخادب لوقت رظنلا هيف قق

 ساوقا ءيجتو شمت هحطس ىلعو .تاباغ
 ءفرحب برغم ا مدقم اف (7؛ص) (حزق

 كاذ ىريلو ,ءارسكاب يلصيل جرخ يذلا
 ءانبلا يف مَّدقي فوس بيجعلا رجحلا
 ناكم ىلا ؛رجحلا» لوحتل يدرسلا

 ريعشو حمقبا) نوحالفلا هدضقي «زحعم»

 ثرحت .ةيطئاح تاعاسو نوتيزو
 اهبئاصمو اهضارمأب يتأتو ةيحانلا باعش

 فرعنتل (8ص) ؛ . . . رححلا ىلع اهحسمت
 ىلوألا هتروص نع بيرغ رجحلا نا
 هحطس ىلعو .تاباغ كرحتت هلخادب)

 الإ ناك ام وهو (حزق ساوقأ ءيجتو يشمت
 ءارقفلا بتالتسا ىلع مئاقلا بيرغتلل

 مهوقعو مهتوقل
 (دعب اميف)» ثدخملاب يوارلا ملعيو

 - «ةريغصلا ةنيدملا» كلت ىلا هلوصو
 هلوضو (لبق ايف» ةو ثالح.- اهيوغدب

 دعب) ةرخأتم ةظحل ف لوو لبق) ايضاح
 نع يوارلا زجع ىلع للدي ام (هلوصو
 ةيمها ىلع هسفن تقولا ينو «ءىش يا لعف
 عئاقولا لبقتسم يف ىنبئيس يذلا ثدحلا
 ةيلكشلا هتبارغ نم هتيمها .ةمداقلا
 يا .يناكملا هعقوم نم .ةيعامتجالاو
 تاباغ كرحتت هلخادب) ةصاخلا هتروص

 وه يذلا ناكملا ةروصو (حزق ساوقاو
 اهيحالفب: ةريغصلا ةئيدملا) ةيف

 هعقوم نم ًاضيأ نكلو ؛(اهركاسعو
 ,ةيديلقتلا نامزلا ةيئب رسك دقو ,ينامزلا
 .اهلبقتسم وا اهرضاح يف اهيضام راصف

 ال» ؛ةبيرغ ىرخا ةينب نامزلل ىطعاو
 .(١٠ص) «ةيزمر نوكت نا الا اهنكمي
 برقا نوكت يك هدهج لك» يوارلا لمعا
 ةرابعلا هذه يفو ٠١(. ص) «ةحصلا ىلا

 «ةبيرغ» ةباتك يف ماه «مهه» ليلدت ةريخألا
 . يقيقحلا اهعقاو نع لصفنت ال

 يعقاولاب بيرغلا ظبر لجتي ام رثكاو
 بيترتلاب رهظت املثم بيرغتلا رصانع يف
 وأ .يهف .ةياورلا يف لوألا رطسلا ذنم
 مدقملا مث دراسلا /يوارلا ءىش لك لبقو

 يتلا ةاتفلاف «لينولوكلاف , لحكألاف .مال
 .ففظوملاف ,. طايخلاف .ىوارلا اهبحن

 يه وا ءاهباحصال تافص اهلكو . خلا
 .تافص ءارو نم ةبرتغم /ةيفتخم
 زيمرتلا يف بيرغتلا لجأل .امبافصب
 نيقكسطا نيف ؛تلا يف ةقيرط
 هديفنتس يذلا («طيمنتلل» سيلو .عقاوو

 . ةيمائتم وا اهريغ عم ةضقائتم «اهتاذ

 يف رصنع مهأ وه دراسلا /يوارلا نا

 يقابل صخشملا رصنعلا وهو «صنلا ة
 ةيجراخملاو ةيلخادلا اهيتكرح يف رصانعلا
 ةملك لوأ) «تملع» ةملكب درسلا أدبي هنإ

 (هتكرح هذهو) درسي هنأ يأ .(ةياورلا يف

 ((مهتكرح هذهو) نورخآلا هملعأ 0

 ملعلا لكك ثدحلا ىلع هتنميه نم للقيف

 هل هتقحالم نم للقي نا نود .دوجولا لك

 لكشب ابذجتم تنك» :لوقي منيح
 تاو افلخ اهاوس نود ثراوكلا ىلا

 («تامالعلاو تاراشالاب ارماع الاع

 وا ةثراكلا نم فقوم اذه يفو ١٠١(. ص)
 وهو ,ةبارغلا ًاضنأ وأ ةاسأملا وا ةعجافلا

 يأ .«يعيبط لكشب» اهيلا بنجنم
 نم بيرغلا خبل .«يداع» 4

 ملاعلا) ةيوارلا هتدبَلَو نوكُتو «يداعلا»

 لاو .(تامالعلاو تاراشالاب رماعلا
 ىلا اهتامالعو اهتاراشاب ءىمؤت لظتس

 . ىعقاولا ىلا «يداعلا»

 ينبني ةيتاذلا يوارلا ةينب يف بيرغتلاو

 كلت ىلا بهذي وهف ءالوأ هتكرح نم

 .(خ» فرحب اهبرغي يتلا ةريغصلا ةنيدملا

 امد اهيف ىضق نا دعب «خ» ةئيدم كرتيل مث

 ىضق نا دعبو ٠١(. ص) ماعلا نع ديزي
 وأ فنأت نا نود ماوعأ ةسمخ هتجوز عم

 ةبارغلا .(١١ص) «رحض ةظحل اهب ديتست
 ةريغصلا ةئيدملا كلت ىلا هباهذ يف

 .ءاذالو فيك يردن نا نودو :؛صوصخلا

 .اهكرت يف ةبارغ كانه نوكت ال نا نكميو
 ءاهشاع «ثراوك» دعب كلذ لصح دقف

 تقولا يف كرتيو اهكرتي نا ةبارغلا نكلو
 ةثلاثلا ةبارغلاو . (ةعداولا» هتحوز هسفن

 رادلا ةئيدم ىلا بهاذ هنا فرعن امدنع
 ,يناكملا حوضولا» ىلا .ءاضييبلا

 بيرغت ساسا ىلع نكلو .ينامزلاو
 ًاضماغ ىقبيس «(حوضولاف» :يعامتجا
 وه يذلا رارقلا ءارو ام فرعت الل انزأل

 اننألو ,مداق يتايح عارصك ءاضيبلا رادلا
 دسجتملا اذه مالا يثدحلا لعفلا نا فرعن
 دق ءاضيبلا رادلا ىلا باهذلا رارقب
 |انيح «نآلا» الإ ققحتي مو .«ةدم ذنمو

 ارمأ تزجنأ امنإ ىننإ» :يوارلا لوقي

 2(١١ص) «ةدم ذنم هسفن نيبو هئيب ررقت

 ىلا كلذ انديعيل .هلجأ تاف نا دعب يأ
 اذا ةصاخو .لطبلل يتاذلا زجعلا ةلأسم
 رمأ) هسفن رارقلا عنص نم رارقلا ناك
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 يجراخ طرش نم .(هسفن نيبو هنيب ررقت
 نب ءايضيبلا رادلا ىلا. باهذلا نا ىلع للدي

 سكعلا ىلع لب ءايينش مرمألاو نم ربغي

 ساساالا اذه ىلعو .«بيرغتلا نم مقافيس

 ةرماغمل ةفصك ءاضيبلا رادلا لوحتت

 . طقف مسالاب الا (ءاضيبا) يه ام ةديدج

 .ةمالع وا ةراشإك

 ؛ ةيجراخا يوارلا ةينب يف بيرغتلا اا

 ىلع امإ موقت وقنا يهف ٠ :صنلا يف ىرخألا
 نيا ركذا ال) : بيرغلا ساسحالا ساسا

 تفرعت نا ثدح امل هنا .ةرم لوا اهتيأر

 ام ناعرس «يه اهنا تنقينتو ءاهيلع
 هلالخ نمو .بيرغ ساسحا ىنلمش

 بيرغلاب نكي مل اههجوك اهجو نا تفرع
 نم ةلاح ساسا ىلعامإو ١١( ض) .(لع

 يل ادب اهيلا ترظن امل ىننأ الإ» : دادعتسالا

 انيقتلا دب ال انئاو .ىلع بيرغ ريغ هجولا

 يتلاح يف تنك يننإ) تارمو تارم

 .اذهك ديرف ءاقلل دادعتسالا نم ىوصقلا

 اذكهو (ةبارغ رمألا يف سيل ىنعملا اذهبو
 هشلو زاب دل ةةدوبكفلا 3

 1 اهمايق رربي وا (اهبقعتا ينتدجو)
 عم ىرخا ةقالع ىمانتت اهمايق يف
 يهتاتفب يوارلا ريكفت ةظحلف ؛«لينولوكلا

 لوقيل ليئولوكلا لخدي ةظحللا سفن يف»
 اهنا .(7١؟7ص) «هتدعاسمل ةجاحب هنإ
 ( قبسم نذإ نود) ةقالغ نم ىمانتن ةفالع

 ءامقؤمر ىلوألا ةفالعلا تفقوت نا دعب

 ىرخا لوصق يف رمتستس ثادحأك يهف

 . اهتح ىرخا تاقالع لالخ نمو

 يف يناثلا ىوتسملا ىلا يوارلا لقتنيو
 اهتاينب نع ليلدتلا نيح ةيجراخلا هتقالع
 املثم - اهتاذ ُِق ةضئانتم يه يتلا ةضاخلا

 (ةدارالا» زمر لينولوكلاف - انلقو انل قبس

 ذخأي مل» ةديرج رادصا يف ركفي امدنع
 .(١؟ص) «دجلا ذدخأم همالك (يوارلا)

 ثدحن م .عورضشملل ( ةمسامح ) مغرو

 بهذي امدئعو :.(76١ص) (اذه نم ءيش

 ُ رثت تيدارسلا ف نيلقتعملا دقفتل هايإو

 مهددع للديو :(كحضلا)» مهتاباذع

 ول مهلك لينولوكلا ناوعا نا ريبكلا
 اذه لك لاقتعا اوعاطتسا امل اودحتا
 : هلوقب لينولوكلا وهزي كلذ عمو ,ددعلا

 2( ”١17 ص) (يدرفمب اذه لك تلعف دقلد

 (7١”ص) «نونجلاب» كلذ يوارلا رسفيو
 ربعي يذلاو , يسايسلا رارقلل ضراعملا

 ىتحو») ١4(: ص) (هب دبتسي فوخ) نع

 راحل فئاخلا رهظمب روهظلا لواحي امدنع
 هنإق غ >ؤي امو مدقي ام يردي اال يذلا

 «هنهذ يف رمتخت ىرخأ ةعاظف رربيل طقف

 (زحني» ىتح اذكهو .. .(١؛ص)
 ةقالعلا مسر يوارلا

 لمت ملوح نحو: ما مناع -5

 ١9/84 ةئسل ةيلاطيالا مالفألا نم

 ذوخأملا «سواك» ارخؤم اندهاش

 لامعا دحا «ةنسل صصق» نم

 روهشملا يلاطيالا يحرسمملا صضصاقلا

 ولواب نيوخالا جارخاو ولليدناريب
 رودت تاياكح عبرا . يايفات ويروتيفو

 بوتج ةيلقص ةريزج ءاوجا يف اهئادحا
 رمقلاو حيرلاو رحبلا ثيح ايلاطيا
 زاربال ةبيرغ تاسمل يفضت اهلك ةعيبطلاو
 تايفخقلا قامغأ يف نمكيانم
 وه ولليدتاريب رايتخا ناك .ةعراصتملا

 فطاوعلا نم ماع ُِق صوغلل بولطملا

 ُِق دلو يذلا فلؤملا اذهف . تالاعفنالاو

 نم هصوخش قامعا اديج فرعيو ةيلقص
 ةاتغلا نيحافسلا ىلا ءاطسملا نيحالفلا

 لصالا ةينانويلا (؛سواك» ةملك ناجرخملا

 ةلماشلا ىضوملا ينعت يهو |مهمليفل اناونع

 ثداوحف . ملاعلا قلخ اهالخ نم أدب يلا

 ىضوفلا ةمعت ملاع ٍِق رودت مليفلا

 قيقحمو ةقيقحلا نع ثحبلاو عايضلاو
 رشع عساتلا نرقلا ةياهن يف كلذو تاذلا

 ةتيابتم بناوج تاياكحلا هذه رهظت

 ةريصق مالفا يف طوقسلا نود ةيلقصل
 رظخلاو ةلطبلا يه ةيلقص ىقبت ذا ةلصفنم

 عونتلا نا لب .اهنيب اميف ظبري يذلا
 قف .ربكأ ةيبذاجو ةفارط انه فسقي
 ةداسلا دحا نضفري «قوملل ليترت»

 نم ةنيعم ةئفل نييعاطقالا نم ءايرثالا
 . ةصاخ ةربقم يف مهتاوما نفد قح هيحالف

 دبلاقتو تاداع عم ضراعتي اذهو

 يعاطقالا رصق ماماو .ةثوروملا نيحالفلا
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 ةليوط ةرتفل ضرالا ىلع نوحالفلا سلجم
 نا ريغ .مهبلطم ىلع لوصحلا نيلواحم
 نكل .ةوقلاب عازنلا ضفل لخدتت ةطرشلا
 نوأجليف اميمصت الا نيحالفلا ديزي ال اذه
 توم .رهاظبلا يف نمكت ةيكذ ةقيرط ىلا
 ناكملا يف هنفدو يحورلا مهسيئر
 رماآلا اذه ماماو . ةربقملا يف هل صصخملا

 قلطنت منيب لخدتلا دحا غيطتسي ال عقاولا
 . ةئيزحلا نيحالفلا ليتارت

 لواحمت ةديحو ما (رخآلا نبالا» يفو
 نيذللا اهينبال ةلاسر ثعب ىودج نود

 نم ةغومج عم اكرطا يف لدعلل ارجاج
 نوريعي ال نيذلاو كانه لمعلل نيرفاسملا

 مالا ضفرت هتاذ تقولا فو .ةيمها ةيا اه
 برح- مايا هتدلو رخا نبال اهبح ءاطعا

 امله يدلابيراغ نمز ةيلاطيالا ريرحتلا

 اهبصتغإ نا دعب هتدلو ىذلاو 1857

 ذا ةبيهر ةيومد فورظ يف نيمرجملا دحا
 مهسوؤر لوخيو انايحا بابشلا حبذي ناك
 نيرضاسملا عم .ابب بعلي تارك ىلا
 هلمأتتف اهبصتغا يذلا مرجملا مألا ظحالت
 ىلع (ةخيطن» هل جرحدت مث هركذتتو

 بعلي ناك يذلا سأرلل ازمر ضرألا
 حالف ةضق يكتف هرمقلا رشو امآ ..... هب
 ةيهانتم ةوسق يذ يوعي شحو ىلا لوحتي
 ةلاحا هذه دوعت .المتكم رمقلا ىري املك

 هما هكرتت تناك امدنع هتلوفط ىلا ةيضرملا
 نحوملا لَكَ طسو هدحول ةليول لايل
 عرزسلا يف ةرخأتم ةعاس ىتح لمعلل
 يذلا رمقلا بفقاري ناك كاذنا .داصتخلاو

 عايضلل زمر ىلا نمزلا عم هل ةبسنلاب لوحت
 نم حالفلا جوزي . ةيناودعلاو رشلاو

 ةأجفو هضرمب اهربخي نا نود ةليمج ةباش
 .اهلتق ديري شحو ىلا لوحتي ردبلا عم
 دعبو . ةنيدملا يف اهما ىلا ةروعذم برهتف
 عم هيلا دوعت ةقيقحلا الئاق اه عرضتي نا

 نيب يضقتل هعم قفتت قيدص باشو اهما
 ةليل فو .ىستت ال بح تاعاس هناضحا

 نا ريغ لقحلا ىلا جوزلا أجلي رظتنملا ردبلا
 مويغلا ءارو هئافتخا ةجيتن رهظي ال ردبلا

 شارفلا ىلع ةجوزلا قيدصلا لبقي انيبو
 جوزلا دوعي امهيلع باوبالا اقلغا نا دعب
 يف هتجوز دجيل بابلا ةوك نم علطتيو
 ىلا لوحتي ةأجفو قيدصلا ناضحا
 رمقلا وه ملاعلا اذه رش نأكو شحولا
 رسكي داكيو .هبهريو هفاخي يذلا هسفن
 نم رمقلا زربيو ناردجلا مطحيو بابلا
 . ةيشحوو ةدح فقوملا دْيْريِل مويغلا ءارو

 بلط يبلي نا قيدصلا عيطستسي الو

 دقو جرخيو ديدشلا اهحاحلا مغر ةجوزلا
 هتدعاسمل ضيرملا جوزلل ملألاو بحلا هألم
 .لقحلا طسو هيلع ايشغم عقو يذلاو
 اهجوزب ءانتعالا ةجوزلا نم بلطيو
 . اديعب مالا عم يفتخي !نيب هتياعرو
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 وه) اصاق ىرن ؛مألا عم ثيدح» ينو
 ةيلقص ىلا دوعي (هسفن ولليدناريبل زمر
 .هلوح ءىش لك المأتم ةليوط ةبرغ دعب
 ىضاملا ىلا ةدوع الا تسيل ةياكحلا هذهو

 ةافوتملا مالا ربت ثيح (كاب شالف) ديعبلا
 نم انيدح ولليدناريب اهنبا ثدحتل ةأجف
 ىلا تايركذلا انب دوعتو .بلقلل بلقلا
 ىلا . ..ةلوفطلا مايا هناوخاو هتاوخا
 ةيلمرلا رحبلا لالت ىلع مهبعلو مهحرم
 ناك مث .ةيهانتماللا ءاقرزلا هجاوما يفو
 . رخا ملاع وحن ةيلقص نم ةلئاعلا ةرجه

 عادباو ةراهمب ناجرخملا عاطتسا دقل

 ةفاك ين اهتعيبطو ةيلقص لامج جزم
 نود دهشم رمي داكي ال . مييغلا تاياكح

 لوقحلاوا سمشلا ءوض بعلي نا
 رحبلا جاوما وا ةعساولا ءارضخلا
 ةمزاللا ءاوجالا قلخ يف ارود ةمطالتملا

 صوخش يه .صوخشلا هذه ةيديجارتل
 ةيخيراتو ةيموي افو رظ شيعت امومع ةطيسب

 مغر نيتم لكشب ضرالاب طبترتو ةيساق
 ةدوغ'امو.. ةكوجوملا ةفلصخملا تابوعضلا
 ىلع ليلدلا الا هدلبل ةريخألا ولليدناريب
 هتايركذلو لوالا هدهملل رعاشلا ةدوع

 اقيمع ابخ ناجرخملا رهظا دقل . .هملاعو
 يهف .تاذلاب ةيلقصلو مهصوخشل ادج
 نضتحت ىتلا مألا يهو لوألا ماخالا ضرا
 ةيرعاش تاسمل .ابنع اوباغ امهم اهافطا

 ليتارت اهنم ةعبرالا تاياكحلا معت ةملؤم

 ىلع نوسلاج مهو ةنيزحلا نيحالفلا
 . . .يحورلا مهسيئر نولمأتي ضرالا
 فشتكي امدنع ةعجفملا تاظحللا ابنمو

 شحو ىلا لوحتيف هتجوز ةنايخ جوزلا
 هلقح طسو يف ةبصتنملا ةرجشلا كسمي مث

 ديري هنأكو ردبلا ىلا اعلطتم فنعب اهزهيو
 ىقبيو .نوكلا اذه رورش لك مطحي نا

 ىرخا ةظحل هقيدص ةنايخ قيدصلا ضفر
 مالا ةدحوو ةجاذسو ةعول زربت اى ةفافش

 اهدالوأب لاصتالل ةدهاج ثخبت ىهو

 ثيحو اكريما يف ةبرغلا يف اهوبسن نيذلا

 امدنع عقاولا ةيشحو ىلع ناجرخملا زكري
 مادقا تحن ةخيطبل 0 لا مالا جرحدت

 ةدوع ةرثؤم يه مكو .اهبصتغم
 همأب ننالا ءاقلو هتيبو هضرال ولليدناريب

 قوشلا رانب نوحشم ليختم ملاع َّق

 . تايركذلاو

 ةسالسو ةنورمب جارخالا ربع دقل

 تاياكحلا نيماضم نع ةيوق ةيئقتبو
 ةيناسنالا روذحلا يف صوغلا عاطتساو

 نولثمت اهادا ىتلا تايصخشلا ةفاكل

 0 . ةربخو ةانأب مهرايتخا مت نوريدق

 يرحب يدعس .د
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 /ناسين نم رشع سماخلا يف
 يف نالعالا مت يراجلا ليربا اكن

 ةيسنرفلا ةلسامولبتلا' ةغاقلا
 ةقادصلا ةيغمح سيسأت نالعا نع سيرابب
 اهسأرتي ىتلا ةيقتارعلا - ةيسنرفلا
 اهماقأ ةيسمأ يف ؛كريب كاج روسقوربلا
 ةمصاعلا ين ىقارعلا يناقثلا زكرملا

 نم ريفغ عمج اهرضحو ةيسنرفلا
 نييفاحصلاو نيفقثملاو نييسايسلا
 برعلاو نييسنرفلا

 ةيعمج ا | هله سيسأت نع نالعالا يتأي

 .ةيسنرفلا تاقالغلا روظشل ارظن

 روسفوربلا رايتخا ءاج دقو .ةيقارعلا
 طباورلا قمعل الثمم كريب كاج قرشتسملا

 ةصاخ , يقارعلاو يسنرفلا نيبعشلا نيب

 ناديم يف ةيلاع ةعمسب ىظحي كريب ناو

 ديعص ىلع هتامامتها ىفو قارشتسالا

 دقو .يبرعلا ثارتلاو بدالاو ةغللا
 يس +. ةييياوو سود
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 هذادفي ةلاسر» نم صاخلا ددعلا فالغ

 تصغ ةيسمالا كلت ىف ةعاقلا

 ابقتساب ناك نيذلا نيوعدملاب
 روتكدلاو هتليقعو كريب كاج روسفوربلا
 ىقارعلا ريفسلا طاشملا قداص دمحم

 ةبسانملا هذبم تميقا دقلو هتليقعو سيرابب
 دبع ريبكلا يقارعلا رعاشلل ةيرعش ةيبسما
 نفلل ضرعم بناج ىلا يتايبلا باهولا
 .يقارعلا رولكلوفلاو

 فرشا يذلا يدومح ليم نانفلا راتخا

 تاحوللا نم ةعومجم ضرعملا ىلع
 ةعاقلا لخدم دنع تقلع يلا ةبليحشتلا

 ةفاضالابف .نييقارعلا نينائفلا نم ددعل

 نائفلل لامعا كانه تناك هتاحول ىلا

 ناكارو يرباجلا ىلعو نسح قياف ريبكلا

 دبع نسحو نايفاكاك شادراو بودبد
 تاحول ىلا ةفاضالاب مهاوسو ناولع
 شلك حيبصك بابشلا نينانفلا ضعبل
 يباكرلا بحاصلا دبعو زازبلا مازعو

 عم مهاوسو داهج داؤفو يركع لضافو
 . يناعلا ىنغل يبرعلا طخلا نم لامعا

 هذه ََق عزو يقارعلا يئاقثلا ركرملا

 ةيمالعالا ةزنقتلا نم اصاخ اددع ةبسانملا

 اهررحيو زيزع قداص اهيلع فرشب يتلا
 تاغولوتاك ىلا ةفاضالاب .يدادقملا مظاك

 . يقارعلا رولكلوفلاو يليكشتلا نفلا نع
 ريعانقلا ماجا ينلا رعشلا هديا

 :ديهشلا : لثم هدئاصق نف ةعومجم ربع
 دقو اهاوسو سوواطلا .ةديصقلا .دادغب

 ىلا ةمجرتم اهلقنيو ةيبرعلاب اهأرقي ناك
 لوب ىيسنرفلا يناحصلا ةيسنرفلا ةغللا

 اهأرق ىتلا هدئاصق قايبلا راتخا دقل
 ءاوجأب دئاصقلا تركذ دقلف ةقدو ةيانعب
 كلت ةصاخو ديدجلا اهملاعبو دادغب ةئيدم
 باب» نع اهيف ثدحتي ىتلا ةديصقلا

 ىلا ةفاضالاب يلازغلا ةربقم نعو «خيشلا
 هدنع لوحتي يذلا «ديهشلا» نع هتديصق

 . ينوك زمر ىلا
 نع اهيف نلعا ىتلا ةيسمالا هذه نا

 ةيقارعلا  ةيسنرفلا ةقادصلا ةيعمح سيسأت
 هب تصغ ىئذلا دحلا ىلا ةحجا تناك

 .نييسنرسفلاو برعلا نيوعدملاب ةعاقلا
 ةيعمجلا ءاضعأو سيئرب ءاقلل ةصرفو

 ليكشتلا نفلا ىلع فرعتلا نع الضف
 ةعومجي لالخ نم قارعلا يف رصاغملا
 ضاخلا حانجلا يف تضرع يتلا لامعالا
 رعاشلا دئاصق ىلا عامتسالا مث نمو اهم

 (0 . يتايبلا باهولا دبع ريبكلا
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 5 - نزعت ثلاشلا نرقلا يف ْ

 ةرقابعلا 0 يداليملا عي ظ نب

 بتاكلاو رعاشل 3
 .هيقفلاو يفارغ او يوغللاو خرؤملاو

 رهازلا رصعلا كلذ يف انهجوت امنياو
 دعب (|ميف تحبصا ةميق تافلؤم دجن
 . ةفرعملا قافا ىتش يف تاهمأو رداصم

 نباو يرتحبلا نرقلا اذه يف شاع

 . ءارعشلا نم زتعملا نياو يمورلا
 . ةاحثلا نم بلعتو جاجزلاو ينزاملاو

 نم دربملاو ناتسجسلا متاح وباو

 لويوفتلا
 اجا اجا 0
1 

 ب 0

3 : 0 

 نم يبوقعيلاو روفيط نباو يرذالبلاو

 . نيخرؤملا
 زن رصعلا اذه ِق

 نيرشعو عبرا ةنس ا دلو

 زكرم يهو .لماب هدلوم ناكو 2نيتئامو
 هسفن يربطلا انل ىور دقو .ناتشربط
 اب أاشن يتلا دالبلا ةيمست ببس

 .يربطلا ريرج نبا غبن

 متاح يبا ىلا تئج ١ :لاقف «نآتسربط»

 34 ثيدذح هدنع اع ناكو يناتسحجسلا

 8 . هب ينثدحف هئع ع ةتلأسف ٠ سايقلا

 ا

 ا سجس سوس و لا و جيجل ورا كرت جو يا لا ا ادا دوا 0 نا 0

 تا املا دا ا ا سا اع ات كر 0
 نومزتلي نيذلا ىتحو .اهمادختساب مزتلي نم نيثدحملا تاباتك يف دج املمف | ل 0

 نكاماو اهامعتسا ةيفيك يف ةحيصفلا لوصالا ؛مهتيبلاغ يف .نولهجي .ءاهب 0
 . ةقحلا 0

 .ثحبلا وا لاقملا وا نصنلا ٠

 اامعتسا قرط حرش
 (.) ةطقنلا- 7

 ةيسنرفلاك ىرخالا تاغللا يف (ك .فقولا تاراشا نا نم امغر .
 لخاد ةلمحلا يمازم ريسفتو « يجلس كايا اير انوه تفلت .ةيزيلكنالاو 0

 عم .«فقولا تاراشال الودج - راصتخاب باّتكلا يدي نيب عضن نأ انتا اذن أ

 لك ةيفوتسملا .ةبكرملاو اهتم ةطيسبلا :ىنعملا ةماتلا لمجلا رحخاوا يف عضوتو ١-

 رهف نمو ءعاض هسفن نع قىناوت نمو

 (.) ةلصافلا -

 ص071
0 

1 

 . لميف لطي مو ؛لدو
0 

 . هس شت زورسم ف تا ْ
 07 2 01 0 0 3 0 0 ا 5-5 هات فاس يرفعفإ 2222232000

 ١58 ناسين 1-06 نرفلا - ةيبرغلا ةعيلطلا - 4,

 .اعويشو الامعتسا تاراشالا رثكا يهو
 لق ام مالكلا ريخ : لثم بارعالاو ىنعملا يف نيتطبترملا نيتلمحلا نيب عضوت - ١

 03 ا 1 ات ف

 لود مايالا : لثم هئاضقناو مالكلا ءاهتنا دنع ٍعضوت كلذكو ,ةيظفللا امتآالمكم ٠

 .رهق قحلا رهق 0
 .اقالطا تازضتخملا دعب لمعتست-* ١

 وا طرشلا ةلح تلاط اذإ | باوجلاو ِمَسَقلا نيبو ءازجلاو طرشلا نيب تا

 2 سر يالا
0 

 ا

 . ناتسربط نم :تلقف

 ؟ناتسربط تيمس ملو :لاقف

 .يردا ال :تلقف

 اهئانبب ءىدتباو تحتتفا ال :لاقف

 ام اوسمتلاف رحجش تاذ ًاضرأ تناك
 ربطلا اذبب مهوؤاجف « . رحشلا هب نوعطقي

 . هب عضوملا يمسف رجشلا هب عطقي يذلا

 ىلع ةيرقبعلا ءاميس ترهظ دقو
 يف هسفن نع لاق ءرغصلا ذنم يربطلا

 : هباحصأ دحأ عم هثيدح لالخ

 .نيئس عبس يلو نارسقلا تظفح

 .نينس ينامث نبا انأو سانلاب تيلصو
 .«نينس عست نبا اناو ثيدحلا تستكو

 يف صالخالاو ءاكذلا هيف هوبأ حملو

 ْق هتدعاسمل هدهج لذبف .ملعلا بلط

 .كلذ

 مث ؛هذدليب ثيدحلا يربطلا بتكو

 ىلا مدق ًاريخأ اهرواج امو يرلاب
 .ملعلاو ةفاقثلا ةرؤب تناكو ..دادغب

 نع تنحي نيزبلا نبفاسئي ادن مانقاو

 ىلا ردحنا مث .مهسلاجم رضحيو اهخويش
 يف اهخويش نم يتب ناك نم غمس ةرصبلا
 ىلا داع مث ةفوكلا ىلا هجوت مث ؛ هتقو

 بتكو ارسم ىلا هلا ياهي قلع داذعب

 لحاوسلاو ماشلا ءاملع نع هقيرط يف
 ةنس يف طاطسفلا ىلا راص مث روغثلاو

 ترهظو رصمو ماشلا نيب لقنتو اتوا

 ثيدحلاو هقفلاو نارقلا ةسارد ىف هتاردق

  مالسلا ةنيدم ىلا داعو .وحنلاو رعشلاو
 ءاملعلا نع ةباتكلا عباتي وهو  دادغب

 يف ماقملا هب رقتسا من .مهسورد رضحو

 0 رهتشاو .دادغب

 اهعمح ىتلا داوملا نم يربطلا دافا دقو

 عفتناو .يرجهلا يناثلا نرقلا وخرؤم
 ينلا ةيبنجألا تاغللا نع لقنلا ةكرحب

 ةقيرط لمعتساو «نرقلا كلذ يف تأدب
 .ثيدحلا ةاور اهيلع :ىئىرج ىتلا دائسالا

 عاطتساو .ثيدحلا لها ةقيرطب رثأتو

 تاياورلا فلتخم نم ةعومذم هيف عمجي نا

 طيري نا عاطتسا دقو : ةيخيراتلا رابخألاو

 , ةقئاف ةعاربب ضعبب اهضعب

 ةهيبت اهلغجيف اهنيب ةفاسملا ليظي اه اهب قلعت اذإ ةفوطعملا ثادرفملا نيت. عيضوت-#
 هيدلاو حئاصنب لماع ذيملت الو .ء.قداص رجات باخ ام : لثم ءاهوط ف ةلمحلاب

 . هديعاوملافلخم ريغ هتعانصل ديحم عناض الو «ةيملعمو

 . ةفطاعتملا لمحلا نيب عضوت - 4

 . ةضرتعملا لمجلا نيب عضوت  ه

 ف ءافورح ما الاعفا . ءاسا ما تناك تاقمص «ةديدع تاملك نيب عضوت - 5

 .ةلمجلا

 . مويلا وا رهشلا دعب وا ف 0 يملا 01

 . ةساركلا رضحأ ع : لثم ىدانملا ظفل دعب عضوت - 4
 ماتخلا ةرابع دعبو .ةيضخشلا لئاسرلا يف هيلا لسرملا ةبطاخم دعب عضوت - ١

 . لسرملا عيقوت لبق ءيجت يتلا
 (؛) ةطوقنملا ةلصافلا -

 ؛ هفص يف بالطلا ةريخ نم ديز : لثم اهيف بببس اهدعب ام ؛ 0

 هسورذ ركذتسيو ءظق ةسردملا نع فلختي الو ,هئالمزو هتذتاسأب ةلصلا نسح هنال

 . لححو ةيانعب

 ريخلا متيأر اذا : لثم بارعالا نود ىنعملا يف نيتطبترملا نيتلمجلا نيب عضوت - ؟
 .هوعدف ارصلا متيأر ناو ؛هباوذخف

 .اضعب اهضعب هبشي تلا «ةدحاولا ةلمحلا ءازجا نيب عضوت ٠

 (:) ناتطقنلا

 : لثم لوقملاو لوقلا نيب عضوت ١
 ينينعي ال :لوقا مث فعأف د وادعوا

 00 اا و اج ا جاتا 0

 لإ . نوح مح نمطمع مهمات -

 ا



 ف عقو يربطلا رفعج ابا نا عقاولاو

 وهو ,نيخرؤملا مظعم لمش يذلا أطخلا

 .درسلاو فصولا نو زواجتي ال مهغا

 كاوا ليلعت يف يربطلا ركفي مل

 ىللغ لمعي لو ءايبابسا فرغت لواحي لو
 ءارو لمعت يتلا ةقيمعلا ثعاوبلا فشك
 ناكو :ةرهاظلا ةيعامتجالا تارييغتلا

 :ةرشابملا باببنالا ركذب يفعتي
 يفتكي ثداوحلل هتياور يف وهو

 صضرعي نا نود .دانسالا ىلع ليوعتلاب

 هنزيو .صاخلا هريكفت ىلع هسفن صنلا

 . هليلحتو هثحبل هعضخيو هنازيحع

 يربطلا ةقيرط نودلخ نبا دقتنا دقو

 رابخالا نإ» لاقو اهيلع لمحو . هتمدقم يف

 مكحن مو .لقنلا درجم ىلع اهيف دمتعا اذا

 ةعيبطو ةسايسلا دعاوقو ةداعلا لوصأ
 ,يناسنالا عامتجالا يف لاوحالا نارمعلا

 رضاحلاو دهاشلاب اهتم بئاغلا سيق الو

 روثعلا نم اهيف نمؤي مل امبرف بهاذلاب
 «قدصلا ةداج نع ديحلاو مدقلا ةلزمو

 نيرسفملاو نيخرؤملل عقو ام 0

 عئاقولاو تاياك+لا يف طلال لقنلا ةمث

 وا اثغ لقتلا د

 الو ءامفوصأ ىلع اهوضرعي مل ءائيمس

 رايعمب اهوربس الو ءاههابشاب اهوساق
 .تانئاكلا عئابط ىلع فوقولاو ةمكحلا

 .رابخالا يف ة ةريصبلاو رظنلا ميكحنو

 مهولا ءاديب يف اوهاتو قحلا نع اولضف

 نم دادعالا ءاصخا يف اهيس الو 0

 يك تضرع اذا 00 0

 هوت 7 .
 . ةبابسلا

 ةيطمو .سذكلا ةئظم ىه ذا .تاياكحلا

 لوصألا ىلا اهدر نم دب الو .رذملا

 . «دعاوقلا ىلع اهضرعو
 يربطلا ىلع نودلخ نبا ذخأ دقو

 نميلا كولم ةعبابتلا تاوزغ نا ىلا هباهذ
 ايقيرفا ىلا تدتما دق برعلا ةريزجو
 نع ةديعب رابخالا هذه نا لاقو .برغملاو
 اهناو . طلغلاو مهولا ّق ةقيرعو ةحصلا

 .ةعوضوملا صاصقلا ثيداحاب هبشا
 ةريزجب ناك امنا ةعبابتلا كلم نأل كلذو

 ءاعنصب مهيسركو مهرارقو .برعلا
 نموا

 ,ةفرعملا عساو الجر يربطلا ناك دقل
 كبش الو .ريكقتلا لقتسم ,ملعلا ريزغ

 ؛ليواقالاو تاياورلا ليبرغي ناك هنا

 ةريثك قئاثو ىلع هتعوسوم يف دمتعاو
 ىلا ةيححعم زابخاو تاياورو ثيداحاو

 رظنلا,ةقد ىلع لدي ام اهيفو ءام دح
 .ءاهضرع داجأ دقو .مكحلا قدصو

 عوجرلا نع تنغا ىتح .اهقيسنت نسحاو
 دمتسي ةدام تحبصاو .اهلبق ناك ام ىلا

 نوريسيو اهيلع دمتعيو .نوخرؤملا اهنم
 .اهئاوضا يف

 هدعب ءاج نمل قيرطلا يربطلا دهم دقو
 ,يدوعسملا لثم برعلا نيخرؤملا رابك نم

 هيوكسم نياو «بهذلا جورماا بحاص

 ريثألا نبإو .,ممألا براجتد» باتك فلؤم

 نودلخ نبا «لماكلا باتك عضاو

 .ربخلاو أدتبملا ناويدو ريعلا باتك فلؤم

 0 ا ا

 8 : سمح نيديلا عباصا :لثم هعاون «مانسالا ديلا مباضا هعا جك علا نيب
 . لام بلاطو «ملع بلاط :ناعسشي ال نانثا : لثمو .

 («لثم» ةملك دعب عضنو انعضو |ى ةدعاق عضوت يتلا ةلثمالا لبق عضوت - *

 .اقحاالو هالعا ةدراولا

 ,ام رها يف طاقنلا داددعت نبق ميموي 5

 . ةيمسرلا لئاسرلا يف هيلإ لسرملا ةبطاخم دعب عضوت 5

 . ةسيتقملا لمحلا لبق عضوت - 2

 )5 ماهغسالا ةمالعع

 ام : لثم ةردقم مأ ةرهاظ هتادأ تناكأ ء ءاومس ماهفتسالا ةلمح دعب عضوت - ١

 ؟كمسا

 ربخ وا ةملك وا « مقر يف كش ىلع ةلالدلل نيسوقلا نيب عضوت - ؟

 (!) لاعفنالا وا بّجعتلا ةمالع -
 تفتساتوأ ةلاقتنلا وا بجتتوا قزح وأ حرف نعام ربعي ةلجوشأ ىف عضوت 5

 !!!يارشب : لكم
 ءاحابقتسا مأ ناك اناسحتسا ءاقالطا ةيبجعتلا امي ةئدتبملا ةلمجلا لعب عضو

 .ةثاغالا دعيو .سئب وأ معِنب ةئدتبملا ةلمجلا دعب اضيا عضوتو

 (-):ةظرشلا -
 نيب ةرواحملا لاح يف رطسلا لوا يف عضوت - ١

 هي
 .ىطسلا لوا يف اناونع اعقو اذإ دودعملاو ددعلا نيب عصوت - 1

 .اهب قطنلا ءطب ىلع ةلالدلل ةلمج يف تاملك نيب عضوت - *
 .ام ببسل اهئابنا يف ددرتلا ىلع ةلالد .ةماتلا ريغ لمحلا رخخاوا يف عضوت - 4

 نم ضرغلاب ءافولاو ةلازخلاو ةلوهسلا

 ثداوحلل هريوصت يفو .ليبس برقا

 . ةوقو حوضو

 راعشاو بدألاب هتف رعم ةعس هتنكم دقو

 نم ةفئاط هباتك يف عضي نا نم برعلا
 ةعيدبلا بطخلاو .يبرعلا رعشلا نويع
 .ءاكذب يقتني وهو «لاثمالاو مكحلاو
 لك كلذكو اهتبسانمب ةديصق لك ركذيو

 . ةبطخ وأ تيب

 ةقيرط ىلع زعشلا لوقي يربطلا ناكو

 يف يومحلا توقاي لقنو .هرصع ءاملع
 : ىه هل ةفيرط اتايبا ءابدالا مج

 يقيفر ملتعا ل ترسعا اذا
 يقيدص ىينغتسيف ىنغتساو

 يهجو ءام يل ظفاح يئايح

 يقيفر يتبلاطم يف يقفرو
 يهجو لذيب تحمس ىينا ولو

 .قيرطسلا لهس فلا ىلا تنكل
 ةزيم ةعوطقملا هذه يف ةزيم زرسأَو

 .ًادهاز يربطلا شاع دقفإ 5 .قدصلا

 ناطلسلاو ةطلسلا ةببا نع ًاديعب .ًاعئاق
 . هيبأ نع هثرو لام نم هدري امب ًاعناق

 دبع نب دمحم» نا نوخرؤملا ركذيو
 ةرشع اهتميق ةيده هيلا هجو .ريزولا «هللا

 ْنا هلأسو ةعقر اهعم بتكو رد فالا

 : هيلا اهلمح يذلل لاقو اهلبقي

 ين اهقرفي نا هولسف الاو اهلبق نا

 , قحتسي نمث هباحصا

 نع عنتما ريزولا لوسر هيلع لخد املف
 0 هل لاق املو 6-2 لوبق

1 0 0 1 

 : . ماقرالاب اهيلا راشملا طاقئلا وا لمحل لبق عضوت - 5

 (-. . .-) ناتطرشلا -

 .اهدعب امج اهلبق ام لضتيف ؛ةضرتعم ةملك وا ةلمج الصفتل ناتطرشلا عضوت

 ((« )١ تاتجودزملا ناتلوشلا

 .يقرحلا سابتقالا لوح ناعضوت - ١
 .لوقلا ةلمح لوح ناعضوت 13

 دئاصقلا نيوانع لوخوا ءاهراهظاو اهحيضوتل بتكلا نيوانع لوح ناعضوت 7

 .تاللاقملا وا

 ( . . . .) ناسوقلا

 وت :انلوقك ريسفتلاف ؛ريصقلا ءاعدلاو ريسفتلا تارابع لوح ناعضوي - ١

 :لوقن نا ريصقلا ءاعدلا لاثمو (هب ملكتملا مالكلا يا) لوقملاو لوقلا نيب ناتطقلا

 ملسملا ةفيلخلا لاثم (هنع هللا يضر) رمع ناك

 .هيف كشلا ىلع ةلالد ةنسوا ةملكوا ربخ دعب ماهفتسالا ةراشا لوح ناعضوي- ١"

 [ ]3 نانكرملا ناسوقلا

 .هيف ميوقت لك لوح وا .يفرخلا سابتقالا يف عقت ةدايز لك لوح ناعضوي
 (....) ةيقفالا طقنلا

 ىلا ةرابع نم الدب عضوت امك ؛ىرخا يناعم لمحت يتلا ةلمجلا دعب عضوت - ١

 .أم ءيش نع ثيدحلا قايس يف ءهرخأ

 . لمج وا ةلمج دعب راركتلا مدعو نانهتخالل عيضوتب 0

 .ينرحلا سابتقالا يف اقذح كانه نا ىلع ةلالدلل عضوت *" 

 اسهيلا جاتحي نم ىلع كباحصا يف اهقرف»
 فرغا وبه» :يريطلا هباجا ةاهدرت الو
 2 كلذ دارا اذا ينم

 ممألا خيرات» يربطلا باتك ققح دقل

 يربطلا حيراتب فو رمعملا ,؛كولملاو

 نيقرشتسملا نم ددع ىلوثو :ًالئاه ًاحاجن

 تاغللا ىلا هئم ءازجا ةمحرت وا هتمجرت

 ةيسورلاو ةيسنرفلاو ةيزيلكنالا
 تافغللا نم اهريغو ةيناملالاو ةينابسالاو

 يبرعلا ملاعلا ٍق تارم ةدع رشنو ؛ةيحلا

 اهقيقحت ىلون يتلا ةرشنلا كلت اهلضفا
 . ميهاربا  لضفلا وبا دمحم ذاتسالا

 ليبس يف اينضم ادهج يربطلا لذب دقل

 هتاناعم لوط عمو ٠ .ريبكلا هباتك

 ىف فيلأتلا هتحلاعمو ةيدحلا تاساردلل

 دهجلا قرغتست ىتلا ةبعصلا لئاسملا
 ءودبم اظفتحم لظ .باصعالا قهرتو

 .بلقلا ةييطو رطاخلا ءافصو . سفنلا

 هتذمالت سوفن يف اليمج أرثا كرت دقو
 :لاقف هتذمالت دحا هفصو دقو .هيسفائمو

 1 افيظن .هرهاظ يف ًافيرظ رفعج وبأ ناك

 ادقفتم .هيسلاجملا ةرشعلا نسح ,هئطاب يف

 .هلاوحا عيمج يف ًابذهم ,هباحصا لاوحال

 يف هصخي امو هسبلمو هلكأم يف بدألا ليمج
 ىتح . ةناوخخا عم اطسينم يةسقن لاوحا

 .ةيعادت نبتعلا مهنعاد امير

 م١٠ ةئس يربطلا رفعج وبا يفوت
 ةسبيتق نباو لحلول عم ناكو .ةرجهلل

 يف ًاجاتت برعلا 14 رزغا 0
 2 بد هلت

0. 

 .لداعلا لاا ١

0 



2 1 

 | سس تي ل

 !بظنامو ,تئاوفش يذلا لك مظقلاو ءارحشلا رطس يذلا لك | 55 2٠
 اومسر يذلا لك ..اوروص يذلا لك مع نمو نول نم نفلا حان اه 00

 مفذلا هن يحون انو ..لقبامو مهركذ هلكت يف لف يذلا لك نينمؤملا اهئاقدصاو ةلجملا

 ملكلا هل يقرش] لذسبلا هلاحف_. هيلاعل يقر ل حفسلا نظن | ه5 ل
 مق العلا ناماه خوف امؤلدهش ةلرش دلخلا لادج ف مهسحو ] فلم ا خد

 ا 3 ١
 ةمدتحت مطخألا انلوح نهو ردغ اننوشنل ام رص ران هآاب

 مهد انفاسغا ن ضرعلا ١ ضرالاو مسشلاو ةبرانلاو نكشلا و دحلاف

 مجع هتاباغ نع هنئيو اف ةثددكش يولي يشف انه سلو

 اوملظ ميلكا ؛ياللاب يدنست نأ. افرش انقالشا نتن موقل انا:
 مد نيدفارسلا ربمو قارصلا ويف لدن نم توملا بوكر نغاشلاسو

 ظ 4
 ١ ميازيتم يسنأي يفاشامو مهشنا نودقي بثق متكروب
 مس تخننأ الإ انلادب سش . تبرغالو هيتم كوك ىوه اف
 اوسحتقا اببلاودأ امدنع اورسكو.ميتسمل ضعب ايانللاو اوقاف
 ملللا تداحنأ و ةدرك ترسداف ةفعار لسرفلا ةضخ نفبطأو

 اومربنا اهميححل ميقاس نم ل ا نإابنأ ل ىرسك ءارإ

 0 هنيبرمأرفخوأضيب ان انفناحص» ”هنابرعلب نبا ابا

 و قيما ..رقفلاوذ لرسول هنكحو 9 ومع لوب ملو مكنت ظ
 أ هدذك يذلا سند ١.. ةدلغأ يالا سند انو سوحملا لافحأ ةسخل اف ةدجام ةيبرع لك ىلإ و ديف مآ تتحالاورساي ما تخآلا ىلا غارهم ة دنقلا

 ىلا اللا دقي هباشنأو : ب خعسلا انيق نأ اورد اسنأ ْ .ًاخأ وا ادلو وأ ابا وأ آجوز ةيريصملا ةمألا كراعمل تطغأ.

0 | 2 
 مهدبع دنع اولظب نا ميد يدبع مه قفرلا لا)موانلص نحناه

 جدقانب شعرش ملف اصلا لج انعئازع نئاه اف سلا لط
 د دوببلا دعب نم كرحت ىنح وبمف نع دفقلا انرسك نيذلا نحن:

 هبل رارحألل بردلا اوحيشت نأ مهل له نكرلا ءارو نوقعانلا

 مكحلا للملا نتنأ كاف لحس انندأ مران اب كارش تناو

 محدرت ناحاسلا اه تنفر اذا ارختفم ناحذملا مصنا لع لحس |

 محتلت هروسلا» دنع ثعدلا حئالط اهحملت نبح فتفاو نبعلا لحكو
 5 2 0 ىلا 0 0 0

 ةقيقسشس :

 .ةريخألا
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 لئاسرلا نتاك

 :لامجلاو رحسلا روصب ًائيلم ًاضماغ ملح قرشلا لظي
 ءابدالاو نينانفلا راظنا اهدنع زكرنت ىتلا ةهجلا هنا
 ليكشتلا نونف تنتغا دقلو .روهدلا رم ىلع نيروصملاو
 اوبانج نيذلا ”قوقرصتسملا نوناتفلا همسر ات ءابوووا ىف
 ةايحلا لئاسوو سانلا لاوحا نع هومسر ايف ةصاخ قرشلا
 . ةيالخلا ةعيبطلا رظانمو ةقزالاو قاوسالاو

 ضرعم ندنلب يقارعلا يناقثلا زكرملا يف ىهتنا مايا لبق ٠
 تاحولو اروص نمضت «يضاملا نم حمالم» ناونع تحن
 نمضتو .داور برع وا بناجا ةلاحر اهروص ةردان
 تلخ نورق يف ةيب رعلا ةيعامتجالا روصلا نم تاضو رعم

 نع الضف قاوسالاو ةقزالاو عراوشلاو تويبلاو ءايزألاك
 ملعمو لئاسرلا بتاكك كاذنا تفرع ةيعامتجا تالاح
 كلذ ريغو «بيتاتكلا) ب فرعي ناك اهيف راغضلا ذيمالتلا
 . ةفلتخملا ىعامتجالا طاشتلا هجوا نم

 ايتعاةنياهلا .صاسيرللا هتف تلقا نا: كورسا
 اعيرسولو رورملا يفكيو ملاعلا فحاتم يف ةظوفحم .ةصاخ
 هنمضتي ام ىلع عالطالل رفوللا فحتم ةقورا نم دحاو يف

 نرقلا ين يبرعلا عمتجملا روصت ىلا رئاخذلاو سئافنلا نم

 يف رابك نيناتفل نيرسشعلا نرقلا لئاواو رشع عساتلا
 مسرملا ةرقابع نم اههاوسو سيتامو اوركالود مهتعيلط

 [] . رصاعملا يبوروالا




