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 رفعج وبا ليبن :ريرحتلا ريدم
 لزؤئءعامررر* عاق عم02ءانود: اةلوطتل ظن آن ل نخآ ش1

 ريرحتلا ةرسا نم
 :سفنلا ةيحتل ةّرم صصخت نا روطسلا هذهل قحب لش

 ملاعلا مصاوع يف انيلسارم نم ءادتبا .مهلك ءالمزلا ةيحتل

 هرذ مل مهضعبو ,فتاهلا ىلع عوبسا لك مهاياو يقتلن نيذلا
 ادهج عضي ليمز لكب ءاهتناو :نآلا ىتح ةلجملا رودص ذنم
 ؟عوبسالا مايا ّنم ىلع انعم ايدج

 | دق لوالا اهددع ناكو :«ةيبرعلا ةعيلطلا» ىلع اًرم ناماع
 .تاذلاب ةحرابلا ردص

 تريح ول امك ةيبيرجتلا دادعالا ركذن انلز امو .اًرم ناماع
 |١" ءالمرلا نيب ءاقتلالا طاقن ءرفص ددعلا عيضاوم .سمالاب

 | ليصافتلا ىلع فالتخالا طاقنو .مايألا عم رثكا تسركت يتلا

 انتيف ٠ مايالا عم اضنا اهشماه قاض ينلا ءادالا ةقيرطو

 .ريدك اهحومط نكل ةريغص ةلئاعك لمعش

 .دوعب ىلوالا ريضحتلا تاعاس طيرش وه اهو .اّرم ناماع

 ,هلئادبو .هئانعو ينفلا مسقلا براجت ؛تايادبلا كابترا
 ِق تمهاسن ينلا هتالخدتو ريرحتلا تاليدعتو هتاحارتقاو

 .هريوطت ىلا امود كلذ عم وذرت نيممو نيصر لكش جارخا
 ءىفطت :ةيبرعلا ةعيلطلا» امنيب :نآلا انماما لثام كلذ لك

 ..ىركذلل هديعتسن . ,ةثلاثلا ءيضتل ةيناثلا اهتعمش

 .ةيحتللو

 .دقن وا يأر وا ةركفب ءدبلا ذنم اذعم مهاس نم لكل ةيحتف

 | وا .ةيضق وا عوضوم ىلا انهابتنا تفل نم لكل ةيحت
 .عيجشتلا ليبق نم ولو ادب انعم عضو

 يا نوردقي نيذلا نيينغلاو نيررحملا ءالمزلا لكل ةيحن
 يموي سامت ىلع نحن نيذلا انئالمز لكلو .نولمحي ةمهم
 «لمعلا ريس, بسح ادهتو باصعالا رنوكت ثيح مهعم

 .«ديدحلا لولوملا» دع نم بارتقاو

 ادهج نوطعي نيذلا حيحصتلا مسق يف انئالمزل ةيحت
 يف انئالمزل ةيحت ,نادجولاب رعشتسيو ةدرجملا نيعلاب ىري
 لاقم لك زيهحت اذعم نيعياتملا انئالمز ىلاو .عيزوتلاو ةرادألا

 مسق ف ةحفصو

 املك انبولق تاضينب نورعشيو فتاهلا ىلع انتايلطب
 .اهتاقد تعرسا

 ..ءالؤه لكل ةدحت

 انليمزب غادتبا رّدقنو عن نمل اهمدقن ةبحم تارهزو ..
 لك هقهرن يذلا زيزعلا انليمزب ءاهتنا سيلو :ريرحتلا سيئر
 انئافوو ءاندهج ةراصع هعغم الماح :رد واشملا» تارشعب مود
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 , ءيراقلا يريزع 1

 ةعيلطلا» نم ةئاملا دعب عبارلا ددعلا ,كندي نيب عضن 3
 ءاضقنا ةدعوبسألا ةفاحصلا ةغلب ينعي اذهو . .«ةيبرعلا

 لك دعب .كل لوقن انايسع اذامف .انتلحم رودص ىلع نيلماك نيماع
 ؟؟دانألا هذه

 نا ءانردغلو ءانل تنهرب كنآل .ًاركش :كل لوقن ,َغءادثنا
 ام سكع ىلع ٠ :ةحبار ةنهارم يهو .اهناكم يف تناك كيلع انتنهارم
 عملا دل

 1 تس اما تي ند تنس يشل عن
 ؟ اناطخأ نيدأو انذيصأ نبأ

 ؟ انقفخحأ نيأو انحجن نيأ

 ؟هنع انذح مأ انسفنأل هانمسر يذلا طخلل ءانمأ انك له
 ؟ انأ دتبا ثيح انللظ مأ انمَّدقت له
 اننوص نأ مأ يرورض «ةيبرعلا ةعيلطلا» دوجو لاز ام له

 ؟؟ةبوقثم ةبرق يف خفن
 .؟ناتنسلا 0

 ىلإ كرظن تفلأ نأ دوأ :كمامأ باسحلا فشكي ادبن نأ ليقو
 يناثلا ددعلا يف ءانقريسم نع كيلا ثدخحتا ال نأ تدمعت يننأ
 ناك هنأ عم .ةلجملا رودص ىلع ماع يضم دعب يأ ...نيسمخلاو
 .كل هلوقأ يذلا ريثكلا ءيشلا يدل

 ناك نإ و ىتح .ريصق ماعلاو : :انتيرجت ىلع ماع ىضم دق ناك
 !ايبرع ًاماع

 ام ناف ,بعص قيرط هنآلو .قيرطلا ةيادب يف لازن ام اًنُكو

 يبت ضعبلا ىلع الهس نكي مل لوألا ماعلا ف هنم هانعطق

 لاجملا حسفأ نأ :ةثطاح نوكي دق داهتجا ىف .تيأترأ كلذل

 ,ةيبرعلا ةعيلطلا» همّدقت ام ىلع كسفنب مكحتل ,يمامأ و كمامأ
 .كمامأ يكابتلا وأ يهابتلا ىف عزستأ ال يكلو .كدلا

 ذنم .ءدبعلا ينوكراش ندذلا ءالمزلا ضعم يسع بان دقل

 كيلع اننوجش ضعب حرطو كتهجاوم يف .ةلوجرو ةمهب ةيادبلا

 نكأ ملو .دانهجاو ام لكب ملع ىلع اونوكي مل مهنكلو .هانهجاو ام
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 يننأل :هولاق ام يف لخَدتأ ملو .هيلا اوبهذ ام لك ىف مهعم آقفتم
 .نيرخآلا ءارآ مرتحا نا تملعت يننآلو .ةيطارقميدلاب نمؤأ
 ام نوري ال دق مهنأ امك يئالمز هارب ام ىرأ ال دق يننأ ملعأ يننألو

 ام يف قحلا نع ثحبأ نأ ىلع نإف :قح هارأ ام نا دقتعا امكو .هارأ

 .حوتفم لقعو عساو بلقب نورخآلا هاري

: 
 دوعن «ةيبرعلا ةعيلطلا» رودص ىلع نيماع رورم دعبو ءنآلا

 .كنلا همدقن نا اندلع كقح نم دحن يذلا «باسحلا فشك» ىلا

 ؟اناطخأ نياو انبصأ نيأف
 ةنخاسلا اياضقلا انعبات انْنِإ :لوقن ءرورغ هيف سيل زازتعاب

 نيماعلا لاوط يبرعلا اننطو ىلع تّرم يتلا ةنخاسلا ريغو

 ىلإ نيقابس  انسفنأل ةياعدلاب مقن مل نإو انكو .نيمرصنملا
 ةيموق اياضق ءازإ برعلا ماكحلا نم ضعبلا فقاوم فشك
 عم .انريغل - نآلا ىتح  رفوتت مل ةارجو ةحارصب .,ةيساسا
 يف ةرداصمو عنم نم انتلجملو ءاذع نم انل كلذ هينعب امب انتفرعم
 ىلع طاقنلا نيعضاو .نانبل ةاسأم انعبات .ماكحلا ءالؤه راطقأ

 ةماقإ نم ةينانبللا ضرألا ىلع نآلا يرجي امب اناينتو .فورحلا
 ةيضقلا تناكو .لوألا انددع ذنم ؛ةيفئاطلا تانوتناكلا
 نيذلا دض ريرحتلا ةمظنم ةدايق انرصان .انتيضق ةينيطسلفلا
 اهداقتنا يف ددرتن مل اننكلو ءاهنع اوجرخ نيذلاو اهنويراحي
 يف نيعماطلا دض قارعلا عم انبراح .يرورض دقنلا اندجو امدنع
 يف ةينطولا ةمواقملا بناج ىلا انك :هثضهن ىلع نيرماتملاو هضرأ

 سنوت يف ءارقفلا بناج ىلا انفقو .يفئاطلا لوغلا دضو .نانيل
 يف ةيبيللا ةضراعملا عم انك ءزيخلا نم مهنامرح اودارا نيذلا دض
 انفشك .يفاذقلا ىلا اهتادايق ضعب اوملس نيذلا دضو .اهتنحم
 ريهامجلا ةروث ىلع ءوضلا انطلسو .اشالفلا ربجهت ةرماؤم
 ءىيجمب لب..يريمن ماظن رايهناب انأينتو ..نادوسلا يف ةيبرعلا
 نيماعلا لاوط انكو .انريغ نيريثك لبق :هسفن بهذلا راوس
 .ةيبرعلا راطقالا ةفاك فو ءرصم يف ريهامجلا بناج ىلا نييضاملا

 ّْ ؟انقفخا نيأو ءانحخن له
 .انقفخا اننأ امك ءانحجن معن
 ,ةداج ةلجم رادصا يف نيقابسلا انك اننا ف نمكي لوألا انحاجن
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 .نالعالا الو قوسلا اهمكحي ال ,ةلماجم ريغ :ةئيرج .ةحضاو
 دئاسلا طخلا حبصي ىتح ًاليوط ثيلي نل طخلا اذه نا دقتعنو

 .ينرغلا مالعالا يف
 نم .ًاريبك سيل ناك ناو .ددع باطقتسا يف انحجن اننا امك

 .نيداجلا بابشلا ءابدآلا كلذكو :نيدموقلا باّذكلا
 دحأ  اسهلامك يعّدن ال  ةلداعغم داجيا يف :كلذك انحجنو

 .ةيفاحصلا ةمدخلا رخآلا اهفرطو ,ةيعوضوملاو ةيدجلا اهيفرط
 ..ةدع بناوج يف انقفخا دقف كلذ عمو

 نف يف انقفخا امك .ةياعدلاو :عيزوتلا نف ةفرعم يف انقفخأ

 .ةنورملا بيلاساو ةرداسملا

 ذنم انسفنأل هانمسر يذلا طخلل ءانمأ نوكن نا انلواح دقل
 لعفن نل اننا كدهاعنو .هنع فرحنن مل اننا دقتعنو :ةياددلا
 .كلذ

 ضعب انيرجأف .نيمرصنملا نيماعلا ةريسم نم انملعت امك

 لك عمو .ملعتن انلز امو :نومضملا يفو لكشلا ىلع تالبدعتلا

 .ديدجب يتأن نا لواحن ددع

 ,ةيبرعلا ةعيلطلا» دوجو ةيمهأب انرعش ,احاجن انسمل املكو
 وأ تالجمو .اهرزاؤت تاوضا دوجو ىلا ةجاحلاب انسسحأو

 .اهطخ لمحت دئارج

 .اهملستن عيجشت ةلاسر وا ؛اهعمسن ةبيط ةملك لك عمو
 نيماعلا لاوط اهانشع يتلا ةاناعملا نم ريبك ءزج بوذب
 يف يضملا ىلع ةبالص رثكا تادارإ انسوفن يف عرزنتو ,نييضاملا
 يبرع دغل تامسأاي لاما انيولق يف ومنتو .هانققثش يذلا قيرطلا

 ُ .انمود نم لضفأ
 م

 . ”يراقلا جريزع
 قيرط ةيادب يف انلز ام اننأ رعشن اننإف .نيماع يضم مغر

ا كش الو .ًادودسم سيل هنكلو ,بعص قيرط ...لدوط
 كتفقو ن

 [].كل ًاركشف ..تابوعصلا لك ىلع بلغتن انلعجت انعم

 ريرحتلا سنر

كل آخ
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 ينمألا مازحلا لكشت تقاب تانوتناك ةثالث
 ينويهصلا نايكلل

 جر كيال ةعق رع

 ٠١4 ددغلا  ةيبرغلا ةعيلطلا -

 مدقتلا بزحلاو ..

 «ةيزردلا ةفئاطلا ملع
 !بزحلا ..ملع بئاح ىل

 . 5رايآ ١5485

 ةيجراخلا ريزو دعاسم .يفقروم دراشتير
 بونجو طسوألا قرسششلا نوؤشل يكريمألا
 ..ناغير سيئرلل صاخلا ثوعبملاو ءايسا

 هو مصاوع نيب القنتم رهشلا يلاوح يضقي

 اهرعيتت ىلغ ضقت ةتمهم ناب عانتقالا نه نوددري كلذ

 باوج نم ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم همدقت نا نكمي

 رارقلا ىلع اهتقفاوم نلعت نأب فورعملا هضرع ىلع
 ,دوجولا يف ؛ليئارسا قح» ىمسي امب اهفارتعاو 7
 ينيطسلف  يندرأ دفو يف اهنكراشم ىلع اكريما قفاوتل
 يلختلاب ىضرتو ةيلاحلا اهفقاوم يف رمتست وا .كرتشم
 !!اهجراخ نم رصانعل ينيطسلفلا ليثمتلا نع

 جاتحي ال ءاذهك باوج ىلع لوصحلا نا ةقيقحلا
 ناكمإب ذا ..ةيكريمألا ةيكوكملا ةلوجلا هذه لكل دبأ
 نم دحاو نم هيلع لوصحلا ةيكريمألا ةيجراخلا
 نم وأ نطنشاو يف يرصملا وأ يندرألا نيدريفسلا

 ءاضعأ نم :لوقن ال ىتح .كرويوين يف يزرطلا يدهز
 يروم لبق ةقطنملا اوراز نيذلا يكريمألا سرغنوكلا
 .نامع يف تافرع رساي ديسلا عم اوعمتجاو ةرشابم

 فدهب دادغبل يفروم ةرايزل ةبسنلاب هسفن رمألا
  ةيقارعلا برحلا نم يقارعلا فقوملا ىلع عالطالا
 ملاعلل فورعمو حضاوو نلعم فقوم وهو .ةيناريآلا
 :امهلهاجت دحأ ناكمإب ناع ام نيتدعاق ىلع موقيو هلك

 ةيباجيالا ةباجتسالاو ؛ضرأآلا نع مزاحلا عافدلا
 لبق نم ءاوس ةحورطملا مالسلا تاردابم عيمجل

 ممألا وأ زايحنالا مدع ةكرح وا يمالسالا رمتؤملا
 .,تائيهلا هذه ريغ وا ةدحتملا

 هءاضقو قشمدل يفروم ةرايز نا اعنقم سيل كلذكو
 يف امب تاثحابملاو تاعامتجالاب ةئيلم مايا ةثالث اهيف
 امنإ .تاعاس ثالث ماد دسأ ظفاح عم عامتجا كلذ

 يف ديدح كانه ناك اذا ام ىلع عالطالا درجمل تناك

 5 يسندرألا قافتالا نم يروسلا ماظنلا فقوم

 نآشب كرابم ينسح سيئرلا تاحرتقمو ينيطسافلا
 !ةقطنملا قف ةيوستلا يعاسم كيرحت

 :ةمظنملا داهحإو قارعلا لاغشاب

 اكربمأ ةصرف

 تايالولا نا قالطالا ىلع ريس دعي مل هنا ةقيقحلا
 ةصرفل أراطإ لكك ةقطنملا ف يرجي ام ربتعت ةدحتملا
 اهللطخم نهرف كدهن اهضانتقالا ىعببت لكم ةيسامولمد
 يفو اهحلاصمو اهتنميه ضرف ساسا ىلع موقي يذلا
 ؛ينويهصلا نايكلل يجيتارتسالا نمألا نامض اهتمدقم

 نع ثحبلا يف ةماه ةيلمع ةوطخ يه يفروم ةمهمو
 جضني ام ذيفنت ىلع فارشالاو ططخملا اذه تابيترت
 .تابيدترتلا هذه نم

 ةيكريمألا ةيسامولبدلا ةصرفلا هذهل يطعي ام اما
 نيتوق نا وهف ءدحاو نأ يف اهتيمهأو اهتيصوصخ
 نم [نيتيساسالا نيتوقلا لوقن ال ىتح] نيتيساسا
 امهو .روكذملا يكريمألا ططخملل ةيداعملا ىوقلا

 لقأ ف ناتعوضوم .ةينيطسلفلا ةروثلاو قارعلا
 كرحتلا اذه لثمل لاعفلا يدصتلا ىلع ةردق امهعقاوم
 ٍيفروم ةلوج لثمتو ةدحتملا تايالولا هب موقت يذلا
 ..هنم ايسيئر ايئاج

 دعبأ ىلإ ,لغتست ةيكريمألا ةيسامولبدلا ةصرفلاف
 قدأ لكشب وا  قارعلا لاغشنا رارمتسا :دودحلا
 امك .هبلع يناردالا ناودعلا ةلصاومب هلاغشإ

 ريرحتلا ةمظنم ىلع ةضورفملا داهجالا ةلاح لغتست
 ةيركسعلا اهتقحالمو نانبل نم اهدرط دعب
 ,يبرعلا نطولا اذه ءاجرا ف ةلصاوتملا ةيسايسلاو
 فدهب سيل :قيزمتلاو ةننفلاو قاقشنالا تارماؤميو
 ةيفصتلا ططخمل يدصت ةوقك اهتيلعاف ليطعت
 ىلا اهرج فدهب كلذ نم رثكأ لب ءينودهصلا  يكريمألا

 وا .هنف اهئاوتحاو ططخملا كلذ ذيفنت يعاسم لخاد

 يف اهعضوو اهيدبا نيب نم ةينيطسلفلا ةقرولا عارتنا

 رومألا تايرجم عم مجسنت ىرخا تاهج يديا
 .ةينويهصلا  ةيكربمالا

 ةصرفلا ةعيبطل ةيؤرلا هذه ءوض فو
 ةلوجل ةيسيئرلا ةمهملا نوكت ةيكريمألا ةيسامولبدلا
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 لالخ اهدعب نم زتلوش هريزو ةرايزو .ةقطنملا يف يروم
 نيب رشابملاو يلمعلا طيرلا يه ,يراجلا رايا
 نيبو ةمظنملا داهجإو قارعلا لاغشا ةيرارمتسا
 رطخا ىلع اهذيفنت يراجلا تابيترتلا ذيفنت ةلصاوم
 بونج يشو .ًايلاح ينويهصلا نايكلل دودح ةهبج
 .نانبل

 قايس يف وأ ءقروم ةلوج بلص يف ناك انه نمو
 اذه يف جارفالاب ةيكريمألا رئاودلا عربتت نا ؛اهتمدخ
 دوشحلا لوح ةصاخلا اهتامولعم نع تاذلاب تقولا

 كلذ يف امي :قارعلا دودح ىلع ةديدجلا ةيناريالا
 املع | ةهنجلا ىلا ةيناردا ةيئاينمدك ةحلسا مادقنسا

 ريغ ةئربت نمضتي موغلملا يكريمالا حرطلا اذه نأب
 لثم مدختسا دق هنوك نم يناريالا بناجلل ةرشايم
 ف ناكو ..[برحلا نم ةقباس لحارم يف ةحلسألا هذه
 ةلبلبلا كلت لك قلخ آضيأ يفروم ةرايز بلص
 ريرحتلا ةمظنمب ةطيحملا ةيمالعالاو ةيسايسلا
 يفروم تاحرتقم بيرسن اهفلخ ينلا .يسايسلا اهرارقو
 كلت يف ديدج نم كانه سيل هنأب املع هضورعو
 ديدج كانه سيل هنا امك امامت .ضورعلاو تاحرتقملا
 دعيو أديدج ًايناريا اموجه بقرتي قارعلا نوك ف
 .هلدوشح برضو هتهباجمل ةدعلا

 دق ةمظنملاو قارسعلا ىلع زيكرتلا نا أرس سيلو
 ةيكريمألا يعاسملا يف ةريبك ةيصوصخ بسنكا
 يفو ؛ًاريخا ريرحتلا ةمظنم تحول نا دعب .ةيلاحلا

 .اهل ضرعتت يتلا زازتبالاو قييضتلا يعاسم هجو
 نم ج ورخلل اهماما احوتفم لازي ام يلاضن يموق رايخب
 فلتخم ىلع «ةيووستلا» ةدئاملا بلقو ةمزآلا ةرئاد
 يجيتارتسا فلاحتب لثمتملا رايخلا كلذ ..اهفارطا
 وه كلذ ناكو ..قارعلا نيبو اهنيب يرذدجو يدج
 اهغيلبت ىرج يتلا :ةلاسرلا وأ .يقيقحلا ىنعملا
 دقع مت امدنع :ةينعملا ةيلودلاو ةيبرعلا فارطألل
 ةنجللاو ريرحتلا ةمظنمل ةيزيفنتلا ةنجللا تاعامتجا
 .دادغب يف .«حتف» ةكرحل ةيزكرملا

 ندرألا يف «يكحلا»
 إ نانبل يف «لغشلا»و

 ةمهم نم ىلدلضتل ا يناضوضلا بناجلا اذه لظ يف

 لاغشنالا ةيرارمتسا نم دكاتلاب لثمتملا يفروم

 يسايسلا داهجالا يعاسم ةريتو ديعصتو .يقارعلا
 يلمعلا بناجلا ناك رسرحتلا ةمظنم دض يمالعالاو

 .ةينانبللا ةحاسلا ىلع :كانه يرجي ةمهملا نم
 قفاوتي نا قالطالا ىلع ةقداصملا ليبق نم سيلف

 /ةينوتناكلا» يعاسملا مخز يف ريبكلا ديعصتلا اذه
 يفروم دوجو عم :ةينانبللا ةحاسلا ىلع ةيومدلا
 اهنم ناك يتلا تاكرحتلا كلت .ةقطنملا يف هتاكرحتو
 فقورظلا مغر  توريبل هترايزو قشمد يف هتاءافل

 .ةلتحملا ضرألا ىلع ةرم نم رثكأ هددرتو ةيئانثنسالا

 ناك نانبل بونج يف تابيترنلا عوضوم نا أريس سيلو
 ةيسيئرلا ةلأسملاو :يكريمألا ثوعبملا ةمهم بلص يف
 ةداقو ليمجلاو دسأ عم هتاثداحم لامعأ لودح ىلع

 ةنلاوملا ةينانبللا فحصلا ىتحو .ينودهصلا ودعلا

 تلاق لاثملا ليبس ىلعف .كلذل تقرطت يروسلا ماظنلل

 ضرعم ْيف 1980 /14/17 خيراتب «ريفسلا» ةفيحص

 نامضل يروسلا ماظنلا طغض بابسا نع اهثيدح
 لامكتسا ءوض قو» :هتلاقتسا نع يمارك ةدوع
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 نأل ءيموكح غارفل لاجم ال .اهباحسنال ليئارسا
 نم يميلقالاو ىلودلا ديعهتلا ىلع يرجن تالاصنا
 ءىراوطلا تاوق راشتنال ةغيص يف ثحبلا لجأ
 ريسغ تاضوافم نألو ءيدودحلا طيرشلا يف ةيلودلا
 تالاضتالا ربعو نأشلا اذه ف يرجت فوس ةرشايم
 يفروم يكريمألا ةيجراخلا ريزو دعاسم اهيرجي ينلا
 .«ةدحتملا ممألل ماعلا نبمألا دفومو

 ةيفئاطلا تايشيلبملا مادقإ نا ًاضيأ أرس سيلو
 اهراعش ةكرعهم ضوخو ؛توريب ماحتقا ىلع ةيبهذملاو
 .«نانبل ىلا هلاجرو تافرع ريساي ةدوع عنم» نلعملا
 ةكرعملا هذه نا راهظإ ىلع يروسلا ماظنلا رارصاو

 كلت ضرفيو اهجئاتن ىنبتي هناو هنم زاعيإب تمن
 وه كلذ نا ارس سيل ..نيرخآلا ىلع جئاتنلا
 نمو يقرومل فارظالا هذه هتمدق يذلا :نؤبرعلا»
 رودلا ةسرامم ىلع اهتردقو اهدادعتسال ديكأتك هءارو
 يف اهترطيسل عضخت فوس يتلا قطانملا ف هسفن
 .ياسمل بونج

 تاوقلل» زاعيالا مت :«ناحتمالا» اذه دعب ةرشابمو
 اديص ىلاها زازفتسا ىف اهتمهم تدأ يتلا «ةينانبللا

 هيلع ىوتحا ام لكب احراج ًايومد ارارفتسا اهراوجو
 اهل زاعيالا مث ..اهل ريظن ال تاحايتساو ةيشحو نم
 هادم ذخآي هتلعشا يذلا دقحلا ليتف كرتو باحسنالاب
 لكشت تداك يتلا اديص ةقطنم لوحتتل .لاعتشالا يف
 غيص ددهي .ينطولا شياعتلا يف ىذتحُي آجذومن
 ةباوب ىلا :نانبل لك يف ةيبهذملاو ةيفئاطلا قيزمتلا
 ىلا ةيبهذمو ًايفئاط ينوتناكلا عورشملا ذل ةيومد
 نمألا تامازح ءانب ةيلمع لامكتساو نانبل بودنج
 موقيل .ةلتحملا نيطسلف لامش ةبقاعتملا ةيفئاطلا
 نا دعب ةيدودحلا ةقطنملا يف ءيحيسم» ينمآ طيرش
 اديص يقرشو بورخلا ميلقاو فوشلا ويحيسم رجهي
 عباطلا اذه سيركنتل أيلاح تاضوافملا يرجتو .هيلا

 تاوق فارشا تحت هعضو لالخ نم طيرشلل ينمأآلا
 ,نالوجلا يف امك :ةلصافلاو ةلزاعلا ةيلودلا ءىراوطلا

 ةيداعملا بونجلا ريهامج نيب رشابملا كاكتحالا عنمو
 ينويهصلا نايكلل ةيموقلاو ةينطولا اهترطفب
 لامشلا ىلا موقد و .نايكلا كلذ تاوق نيبو .بصاغلا

 ةكرح هيلع رطيست ناث يفئاط طيرش .طيرشلا كلذ نم
 ةقطنملا نمأ نامض تاراعش تحت موقت يتلا .«لمأ»
 ودعلا تابرض نم ًاليوط اوناع نيذلا يلاهألاو
 عنمب :ةنس ١6 نم رثكأ لاوط هناوعاو ينويهصلا
 ةقطنملا كلت ىلا نيحلسملاو ءءايرغلا» لوخد
 [ةينيطسلفلا ةمواقملا لاجر .اعبظ دوصقملاو]

 ثلاث طيرش موقي ؛طيرشلا كلذ نم لامشلا ىلا مث
 ايبضاخح ىلا فوشلا نم هدم عورشم لازي ام «يزررد»

 ناكو ؛امئاق [نالوجلا ىلا دعب اميف دتميل] ايشارو
 قيسنتلا يرجي نا تاذلاب تقولا اذه يف رظنلل اتفلم
 ماظنلل ةيلاوملا ينانبللا شيجلا ةوق نيب انلع
 تاوقلا باحسنا قطانم تلخد يتلا يروسلا

 يبعشلا شيجلا» نيبو يبرغلا عاقبلا يف ةينويهصلا
 «برح اجر دئارلا ةدايقب طالبنج لامك ديهشلا تاوق-
 اهبلا دهعد هنا ١1986[ /54/75] «ريفسلا» لوقت يتلا

 ,ايشار  رمحألا رهض ثلثم ءافيكب  ةبقعلا زجاوحب
 لوقت امك .رمحألا رهض  ةثيدحملا  ديفرلا ثلثمو
 ىلع تقفاو دق ةيروسس» نا هسفن يراتلا يف «راهنلا»

 ةقطنم ف يكارتشالا يمدقتلا بزحلا تاوق زكرمت

 ..«كورابلا ليج ةمق يفو ايشار
 ةمق ىف تزكرمت يتلا تاوقلا نا :ةظحالملاب ريدجلاو

 يمدقتلا بزحلا  اهبزح ملع عفرت مل كورابلا
 ملع هيناج ىلا تعفر لب .طقف كانه  يكارتشالا
 !ةسمخلا دودحلا اذ ةيزردلا ةفئاطلا

 نوتناكلا ؛ثلاثلا طيرشلا اذه ءارو يتأي مث
 عجعج ريمس تاوق هيلع رطيسنت يذلا :ينوراملا»

 ينويهصلا ودعلاب انلعمو ًارشابم اطابترا ةطبترملا
 .ةينمألاو ةيركسعلا هنزهجأو

 تلمكتسا يتلا تانوتناكلا هذه نا ىقبي ,عبطلاب

 ريثكلل جاتحت لازت ام ,ةيساسألا اهتاموقم نم ريثكلا
 دودحلا مسر يف «شوترلا»و «جاتنوملا» تايلمع نم
 «تايلقألا»رؤب مضه يفو .رخآلاو اهنم لك نيب ةلصافلا

 تايلمعو ىفارغميدلا زرفلا لامكتسا فو اهيف ةمئاقلا

 تايلمع اهلك يهو .اهنيب اميف يناكسلا لادبتسالا
 ةيلحملا «ريرختلا بورح»و نتفلا نم ديزملا ىلا جاتحت
 تارشعو ىلتقلا فالآ نم ديزملا اهتيحض بهذي يتلا
 دوقو مه نيذلا نييداعلا نينطاوملا نم نيدرشملا فالا

 تطمدترا ينلا ةرماؤملا يشو ..اهاناحضو ةرماؤملا هذه

 ىلع يفروم فرشي نآلاو ءرجنسيك تالوجب اهتايادب
 ماظنلا ناكو .اهيلع ةريخألا ةيومدلا تاسمللا عض و

 فالتخا ىلع اهذيفنت يف يسيئرلا «لطبلا» يروسلا
 .اهلحارم

 تايلمعلا زربأ نيب نم نا يف كش كانه سيلو
 ةيلمع :؛«زاجنا» ىلا جاتحت لات ام يتلا ةيؤمدلا
 تاميخم يف ةينيطسلفلا تاعمجنتلا ىلع يداملا ءاضقلا

 ةيلمع يهو .ةولحلا نيع ميخم يف تاذلابو بونجلا
 ةوزغ» لقن تيقوتب آقيثو اطابترا ةطبترم نوكتس
 [1.!! !اديص يلا ؛توريب

 ردب ناندع

 ا/ _ 1948 رايا ٠١84-1 ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 مسافتلاو ..مهستتلا نونا

 ا سس طخ داق ا 0 سدا

 .ةنياهصلا حسنا لوألا طرشلا لك ةموقلا ةدوعٍتم
 روع ووو دم دم يوسم» <  ةددحم ه-  ةلق 777 داتا

 مص ,يناثبللا ىوثحلا يف نويعجرم 17

 ؛يدودحلا طيرشلا ىرق رئاسو ةعيلقلا ةدلب

 فالآ لابقتسال زكارم ىلا ايلاح تلوحت
 ىرقو قطانم نم نيرجهملا نييحيسملا نينطاوملا
 :ةييوخجلا يف يرخا

 نا يداع.يفارع يبا ظحالف نأ عيطتسب ةلوهسبو
 فارسشاب يرجت هذه «ةمظنملا» ريجهتلا تايلمع
 نانبل شيج» و «ةينانبللا تاوقلا» نم رصانع
 ينويهصلا ودعلا تاوق لبق نم ةيامحبو ؛يبونجلا
 ىرخا ىلا ةقطنم نم باحسنالا تايلمع :لصاوت يتلا
 بدبنأ لت ةموكح رارقل أذيفنت ةيلودلا دودحلا هاجتاب

 يف يهتنت ةرتف لالخ ةينانبللا يضارالا نم باحسنالاب
 .لبقملا ناريزح رهش لئاوا

 ىقلت :هذه «ةمظنملا» ةرجهلا تايلمع عبطلاب
 ودعلا ةداق ىدل ربكا آعيجشتو اريدك احايترا

 ناكس ددع ةدايز اهناش نم نا كلذ ..ينويهصلا

 يذلا رمألا .فعضلا نم رثكا ىلا يدودحلا طيرشلا

 يف ينويهصلا نايكلا ططخم حاجن نامض ىلا يدؤي
 يدودحلا طيرشلا لوط ىلع ةلزاع ةينما ةقطنم ةماقا
 عم نواعتلل رطضمو مجسنم يناكس بيكرت ىلا دنتست
 خلاعلا ىلا ديحولا هذقنم هرايتعاب .ينويهصلا ودعلا

 مايق رثا 141/7 ماع لاحلا ناك امك الوزعم تاب نا دعب
 دادح دعس ينويهصلا نايكلا عم لماعتملا دئارلا

 اقالطنا يدودحلا طيرشلا اذهل ىلوالا سسالا عضوب

 .ةعيلقلا ةدلب نم
 ددع نا نع تامولعملا ثدحتت نهارلا تقولا فو

 ىلا لصو دق يدودحلا طيرشلا يف نيدحيسملا ناكسلا

 ةيرثكالا اوتاب مهنا ينعب امم .فلا:ةئاملا نع ديزي ام
 ةلعاف ريغ ةيلقا اوناك نا دعب ةقطنملا هذه يف ةقحاسلا
 . 1910 ماعلا يف ةينانبللا ثادحالا علطم ىتخ

 فوس ةيدودحلا ةقطنملا هذه نا دكؤملا نم تاب دقل

 تاوقلا لبق نم رشايمو مئاد فارشال عضخت
 «يبونجلا نانبل شيج» عم نواعتلاب ةينويهصلا
 مامضنا لالخ نم هتوقو هتيمها دادزَت فوس يذلا

 اديص يف زكرمتت تناك يتلا «ةينانبللا تاوقلا» رصانع
 نا دعب هيلا نيزجو يبرغلا عاقبلاو بورخلا ميلقاو
 .يدودحلا طيرشلا هاجتاب اهقطانم ردافت تأدب

 امدنع امامت ةحضاو تناك ةينويهصلا ةموكحلاو
 لحارم ةفاك زاجنا رارق ريخالا اهعامتجا يف تطبر
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 ارم عاقاب كادح ساروطن ةسمخن
 00 د دغلاو

 ؛نامضلا مهاطعا نمف

 ناريزح لثاوا يف يهتنت نيرهش ةرتف لالخ باحسنالا .

 لوط ىلع ةينما ةقطنم ةماقاب يضقي رخآ رارقب لبقملا
 ,ةيليئارسا» نوقن ةقطنم ربتعت يدودحلا طيرشلا

 .ةينانبللا يضارالا لخاد

 اهنا عم .ةينمالا ةقطنملا هذه لثم دوجو نكلو

 تسيل اهنا الا ينويهصلا نايكلل ةبسنلاب ةيرورض
 تايلمع مايق عنمو هنما نامضل قالطالا ىلع ةيفاك

 اقيرخلا ةيرحتو .ةينيطسلفلا ةمواقملا اهذفنت ةيئادف

 يف نانبلل ينويهصلا وزغلا خيرات ىتح يدودحلا
 0 الاجم عدي ال امب تدكا ١5987: ناريزح

 نم فيفختلا يف ديفي دق ينمألا طيرسشلا اذه لثم

 هنكلو ةينادفلا تاعومجملا ضعي برست تالامتحا

 نم ةيئادفلا تاعومجملا عبمج عنم ىلع رداق ربغ اعطق

 رداق ريغو .اهفادها ىلا لوصولاو برستلا يف حاجنلا
 خيراوصلاب فصقلا تايلمع عنم ىلع ساسالاب
 امك :ةيدودحلا ةقطنملا هذه راطا جراخ نم ةيعفدملاو

 .قداسلاب ةنكمم كلذ ناك

 ةينويهصلا ةموكحلل يسيئرلا طرشلا ناك كلذل

 باحسالا تايلمع ذيفنتل زيريب نوعمش اهسئري يتلا
 تاوق ةدوع عنم نامض وه .ةينانبللا يضارالا نم

 بحسنت يتلا يضارالا ىلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 نأب ةيادبلا ف تيلاط كلذ ىلا لوصولا لحا نمو .اهنم

 يلب ًاينمأ ارجاح ةيلودلا ءىراوطلا تاوق لكشت

 نودودنملا هيلع زكر بلطلا اذهو .يدودحلا طيرشلا

 رثا تأدب يتلا «ةروقانلا» تاضوافم لالخ ةنباهصلا

 .رابأ ١ا/ قافتا ءاغلا

 بعص بلطلا اذه لثم نا احضاو ادب نا دعبو
 نا بيبا لن ةموكح ىلع ناك ءةديدع بابسأل ققحتلا

 ةدوع عنمل ىرخا فارطا لبق نم تانامض نع ثحبت

 نم بونجلا ىلا .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم تاوق

 دض ةمواقم نم ةينانبللا ةمواقملا لوحت عنمو .ةهج

 دض ةمواقم ىلا نانبل يف ةلتحملا ةينويهصلا تاوقلا

 .ىرخا ةهج نم هلخاد يفو ينويهصلا نايكلا
 لت ةموكح تلصح لهو !؟ فارطالا هذه يه نم

 !؟اهليق نم تانامض ىلع بيبأ

 ديدحت الوا يفيني نيلاؤسلا نيذه ىلع ةباجالا ليق

 يتلا يضارالا ىلع رطيست تنتاب يتلا فارطالا

 مايالا لالح ةينويهصلا تاوقلا اهنم تيحسنا

 يضارالا ىلع رطيست نأ ضرتفملا نم يتلاو ةيضاملا

 ع وك م ههتووطس#

 ةرتفلا لالخ تاوقلا هذه اهنه بحسنت فوس يتلا
 هذه ىلع رطيست فارطا ةثالث املاح كانه ايلمع ةلبقملا

 : يهو يضارالا

 ةيزاوملا قطانملا ىلع رطيستو . ؛لمأ. ةكرح
 روص قطانم لمشن يتلاو يدودحلا طيرشلل

 فارطا ىتح بونجلا نم ىطسولا ةقطنملاو ةيطينلاو

 يكارتشالا يمدقتلا بزحلا ايشيليمو . اديص ةنيدم
 ةرطيس قطانم يلت يتلا قطانملا ىلع ايلاح رطيستو
 بورخلا ميلقاو اديص لمشت ينلاو «لمأ» ةكرح
 ةقطنم ىلع رطيست نا حجرملا نم البقتسمو) كورابلاو
 تاوقلا .(اهب طيحت يتلا ىرقلاو اضيا نيزج
 يتلا ةبيتكلا لالخ نم رطيست فوسو ةيروسلا
 عاقبلا ةقطنم ىلع نيهاش ميهاربا طياضلا اهدوقب

 لما نا انريتعا اذا اذهز ةثالثلا فارطالا هذه

 امهطابترا مغر نافرط يكارتشالا يمدقتلا بزحلاو
 ةلمح دوقتو تداق (يروسلا ماظنلا ةسايسب لماكلا

 ىروقلاو ةينيظطسلفلا ريرحتلا ةمظنم دض ءاوعش

 يتلا يهو .اهعم نواعتت وا اهدناست يتلا ةينانبللا
 تمدق اهنا ثادحالا تاروطتو جئاتن نم ودبب امك

 يكل ينويهصلا نايكلا لبق نم ةبولطملا تانامضلا
 يضارالا نم ةعراستملا ةريخألا هياحسنا تادلمع ادبي

 .اهلتحي يتلا

 هفدص نكت مل تامدقملا هذه
 نيِب رشابم قيسنت ةمث ناك اذا امع رظنلا ضغبو

 بونجلا يف ايلاح ةرئادلا ثادحالاب ةينعملا فارطالا
 قطنم نإف .ال مأ ةينيطسلفا١ ريرحتلا ةمظنم دض
 نكت مل ةريخالا تاروطتلا نأب ةعانق ىلا دوقي ثادحالا

 ضرعن نا لواحنلو .ةئيري فدص ضحم قالطالا ىلع
 :ةينمزلا اهتابيترت بسحب تاروطتلا هذه

 تاوقلا» لخاد عجعج ريمس ؛ةضاقتنا» عوقو - ١
 ةينويهصلا تاوقلا باحسنا بقع ةرشابم «ةينانبللا

 ؟نوفنلا د / قفتت نبأ :طالبتحو يرب
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 توريب لخاد ينمالا عضولا رتوني نا لدبو . اديص نم

 ينمالا عضولا رتوتي .ضرتفم وه امك بئاتكلا ةدايقو
 .كراعملا :ةينانبللا تاوقلا» دعصنو ادبص ةقطنم يف

 رودص راغيا :ىلوالا :جئاتن ثالث ىلا ىدا يذلا رمالا

 يليلقلا نييحيسملا نم مهتقطنم ءانبا ىلع نييواديصلا
 اهتذفن يتلا ريجهتلا تايلمع ببسب ًايبسن ددعلا
 .اهب تماق ينلا فصقلا تايلمعو «ةينانبللا تاوقلا»

 نييحيسملا نم ةقطنملا لها نيب عزفلا راشتنا :ةيناثلا
 ايه امم .اهيف مهدوجوو مهلبقتسم ىلع قلقلاو
 ,ةثلاثلا .ًايلاح متت يتلا ,ريجهتلا» تايلمعل ءاوجالا
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 ةيملاو ةولحلا ني يف ةينيطسلفلا تاميخملا غيرفت
 ذوفنل ةبرض ربتعا يذلا رمآلا .اهناكس مظعم نم ةيمو
 يف دجاوتت تناك يتلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم
 .تامدخملا هذه

 يمدقنلا برحلاو «لمأ » ةكرح :ةيضافتنا» ثدحت ١"

 نم طالبنج ديلوو يرب هيبن ةدوع رثا يكارتشالا
 ؛ةضافتنالا» هذهل ناترشابملا ناتجيتنلاو .قشمد
 :الوا :اتناك اديص ثادحا عم بيجع تيقوتب ةنمازتملا
 يسايسلاو يركسعلا ينيطسلفلا دوجولا برض
 يف تاميخملا لخاد هرصحو ةيبرغلا توريد يف يمانتملا

 يف هتيفصتل اديهمت ةنجاربلا جربو اليتاشو اربص
 .ةقحال ةلحرم

 يموقلا هداجتالا تاز تائفلاو ىوقلا برض .ايناث

 ةمظنم عم ةنواعتملاو ةيفئاطلا تابيكرتلل يداعملا

 .لقالا ىلع اهعم ةفطاعتملا وا ريرحتلا
 نامزياو رزيع ةدوع بقع ينويهصلا ودعلا نلغي-
 ةلماشلا هياحسنا ةطخ ءدب نع ةرهاقلا ىلا هترايز نم
 عم .نانبل لخاد اهلتخي يتلا يضارالا نم لحارم ىلع
 يركسع دوجو يا ًاقلطم معدي نل هنأب هنالعا

 .يدودحلا طيرشلا راطا جراخ ؛ءيحيسم»

 يف ترشن ةيفاحص تامولعم نالعالا اذه قفار دقل
 ةيناطيربلاو ةيسنرفلا مالعالا لئاسو نم ددع

 .«دودحلا ىماح» هدحو سبيل :دحل ديمعلا

 تاوقلا نم اطامض تمض تاعامتجا نع .ةيكريمالاو'
 نانبل بونج يف «لمأ» ةكرح نع نيلثممو ةينويهصلا
 فوس يتلا قطانملا يف ينمالا ععضولا ثحب لجا نم

 ةبزكرملا ةطقنلا تناكو .ةينويهصلا تاوقلا اهيلخت

 تاعامتجالا هذه لالخ تاثحابملا اهلوح تراد ينلا

 :نيقش تاذ

 نم ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم تاوق ةدوع عنم
 لخاد ىلا ةينانبللا ةمواقملا طاشن دادتما عنمو :ةهج

 ينويهصلا نايكلا لخاد ىلا وا يدودحلا طيريشلا

 .تاذلاب

 اذهب تانامض ىلع اولصح ودعلا طابض نا لاقيو

 ةنياهصلا نيلوؤسملا نم ددع نلعأ اهرثا ىلع :نأشلا
 اهالوتت نا بجي نانبل بونج يف نمالا ةيلوؤسم نأب
 .ةقطنملا هذه يف ةيسيئرلا ةوقلا اهرابتعاب «لمأ» ةكرح

 زكرم ميلست يف ةينويهصلا ودعلا تاوق مايق نا امك
 يمدقتلا بزحلا ايشيليمل كورابلا يف ماهلا رادارلا
 فرط يا رذحي هنا هيف نلعا يذلا تقولا يف يكارتشالا
 ىلع ًارشؤم ربتعا .عقوملا اذه هاجتاب مدقتلا نم رخا
 .نيفرطلا نيب قيسنت دوجو
 يف ةدجاوتملا «ةينانبللا تاوقلا» ىواهتن ةأجف  ؛
 بزحلا اشيليم حجنتو بورخلا ميلقاو اديص ينقطنم
 نيتقطنملا نيتاه ىلع ةرطيسلاب يكارتشالا يمدقتلا
 نيتقطنملا نيتاه ناكس ماما توريب ىلا قيرطلا عطقو

 تايلمعل ةيادب يواهتلا اذه ناكو .نييحيسملا نم
 رمالا .يدودحلا طيرششلا هاجتاب ةمظنملا ريجهتلا

 هذه نع تلخت دق :ةينانبللا تاوقلا» نآب دكؤي يذلا

 ةيروص كراعم يف اهيلع رطيست تناك يتلا قطانملا
 .ةنلعم ريغ تاقافتال اذيفنت
 ىلع اينما فارشالا تايلمع «؛لمأ» ةكرح «ملستت» 6
 تاوقلا اهنم تبحسنا يتلا ىرخالا قطانملا

 .,ىطسولا ةقطنملاو روصو ةيطبنلا يف ةينويهصلا
 اهذوفن تحت ةيبونج ةينما ةقطنم كلذب ةلكشم
 ادع ام يدودحلا طيرشلا لوط ىلع دتمت اهفارشابو

 بيجع نمازتم عاقياب تمت تاروطتلا هذه لك
 درجم نوكي نا نكمي ال رمالا نأب دكؤي امم ءبيرغو
 رمآلا امناو :ةسايسلا يف ّمكلا اذهب فدص الف .ةفدص
 . حلاصملاو كيتكتلاو تاباسحلل امتح عجار
 :يلي ام يه تاروطتلا هذهل ةيعوضوملا ةجيتنلاو

 عم دودخحلا لوط ىلع ينما طيرش سيركت :الوأ
 «يبونجلا نانبل شيج» فارشاب ينويهصلا نايكلا
 نوفنل عضخيو , دحل ناوطنا ديمعلا هدوقي يذلا

 .يشابملا ريغو رشابملا ينويهصلا ودعلا
 ىلا دنتست «لمأ» ةكرحل ذوفن ةقطنم سيركت :ايناث

 ةيطبنلا يتنيدم اهدامعو يبهذمو يفئاط سناجن
 .روصو

 يمدقتلا بزحلل ذوفن ةقطنم سيركت :اثلاث

 عم اديص ىتح لصتو فوشلا نم دتمت يكارتشالا
 .اييصاحو نيزج قطانم البقتسم مضت نا لامتحا

 نم ديدعلا يف ةرحانتم هذه ةثالثلا نوفنلا قطانمو
 يه ةيساسا ةطقن ىلع ةقفتم اهنكلو لئاسملاو اياضقلا
 ىلعو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم تاوق ةدوع عنم

 بصت ةرهاظ ىلا ةينانبللا ةينطولا ةمواقملا لوحت عنم
 يد ؤبهصلا نابكلا دض حلسملا حافكلا ديعصت راطا يف

 يلمعلا ميسقتلل ةيادب وه نآلا ىتح ىرج ام له
 مساقت درحم هنا ما !؟يفئاطلا عيزوتلا بسح ناندلل

 يروسلا ماظنلاو ينويهصلا نايكلا نيب ذوفن
 !؟ةيفئاط تاوداو ىوق ىلا دانتسالاب

 نيلامتحالا نيب زييمتلا لهسلا نم سيل ةقيقحلا يف
 دودح نأل ارظنو ءامهنيب اميف ريبكلا لخادتلل أرظن
 دملا نم ريثكلل عضخي لازي ام نانبل يف عارصلا داعباو
 يف رئادلا عسوالا عارصلا نع ناحتانلا رزجلاو

 6.لكك ةيبرعلا ةقطنملا

 دعسا ىلع حجام
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 ..العف عقو ميسقتلا

 ١ نلعأ دق و ناك يتلا نينيطتلا ةضبقلا» ةسايس
 ,نيبار قحسا ينويهصلا عافدلا ريزو اهنع
 .نانبل يف اهرامث ىتؤت ودبي ام ىلع تأدب (

 بونجلا يف ةسايسلا كلت تبقعأ يتلا ثادحألا عيمجف
 يف تعقو يتلا ةريخألا ثادحألا نم اهريغو .ينانبللا

 «تاذلاب توريب اهنيب نمو ,ةينانبللا قطانملا نم ددع
 نمثلا عفد ةلحرم يف وه .العف نانبل نا نع فشكت
 .ىرخألا ةيميلقالا تاروطتلا طسو .يلاغلا

 ينويهصلا عافدلا ريزو ةيجيتارتسا نا حيحص
 نايكلا لخاد ةضراعم تيقل دق .نوراش لييرأ قباسلا
 يف نيكراشملا ءارزولا ضعب نا ىتح .ءينويهصلا
 نولمحي نآلا ىتح نولازي ام زيريب نوميش ةموكح
 ةمواقملا عم ةيمادلا تاهجاوملا ةيلوؤسم نوراش

 فلتخي ال نآلا يرجي ام نكل  بونجلا يف ةينطولا
 َمَف نمو ..نوراش هب ماق دق ناك امع رهوجلا يف ًاريثك
 يف ةيجيتارتسلا هذه تحجن دقو .زنيرأ يشوم هفلس
 املثم ,ةيئانبللا فارطألا نيب أددجم برحلا لاعشإ
 ..ةيقرشلا توريب نيب سامتلا طوطخ ةداعإ ف تحجن
 قشمدو توريب ْف عيمجلا فقي اميف ,ةيبرغلا توريبو
 .برحلا هذه ةهجاوم نع نيرجاع

 نايكلا حاجن نا نيبقارملا ضعب ربتعيو
 عم أدب ؛ديدج نم برحلا لاعشإ ف ينويهصلا
 .يضاملا راذآ نم رشع يناثلا يف عجعج ريمس ةضافتنا

 براقع تداعأ ,.ىرخأب وأ ةقيرطب بيبأ لت نا ذإ
 تاوقلا» نم تلعجو .ءارولا ىلا ناخنبل يف ةعاسلا

 تاهجاوملا ةريسأ ةضافتنالا هذه يف «ةينانيللا
 اديص يف لاتتقالا ةدوع ماما لاجملا حسفأ امم ,ةيمادلا
 ىلع ينطولا ناهرلا ناك يذلا تقولا يف .اهيحاوضو

 ةقطنملا كلت يف عمجتي .دحوملا ىفاعملا نانبل ةمايق
 شرباعتلا نم عئارلا لاثملا كلذ يفو ,ةيبونجلا
 .ينطولا

 .اديج اديص فرعي يذلا ينويهصلا نايكلاو

 ميلقاو نِيزَج هاجتا يف ةدتمملا اهتيفارغج فرعيو
 ذنم نهار ءفوشلا دودح ىلع عقاولا بورخلا

 ىلع اهيحاوضو بونجلا ةمصاع نم هتاوق باحسنا
 ريغ مهنا نيبارو ريماشو زيريب نلعأو :لانتقالا عالدنا
 كلت يف عقتس يتلا ةيمادلا ثادحألا» نع نيلوؤسم
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 برعلا ضعب ءاوجألا اهل دهم ةيتويهص ةسايس :«ديدحلا ةضبقلا»

 هتانر وهمجلا نالعأ ريق قبب مل
 سا د لا 0 000

 .ءاهيق ةيلودلا ا تاوق لكك ملا ام قطانملا

 ميلقا يف رخأت امك .اديص يف ثادحألا عوقو رخأتو

 كيو طق ةنيقعلا ةيومدلا ةرودلا نكل .بورخلا

 ايسايسو ايرشب قطانملا كلت ةيفارغج تقزمتو
 ةيميلقالا فورظلا عيمج ترفوت نا دعب .اينطوو
 .نانبل يف يرجي امل ةيقيقح ةلظم لكشت يتلا ةيلودلاو

 ناكملا ثيح نم يفارفغجلا اهدادتما اديصل ناك اذإ و

 ,نييحيسملا نم ىربك ةيبلاغ اهنكست يتلا نيزج وحن
 ةقطنم وحن يفارغجحلا اهدادتما آضبأ نيزجل ناف

 يمدقتلا بزحلا تاوق ةرطيس تحت ةعقاولا فوشلا

 لازت ال يتلا يبرغلا عاقبلا ةقطنم وحنو .يكارتشال
 ,ينطولا شياعتلا يف ةينانبللا اهتيوه ىلع ظفاحت
 نيعوسسألا يف اهنم ةينودهصلا تاوقلا باحسنا ىدح

 يف تلاتت يتلا ةيركسعلا ثادحألا ناف كلذل .نيريخألا

 ةدوعو ؛بورخلا ميلقأو نيزج يف و ءاهيحاوضو اديص
 ا ,ةيدرغلا تورينو ,ةيقرشلا توريب نيب لاتنقالا

 اهل نوكد فوس ذإ .دودحلا كلت دنع فق وتت نا رظتند

 يتلا يبرغلا عاقبلا ةقطنم ىلع ةريطخلا اهتاساكعنا

 تناك ام اذه لهف .«ةيروس ةرصاخ»ب اهتيمست نكمي

 نا مأ ؟«ديدحلا ةضبيقلا» ةيجيتارتسا هنلا يمرت

 ؟ةيروس وحن نانبل ىدعتت اهفادها

 ةلوهسلاب امهيلع ةباجالا نكمي ال نالاؤسلا ناذه
 يف ةقحالتملا ةيكيتاماردلا تاروطتلا طسو ةقلطملا

 .ىرخألا ةيطسوأ قرشلا تاروطتلا طسوو .نانبل

 ةيفارغجلا ةحاسملا نا ,ةقدب هنظحالم نكمي ام نكل

 عاقبلا يف ةينويهصلا تاوقلا اهنم تدحسنا يذلا

 يذلا رمألا .ارثمولبك /ه0١لا يلاوح غلبت يبرغلا

 لثم يف ءايسايسو اينمأو ايركسع اهتيطغت نا ينعي
 ةسمخ نم رثكأ ىلا جاتحي .نانبل اهب رمي يتلا فورظلا
 يكل ؛ةيركسعلا تادعملا ثدحأب نيدوزم يدنج فالآ

 تابابدلاب ةدوزملا تايشيليملا ةهجاوم نم اونكمتي
 ريغ ةوقلا هذه نا رابتعابو .خيراوصلاو عفادملاو
 نايكلا نا ىلا ةفاضالاب ,ينانبللا شيجلا يف ةرفوتم
 ةوق ةيا .هتاوق باحسنا لبق .رذح ينويهصلا

 .اهيلخي يتلا قطانملا نم بارتقالا نم ةيماظن ةيركسع
 نم يئانبل يدنج ةئامنامث عفد ىلا تدمع ةيروس ناف
 نيهاش حيهاربا ديمعلا هدوقب يذلا لوألا ءاوللا

 شيجلا لوخد ذنم يأ ؛ 5 ماع ذنم دوجوملا

 يف ةوقلا هذه عفد ىلا تدمع  عاقبلا ةقطنم ىف يروسلا

 _ !نانبل ضرأ ىلع
 .يبرغلا عاقبلا يف قطانملا ضعب هاجتا 0

 ةعيلطلا»ل ةينانبل ةيركسع رداصم تفشك دقو
 :نيهاش ديمعلا هدوقب يذلا لوألا ءاوللا نا «ةيبرعلا

 عضو يذلا يروسلا شيجلا زرافم نم ةزرفم ربتعي
 نيدوجوملا نيينانيللا نونجلا و طابضلا عيمج ىلع هدب

 هه تفاضاو .عاقبلا لهس يف ةدجاوت قطاتف ٍِق

 نع اوعطقنا دونجلاو طابضلا ءالؤه ناد :اهسفن

 د ١9:15 ماع ذنم ةزريلا يف ةيركسعلا مهتدابق

 ةداق يدبيأ ىلع اينطو نوفقثتيو ايركسع نوبردتي
 رؤدي لاتنقا يا لعجيس يذلا رمآلا :يروسلا شيجلا
 شيجلا ىلع بلس سكعني .يبرغلا عاقبلا ةقطنم يف
 ةهجاوم يف ةيروس لخدي دق امم .هسفن يروسلا
 .«ةففاد

 نم ةيماد تارود عوقو رداصملا هذه دعبتست ملو

 يذلا .يبرغلا عاقبلا ةقطنم يف لاتتقالاو فنعلا

 لبق ةيلحملا تايشيليملا نيب ينويهصلا نايكلا اهعزو
 ,ةتوقوم لبانق اهعيمج اهيف عرزو ءاهنم هتاوق بحس
 .لبجلا يف اهعرز دق ناك يتلا لبانقلا كلت رارغ ىلع
 ةراشالا نم دب الو ..بورخلا ميلقاو ..نيزجو اديصو
 ةلخادتملا ةينانيبللا قطانملا هذه نيب نا ىلاانه

 عقاوملا»ب اهتيمست نكمي عقاوم .ايفارغج
 يذلا كورابلا لبج عقاوملا هذه زربأو .«ةيجيتارتسالا
 يف :هتلتحاو يكارتشالا يمدقتلا بزحلا تاوق تمدقن

 ةيسشويهصلا تاوقلا باحسنا دعب .ةردخألا ةنوآلا

 ايفارغج كورابلا لباقي يذلا احين لبج كلذكو .هنم
 يف ةينويهصلا تاوقلا هتعضو يذلاو .ايجيتارتساو

 رفوتت ىتح ؛ةينانبللا تاوقلا» تايشيليم ةدهع
 دتمت ىتحو ..لاتتقالاو لاتقلل فورظلاو بابسألا

 فئاوطلاو تايشيلبملا نيب ةرئادلا ةريغصلا بورحلا

 ايشار ىلا يلاتلاب و .يبرغلا عاقبلا ةقطنم ىلا ةينانبللا

 ىلا امهنمو ..ةيزردلا ةيبلغألا تاز ايبصاخو

 تادلبلا ىلاو ,ةيحبسملا 3 ةنئيلغألا تاز نوديعحجرم

 ةغيصلا هذهبو .ينانبللا بونجلا يف اهب ةطيحملا
 نايكلل ترفو دق «ديدحلا ةضبقلا» ةيجيتارتسا نوكت
 ءاهنع ثحبد ناك يذلا ةنئمآلا دودحلا يدوبهصلا

 فنعلا ةرئاد بلق يف ةيروسلا تاوقلا تعضوو

 يف اهيلع فنعلا اذه ساكعنا تالامتحاو .يومدلا

 .هفاقيا يلاتلابو هتهجاوم يف اهلشف لاح
 يف نآلا نانبل يف رمت ةيروسلا ةسايسلا نا كش ال
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 نويروسلا نولوؤسملاف .أدج ةساسحو ةجرخ ةلحرم
 نوعيطتسي ال .ةدعاقلا ىلا الوضو مرهلا ةمق ىلعا نم

 ماما اهوقلطأ يتلا دوعولاو تاحيرصتلا نم لصنتلا
 دق لاتتقالا ةحفص نأ نم «ملاغلاو برعلاو نيينانبللا

 اوحمسي نل مهنأ نمو .دبألا ىلا نانبل يف تينوط
 ريراقتلا عيمج اميف .هتيتفتو نانبل ميسقتب
 نا دكؤت ةينانبللا ةيسايسلا طاسوألاو ةيسامولبدلا
 ملو ..ميسقتلا ةلحرم يف ًالعف لخد دق ريغصلا دلبلا
 ةمئاقلا تاليودلا وأ تايروهمجلا نالعإ ىوس قبي
 .اعقاوو ةقيقح ضرألا ىلع

 نا :ةيبرعلا ةيساموليدلا طاسوألا ضعب لوقتو
 فرطتلا عم تاطاوت يتلا ,نانبل يف ةيروسلا ةسايسلا

 ام ىلا نانبل لاصيا نع ةلوؤسملا يه هلاكشا عيمجب
 .نآلا هنم يناغب

 قشمد يف مكحلا لهآ نم نييرقملا ضعب فرتعيو
 قلق ةلحرم نوشيعي نييروسلا نيلوؤسملا رابك نأب
 ضعب نم مغرلا ىلع :نانبل يف يرجي امم سجوتو
 روظنملا ىدملا ىلع اهنوققحي يتلا ةيكيتكتلا حلاصملا
 .ثادحألا هذه نم

 هتايط يف يفخيو .ًادج دقعم فقوملا :عبطلاب

 قباسلا نم نوكي دقو .ةيركسعو ةيسامولبد تاجافم
 ةمث نكل ؛ةفينع ةيميلقا تاهجاوم نع ثيدحلا هناوأل
 برح نع نوسجهي اوأدب أدج نيليلق نييسامولبد
 تامولعملا ىلا هذه مهسجاوه نوزعيو .ةديدج
 نم ربكأ تتاب ةينانيللا ةلأسملا نأب لوقت يتلا ةيرسلا

 بذاجتلا ةئحرم يف نآلا يهو «بيبأ لتو قشمد ةقاط
 تحجن نا دعب اصوصخ .وكسومو نطنشاو نيب
 لالخ نم نانيل ىلا ةدوعلا ىف ةيكريمألا ةمصاعلا
 هذه ناو ..عجعج ةضافتناو ؛نيبار ةيجيتارتسا
 دق هتمرب طسوألا قرشلا ىلا يلاتلاب و نانيل ىلا ةدوعلا
 ال يتلا ةيكيتاماردلا ةأجافملا عون نم برح ىلا جاتحت
 .اهلمحت قشمد يف مكحلا لها عيطتسي

 هذه نع اوثدحت نيذلا مهسفنا نويساموليدلا

 تالاصتا نع ةيرس تامولعم ىلا اوراشا .سجحاوهلا

 ندرألاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا عم قشمد اهيرجت
 يف ةنويل نع منت اضورع اهلالخ ةمدقم .رئازجلاو
 ,نانبل ف فقوملا ةداعتسا فدهب ؛ةيروسلا ةسايسلا

 ىلع تضرع ةيروس نا نويساموليدلا ءالؤه لوقيو
 ةيبرع عدر ةوق ليكشت ىلع أددجم اهنقفاوم ةيدوعسلا
 ةيروس نم 19105 ماع تلكش يتلا ةوقلا رارغ ىلع

 مل يتلاو ءيبونجلا نميلاو نادوسلاو ةيدوعسلاو
 اميف ثالثلا ةيبرعلا لودلا اهنم تبحسنا نا ثبلت
 يذلا قئاعلا نكل .اهدحو ةيروسلا تاوقلا تيقب

 اهسفن نطنشاو يف نمكي :تالاصتالا هذه ضرتعي
 ةكرتشم ةيبورواأ  ةيبرع ةوق ليكشنت ىلا ليمت ينلا
 لئاسملا يف لوخدلل اهيطو ةينانبللا ةمزألا ءاهنا فدهي
 .ىرخألا ةيطسوأ قرشلا

 نآلا نانبل ناف ؛جئاتنلاو تاروطتلا تناك امفيكو
 ةلحرم يف ةيروسلا ةسايسلاو ..حيسقتلا ةلحرم مامأ

 اهتاباسح ةيروس ديعن لهف :ةياغلل ةجرحو ةقيقد
 اهراسم لضاوت مأ :ةيلودلاو ةيميلقالاو ةينانئللا

 ةغيص قفو ديدج نم نانبل بيكرن ةيلمع منت ىتح
 0 .؟ةيبهذملاو ةيفئاطلا «تانوتناكلا»

 شلك زاوف

 . ماندو ىدبسصع نعفتع- 11

 يناروم ديلو- كروي وين

 رسلا يف ساحاجن ىقحي يفروم
 يكريمالا ثوعدملا لوصح دكؤت ةدكريمالا ةرادالا رداصم

 امع برست امو ,هدالب ىلا قروم ةدوع رثا

 قرشلا ىلا يقروم دراشتير ةلحر نا ةيكريمالا
 كلذيب تدعيتساو .«ةيباجنا ةلحر تناك» طسواألا

 .اهلشق وا اهحاجن يف لؤاستلا تالامتحا

 يف نلعا دق ةيجراخلا ةرازو مسإب قطانلا ناكو
 ام ىفنو .«لشفي ملو ؛:حجني مل يفروم نا» قباس تقو
 نا نم نطنشاو ىف ةيسايسلا طاسوالا ضعب هتدكأ
 وه امم رثكا اهتايثيح يف لمحت يفروم ةلحر ةعيبط
 .هنع نلعم

 يفخلا بناجلا اما :ةرايزلل نلعملا بناجلا وه اذه
 ليدعت ناو . ةديج تاحاجن ققح هنا ىلا ريشيف اهنم
 ليلدلا وه امنا :نامعو ةرهاقلا لمشتل زتلوش ةرابز
 دق ةيجراخلا ةرازو ناو ةصاخ .حاجنلا اذه ىلع

 يفروم زارحا ةلاح يف الا متت نل ةرايزلا ناد تنلعا
 .«هتمهم يف ًاسوملم امدقت

 ريسسفت مدع نم ةيكريمالا ةرادالا ترّذح ؛عبطلاب

 قيقحتل ةراشا» اهنا ىلع نامعو ةرهاقلل زتلوش ةرايز

 بونجلا ىلا نيينيطسلفلا ةدوع مدعب يروس دهعت ىلع
 نوكيال دق يذلا لؤافتلا نم» اضيا ترذحو ,ءام حاجن
 ةيأ هعم لمحي نل زنلوش جروج نا» تلاقو ,«هلحم يف
 يعمسلا ىلع رصتقت هنمهم ناو :ةيكريما تاحرتقم

 يف ندرالاو رصمل ربكأ يبرع معد ىلع لوصحلل
  ةيبرع مالس تاضوافم يف ءدبلل امهدوهج

 ,«ةيليئارسا
 نم بناج ىلا تراشا انه ةعلطم ةيسايس رداصم

 ءاوضالا ضعب تقلاو ؛يفروم دراشتير ةمهم ةعيبط
 تلاقو .دسالا ظفاح يروسلا سيئرلا عم هئاقل ىلع
 عضو لوح تزكرت دق تاثداحملا نا» رداصملا هذه

 ةدوع مدع ةيروس نامض ةيناكماو ؛ينانبللا بونجلا
 ةيامحل نانيل بونج ىلا نيينيطسلفلا نيحلسملا
 يروم نا» لوقلا ىلا رداصملا سفن تبهذو ..تاميخملا
 .«ناشلا اذهب يروس دهعت ىلع لصح دق

 :تلاق دقف ةيكريمالا ةيجراخلا ةرازو رداصم اما

 يف كارتشالا وه زتلوش جروج ةرايز ساسا نا»
 ناو :ةنياهصلا ىدل «تسوكولوهلا» ىركذ تالافتحا
 ًاصرح ءاج امنا ,نامعو ةرهاقلا لمشميل ةرايزلا ليدعتن

 نايكلا نيب اهحلاصم ةنّراوم ىلع ةيكريمالا ةرادالا نم
 ًاردصم نكلو .فورظلا هذه لظ يف برعلاو ينويهصلا

 زتلوش نا «ةيبرعلا ةعيلطلا» ل دكا انه آقوثوم
 .يليئارسالا بلطلا سرد زيريب نوميش عم لمكتسيس»
 :ةلجاع تادعاسمك رالود نويدلب ١( ,5) بيبا لت حنمب
 ْق ةلجاع تاحالصا ءارجإب يليئارسسا دهعت عم

 ...« ناصتقالا

 نابكلل ةيروفلا ةدعاسملا لوح تاضوافملا تناكو

 ةلدايتم لئاسر ربع ًأريبك أطوش تعطق دق ينويهصلا
 نا لبق ةيكريمالا ةرادالا فو .زتلوشو زيريب نيب
 ةعلطم ةبكربما رداصم تدكا دقو :نلعلا ىلا بهذت

 ناو .باجتسُيس «يليئارسالا» بلطلا نا اضيا
 تعقوتو .هرارقال سرغنوكلل ابيرق لوحيس عورشملا
 نم زتلوش جروج ةدوع رثا كلذ متي نا رداصملا هذه
 .هتلوح

 ةلوح نم ةيروس تدعبتسا اذامل ءلاؤسلا ىقبيو
 مدعب أدهعت فرومل تطعا يتلا يهو ءزتلوش جروج
 نا لهو .ينانبللا بونجلا ىلا نيينيطسلفلا ةدوع
 ةروصلا نم اهداعبتسا ينعي ةرايزلا نم اهداعبنسا
 ؟سكعلا ما

 نع حاصفالا مدع بلط ةيكريمالا ةرادالا يف لوؤسم
 مدع نأ» :ةحارصي «ةيبرعلا ةعيلطلا» ل لاق همسا
 يف مالسلا ةيلمع نم اهداعبتسا ينعي ال ةيروس ةرايز
 عباتو ءاهرود ةيمها نم ليلقتلا وا ؛طسوالا قرشلا
 ردزو مازتلاو «تقولا قدض هنأ» :كلذ ريربت الواحم

 يف ةنكمم ريغ ةرايزلا لعج ,ددحم جمانريب ةيجراخلا
 ح..رضاحلا تقولا
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 يندرالا نمألاب كلذ لخي ال نا طرش

 تنسي لا وم ا

 /ا ةداحتسا ىوس سيل ينيطسلفلا يندرالا قافتالاو راف ةمق اهيلع ت تعبجا مالسلا 6
 سل هوك دوو د

 1 يوافيزلا دهف نم  نامع

 ذنم اهعون نم ىلوألا ربتعُت ةلوطم ةسلج يف /
 ماع لدق ةيندرالا ةيباينلا ةايحلا فانئتسا

 ةقثلاب يعافرلا ديز ةموكح تزاف .فصنو 2
 ,باون ةتس اهضراع اميف .ابئان (48) اهدبا ثيح
 ..نورخآ باون ةتس ةسلجلا روضح نع باغ امنيب

 (١١؟) ةبارق تماد يتلا ةسلجلا يف ثدحت دقو

 تاعلطتو مومه مهتاملك يف اوسكع .ًامئان )١١( :ةعاس

 اوبلاط ثبح ؛ةيندرالا ةيبعشلا تاعاطقلا عيمج

 نع ماع وفع رادصاو .ةماعلا تايرحلا قالطاب
 تاسايسلا يف رظنلا ةداعاو :نييسايسلا نيلقتعملا

 .ةلودلل ةينمالاو ةيرادالاو ةرميلعتلاو ةيداصتقالا

 ىدل ةزحجتحملا رفسلا تازاوج نم فالآلا ميلستو

 ءادوسلا مئاوقلا لاّرتخاو .اهياحصا ىلا نمالا رئاود

 وأ ؛جراخلل رفسلا نينطاوملا فالآ ىلع رظحت يتلا
 ةفاضالاب :ةماعلا تاسسؤملاو ةلودلا رئاود يف لمعلا

 ,ةيبرغلا ةفضلا يف ةيمنتلل ةلماكتم ةطخ دامتعا ىلا
 نيتفضلا نبب لقنتلا تاءارحا فيفخت ىلع ةوالع

 ةصصخملا روسجلا ردع ةلتحملا ةييرغلاو ةبقرشلا

 .كلذل

 معي ةروربض قع عهتاملك يف باونلا زكر امك

 يبرعغ ةمق رمتؤم دقع ىلع لمعلاو . ,يموقلا نماضتلا

 1 يجلا اوباهاو .هدقع لدحأت لاط نا دعب

 , ةلداعلا هيرح يف قارعلا راوج ىلا ندرالا فوقو

 لحو .مالسلا تاوعد ىلا ةباجتسالا ناريا نيدشانم

 .ةدهوللتلاو ةيعلسلا قرطلاب قارعلا عم اهتافالخ

 ءاهعون نم ىلوالا ربتعن :ةريتولا ةيلاع ةمغن يفو
 ةوؤرتضم .بتان نم رثكا بلاط ؛ةمالا سلجم ثعب ذنم
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 ةلازاو :ةيروسلا  ةيندرالا تاقالعلا نيسحت
 لعافتلاو لصاوتلا ةريسم تضرتعا يتلا بئاوشلا

 بلاط امك ءتاونس عضب ذنم نييبرعلا نيرطقلا نيب
 وا :ةيئزجلا ةيسايسلا لولحلا ضفرب باونلا
 .ةدرفنملا تاضوافملا

 دكا ,مهبلاطمو باونلا تاملك ىلع هدر ضرعم يفو

ا قيضا يف الا ةيفرع ماكحا ال :يعافزلا ديز
 " دودحل

 ةسايس تسيل مالسلا يعاسم نا» :يعافرلا سيئرلا

 عمجا ةسايس يه لب .ةصاخ ةينيطسلف وا ةيندرا
 - يندرالا قافتالا امو ءساف ةمق يف برعلا لك اهيلع
 الا اريبك ازاجنا هريتعنو هب كسسمتن يذلا ينيطسلفلا
 .«يبرعلا عامجالا اذهل ةباجتسا

 نل لاجملا اذه يف انتسايس نا» :يعافرلا لاقو
 ينيطسلف  يندرا دقو ةكراشم فدهتست يهو .ريغتت

 ذيفنتل ةينعملا فارطألا عيمج هرضحت .ينودرمتؤم يف
 الف ةدرفنملا تاضوافملا ةلأسم اما :ةيلودلا تارارقلا
 .«ندرالا ةسايس يف اهل دوجو

 بلاطم مظعمل ٠ ةباجتسالا» ب يعافرلا دعو دقو
 يفو .نيتفضلا يف نينطاوملا نع فيفختلا يف باونلا
 ,دودحلا قيضا يف الا ةيفرعلا ماكحالا ىلا ءوجللا مدع
 ةرشابملا نلعا امك :نيلقتعملا عاضوا ةسارد يفو
 يهو نيتفضلا نيب لاقتنالا تاءارجا رييغت يف ةيروفلا

 اهتذختا دق ةقباسلا تاموكحلا تناك يتلا تاءارجالا
 لبق ةيزنيطسلفلا  ةيندرالا تاثداحملا رابهنا بقع
 .نيماع

 ديعتس هتموكح نا ىلا ءيعافرلا سيئرلا حملاو

 قح نمضي امب» ,رفسلا تازاوج نوناق يف رظنلا
 ىلع لصحي امك .هيلع لوصحلا يف يندرالا نطاوملا
 جهن عم هفالتخا نع كلذب آربعم . «داليملا ةداهش

 ةريبك ةضراعم طسو ترقا يتلاو :ةقباسلا ةموكحلا
 تازاوج رادصتسال يروتسد ريغو أددشتم ًانوناق
 .رفسلا

 سيئرلا دعو دقف :ةماعلا تايرحلل ةيسنلاب اما
 نم أددع دعو دق ناك امك :باونلا سلجم يعافرلا

 هولباق نيذلا .ءابطالاو نيسيدنهملاو نيماحملا ءابقن

 , ايجيردت ةيرحلا قاطن عيسوت يف ةرشابملاب» ارخؤم
 ماما لاجملا حسفي الو .يندرالا نمألاب لخي الامب
 .«ةلوؤسملا ريغ وا ةعورشملا ريغ ةيسايسلا ةسرامملا

 اهدهج لك لذبت فوس هتموكح نا يعافرلا دكا امك
 تاقيقشلا لك عم براقتلاو :يبرعلا نماضتلا ءايحال
 حتف هتموكح مازتعا ىلا كلذم ريشي ناكو .تايبرعلا
 يرسلا راوحلا ادب يتلا ةيروس نم لك عم راوحلا باب
 تالاصتالا أديت نا رظتنُي يتلا ايبيلو ؛لعفلاب اهعم
 نيبو اهنيب ةيسامولبدلا تاقالعلا فانئتساب بيرق اهب
 ماع لبق ندرالا اهعطق يتلا تاقالعلا يهو :ندرالا

 .ةيبيللا ةمصاعلا يف ةيندرالا ةرافسلا قارحا ءارج
 ةيندرا رداصم نم «ةيبرعلا ةعيلطلا» تملع دقو

 أدب دق :ةيروسو ندرالا نيب ءىداهلا راوحلا نا ةعلطم
 ةزهجا ىلا يروسلا سيئرلا زعوا ثيح .هرامث يطعي
 ةسايسلا ىلع اهتاموجه فقول قشمد يف مالعالا
 كلذب هنا :لوقلاب ءارجالا اذه ىلع ابقعم .ةيندرالا

 اهتاذ نع سيعتإ نك يعافرلا ةموعحل هنضرف يطع
 .«لعفلا دودر ىلا ةجاح نودو طوغض ريغب ايبرع

 تالاصتالا نا «ةيبرعلا ةعيلطلا» تملع امك
 ناو «ندرالاو ةيروس نيب ًارخؤم تطشن دق ةيسايسلا
 سيئر وهو .يعافرلا معنملا دبع نايعالا سلجم وضع
 سيئر معو ؛قشمد نم برقم قيدصو .قباس ءارزو
 بيرقت يف ريبك رود هل نوكي نا نكمي يلاحلا ءارزولا
 .البقتسم ةيروسلا  ةيندرالا رظنلا تاهجو

 نا ؛لاجملا اذه يف ةقوثوملا ةيندرالا رداصملا دكؤتو
 تاقالعلا باسح ىلع نوكي نل ةيروس عم براقتلا
 0.قارعلاو ندرالا نيب ةديجلا
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 :نسح دمحم مساح نم دادغب

 نم ةملكلا يف ام لكب ..ةيقيقح ةكرعم اهنا» 71
 نيدقارعلا نييركسعلا دحأ قلع اذكه ..«ناعم هب

 لاتقلا ةهبج يف نهارلا يركسعلا فقوملا ىلع |"
 تايلمع نم يرجي ام نا لوقي نا كلذب داراو ,ناريا عم
 نمض ةيديلقت تايلمع ةباثمب تسيل ةيلاتق عارطصا
 تارشؤم يش امناو :ىرخاو ةكرعم نيب لصفت ةنده

 يف افلس اهتجيتن ددحتو ةمداقلا ةكرعملا حمالم لكشت

 عقاولا ضرفو قيقحت يف نيفرطلا نم يا حاجن ءوض
 ةلهلش ىلا فدهب قارعلاف ..هيساني يذلا

 قاحلاو اهدوشح ةمذرشو ةينارنالا تاراضحتسالا

 اميف ؛بقترملا اهموجهل أيهتت نا لبق اهيف ررضلا ربكا
 تقفار يتلا ءاطخالاو تارغثلا يقالت ىلا ناريا ىعست
 يتلا ةريخآألا ؛:ةزيوحلا روه» ةكرعم يف اهتاراضحتسا
 نش يونت اهنأو ةصاخ .ةحداف رئاسخ اهيف تدبكت
 راوهألا قطانم يف هنم يسيئرلا ءرجلا وا اهموجه

 راركت ىلع ناريا يرغت اهنأ ودبت ينلاو .اهسفن ةيئاملا
 يلمع هنم رثكأ يسفن بيسل اهيف حوجهلا ةلواحم
 دق اهتاوق نا ثيح ؛قطنملاو جئاتنلاب موكحمو
 يقارعلا ربلا ىلا لوصولا ةرم لوألو تعاطتسا
 دادغب نيب طبري يذلا يسيئرلا قيرطلا ديدهتو
 يتظفاحم يهو تاظفاحم نم امهنيب امو ةرصبلاو

 ثارتكا نودو :ناربا نإف كلذل ,ةرامعلاو توكلا

 اهدوجو ريوطت ةيناكماب سفنلا يّنمُت تلاز ام جئاتنلل

 ,ةيناث ةرم كلذ نم تنكمت ول اميف يقارعلا ربلا ْق

 تارشع ثثح ىلع هيلا تعس املاط ؛:حاجن» قيقحتو
 .اهئانبا نم فالآلا

 تاهبج يف ىركسعلا فقوملا حمالم نا ةقيقحلاو
 تايلمع عطاق يف ةصاخو لاعتشالل ةحشرملا لاتقلا

 :يقارعلا يركسعلا هيلا بهذ ام دكؤت ؛ةلجد قرش»
 اهموجه نش يف ةظحللا هذه ىتح ناريا ددرتت امنييف

 موجهلا اذهل دعتسي وهو قارعلا نإف ,.هل ءيهت يذلا

 تسيلو اهلك ناريال ؛ةبيط ريغ تآجافم» ققحي لكشب
 لالخ ةروطتم ةيلاتق تايلمعبو لمعي ؛طقف اهدوشحل
 ةفاك نم ةيناربالا تاوقلا ديرجت ىلع ةرتفلا هذه

 دقو .اهتاراضحتسا ريمدتو تيتشنو ةأدابملا رصانع

 حمالم لكشت لماوع ةدع ىف يقارعلا لعفلا اذه دسجن

 ..ةيقارعلا تاوقلا هيف مكحتت يذلا يركسعلا فقوملا
 :يه حمالملا هذهو

 ةقباسلا كراعملا نابإ ثدح امك قارعلا دامتعإ-١
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 قمعلا يف ماحتقالا تادلمع لالخ نم

 تادادعتسالا ضهجت دادغي
 ديا فج دس هزلسناع با رم

 يناريالا موجهلا ةوق نم ربكألا ءزجلا ضاهجإ ىلع
 نم يأ ,ةرملا هذه ؛ةيديلقتلا» هلئاسوب سيل نكلو
 ةيرانلا ةفاثكلاو ىوجلا هقوفت مادختسا لالخ

 ءوجللا لالخ نم امناو :بسحف هخيراوصو هتيعفدملل
 ةيناريالا تاوقلا قمع يف ةيماحتقا تايلمع ىلا
 تايلمع يف الوأ اذه دسجتو .ءروهلا» يف تاذلابو

 تاوق نم اهيف ام ريمدتو ةيناريالا عضاوملا قارتخال
 ول اميف اأمامت اهيلع ةرطيسلا وا .باحسنالا مث نمو

 يف ًايئاث دسجحت امك .يجيتارتس عقومب عتمتن تناك
 موجهلا تاراضحتسا ريمدتو برض ىلع زيكرتلا
 ةيماحتقا تايلمعب «يسدنهلا دهجلا» كلذ لمشيو
 قارعلا حجن دقو :ةريغصلاب تسيل تاوق اهيف كراشت
 نم ةوق تنكمت امدنع :رهاب لكشب ديعصلا اذه ىلع

 اهتيصن يتلا روسجلا دحا ىلع ةرطيسلا نم هناوق
 كيكفتب الوأ تماقو ءروهلا هايم يف ةيناريالا تاوقلا

 نود ةيقارعلا عقاوملا بوص هتيحسو هنم رتم م
 ىرخا ةيلمع يف نيموي دعي تدواع مث .ركذت ةمواقم يا

 يركسعلا نايبلا اهفضو امك ؛ةمكحم ةطخ» قفو
 عم كايتشا لعب هثم رثتم 560:١ بحسي :يقارعلا

 لاسشفا تلواح قراوزلاب ةلومحم ةيناريا تاوق
 ةوقلا نم رافد تهبوج اهنكلو ةيقارعلا ةيلمعلا

 «ةمكحملا ةطخلا» نمض يعفدملا دانسالا نمو ةمجاهملا

 نم أددع اهءارو كرتتو ةمهم رئاسخ اهب قحلتل
 ةحلاصلا ةدتعالاو تالجعلاو تازيهجتلا

 نيترملو دادغب نويزفلت ضرع دقو ...لامعتسالل
 امهيحس مت نيذللا نييناريالا نيرسجلا نيتيلاتتم
 يذلا «نيلفلا» ةدام نم امهو ,ةدقارعلا عقاوملا بوص

 روه كراعم يف اهومدختسا نا نييناريالل قيس
 فقوملل حمالملا هذه ىلع اسايقو ..ةقباسلا ةزيوحلا
 ًايقارع ًالعف دهشتس ةمداقلا مايالا ناق :يركسعلا
 هتاودا فاعضاو يناريالا موجهلا تيتشتل ادغاصتم
 لاتقلا ةهبج ودبت ثيحب يويعتلاو يسدنهلا هدهجو

 ناك امك ةفصاعلا قبيسي يذلا ءودهلا دديتل «ةلعتشم»

 .يناريا موجه يا لبق ًاقباس دوسي
 ىلع اما ,لاتقلا تاهبج ىف فقوملا ديعص ىلع اذه

 ىلا هضوخ قارعلا ررق يذلا «لماشلا عارصلا» ديعص
 ةعيلطلا» تاعقوت تحص دقف :ءناريا عم فاطملا ةباهن

 برح تداس يتلا ءودهلا ةلاح صوصخب «ةيبرعلا
 يقارع رارق ةباثمب تناك يتلاو .ارخؤم ندملا
 سيئرلا اهنع فشك تارايتعال ةتقؤملا ؛ةئدهتلا»ب
 يبعشلا رمتؤملا ماما هثيدح لالخ نيسح مادص

 يف يضاملا ع ويسالا ةياهن ىهتنا يذلا يناثلا يمالسالا

 ةيبرعلا ةيمالسالا تايصخشلا تائم مضو دادغب
 ف ربتعاو .يناريالا يقارعلا عازنلا ثحبل ةيملاعلاو
 اهترصاحم بجي «ةيغاب ةئف» يناريالا ماظنلا هتاررقم
 ءامدل اهنقحو قارعلا عم مالسلا اهضفرل اهتعطاقمو

 .مالسالا ميلاعتل اههيوشتو نيملسملا
 فقوت نا رمتؤملا يف نيسح مادص سيئرلا نلعأ دقو

 يناريالا قمعلا يف ةبختنم فادها فصق نع قارعلا
 دادغب يف يمالسالا يبعشلا رمتؤملا داقعنال دوعي
 متنا» رمتؤملا ءاضعا ًابطاخم لاقو هل ًامارتخاو

 ةيختنم فادقا فصق ىدافتن ةرتف ذنم انناب نوملعت

 ينعي اذهو ناسين 74 موي يف نحن نآلا نكل .قمعلا يف
 نع نوفقوتم نحنو اموي نيرشع نم رثكا ىضم هنا
 لصح اذامل ..ناريا لخاد ةيختنم فادها برض

 .؟.. اذه

 اذهل امارتحإ اذه لضح» يقارعلا سيئرلا بدجيو
 نيملسملل رمتؤم دقعني املاط انلقو هل ًاريدقتو رمتؤملا

 قافتا نود اندح ولو .دحاو بناج نم انيلعف دادغب يف
 ددع لتق سيل برضلا نم ةياغلا نال برضلا فقون نا
 ناودعلا داعباو رشلا عفد امناو ةياغ سيل اذهف ءربكأ
 لوقبدل بعشلا رسوفقنو نيدنعملا عقاوم فاعضأال

 ..ءابرح ىفك نيدتعملل

 ةقيقحلا هذه نلعي وهو نيسح مادص سيئرلا
 يناريالا قمعلا يف يقارعلا فصقلا فقو ءارو رسلاو
 فصقلا اذه نم قارعلا فدهو ةيجيتارتس ًاضيأ ددح
 :يلي ام قيقحتل ةليسوك هرارمتساو

 ىلع درلا ينعب .«ناودعلا داعباو ريشلا عفد» لوأ

 اهتبقاعمو ةيقارعلا ةيدودحلا ندملل ناريا برض
 .ناودعلا نشو برحلا رارمتسا ىلع اهرارصا ببسب

 برص يأ «نيدتعملا عقاوم فاعضاإ» 55 آايناث

 يبرحلا دوهجملا مدخت يتلا ةيوبيحلا تاشنملا

 ؛برحلا ةلاطا بايساب ناربا دمتو قمعلا ِق يناريالا

 ءىناوملل يداصتقالا راصحلا اهنفض لخديو
 ةفاكو .ةيطفنلا ء:جرخ» ةريزج تاذلابو ةدناردالا

 ..اهميدتو برحلا ليطت يتلا قفارملا
 ىفك نيدتعملل لوقيل بغشلا ريوشت»  اثلاث

 برحلا رامد ةأاطوب نييناريالا سيسحت يأ ,«ًابرح
 قحلتس اهنا ثيح اهتلصاوم يف ماظنلا ىودج مدعو
 اهتاوداو ةيناريالا ةيركسعلا ةلآلاب سيل احداف ًاررض
 رطاخم نم هلمحت امو :ناريا لك وحن دتمتس امناو طقف

 يدؤيام اذهو .ةعقب يا يف يناربا درف لك ىلع

 ماظنلا ىلع مراع يبعش طغض ديلوت يلا ةرورضلاب
 ف نايعلل ةصخاش رهظت هرداوب تأدب برحلا فقول
 بلاطتو ةيناربالا ندملا اهدهشت يتلا تارهاظتلا

 .برحلا فقوو ينيمخ تومب
 مادص سيئرلا هلاق ام ىلع اسيسآتو .قارعلا ..نذإ

 فادهألا فصق ةيجيتارتس نع ىلختي نلو مل نيسح
 سيئرلا نلعا كلذل .يناريالا قمعلا يف ةبختنملا
 ىدملا ىلع رمتسيس فصقلا اذه نا ةحارص يقارعلا
 امارتحا ءاج يذلا فقوتلا اذه دعب ؛ادج بيرقلا
 .اعيمج نياملسملل يا يمالسالا يبعشلا رمتؤملل

 ف ةضراعملا تامظنم ضعب نم سامتلال ةباجتساو
 ماظن ءىواسم حيضوت يف مهرود اوذخآيل» ناريا
 ريغ ةيناودعلا هيرحو ينيمخ ءىواسمو ناريا
 0.«قارعلا دض ةغوسملا
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 ةقننت ةضراعما ازحا ني ينهولا قافوا

 فوشكملا ىلع ةهجاوملا . .نالا

 ا ا ا

 امو ديشمد ةرهاكلا

 دفولا بزح ميعَر نيدلا جارس داؤف ديدهت ناك 7,
 ىلا عمجتلا بزح ةقيحص :يلاهالا» تاكساب ! لف
 نيب ةمدتحملا ةكرعملا يف ىلوألا ةقلطلا .دبألا | 2|

 بزح بيرق اهرامغ ضوخي امبر يتلاو .نيبزحلا
 .لمعلا

 نع يمسر نالعا ةباثمي ةكرعملا هذه تءاج دقو
 رايهنا لقألا ىلع وأ .ةيطارقميدلا نع عافدلا ةنجل ةافو
 أدب يذلاو .رصم يف ةضراعملا بازحا نيب قيسنتلا
 تاونس لالخ رمتساو تاداسلا سيئرلا مكح رخاوأ

 ”كرابم سيئرلا مكح
 ىلع اهريثأت امو .؟ةكرعملا هذه بابسا يه ام

 لالخ تلظ يذلاو .رصم يف يسايسلا لمعلا ةطيرخ
 ولع .,ةضراعملا ةلداعم اهمكحت ةريخألا تاونسلا

 بناج يف ,ةيسايسلا اهتارايتو اهبازحا فالتخا
 ؟رخآ بناج ف ينطولا بزحلاو ةموكحلاو

 ريزو اهردصأ يتلا ةيداصتقالا تارارقلا لثمت
 ءاغلإ اهمهأو ؛ديعسلا ىفطصم.د قباسلا داصتقالا

 رجفت يف رشابملا ببسلا .ةلمع ليوحت نودب داريتسالا
 لصو يذلاو :ةثالثلا ةضراعملا بازحا نيب فالخلا
 امنيب :«دفولا»و «عمجتلا» يبزح نيب ةكرعملا دح ىلا

 «لمعلا» نيب لوبقملا رتوتلا وا فالخلا دح زواجتي مل
 اهمكارت ىدا ةديدع بابسا ىلا ةفاضاو .«عمجتلا»و

 .عمجتلاب دفولا ةقالع روهدن ىلا

 عمجتلاو دولا نيب مادصلا روذج
 ًامعد ةضراعملا بازحا رثكأ «عمجتلا» بزح ناك

 ,يضاملا ماعلا علطم يف ةيناثلا دفولا ةدوعل ديبأتو

 هفقاوم مغر «دفولا» نا ىرت «عمجتلا» ةدايق تناكو
 دقو .ةيطارقميدلا ةبرجتلا معدي نا نكمي ةينيميلا
 دفولا بزحل ةيباجيالا ةروصلا ىلع فقوملا اذه دمتعا
 ًاعافد ةيرصملا بازحالا رثكا ناك ذا ءويلوي ةروث لبق
 .ةيلاربيللا تاسسّؤملاو مدقلا نع

 ,دفولا معد نم عمجتلا فقوم نع رظنلا ضغبو
 ىوقلا ةيرح أدبمو آقستم ءاح معدلا اذه ناف

 ريغ ,ةلقتسملا اهبارحا ليكشت يف ةيسايسلا تارايتلاو
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 حمجتلاو دفولا نيب
 تابلطتم نيب قيفوتلا يف تنشف عينيا . ةدايق نا
 ةيعامتجالا فقاوملا ديدحت نيبو .أدمملا اذه
 ةصاخ اهتهجاوم ةرورضو .دفولا برحل ةيسايسلاو
 تائفلل هزايحناو .نيملسملا ناوخالا عم هقلاحت دعب
 نعرببعتلا ف ئنطولا بؤحلا عب ةينانتو :ةيليقطلا
 .«حاتفنالا ايفام» حلاصم

 نيب ةهبجلا ناعش عفر ىلع صرحلا نوكي امبرو
 نيناوقلا ةهجاوم يف ةضراغملا يوقو بارخا
 ةسرامملا قيمعتب ةبلاطملاو .ةيئانثتسالا

 ذيدتح نم ككهتت شراع ملا :يزتضللا باوتلا سلخ

 بزحو لب ؛عمجتلا» بزح عفد ام وه ؛ةيطارقميدلا
 نم رثكأ مهتكرعم ليجأت ىلا «نييرصانلا»و «لمعلا»
 ..«دقولا» بزح عم ةرم

 تضوق تاسايس نيدلا جارس داؤف دمتعا دقف
 تزهو .مكاحلا بزحلا ةهجاوم يف ةضراعملا كسامت
 ..لاثملا ليبس ىلعو .يرصملا عراشلا يف اهتيقادصم
 نع عافدلا ةنجل رارق ىلع نيدلا جارس جرخ
 يتلا .ةيناملربلا تاباختنالا ةعطاقمب ةيطارقميدلا
 قيقحت دعب الا .يضاملا ماعلا نم رابا / ويام يف تيرجا

 باختنالا ماظن ءاغلا اهزربا بلاطملا نم ةعومجم
 تاباختنالا لوخد ًادرفنم نلعاو .ةيبسنلا مئاوقلاب
 لمعلا .عمجتلا) ةضراعملا بازحا عقد يذلا رمألا
 مغر ,ةعطاقملا ءاهناو تاباختنالا لوخد ىلا .(رارحالا
 .اهيلاطم قيقحت مدع

 ىف تلكشت دق ةيطارقميدلا نع عافدلا ةنجل تناكو
 نم ًاءدب ةضراعملا تارايتو بازحا لك نم ١1487 ةياهن
 ةنحللا هذه تققحو :نييعودشلاب ًاءاهتناو ناوخآلا

 ىوقو بازحا نيب قيسنتلا يف ادودحم احاجن
 لؤاضتلا يف ذخأ اهرودو اهدوجو نا ريغ :ةضراعملا

 - ماع نم رثكأ ذنم تحبصاو .دفولا سيئر فقوم دعب
 تارايت ضعبيو دفولل ىرخا تاسايس لضفيو
 .دوحو الب امسا  ةضراعملا

 ىلا دفولاب عمجتلا مادص روذج دوعت اضيأ
 ,بعشلا سلجم لخا د ريخألا اذهل ةفيعضلا ةضراعملا
 تاباختنالا يف ريوزتلا فلم حتفب هدوعو نع هعجارتو
 هياون ءافتكاو .باختنالا نوناق ليدعتو ؛ةيناملربلا
 طورشلا ةشقانم دنع تيوصتلا نع عانتمالاب

 ريغ هبرهتو .حمقلاب رصم ديوزتل ةفحجملا ةيكريمألا
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 بابلا ..اذهل اوأجل اذا ريخألا راذنالا :نيدلا جارس داؤف

 ىتح ةيمالسالا ةعيرشلا قيبطت ةيضق حرط نم ةرم
 ..ينطولا بزحلاو ةموكحلا بضغ ريثي ال

 بعشلا سلجم لخاد دفولا جتحي مل اذه نم رثكأ
 :.ةضراعملا يىلاو فسوي.د ةعارزلا ريزو مجاه امدنع

 ريزولا ناب .بعشلا سلجم سيئر ريسفت بزحلا لبقو
 يذلا رمآلا .بعشلا سلجم جراخ ةضراعملا دصق

 .ناملربلا يف لثمملا ريغ عمجتلا بزح بضغا
 ةيسايسلا ةحاسلا تدهش دقف سلجملا جراخ اما

 ناك .ةضراعملا ىوقو دفولا نيب ةديدع تاكاكتحا

 ةضراعملا ىلثمم عم نواعتلا دفولا ةدايق ضفر اهرخآ
 لب ,يسايسلا عباطلا تاذ نيماحملا ةباقن تاباختنا يف
 عم اوقسن نييدفو نيحشرمل نيدلا جاربس ةبراحمو
 .ةضراعملا ىوق ضعب

 ! ريخآلا راذنالا ميحجح

 ىلا ةقباسلا تاسايسلاو فقاوملا تدأ اذكه
 ,ةيداصتقالا تارارقلا لوح ريخألا راجفنالل ديهمتلا
 ةضراعملا ةلمح تمعزت دق ؛دفولا» ةفيحص تناكو
 اهتروصو .يضاملا يناثلا نوناك /رياني تارارق دض
 فدهت ةيرصان ةيراسي ةرماؤم راطا يف يتأت اهنا ىلع
 يتلاو .تانيتسلا يف ةقبطملا ةسايسلا ىلا ةدوعلا ىلا
 دومجلاو قالغفنالا ةسايس ةفيحصلا اهيلع قلطت
 اهيف كراشي ةرماؤملا هذه نا ةفيحصلا دكؤتو !!رقفلاو

 مكاحلا ينطولا بزحلا لخاد نويراسيو نويرصان
 بزح نم معدلاو دييأتلا ىقلتو ءبعشلا سلجمو
 ةلمح دفولا ةفدحص تنشو !!نييعوبشلاو عمجتلا

 اهنا تأر يتلا :ةيداصتقالا تارارقلا دض ةفينع
 تارارقلا هذه تروصو ,يرصملا داصتقالا «تبرخ»

 قباسلا داصتقالا ريزول ةيصخش ةيلوؤسم اهنا ىلع
 ريغ يلع نسح لامك ةموكح ناو .بوجحملا تعفر.دو
 تاريبعت ةفيحصلا تمدختسا دقو !اهنع ةلوؤسم

 ةسرامملا ديلاقت نع دعبلا لك ةديعب ًأظافلاو

 .ةيطارقميدلا
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 رذحو مئادلا هبش هتمص نع نيدلا جارس جرخو
 هضفر ببسب ذدفولا ةمجاهم نم :عمجتلا» برح
 ةديحولا ةفيحصلا نا» :لاقو .,ةيداصتقالا تارارقلل

 ةديرج يه دفولا مجاهتو ريزولا ترصان ينلا
 نا وهو هببس فورعمو ..ادج بيرغ رمأ ..«يلاهألا»
 وهو مهيزح هيلا وعدي امو قفتت ريزولا ةسايس
 تاكساب دفولا سيئر رذناو .«قالغنالا ةسايس
 ضعب ةمجاهم ىلا لقتناو !!دبألا ىلا «يلاهألا» ةفيحص
 ةموكحلا باون رذحف ,ينطولا بزحلا لخاد تارايخلا

 ربتعا انأ» لاقو ,عاطقالاو ةيعجرلا ىلع موجهلا نم
 حتفتسف بابلا اذه ىلا اوأجل اذاو ًاريخأ اراذنإ اذه
 !!«منهج باوبا مهيلع

 وا نيدلا جارس تاءاعدا نع رظنلا ضغيو

 ويلوي ةروث لوح هددرت امو .دفولا ةفيحص
 نييرصانلاو عمجتلا ىلع ةمجهلا هذه ناف .اهنازاجناو
 ةيسايسلا ةحاسلا اهدهشت يتلا تاروطتلاب طبترن
 يتلا ةكرعملا جئاتنب طبترتو .رصم ف ةيعامتجالاو
 ةكرعم تناك يتلاو .ةيداصتقالا تارارقلا لوح تراد
 «حالم حالسلا حاتفنا» راصنا وأ «حاتفنالا ايفام» نيب
 نيبو «نيدلا ءاهب دمحا ناتسالا بتاكلا ريبعت دح ىلع
 ديشرت وا دودحملا يداصتقالا حالصضالا راصنا
 ..حاتفنالا

 بعل يتلا ةلوجلا هذه ,«حاتفنالا ايفام» تبسك دقل

 جارس روعش ناك انش نم ..دّئاقلا رود ,دفولا» اهبف

 باشراو موجهلا ةلصاومل هعافدناو لب :ةوقلاب نيدلا
 ىمسيام وأ .:كيسسرتلاب» ةلئاقلا تاوصالا لك

 نم تاوضالا هذه رهظت ال ىنح ؛«يجاتنالا حاتفنالاب»

 معديو دفولا سيئر ةقث نم رعي امم لعلو ..ديدج
 هاجتا دوجحو عم تبكاون ةكرعملا هذه نا ؛هراصتنا
 تارارق ءاغلاب بلاطب ينطولا بزحلا لخاد يوق

 حالصالا نيناوق ليدعتو :يناثلا نوناك /رياني
 .كالملا حلاصل نكاسملا راجباو يعارزلا

 برحب ,عمجتلا» ةقالع تناك اذاف لاح يأ ىلعو
 9 : : مييقت لوح رتوتلا ضعي تدهش دق «لمعلا»

 نوناك /ر ياني نيناوق راثآو قياسلا داصتقالا ريرد

 ءاهتنالا ىلع كشوا رتوتلا اذه ناف :ةيديشرتلا يناثلا
 امنيب .رياني نيناوق ءاغلاو داصتقالا ريرو لاعبا دعب
 عستت نا رظتنيو .امئاق دفولاب عمجتلا مادص لاز ال
 ةفيحص ناو ةصاخ ةمداقلا ةليلقلا مايألا يف هترئاد
 لمتحيو ..دفولا موجه ىلع اهدر تلصاو «يلاهألا»
 ةهجاوم يف ؛عمجتلاو لمعلا» يبزح نيب براقن تودح
 تاءارجاو تاروصت نم هحرطي امو ,دفولا» برخ

 .ةيعامتجاو ةيداصتقا
 داعأ دق «عمجنتلاو دف ولأ» ما دم نا لوقلا نكميو

 ىلع ىضقو .ديدج نم ةيسايسلا ةحاسلا بيترتو زرف
 لمعلا وا قيسنتلا ةيناكماب ةقلعتملا ماهوالا نم ريثكلا

 بيكرستلا نا ذا ءراسيلا ىوقو دفولا نيب يوهبجلا
 ,دفولا» بزحل ةيسايسلا تاحورطالاو يعامتجالا
 هاجتالا عم نايحالا بلغأ يف قبطنتو :انايحا برتقت
 نآلا عفدني يذلاو .ينطولا بزحلا لخاد رطيسملا
 ةيعادلا ةيلقالا ىلع ءاضقلل دقولا عم نواعتلاب

 عمجتلا باهرالو .ينطولا بزحلا لخاد ديشردلل
 دح ىلع يكارتشالا قالغنالا ةاعد قا نييدرصانلاو
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 امك :ىدارق مهفرعأ :ءالؤه ؛:نوحصلا ةرقن

 ,تاسلجلا كلت يف .,تاعامج مهفرعا
 امي» ةرماع نوكت يتلا تالفحلاو :تارهسلاو

 ىلع نومحدزي مهدجت .«نيعألا هذلتو سفنألا هيهتشتن
 .ىسعو لعل نيروصملا ةسدعو ناوخلاو نوفوركملا
 ءانبأ ١ عم ةيلدتم مهممه يه امك مههوجو نولدُي
 .«مهبولق ةفلؤملاو ليبسلا

 تاوعدلا كلت ءامسلا يف ةرئاط اهنوطقتلي مهنإ
 :نوحصلا رقن تالفح نع نلعت يتلا رابخألاو

 ةدرزلا» ىلا نوبهذي مهف جرادلا يبرغملا ريبعتلابو
 ,ةديعب تناك ريعبلا مايا ىلع دادغبو .:دادغب ىف ولو
 نودوعي كاذو اذه دعبو ...!ةييرق مويلا يهو فيكف
 2 .اوحفوصو .اودهوش مهنا وهزب نيحشوم .نيئلتمم

 ,وغلي» وا اوقطرهي وأ اوبتكيل .ارطب ضرألا يف اوشمو
 نع وأ «ةفاقثلا» وأ ةسارسلا وأ ةمآلا لاوحأ نع

 نيلماح مهداسجآ وأ مهعاقر ىلا ةيمهولا تارظنلا

 .«ارافسا لمحبي رامحلا لثمك: مهءابعا

 ١4 نم ةسشعلا كلت ناك هدحو .ءيسابعلا دومحم

 ,ةيسنرفلا ةعماجلا يف هتحورطا شقاني ليربا
 ةغفللاو .يبرعلا وحنلا لجأ نم لتاقيو ثدحتيو

 ةلث الإ هلوح سيلو .ةيبرعلا ةفاقثلاو ,ةيبرعلا '
 هل نأش الو ملاعلا عقوم نم ثدحتي وهو .ةدودحم
 ريسوس يد .بلعثو دريملا هلغش :نوحصلا ةرقنب

 دحأ ال برعلا بالطلا نم «هقافر» اميف يكسموشو
 وا مهسفنا يف ةحاحل ؛ءسيراب ىلا اورضح اذامل يردي
 مهيدل تقو الو :مهريغ نم هب ىردا مه ام يف ةجاحل
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 | .هتايح نم ًارطش ّمَلَس دحاو ىلا عامتسالا يف هتعاضال
 لادغي ةسردم ةمسا «عيشن» دوجحو تادثا ِق ؟ انام ْق
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 1 تاقالعلا جارفنا
 اييودلاو اددنل ديبل عم

 طل تل وطت اهيلاشي دنت
 املس : يرجن لهف . .ةديابيفلا ديحتلا ىتح لجؤم بودحلا هظيشي لحب.

 ل يف ةديدجلا ةيندملا ةموكحلا لدكشتب ---

 هللا عفد يل وزجلا روتكدلا ءابطالا بيقن ةسائرب

 يتلا ةينطولا تايصخشلا نم ددع ةيوضعو | :٠
 يركسعلا مكحلا نوكي ؛ةيسايس بازحال يمتنت ال
 اماه اعوطق زواجت دق يريمن رفعج ماظنب حاطا يذلا
 ىوقلا نيبو هنيب تاقالعلا ؛عيبطت» ل هتريسم يف

  ةضافتنالا تداق يتلا ةيباقنلاو ةيسايسلا تامظنملاو
 لخاد ايلاح ةقلتؤم او قباسلا ماظنلا سدض ةيبعشلا
 .ينطولا صالخلا ةهبج

 اموب ١؟ دعي ةديدجلا ةموكحلا ليكشت ناك اذاو

 نآلا ىتح دكأ دق .ةينضملا تامواسملاو تاضوافملا نم

 اوبلقنا نيذلا يركسعلا سلجملا ءاضعا ةنقادصم
 دمتعي يتلا ىوقلا نيب نم اوناك نا دعب يريمن ىلع
 بازحالا عم نواعتلا روسح دمي مهتيغر يف اهيلع

 تالكشملا نم دالبلا ذاقنا ىلغ لمعلا يفو تايباقنلاو

 لبقتسم نإف :قباسلا مكحلا اهفّلخ يتلا ةريطخلا
 زواجت ىلع هتردق ىدمب انوهرم ىقبي ديدجلا مكحلا
 فقو .الوأ :ةيلاتلا ةيسيئرلا ثالثلا تايدحتلا

 دعولا نيفنت .ايناث .دالبلا يبونج يف يومدلا فيزنلا
 طاشنلا ةيرح ماما لاجملا حاسقاو ةيطارقميدلا ةداعاب
 نم ينطولا داصتقالا ناقنا ؛اثلاث .يباقنلاو يسايسلا
 .اهيف طبختي يتلا ةقناخلا تامزألا

 عم ةطبارتم ةثالثلا تايدحتلا هذه نا ةقيقحلاو

 نا نكمي ال اهلح نا ثيحب .ًارشابم اطبارت اهضعب
 ذخات ةدحاو ةيسايس ةطخ ىلا دانتسالاب الا نوكي
 يناعي يتلا تامزالاو تالكشملا عومجم رابتعالا نبعب

 ةجردب تمقافت دق تناك يتلاو .مويلا نادوسلا اهنم
 .قباسلا مكحلا لظ يف ةريبك

 يدحتلا وه ىقبس بونجلا ةلكشم لح يدحت نكلو

 ىلع اباجيا وأ ًابلس رثؤت ةلكشملا هذه نا ثيح .مهألا
 يلخت لالخ نم ةيطارقميدلا) نيرخآلا نييدحتلا
 لالخ نم يداصتقالا عضولاو .مكحلا نع ركسعلا
 .(ةنهارلا ةمزألا زواجت

 قيرط ىلع ىلوالا ةوطخلا نا امامت حضاولا نمف
 ناك يذلاو .روهدتملا يداصتقالا عضولا ناقنا

 رض ةيبعشلا ةضافتنالا ران تلعشا يتلا ةرارشلا
 برح فقو لالخ نم يه :قباسلا يريمن مكح
 ىلا ةفاضالاب هنا كلذ .بونجلا يف ةرئادلا تاباصعلا

 يف ايموي طقاستت يتلا ةريبكلا ةيرشبلا رئاسخلا
 لاجر فوفص يفو مظنملا ينادوسلا شيجلا فوفص
 ءارح نم ءاوسلا ىلع نييبونجلا نييندملاو تاباصعلا

 ينطولا داصتقالا ضرعتي .رئادلا حلسملا عازنلا
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 جيشا 1 دا رفا هيرب قرط هياكل

 ةيلمعو . دالبلا ِق يعامتجالاو يلاملاو يداصتقالا

 ةطبارم تاقفن نع طقف ةجتان تسيل فازنتسالا

 نويلملا يلاوح ىلا لصت يتلاو بونجلا يف شيجلا
 تاقفنلاو فيراصملا نود نم ايموي ينادوس هينج
 نع اضيا ةجتان امناو ,ةعرفتملاو ةفلتخملا ةيركسعلا
 يف دالبلا داصتقا هل ضرعتي يذلا لصاوتملا ريمدتلا

 ىلع ةيبلس راثآ نم كلذ هكرتي ام عم ةرشابم بونجلا
 .ةرشابم ريغ ةروصب لامشلا داصتقا

 يف ةرئادلا تاياصعلا برح نأ نهذلا نع بيغي الو
 طفنلا نع بيقنتلا لامعا فقوت ءارو تناك بونجلا

 ؛ (ريبكو ماه يطقن ضئاف دوجو ىلا ريشن تاريدقتلا)

 نم يلقنوج ةانق ءاشنا لامعا فقوت ءارو تناك امك

 ةجيتن ةرحصتملا يضارالا يرل هايملا ريفوت لجا
 ليهست لجا نمو راطمالا ةردن نع مجانلا فافجلل
 .اضيا بونجلا لاغدا يف تالصاوملاو لاقتنالا تايلمع

 نييداصتقالا نيلاجملا نيذه يف لمعلا فقوت نا
 جارخا ةيناكماب لامآلا ديمحت ىلا ىدا نييويحلا

 رمي يذلا بعصلا يداصتقالا قزاملا نم لكك نادوسلا

 لظ يف ةديحولا هبش صالخلا ةبشخ تاب نأ دعب .هب
 ريبكلا للشلا لظ يف و دالبلا اهب ءونت يتلا نويدلا لقث
 دعب ةيداصتقالا تالاجملا رئاس هنم يناعت يذلا

 .ةيضاملا ةلحرملا لالخ اهلاط يذلا بيرختلا

 اهب رم يتلا ةديدعلا براجتلا ناف ةيناث ةهج نم

 دحت نل بونجلا ةلكشم نا تتيثأ «نآلا ىتح نادوسلا

 حيتت ةيطارقميد ءاوجا لظ يف الإ لحلا 27 اهقيرط
 (ابونجو الامش) ةينادوسلا تائفلاو ىوقلا عيمجل
 راوحلل «ةريدتسم ةلواط» ىلع سولجلا ةصرف
 تاحومط يضرت ةعجان لولح ىلا لوصولل شاقنلاو
 رطخ يأل دالبلا ةدحو ضرعتت نا نود بونجلا ءانبا
 يهتنت ال ةيلها برح ىلا وا لاصفنالا ىلا يدؤي دق

 ةيطارقميدلا قينطت ناف كلذ ىلا ةفاضا .ةلوهسب

 ةينادوسلا ةيسايسلا تائفلاو ىوقلل مكحلا ميلستو
 ةهبج» ل ةيسيئرلا طورشلا دحا لازي امو ناك ةيندملا
 قنرق نوج اهدوقي يتلا «نادوسلا بعش ريرحت

 تاباصعلا برح فاقيا لجا نم بونجلا يف (غناراغ)
 تاضوافملا ةلواط ىلع سولجلاو حالسلا ءاقلاو

 .يسايس لح سسا يف ثحبلل
 يركسعلا سلجملا ةداق أددجح اهكردي قئاقحلا هذه

 تائفلاو ىوقلا عيمج ماما مهتبغر اودكأ دقو .مكاحلا

 لمعلا ةرورض ىلع .مهي تلصتا وا اهب اولصتا يتلا

 ىلع قافتالا ةرورض ىلا اوعد امك :بونجلا ةلكشم لحل

 سولجلل ةمدقمك .ىلوالا ةلحرملا يف رانلا قالطا فقو
 يسايس لح ىلا لصوتلا هاجتاب تاضوافملا ةلواط ىلع

 نيب هعيقوت مت دق ناك يذلا قافتالا ةيضرا ىلع موقي
 ١910/1 ماع بونجلا يف درمتلا ةداقو ينادوسلا مكحلا
 فارشإب ابايا سيدا يف تمت يتلا تاءاقللا رشا
 .دياحم فرطك يساليس اليه روطاربمالا

 ةبيطلا تابغرلا نيب هنا لوقلا نم دب ال نكلو
 اهيديب يتلا اياونلا نيسسح مغرو .عساش نوب عقاولاو

 لوا قيرفلا مهسار ىلعو يركسعلا سلجملا ءاضعا
 «نادوسلا بعش ريرحت ةهبج» نإف .بهذلا راوس
 دراو يف ايلاح تسيل تاباصعلا برح دوقت يتلا

 هذه لثم ناب رت مل ام .راثلا قالطا فقوب لوبقلا
 لحل لماكتم جمانرب دونب نم أدنم تحبصا دق ةوطخلا

 يف ةطلسلا بيكرت ةداعا ساسا ىلع بونجلا ةلكشم
 مهنأب نوكردي نيذلا نويبونجلاف . دالبلا ءاحنا عيمج

 يف ةطلسلا ىلع عارصلا مسح ىلع نيرداق ريغ
 يف ةوقلا عقوم يف مهناب كلذ مغر نورعشي .موطرخلا
 ديدجلا مكحلا عضو نوعيطتسي ثيحب نهارلا تقولا
 طوقس ىلا تدا يتلا تامزألاو قزاملا تاذ ءاوجا يف

 .ةرطخ تارايخ نم كلذ هعبتتسي ام عم :يريمن مكح
 ضرف هاجتاب نولمعي ةوقلابروعشلا اذه نم ًاقالطنإو
 يتاذ مكح ةماقا ةدعاق ىلع موقت يتلا مهطورش
 دالبلا ءاحنا جيتج ْيف يندم مكح ىلا نكي بونجلل

 هبلا لصوتلا متي د قافتا يأل «نئامألا مامص» هرابتعاب

 .بونجلا يف عضولا صوصخب
 بعش ريرحت ةهبج» تضفر ببسلا اذهلو

 سلجملا» اهيلا اههجو ينلا تاوعدلا «نادوسلا

 راوحلاب ءدبلاو رانلا قالطا فقول ءيركسعلا
 ىتح (غناراغ) قئرق نوج اهميعز ضفر امك .يسايسلا
 موطرخلا ىلا روضحلل هيلا تهجو يتلا تاوعدلا نآلا

 نيب كانه ةرئادلا ةيسايسلا تارواشملا يف ةكراشملل

 نم سكعلا ىلعو .:ةيبزحلا تائفلاو ىوقلا فلتخم

 اهنشت يتلا تاباصعلا برح ةهبجلا تعبات دقف كلذ
 نا دعب بونجلا يف ةدجاوتملا شيجلا تادحو دض
 (غناراغ) قنرق نوج ناك يتلا عوبسالا ةرتف تضقنا
 طورشم رانلل قالطا فقود هلوبق اهلالخ نلعا دق

 ناك يذلا تقولا ىف اذه :نييندملا ىلا ةطلسلا ميلستي

 يغشلا ىلا ةطلسنلا لقن.ةلحرم :هللا عقد يب
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 يسميلقالا عضولاب طوبرم لحلا : نادوسلا بونج

 نا :نادوسلا بعش ريرحت ةهبج» ةداق هيف كردي
 ةنهارلا فورظلا لظ يف ليحتسم طرشلا اذه قيقحت
 ايش رمالا عقاو نم ريغي نلو .دالبلا اهب رمت يتلا
 نم رانلا قالطا فقول بهذلا راوس لوا قيرفلا نالعا
 ةداق ةقفاوم قلي مل نالعالا اذه نا امللط دحاو بناج
 ةداق يريمن قبس دقو ,بونجلا يف تاباصعلا برح
 بناج نم رانلا قالظا فقو نالعا ىلا يلاحلا مكحلا
 فقوم يف ريغت يا ىلا كلذ يدؤي نا نود اضيا دحاو

 يقيقح فقو ىلا وا «نادوسلا بعش ريرحت ةهبج»

 ديرت اذام :يلاتلا لاؤسلا حرط ىلا عفدي عقاولا اذه

 برح فاقيال ؛نادوسلا بعش ريرحت ةهبج»
 !؟دالبلا يب ونج يف تاياصعلا

 يتلا طورشلا نا لوقت ةينادوس ةيسايس رداصم
 لجا نم بونجلا يف ةحلسملا ةكرحلا ةدايق اهحرطت
 تلكش يتلا ةديدجلا ةموكحلا معدو رانلا قالطا فقو
 بازحالاو يركسعلا سلجملا» نيب قافتالاب
 رمالا ةقيقح يف يفخت ةيلكش طورش يه .تاباقنلاو
 ىلع نأب ربتعت يتلاو :ةنلعملا ريغ طورشلا ضعب
 .اهذيفنت لجا نم كرحتلا ديدجلا مكحلا

 ةبسن ىلع فالخلا نا رداصملا هذه فيضتو
 بعش ريرحت ةهبج) ةموكحلا يف نييبونجلا ةكراشم
 يرادالا ميسقتلاو .(ثلثلا ةبسنب بلاطت نادوسلا
 ةدوع عم نييندملل مكحلا ميلستو ؛بونجلا ميلاقأل
 ,ةنلعملا طورشلا نم اهردغو .تانكثلا ىلا شيجلا
 لوحت يتلا ةيساسالا تابقعلا ةقيقحلا يف يه تسيل
 راوحلل ةمدقمك رانلا قالطا فقو ىلا لوصولا نود
 .بونحلا ةلكشلمل مئاد يسايس لح سسا ءاسرا هاجتان

 يش ةنلعملا ريغ طورشلا نا ىلا رداصملا هذه ريشتو

 :ةثالث

 ءاغلا قيرط ىلع ينلعو حيرص فقوم ذاختا ١
 يريمن ناك يتلاو ةيمالسالا ةعيرشلا قيبطت نيناوق
 اهيف اميو داليلا ءاحنا عيمج ىف اهب لمعلا نلعا دق

 .بونجلا

 بونجلل ةيئامنا ةطخ قيبطتل يلمع جمانرب عضو - ؟
 رصتقت ةيومنتلا قباسلا ماظنلا ططخ تناك نا دعب
 تاجاحو حلاصم رابتعالا نيعب ذخالا نود لامشلا ىلع
 .دالملا ءاحتا رئاس

 ناتللا ايديلو ايي ويثا نم لك عم تاقالعلا نيسحت - ''

 لاكشا عيمجب «نادوسلا بعش ريرحت ةهبج» نادمت
 .خمعدلا

 ريغو ةنلعملا) طورشلا هذه قيقحت ناف عبطلابو
 ماما لوحت نا :نظلا نكمي امك الهس ارما سيل (ةنلعملا
 قيبطت نيناوق ءاغلاف .ةلهس تسيل تابقع كلذ
 بناج نم ةضراعم ىقلي نا دب ال ةيمالسالا ةعيرشلا
 نيناوقلا هذه هاجتاب اقباس يريمن تعفد يتلا ىوقلا
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 ةكرح اهسأر ىلعو .اهقيبطت دعب هبناج ىلا تفقوو
 نوملسملا ناوخالا ىعسي ايلاحو ..نيملسملا ناوخالا

 يتلا ىوقلا عيمج مضت «ةيمالسا ةهبج» ليكشت ىلا
 رارق يا ةمواقم لجا نم ةعيرشلا قيبطت نيناوق معدت
 ناوخالا دده دقو .نيناوقلا هذهب لمعلا فقول

 يبارتلا نسح روتكدلا مهميعز ناسل ىلع نوملسملا
 لامعتساو حالسلا لمح» ىلا نواجلي فوس مهناب
 يه يتلا نيناوقلا هذه ءافلال هجوت يا عنمل ؛فنعلا
 اذاو .«ءاهنع عجارتلا بجي ال ةماه ةييعش بساكم»

 قيبطت نيناوق ءارو تناك يتلا ىوقلا نأب انفرع
 نا دعب اصوصخ ,ةفيعض وا ةيشماه تسيل ةعيرشلا
 انكردأل ,ةريخالا ثالثلا تاونسلا ةرتف لالخ توقتسا

 يضراعم نيب عارصلا نع مجنت نا نكمي يتلا رطاخملا
 دالبلا رج رطخ اهيف امب كلذو .نيناوقلا هذه يديؤمو
 كلذ هيلا يدؤب دق ام عم ؛ةرمدم ةيلها برح نونا ىلا

 .ايئاهن بونجلا لاصفنا لامتحا نم

 دراوم بلطتي ةيئامنا ةطخل يلمع جمانرب قيبطنو
 ةزوح يف تسيل ةيلام تاناكماو ةيداصتقا رداصمو
 ةقناخلا ةيداصتقالا تامزالا لظ ىف ايلاح نادوسلا
 اهفّلخ يتلا ةريبكلا نويدلا لظ يفو ؛هرصعت يتلا
 فافجلاو طحقلا ةجوم لظ يف كلذكو ,قئاسلا ماظنلا

 راثآلا عمو دالبلا نم ةعساو قطانم ىلع ميخت يتلا

 .قطانملا رئاس ىلع اهكرتت ينلا
 تاقالعلا نيسحت يه عبطلاب دقعلا ةدقع ىقينو

 سلجملا» نا مغرو .ايبويثاو ايبيل نم لك عم
 نع ةيسانم نم رثكا يف ربع دق ديدجلا ,ءيركسعلا
 اهنيب نم) ةرواجملا لودلا عم تاقالعلا نيسحتب هتبغر
 متد نا نكمي ال كلذ نإف :(ةرورضلاب ايبويثاو ايبيل
 نم تناك اذا اصوصخو .طقف تايغرلاو اياونلاب
 حلاصملا اهمكحت لودلا نيب تاقالعلا نأل دحاو بناج

 تايغرلا و ةنسحلا اياونلا اهمكحت الو ؛ىلوألا ةجردلاب
 .ريسن ءزجب الا ةقداصلا

 «يركسعلا سلجملا» تالواحم لازت ال :نآلا ىتحو

 نيبو هنيب اياونلا رابتخال ةلدابنم تالواحم درجم
 نيب ةيسامولبدلا تاقالعلا فانئثتساو .هناريج

 ىلا نيينادوس نيثوعبم رفس دعب ايبيلو نادوسلا
 ىلا ينادوس ثوعبم رفس كلذكو ؛برغلا سلبارط
 تالواحم راطا نع نآلا ىنح جرخت ال ءابابا سيدا
 يف هتيغرو ةينلا نسح ءادبا ديدجلا ينادوسلا مكحلا
 بونج يف تاباصعلا برح ةداق ىلع طغضلل «مهافتلا»
 يف لوخدلاو راذنلا قالطا فقو لجا نم نادوسلا

 .يسايس لح قيبطتل تاضوافم
 نيسحتل ؛يركسعلا سلجملا» تالواحم نا

 عانقا يف حجن اذا ام لاح يف حلفت دق ايبيل عم تاقالعلا
 نأب ,تاذلاب يفاذقلا رمعم ديقعلاو :يبيللا ماظنلا
 يف ةنزاوتم تاقالع ةماقال دادعتسا ىلع نادوسلا

 اذا ام لاح فو .اييببلو رصف نيب رودي يذلا عارصلا

 ةماقاب نادوسلا ف ديدجلا مكحلل ح ومسملا نم ناك

 نيب قفوي نا نكمي فيكف :ةنزاوتملا تاقالعلا هذه لثم
 تاقالعلا» ىلع ظافحلا ىلع هصرح نيبو كلذ

 «رصمي نادوسلا طبيرت يتلا ةصاخلاو .ةيخيراتلا

 يركسعلا سلجملا ملست بقع لوأالا نايبلا يف درو امك)
 .(مكحلل

 نيسحتل ؛يركسعلا سلجملا» تالواحم ناامك

 يساسسا طرشب مدطصت نا ديب ال ايبويشا عم تاقالعلا

 نم دحلا وهو ؛:ضوافت وا شاقن يأل لباق ريغو
 ضعب يف نوزكرمتي نيذلا نييرترالا راوثلا تاطاسن
 رخآ نا مغرو .ةيدودحلا ةينادوسلا قطانملا

 فقوا دق «يركسعلا سلجملا» نأب ديفت تامولعملا
 ىلا ةيئاذغلا تانوعملا ليصوتل ةيكريما ةطخب لمعلا

 ربع (ايريترا اهيف امب) ابابا سيدا ىلع ةدرمتملا قطانملا
 دودحلا نآلا ىتح حضاولا ريغ نم هناف ,نادوسلا

 ةيبلت يف «يركسعلا سلجملا» اهيلا لصي نا نكمي ينلا
 لخدب تاذلاب بلطلا اذه نا كلذ .يبويثالا طرشلل
 نرقلا ةقطنم فلي يذلا عساولا عارصلا قاطن نمض

 هذه يف ةيلودلاو ةيميلقالا تايجيتارتسالاو ,يقيرفالا
 مجحي ريطخو ريبك رارق ذاختا نا ينعي اذهو .ةقطنملا

 مدطصي .نييريترالا راوثلل ةحونمملا تاليهسنتلا فقو
 رودلا بلص نمض لخديو «رمحا طخ» نم رثكأب
 نمف يلاتلابو .ةقطنملا يف نادوسلل يجيتارتسالا

 ىدمي ىتحو  ةردق ىدمب نآلا ذنم نهكتلا بعصلا
 مساح رارق ىلا لوصولا يف ,ءيركسعلا سلجملا»  ةبغر
 ةيلاقتنالا ةلحرملا لالخ ؛تاذلاب ةيضقلا هذه لوح
 .نهارلا تقولا يف نادوسلا اهيرمي يتلا

 ِق «رمحلا طوطخلا» سمي ةيغرلا مدع نأ

 نم ةقطنملا يف ةيلودلاو ةيميلقالا تايجيتارتسالا
 زرب دق .ءبونجلا ةلكشم لحل ايدج هجوتلا لالخ
 عفد يل ورِجلا روتكدلا اهاقلا ينلا ةملكلا يف حوضوب

 ةمهملا نأب لاق يذلا ةديدجلا ةموكحلا سيئر هللا
 ىلا ةطلسلا لقن ىلع لمعلا يه هتموكحل ةيسيئرلا

 روتسد عضو اهرودب ىلوتت فوس يتلاو ةيطارقميدب
 .بونجلا ةلكشمل لح سسا نع ثحبلاو دالبلل مئاد

 !؟كلذ ينعي اذام

 نادوسلا يف يلاحلا عضولا نا ةطاسب لكب ينعي هنا
 ىقبي فوس هناف يلاتلابو .ايلاقتنا نوكي فوس
 نا ىلا كلذو ؛ةيلاقتنالا ةلحرملا فورظب اموكحم
 ناك اذا ام ددحتيو امامت نادوسلا يف ةروصلا حضتت

 دعي ةطلسلا نع العف نوحنتي فوس نويركسعلا
 ليربا / ناسين ١١ يف ةيسيسأتلا ةيعمجلا باختنا
 ما :يطارقميد مكح ةدايق ماما لاجملا نيحساف 7
 نولوحتيو مهدوعو ذيفنت نع نوعجارتي فوس مهنا
 !؟ةردحم ريغ ةرتف لالخ دالبلا مكح ىلا

 يف ةبولطم ةيلاقتنالا ةلحرملا هذه ناف ودبي امكو
 ىلا ةطلسلا لقن ةيلمع نيمات لحا نم سيل نادوسلا
 دادتما اهنأل نكلو ءنهذلا ىلا ردابتي دق امك نييندملا
 يف لكك يبرعلا نطولا اهب رمي يتلا ةيلاقتنالا ةلحرملل
 ىلا هطيحم نم ةحوتفملا تامزألاو بورحلا لظ
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 ةديدجلا ةموكحلا جمانرب
 دمراقلا ٍرادتشماو وبلا دقنلا قوانم تارادتخا نيد

 هت اة. هال تاستط

 ةينطو ةهبج :برغملا
 ؟ادغ.. ةضراعملل م رطحلد

 سة يورو 7 و وصح ع ةدح ا ةنل 0

 عا ةعيلطلا:ب ا طائرلا

 ,ةديدجلا ةيبرغملا ةموكحلا ليكشت دعب
 ةيلاوم بازحا ةثالث فالتئا نم ةنوكملا
 عمتجا ,ةلقتسملا تايصخشلا ضعبو ةطلسلل |

 ىلا عامتسالل 85/4/77 خيراتب باونلا سلجم
 ديسلا لوألا ريزولا هدعأ يذلا يموكحلا جمانربلا

 لبق نم ضوفرملا جمانربلا وهو ينارمعلا ميرك دمحم
 تاوقلل يكارتشالا داحتالاو لالقتسالا يبزح
 ةضراعملا عقوم يف مويلا نافقي نيذللا ,ةيبعشلا
 ىلع صيصنتلا جمانربلا نمضت دقو .ةيسايسلا
 اهينبت ةيلودلا عمزت يتلا ةيساسألا تارايتخالا
 ءاطعإ اهتمدقم فو :ةمداقلا ةلحرملل اهقيبطتو
 :اهسأر ىلع تامامتشالا نم ةلمجل ةيولوألا

 ةيبارتلا هتدحوو برغملا ةدادس معد ةلصاوم )١(

 (1) .تاضوافم عوضوم نوكت نا نكمي ال يتلا
 حالصا زاجناو يرايجالا ميلعتلل لماكلا قيقحتلا
 نيوكتلاب متهيو .ةيلاعفلا يضتقي لماش يميلعت
 بارتلا دادعال ةيلوحت ةيؤر (؟) .ينهملاو ينقتلا
 ةطساوب ةرجهلا ةرهاظ نم دحلا ىلا فدهت ينطولا
 تاسسسؤملا ريفوتو ةيساسالا تازيهجتلا ءاشنا

 ديلا ليغشتو فايرألاو ىرقلا طيشنتب ةليفكلا
 يف ةديدج ةسايس عضو قيرط نعو .اهيف ةلماعلا
 يبيرض حالصا زاجنا (؛) .ريمعتلاو ناكسالا لاجم
 ىلع ةبيرضو لخدلا ىلع بئارض ةفاضاب ديدج
 امب برغملا يف يبيرضلا ماظنلا ديشرتو تاكرشلا
 ةيداصتقالا ةسايسلا ةمدخل ةلاعف ةادا هنم لعجي

 معد (ه) .اهجاهتنا ةموكحلا مزتعت يتلا ةيعامتجالاو
 نا نكمي يذلا طاشنلا عيجشتي صاخلا عاطقلا

 تحت لظي نا بجي ام ةفرعمو عاطقلا اذه هب ضهني
 ريزولا لاق ددصلا اذه يفو .ةلودلل ةرشابملا ةيلوؤسملا
 موقيس يتلا ىلوألا سسألا نيب نم نا» :يبرغملا لوألا
 يموكح زاهج ثادحاب ماعلا عاطقلا حالصا اهيلع

 ةيدقاعت تاقالع ةماقاو ميكحتلاو قيسنتلاو ريكفتلل
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 ةماقر ةنركاو ةياعلا تاسسؤملا ضعبو ةلودلا نيب

 لاجملا يف (5) .رييستلا تارشؤم نينقتو ةرمتسم
 كالتما نينطاوملل حيتت عيراشم يف ءدبلا يحالفلا

 يحالفلا عاطقلا ثيدحتو ةيحالفلا تاراقعلا

 ىخوتملا فدهلاو ضورقلاب دادمالا عم ههيجوتو
 ةيئاذغلا داوملا نم يتاذلا ءافتكالا قيقحت وه اساسا
 (/) .نزاوتم يعارز يراجت نازيم قيقحتل يعسلاو
 نازيملا نيسحت ىلع لمعلاب يلاملا نزاوتلا قيقحت
 لصأ ديدستو ةينازيملا يف زجعلا دسو يراجتلا
 تديازت يتلا (رالود رايلم 7١؟) ةيجراخلا نويدلا
 -مهرد) مهارد ةعيرأ نم رالودلا رعس عافترا ةجيتن
 نم رثكأ ىلا ضورقلا ىلع برغملا لوصح ذنم (ف.ف

 لذبتس يساموليدلا لاجملا ىفو (8) .فعضلا

 يسامولبدلا لمعلا ةيكيمانيد كيرحتل ىربك تادوهجم
 لاجم يف برغملل ةيساسالا تارايتخالاب فيرعتلل
 قيقحتل بوؤدلا لمعلا اهنمو :ةيجراخلا ةسايسلا
 .يبرعلا برغملا راطقا نيب ةدحولا

 ةضيرعلا طوطخلا باضتقالا هجو ىلع هذه
 اهقيبطت ينارمعلا ديسلا ةموكح يونت يتلا ةسايسلل
 ةلاسر يف انل قبس دقو .برغملا يف ةمداقلا ةلحرملل
 يف ةديدجلا ةموكحلا جمانرب نا ىلا انرشا نا ةقباس
 قيقحت لواحت ةمراص ةيفشقت ةطخ نمضتي برغملا
 نم فيفختلاو ةينازيملا ءبع ةهجاومل حاجنلا ضعب
 يف نمكت ةطخلا هذه رطاخم نكل ,يجراخلا نيدلا لوه
 قيبضتو بعشلا نم ةريدك تائف ريقفت نم ديزتس اهنا

 ةردقلا نم ىقبت ام ىلع زاهجالاو ةشيعملا ىوتسم
 ىلع ءانب يتأي هلك اذهو .ةبراغملا ةيبلاغل ةيئارشلا
 ةضراعملا لوقت يذلا يلودلا دقنلا قودنص نم ةيصوت
 ىطسولا تائفلا ىلع روبثلاو ليولاب دعي هجمانرب نا
 نييمسرلا نيلوؤسملا نا ديب ناكسلا نم ةريقفلاو

 يتلا تاحارتقالا هاجت لؤافتلا نم اعون نورهظي
 ديدشتو صاخلا عاطقلا طاشن لاجم عيسوت ىلا فدهت

 نوكي دقق امم ماع عاطقك ىقبتيس ام ىلع ةباقرلا

 اذا ةصاخ ةدحراخلا تارامثتسالا بلج ىلع اعجشم

 ةينوناقلا تاءارجالل عمزملاو لماكلا قيبطتلا مت
 نم ففختو .داريتسالا لهستس ينلا ةديدجلا

 .هنأشي ةدفرصملاو ةمرادالا تاديقعتلا

 ديسلا لوألا ريزولل يموكحلا جمانربلا ناف ,لك ىلع
 ةماعلا حمالملا الا هنم رهظت مل ينارمعلا ميرك دمحم

 فشكلاب ةليفك ءاهدحو .ةمداقلا روهشلا نوكتس اميف

 ناو :هب نرتقتس ينلا ةيلمعلا ريبادتلاو هاوتحم نع

 ,فرصيف .نآلا نم ًارئاع ودبي ةموكحلا هذه ظح ناك

 عامجالا نم ىندألا دحلا ققحت ال اهنا ىلع رظنلا
 ذنم اهقيرط يف فقت ةدع لكاشم كانه .ينطولا

 ةيلخادلا قوسلا تناك .طقف .نيعوبسا ليقف .ةيادبلا

 ًارظن كلذو قيقدلا ةدامل ىلكلا هبش ءافتخالا نم يكتشت

 ةيوصخ ىلع لئافتملا ليوعتلا و .ىفاكلا نيومتلا مدعل

 ةيرورضلا راطمألا .دعب .هفعست مل يحالف مسوم
 ًاعساو آقلق رشن امم هريكاوب يطعيبل ةيفاكلا

 نم نيومتلل ةيلاجعتسا ريبادت ذاحتا ىعدتساو

 .اهتاقتشمو بوبحلا

 ةوعدم ةديدجلا ةموكحلا ْنا ,ئرخا ةرابعب
 ةّحش نم ديدج ماعو ةلماش ةيداصتقا ةمزا ةهجاومل

 يذلا ءارحصلا عازن رارمتسا عم هلك اذهو .راطمالا

 ,ةينطولا ةينازنملا نم ةمخض ةيلام ةقاط فزنتسي

 .ادح هل عضي نا نكمي ام قفألا ف رهظي ال فيزن وهو

 أذفنم جراخلا ىلا ءوجللا لثمد له عضولا اذه ءاَزا

 ؟لولحلا ضعبل ابلجمو
 ديسلا برغملا ةيجراخ ريزو اهب ماق يتلا تالحرلا

 ,ةيقيرفالا مصاوعلا نم ددع ىلا يلالبفلا فيطللا دبع
 ةمصاغلا ىلاو .ةهج نم .ءارحصلا عازنب ةلصتملاو
 ةيداصتقالا تاقالعلا طيشنتب ةلصتملاو ةسسنرفلا
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 اذه يف ةبهاذ :ةيناث ةهج نم ,سيراب عم ةيلاملاو
 يسدرفلا ءارزولا سيئر لولح .؛اضيأ كانهو .هاجتالا
 هريظن عم هتاثحابمو طابرلاب سويباف نارول ديسلا
 تادعاسمو ضورق سامتلا ىلع تبصنا يتلا يبرغملا

 .امسنرف نم ةديدج ةيلام
 نم ةعقاو ةمزا ةموكح ماما نحنف زاجيابو

 نسحؤو ةيرادالا ةءافكلا ادعو :ةمزا ِق ىل وألا اهتاوطخ

 يبرغملا يسايسلا طسولا نإف ؛اهباحصال رفوتملا ةينلا
 جورخلا نا ىرييو .ريثكلا قيقحتب اهل آبنتي ال
 لمجمل ةعجارم بلطتي ةلماشلا ةمزألا نم يقيقحلا
 .تارايتخالا

 يسايس رافنتسا ةلاح ف ةضراعملا

 ناملربلا ىلع ضرع يذلا يموكحلا جمانربلا نكي مل
 ,مزاللا قيدصتلا ىلع لصحيل ليوط تقو ىلا ةجاح يف
 داحتالاو ,رارحألل ينطولا عمحتلا بازحاف

 ةلكشملا .يطارقميدلا ينطولا بزحلاو يروتسدلا
 ةيبلغا ةبحاص يه ةموكحلا لخاد فالتنألل اهتثالث

 ةضراعملا هجو يف باونلا سلجم لخاد دعاقملا
 ةيانبلا جراخ ةيبعشلا ةيليثمتلا تاذو .ةيقيقحلا
 تاوقلل يكارتشالا داحتالا يف ةلثمتملاو .ةيباينلا

 بزحو .ديبعوب ميحرلا دبع ديسلا ةماعزي ةيبعشلا
 .ةتسوب دمحم ديسلا ةماعزب لالقتسالا

 يذلا جمانربلا اضفر نيذللا نيبزحلا نيذه نا
 ًاضراعتم هاربتعاو ينارمعلا ميرك ددسلا امهل همدق
 ةلحرم ىلا القتنا نا اثيلي مل .ةيبعشلا حلاصملا عم
 قلخ يذلا ءيشلا وهو .امهتضراعم دونب نع حاصفالا

 لوليا رهش ذنم اهتدقتفا دالبلا يف ةيسايس ةيويح
 تاباختنالا ءارجا خيرات يضاملا (ريمتبس)

 ١9 1م مرن ننام مهمات -

 : اوال
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 ناديري ءاعم .نيبزحلا نا رهظأ امك ؛ةيعيرشتلا
 تمصلا نع ةديعبو .ةءانب ةضراعغم جاهتنا
 .ةعواطملاو

 فصتنم نم لماك عوبسألو ءءاضيبلا رادلا يفف

 يكارتشالا داحتالا مظن مرصنملا (ليربا) ناسين رهش
 ىطسولا رطألا كارشال اهصصخ ىربك ةيوهج ةودن
 بعاصملا ىلع فرعتلاو ةسارد يف بزحلل ىرغصلاو
 تاروصن ضرعو :ةنهارلا دالبلا ةمزأال ىربكلا
 ةيرورضلا لولحلا ريبدت ةيفيكل ةيراغملا نييكارتشالا
 داحتالا اهمظني ةماه ةيسايس ةرهاظت لوا هذهو .اهل

 ةموكحلا يف ةكراشملا هضفر نلعا نا دعب يكارتشال

 ميحرلا ديع ديسلا برح نآب يحوت اهنا امك :ةديدجلا
 هب هقصلي ام هنع عفدي نا ؛اهلالخ نم .ديري ديبعوب
 نم ؛ةيكيتكتلا تاكرحتلاو ةروانملا مهت نم هموصخ
 برحلل ةيميظنتلا ةينبلا ككفتو فعض ذخامو .وحن
 تارايتخالا نا يكارتشالا داحتالا دنعو .رخآ وحن نم
 طوغض نم يحوب ةلودلا اهجهنت يلا ةنهارلا

 قمفعت ناالا اهنكممي ال يل ودلا دقنلا قودنص ريبادنو

 لاحفتسالل ةيقبطلا قراوفلاب عفدتو ةيعبتلا جهن
 ضراعتت اهنا نع ًالضف :,مخضتلل ةلودلا ةينويدمو
 ةيآل نكمي ال يذلا ,روهدتملا يشيعملا عضولا عم اقلطم

 تتيبثا دقو هقرأم نم هجرخت نا ةنيجه ةيلاربيل لولح
 .لالقتسالا تاونس لاوط اهلشف

 ىضما يذلا لالقتسالا بزح دجن نا فيرطلا نمو
 اهتفرع يتلا تاموكحلا يف اهلك ةريخألا تاونسلا

 ةنورمب ناو اهناذ تالوقملا ,ايجيردت ىنبتي دالبلا
 ةيحالصالا ةعيبطلا عم مءالتي باطخ نمضو .رثكا
 .ةباهنلا ِق :تاطخلا نا ديب .برحلا اذهل ةينظولا

 تارايتخالا»ب ىمسُي امل يدصتلا ىرجم يف بصي
 هناكو ودبيو .ينارمعلا ميرك ةموكحل «ةيبعشاللا
 يف ؛طروتلا نم يبرغملا عراشلا ةعافش سمتلي
 مل يمسر يسايس عورشم معد يف .ةيضاملا تاونسلا
 مهفوفص صيلقن ىوس نويلالقتسالا هنم نجي
 برح ؛1584 ناملرب يف مهدعاقم اذكو .مهتيصو
 تاعمجت ةلسلس ِق :ةرودب ؛:مودلا قلطنم لالقتسالا

 يداصتقالا عضولاب هيمسي تاب ام حرشل .ةيميلقا
 .روشدنملا يعامتجالاو

 ةضراعملا يف مهألا نيتيسايسلا نيتوقلا نيذه ىلاو
 ةيكارتشالاو مدقتلا بزح فيضن نا نكمي ةيبرغملا
 ةتعي يلع ديسلا همعزتي يذلا (يعويشلا بزحلا)
 قزاملاب ديدنتلا (نايبلا) هتفيحص ربع لصاويو
 ينعشلا يطارقميدلا لمعلا ةمظنمو .هنع نيلوؤسملاو

 (لاونا) اهتفيحصب (ينينيللا يسكراملا هاجتالا تاذإ
 ًايسايسو ًايجولويديا اباطخ عجرتست يتلاو
 تاونس ذنم برغملا يف نيدكارتشالل ناك ًايلاكيدار

 اعد ريخألا ميظنتلا اذه نا رظنلل تفاللا نمو .تلخ
 ةينطو ةهبج ليكشت ىلا هتفيحص ةيحاتتفا يف ارخؤم
 ةدوجوملا ةيسادسلا ىوقلا فلتخم مضت ةيطارقميد
 ناك اذاو ءروهدتلا فيزنل يدضتلل ةضراعملا يف ًايلاح

 داحتالا ىري امك .اعورشم هتاذ دح يف بلطملا

 تاوداؤ تاسيالم ناف :لالقتسالا بزحو يكارنشال

 رضاحلا تقولا يف لانملا ةديعب ودبن هقدقحت تاتناكماو

 رارمتسا بلطم نآلو .فرط لك اهفرعي تاباسحل
 عفدب حمسي ال ةيبارتلا ةدحولا لوح ينطولا عامجالا
 ح.اهادم ىلا رومألا

 ل ل ل 1 0
 اال

 سنون
 ىروتسدلا بزخلا

 ةيبرافما ةهقلا تينت يف عاقب م
 برحلا نم دفو ماق مرصنملا رهشلا 0

 ديسلا ةسائرب يسنوتلا ,يروتسدلا يكارتش

 نم لك ىلا ةرايزب بزحلا ريدم شوكب ا
 .رئازجلاو برغملا

 داحتالا نم ةوعدب تمت برفملا ةرايز
 تاثحايم تراد ثيح ةيبعبشلا تاوقلل يكارتشال

 نيب نواعتلا مهن يتلا اياضقلا لوح نيبزحلا نيب

 روصتو .يبرعلا برغملا نوؤشو .نيبزحلا
 فالخلاو ةقطنملا يف عضولل ةيراغملا نيدكارتشالا

 ىرجأو ءارحصلا عازن بيسب رئازجلا عم مئاقلا

 ةنجللا عم تاثحابم كلذ دعب ,يسنوتلا دفولا

 دمحأ ديسلا ةسائرب لالقتسالا بزحل ةيذيقنتلا
 ةماقا ةياهن ىف و .اهسفن اياضقلا تلوانت هتسوب
 ديسلا لدقتسا برغملاب نييسنوتلا فويضلا

 .يناثلا نيسحلا كلملا نم ضوعب 0

 ةرايز نم عويسا دعبو |[ 1 ١

 سفن هجوت برغملا
 رئازجلا ىلا دفولا |

 ةهبج بزح نم ةوعدب

 تاثحابم ىرجاو
 تاقالعلا تلوانت ا(

 نواعتلل لماش .مييقتو
 راطا يف نيدلبلا نيب
 عاخالا ةدذهفاعف

 نيب ةمربملا قافولاو
 دقو .رئازجلاو سنوت
 ىلع نايزحلا قفتا

 الع ةنجل ل

 ىوتسم ىلع ةك
 ىلع سهست نيتدايقلا |"

 قولو قافآ لوح

 يكارتشالا يي يا ةرايز ماتتخا دعب

 ديسهلا لبقتسا رئازجلاو برغملا ىلا يروتسدلا
 ةبيقروب بيبحلا سيئرلا فرط نم شوكب يداهلا
 نييسايسلا عم هتاثحابم نع ايفاض ًاريرقت هل مدقو

 ةعلطم رداصم تدافأ دقو ,نييرئازجلاو ةيراغملا

 ةمق ةركق ءادخال ةيسنوتلا ةلواحملا نا سنوت يف

 الو حاجنلل ظطرش يا دعب اهل رفوتي ال ةيبراغم
 0. داقعنالل
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 ليبقو .غنودناب رمتؤم ىلع ًاماع نوثالث .ترم
 ةيراض ةلمح تماق ١466 ليربا يف هداقعنا

 عطقنت مل هداقعنا لالخو .دقعنب ال ىثح ( ١

 نا دعب و ,:هضيوقتو هريجفتل تارماؤملاو تاروانملا

 هراصحل ةلمحلا تدتشا ..هؤادصا تودو حجن

 .ىرخا ةرم دقعنب ال ناو هئاوتحاو

 لود .تضرعت تضقنا يتلا اماع نيثالثلا لالخو
 تاناحتمالاو نحملا لكل ةزاحنملا ريغ ء:غنودناب
 تاسكنلاو تامزألا اهيلع تقحالتو اهاسقاو
 نا الا :تارثعلاو تاوبكلا تناك امهمو :تايالقنالاو

 .طقسي وا راوتي مل هنع تضخمت يذلا ملاعلا
 يف زادحنالا مدعل عباسلا رمتؤملا دقع نيماع ذنمو

 هتدهشو .ةوعدلا اهنم تأدب يتلا ةمصاعلا يهلدوين

 غْنودناب تسسأ يتلا لودلا فاعضا ةسمخ نم رثكا

 نع تاؤبنتلا لك رمتؤملا لطبأو .تاراق عبرأ نمو
 لك دنعو رمتؤم لوا ىدل ثدح امك ًامامت هلشفو هككفت

 تيثتو مئاعدلا دطوت جئاتنلا تجرخو .تارمتؤملا
 .ءىداسملا

 ملو .هلبق امامت هريغ غنودناب دعب ملاعلا حبصا
 .ةعاسلا براقع ديعب نا دحا ةعاطتسا يف دعب

 ةدايسلا رصع ةياهن ىلع لوالا رمتؤملا قدصو
 باسح ىلع انوروأ هيف تداس يذلاو ةيبوروألا

 ةدايسلا رصع دض دس ماقاو قرشلا بوعش
 ةنميهلاو يكريمألا «نريقلا» نالعاو ةيكريمألا

 ةدايسلا» مايق نود لاحو .ملاعلا لك ىلع ةيطنلطالا
 نيب هيلع ذوفنلا ماستقا وا ملاعلا عيزوتو «ةيئانثلا

 .مظعا نيتوق
 ةيراضح ةديدج ةوق مايقو داليم رمتؤملا نلعاو

 نع ًاليوط تباغ يتلا ملاعلا بوعش نم ةقيرع
 عنص يف اهقح دادرتسا ىلع اهمزع تبثاو ..خيراتلا
 ..عيمجلا ريخ لجأ نم ةايحلا ةغايصو خيراتلا

 وا لفأت نا ؛غنودناب حورل» انكمم نكي مل اذهلو
 الا اليقث وأ ًادقعم خيراتلا ريس ناك امهمو ..عجارتت
 .مظاعتتو مرطضت نا اهل ضانم ال هنا

 رمتؤملا داقعنا نم تاونس لمق غنودناب تدلو دقو

 .اهلالقتسا درجمبو دنهلا يف ,ايمسر
 ىلع لصحت ىريبك ةيويسا ةلود لوا دنهلا تناكو

 تناكو ةيناثلا ةيمللعلا برحلا دعب .اهلالقتسا
 ماظنلا مئاوق يعادت ينعي اهلالقتساو «جاتلا ةرهوج»

 . ةماع يرامعتسالا
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 ىلا قيرطلا نع ثحبلاب ثيدحلا رامعتسالا أدب دقو
 مدتحاو يبوروألا يرامعتسالا عارصلا رادو .دنهلا
 لك ىلع ذاوحتسالا وا دنهلا ماسنقا لوح ةليوط انورق
 .دنهلا

 ىنغأو ىوقأ حبصت نا ايناطيرب تعاطتساو
 تماقو نخهلاب اهراكتتسال عيراتلا ف :ةيروطارجفا
 فازنتسا ىلع ةيعانصلا اهتروث مث ةيراجتلا اهتورث
 ,ًابيرقت نينرق ىدملو اذهل ايناطيرب تحبصاو دنهلا
 ,راحبلا جاوما ىتح مكحت ..ملاعلا يف ةمساحلا ةوقلا
 دنهلا نيمأت اهتيجيتارتسو اهتسايس روحم حبصأو
 ةيدؤملا ةيرحبلاو ةيربلا قرطلا لك ىلع ةدايسلاو
 .اهيلا

 ؛يناطيربلا كلفلا نم اهجورخو دنهلا ررحت ناكو
 تاقالعو ىوقلا نيزاوم لك عزعزي ناو دب ال ًابالقنا
 .ميدقلا ماظنلا

 يف و ةلقتبسملا دنهلا ءاوتحا ىف اذهل لمألا عطقني ملو

 وا ءيناطيربلا كلفلا ىف رخأ وا لكشب اهئاقبتسا
 .يطنلطالا وهو ىدم عسوألا رخآلا كلفلا ىلا اهباذتجا

 ناكو ؛أوفع وأ الهس ققحتي مل دنهلا لالقتسا نكلو
 ءامعز و سيدق اهداق .ةرارملا دشا ةريرم ةكرعم ةياهن

 ام اوردهي نا ًانكمم نكي ملو .نويخيرات لاطباو
 .هوققح

 اهملستل اهتدارا دنهلا درتست نا آنكمم نكي مل
 ءاوس مهرسا نم ررحتتل اليوط تحفاك نملو ةيناث

 قفو .نييطنلطا وا نييكريما وا نييناطيرب اوناك
 !!ةديدجلا ةيمستلا

 يف يوطنت وا دنهلا مضنت نا ًاضيا انكمم نكي ملو
 ةيحانلا ىلع ماق يذلاو داضملاا رخآلا فرطلا كلف

 .يكارتشالا يقرشلا ركسعملا وهو لامشلا نم ىرخألا

 ةيكارتشا ةيطارقميد ةلود ميقي نا ديري ورهن ناك
 دنهلا ثارت نيب اهتاقيبطتو اهثدابم يف عمجت .ةيناملع
 نا نود ىرخألا براجتلا نع فلتختو .رصعلا ثارتو
 : .اهيداعت

 يمسام جوأ وه رصعلا كلذ ناك نكلو

 ملو .يكارتشالا ركسعملا فوفص يف «ةينيلاتسلا»
 هنا لب ءليصأو يقيقح دنهلا لالقتسا نأب هذه فرتعت

 نييزاوجروبلاو نيدلايربمالا نيب ةقفص نم رثكا سيل
 ةيقيقحلا ةروثلا ىلع قيرطلا عطقلو .نيينطولا
 ءامعزلا نا :نوينيلاتسلا» لاقو .ةيبعشلاو

 بالك» اونوكي نا مهسفنأل اولضف نييزاوجرودلا

 تالضف لباقم ةيرامعتسالا حلاصملل ةسارح

 ءالؤه علخ ىلا ةيروثلا ىوقلا اوعد اذهلو «ةطلسلا
 يف ونراكوسو دنهلا يف ورهف مهتمدقم يفو ةداقلا
 .رسيرحتلا لامكتسال كلذو :ايسينودنا

 ًايثالث ايدحت اهلالقتسا دعب دنهلا تهجاوو
 وهو نيحلا كلذ ذنم تررحت يتلا لودلا مظعم هتهجاو

 بيلاساو روص يف ءاقبلا ميدقلا رامعتسالا ةلواحم
 «يطنلطالا» ديدجلا رامعتسالا ةلواحمو .ةفلتخم

 ,ةينوكلا هتيجيتارتسال هريخستو ذوفنلا ةثارو
 ةلاصاب فارتعالا ةيكارتشالا ةلتكلا ضفر اريخأو
 !«ءادغالا» ركسعم يف اهباسحو اهلالقتسا

 سيئر ورهن لال رهاوج نلعا عيمجلا ةهجاوم يفو
 ناو أزجتبي ال دنهلا لالقتسا نا ةلقتسملا دنهلا ءارزو
 .جراخلاو لخادلا يف ةلماك اهتدايس

 يلودلا حرسملا نع ًاليوط تباغ دنهلا نا لاق
 :ندنل يف لايمألا فالا دعب ىلع ددحت اهتاسايس تناكو
 نلعتو ةرم لوأل يل ودلا حرسملا ىلا جرخت نا نكمد الو

 .اهتدارا ضحميو ..اهتيعبت
 هنأب هرّسفو «يباجيالا» دنهلا دايح ؤرهن نلعاو

 ,ينطولا اهحافكو يراضحلا دنهلا ثارتل رارمتسا
 فلتخت وا قفتت نا يف اهقحب دنهلا ظافتحا ينعي هنأو

 هيلمت امب اهفقاوم ددحت ناو ضراعت وا ديؤت ناو
 .ةعورشملا اهحلاصم وأ اهٌؤدابم اهيلع

 هزيمي ام مها وه دايحلا ,ةيباجيا» نا ورهن نلعاو
 ملاعلا نع ءاوزنالا وا باحسنالا سيل اذهل هناو
 نكلو .هلكاشم ءازا ةمالسلا راثيا وا ةيبدلسلا سيلو
 .ةيباجيالا فقاوملا ذاختاو ةهجاوملا ًامامت سكعلا ىلع

 هلكاشم نم برهي نآب دحأل حمسي ملاعلا دعي ملو
 اهلكاشمو .اهرودب موقتو اهتيتاذ دكوت نا دنهلا ديرتو
 لكاشمو اياضق نع لصفنت الو كباشتت اهاياضقو
 .اهلثم تررحت يتلا لودلا ةصاخو ملاعلا

 سفن يف ةيلمعو ةيلاثم ةيجراخ ةسايس تناك
 لاجم عسوا اهل رفوتو اهثدابمب دنهلل ظفتحتو تقولا
 .ةكرحلاو ةدلاعفلل

 كرديو ًاديج ملاعلا ةطيرخ فرعي ورهن ناكو
 قثي ناكو ةديدجلاو ةميدقلا ةيلودلا ىوقلا نيزاوم
 دعب ةصاخ فارطآلا لك هضفرتو .بعص هرايتخا نا
 ال نم نا فرط لك نالعاو ةدرابلا برحلا دادتشا
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 ىلع ورهن ناكو ..ءادعالا فوفص يف وهف هعم مضني
 اه دحو دمصت نا عيطتست نل «ةدياحملا» دنهلا نا نبق

 .«ةهجاوملا» يف اهدحو فقت ناو
 :ةيطنلطالا» ةلتكلا تعراس امنيح هنيقي خسرو

 تحبصا يتلا ناتسكاب باطقتساب هتاسايس ىلع أدر

 يتلاو ةيبرغلاو ةيقرشلا هدودح ىلع ةيداعم ةلود
 .يبرغلا كلقلا ىلا سامح يف تمضناو تزاحنا
 نيقرشلا ىلا ةيسايسألا :هتدعاق» حبصت نا تراتخاو

 .اعم ىصقألاو طسوألا

 ىلوت امنينح ةلجاع ةحلم ةيضقلا تحبصاو
 ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا يف مكحلا نويروهمجلا

 :ةيروهمجلل سيئر «ابوروأ ررحم» رواهنزيا بختناو
 هقيقشو .ةيجراخلل ًاريزو سالاد رتسوف نوج راتخاو
 نا اونلعاو ةيزكرملا تارباخملل ًاريدم «سالاد نالآ»

 نوج ناكو «ةيناث ابوروا ريرحت حبصا لوألا فدهلا
 هتلسرا ةيهلآلا ةيانعلا ناب نمؤي سالاد رتسسوف
 !«ةلاسرلا» هذهل هدحو هترخسو

 ةيملاعلا برحلا دعب ةيكريمألا ةسايسلا تماقو
 ىتح ؛اهذوفن ءاوتحاو ايسور راصح ىلع ةيناثلا
 تماقا اذهلو لخادلا نم اهماظن ضّوقتيو ىعادتت
 .يطنلطالا ءىطاش ىلع لودلا تابعو يطنلطالا فلح

 :ةرصاقو ةيبلس ةسايس كلت نا «سالاد» نلعاو

 نم هلك ركسعملا لمشنل راصحلا لمكي نا هيلع ناو

 ةوطخ مدقتي مث ..امامن همكحي ناو «نيلرب ىلا نيكب»
 .«ريرحتلا» وحن ةمساحلا يه دعبا

 لمشبي ديدج فلح ةماقاي متي كلذ نا سالاد نلعاو

 ناو .ايسور راصح هب لمتكيل .طسوألا قرشلا لود لك
 لك مضي فلح وهو تاقلحلا هب متت رخآ فلح هعبتب
 ناك يتلا ..نيصلا راصحل ايسآ قرشو بوتج لود

 !!طوقسلل ليا ضراع اهماظن نا نمؤي
 اعزفو اديدش قلق سالاد رتسملا عيراشم تراثاو

 .«نييطنلطالا» هئافلح فوفص يف ىتح اضيأ

 كرادتل نييويسآلا ةوعدب .ونراكوسو ورهن ماقو
 تقلعتو مهراظنا تهجتا نكلو .مداقلا مهادلا رطخلا

 كانه ماقو فلحلا حجن ام اذا ؛ءطسوألا قرشلا»ب

 هلرعيو «يويسآلا دايحلا» ماما قيرطلا دسي قوسف
 .هيفصي نا لبق

 ءاأديج طسوألا قرشلا ةطيرخ فرعي ورهن ناكو
 فوس اهفقوم ناو ةقطنملا حاتفم يه رصم نا فرعيو

 .مساحلا لماعلا نوكي

 هيلع ربعت يذلا يسيئرلا رسجلا رصم نوكت فوس
 ءايسا يف اهتلزع رسكتو .يباجيالا دايحلا ةسايس
 لطبتو ايقيرفا يف رخآلا اهحانج ىلا دقمتو
 .ةثراكلا ىلا ملاعلا قوست يتلا ءاقرخلا ةيجيتارتسالا

 نونج «ةيطنلطالا» برغلا رئاود يف ىتح تيمس يتلاو
 .ءايتاموتكابلا» ,فالحالا

 الالال

 ماوعا ىلوا شيعت نيحلا كلذ ىف رصم تناكو

 .لالقتسالا عازتنال لوا تماق يتلاو ةروثلا
 عارص ناديم ؛ةروثلا مايق ذنمو .اضيأ رصم تناكو

 دق يذلا ؛لوهجملا» ءاوتحال فارطالا لك هيلا تقباست
 سالاد رتسوف رتسملا أدب دقو ةروثلا هنع ضخمتت
 ناكو ةرمهاقلا ةرابزد قرشلا ىلا ؛ةيبيلصلا» هتلمح
 لمتكا دق نكي ملو اهروزي يكريما ةيجراخ ريزو لوا
 ..هعيراشم ضرعو .ةروثلا ةايح ىلع ماع
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 قرشلا لود لك مضي ريبك فلح موقي فوس»
 ىلوآلا هتدعاق نوكتو رصم همعزتت فوسو :طسوألا

 نم .ايازملاو دئاوفلا لك ينجت فوسو هتمصاعو

 .«ةدلودلا ةناكملا نع الضف ةحلساو ضورقو تانوعم

 ام اذا هنا سالاد رتسملا دعو .ءارغالا يف ةدايزو
 ةدحتملا تابالولا موقن فوس ههميراشم تلدق

 ملستل ايناطيرب ىلوألا اهتقيلح ىلع طغضلاب ةيكريمألا
 فوسو لب ,لالقتسالا اهلوأو ةيسيئرلا رصم بلاطمب
 اهتينير ىلع ًاضردا ةدحتملا تايالولا طغضت

 .فئعلا نع اهلوحتو مالسلاب اهعنقت ناو :«لدئارسا»

 ةىلخاد تاعارصلاو تاضقانتملا نم طيحم طسو

 ىقلتي نا نود رمألا لحي مل نكلو .ةيلودو ةيبرعو
 .هعقوت ام رخا ناك در ريزولا

 وهو رواهنزيا هسيئرل لاق دق سالاد رتسملا ناكو
 كتئلوا لعفي اذام ىرأل ةرهاقلا ىلا بهاذ ينثنا» هعدوب

 دنهلا رود كردأ ورهن

 يسير رسجك رصم رؤدو
 ايقيرفا ىلا يباجيالا دايحلا هلالخ نم ردعب

 :رواهنزيال لاق سالاد

 ؟ةيراوم الب هل لبق اذامف ..

 2 ا يد 3 3

 فوس مهنا كش هجلاخب نكي حلو ءكانه دالوألا

 !«يحورلا بأآلل» نوبنجتسي

 الو عيطتسي ال رصم يف أدحأ نا ةبراوم الب هل ليقو

 حافك دعي رصمل نكمي الو .هضورع نم يأ لبقي نا كلمي
 ارامعتسا لديتست نا اهضرأ ريرحتل ماع نيعبس

 عنقم يعامج يطنلطا رامعتساب احيرص ايناطيرب
 .ةيجيتارتس ةدعاق درجم ىلا اهلوحب

 باب نم آموي ةيناطيربلا تاوقلا ولجت نا نكمي الو
 لالتحال ةطلتخم لفاحج عم رخآ باب نم ةيناث دوعتل
 .مئاد

 رطخ رصم ههجاوت يذلا رطخلا نا اضيا هل ليقو
 وهو .,آماع نيعيس ذنم اهحور قنخي مئاج رشابم
 نا نكمي الو .هنم دشأ ًارطخ ىرت ال يهو «لالتحالا

 سمي مل رخآ رطخ نم اهيمحيل عرد ىلا ةأجف لوحتي
 .اهضرا

 ةدحتملا تايالولا نا .رمألا ةياهن يف هل ليقو
 ةيرح ىلع ةصيرح اقح تناك ام اذا ةيكريمألا

 نا اهيلع نإف ءاهلجأ نم اهسفن ترذنو ءبوعشلا
 رفوت ناو ةلماك اهتدايس بوعشلا هذهل درتل تيمتست
 دنسلا اذهبي كلمت ناو ..ءاخرلاو ةوقلا تاموقم لك اهل

 * ' .اهسفن نع عافدلا ىلا اهتوعدل

 نيب زيمت نا بوعشلا عيطتست فوس ذئمويو

 لتاقت فوسو رشلاو ريخلا نيبو .لطابلاو قحلا
 نع سيلو اهقوقح نع اعافد سفن رخآل دهشتستو
 ' .ةيبنجا حلاصم

 ةيجيتارتساو ًالماك ادر ةيرصملا ةروثلا تمدق
 ةوعد ةهجاوم ىف «لخادلا نم عافدلا» اهنمس ةيموق

 .ةيبنجا فالحا فنك يف ءامتحالا
 رفغي ملو :لامآلا بئاخ اقناح ةرهاقلا سالادرداغو

 لشف يف لوألا رامسملا تقد نا هتايح لاوط رصمل
 .. خيراتلا رييغتل ربكألا هعورشم

 نم ًالدبو هعورشم ليدعتل سالاد رتسملا رطضاو
 يىلامش مازح ةماقاب ءافتكالا ررق ءطسوألا قرشلا فلح

 مث ايكرتو نارياو ناتسكاب «عئانصلا» لودلا مضي
 .ديعسلا يرون مكح تحن «يمشاهلا» قارغلا

 فوس يذلا لوألا طخلا وه مارحلا نوكي نا ررقو
 نا لبق ةرهاقلاو قشمدو نامع ىلا ابونج فحزي
 .«ةردسألا» بوعشلا ريرحت وحن الامش فحزي

 مازحلا ىمسي نا زازفتسالاو يدحتلل اديكات ررقتو
 علخت ناو «دادغب يف ةيبرع هتمصاع نوكت ناو ..افلح
 ادبي وهو ؛يمالسالاب» اضيا بقلي نأب ةسادقلا هيلع
 .ىرخا ةمصاع ىلا يهتنيو ةيمالسا ةمصاع نم
 هتهحاومل عراست نا تررقو رطخلا ىدم رصم تكرداو

 ةمآلا ريهامج تعدو .ةمادقا تبثد نأب هل حمست ال ناو

 لوا تناكو ..نمثلا نكي امهمو .هنمواقم ىلا ةيبرعلا
 اهناحتماو ..ةروثلل ىربكلا «ةيلودلا» كراعملا
 .ريسغفلا

 تباجتسا دق ايناطيرب نأب ذئموي رصم عدخت ملو
 ,رصف عم ةدهاعم تدقعو تالزانتلا ىصقا تمدقو

 .نيماع لالخ يناطيرب يدنج رخآ ءالج اهب ققحتي
 «ليئارسا» يف مئامحلا ميعز نأب اضيأ عدخت ملو

 ماما نوتيزلا نصغ عفرو .مكحلا ىلوت ؛:تيراش
 يف رمتؤم ىلا ةوعدلا تعاج امنيح اذهلو ؛برعلا
 ..ةلماك ةزهاج ةباجتسالا تناك ..غنودناب

 طغض ةلمحل ءاذه عم ةيرصملا ةروثلا تضرعتو

 ضورع تفقوتو .ةيلودو ةيبرعو ةيلخاد ةيراض
 طسوألا قرشلا فلح نيب راينخألا ىلع ةريثك لولحو
 ةلمحل ةينعملا ةيبرعلا لودلا تضرعتو غنودناب نيبو
 تالايتغالاو :ندرألا يف باهرالا دح تلصو ةلئامم

 بلغتت ناو دب ال ناك نكلو ..ةيروس يف ةيسايسلا
 .ًايئاهن ةروثلا راسم رايتخالا كلذ ددحو ..غنودناب

 ٍجراَح هل ةلحر لوا يف رصانلا دبع لامج بهذو
 نم عمجم لوا يف برغلا راوثلا توص عفتراو رصم
 ىلا مهتروثو مهتيضق مضو .ثيدحلا :خيراتلا يف هعون
 كانه نم داعو ..ةماع ايقيرفاو ايسا ةروتو اياضق
 آميعزو .ءبرعلا لاما هب قلعتت آباش ايبرع ًاميعَر
 هيلا علطتت «ثلاثلا» ديدجلا ملاعلا ءامعز نم ايقرش
 .نيتراقلا

 ةنمّزملا راصحلا قاوطا لك ؛يباجيالا» دايحلا رهق

 تادبو ةلهلهم سالاد رتسملا عيراشم تجرخو
 ..يهلدوين يف عباسلا رمتؤملا ىلا غنودناب نم ةريسملا
 [1.ةرمتسم تلازالو
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 ت92 ددعلا  ةييرغلا ةعيلطلا -

 ,.اسنرف ىلا تمّدق ةقيرع ةرهاظ ةرجهلا»
 تناك نيذلا دونحجلاو لامعلاو نالوالا

 انثارت ءانغا يف تمهاس اهنا امك :مهجاتحت
 .قاقثلا

 ,ةرجهلا تدّمِح دق ةيداصتقالا ةمزالا تناك اذاو
 لايح ةيئادع لامعاو فقاوم تدلو تقولا سفن يف يهف
 ال رجاهملا نا لوقن نا يفكي ال كلذل ءيبنجالا دوجولا
 رودلا ىسنن ال نا بجي لب :ثدحي ام ةيلوؤسم لمحتي
 .«اندلبل ةيداصتقالا ةايحلا يف هبعل يذلا

 «ناتوا اوسنرف»

 اهعفاودو ليوط خيرات اهل اسنرف ىلا ةرجهلا
 فورظلاو ةيسايسلا عاضوالا تناك ةيساسالا

 دلبلا وا رّدصملا دلبلا اهيشاع يتلا ةيداصتقالا
 ةايح ىلا رجاهملا علطت ىلا اعبط ةفاضالاب :لبقتسملا
 يعامتجالاو يداصنقالا هاوتسم نيسحت ُْق لضفا

 .ةرماغملل هنحو

 ددجلا نيدفاولل اهباوبا تحتف يتلا اسنرفو

 تاليهستلاو ةيداملا لئاسولاب مهئارغال تعسو
 ال .ءافتكالا ةلحرم مويلا شيعت ةيعامتجالاو ةيتايحلا
 لطاع ينويلم يلاوح) ةقئاخ ةلاطب ةمزا هجاوت يه لب
 يف ةيسنرفلا ةيسايسلا ةحاسلا تمسق (لمعلا نع

 ةرهاظ تدجواو .هرودو رجاهملا دوجو نم فقوملا
 .ةديازتملا ةيرصنعلا لامعاو فرطتملا ءادعلا

 نيرحاهملا ددع فعاضت ١9879191١ يماع نيبو

 زهاني ام ىلا ادلاح لصوف :تارم عيرا ىلاوح اسنرف ىلا
 .ةفلتخم ةدسنج ١١7 نم رجاهم فصنو نييالم ؛لا
 لضا نم صخش فلا 6٠٠ يلاوح ددعلا اذه ىلا فاضي

 مهنادلب لالقتسا عم اسنرف ىلا اوتأ :يلامش يقيرفا

 تابسنج ىلع ويصح و اهيف ضيعتاو لمعلا اولضفو

 ندرجاهملا نم ةئملاب 7٠١ ةيسن مويلا ردتعتو .ةيسنرف

 «تاونس رشع نم رثكا اهتماقا ىلع ىضم دق اسنرف ىلا

 ىلا ريشت ةيسنرفلا ةيلخادلا ةرازو تاءاصحا نا امك

 .رجاهم لصا نم يسنرف نويلم ١8 كانه نا
 ةرجهلا ملس ف ىلوالا زكارملا لتحت يتلا نادلبلا اما

 ايلاطيا ءافلا.١61 رئازجلا ءافلا 85٠ لاغتربلا :يهف
 سنوت :افلا 4١7 اينايسا .افلا 445 برغملا ءافلا
 .افلا ١١ ايكرت .افلا

 لامعأالا يه ام :انه ةسفن حرطب يذلا لاؤسلاو

 ؟اهلغشي يتلا زكارملاو .رجاهملا اهب موقي يتلا
 ةيوديلا لامعالاب مايقلا ىلوتي رجاهملا نا دكؤملا

 لامعلا نم ةثئملاب 85 :ف الينهأت لقالاو ةيداعلاو

 ةماعلا قفارملا يف نولمعي نويداع لامع مه نيرجاهملا
 لاغشالاو ءانبلا يف ةئملاب ؛4 4 :تافيظنتلا يف ةئملاب 0)
 اما .(تارايسلاو تابلآلا عناصم يف ةثملاب ١6 ,ةماعلا

 اميق ,ةئملاب ٠١ نع ديزت ال هتبسنف فظوملا  رجاهملا
 رداوك مه نيرجاهملا لامعلا نم ةئملاب ١ يلاوح دجن
 .(ةسدنهلاو بطلا) ةينهم

 ةنهترم اعبط يهف نيرجاهملا دجاوت نكاما عزوت اما
 ,ةينهملاو ةيعانصلا نكامالا اهمها بايسا ةدع ىلا
 سيراب ةمصاعلا ىظحت كلذل :ةيعارزلا قطانملا
 يف برعلا لكشي ثيح ةيسيئرلا ةبسنلاب اهيحاوضو
 ىلاوح) اهيف نيرجاهملا فصن نم رثكا ةقطنملا هذه

 ىلع ةّلطملا ةيبونجلا قطانملا يتآتو ؛(رجاهم فلا

 ةئملاب )١5 ايليسرمك طسوتملا ضيبالا رحبلا ضوح
 )١9 هييور ةنيدم لامشلا يف مث (ناكسلا ةيسن نم

 مالا م 5
 نيب لمعي يذلا مارتلا نم لزنا اناو هتيقتلا

 يسنرفلا لامشلا ىصقا ف «هيبور» و «ءليل»
 يبرعلا يحلا عقوم نع ةيسنرفلاب هلأسا تمدقنف
 .ةنيدملا يف

 لاؤسلا هبجعي ملف :ةيبرعلاب ضبني هيف ام لك
 فوج نم تداز يتلا يسيه اميرو ةقيرطلاو

 نم عونبو .ةيبرعلاب اهلاق ؟لاآست اذاملو
 .ةيدصعلا

 عسضاوتم نكس نع ثحبا بلاط انا تلق
 نم :ةيهانتماللا هتلئسأب ينرطما انهو .صيخرو

 مك ؛كمسا وه ام ,ءانتنيدم» ىلا تنجح اذامل:تنا نيا
 !ذام .اسنرف يف كتماقا ىلع ىضم مك .كرمع وه

 ؟سردت

 هلق ىلا ةنيشآمطلا ضعي تلخدا ىتح كلذ لك

 ردق هيضري امب تبجاو ةقيقحلا لك لقا مل ينا عم)
 هرداغ يذلا يحلا اذه ىلا يتقفارم ررقف (عاطتسملا

 .مهتراضحو نييسئنرفلا لزانم ىلع جرفتيل هونل
 .هعقاو ىلا هديعأل انا تثحو

 ال يتلا نانبل برح نع انثدحت قيرطلا يف
 مث .اهبابساو ةيناريالا ةيقارعلا برحلاو .يهتنت
 برعلا ءامعزلاو ةبورعلاو مالسالا نع انثدحت
 ذنم اسنرف يف انا» ةرجهلا عوضوم ىلا انلصو ىتح
 يلكاشم يهتنت ال دالوأ 8 يدنع .اماع ١" نم رثكا

 ءاضقل الا مهنطو ىلا ةدوعلا نوديري ال مه :مهعم
 ىتح تايسنرف نم اوِجَوزتي نا نوديري : ةلطعلا
 يدوهج لك .انذه اورقتسيو ةيسنجلا ىلع اولصحي

 22 - ىلا متي ةماعطتت نخاف -



 . (ناكسلا عومجم نم ةثملاب

 ةيرصنعلا ةرظنلا

 يف يلاحلا يشيعملاو يداصتقالا عضولا ناك اذاو
 نلو مل رجاهملا دوجوف ؛ةبعص لكاشم يناعي اسنرف
 الو مكددهي ال رجاهملاف» .ادبا كلذ يف ببسلا نوكي
 دسقفي وا مكتايتف بصتغي نلو :مكلامعا ىلع وطسي
 رامعتسالا ىلا ةدوعلا ةاعد ضعبل بيطي امك ؛مكتفاقث
 دض ةمومسملا مهتالمح يف اولوقيو اوددري نا ديدجلا
 تاعامجلا هذه ججح فرعن نا يفكبو .رجاهملا

 نم دكأتن ىتح ؛مهتامجه ريربتل ةفرطتملا ةيسايسلا
 لايحو ةدقاحلا ةيقرعلاو ةيرصنعلا مهترظن ةقيقح
 :صوصخلا هجوب برعلا

 يف مهزكرمتو نيرجاهملا ددع ةدايز نا نوري مهف- ١
 ككفيو ايداصتقا ةيسنرفلا ةلئاعلا ددهي اسنرف

 امك دعي مل رجاهملاف :ةيفاقثلاو ةيعامتجالا اهتدحو
 مث هدرفمب يسنرفلا ةمدخل رضحي تانيتسلا ف ناك

 رضحي مويلا حبصا لب .ةرتف دعب ددالب ىلا دوعي
 يسنرفلا لماعلا قوقحب بلاطيو هدالواو هنلئاع
 .ةلاطبلا ةهجاوم اهيف امب اهسفن

 نيب ةيفاقثلا و ةينيدلاو ةيقرعلا قراوفلا ديكأت  ؟
 نا نوربتعي مهف .يبرعلا رجاهملاو يبوروالا رجاهملا
 ىلا يمتني يئاغتربلا وا ينولوبلا وا يلاطيالا رجاهملا
 مهتفاقثو مهتراضحل ةلثامم ةنايدو ةفاقثو ةراضح

 كلذل لشفلاب تءاب مهدلبب مهطبرل يتالواحمو
 , يسنرفلا ظيخملا اذهب رثأتت ال نا كل يتحيصنف
 ام نوذخايس مهنأل ,انه ءاقبلا ىف ركفت ال ناو

 امئاد لق ... عراشلا يف كنوكرتي مث .كنم هنوديرب

 :كيلا ةجاحب كنطو ناو ءانه ةتقؤم كتماقا نا
 حيصتو ناوألا تاوف دعب يلثم مدنت ال ىتح
 يمريو دابملا نم دايصلا اهجرخي يتلا ةكمسلاك

 0 .«ةرمخالا اهسافنا ظفلت هتلس ىف اهب
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 5 راسو 0 كلا سا

 الا ل
 (ةيسيئرلا تاعومجملا) اسنرق ىلا برعلا نيرجاهملا ددع روطت

 نع ديعبلا يبرعلا رجاهملا نا نيح يف .مهتنايدو
 يسنرفلا عمتجملا يف ةديدج ةلاح قلخيس عهطيحف
 .هروهدتو هضيوقت نم ديرن

 ةايحلا يف نابوذلل يبوروالا رجاهملا ةيلباق -

 شياعتلل معن لوقي وهف ؛هتفاقثو هتيموقو هتيوه ىلع
 ادوهج اسنرف فلكس اضيا اذهو ,جمردلل الو

 ايداصتقا اهددفت امم رثكا دالبلاب رضت تادحضتو

 .ايعامتجاو

 ةيعصلا ةيداصضتقالا عاضوالا هذه لئم ْق اذكهو

 شيعت يتلا اهدحو تسيل يهو) اسنرف اهب رمت يتلا
 فرطتملا نيمدلا لواحب (نما اللا ةلكشمو ةلاطبلا ةمزا

 يسنرفلا نطاوملا نحشو فورظلا نم ةدافتسالا

 يذلا وه هنا الهاجتم .يبرعلا رحاهملا دض هنديعتو

 امف .ايفاقثتو ايداصتقا اهئانغاو اسسنرف ءانب ىف مهاس

 ىتح ةيسنرفلا ةيكارتشالا ةموكحلا هتلعف يذلا
 يسنرفلا نطاوملا رظن يف رجاهملا ةروص نيسحتل مويلا
 ؟ةمئاقلا ةلاطبلا ةمزا لحو ةرجهلا روما ميظنتلو

 ةيموكحلا ططخلا
 ١48١ ماع ةطلسلل يكارتشالا بزحلا ملست عم

 :لكاشملا هذه ءاهنال لولح ةثالث حرط

 ْق الا ندرحاهملا مادقتسا فقوو ةرحهلا ددبمحت ١

 .ةيسوردمو ةصاخ تالاح

 هدالب ىلا نيرجاهملا نم بغري نم ةدوع ميظنت - ١
 .ايدام هتدعاسم قيرط نع

 ىلع لمعلا ربع اعم شيعلا عوضوم حرط -
 .يسنرفلا نطاوملاو رجاهملا نيب ةقالعلا نيسحت

 تارارقلا لعفم ققحت دق لوالا دنبلا ناك اذاو

 ناف ,مهتماقاو نيرجاهملا لوخد ىلع ةددشملا ةباقرلاو
 نيب درلاو ذخالاو سردلا ديق الاز ام نيرخآلا نيدنبلا
 .ةرسشابم ريغو ةرشابم ةروصب ةينعملا فارطالا
 تاضي وعتلا هذه لياقم ةدوعلل ازفاح دجي ال رجاهملاف
 ةموكحلا اهمدقت يتلا ةيفاكلا ريغ تادعاسملاو
 نييسنرفلا ضعب دنع ناقتحالا ةجرد امنيب .ةيسنرفلا
 هتيفصتو رحامملا اذه دوحو ددهت تناب انلق امك

 اذه دجي ال :لياقملاب .اريثك هتحار قلقتو ايدسج
 ريغ دجي الو .يلصألا هدلب نم ةالابماللا ريغ رجاهملا
 هتراضحو هتغلو .هل ةدوعلا لئادب ميدقت نع رجعلا

 لخاد اهيلع ظافحلل عراصيو اهنع عافدلا ديري يتلا
 .اضيا ةددهم ىقيت هتتيبو هتيبو هتريسا

 :ةجرحملاو ةقيقدلا فورظلاو تايطعملا هذه ماما
 هل مسرتو هتحار قلقتو رجاهملا عضو ددهت يتلا
 هيكبتو ,مهلبقتسمو هئانبا ريصم لوح ةمتاقلا روصلا
 بيغت ام اردان وهو ةدوعلا ىلا نحو نطولا ركذت املك

 ةعيلطلا» تكرحت كلذ لك ماما ؛ نطولا ةروص هنع

 يتلا ةعيرسلا ةيسنرفلا تاراطقلا نتم ىلع ؛ةيبرعلا
 دالبلا تاهج ىلا .رجاهملا لماعلا اذه اهبيكرت يف مهاس
 بلاطلا انرواح .رجاهملا ىواكش ىلا عمتست عبرالا
 انعرقو ؛هيناماو همالحاو همومهو هلكاشم ف يبرعلا

 وا ةيسنرفلا تايعمجلاو تائيهلاو تاسسؤؤملا باوبا

 هعاضوا اضراع ةييط لكب ضعبلا انليقتساف ,ةيبرعلا
 .ةرجهلا نوؤشب قلعتي ام لك يف هلغاشمو ,هتايناكماو
 اضفار بابلا بقث نم رخآلا ضعبلا انيلع لطاو
 وا ةيمسرلا تادعاسملا هنع عطقنت نا ةفاخم راوحلا
 !ةصاخلا

 ةجوملا مههحو ف تدس نيذلا ىلا عمتسن انيهذ

 ىرحا ناك انمث اوعفدف .ةايحلا ليس ةيرصنغلا

 .هايا مهبينجت مهنادلب تاموكحو ةيسنرفلا ةموكحلاب
 ةدوعلا لكاشم ِق ءانبالاو ءانآلا رواحن انيهذو

 انتيعج فو اندعو طالتخالاو نكسلاو ةفللاو لمعلاو

 اهعضن يتلا روصلاو تالباقملاو مالكلا نم ريثكلا
 يف مهاسن كلذب انلع ,يبرعلا ءىراقلا رهجم تحت

 هدهجو هقرع مّدق يذلا ناسنالا اذه مومه فيفخت

 ةراضحلاو ةفاقثلاو داصتقالا ليديس ىف هتحصو

 6 .ةيسنرفلا

 ةحلاص ريمس : قدقحت

 "17 _ اة غ8 رايا ١١6-3 ددعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا



 ,ريرحتلا» و .. سنوتو ديقعلا .
 ءابنالا نيب نييسايسلا نيدقارملا نضعب طير

 تثدحن يتلاو ارخؤم سنوت نم تيرس يتلا
 يف نيلوؤسملا نم ددع فوفص يف تالاقتعا نع

 ةلواحم فاشتكا رثا ىلع تارباخملاو نمالا زاهح

 ينلا فعلا مانا ىلا دالبلاب ةدوعلل ةدددح

 حيرصت نيدو ؛ءنبخلا ةضافتنا» نابا تداس

 سئنوت روزي نل هنا هيف لاق يفاذقلا ديقعلل ريخا

 !«ءاهريردت دعب» الإ

 يفاذقلا ديقعلا تاهحوت نيد ةقالع ةمث له

 .ناكام نيبو ...ةراجلاو ةقدقشلا سنوت وحن

 كلذ نا ما .تابارطضا نم اهيف هثادحإ ادونم

 ؟  ةف دصد درحم

 تسراس ِق فديحلا قدصي 1 نمو

 0؟ديقعلا

 ا دق

 نيدنيطسلفلا ىلع اوقفتا
 ةمظنم ىلع ةكرتشملا ةلمحلا نمض نم

 .تافرع رساي اهميعرَو ةينيظسلفلا ريرحتلا
 ةيعرشلل يلاوملا ينيطسلفلا دجاوتلا ىلعو
 تابيشيلبملا تقفاو .نانيل يف ةينيطسلفلا
 توردد ىلع اهترطيس تمكحاأ يتلا ةينانبللا

 ةريخالا كراعملا دعب امدسالو ءارخؤم ةيبرغلا
 ىلع تقفاو «نوطبارملا» تاوق دض اهتضاخ يتلا

 ٠ لناقنالا ةهسبح»ل يزكرم بتكم حتف

 باقعا يف ةقفاوملا هذه تعاج دقو .«ةينيطسلفلا
 عم قشمد نم ةموعدملا ةهبجلا اهترجا تاثداحم
 ةيروسلا ةمصاعلا نم اضيا ةموعدملا تاوقلا

 نود ةلوليحللو :نيبناجلا نيب ةقالعلا قيسنتل
 ةيعرشلل ةيلاوملا تاوقلا نم ديزملا ؛برست»
 دعب اضنا ةوطخلا هذه تنا دقو :ةينيدطسلفلا

 ءارو اهنأب «نوطبارحملا» تاوقل ةرركتم «تاماهتا»
 يف تافرع ريساي ديسلل ةعباتلا تاوقلا معد
 [] .اهتامدخمو توريب

 ةيلاطملا تارهاظتلا دعاصت

 ..برحلا فاقياب
 ناسين ؟١ دحألا موي ذنمو ناريا ندم تلازام

 هتدهش امب ركذت ءرتوتلا نم ةلاح شيعت .يضاملا
 ماظنلا لازنا نم مغرلابقف . هاشلا لدحر لبق ناردا

 .اديدحت

 .«جيلخلا ىف برحلا رارمتساب:
 :ةينويهصلا ةفيحصلا لوقت

 ١549 رايأ ٠١-5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- 75:

 ةولدخ قس
 ادلب ذيك يف

 ا ةعيلطلا» ىتكم َّ دادغب

 0 0 ةيركسعلا ا تاوقلا نم .ني يرافلا لدع م 3

 1 ل اهب مهقاحلا ةيشخ .نيفختملاو ,ةيئاربالا 0 ٠
 | رثكا ةيمازلالا ةمدخلا ءادال ةددحملا نيسلا اوغلب |
 ري قاع ةفللتم رالصو يصح فلا نا

 00 ْ  .ةضراعملا ةيناردالا قلخ |

 0 0 ردصت يتلا ةرحلا ناريا ةريشن تلاقو |
 | ماظنلا ةزهجا نا ربخلا تدروا يتلاو .جراخلا |
 0 | تامهادمو و فنع ةلمحب نآلا موقت يناريالا |
  ةهبج ىلا مهقوسو . ءالؤه نع ثحبلل ةعساو |

 تاظفاحملا ةبقبو دادغب تشاعو ؛اضيأ ةنسلا هذه رركت .هلبق امو .يضاملا ماعلا يف ثدح ام

 مايا نم مود :ليربا / ناسين» نم 78٠: مود لاتقلا تاهبح يف ةحلسملا تاوقلا كلذكو ةدقارعلا

 لكشب «ءدعتسي» ناك يقارعلا بعشلا لك نا نم مغرلابف .ةملكلا هينعت امي .ةبيعشلا دايعألا

 .ةقلطم ةيوفع نع ربعتو منت تناك «حرف رهاظم:» نم ىرج ام بلغا ناف :ةبسانملاب لافتحالل رخآو
 تاحاسلاو عراوشلا يف ليللا نم ةرخأتم ةعاس ىنحو حابصلا عم تقلطنا ةيقارعلا تالئاعلا

 .ىولحلا٠ تناك امنيب «ةيبرعلا مايخلا, تبصنو ةنيزلا رهاظم تميقا ثيح ةماعلا قئادحلاو
 نكاما يفو عراونشلا يفو تويبلا يف اهعزوي لكلا ,بعشلا عومج نيب كرتشملا روضحلا اهل
 عم ددرتو اهناحلاب قلطنت بهذت امذيا اهحملت ةيقيسوملا قرفلاو ءقئادحلاو ةماعلا تالافتحالا

 ررق يتلا .هداليم ىركز ةبسانمب نيسح مادص قارعلا ئاقل بحلاو رصنلاو حرفلا يناغا سانلا
 موي» ةباثمب مويلا اذه ادب ىتح اذكه ترمتساو ةيوفع ةروصبو ايئاقلت اهب لافتخالا نويقارعلا
 ردعت امكو .سانلا ثدحتب امك :ةزعلاو دومصلاو ءايربكلا» نع رييعتلا عياط ذختاو «قارعلا

 تالافتحا نم هيلع فراعتم وه ام ,اهتالافتحاب ةيسانملا هذه تزواجتن دقلف .تعفر يتلا تاراعشلا

 ءانبلاو رصنلا ىلع رارصاو بح نم ةليمجلا ةايحلا» رعاشم لك اهيف لخادتتل .داليملا دايعا يف
 يف هضوهنو «قارعلا داليم» تالافتحا اهنأكو .تالافتحالا تطلتخا ,ةنسلا هذه يف و ضوهنلاو

 لمحتي .ةيناسنالا ةراضحلا تقدهتسا ةيريرب ةمجه» دض سمخ تاونس ىدم ىلع هيف لتاقب نمز

 1 . تايالو ولا دادعتسا ىلا سوا ١ قرخلل 0 0
 0 را 0 دراملطبو حرملت : نه مخ رلا ىلع

 0 0 دقف قف .ةقطنملا 0 ءةي يوسستلا» ةيلمع ء ىلع 0

 0 ا / دعب .قارعلا ىلع دبدج موجهل نادعاللا تك برحلا 01

 0 0 هعذلا ةزيوحلا روه يف راذآ موجه رمد نا |
 . 8.ريثكلا هيلغ لوعي يناريالا ماظنلا |

 :حيرص ينويهص مالك

 !«عيلخلا برخ رارهتساب ةينعم ليام
 نغ ريثكلا ليقو .جيلخلا برح رارمتسا نم ينويهصلا نايكلا ةحلصم نع ريثكلا ليق

 مهتيؤر نع نيبقارملاو نيللحملا نم ريثكلا برعاو .تامولعملاو قئاثولاب ناريا معد يف هتامهاسم
 ةيواز يا نمو ةحلصملا هذه اهسفن «ليئارسا» ىرت فيك نكلو :ةينودهصلا ةحلصملا هذهل

 .«ءاهل يدصتلا فرش قارعلا

 ناسل ىلع هل لوقنف يوفعلا يبعشلا لافتحالا اذهل رخآ ىزفم نع ثحبي نم كانش ناك اذا اما
 [1..هي زازتعالا نع ريبعتو ..نيسح مادصل ةعيشلا ديدحت هناد قارعلا بعش

 ١ . 00 جيساولاب و نا رداولا - هتاوق نم ةردبك دادعال
 |  كرحت يال فنعب اهعمقو حالسلاب ةججدملا
 ّ 7 نم ريفامجلا عسنم نم نكمتي مل ؛يريهمامج

 0 السلا لالخا 3 دعنا فاقياب ةيلاطم رهاظتلا

 ىت راسدور نارهظ : :ندم ناكس نم ةريبك
 ئ 00 ُ لامش) ريشمهك .ناكروك :ءلوباب ؛ناجيهال
  مايالاو مويلا كلذ يف ءزيربتو ناهفصاو .(ناريا
 : 0 ا تا وقلب تمدطصا ةدشاح تا ارهاظتم هتنت يذلا

 3 00 نس 2 اهنا لتقو حرج كراغص اهعم ترادو ماظنلا

  .ةليلق تسيل ادادعا. :نيبناجلا

 0 0 تارهاظتلا ةجومذنا ناريا نم نومداق لوقيو

 .ةنياهصلا نيلوؤسملا تاحيرصت نم ديدعلا عيمجت لالخ نم هدصر نكمي كلذ ىلع باوجلا
 يذلا قيلعتلا لالخ نم ةرابعلا حيرصب هذخا نكمي هسفن باوجلا نكل .نييركسعلاو نييسايسلا
 ةينعم ليئارسا» :لوقي حيرص ناونع تحت ةينودهصلا «عيدوماه, ةفدحص أرخؤم هترشن

 نا ةقيقحلا نكلو ءاهي ةقالع ةيا ليئارسال تسل هناكو برخلا هذه وديت ىلوالا ةلهولل»

 نيب مسحلا مدعل ةيضارو ةحاترم ةموكح دحوت سدقلا يفف . .اهن اريبك ًامامتها يدبت ليئارسا

 دونجلا لاسرال اههغرفت مدعو نيفرطلا لاغشناو برحلا ةلاطا يف ريبك اهلماو نيبراحتملا نيبناجلا
 ..ةيروسلا دودحلا ىلا وا نانبل ىلا نيعوطتملاو

 نضام: قازعللف ءيقارعلا شيجلا صاخ لكشب نوشخي نييليئارسالا نا» قيلغتلا درطتنسيو

 00 ملا ةض ,راعملا ةيناريالا قلخ ي يدهاجم 0 0

 5 5 ايباجيا ' سبل 38 القرعموا اديازم ا 5

 0 اه 0 تلفي ا
 0 - رفعت نعي هثا مؤطرخلاو ةرهاقلا رداصم ديفت 0

 0 دمصاعلا نيب ترج يتلا ةينادوسلا تالواحملا |( 0 وقس سو بز

 | ىلا يريمنرفعج عولخملا سيئرلا ةداعا لجا نم . 0 0 ا
 0 المح ىلع ةمكاحملا ىلا هميدقت فدهب نادؤسلا | .رهش» ةيادب لكشي يذل

 0-17 يرجت نأ عقوتملا نم ةئاف ةبعشتملا اياضقلا نم 0

 درحلا رارمتسا ىلع م

 يف نويقارع دونج يضاملا يف كرتشا دقو .ةيقرشلا ةهبجلا لوذل ةيلعفلا تادعاسملا نم ليوط

 اهيمسي امك ليلجلا ةمالس) نانبل برح ءانثتساب هناو .ينودهصلا نايكلا دض بورحلا
 ةقطنم يف تعقو يتلا بورحلاو كراعملا ةفاك يف ةيقارع ةيركسع تادحو تبراح دقف (ةنياهصلا
 ..طسوالا قرشلا

 اوحبضا مهتا يف كش نم امو لاتقلا ناديم يف ةريبك براجت نآلا نوكلتمي نييقارعلا ناد
 ةريخذلاو رانلاب نآلا بردنتي شيج هنآأل طسوألا قرشلا يف ادج اريطخو اريبك اشيج نوكلتمي
 ريغت دقف كلذ نع الضف ,رخآ بيردت يا نم لضفا اذهو ...ةليوط ةدملو يقدقح ودع دض ةيحلا
 قرفلا تمءالتو .ةكرحتم هتادحو لك تحبصاف برحلا هذه ببسب هلكيهو يقارعلا شيحلا لكش

 نوكلتمي طايضلا ةصاخو تايوتسملا لك نم دونجلا حبصاو ,لاتقلا ناديم فورظ عم ةعردملا
 .ةثيدحلا ةحلسالا مادختسا يف ةينغ ةبرجت

 موقي فيك ملعتو تايلمعلا ءانثا هجاتحي ام لكب دوزم يقارعلا شيجلا ناف ىرخا ةيحان نمو
 ناريطلا حالس ذفن كلذك .ةياغلل ةبعص ةيناديم فورظ يفو نارينلا ةاطو تحت لامعالا ةفاكب
 ...تارئاطلل ةداضملا خيراوصلا نم برهي فيك ملعتو ةيناردالا يضارالا قمع يف اماهم يقارعلا
 «...ايلصو ادينع يقارعلا يدنجلا حيصاو

 مغر ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا نا دكؤتف دوعن ًاريخأو» :لوقلاب اهقيلعت ةفيحصلا تمتتخاو
 لمتحملا نم ةمخض تاوق كلهتست بزحلا هذه نا اننايكل ةيسنلاب ةديجو ةدئفم اهناق .اهتاقرافم
 فوسف برحلا هذه تهتنا اذا هنآأل ,:ةيليئارسالا دودحلا ىلا ءودهلا ةرتف يف اهنم ءزج لصي نأ

 ناف بابسالا هذه لكل ...ةيقرشلا ةهبجلا معدل ندرالا ىلا ةعردم قرف ةدع لقنب قارعلا موقب

 نآلا هيلع يه يذلا لكشلاب فارعلاو ناريا نيب برحلا رارمتسال حاترمو ضار ينويهصلا نايكلا
 [..«مسح ىلا لصوتلا نود



 نوكتس موطرخلا نم ةبرستملا ريراقتلا نم ددع
 ريراقتلا هذه اهتفصو يتلا هيسفن يريمنلا ةجوز
 .ملاعلا يف ةديس ىنغا عبار اهناب

 دح ىلاو .ركذتس اهناف ةمكاحملا هذه تمت اذا

 تلهشو رصضم يف تثدح يتلا تامكاحملاب .ريبك
 تاداسلا رونا قباسلا يرصللا سيئرلا ةلئاع
 ةمهتلاب تمصع هيخا ةمكاحم صوصخلا ىلعو
 ح.اهتاذ

 ترمتسا ايبيل
 رصف تداهف

 ةزهجا نا ارخؤم ةيرصملا ةمصاعلا يف ظحول
 ماظن ىلع اهموجه تفئاتسا ةيرهاقلا مالعالا
 توص. ةعاذا تادب دقو .اذقلا رمعم ديقعلا
  حضفت ةيسايس جمارب صيصختب «برعلا
 امك .ينيللا ماظنلا تاهجوتو ؛ ديقعلا تاسيرا

 دق كرابم ينسح يرصملا سييئرلا ناكو جماربلا

 ىلع رصم نم قلطني يمالعا موجه يا فقوا

 نكلو .مكحلا هيلوت نتا ةيبرغلا ةمظنالا عيمج
 يذلا و زكرملا يتالعالا اهموجه يف تردتسا ايبا
 ..هسيشن ىرسمملا بعشلا نيب قّرفب دي مل

 .هيف مكحلا ماظنو

 ةيرصملا ةنجللا نا انه ركذلاب ريدجلا
 ةلواحمب تماسق دق يويسآ  ورفألا نماضتللا
 تامحهلا فقوو نددلبلا نيب تاقالعلا نيسحتل

 ةجنتن تلشف ةلواحملا هذه نكلو ,ةيمالعالا

 0.اهفقوم يف برغلا سلبارط تنعت

 ةردادلا نيكد نداعم

 ءابنالا تالاكو ضعب اهتلقانت يتلا رابخألا

 ينويهصلا نايكلاو نيصلا نم لك لصوت لوح
 بيبأ لت اهيحومب موقت ىدملا 5 ةديعب تاقافتا ىلا
 ةقلشم ابنا ينعلا تاعردملا حالش زيهجتب
 انهنيد نم ةيركسعلا تازيهجتلاو تادغملا نم
 قل ةفاضا :تابابد عفادفو ةكيدح خدراوص
 ةديدخلا تامولعملا .رايط نودب ة ريغص تارئاط
 كلذ لياقم نيكي نم نوقلتيس ةنياهصلا نا :لوقت
 مويدناقلا :يهو نداعملا نم ةردان عاونا ةثالخ

 ةيويح نداعم يفو , مويناثيتلاو لاتناتلاو .
 تارئاطلا جاتنا ديعص ىنغ ةيولطمو

 ح.ةثيدحلا خيراوصلاو

 غلادلا قلقلاو ريريب
 ينانبللا بونجلا ْص ين ودهدسحلا بامسنالا

 ةميسج رئاسخ نم هقفاريو هقفار ام لكب

 نيدطوتسملا ةيسفن ىلع اهسفن تسكع ةرمتسم

 قلقت يتلا سجاؤوهلا دحا حبصا ةنياهصلا

 1: 4اختا1 ةمعقع مةعهفمع- 5

 ينويهصلا نايكلا ءارزو سيئر زيريب نوعمش
 سكع نع عروتي مل هنا ةجرد ىلا .يّدج لكشب
 نم ديدعلا ماما ةحارص غلابدلا قلقلا اذه

 بلاطو .مالعالا ةزهجاو ةنياهصلا نيلوؤسملا
 ءاوجالا ةيقنت, لحا نم يدجلا لمعلا ةرورضب
 حورلا عفرل مالعالا لئاسو ىلع رشابملا ريثاتلاو
 ةروص ءاطعال يليئارسالا روهمجلل ةيونعملا
 يف ةدئاسلا عاضوالا نع انزاوت رثكاو ةمدرو

 !«نالبلا

 لمعلا اذه نا ىلا ةراشالا زيريب سني ملو
 ةرجهلا ةرهاظ ءارنشتسا نود ايئاقلت لوحيس
 تدادزا يتلا ينويهصلا نايكلا نم ةسكاعملا
 0.ارخؤم

 ظ ! ناحرهمو ...(تالدهست»
 نوبعرف 6 ةريزح ْق ةيرصملا .ةطرشلا تذصت

 ريزو لقي ناك ينودهص قروزل ةبقعلا جيلخب
 يلا لوزنلا نم هتعنمو ..يليئارسالا٠ ةحايسلا
 نم حيرصت ىلع هلوصح مدع بينسي» ربلا

 .«تاليا يف ةيرصملا ةيلصنقلا
 نسح يرصملا لصنقلا دجي مل تاليا يفو

 نكمي هنا لوقلات كلذ ىلع بقعم نا ريغ ىسيع
 دعب ...نكلو نوعرف ةريزج يف اولزني نا حايسلل
 ونس نرنعم

 نيماحملا ةباقن تماقا ,رنخآ ديعص ىلع

 امباطخو ايننايس اناجرهم ةرهاقلا ِق نييرصملا

 هدف ثدحت يد ودوصلا ضي يبرعلا عارصلا لوح

 ميهاربا .دو ؛لفعلا بْرَح سيئر يركش ميهاربا
 ديع ديرفو ؛ىلالهلا ليبين يماحملاو :نيدلا دعس

 تاملكلا تبقعاو .روشاع ىوضر .دو ءميركلا
 تاينغالاو راعشالا اهيف تمدق ةينف ةيسما
 6.ةينيطسلفلا ةروثلل ةرصانملا

 ؟ةقدفحلا نبأ
 ش تادعاشسملا نم ديزملا ميدقتر ارمتسا عوضوم

 نوذ :ينويهصلا نابكلل ةيكريمالا ةيداصتقالا

 حالصال بيبأ لش لبق نم ىدملا ةديعب ةطخ

 ةفيحص ةئف تار ,ةراهنملا ةيداصتقالا ايعاضوا

 نكمي ال لاومألل اريذبت «لانروج تيرتس لوو:
 ةقورعملا ةيكربمالا ةفدحصلا تعدو :همهف

 ,ناغير ةموكح ينويهصلا نايكلل اهديياتب
 ديزملا ميدقت ةضراعم ىلا يكريمالا سرغنوكلاو
 يف عضولا رمتسا اذا تادعاسملا هذه نم

 .هلاح ىلع «ليئارسا»

 نع اوبرعا دق نطنشاو ف ةنياهصلا نيفظوملاو
 يف ربعي. امنا ةفيخصلا هذه ىف درو ام نآب مهمار

 يعضاو نم نيريثك رظن ةهجو نع هسفن تقولا
 ب .,ةيكريمالا ةرادالل ةسايسلا

 ءاشالافلا» ةحفص دعب َوطت مل
 ,اشالافلا» لقن ةحيضف لوح تامولعملا رخآ
 اهتلقن ,ينويهصلا نايكلا ىلا نادوسلا نم
 .موطرخلا يف عالطالا ةقيثو رداصم

 قياسلا سيئرلا نا تامولعملا هذه لوقت
 اص هتموكح ءاضعا نم ددعو وه ىقلت يريمن
 ةيلمع ليهست لجا نم رالود نويلم ه7 هرادقم
 نم [ديزم رداصملا هذه تحضواو :ءاشالافلا»

 تامظنم اهتعمج غلابملا هذه نا تلاقف ليصافتلا

 غلابم تعفد دقو :ملاعلا يف ةديدع ةينويهص
 ناو .يريمنلا بئان بيطلا رمع ىلا ىرسخا
 تادعاس ىقلت مايرم اليه وتسفنه سيئرلا
 ىلع اضنأ هتدعاسم ءاقل نيماع ذنم ةيركسع
 0.اينونشا ةرداغمب اشالاقلل حامسلا

 نطولا اذه

 قارغلا يف نانسل لبأ
 يذلا ةلاقتسالا باتك يف لاق يمارك ديشر ةينانبللا ةموكحلا سيئر |

  يسايسلا لاتتقالا باقعا ٍِق ؛ةهتريشع ءانباو هلهأ» :

 وه يرجي ام نا ةينانبللا ةمصاعلا نم يبرغلا مسقلا يف بهذمتملا
 .«أدج ريبكو ريطخ»

 ,يمالسالا ءاقللا» رثإ هتلاقتسا نع عجارتف داع يمارك سيئرلا نا مغرو
 ميلحلا دبع يروسلا سيئرلا بئان فارشاو ةياعربو قشمد يف مت يذلا
 «سيلاوكلا» ءارو نمو هنم نييرقملا ماما اهددرب يتلا ثيداحالا يف هنإف .مادخ

 سيل .ةنهارلا ةلحرملا هذه يف يرجي امو ىرج ام «ةروطخ» ىلع دكؤي لازي ام
 .نانبل ءاحنا عيمج يف امناو اهدحو توريب يف

 مغرلاب :هبصنم يف ءاقبلل رطضم هنا هنم نيبرقملل لوقي يمارك سيئرلاو
 نا نم مغرلاب و . يرجيو ىرج ام «ةروطخ» ل نيماتلا هكارداو هتفرعم نم
 رداقريغ هنكلو عمسيو ىري يذلا «روزلا دهاش» رهظمب هرهظي دق اذه هفقوم
 .اقالطا هب حومسملا نم سيل رمأف فقوم يا ذاختا اما مالكلا ىلع

 هنأب هسفن فصو ىلا انقبس دق وهف , لجرلل ةئربن ال مالكلا اذه درود نحنو
 لصو يتلا زجعلا ةلاح ىلا ةراشالا لجا نم نكلو :ةلحرملا هذه يف روز دهاش»
 ريغ تاودأ ىلا اولوحت ثيحب .نانبل يف نيزرابلا نييسايسلا نم ديدعلا اهيلا
 يتلا :ةيماسلا» تاهجلا نم اهيلا ةرداصلا رماوالا ذيقنتب ىوس اهل حومسم
 .ايلاح نانبل يف ءيش لك كلمتو رارقلا كلمت

 درغي ًارئاط» سيلا :هيلع دسحياال يذلا .فقوملا اذه يف يمارك سيئرلاو
 مهيلع بتك نيذلا نيينانبللا نييسايسلا عيمج لاح هلاح امناو «هبرس جراخ
 ام لكب اهوشيعيو نانبل قانخب كسمت يتلا ةيمادلا ةمزألا عم اوشياعتي نا
 .ثراوكو ءىواسمو تاجرعنم نم اهيف

 نا ىوس كلمي ال يذلاو (رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع) صحلا سيئرلاف
 ,زجعلا ةلالد ءامسلا ىلا هيدب اعفار ,...الو لوح ال» عقت ةعقاو لك دنع لوقي
 دالبلا ةرداغم ودبي ام ىلع ررق نا دعب مهب « قوثوملا» هراوز ماما ايلاح ددري
 رطخا نم امه (ناريزحو رايأ) نيلبقملا نيرهشلا نا جراخلا ىلا ليحرلاو
 يف عقو سافلا» نا فيضيو .ةينانبللا ةمزالا رصع يف ترم يتلا سهشالا
 .نانبل ميسقت ةطخ نم ربكألا ءزجلا زاجنا نآلا ىتح مت هناو :«سارلا

 زاجنا نا مالكلا اذه ىلع اقيلعت لوقت توريب يف ةعلطم ةيسايس رداصم
 قطانم اصوصخو) دالبلا قارغا بلطتي ميسقتلا ةطخ نم يقابلا ءزجلا
 .ءامدلا نم ةديدج روحب يف (نيزجو يبرغلا عاقبلاو نانبل لامشو توريب

 ةداعا لبق نانبلل ةلماك كيكفت ةيلمع وه يرجيو ىرج ام نا ةلئاق فيضتو
 ميسقتلا ةطخ ىلع ةفرشملا «ةيماسلا» تاهجلا يهنشت ام قفو هيدكرت

 .نانبل نم اقالطنا لكك يبرعلا نطولا ؛ةنقلب»و
 ...نكلو

 نا :لوقتل .هذه :نكلو» ةملك ىلع ةعلطملا ةيسابسلا رداصملا هذه دكؤتو

 وه ءادآك ةيقعب مدطصب لازي ام .هذيفنت يرجي يذلا يمنهجلا طلحخملا اذه

 ةمجهلا راشتنا كلذب اعنام لاتقلا تاهبج ىلع يقارعلا رطقلا دومص
 .ةيبرعلا ةمألل يقرشلا حانجلا ربع ةقطنملا ءاحنا رئاس ىلع ةيب وعشلا

 امامت نيكردملاو نيقداصلاو نيصلخملا نيينانبللا نييسايسلا نإف كلذل
 ايلاح نوددري اوأ دب نانبل يف ةيلوؤسملا عقاوم يف مهضعبو  ةرماؤملا داعبال
 وه نانبل ءاحنا رئاسو اديصو سلبارطو توريب ماما يقبتملا ديحولا لمالا نا
 [1.ناسيم عطاق يف و ةرصمبلاو دادغب يف دومصلا

 يبعرملا زياف

 ١0 ١6 زايأ 5 ٠١١8 ددعلا  ةيبزعلا ةعيلطلا
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 مدام ما ول يلا اك(

 يناسل ىلع رركتت تحار ةرابعلا هذه نا مغرو ْ 4

 اهنم تلعج دقو ماوعا ةعبس نم رثكا ذنم

 | يتعانقل اصيخلتو يتفسلفل ازمرو يتديقعل اناودع

 , ةيركف تالماعت وا ةيلبقتسم تاروطتب ةلص هلام لكل ,

 | نطولا ءاعو يه يتلا ةقطنملا هذه لوح رودت وا عبنت |

 + يمانمو يتظقي يف اهددرا لازا ال يننا الا ٠ ,يبرتعلا |

 + لمألا ةحيص اهب قلطأ دق يتلا فنعلاو ةوقلا سفنب

 .ةرم لول |
 ' . ثادحالاو ةيبرعلا تاذلا ىف يتقث نم ديزت مايآلا

 ( ًانيد ةعانقلاب طبتري ام لك نم لعجتو ءالولا نم معدت

 1 .ةديقعو ' ك

 ١ اولاعت . تالاعفنالا عدنلو ةفطاعلا كرتنلف كلذ مغر

 ١ عرهنلف : .ءامصلا ملعلا ةغلب ىرخا ةرم ثدحتن يعم |

 ؛ ةقلطملا هتيعضوب ينئاسنالا دوجحولا قطنم ىلا | ا

 0 هتاريبخ نم ءىرقتسنو ثادحالا ةلال د هنم طينتسنت

 .ةيبرعلا انتقطنم هشدعت يذلا روطتلا ةقيقح

 أ ةيادب ذنم ديدحتلا هجو ىلعو ماوعأ ةرشع ذنم
 8 اننيعا ماما ىلاوتت ثادحالاو نادبل يف ,ةيلهألا برحلا ل

 1924 رايآ 5 ٠١ 4 ددغلا  ةيبرغلا ةعيلطلا

 000522 ا 010

 2 ةيادبلا ذنم ددحنتلو .يلودلاو يميلقالا قاطنلا

 لب لخلختلا ةلاح سكعت يتلا ىصانغلا ةعومجم

 يدذلاو يبرعلا عقاولا هشيعي يذلا يركفلا لهلهتلاو

 هموصخ عراصي نا هل دارا ول هاطختي نا هيلع نيعتب /

 .ةمداقلا ماوعالا يف يعاولا كاردالا قلطنم نم '

 ةيلمع شيعت ةقطنملا نا هظحالن ام لوا (الوأ)
 ايناج انكرت ول .داعبالا ةددعتم ةريطخ ميمست

 ىلع انرضتقاو ةيبرعلا .ةقطتملا ق ىودلا كولسلا || ©

 عددر دماح .ل

 .ةرفاقلا ةعماحي ةيسايسلا ةيرظنلا ذاتسا
 .لادغب ةيبرعلا ثوحنلا دهعمب ةيموقلا تاساردلا ذانسا

 ؛سيراب ,لآدغب , قيشفل :موطرحلا :تاعماج يف رئازلا لاتسالا

 روبرأ نأ نافيشتيم .دروفسكا
 ضيبالا رحبلا لود نيد يملعلا نواعنلل ةيلودلا ةيعمجلا سيئر -
 .(ايلاطيا) طسونملا

 تاكردملا كلت ةلال دو ةيسادسلا تاكردملا رصانع لدلحت

 ١ ءازا فقن نا انيلع ناكل روصتلا ةعيبط لوح رشؤمك 1
 | يتلا ةرتفلا هذه لالخ اهيلع دكآو تقلطا ميهافم ةثالث

 شيعن لازن ال يتلاو ةيضاملا حاوعا ةرشعلاب اهانددح ٠
 يسايسلا كاردالل ماعلا قطخملا انعبتت ول .اهثادحا

 نيبو .ةيفئاطلا ةنتفلاو تايلقالا موهفم كلز بقعا مث .رصم ةبورع ع وضوم عم تناك ةيادبلا نا انظحالل

 دكاتيل اتفاخ رمآلا لوأ يف اصصلتم زرب يناثلاو لوألا

 مساب ةلوؤسم ةيبرع تادايق هانبتتلو كلذ بقع
 ةيادبلا ذنم عرسن نا انيلع .ةيمالسالا لودلا ةعماج
 اهتاذ يف ةئطاخ تسبل ميهافملا هذه نا فيك ظحالنل

 بيلاسا دحا وشو اهعضوم ريغ ْق اهمادختسا نكلو

 انيلع بجي يذلاو انينعي يذلا وه ةثيدحلا ةباعدلا

 .ةنداهم يا نودو ةوقب هحضفن نا

 ينل وفلا مدمستلا قيدمعت ىلع دعاسي (ايناث)

 ةردق مدع يبرعلا نطولاب يدابقلا كارداللو ةقطنملل

 رصتقا دقل .هتفيظول هئادا ىلع يبرعلا يسايسلا ركفلا

 تاعمتجملا اهتفرع يتلا ةيبرغلا ميهافملا لقن ىلع |
 .هتلاض اهيف دجوو رشع نماثلا نرقلا لالخ ةيبوروالا

 ثا ١

 دحاو فده نم عبنت اهعيمج اهنكلو ةلهذم ةعرسب
 داعباو ةقرفتلا سسيركت :ةدحاو ةياغ وحن ىعستو

 تدحتاو دوهحلا ترفاضت .يبرعلا فصلا نع رصم

 .اياقخب ملعلا نم طسق ىلع للحم لك نا مغرو فادهإلا
 ذنمو كلذب ابنتي نا بجي ناك ةيلودلا ةسايسلا
 هذه ىتح لازن ال اننا الا يناثلا كابتشالا كف ةيقافتا
 نا الا نوبأي نولازي ال نيذلا نوريثكلا انمو ةظحللا

 برسحلا» نع انفلؤم يف .لا.مرلا يف مهسوؤر اوعضي
 ةبارق ذنم بتك يذلا «ةيبرعلا ةقطنملا ف ةيسفنلا
 انيهذو .حوضوو ةحارصي اهانلعأ آماع رشع ةسمخ

 نود نكلو ةباجتسا سملتن وا عمتسم نع ثحبن
 مئارج مويلا ىرن نحنو انيلع نيعتي اذامف .ىودج
 ضرا يف رارصالا قبس عم اننيعا ماما بكترت لتقلا
 ءامعز اهباكترا يف كراشيو مهاسيو لب ةبيبحلا نانبل
 ؟ةيبرعلا ةيموقلا ىلع نوبوسحم ةداقو

 لازت ال ةيسايسلا ةبورعلاو ةيبرعلا ةيموقلا ١(
 اهتيرظنو ةلماكتملا اهتيجولويديا لامتكا نع ثحبت
 يف اهتكرحل حضاو راطا ءانبب حمست يتلا ةيسايسلا

 دق اهتاذ يف يه ميهافم بيسرت كلذ ىلع بترت مث نمو
 ١ يعامتجالا عقاولا نع اهريبعت يف ةحيحص نوكت
 ' اهمدنع ,ةئطاخ ريصت اهنكلو يبوروؤالا يسايسلاو

 اذهب انيأر نا قبس .يبرعلا عقاولا ىلع قبطت
 هيوشت يف رثالا ربكا اهل ناك ميهافم ةثالث صوصخلا

 119011 قس

 ل مو
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 ١ موهفم ,.ةيناملعلا ةلودلا حوهفم :يسايسلا انكاردا

 موهفملل ةيرصنعلا ةرظنلا 35 ,ةيموقلا تاملقالا

 .يموقلا

 ةئطاخ ميهافم لقن يبرعلا يسايسلا ركفلا (اثلاث)
 مل وه كلذك .يبرعلا عقاولل اهتيحالص ثيح نم أ

 0 نس

 يعقاولا اهراطا يف ةيبرعلا ةكرحلا صئاصضخ سملب

 ةفصبو .نيرشعلا نرقلا نم ثلاثلا عيرلا لالخ

 ثيح نم ءاوس ةزيمتملا اهتعيبط كردي مل ةصاخ
 نمو .يسايسلا اهعقاو ثيح نم وا ةيخيراتلا اهلوصا
 . يومنت عورشمك اهتعيبط سملي مل همظعم يف وهف مث
 مل كلذك وهو .رخآ بناج نم يلودلا اهدعبو بناج نم
 نم يموقلا نمألل اهموهفم ليصأتل عفتري نا عطتسي
 .ثلات بناج

 ركفلا ىلع باعي نا نكمي ام رطخا نا ىلع (اعبار)
 عسسوا نم قرطي مل نا يديلقتلا يبرعلا يسايسلا

 اهلوح رودف نا بجي يتلا ةيساسالا ةلكشملا هياوبا'

 ' ةيسايبس ةيحجولوبدبا يأل يميظنتلاو يركفلا ءانبلا

 هيلع مكحن يذلا عقاولا كلذ نم لاقتنالا تاودا يهو

 جذومنلا كلذ ىلا ةمئالملا مدعو نفعتلاو ضفرلاب

 روصتلا زيح نم هلقنو هقيقحت ىلا ىعسن يذلا يلاثملا .
 صئاصخ يه ام :نيلاؤس ىلع ةقدبو حوضوب بيجت ا نا بجي ةيجولويديا يا نا .ةيلعفلا ةسرامملا زيح ىلا (

 26 - [اما ملك نمط[ خاطشقات -



5 0-7 

 ديك

 لادن

 هد

0 

 - سم

 تدي

 0 7 يع د

107 

0 

 د

 ١ هقيقحت ىلا ىعست نا بجي يذلا جذومنلا كلذ

 يف لخدا دقو ةيلمعلا تاودالا يه ام مث ؟ةكرحلا

 | حمست ناو دب ال يتلا نامزلاو ناكملا ةيبسن رابتعالا
 ةفسلف ؟ايح اعقاو رصيل جذومنلا كلذ قيقحتب
 ٍّ نيذشه ىلع مدقت نا عطتست مل ةيبرملا ةيموقلا

 | نا نود تاراعشلا ضعب ىوس مويلا ىتح نيلاؤسلا
 طويخلا دحا لثميل تايوتسملا هذه عيمج ىلع زربي ! ةيبرعلا ةيموقلا نمو ةبورعلا نم رصم عضوم .حوضوو ةحارصب تالؤاستلا قرطت '

 ' كاردالا ف صقنلا رصانع عيمج طيرت يتلا ةباثلا
 1 هل ناك يتلا ةفلتخملا لكاشملا عم لماعتلا قو يسايسل ؛ 1

 | ةرشعلا ماوعالا يف يودحولا روطتلا اهريثي ناو دب |
 ةيضاملا |

 ١ هتاقلطنم نم أدبن نا بجي يذلا لاؤسلا وه اذه
 ١ نم هضرفي امو قوقح نم كلذ هينعي امو دئاقلا ةلودلا / اهفصوب ةيموقلا ةلودلا قيقحت يف رصم ةفيظو ددحنل |

 .تامازتلا
 | :موهفملا اذهل يركفلا راطالا ةيادب ةطقنك ددحنلف

 دقل .ءامعزلا ةغفل صوصخلا اذهب اضيا عدنلو ٍ

 اوقلطني ناو ماهوا يف اوشيدعي نا ءالؤه مظعم اندوع
 | قطنمب مهتافرصت يف اوكلسي نأو ةظقيلا مالحا نم
 .ةريثك انلوح جذامنلاو .ةيارد الو مهل ةربخ ال نيذلا

 | ضعبلا هرركي ام قطنملا اذه رهاظمو روص دحا سيلا
 | نا نكمي فيك ؟«مالسلا لباقم ضرالا» مساب مويلا
 يف كلذ ثدح ىنم ؟ضرا نود مالس كانه نوكي

 ا يداع لجر ىلع ضرعت كنا يعم روصتتلو ؟خيراتلا 1

 معن ؟.كلزنم نود ةنينآمطلا» هل لوقتو هلزنم رداغي نا
 | قيرطلا يف شيعتو تيبت تناو انئمظم نوكت فوس
 ١ ةيموقلا اياضق ءامعزلا ءالؤه روصتب اذكش .ماعلا

 !يموقلا ريصملاو

 ءالؤه كرتنلو .حيراتلاو عقاولا ةفل ثدحتنل

 ١ حرطنف ادينلو .ثادحالا مهبيذت ىنح ءامعزلا

 :تالؤاستلا نم ةعومجم

ا نم رصم عنمل نكت ملا ؟,ليشاريشا» تئشتنأ انامل
 ا ءاد

 | نا نم ةرهاقلا دي عنمل نكت ملا ؟ةيبرعلا اهتفيظو
 | بلقلا دئاستل قشمد نم ةدودمملا ديلا حفاصت

 . نا بجي ناك يتلا قالخلا دسحجلا مصاوع اهنا ؟نادغب

 يف لك ترثعبتو تقزمت دقو ىربكلا ةمصاعلا دناست
 يقيقح يعوب تكردا رصم تناك ول لهو .هقيرط
 ىلع ةقباسلا نيرشعلا ماوعالا لالخ ةيبرعلا اهتفيظو
 ٠ وأ «ليئاريسا» تكشنا دق تناك ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 يسايسلا ركفلا تايلوؤسم ىدحا نا ؟دوجولا اهل ردق
 ضرالا كلذ 2 تذيب ينلا ةمرصملا تادايقلاو يي رصملا
 ١ مل اهنا يه نيرشعلا نرقلا نم لوالا فصنلا لالخ

 ١ تءاجف ةيراضحلاو ةيدايقلا رصم ةفيظو مهفن
 ركفلاو .ةيدوهبلا ةلودلا ءاشناب تحمس ينلا ةعفصلا

 رصم ةفيظو مهفي مل اهيلا راشملا ةلحرملا يف يرصملا '
 يبوروالا يموقلا ركفلاب ثيشت هنأل ةيخيراتلا
 مل يذلاو رشع نماثلا نرقلا ىلا دوعي يذلا يديلقتلا '
 .ةيبرعلا انضرا يف عضوم هل نكي .

 اوسيل رصم نودب برعلا» :ةيادبلا ذنم اهحرطنلو

 1 م1 من1 نحط ط٠ رع مط ملت - 7
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 وه بيرعتلا .رصم تسيل برعلا نودب رصمو برعلا
 ؛.رخآلا اهفصن وه ريصمتلاو .برعلا ةيموق فصن
 الا تسيل ينانبل بتاك اهقلطا يتلا تاملكلا هذه

 .ةيوؤرعلاو رصف نيب ةقالعلا ةقيقحل احضاو اصيخلت .
 نا .بيرغلاو .اهتلالدو اهانعم مهفن نا مكاح لك ىلعو

 نودو ةيسانمب اهيلا جحن يتلا ةيكريمالا تادايقلا
 اهططخم تعضوو اديح كلذ تمهف دق ةيسانم

 نيثالث نع لقي ال ام ذنم هساسا ىلع ةقطنملا عم لماعتلل

 امو ١455 ماع برح ذنم ديذدحتلا هجو ىلعو اماع

 نا بقع ةيكريمالا ةدايقلا اهتملعت سورد نم اهبقغأ
 .ايلاغ انمث تعفد

 ؟اذاملو فدك

 كوعدا فوسو عمست فوسف لجعتن ال ينب اي الهم
 حرطا فوسو ثادحالا لحس كل مدقا فوسو لمأتلل

 بترت نا تنا كيلعو ثدحتت اهعداو عئاقولا
 . جئاتنلا صلختستو

 اعد 1465 ماع ىف سيوسلا برح بقع (ح
 هل سرديل ةمات ةيرس يف هئاربخ دحا رواهنزيا سيئرلا
 يلاتلا ماعلا يف رشن اريرقت هل مدقف ةيلودلا رصم ةفيظو
 الق ةيبرع ةبتكم يا يف اثبع هنع ثحبت نا عيطتستو
 خرؤملا هفصو يذلا ريرقتلا اذه .اعضوم هل دجت
 تقولا كلذ ِق ذاتسالاو «1 61 ليجنتل» يكريمالا

 نوؤشلا يف يرصملا رودلا» ناونعب كرويوين ةعماجب
 ليقتسم نا .رطسا ةدع يف هصيخلت عيطتسن :ةيلودلا

 رصم ىلع فقوتت يلودلا عارصلاب ةطبترملا عاضوالا
 :ةيلاتلا داعبالا ف ةصاخ ةفصبو

 اهتدحو ققحت نا ةيبرعلا ةمالا عيطتست نل (الوأ)
 جيلخلا نم دتمت ةدحاو ةلود ىلا لوحتتو ةيجامدنالا

 رصمل ميلستلا لالخ نم الا يسلطالا طيحملا ىلا يبرغلا
 ققحي فوس يذلا نا .ةيراضحلاو ةيكرحلا ةدايقلاب
 لورتبلا نوكي نل ققحتت نا اهل ردق ول ةدحولا كلت
 لودلا نئازخ يف ةمكارتملا ةدصرالا الو يبرغلا
 ردق ول متن فوس ةدحولا هذه اهنكلو ةيوارحصلا

 ملعتلاو مالعاألا تاودالو ةيرصملا ةرجهلا كلاسمل

 .سناجتلا معدتو طبارتلا قلخت نا يرصملا
 نل هنا ملعي يبرغلا ملاعلا نإف كلذك (ايناث)

 لالخ نم ةيبرعلا ةقطنملا يف امكحتم لظي نا عيطتسي
 عم لماعتلا يف رصم دّيح اذا الا «ليئارسا» هتبيبر
 اهديعي وا «ليئارسنا» ىلع ىضقي نل .ةيربعلا ةلودلا
 يف وتيجلل عمتجم اهلعجيو يعيبطلا اهمجح ىلا
 ىراضحلا ناضيفلا الا طسوالا قرشلا ةقطنم
 ,ةلكشم تسنل اهنأب نيطسلف فصوت دق .يرصملا
 نع ةيروسلا تادايقلا ثدحتت دقو .طسوالا قرشلا
 نا ضعبلا لوقي دقو لب اهكلمت يتلا ةيركسعلا ةردقلا
 مل مث نمو ةيبرعلا ةيروطاربمالل ةمصاع نكت مل رصم
 ايناج كرتنلف نكلو :ةيلوؤسم نم كلذ هينعي امب رعشت
 ةردقلاو يرصملا شدجلا طقف نا ركذتنلو كلذ عيمج

 شيجلل» ىدصتت نا ىلع ةرداقلا يه ةيرصملا ةيلانقلا

 ةبالصلا ثيجو مكلا ههجاوي فيكلا ثيح «يليئارسالا
 لماعتلا يف ةتباث رصانع ريصت ديلاقتلاو ةربخلاو
 هتيضو يف بتك امدنع نويروغ نب نا .يركسعلا

 نم اورذحا :ليئارسا نومكحي نيذلا هعابتاو هئانبال
 الا نكي مل .انويلم نينامثلا تاذ ريصت امدنع رصم
 رطسي وهو ةبقاث ةرظنب ةلودلا لجر يعو نع ريبعت
 .هتاملك رخآ

000700 

 ب

 ع

 كم

 الا 0111

 نل هنا اديج ملعي يبوروالا ملاعلا ناف كلذك (اثلاث)
 | بلس نم ةفلتخملا هتايلمع ةسرامم يف لظي نا عيطتسي
 | رصم نيب ةقالعلا ديح اذا الا يقيرفالا ملاعلا تاورث
 صضوصخلا اذهب اضيا كرتنلف .دوسالا عمتجملاو
 يفاذقلا سيئرلا فادها نع رركتملا ثيدحلا ابناج
 .مامتها يا قحتست ال روشق رئازجلا تاططخمو

 تادارالا تطقس فيكو قئاقحلا هذه فلتخم مهف
 بئاج نم ةيرصملا ةيسامولبدلاو بناج نم ةيبرعلا

 ١ ةعومجمب اذاف ماكحاب تدعا يتلا ةريخلا ف رخآ :

 | ةردقلا مدع ىدم سكعت يتلاو انب طيحت يتلا ءاطخالا
 ) عم ةيفخلا هتالماعتو يىلودلا راطالا ةقيدقح مهف ىلع

 ١ دحا وه يبرعلا نطولل ةلتحملا ةيسايسلا تاروطنلا
 اهزاربال ىعسن نا بحي يتلا ةيساسالا فادشالا

 ةيكرح ةطخ ءانب نم كلذ هينعي امو ةيلودلا اهداعبا يف
 | نم لمتكت نا بجي يذلا يلودلا راطالا ةقيقح عم قفتن
 .هعم لماعتلا لالخ

 ! ةيورعب ىمسي ام ماوعا ةدع ذنم راثب اذامل (د)

 ١ تريثا ىنمو ؟يبرعلا نطولاو لينلا يداو ةقطنم

 | ىلا ةدوعلا نم ؟ةيركف ةلكشمك رصم ةبورع ةلكشم
 . ءزج رصم نا يف ككشي وأ ريثي صن يا دجن ال رداصملا
 نرقلا ةبياهن ىتح يمالسالا يبرعلا عمتجملا نم
 .ةيبرعلا ةروثلا لشف ىتح لقالا ىلع وأ رشع عساتلا
 ١ رصم نع ثيدحلا انعمس نا كلذ بقع ثدح فيكف

 ْ ؟ةدورعلا نع ةلقتسملا رصمو ةينوعرفلا

 | لضتقلا بناج نف اشاب حيهاربا لكس امدنع
 دئاقلا باجا ؟كتاحوتف يف فقت فوس نيا :يناطيربلا
 ١ لظا فوس ةيبرعلاب قطني نم دجا ثيح :يرصملا
 باجا ؟ايكرت تسلا :هل ليق امدنعو .يشيجب ريسا '
 رصم ينتقرحاو الفط رصم ىلا تيتا دقل :يلاولا '

 ىلا نويليان نم باطخ يف .هايبرع تيحضأف اهسمشب
 ةريزج يف هدوجو ءانتا دوجروج لاردجلا هقيدص
 ذنم ةينامثعلا ةلودلا تئتف ام :لوقب هناليه تناس
 يذلا كيلامملا دض تالمحلا هجوت اهلاوحأ تلحمضا

 آرقب يذلاو .ةميزهلاو لشفلاب امئاد يهننت تناك
 يف رصم ىلع تلاوت يتلا ثداوحلا خيرات مات تافتلاب '

 اهتيلقعب ةيلك ةفلاخم ممألا نم اهريغ فلاخت | ةما نم فلاتت يتلا ةيبرعلا ةمالا تلقتسال دالبلا
 برعلا داليو رصم تلمشو اهخيراتو اهنغلو اهماهوأو

 .ايقيرفا نم ارطشو (يبرعلا قرشملا يآ) |

 | ىلع حرطو رصم ةبورع تريثا نا مث نم ثدح فيك '
 عيرلا لالخ ةينوعغرفلا رصمب يمس ام كلذ نم سكعلا ؛

 حرطلا اذه لظ فيدكو ؟رشع عساتلا نرقلا نم ريخالا

 رصانلا دبع ءاج ىتح يرصملا ركفلا ىلع ارطيسم

 ناعرس يذلا يموقلا دملا قلخيل ةروطسالا هذه مطحف '
 لوا ىف أدب لثامم راسحنا ىرخا ةرم هييصيل داع ام

 ةتسلا مايالا برح ةميزه عم ١ددرتم انتفاح رمالا

 طبترا امو ديفيد بماك ةيقافتا عم ةلماك ةسايس ريصيل '
 لازن ال تاروطتو فقاوم نم اهبقعاو اهل دعاو اهب |

 ؟اهجاوما يف شيعن
 ' .حوضوو ةحارصب اهحرطن نا بجي ةديدع ةلئسا
 [1.نوحش وذ ثيدحلاو

 الا/ _ 5١م8 رايآ 5- ٠١8 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 ت6

0 

577 

 هروح اج 00 0 د 0 0 و حملا

 هنيئا سد

 ها ا -

 ا جل



 صردق ثادحا ذنم هتدادب نورد نويفارملاو 1477 ىلا ةنوفجرت جويئانوبلا
 يصح ل دا دك هو مح داع دج م ةمح دو د وحس وو وذ

 ِ هءارو نمو . . هتققيفح ام

 .ةينانوي ايل كل ةيدطملا تس 3

 3 دومحم  اندثا

 ةيباختنالا ةكرعملا ىلع ىغطت اياضقو اياضق [ 1 ١
 .ايكرت عم تاقالعلا اهدحا نانويلا يف ةماعلا | نب
 .«وتانلا» فلح يف ةكيرشلاو ةرواجملا ةلودلا |: 1
 ةيطارقميدلا بزحو :مكاحلا يكارتشالا برحلا
 ناربتعي :نانويلا يف ةطلسلا ىلع ناسفانتملا ,ةديدجلا

 يف ةحبارلا قاروالا زربا ىدحا ايكرت عم تاقالغلا
 ديسلا ريبتعي نيح يفف ةماعلا تاماختنالا «قوس»

 ' يكارتشالا بزحلا ميعزو ءارزولا سيئر ويردناباب

 ضفريو .نانويلا ىلع آمهادو امئاد ارطخ ايكرت
 ,صربق نم اهباحسنا لبق تاضوافم يف اهعم لوخدلا

 يدبي ,نيدلبلا نيب ةدوقعملا تاقافتالاب اهمازتلاو
 .ةضراعملا ميعز سكاتوستم نيطنطسق ديسلا

 اذا .ايكرت عم ةيروف تاضوافم يف لوخدلل هدادعتسا

 .ةمداقلا تاباختنالا يف روفلا هل ضيق ام

 دعا هع

 ؟نيدلبلا نيب تافالخلا ةقبقح يه ام

 بابسا ريوصت يف كارتالاو نوينانويلا فلتخي
 لوقي نيح يفف .نيدلبلا نيب امئاد ةرتوتملا تاقالعلا

 لولح ىلا جاتحت تافالخ ةمث نا ينانويلا مكحلا
 ةينانود تاءاغدا كانه نأي يكرذلا مكحلا درب .ةيرذج

 دسحالا تاونذسلا ىف تلصح يتلا ثادحألا اهتضرف
 .ةريخالا رشع

 اذه ىلع تاحورطأ ىلع مكحلا ضرعم ْف انه انسل
 اذاميف :كارتالا مالك حص اذا نكلو كاذ وا فرطلا

 نابا ايكرت ءارزو سيئر «لازوا تفرات مادقا رسفن
 ءادبا ىلع :ةيكريمالا ةدحتملا تايالولل ةريخالا هترابز
 فرطلا عم تاضوافم يف لوخدلل هدالب دادعتسا

 لهو .؟نيدلدبلا نبب تاقالعلا نيسحتل ينانويلا

 لازي ال ءلازوا هعفر يذلا نونيزلا نصغ نا حيحص
 ؟هباصأ دق فافجلا نا ما .ارضخم

 تافالخ نا نع منت نيدلبلا نيب تاقالعلا نا كش ال

 ناو ؛امهتاقالع مكحت .تلازامو ؛تناك ةنمزمو ةيقيقح
 مل ؛هيحانج تحت نيدلبلا مضي يذلا «وتانلا» فلح
 ,اهدوحو بابسا ةلازاو تافالخلا هذه ضف عطتسي

 لشفلا كلذ ءارو نم دصق هنال وا :كلذ ْف لشف هنآل اما

 يتلا ايكرت بناج ىلا زايحنالاو هتيجيتارتسا ةمدخ
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 رقنا نيب .تافالخلا لسلسم
 ل

 !ىلحملا نينا هنورب كارتالا ضعبو

 و

 .يفارغجلاو يجيتارتسالا

 نيدلبلا نيب تاقالعلا رنوت نا نوربتعي نوبقارملا
 1917 ماع نم ربمفون /يناثلا نيرشت رهش يف أدب
 المع نانوبلا اهتردتعا .ةوطخ ىلع امكرت تمدقا امدنع

 نع بيقنتلا قح اهسفنل تزاجا نيح كلذ ؛ايناودع
 ةينانويلا هجيإ رحب رزج ةقطنم يق ماخلا طفنلا
 نيينانؤيلا نا الا .ةيكرتلا ةيميلقالا هايملا نم ةبيرقلا
 ,1977 ماع ىلا نيدلدلا نيب تاقالعلا رتوت نوعجرُم
 برحخلا دعب امهنيب قافتا لوا نافرظلا عقو امدنع
 رزحب صتخي اميف تاقالعلا طبضل ىلوالا ةبملاعلا

 سيئر سلويزنا رقا قافتالا كلذ بجوميو .هجيا
 ىلع نانويلا ةدايس كروتاتاو كاذنآ ءينانويلا ءارزولا

 «سوربنا» يتريزج ءانثتساب .رزجلا عيمج
 ةيدايح :سونميل» ةريزرج ىلع ءاقبالاو ءسودوديت» و
 .يركسع رقم ىلا اهليوحت نيينانويلل قحي ال

 مدعو ةقادص ةدهاعم نافرطلا عقو 197١ ماع فو

2 َ 

 ؟جهن ما كيتكت ...نوتيزلا نمصغ :لازوا

 انبتاو ةرقن 2

 كاذنآ يكرتلا سيئرلا ونونوا تمصع ّرقأ زايحنا

 هذه تيقبو ؛«سونميل» ةريزج ىلع نانويلا ةدايسب
 ّدعأ امدنع ؛1465 ماع ىتح لوغقملا ةيراس ةدهاعملا

 نع لزعمب ؛صربق لالقتسال ةدعلا نويئاطيربلا
 هذهل ركنذتلا ىلا يكرتلا بناجلاب ادح امم ,كارتالا
 .ةدغال اهرايتعاو ةدهاعملا

 لسلسم رمتسا ءاوجالا هذه لظ يفو .اذكهو

 ايكرت تركنا /197 ماع يفف .نيدلبلا نيب تافالخلا

 يوجلاو يرحبلا اهيلاجم عيسوتب نانويلا قح
 يف ترشابو .اليم )١1( ىلا لاما )٠١( نم .نييميلقالا
 كلذب ةركنتم هجيإ رحب يف طفنلا نع بيقنت ةيلمع
 :تانيسمخلا ىف فينح يف ترقا يتلا «هزرجور» ةطخل

 ةملودلا تاقالعلا مكحي يذلا راحبلا نوناق قافتاو

 تناك ةرم لك يفو ,ةيميلقالا هايملاب صتخي اميف
 فادهال هجيإ رخب عاق نم ةدافتسالا لواحت نانويلا

 ةيطعم .ةيكرت تاديدهتب مدطصت تناك .ةيراجت
 ىذلا ,طفنلا ءارو ًايعس كلذ نم ةدافتسالا قح اهسفن
 : .كانه هرفاوت مدع ًاريخا تبث

 اهتدايس ةسراممب اهتيقحا يف اهيأر ىلع ايكرت تلظو
 بايسالاب كلذ ةللعم ةينانويلا رزجلا كلت ىلع

 ةيميلقالا هايملا نم رزجلا هذه برق ببسب .ةيفارغجلا
 هذه ناكس ةيوه رابنعالا يف ذخأت نا نود .ةيكرتلا
 تافالخلا ةورذ تغلبو .يقيرغالا مهئامتناو رزجلا
 :سطسغأ /بآو ؛ويلود /رومت يرهش يف نيدلبلا نيب
 ةريزج وز ىلع ايكرت تمدقا ننح ,141/4 ماع نم
 ةيامح ةجحب اهيضارا نم 70 تلتحاو ,صربق
 يصربقلا داهطضالاب هتمسا امم كانه ةيكرتلا ةيلاجلا
 لسلسم ايكرت تأدب ماعلا سفن يفو :ينانويلا

 امي هتقحلا ينانودلا يوجلا لاجملل ةيوج تاكاهتنا

 ريِجَت يذلا ال4١ نوناق يا ال4١ موتانب» يمس

 تامهمب ةينانويلا ءاوجالا قارتخا هبجومب اهسفنل
 .ةيلودلا فارعالا عيمج كلذي ةينراض ,ةدع الطتسا

 .اهئاوجا ىلع ةدايسلا يف نانويلا قح ةلهاجتمو

 ضربت ةلكدشنم لح لبق كانه واقع 9 :فردناباب
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 ,نيديعصلا ىلع اهتسايس ايكرت ترقنتساو . اذه
 ةرئاد عيسوت نم نانويلا عنمل يجراخلاو يلخادلا

 هيف تذختا يذلا تقولا يفو يرحبلاو يوجلا هيلاجم

 ىلا نيلاجملا ةعقر عيسوتب ارارق ةينانويلا ةموكحلا
 تلمعتسا .قباسلا نم رثكا ليم )١( يا ءاليم )١7(

 :كلذ نود ةلوليحلل ديعولاو ديدهتلا بيلاسا ايكرت
 ذيفنت مدعب تانامض ارخؤم نانويلا نم تبلط دقو
 .«وتانلا» فلح ف نيدلبلا ءاقلح ربع كلذ ثدح .كلذ
 ,نرسجور» ةيقافتا نا املع ةدحتملا تايالولا ةصاخو
 نيلاجملا ىلع يلكلا فارثالا قح نانويلل نمضت
 ١ .يوجلاو يرحبلا

 تايالولا لمحُت ةيكارتشالا ةينانويلا ةموكحلا
 رتوت ةيلوؤسم نم اريبك اردق ةيكريمالا ةدحتملا
 نطنشاو بعلت نا لديف :ةرقناو انيشا نيب تاقالعلا

 لحا نم :وتانلا» فلح يف نيكيرشلا نيب ًايقيفوت رود

 ازايحنا اهتسايس رهظُت ءامهنيب ةمئاقلا تافالخلا ّلح
 لاجم ف ىتح ؛نانويلا باسح ىلع ايكرتل احضاو
 يف اهئافلحل نطنشاو اهمدقت يتلا ةيونسلا تادعاسملا
 .ثلاثلا ملاعلا لودو :وتانلا» فلح

 «مالس» ةلمحب أرخؤم ةيكرتلا ةموكحلا مايق نكلو
 لازوا ءارزولا سيئر تاحيرصت اهنع تربع ةفثكم
 اقح له :لاؤسلا حرطي ةالايماللاب انيثا يف اهتلباقمو
 ةقلاعلا اهاياضق لح ىلا ىعست ةيكرتلا ةموكحلا نا
 ؟ةيكيتكت ًافادها كلذ ءارو نا ما :نانوبلا عم

 ءاسؤر نع تردص يتلا تاحيرصتلا نا .كش ال
 نيذلا ةيجراخلا ءارزوو ءارزولاو ؛ةيروهمجلا
 فرتعت مل ماع رشع دحا لالخ ايكرت مكح ىلع اوبقاعت
 رحب ىلع فارشالاب نانويلا قحب انمض الو انلع ال
 ةريزجلا هاجت ةيكرتلا ةسايسلا ناو امك .هجيإ
 قلعتي اميف 14174 ماع ذنم ريغتت مل ةيصربقلا
 نع ةياصولا عفر وا اهيف يكرتلا يركسعلا دوجولاب
 رقت ىلا نيتيلاجلا لصوت يف الما ةيكرتلا ةيلاجلا
 سيئر تاحيرصتو .هاركا وأ طغض نود امهريدصم

 ةينانويلا ءاللا» ب حدطصت ال ةريخالا يكرتلا ءارزولا

 ادكرت لخاد تاداقتنالا نم ةلمحل تضرعت لب .بسحف

 «تيللم» ةفيحص تفصو ةيحاتتفا ةلاقم يفف .اهسفن

 ,ًادلحم ًاكالهتسا» اهنا ىلع تاحيرصنلا هذه ةيكرتلا

 ةيدرتملا ةيلخادلا عاضوالا نع راظنالا تفل هنم ديرا

 .ايكرت يف
 سيئر اهمعزتي يتلا نانويلا عم مالسلا ةلمح نا

 ىتحو ؛ةيكيتكتلا اهترئاد يف ىقبت يكرتلا ءارزولا
 فادها نم ًادحاو ًايناح الا لوانتت مل ؛تيللم» ةفيحص

 تقو يف تءاج ةيملسلا لاّزوا ةلمحف .,ةلمحلا دذشه

 لسكورب يف عمتجت ةيبوروالا قوسلا لود تناك
 ىلا ةامضنالا لاغتربلاو اينابسا بلط ةشقانمل

 ضعب لعج امم ,ةيداصتقالا ةيبوروالا ةعومجملا
 ,ثدحلا كلذو لازوا تاحيرصت نيب نوطبري نيبقارملا
 قوسلا ىلا مامضنالا ايكرت بلط نا فورعملا نم ذا
 باحسنالاو نانويلا عم اهتافالخ لحب طبز ةيبوروالا
 شاعناو :ناسنالا قوقح كاهتنا فقوو صربق نم
 .اهداصتقا

 ءاهتناب ةيملسلا لازوا ةلمح راسحنا مغر ىلع
 تاقالغلا ىقبت ؛:ةيبوروالا قوسلا لود رمتؤم
 تاباختنالا تاظفاي زربا دحا ةيكرتلا  ةينانويلا
 0.نانويلا يف ةماعلا
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 نم رشاعلا يف فينجيرب ةافو ةيشغع ذنم
 أدب دق ناك :1987 (ريمفون) يناثلا نيرشت هب

 يف تاب نييدايقلا نم اديدج اقيرف نا ددرتي ( 1 |
 نيرمعملا قيرف) ميدقلا قيرفلا لحم لولحلل هقيرط
 قدت تذخا يتلا هذه رييغتلا ةيلمع ناو ..(ىضرملاو

 ةطيترم ةيقوف ةيلمع تسيل نيلمركلا باوبيا

 داثمم اهنيح يف ناك يذلا دعاصلا ليدبلا ةيصضخشب

 يف عساو دوعص نع ريبعت يه ًاضيأ لب ٠ ,فويوردنأب

 ةينمألاو ةيركسعلاو ةيبزحلا ةرادالا تالاحم فلتخم

 ةثيدح ةباشلا رصانعلا نم ةديدج لايجأل ةيموكحلاو
 دعب ام ىلا اهتفاقثو اهتيبرت ف دوعت ةفاقثلاو ةبرجتلا
 .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 رمتسم بابشلا ديدجت : فيشتابروغ

 طايش نم عساتلا ىف فوبوردنا ةافو نإف كلذلو

 نم ددعي ةطلسلا يلوت نم مغرلابو ١1484: (رياريف)

 ةبسنلاب ةيقيقح ةدر لكشت مل .وكننريشت زوجعلا لبق
 ةفالخلا كلت تناك لب .«ةيفويوردنألا» تاهجوتلل
 هدلا راشملا دوعصلا قيرط يف ةيلاقتنا ةطحم درجم
 ةريتوب هتريسم فانئثتسا ىلا داع ام ناعربس يذلا

 ١4/6 (سرام) راذا ١١ يف وكنئنريشت ةافو عم عربسا

 ةدايقلا تامهمل فيشتابروغ ليئاخيم «باشلا» يلونو
 بزحلل ةيزكرملا ةنجلل ىلوألا ةنامألا ف ةيبزحلا
 .يتايفوسلا يعويشلا

 آدب دق ءفويوردنأ ديدجتلل لوألا دئاقلا ناك اذإو

 ةماه ةيدايق بصانم ءلمل بايشلا ضعب عيفرتب هدهع
 ميلستو .يسايسلا بتكملا ىلا فيدلع راديح مضك
 تارباخملا ةدابق ىف هناوعأ دحأل ةيلخادلا ةرازو

 روتكف وه رخآل تارياخملا كلت ةسائرو :,1.6.8»لا
 ديدجتلل ديدجلا دئاقلا نإف .فوكيربيشت
 يسايسلا بتكملا فو .ةدايقلا ىلوت يذلا فيشتابروغ
 ,:ةنس "6 نع مهرامعا ديزت ةرشع نم ءاضعا ةعبرا

 لك ةافوي تلخ بتكملا كلذ ىف رغاوش دوجو ىلا ةفاضا

 :فونيتسواو وكئنريشتو فوبوردناو فينجيرب نم
 ةيزكرملا ةنجلل عامتجا لوأ ةصرف مانتغا ىلا عراس دق
 مضف .ديدجلا ليجلل نيلثممب رغاوشلا هذه لمي يك
 :نم الك يسايسلا بتكملا ةيوضع ىلا

 .ةفس ١" فوكيرسشت

 .ةنس 14 فيشتافيل روغيإ
 .ةنس ه0 فوكيجير يالوكينو
 نا قبيسي مل يذلا عافدلا ريزو بصنم ناب املع

 يسايسلا بتكملا يف أوضع نوكي نا نود صخش هلغش
 يذلا ءفونيتسوا مايا ىلا وكشيرغو فوكوج مايا نم
 هناكم هلغشو ؛1984١ (ربمسيد) لوا نوناك ىف يفوت

 هبحاص عيفرتب ةرملا هذه ظحي مل ,فولوكوس يجريس
 ةيوضع ىلا لب .بتكملا يف ةلماكلا ةيوضعلا ىلا
 «ريصقتلا» اذه نيب نويقارملا طيريو .طقف طابتحالا

 لصحت” يذلا ريبكلا عيفرتلا نيبو عافدلا ريزو هاجت

 نيبصنملا ناب ًآملع :فوكيرييشت تارياخملا ريدم هيلع
 لقحلا يه ةدحاو ةهج ىلع ايلمع نابوسحم

 مقالا بوو كسيفملا
 ًاحضاو ًاريسفت كانه نا - نآلا ىتح - وديب الو

 نم غلبب يلاحلا عافدلا ريزو نوك ىوس ةقرافملا هذهل
 سرخلا» ليج ىلا يلاتلاب يمتنيو ؛ةنس ا” رمعلا
 ةدايقلا ةينب يف لضاحلا ديدجتلا ىعسي يذلا ,ميدقلا

 مهنم صلختلا ىلا ةيتايفوسلا

 تارييغتلا هذهب .فيشتابروغ نا يف كش نم امو
 اينولوب ىلا ههجوت نم لئالق مايا لبق ,اهثدحأ يتلا
 ةدهاعم ديدجت ىلع تقفاو ينلا وسراو فلح ةمق دقعل

 ةوق هلك ملاعلل دكأ دق ,.ىرخا ةنس نيرشغل فلحلا
 ةلتكلا لخادو يتايفوسلا داحتالا لخاد هتماعز
 يف ةصاخ ةيمها هل رمأ وهو .دحاو نا يف ةيكارتشالا
 «برغلاو قرشلا نيب تاقالعلا قايس نم ةرتفلا هذه

 ةضاخ وا ةيمسر ةمق عورشمو ديدج راوحل ةحشرملا
 ةدحتملا تايالولا سيئر نيبو يتايفوسلا ميعزلا نيب
 [].ةيكريمألا
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 جاجنلا نم اهل بيصن ل نوب ةمقو
 : يدعسلا ديعس  نيلري

 سيئرلا ةرايز ءارو نافقي نايساسأ نافده |,
 ,ةيداحتالا ايناملا ىلا ةيلاحلا ناغير يكريمألا "5

 ةريسم نم ةديدج ةحفص نع نالعالا امهلوأ
 ايناملأو ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا ننب ةحلاصملا
 ,ةيشافلا راحدنا ىلع آماع نيعبرأ رورم دعب ةيداحتالا

 لامعأ ىف ةكراشملا امهيناثو :ثلاثلا خيارلا طوقسو
 يتلا .رابكلا ةغبسلل ةرشاعلا ةيداصتقالا ةمقلا
 ىلا ةفاضالاب مضت ينلاو نوي يف ةيناثلا ةرملل دقعنت

 تاموكح ءاسؤر ينوساكان ينابابلا ءارزولا سيئر
 .ايلاطياو ادنكو اسنرفو ايناظيرب

 لوك توملشه يناملألا راشتسملا ماما ناف .اذكهو
 يتلا تاجافملا دعبتسم ريغو .دقعم ؛لفاح لمع جمانرب
 ريبادتخلاو تاءارجألا طبت اهرهاظم زرمأ سكعت

 ةيداحتالا ايناملا دهشت مل يتلا ةينمآلا ةيزارتحالا
 «كلذ نم مغرلا ىلعو .ةريخألا تاونسلا لالخ اهل ًاليثم

 تامظنملاو تاكرحلا اهب تماق ينلا فنعلا لامعا ناف

 فلح تآشنمو ةيكريمألا تاسسؤملا دض ةيرسلا
 لمشتل مايا ذنم تدعاصت دق .قباسلا يف يسلطالا

 ملاعلل ةيسايسلاو ةيداصتقالا تائيهلا ةينباو تارقم
 يسايسلا خانملا بارطضا :كلذ ىلا فاضي .يبرغلا
 ةيناملألا طاسوآألا لخاد ًاآايشن يذلا ,يعامتجالاو

 يتلا رظنلا تاهجو بيبسب .ةيلودلاو ةيكريمألاو
 ةرايز جمانرب لوح :نايحألا ضعب ةداح ةجرد تغلب
 ةمقلا لامعا لودجو :نوب ىلا يكريمألا سيئرلا
 يوونلا :ليحلا دش» ةبعلب كلذ لك طابتراو :ةرشاعلا

 نم ديزملاب ددهت تحبصأ يتلا نطنشاوو وكسوم نيب
 تاناكماو ؛ةيلودلا ةيسايسلا ةرادالا ةمزا لاحفتسا
 .برغلاو قرشلا نيب يدحتلا رصانع ىلع ةرطيسلا

 هلا ردا
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 ' نويقيقحلا تمن نا نم لاقل 6 نوبي زاير

 ناملألا راو 3 ةحلاصملا ة ةرايز ا

 .يئاضفلا ياويل لاجسلا قاب ةصاخ

 ةمق قدتسا يذلا .لوك راشتسملا ناف .كلذ عم

 بئاوجلا زاربا اهيف لواح ةينامرب ةسلجب «نوب»
 نيماعلا لالخ همكح ةردسم ْق «ةيباحبالا» رصانعلاو

 تاعامتجال ماسألا هذه ادعتسم ودبي .نيمرصنملا

 ريسثت امك  ينلا ءرابكلا ةعبسلا تاموكح ءاسؤر

 ىلع زكرتس اهنا  عوضوملا اذه ةباتك ىتح تامولعملا
 ناو ةصاخ .ةنهارلا ةيلودلا ةيسادسلا اباضقلا مشأ

 ؟هئافلح نم هديري يذلا ام :ناغير

 .«وسراو» ةمق تاقعا ْق يقأن ةئداصتقالا «نوي» ةمق

 ةلصاوم هبشت ةغيصب اهلالخ ررق يتلا ةيركسعلا
 ةئس )٠١( ةدمل :وسراو» فلح ةرتف ديدمت يدحتلا

 ةيرهوجلا تاضوعوملا نم نوكت نا دب ال كلذك .ىرخا
 تاقالعلاو يداصتقالا نواعتلا نوؤش «نوب» ةمقل

 اهنيب اضيأ امناو :اهنادلب نيب اميف طقف سيل ةيراجتلا
 يف ءاضعالا :ىرخألا ةريغصلا ةتسلا نادلبلا نيبو
 ةنجللا سيئر اهلثميس يتلا :ةيبوروألا ةعومجملا
 ايلاطيا ةيجراخ ريزو يتويردناو .وريند ةيبوروألا
 .ةعومجملل يلاحلا سيئرلا اهفصوب

 نع ريبعتلا تايناكما نم ردق ربكأ ريفوت ةيغبو
 ةريغصلا اهلود ةصاخو ؛ةيبوروألا ةعومجملا حلاصم
 ءارزول ةفثكم ةيصاصتخا تاعامتجحا تمت دقف :تسلا
 ترادو :غروبمسكول يف ةيبوروألا ةعومجملا ةيجراخ
 لئاسوب ةقلعتملا تارارقلا لوح ةنخاس تاشاقن
 ةيقبو ,15185 ماعل ةيبوروألا ةعومجملا ليومت
 يناهدلا تديثتلل ةيولطملا ليصافتلاو تاءارخالا

 ,ةعومجملا يف لاغتربلاو اينابسا ةيوضعل
 نيب ةيراجتلا تاقالعلا ضرتعت يتلا تابوعصلاو
 ىلاملا لوكوتوربلا ىلا ةفاضا .ادنكو ةيبرغلا ادوروأ
 هذه نع لقت الو .ايفااسغوب عم نواعتلل حرتقملا

 لوح ءءاضعألا لودلا نيب ةقيمعلا تافالخلا :ةيمها
 ةديدجلا ةيداصتقالا ةنسلل ةدحوملا ةيعارزلا راعسالا

 .ناسين نم لوألا ذنم لوعفملا ةيراس حبصت يتلا
 ةيسايسلا اياضقلا يأب :لؤاستلا نم دبل كلذ ءازا

 «نوب» ةمق أديتس ةريطخلاو ةحلملا ةيلودلاو

 ءاوس .ةداحلا ةيداصتقالا تالكشملا يأبو .ةرشاعلا
 ةمئاقلا ةيراجتلاو ةيداصتقالا تاقالعلا ديعص ىلع

 ةيراجتلاو ةيداصتقالا تاقالعلا ديعص ىلع وأ ءاهنيب
 ةصاخ .ثلاثلا ملاعلاو ,يكارتشالا ملاعلا عم ةمئاقلا
 !!؟يهتنتس ةمكارتملا نويدلا ناديم يف

 راغصلاو رابكلا هئافلح نم ناغير هديري يذلا ام

 .فتكلا نع خازي نل ليقثلا ءبعلا :لوك
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 ةيوونلا هعيراشمل ةبسنلاب .ديدحتلابو .ايركسع
 نع رظنلا ضغبو :نآلا دحل تراثا يتلا ةيئاضفلا
 «يارلا تافالخ نم ريثكلا :ةيلاعفلاو ةيدجلا نجح

 نيب اهب ةناهتسالا زوجي يتلا رظنلا تاهجو ضراعتو
 .!!؟نيديرغلا نيديوروألا

 ليصافت نم ديزملا يف لوخدلا ىلا ةجاحلا نودبو
 .اهلامعا لودجو ةمقلا مايا ناف :ةفورعم نوكن داكن
 - ةيركسعلا تالكشملا ةمئاق بعوتست نا نم رغصا
 ةدقعملا ةدسايسلاو ةيداصتقالاو ةيجيتارتسالا

 نادلب نيبو اهنيبو ,ةهج نم برغلا نادلب نيب ةمئاقلا
 .ةلباقم ةهج نم ثلاثلا ملاعلاو قرشلا

 ةددحمو ةمساح جئاننب سفنلا ةينمت ناف انه نمو

 رثكأ نوكي نا ودعي ال ,ةرشاعلا :نوب» ةمقل ةيعقاوو
 نم لودذملا يناعدلا دهحلا ناك امهم :تاذلل عادخ نم

 لامآلا مجح ناك امهمو :ةيبرغلا مالعألا ةرهجا لبق
 قيرط نع ةيناملالا ثحبلا دهاعم تلواح يتلا

 يداصتقالا عضولل ةيداصتقالا ةيمييقتلا اهتسارد

 مويغلاب ديلنملا ابوروأ ءامس ف اهعرز .يلودلاو يناملآلا
 .ةمقلا داقعنا لدبق ةفدشكلا ءادوسلا

 ىلع ةردقلا مادعنإ ينعي ال اذه ناف ءكش نودبو
 نم ريثكلا رابكلا ةعبسلا ءاقلل يماتخلا نايبلا نيمضت
 امك :ةلئافتملا ةعيبطلا وا تاءاحيالا تاذ تارابعلا
 تاماستبالا مسر ىلع ةردقلا مادعنا ينعي ال هنا
 ناملآلا نيبيفاحصلا ربنوصت ةزهجا ماما ةفلتكملا

 لالخ عورشملا حارشنالا نم عون ءادباو ؛بناجألاو
 سيئر ركس ستياف اهميقي يتلا ىربكلا ءاشعلا ةبدام
 .«تيمشرمه» اليف ىف يداحتالا ةلودلا

 راشتسملا نوكن .ةرداغملاب ءاسؤرلا أديب امدنعو

 اذهو :ءبعلا ضعب هيفتك نع حارا دق لوك يداحتالا

 هتسايسو هتموكح معدل فظويس هلقث مغر ضعبلا
 ةيلخادلا تازئهلا نم ريثكلا ىلا تضرعت يتلا
 ءزجلا هجاويس هنكل .ةريخألا ةنوآلا ف ةيجراخلاو
 نوب يف ناغير سيئرلا ءاقب عم ءبعلا نم يقبتملا
 ةلوجب اهادبيس يتلاو .اهل ةيمسرلا هترايز ةلصاومل
 رصقو غروبتيبو ءمزليب  نغريب اضيأ لمشت
 .«خابمه»

 رتوتم عضولا ودبي ءيكريمألا سيئرلا ةلوج عمو
 لحفتست حوضولا مدعو ةريحلاو :ناكم لك يف
 دعب مل يذلا ,يناملألا ماعلا يأرلا ىدل ناطرسلاك

 .!نيدقدقحلا هءادهش اوناك نم ةقدلا هحو ىلع فرعي

 اياحض ما :غروبتيب يف ثلاثلا خيارلا دونج مه له
 ,!!امهالك امير وأ ؟مزلبب  نغربب يف لاقتعالا ركسعم

 :ناغير يكريمالا سيئرلا رايخ ودبي اميف وه اذهو
 اهتسايس ىلع لوك ةموكح ءؤاكي نا هل دب ال يذلا
 ضعب يف و تحبصا نا دعب .ةيلودلاو ةيسلطألا
 !«كلملا نم رثكأ ةيكلم» تالاحلا

 ايناملا لخاد ناغير هيف لقنتي يذلا تقولا يفو
 يف لصاوي .ةحلاصملا ةرايز جمانرب راطا يف ةيداحتالا

 ايناملا يأ  ةيناملألا ضرألا نم يقرشلا بناجلا
 لافتحالل آمامت أداضم ًاجمانرب  ةيطارقميدلا
 ةيشافلا نم ةيناملألا ةمألا ريرحتل نيعبرألا ىركذلاب
 ةيلالا رهن فافض ىلع يقتلي ثيح ؛ةيرلتهلا
 يىداعملا سمألا فلح دونج نم ءايدحالا واغروتيفو

 يتايفوسلا ميعزلاو ناغير سيئرلا دونج .رلتهل
 [1.فيشتابروغ

 - [.: خل مزن ىف هم ماجفقتع -3]

 وديركنت يدبؤم ةقث بسك لواح

 ةيطارقميدلا لبقتسم
 مامأ ليزاربلا يف

 يدراس يسوق
 يذلا ديدجلا يليزاربلا سيئرلا لواح ةزجوملا
 ددبي نا شيفن وديركنت لحارلا سيئرلا فلخ

 ةهجاوم ىلع هتردق يف نيككشتملا نم ريثك بايتراو قلق
 دعو نا هفلسل قيس يتلا ىربكلا تايلوؤسملاو ماهملا
 ةلادعلا نم ديدج دهع نيشدتب اهلالخ نمو .اهلمحتب
 .ةيطارقميدلاو ةيغامتجالا

 :اضيا :كلن هترابع ينراس يسوخ سيئرلا لاق
 مهتركاذ نم تلفت نا ديرت ال نيذلا عور نم ءىدهيل
 ناك يذلا .لجرلل يسايسلا يضاملل ةشوشملا ةروصلا
 يطارقميدلا بزحلل اسير يضاملا ماعلا ىتح
 ايئان لصوو :نييركسعلا ماكحلل يلاوملا يعامتجالا

 هيضام نم نوفاخي نم ةئدهت :ينراس يسوخ

 يلاربيللا نيميلا ىلثمم دحا هفصوب ةيروهمجلا ةسائرل
 فالتتئالا لكش يذلا يطارقميدلا فلاحتلا يف
 اومغد نم رظن يف ينراس سيئرلا نا يا .يموكحلا

 سيل يسايسلا هجمانربب اومزتلاو ءوديركفت ةريسم
 ثحبت ىذلا ديدجحلا ريصملا وحن دالبلا ةدايقل الها

 يليزاربلا سيئرلا ناف مؤاشتلا اذهل افالخ نكل
 ,ةيسايبسلا طابسوألا هنع ثدحتت ام بسحو .ديدجلا

 ةيعون ةلقنب مايقلا مزتعي ةيليزاربلا ةفاحصلا هلقنتو
 دح ىلا لصت دق دالبلل ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلل
 .هقلخ دهعي ءافولل كلذو :؛يراسي عباطب مستت نا
 ثبلت نل يتلاو .ةلمتحملا ةضراعملا تاوصا ءاوتحاو
 حالصا بلاطمو تارهاظم يف اهسفن نع نلعت نا

 ةرداق نوكت نا ديرت ينراس ةموكحو .ةلجاع
 يف ةلثمتملا تاباقنلا بلاطم ىلا ةباجتسالل ةيدصتمو
 ,ةيندتملا روحالا عفرو يعارز حالسضا ءارجا

 عيرشتلا ةعجارمو .بارضالا قحب فارتعالاو

 عضو ف ةرشابم ديدجلا سيئرلا عريش دقو .يباقنلا
 وديركنت هحرتقا يذلا وه لجعتسم حالضا جمانرب

 نوعلا ميدقت صخيو ةيباختنالا هتلمح لالخ

 لولفل ةيرورضلا ماعطلا تايمك ريفونو .نيلطاعلل
 سرادملا يف اناجم ةيئاذغ تابجو عيزوتو .نيعئاجلا
 يف ةيندملا تازيهجتلاو ءانبلا لاغشا ةفعاضمو
 صيسلقتلا ىلع دعاست شارواو ىقاوسا ريفوتل ةلواحم

 .نيلطاعلا لفاحجل يبسنلا
 جورخلاو ,ةريبك لظت ةيداصتقالا تابوعصلا نكل

 :هذيفنت الهس نوكي نل ةديدعلا اهقزام نم ليزارجلاب
 كلذ نم مهاو ؛هدحو ينراس يسوخ ىلع فقوتي نلو
 قوذت ىلع صرحلا لك صيرح يليزاربلا بعشلا ناف
 تانامضلا نم يفكي ام ريفوتو ةيطارقميدلا معط
 ىوقلا ةنميه نع اديعيو .هتداراب هسفن مكحيل
 ةيروتاتكدلل ةيلاوم تناك ينلا ؛ةيديلقتلا ةيسايسلا
 لاّيم يليزاربلا ماعلا يأرلا ناف ءانه نمو .ةيركسعلا
 ةرشايم تاباختنا ءارجا حارتقا ىلا ةدشب مويلا

 ةرشابملا ريغ عارتقالا ةقيرط لدب ةيروهمجلا سيئرل
 .نآلا ىتح ةذفنملا

 نوؤشلاب نوينعملا نويسايسلا نوبقارملا لوقي
 سيئرلا رارمتسا ىلع تافوخت دجوي ال هنا ةيليزاربلا
 ايفو ءاقبلا عاطتسا اذا ةصاخو مكحلا يف ديدجلا

 يذلا يبعشلا سامحلل باجتساو :هفلس تادهعتل

 .ةروطسا وديركنت نم لعج
 لبقتسم ناب :اضيا .نوظحالملا ,فيضيو

 ودبي ال هنا نم مغرلا ىلع ؛ليزاربلا يف ةيطارقميدلا
 هنال لؤافتلا نمريثك ىلع ثعبي هنا الا .دورولاب اعورزم
 يم دغلا يف اهل ريظن ال ةقثو .يريهامج سامحب طبنرم
 اهقيربب رحست لظتسو ؛شيفن رونكدلا اهدلو ينلا
 ةدرو اوهشي نا ىلا نييليزاربلا لك سوفن
 تاهجاوم دعبتست ال كلذ راظتنا يفو .ةيطارقميدلا

 ليقارعو ىربك ةيلام قئاوع روهظو .ةيماح ةيسايس
 يف ثدح ام نأش .يل ودلا دقنلا قودنص اهيف ببستي دق
 نشدت نا :ءيش يف عنمي نل اذه نا الا ,نيتنجرالا
 اكريما عومجم يف امك «ليزاربلا يف ةيطارقميدلا

 0.بقترملا اهدغ ,ةينيتاللا

 يواوزلا ناميلس

 1 _ذو48 رايا ١٠١4-5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 اولا

 م

 1101219 هم 01

 نوسيرت دلاريه

 : ثفس؟ ف “ثألاب غم
 ١ حما ههوحلا] ١
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 ناميمش جريس ملقب

 | ميعزلا ههجو يذلا عقوتملا ريغ ريخألا دقنلا
 كيب

 يعويشلا بزحلا ةسائر هيلوت نم
 | ةدوعلا بوحو ىلع اهيف ددش ابطخ ىقلأو تاظحالم

 | تقولا يفو .انيح تداس يتلا جارفنالا ةسايس ىلا '
 ١ نع ةدحتملا تايالولل ةداضملا تاراعشلا تباغ ,.هسفن
 ١ فينج تاثداحم نا ادب امك ,ةيتايفوسلا ةفاحصلا
 1 .نسح هجو ىلع يرجت حلستلا نم دحلل

 ١ ةيزكرملا ةنجللا ماما ًاثيدح هاقلا باطخ يف نكلو
 | مدعب ةدحتملا تايالولا فيشتابروغ مهتا .بزحلل :

  ناكما ىلا حلو ,فينج يف يقيقح قافتا ىلا يعسلا
 ' دقتناو .يكريمالا تنعتلا ةجيتن تاثداحملا قافخإ
 ” يف ةيداصتقالاو ةيركسعلا اكريما ةسايس كلذك
 0 .ملاغلا

 1 ةمصاعلا ِق نويدرفلا نويسامولببدلا ىطعأو
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 نايدراغلا
 ٠ تافاجتالا يمه نب نريتاطيرب .

  0اوسلو

 نوشفاغ رثرآ ملقب

 ىلع ةرصم ةيناطيربلا ةموكحلا لاّزت ال
 /لوالا نوناك يف وكسنوالا نم باحسنالا

 ىلع ةنيعم تاليدبت أرطت مل ام لبقملا ربمسيد 5
 ةيوق لئالد كانهو .اهترادإو ةيلودلا ةمظنملا جهن
 تايغر ةيبلنل ذختا يناطيربلا رارقلا نا ىلا ريشت
 حلاسمملا قيقحتل سيلو ةيكريمالا ةموكحلا

 .ةيناطيربلا
 ريسلا يناطيربلا ةيجراخلا ريزو نلعا نا امو

 تارشع هتركنتسا ىتح باحسنالا رارق واه يرفج
 ةيبوروالا قوسلاو ثلونمكلا نادلب يف تاموكحلا
 نا الا .ةينيتاللا اكريمأو ايساو ايقيرفاو ةكرتشملا

 ١546 رايا 5- ١٠١4 ددعلا  ةيبرغلا ةفيلطلا -

 ا م

0 

 ب

 | دض فيشتابروغ ليئاخيم يتايفوسلا
 1 ىلع ةديدج ةدورب ىفضأ ةدحتملا تايالولا .

 ١ اهنا ودبي ناك يتلا ةيكريمالا  ةيتايفوسلا تاقالعلا
 ْ .لضفالا وحن هجتت

 ١ ىلوالا ةتسلا عيباسالا لالخ ؛ فيشتابروغ نا كلذ

 ١ ىدبا ,يتايفوسلا
 2 انت تو

 سهو

 ,ريخالا فيشت ةتابروغ فقومل ةّدع تاريسفت ةيتايفوسلا

 نم ىلوالا ةلوجلا لايح تايفوسلا ىضر مدع اهلوأ
 نييكريمالا فقوم نا مهريدقتو فينج تاثداحم
 ويام /رايا يف ةيناثلا ةلوجلا لالخ ىوقالا نوكيس
 ةطخ ليطعت اولواح تايفوسلا ناكو .يراجلا
 عافد ةكيش ةماقا ىلا ةيمارلا ناغير دلانور سيئرلا

 نم:دحلا ىلع زيكرتلا نويكريمالا لولح نيج يف :ةيوج
 ةحلسالا نم اهاوبسو ىدملا ةطسوكملا م حيراوصلا

 .موجنلا برحب اهل ةقالع ال يتلا
 فيشتابروغ ءوجل نا ىلا بهذي رخا ريسفت كانهو

 ةبراحم ىلا ةفداهلا ةدحتملا تابالولا تافرصت داقتنال

 ًايسايس ثلاثلا ملاعلا نادلبو ةيعويشلا نادلبلا
 أدادعتسا ءاج ًايركسعو آادجولويدباو ايداصتقاو

 .ةينولوبلا ةمصاعلا يف تدق يتلا وسراو فلح ةمقل

 ميعزلا نا نويبيرغلا نويسامولبدلا دجو دقو
 ةقفاوم نامضل رومالا ميخضت ىلا دمع يتايفوسلا
 ديدمتلا ىلع ةيقرشلا ةلتكلا ىف ءاضعالا لودلا ءاسؤر

 .وسراو فلحل ةنس نيرشع
 دمتعا فيشتابروغ نا لوقي ثلاث يأر ةمثو

 دقعل ناغير سيئرلا حارتقا ىلع أدر ةديدشلا ةجهللا

 .ةيمسر ريغ 239 ,ةيتايفوس  ةيكربما ةمق

 ةوعد لايح ًاتماص لظ يتايفوسلا ميعزلا ناالا

 أرطخ دجو امبر هنا ىلا نويساموليدلا بهذيو .ناغير
 قابسلا ينبت ينعي دق اهلوبق نا ىنعمب .اهيف
 دقف اهضفر اما . ةيئاضفلا ةحلسالا ةدايزو يركسعلا

 دينع هنأب فيشتابروغ نع اعابطنا ملاعلا يطعي
 :ةقفوم ي:بلصتمو

 نع يتايفوسلا ميعزلا سبع :ةسقن فاطخلا يفو
 ةيكارتشالا لودلا نم اقاوسو نيصلا هاجت حاتفنا

 دجوو .اهعم تاقالعلا زيزرعت ىلا وكسوم ىعست يتلا
 ىلع فيشتابروغ حاتفنا يف نييسامولبدلا ضعب

 عانقا ىلا ةيمارلا اهدوهج تزرع ةدحتملا تايالولا
 نم بحسفتو اهوذح وذحت نأب تاموكحلا نم ديزملا

 مل ينلا (وكسنوالا) ةفاقثلاو مولعلاو ةنيرتلا ةمظنم

 ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةيكريمالا ةنميهلاب لبقت دعت

 ايعامتجا ةدحتملا تابالولا قوفتد فارتعالا وأ اهيلع
 .ًايفاقثو

 نييميداكالا نم ةعومجم ايئاطيرب يف تماق دقو

 ىلا اهتوص تّمضو نيقومرملا نينانفلاو ءاملعلاو

 210 تاهاجتالا عيمج نم نييناطيرب نييسايس

 اث تيرغرام ةموكح هتذختا يذلا رارقلا

 00 تمهاس يتلا ةمظنملا نم باحسنالاب
 .اماع 9 لبق اهسيسأت يف

 روما ىلا فدهت ةلمحب مهكرحت ءالؤه لهتسا دقو

 :ةيسنئر ةثالث

 ينسي باصحسنالا رارق نع ةدوعلا ,الوأ

 .اهنم ةدافالاو ةمظنملا تاطاشن يف ةمهاسملا ايناطيربل

 و 19114 نيب .تزجنا وكسنوالا نا ركذلاب ريدجو
 نع ترفسا ,دلب ةثم ىف ع ورشم فلا نم رثكا

 وحن بيردت نعو ةباتكلاو ةءارقلا انويلم ١6 ميلعت
 .ةملعمو ملعم فلا ٠"

 - 0.يكريمالا سيئرلاب ْ

 ل

 ا

 «نويليئارسالا» '
 | مل مهنا امك .نييندملا تائم نيلقتعمو لزانملا نيرمدم '

 ' ال كلذل .ىرقلا يلاها ضعب لتق نع انايحا اوعروتي

 | اذه ىلع نوينانبللا مهؤافلح فرصتي نا دعبتسي

 .ةروقانلا ف 'ىفشتسم ىلا

 ةيمارلا ةمظنملا فادها قيقحت يف رارمتسالا ,ايناث

 .ملاعلا ب وعش نيب لدعلاو مهافتلاو مالسلا زيزعت ىلا

 هذه قيقحتل ًايرورض يرادالا حالصالا ناك اذاو

 | نابخا كرس. اين هفقوم ةدوقتلا ةلولحم نيصلا | 1

0 /51( 
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 ىفتسولا نو رقلا ىلا ةدون
 كسيف تريور ملقب

 ينعي ال نانبل بونج نم «ليئارسا» باحسنا

 لالتحالا دونج لخد :ةيضاملا ةنسلا فصنو '
 ,اوؤاش امفيك ةدحتملا ممالا ةقطنم

 .اضدا وحنلا

 - تاوقلا نمض لمعي يدنلنف طباض ينربخا دقو

 ١ ىتفرهظ ىلع رانلا نويليئارسالا قلطأ سمأ» :ةيلودلا
 ٠ هانلقنو ,بونجلا يف ايداو زاتجي وهو ةرشع ةيناثلا يف '

 ١ فرصتي نا عقوتت لهو ..

 .لخادلا نم لصحي نا يفيذي حالصالا اذهف .فادهالا

 يف ةلماشلا ةيوضعلا أدبم ىلع ةظفاحملا .اثلاث

 هتقرخ يذلا أآددملا اذه .ةدحتملا ممالا تاملفنم عيمج

 ماعلا وكسنوالا نم تحرسخ نباح ةدحتملا تايالولا

 يعامجلا لماعتلا ىلع يئانثلا لماعتلا ةلضفم ءيضاملا
 ْ .ثلاثلا ملاعلا نادلب <

 «سيبست» ىلع ةدحتملا تايالولا تجتحا دقل

 ىلا اهتوعد ةلثمالا نمو .وكسنوالا يف ةريثك اياضق
 ريرحتلا تاكرح ضعب اهتدعاسمو حالسلا عزن
 ةينيظسلفلا ريرحتلا ةمظنفم اهنمو .ًايفاقثو ًايوبرت

 برغ بونج ةمظنمو يقيرفال ا ينطولا رمتؤملاو
 !ةيبعشلا ايقيرفأ

 ايفو هم راحو عقلا لخاد تاطلبسلا نا

 رارقلا يعناص نوك نم أدمتسم ايسايس دعب ةمظنملل

 .اهنولثمد يتلا تاموكحلا ءارآ مهعم نولمحي اهبف

 ل ,ةدحتملا ممالل ةعبات ةمظنم لكك ,وكسنوالا نكل

 يدلا تارارقلاو .ادحاو افقومو ادحاو ايار كلمت

 .ةرورضلاب يعامج عباط تاذ اهذختت ذختت
 اهسفن وكسنوالا نا ىلا ةراشالا ردجت انه نم

 ىلا نومتنم اهؤاضعا ناك ناو ,ةيسايس ةئده تسدل

 .ةفلتخم ةيسايس تاهاجتا تاذ لود

 اهتقلت يتلا ةيفاقثلاو ةنوبرتلا تادعاسملا اما

 ١ لواحيسو .كانه فقوتتس ةيلهألا برحلا نا
 | ىلع ةرطيسلا نوينانبللا «ليئارسا» ناوعا

 | نا نوفرعي مهو ديدح نم ديب ةديدجلا ةقطنملا |
 مهنيب أشني عازن يا يف مهنومحيس «نييليئارسالا» '
 نيتنسلا يفو .ةدحتملا ممالل ةعباتلا تاوقلا نيمو '
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 100111 *] * * 11 ا اني يي ومو وو وسو جس د
 ديجي سن مدمج مرر عسسل جس جدت ماج وع حصا رووصسج تحس تع دجج حت ا يي ا هات

 ,؟مهدايسا نع افالخ ناوعالا
 قشمد نا ىلا بهذيف يمسرلا يروسلا فقوملا اما

 مانتيف ىلا نانبل ليوحت نع «ليئارسا» عدرت نل
 مهآلا ىلا ىوكش عفرت نل ةينانبللا ةموكحلاو .ىرخا
 قوف يروس يدنج فلا ١ ءاقب ىلع اجاجتحا ةدحتملا
 .ةينانبللا يضارالا

 يف نيديلا ةفوتكم فقت ال ةيروس نإف .كلذ عمو
 مهكرتب طالبنج ديلو ةعامج تأفاك يهف .نانبل
 اهالخا يتلا كورابلا تاعفنترم نولتحي

 «نيظيارملا» ةعامج مهبرضل انمث «نويليئارسالا»
 نا بجي ناكو .ةيبرغلا توريب يف تافرع رسايل ةديؤملا
 بهذو .تاعفترملا كلت ينانبللا شيجلا لحي
 بزحلا ةعامج مهتافاكم يف اذه نم دعبا نويروسلا
 ةحلسالا نم ًاددع مهئاطعإب يكارتشالا يمدقتلا
 .ةديدجلا

 لوح نايقالتت ةيروسو :ليئارسا» نا عقاولاو
 نكلو :توريب يف تافرعل ةيلاوم ةثف يا قحس بوجو
 ةمظنم يقبت نا ديرت ةيروسف .هببس امهنم لكل
 عيطتست ال يهو .اهترطيس تحت ةينيطسلفلا ريرحتلا
 .ةمظنملا سار ىلع تافرع يقب ام هذه اهتدارا قيقحت
 .يئاهنلا ةمظنملا ءانف ىرت نا دوتف «ليئارسا» اما

 ةسايسلا جراخ ةيروس ىقبن .نهارلا تقولا يفو
 اهنا ودبي يتلا طسوالا قرشلاب ةصاخلا ةيكريمالا

 ىلا كرابم ينسح سيئرلاو نيسح كلملا ةوعد تنبن
 ءاقل لوح مالك كانهو .ةقطنملا ىف «لداعلا مالسلا»

 نا كش الو .دسألاو ناغير نيسيئرلا نيب لمتحم
 ريزو دعاسم .يفروم دراشتير اولبقنسا نييروسلا
 تل ةريخالا هترايز ىدل ةوافحب .ةيكريمالا ةيجراخلا

 قافتا لوح تاعاشا امهيتلك توريمو قشمد يفو

 تيارا دل كدوضو ا اك عل
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 د جدوحبا سوست ع

 روع جاوا --

 تينا ارت رج جر دو

 امير ءروهش ةعضب هناششو طسوالا قرشلا كرت ىلع
 | اهسفنب اهصالخ قيقحت ىلا هتاموكح اهلالخ تلصوت

 .برغلا وا قرشلا نم نوع يا عقوت ريغ نم
 | ماما تحضوا ةيكريمالا ةموكحلا نا عقاولاو

 | ف ةيلودلا تاوقلا نمض دونج اهيدل ةيبرغ ةموكح
 ١ كلت نيب أشني عازن يا يف لخدتت نل اهنا نانبل بونج
 نم تافرع ىوكش نا امك .«نيبليئارسالا» و تاوقلا

 ١ مل توريب يف أريخا هراصنا ةقحالم ىلع وكسوم توكس
 دكؤد اذهو .ةيتايفوسلا ةمصاعلا يف لعف در يا دجت

 «نانبل يف فرصتلا ةيرح «ليئارسا» و ةيروسل نا
 .اهنالمعتستس امهناو

 ؟ههسفنا نيينانبللا نع اذام نكلو
 لبق نم ىتح ضوفرم لّيمجلا نيما سيئرلا نا

 ,15// لبق يهتنت ال هتيالو نا ريغ .ةنراوملا هتعامج
 ماظنلا ىلع يقيقح ليدبت ارطي نل .نيحلا كلذ ىتحو
 نا فسؤملاو ١144. ماعلا ىلا دوعي يذلا ينانبللا

 ةوطخ نيينانبللا عفدت مل حباذملا نم تاونس رشع
 ةلادعلاو مدقنتلا ىلا ةيسنلاب مامالا ىلا ةدحاو

 يف ةعباق هيلاها نم ةئف لكو قزمم دلبلاف .نييعامتجالا
 ©.ىطسولا نورقلا تانايك رارغ ىلع ةلزعنملا اهتقطنم
 وهده ةركح)

 دنومول

 ةداعتسملا ةيرشلا
 ولور كيرإ : ملقب

 تاءادنلاو تاروشنملاو تاقصلملاو تاتفأاللا "

 ىلع دهشت موطرخلا ناردج يطغت يتلا 5
 بازحالا لك ةيعرش ىلعو ةداعتسملا ةيرحلا | 1“

 عراوشلا نم نيربخملا ءافتخا اهنا ...ةيرحلا
 راوس لارنجلا ركسع مدقأ دقف .ةماعلا تاسسؤملاو . 0.

 / نابسين نم سدايسلا موي ؛«بعشلا عيساي» ,بهذلا

 ,اهتايحالص نم «نمألا ةرهجأ» ديرجت ىلع ليربا

 - 14 1/ خزن 6 ن1 ص185 من طفعت 33

 د للا اج "زا ل1557 انا: <

 نا ودبب الف مهلمع ىلا ةظحل يا يف ءالؤه ةدوع نكما

 نوينادوسلاف .ًامامتها كلذ ريعي موطرخلا يف ادحا

 .ةلودلا مه مهنا نورعشي مهراصتناب ءايوقألا
 «يتاذلا ماظنلا» نإف :بونجلا انينثتسا اذاو

 نادوسلا يف رظنلا تفلي ام رثكا وه لدابتملا حماسنلاو

 ةماعلا تاعامتجالا يفف .ةيئاغ ةطلسلا ودبت تقو يف
 نيب ام ةداع مضت يتلاو ىربكلا بازحالا اهمظنت يتلا
 ضرعتلا ءايطخلا بنجتب .صخش فلا ٠١ ىلا فالآ ه

 .طقف مه مهجمانرب حرطب نوفتكيو ةسفانملا ىوقلا ىلا
 / ناسين ”/ ه ةليل جرخ يذلا «ينطولا قاثيملا» نا

 بازحألا ىدل آعساو آمارتحا ىقلي لاّريال ليربا

 ءانثتسابو .شيجلاو ةينهملا طباورلاو تاباقنلاو

 يعويشلا بزحلا حجنيس لهف .

 هه يي يضروصلل

 تيس رحل

 و د

 ١ نإف :يبارتلا نسح ا نيذلا نيملسملا ناوخالا

 عمقلا نيناوق ةعومجم ءاغلا ةرورض ىنبنت ىوقلا لك
 ةعيرشلا قيبطت نوناق اهيف امب) يريمنلا اهنس يتلا
 ١194817(. ريمتبس /لولبأ يف مت يذلا

 لكو (رصم يف ايلاح ءىجاللا) يريمن لاشيراملا نإ
 نومدقيس ,هريغو داسفلا مئارجب مهتنادا تتبث نيذلا
 ةلودلا ةزهجا ريهطت يرجحيس امك .ةمكاحملل

 .اهميظنت ةداعاو ةماعلا تامدخلاو
 بعشلا ديدج نم اهيلع قداص لئاسم ثالث

 ينادوسلا

 ١ تاديرحلا .ءاضقلا لالقتسا .ةيناملربلا ةنطارقميدلا

 | قوقح نالعا اهيلع صن يتلا ةصاخلاو ةماعلا
 ا .ناسنالا

 | عيمجلا هرظتني يذلاو ةيمها رثكالا ثدحلا نكل

 ١ هلالخ متيس يذلا ويام /رايا نم نماثلا عامتجا وه
 .لامعلا تايباقنل ماعلا داحتالل ددح نييدايق باحننا

 ١ ديبحولا ينادوسلا

 ١ هدعاوق ءاسرا يف - نآلا ىتح لظلا نم جرخي مل يذلا
 " تناك يتلاو ةيباقنلا ةكرحلا لخاد ةذفنتملا ةيديلقتلا
 ؟.اماع رشع ةسمخ لبق هل

 نوماحمو ءابطا هدوقي يذلا يباقنلا عمجنلا امأ

 أ ءارو ناك يذلاو .كونب وفظومو نوسدنهمو ةذتاسأو .
 ١ «ليربا /ناسين 5 و سرام /راذآ 1١ نيب موطرخلا لش
 ١ ةيسايسلا بازحألاف .هيلع قبطت ةشامكلا نا ودبيف
 ٠ دادزت هبلاطم نا نودكؤي ركسعلاو هداعبتسا ىلا ليمت
 ١ هيلطم ةقحالم ىلع نآلا رداق ريغ ودبي عمجتلا اذه

 ١ نم فلأتت ةتقؤم ةموكح ليكشت وهو ,يسيئرلا
 ! ةقث اوزوحب نا نكمي نيذلا نيلقتسملا نييطارقونكتلا
 ١ ىلا مهقافخا يف يسيئرلا بيسلا ىزعُيو .بازحألا لك

 ! لارنجلا اهدوقي يتلا بونجلا يف دّرمتلا ةكرح ضفر
 " باحسنا» لبق ةموكح ةبا يف ةكراشملا غنارغ نوج ْ

 .«تانكثلا ىلا شيحلا

 نع يلخخلا ِق نآلا ةينلا شمنىحلا ىدل نا وريد الو

 | م15 ةداعف ةموكح ليكشت نكمي ال كلو .هتاطلس |
 [1. بونجلا ةكرح نع نيلثمم مضت
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 يقارعلا داصتقالاو ريخب تاعوفدملا نازيم نإ»
 ريثكلا هيف ةيلام بعاصم نع لاقي امو .ريخب

 ىوسي نا قارغلا عاطتسا دقف ةغلابملا نم |[
 ةيبنجألا فارطألاو تاكرشلا عم لكاشملا عيمج

 فقوتت ال عيراشملاو ةرمتسم ةيمنتلا ةيلمعو

 ميدقت يف مويلا سفانتت ةيملاعلا تاكرشلاو

 .«..ضورغلا

 يف نيزرابلا ءاضعالا دحأ هلاق يذلا مالكلا اذه

 يأ «قارعلا موي» ةبسانمب يمسرلا يقارعلا دفولا
 ةيبرعلا ةيراجتلا ةفرغلا اهتمظن يتلا ةودنلا

 طقف رّبعي ال ,.1185 /1/594 موي سيراب يف ةيسنرفلا
 لكشي لب .ةيقارعلا ةيمسرلا رظنلا ةهجو نع
 ْف ةكراشملا ىرخالا فارطالا ىدل دئاسلا عابطنالا
 نيلتممو ةيسئرف ةيمسر تايصخسش نم ةودنلا لامعا

 ظاسسوألا ىتحو ةيملاعلاو ةيسنرفلا تاكرشلا نع

 . .ريبك دح ىلا ةيفاحصلا

 اهلالخ نم رشّؤُد ةدسانم قحب ةودنلا هذه تناك دقل

 يتلا ةريبكلا ةيباجيالا تالدبتلا ىلع يلج لكشب
 هزواجت دعب .ةرتف ذنم يقارعلا داصتقالا اهدهش

 ةيناثلا ةنسلا لالخ اهشاع يتلا ةرياعلا بعاصملا

 بناجحألا نيبقارملل ةماه ةصرف تناك املثم :برحلل

 تاونسلا لالخ داصتقالل ةعساولا قافآلا ىلع فرعتلل
 .ةمداقلا

 2 ا ا ا ىلا 0تأذذخذآذآ1آ111 1111 ني ا سرس ا
 ا امل ا

 تالخادملا ةيمهأو ةودنلا ميظنت نا عقاولاف
 نيفرطلا نا ىلع دكؤت اهلالخ تمت يتلا تاشاقنلاو
 ىلع ًارشؤم نوكت نا /| اهنم !دارا يسنرفلاو يقارعلا
 رامثتسالا تايلمغ ىوتسم ىلع ةديدج ةقالطنإ
 .قارعلا ف ةيمنتلا عيراشمو

 روتكدلا ةسائرب ةودنلا هذه ف قارعلا دفو ناك دقو

 يف ةيقارعلا ةيروهمجلا ريفس طاشملا قداص دمحم

 معنملا دبع روتكدلا نم لك هتيوضع يف مضو ءاسنرف
 كنبلا يف تارامثتسالل ماعلا ريدملا سابع ديشر
 يف ءاربخلا سيئر ودقلا ليمج عيدب روتكدلاو يزكرملا
 ذاتسالاو ؛ظيطختلا ةرازو يف يعارزلا طيطختلا ةئيه

 نادلبلا عم تاقالعلا ةنحل سيئر ناشر نيدلا رخف

 داحتا سيئر يداهلا دبع داوف ديسلاو .ةمدقتملا

 نع الضف ,قارعلا يف ةيعانصلاو ةيراجتلا فرغلا

 ةرافسلا ىف نييسامولبيدلاو نيراشتسملا نم ديدعلا

 .ةيقارعلا

 هتبعل يذلا زرابلا رودلا ىلا ةراشالا نم دب الو
 حاجناو ءايحا يف ةيسنرفلا ةيبرعلا ةيراجتلا ةفرغلا
 تلثمت دقو :ةيراجتلا ةيداصتقالا ةرهاظتلا هذه

 ءلكنولود لييشدم ديسلا اهسيئري ةفرغلا ةكراشم

 ىلا ةفاصا ٠ ينازودا وكيد ديبسلا و يو

 0 ل ا 0 500 0 2 3
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 .ةفرغلا يف ماسقالا ءاسؤرو نيراشتسملا
 ىرخا ةهج نم يسنرفلا فرطلا نع كراش امك

 ةيسئرفلا تائيهلاو تارازولا يلثمم نم ديدعلا
 ,ةيجراخلا تاقالعلا ةرازو اهنم ركذي .ةصصختملا
 ةنجراخلا ةراجتلاو :ةيلاملاو داصتقالا ةرازؤو

 ةينطولا ةيلاردفنوكلا يلثمم ىلا ةفاضا ,ةعانصلاو
 ةراجتلل يسنرفلا زكرملاو ,لمعلا بابرأل ةيسنرفلا
 ةذتاسالاو باونلا ضعب ىلا ةفاضا .ةيجراخلا
 .نيدعماجلا

 تاكرسشلا يلشممل ةغساولا ةكراشملا تناكو
 دوجوو ةكرش ١١٠١ يلاوح اهددع غلب يتلاو ةيسنرفلا

 روصضح كلذكو .ةيملاعلا تاكرشلا نع نييودنم

 يلثممو :يساموليدلا كلسلا ءاضعا نم نيديدعلا
 .ةيبرعلاو ةيسنرفلا ةيداصتقالا ةفاحصلا

 يداصتقالا عضولاو ةقثلا

 موي» يف نيكراشملل عيرسلا ضارعتسالا اذه نا
 هلتحب يذلا مامتهالا ىدم ىلع هتاذ دحب للدبي «قارعلا

 ةينعملا فارطآلاو نيبقارملا ىدل هداصتقاو قارعلا

 ةكرحو اهشيعي يتلا ةيداصتقالا عاضوألا يف ةرشابم
 لقي الو ؛برحلا فورظ مغر اهيف رمتسي يتلا ةيمنتلا
 يتلا ةودنلا لامعا لاحلا ةعيبطظب كلذ نع ةيمها
 ,بيحرتلاو حاتتفالا تاملك ىلا ةفاضا تلثمت
 ةملكو يقارعلا دفولا ءاضعا اهارجا يتلا تالخادملاو

 رادامو ةيسنرفلاو ةيبرعلا كونبلا داحتال ماعلا ريدملا
 .تاشقانمو ةيوجاو ةلئسا نم اهرثا

 فيطل ديسلا همدق يذلا ضرعلاب انأدب ام اذاو

 ةيبرعلا كونبلا داحتال ماعلا ريدملا ينانبلا
 يف ةظوحلملا تاريغتلا ظحالن فوسف ,ةيسنرفلاو
 يف ينانبلا ديسلا دكأ دقف ؛قارعلا هاجت كونبلا فقوم

 عم مويلا قارعلا اهلتحي يتلا ةقثلا ىلع هثيدح
 ىلا كلذ يف ًاريشم فراصمو تاكرش نم هعم نبلماعتملا

 ةريخآلا ةنوآلا ف تعاطتسا دق ةيقارعلا ةموكحلا نا
 فارطالا لك عم ةقلاعلا لكاشملا نم ديدعلا يّوست نا
 يف راشا امك :تاموكحو تاكرش نم اهعم ةلماعتملا

 نيدفارلا كنب هبعلي يذلا ماهلا رودلا ىلا هسفن قايسلا
 نم ةيبرعلا كونبلا مهأ نم ربتعي يذلاو يقارعلا
 .ةيجراخلا هتاطاشن ثيح

 عضولا اهسكعي ةقثلا هزهل ديحولا ريسفتلا نا
 نم .رمتسم نيسحتب ريسي يذلاو نيتملا يداصتقالا

 اهنأش نم ينلا ةيطفنلا عيراشملا زاجنا يف مدقتلا لالخ

 لامكتسا كلذكو ةيريدصتلا قارعلا ةردق نم ديزت نا

 .ةديدعلا ةيعارزلاو ةيعانصلا عيراشملا

 ةلحرملا تاهحوت

 ماعلا ريدملا ناملس دوواد قوراف ديسلا ةلخادم اَمأ

 ةراجتلا ةرازو يف ةيجراخلا ةيداصتقالا تاقالعلل
 ةسايسلا ىلع ترشأ دقف :ةياينلاب تيبقلأ ينلاو

 يتلاو ةرتفلا هذه يف قارعلا اهجهتني يتلا ةيراجتلا
 نمو برحلا عقاو ةسارد نم حضاو وه امك قلطنت
 حن دقف نايصتقالا اهيجوؤمي ريبسي ينلا ةماعلا ةيسايبسلا

 :تاهجوتلا نم ةلمج ىلع ةلخادملا هذه يف ديكأتلا
 تابيترت قارغلل يتلا ءىشانملل ةيمهألا ءاطعا

 قا فراصملا ىوتسم ىلع ءاوس  اهعم ةيلام

 عفدلا ساسا ىلع هتاداريتسا ليومتل  تاموكحلا
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 .قارعلا ةريسم مظني ىذلا راعشلا .::براحت ديو ينبت ددو طاشملا

 قارعلل يتلا ءىشانملل آضيآ ةيولوألا ءاطعاو .لجآلا

 .ةيداصتقا وا ةيراجت تالوكونورب وا تاقافتا اهعم

 .لجآلا عفدلاب داريتسالا أديم دامتعا
 صضاخلا يعانصلا عاطقلا تاجايتحا ةيطغن

 جاتنالا تامزلتسمو ةيلوألا داوملا نم طلتخملاو

 داريتسالا تازاجا حتف دنع ةيولوالا ءاطعاب ىرخالا
 اقفو ...ةيرورضلا هبشو ةيرورضلا تاجاينحألل
 .ةيكالهتسالا اهتيمهال

 ,يكارتشالا عاطقلل يدايقلا رودلا ىلع ءاقبالا -

 عاضقلا اذهل ةحونمملا تاصيصختلا تلكش ثيح

 .تاصيصختلا ةلمج نم ابيرقت //178 ةبسن
 ةطخ ذيفنت تاميلعت ىلا ةلخادملا تقرطت امك

 ةمتهملا ةيبنجألا تاكرشلا ريونت فدهب داردتسالا
 ةيمهألا اهلالخ نم حضوتي ىتلاو :بناجلا اذهب
 تاقالع ةماقال نولوؤسملا اهيلوب يتلا ةصاخلا

 لالخ نم لماعتلا عنمو ةيبنجألا تاكرشلا عم ةريشايم

 .ءاطسولاو ءالكولا

 ىف صاخلا عاطقلا رود نع ىرخا ةلخادم يفو

 يداهلا دينع لاؤفق ناتسالا ضرعتسا ءانبلا ةيلمع

 يف ةيعانصلاو ةيراجتلا فرغلا داحتال ماعلا نبيمألا

 :اهصخل يتلا هتامهمو داحتالا خيرات .قارعلا

 غلابلاو ةيعانصلاو ةيراجتلا فرغلا ىلع فارشالاب»
 تاعورشم دادعا يف ماهسالاو ..ةفرغ ١8 اهددع

 يراجتلا نيطاشنلاب ةقالعلا تاز نيناوقلا

 ,ةينطولا تاجتنملل تافصاوملا عضوو ..يعانصلاو
 طاشنلا ريوطتو ,.ةلودلا ةرهجأل ةروشملا ميدقنو
 ةينادبملا تاحوسملاو تاساردلا ءارجاو ,يداصتقالا

 ةيمنت ليسو تاناكمإ ىلع فرعتلل ةيجراخلا قاوسألل
 يعاضنصلا نواعتلا قافا عيسوتو يراجتلا لدابتلا

 عم نواعتلاو .ىرخآألا راطقألا عم يداصتقالاو

 يعانصلا جاتنالا ةيفنت فدهب ةييرعلا فرغلا

 دعاوق ءاسراو :يراجتلا لدابتلا ريوطنو يبرعلا

 ....ةيبرعلا ةيداصتقالا ةدحولا
 مكحب يذلا راطالا ىلا كلذ دعب ةراشالا تمت دقو

 يف ًاكيرش ةلودلا هتريتعا يذلا ؛,صاخلا عاطقلا لمع

 ,ةيولظملا تاليهستلا هتحنم دقو .ءانبلا ةيلمع
 كرت مت ثيح .هرود ميعدت اهنأش نم يتلا تازفحملاو

 عاطقلاب ظينأ نا دعب .هل ةريغصلا عيراشملا
 ,ةيجيتارتسالاو ةريبكلا عيراشملا ذيفنت يكارتشالا
 ددع نا ددصلا اذه ىف يداهلا دبع ديسلا ركذ دقو

 ١984 /١5١١/ ماع ىتح غلب دق ةصاخلا عيراشملا

 تامدخلاو .ةعانصلا تالاجم يف لمعت .اعورشم
 نا ىلا ةفاضإ ,ةيلخادلا ةراجتلاو لقنلاو تالواقملاو
 يف كراشي ١9178 ةنس ذنم ذخأ دق صاخلا عاطقلا

 اهنم هتصح تغلب ثيح ةيجراخلا ةراجتلا تاطاشن
 (/19) ماعلا سفن هبييصن غلب امك ١9/1 )1١1١/(: ماع

 .ةيطفنلا ريغ تارداصلا عومجم نم

 برحلا نمر يف داصتقالا ةفسلف

 ىرخا تالخادم فو لبق نم ضرعتلا مت املثمو
 يتلا ...ةلامعلا ةلأسمو .ةيراجتلاو ةيلاملا بناوجلل
 مت دقف ؛اهنع عرفتتو ةيداصتقالا عاضوالاب طيحن
 رخف ديسلا اهاقلا يتلا ةريخألا ةلخادملا ف فقوتلا
 اذا برحلا نمز يف داصتقالا ةفسلف نع ناشر نيدلا

 .ريبعتلا حص

 مغر فقوتت مل ةيمنتلا ةيلمع نا اهيف ءاج دقف
 1١94481١-١9868 ةرتفل ةيسمخلا ةطخلا ناو برحلا

 راعشلا وهو «براحت ديو ينبت دي» راعش ىلع تدكأ
 ىلع مت ثنح .نآلا ىتح داصتقالا ةريسم مكحب يذلا

 نيي ةيولطملا تانزاوتلا حمسر ساسالا اذه

 ,ةيركسعلا تاجايتحالاو ةيداصتقالا تاجايتحالا
 مت امك ,كالهتسالاو راصتتسالا ديشرت هبجومب متو
 ةدايز نم ىوصقلا ةدافتسالا هاجتالا سفن يفو ًاضيأ

 مادختسا قيرط نع) ةيجاتنالا عفرو .يلحملا جاتنالا
 ةلماعلا ديلا ضيوعتل (ةروطتملا ايجولونكتلا
 .ةيركسعلا ةمدخلاب ةقحتلملا

 نم هويلا هقيقحت متام بنج ىلا ءىدابملا هذه لثمو

 ةيظفنلاو ةيعارزلاو ةيعانصلا تالاجملا ٍْق تازاجنا

 ةقالطنال ةيساسالا دعاوقلا ىدحا مويلا لكشت
 .ةيمنتلا ةيلمع قيرط يف ديدج نم داصتقالا

 ءاضعا تاملك ىف تدرو يتلا تامولعملاو ماقرألا اما

 يتلا .ةودنلا ةعاق ىف اهادص تدجو يقارعلا دفولا

 نع نييسنرفلا لامعألا لاجر نم ديدعلا اهيف ملكت
 مهتاعابطنا نعو ؛قارعلاب عيراشملا ذيفنت يف مهبراجت
 يتلا ةريخآلا تارايزلا لالخ نم ةيلاحلا عاضوألا نع
 ةلاحلاو لمعلا فورظ نا ىلا كلذ ىف نيريشم اهب اوماق
 ناو ؛لتخت مل ةسمخلا برحلا تاونس مغر ةينمالا
 ذيفنت يف رارمتسالا ىلع زفحُمو ةياغلل يعيبط عضولا
 .عيراشملا

 متخيل لكنولود بيبح ليشيم ديسلا رود ءاج دقو
 تاقالعلاب ديشيل تاعابطنالا كلت نم قلطناف ةودنلا
 وعديلو قارعلاو اسنرف نيب ةنيتملا ةيداصتقالا
 أادكؤم اهطاشن يف رارمتسالل ةيسنرفلا تاكرشلا
 ىلع ةودنلا لامعا ءاهتنا لبق ةريخألا ةرمللو حاحلإب
 0.يقارعلا داصتقالا ماما ةحوتفملا ةعساولا قافآلا

 مهاربإ انج

 "6 ١582 رايا ١٠١5-5 ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا



 ةلمعلا تدهش ةيضاملا عيباسالا لالخ
 هاجتاب اهراعسا يف ةريبك تايلقت ةيكريمالا 5"
 نولءاستي نيبقارملا لعج امم .ةمومع طوبهلا [0أ/
 ىلعو رمتسا ام اذا هاجتالا اذهل ةلمتحملا جئاتنلا نع
 عجارت وأ دوعص عوضومل امل ًارظن .ديعص نم رثكأ
 عيضاوملا نم ديدعلاب ةقيثو ةقالع نم رالودلا
 نادلبلا نويد ةلكشمك .ةبملاعلا ةيلاملاو ةيداصتقالا
 ًاضيا وأ ,ةيلودلا ةيراجتلا تالدامملا وأ :ةيمانلا

 طيسب بيسل كلذو .طفنلا ىلع بلطلا تالدعم ةلأسم
 دقنلا هبعلي لازي ال يذلا ماهلاو زيمتملا رودلا وهو الأ
 ريتاوفلا ديدست لاثمك .ةيلودلا تاقالعلا يف يكريمالا
 .رالودلا ةطساوب مظعألا اهطسقب ةيطفنلا

 لكعشد ءاربخلا فقوتي تالؤاستلا كلت نيب نم
 ةلمتحملا راثآلاو رالودلا عجارت ةعوضوم ماما صاخ

 ةيناكما .رخآ لكشب وا ,ةيطفنلا نادلبلا ىلع
 بلط تالدعم ىلع ضرتفملا ظوبهلا اذه تاساكعنا
 .ظفنلا ىلع ةكلهتسملا نادلبلا

 فصنلا يف ديدح لكشب اهحرط مت ةلأسملا هذه

 يف .يل ودلا كنبلا ءاربخ ليق نم يضاملا رهشلا نم لواآلا

 طوبه نا اهنم جتنتسي كنبلا نع تردص ةسارد
 عضوم لازي ال وهو) ٠١/ ةبسنب رالودلا تالدعم
 لالخ بلطلا تالدعم ةدابز ىلا ىدؤي فوس (ضارتفا

 :// ىلا /5 ةيسنب (1988- )1١985 ةمداقلا تاونسلا
 .ابيرقت

 ديال يلودلا كنبلا ةسارد يف ءاج ام ضارعتسا لبقو
 تاونسلا يف رالودلا عاقترا نا ىلا اعيرس ةراشالا نم

 نم يناثلا فصنلا ذنم صوصخلا هجو ىلعو ؛ةيضاملا

 ىلع ايئرَح ضيوعتلا يف رثالا ربكا هل ناك دق 7
 يف ءاضعالا نادلبلا اهيق امب طفنلل ةردصملا نادلبلا
 نم ةيطفنلا قوسلا هتفرع ام لك دعب كبوا ةمظنم
 نم يملاعلا بلطلا ضافخنا اهنم اميسال ةيبلس تالدبت
 .ماخلا طفنلا راعسا عجارتو ةهج

 ةمظنم.نا تالدبتلا كلت صوصخب مولعملا نمف
 / راذآ رهش نم ارابتعا ةرطضم اهسفن تدجو كبوا
 ليمربلا رعس ضيفختب موقت نأل 148 ماع سرام
 عافترا نا ريغ ؛تارالود ه رادقمبو سوسحم لكشب
 ينابايلا نيلاك ىرخالا تالمعلاب ةنراقم .رالودلا
 ةدح فيفخت يف مهاس دق ةيبرغلا ةيبوروالا تالمعلاو
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 يف ةماهلا بابسالا ميلا لكش رالودلا رعس عافترا نا

 هيلا ريشت ام اذهو طقنلا ىلع يملاعلا بلطلا ضافخنا
 .يل ودلا كنبلا ةسارد

 مهتاعقوت يف نوقلطني ةيلودلا ةسسؤملا ءاربخ نا
 تاونسلا لالخ ةرفوتملا تايطعملا نم ةيلبقتسملا
 تالمعلا لدبت تالدعمب ةقلعتملاو ةيضاملا

 اذهل مهو .طقنلا ىلع بلطلا ديعص ىلع اهتاساكعناو
 :نيتقطنمب .ةساردلاو ةنراقملا لقح نوددحي ضرغلا

 ايلارتساو نابايلاو ةهج نم ةيبرغلا ابوروا لود
 .ىرخا ةهج نم ادناليزوينو

 نيب ةنراقملا ءارجا مت طيسبتلا نم ديزم لجا نمو
 ةيبياسحلا ةدحولا عم رالودلا لدابت تالدعم

 ينابايلا نيلاو (ىنوالا ةقطنملا نع رشؤمك) ةيبوروالا
 دق رالودلا رعس نا حضتاف .(ةيناثلا ةقطنملا نع)

 7٠٠ ةيسنب هظوبه نوعقوتي :رالودلا

 8 ا

 ةيباسحلا ةدحولا ىلا ةبسن "57 لدعمب عفترا
 لدعمبو 19/1 و 191/4 نيياميف (0.(.8)) ةدنوروالا

 و ١4198 نيب اميف ةينابابلا ةلمعلاب ةنراقم /1
 . ١
 ةيدقنلا ةحاسلا ىلع تاريغتلا هذه ءوض فو

 دق طفنلا ىلع بلطلا مجح نا ةساردلا صلختست

 ًآاعبت ىرخا ىلا ةقطنم نم ةتوافتم بسنب ضفخنا
 ريدقت مت دقف .تالمعلا لدابت تالدعم توافتل
 مجح نم ١5/ ب ١9/87 ماعل بلطلا ضافخنا

 لدعمبو ةيبرغلا ابوروا نادلبل ةبسنلاب كالهتسالا
 هذهو ,ادناليزوينو ايلارتساو نابايلا يف /5
 ىلع بلطلا نوك لاحلا عقاو نم برتقت تاريدقتلا

 ماعل 1١١,4/ ةبسنب نيتقطنملا الك ف ضفخنا دقطفنلا
14 

 ةسارد نا كنبلا ءاربخ ريشي هسفن قايسلا يفو
 ىلا تصلخ ةيكريمالا كونبلا دحا اهارجا ةلئامم
 نم لك يف طفنلا نم ماعلا كالهتسالا نآي داقتعالا

 طبه دق نابايلاو ةيبرغلا اينئاملاو ايناطيربو اسنرف
 ,رالودلا رعس دعاصت ةجبتن /9 , 8 ةبسنب ١5/7 ماع
 ب ردق دق اهدحول اسنرف يف بلطلا ضافخنا ناو
 .روكذملا ماعلا لالخ

 نيب ةقالعلا تابثا دعب يلودلا كنبلا ةسارد لقتنتو
 ىلا طفنلا ىلع بلطلا تالدعمو تالمعلا لدابت تالدعم

 مجح ريدقتل اهنم ةلواحم يف لبقتسملا لوح لؤاستلا
 رالودلا طوبه لامتحا :عقوتي ثيح ,بلطلا عافترا
 دق رالودلا نا عقوت متام اذاف . ةمداقلا تاونسلا لالخ
 ةيباسحلا ةدحولاب ةنراقم ٠١/ ةبسنب عجارتي
 ىلع ايلك ربغتلا اذه ساكعنا لاح يف و :نيلاو ةيبوروالا

 كالهتسالا عفترد نا ردقملا نم هناف كالهتسالا ىوتسم

 نيباميف ةيبرغلا ابوروا نادلب لخاد (بلطلا يلاتلابو)
 تالدعمب ةنراقم // ىلا /” لدعمب 1988و 15

 عقتريس امنيب .رالودلا ضافخنا بايغ يف بلطلا

 ,نابايلا) ةيناثلا ةعومجملا نادلب ف هسفن بلطلا
 /07 ,هو /5 نيب حوارتي امب (ادناليزوينو ءايلارتسا
 .ةرتفلا سفن لالخ

 ويرانيسلا بسح لمتحملا نم .رخا ريبعتبو
 نادلبلا يف طفنلا ىلع بلطلا مجح عفتري نا روكذملا
 ؛19/5 ماعل موي /ليمرب نويلم ٠ ,/7 رادقمب ةينعملا
 موي /ليمرب نويلم براقي امو :11/1 ماعل ٠ .84و
 . ١934 حاعل

 فيفخت نم دبال هنا انه ةراشالا قحتسب ام نا ريغ
 ,تاظفحتلا نم ديدعلا ميدقتب قباسلا جاتنتسالا ةدح
  مهسفقنا كنبلا ءاريخ ريشي امك  اهنيب نم يتلاو
 نا نكمي ال بلطلا ىلع رالودلا ضافخنا تاساكعنا
 ىنعمب وا .هدوعص تالدعم غم بسائتتو ىزاوتت
 دق ةيكريمالا ةلمعلا رعس عافترا ناك اذا :اضيا رخآ
 نمف ,ةنيعم دودحب بلطلا ىلع ابلس قباسلا يف سكعنا
 سفني بلطلا عافتراب اهضافخنا سكعني نا بعصلا
 تلجس ةبضاملا تاونسلا نا كلذ بدسو .دودحلا هذه

 كالهتسا نع ةضاعتسالل ةكلهتسملا لودلا ىدل اليم
 اهنع يلختلا دكؤملا ريغ نم :ىرخا رداصمب طفنلا

 [.موحلا

 يداصتقالا مسقلا

 36 - 1 ملأ مل يخط ع نعش 815 -



 سمدوت

 ةيداصتقالا ظطاسوالا تركذ
 سنوت نا يضاملا عوبسالا ةيبرغلا
 تارايسل ةيجاتنا ةدحو ءانبب جوقتس

 عيمجت اهيف متد نكاف  سكلوف
 دس ةيغب ةريهشلا ةيناملالا ةرايسلا
 .ةيلحملا تاجادتحالا

 تاكرش عورشملا اذه ف مهاس دقو
 نم لك يف ةيلام تاسسؤمو ةيعانص
 نمو .سنوتو اكيجلبو ةيبرغلا ايناملا
 ماع لئاوا يف جاتنألا أدبي نا ردقملا

 817 ١.][

 ةداقرلا قيرط ىلع مدقن

  يضاملا عوبسالا طاسوا فينج
 نع قثينملا ةباقرلل يذيفنتلا سلجملا
 كبوا طفنلل ةردصملا نادلبلا ةمظنم
 جئاتن نا ةمظنملا ططسوا تركذ
 نكمت ثيح .ةيباجيا تناك تاثحابملا
 ىلع بلغتلا نم سلجملا ءاضعا
 قيعت تناك ينلا «ةيدفلا» بعاضملا

 .جاتنالا ةباقرل ةلواحم ةيا
 ءاربخ نا هسفن قايسلا يف ركُدو

 دلبفقندلك» ةيدنلوهلا ةكرشلا

 يف تاساردلا ميدقتب ةفلكملا ؛توهنيارك

 ىلع ًارخؤم اولصح دق ناأشلا اذه

 نادلبلا ةرايز نم مهنكمت تانامض
 رداصصم ىلا لوصولاو ةينعملا
 نا ررقملا نمو ء.ةيطفنلا تامولعملا
 تناك نا دعب ايريجين ابيرق اوروزي
 0 .مهلابقتسا نع قباسلا يف عنتمت

 مكب منت تمجمات معفقتت - 7

 مامتشهاب ةيملاعلا طاسوالا عباتت
 دعب ؛ناريا لخاد تاروطتلا ديدش
 عاضوالا مقافتب ةقلعتملا ءاينآلا ددرت

 عاضوالا روهدتو نطاوملل ةيشاعملا
 .دالبلا مومع يف ةيداصتقالا

 رداصم تدكا ةليوط ةرتف ذنمف

 نا ىلع جراخلا يف ةيناريالا ةضراعملا
 يلح لكشب رهظت تذخأ دق برحلا راثا
 لالخ نم يناريالا عراشلا ىوتنسم ىلع

 ةضيرع تائف ىدل طخسلا ةلاح ةدايز

 .عمتجملا نم
 نم ابناج نا مويلا رمآلا يف ديدجلاو

 ةكرحي ةلثمتملاو «ةيلخادلا ةضراعملا»

 يدهم ديسلا اهدوقي ينلا ناريا ريرحت

 طوقس دعب ةموكح لوا سيئر) ناكرزب

 نم فعاضتو .عضولا مقافت ىلا ينلع
 ضعب نا امك .ماظنلل اهتاداقتنا
 ةغماجك» ةطلسلا نم ةبرقملا طاسوالا
 رذحت تذخا «,مق يف ةعيرشلا ةذتاسا
 يف ءاج امك) عضولا ةروطخ نم اهرودب
 خيراتب ةيسئرفلا دنومول ةديرج
 ةلاسر يف ءاج ثيح 5
 اذا هنا ينيمخلا ىلا ةهجوم ةعماجلل

 لولح داجيا عيرس لكشب متي مل
 هنإف ةريطخلا ةيداصتقالا لكاشملل

 مكحتلا ابيرق بعصلا نم حبصيس
 دق يتلا تاراجفنالل أرظن :عاضوالاب

 (1. ثدحت

0 
 ألا ٠

 رابا لوا ءاوضا
 ةتفاخلا ءاوضالا رس وه امو ؟مويلا ثدحي يذلا امو ثدح يذلا ام

 لامعلا ديعب لصالا يف ىمسي ناكام وأ ويام /رايا لوأ ديع تزيم يتلا
 .يملاعلا [[
 اريدك اثدح ريتعت ةبسانملا هذه تناك ةيضاملا تاونسلاو دوقعلا لالخ

 قرشلا يف ينعت تناك املثمف ءاهضرعو ةيضرالا ةركلا لوط ىلع زومرلاب ائيلم
 قوقحلا نع ًاعافد اودهشتسا نيذلا لامعلا ىركذل أديلخت برغلا يف امك

 تقولا يف زمرت تناك ىلوالا اهتاباقنلو ةليغشلل ةيشاعملا فورظلاو ةيساسألا
 نيسحت يف كئلوا تاحومط ىلا ةيلامسأرلا نادلبلا لخاد اصوصخ هسفن

 عمتجملا نم ةضيرعلا تائفلا ريرحتو .ربكا ةيعامتجا ةلادع قيقحتو مهفورظ
 .رهقلاو لالغتسالا ةمظنا رين نم

 أرط دق اريبك الدبت نإف تانينامثلا ةيادب ذنم اميسال ,ةريخالا ةرتفلا يف اما

 الو ؛قباسلا اهمجح سفنب تتاب رايا لوا تارهاظم الف .زمرلاو ةبسانملا ىلع
 لامعلا ةريسم نأ ىلع لدي اهنم لصحي ام لالخ ةحورطملا تاراعشلا
 .اهعفد ىلع تلازام ةيخيراتلا

 سيراب لخاد .رايا لوا تاريسم يف نيكراشملا ددع ناك طقف تاونس ذنمف

 لالخ كلذ زواجتي مل امنيب ,ناسنا نويلم فصن نع اردان لقي ال اهدحول
 املع .(ةيمسرلا تاريدقتلا بسح فلا ١؟) تارشع عضب يضاملا عوسسالا

 ,قباسلا يف هيلع تناك امع اقلطم مويلا لقت ال كئلوأل ةبعصلا فورظلا نأب
 .رمتسم دايدزا يف لازي ال اهريغو اسنرف يف لمعلا نع نيلطاعلا ددع ناو

 دق اردبك الدبت نا ينعي مويلا يرجي ام لهو ؟ةرهاظلا هذه ريسفت وه ام

 ؟عمتجملاو داصتقالا ةحاس ىلع أرط
 عامتجالا ءاملع تاسارد يق ةينغ ةدام ودبي امك مويلا لكشت ةلئسالا هذه

 ةفرعمو يلاحلا نرقلا ةياهن عمتجم حمالم ديدحت اهعم بعصي تايلبقتسملاو
 .لامعلا موي ركذتتس ةمداقلا لايجالا تناك اذا ام

 ةيجولونكتلا تاروطتلاب ىريل ضعبلا بهذيف كلذ تاريسفت نع امأ
 تاثفلا لعجت ,ةيميق ةيعامتجا !ةيفاقث تازه ثادحا يف أماه الماع ةثدحتسملا

 ف ةديعب ةيجيتارتسا فادهال اسامح لقأ و اهنيب اميف ًطبارت لقا ةيعامتجالا
 يف ةيلبقتسملا تايدحتلا رثكتو :ةيداصتقالا لكاشملا اهيف مقافتت ةصاخ ةرتف
 .ايونجو الامشو اقرشو ابرغ ناكم لك

 ف ترج يتلا ةيعانضلا نادلبلا ةمق لتحت نا قايسلا اذه ف ابيرغ سيلف
 امو يكريمالا سيئرلا زوحتسي ناو :ثادحالا ةمدقم يضاملا عوبسالا نوب
 ىلع ؛موجنلا برحب» هيلع فراعتي ام لوح ابوروأ هاجتاب تاحرتقم نم همدق
 ريدقت لقا ىلع برغلا نادلن لخاد لامغلا ديع حيضا امنأكو ثادحالا ءاوضا

 0 [!ثارتلاو رولكلوفلا نم اءزج -

 نم اهذاختا متيس ةيلمع تاءارجا برغملا
 (..سنوتو برغملاك ةيبوروالا قوسلا دئادحلا ةيسنرف لوغو يف) ةكراشملا لودلا بينجت لجا ل

 طابرلا حلاصم ىلع
 اهارجا يتلا ةرايزلا ماتخ يف

 مرصنملا رهشلا ةياهن ةيبرغملا ةكلمملل
 اسينرف ءارزو سيئر سويباف نارول دكا
 يداصتقالا كيرشلا يهو هدالب نا

 بناج ىلا امود تناك» برغملل لوأالا
 نا» :سوبباف فاضأو ءاهئاقدصا

 اينايسا مامضنال ةيبلسلا راثآلا
 .«ةيبوروالا ةعومجملا ىلا لاغتربلاو
 دولك ديسلا نا ىلا كلذ دعب راشا دقو
 نادلبلا عم تاقالعلا لوؤسم نوسيش
 ريزوو ةكرتشملا قوسلا يف ةيطسونملا
 ابيرق روزيس قباسلا اسنرف ةيجراخ
 كلت ثحبل ةيبرغملا ةمصاهلا
 0 .لئاسملا
 عج د
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 يملعلا ثحبلا ريوطت ف ةيدجو ةيوق ةمهاسم
 .ةزيمتم ةيعماج تاءافك جيرختو .يبرعلا

 يتلا ةيفاقثلاو ةيملعلا نيدايملا ف صوصخلابو
 .ةريخالا دوقعلا ف ىربك تاروطت تفرع

 اهاوتسم يف :ةنيهر لظتن ةمهاسملا هذه نا ريغ

 ,ثحبلا هيف يرجي يذلا يملعلا خانملاب ءاهجئاتنو
 ثحبلا بحاصل ةيصخشلاو ةيملعلا تاردقملابو
 بيصيو كاذ نود عوضوملا اذه رايتخال هجوتي يذلا
 ةيعوضوملا لب بسحو ةيتاذلا ال هتاعانق هيف
 ام ذا ءامئاد ارفوتم سيل خانملا اذهو .اضيا .ةيموقلاو
 برعلا بالطلا فرصني يتلا ةيعماجلا لئاسرلا رثكا
 مهتفاقثب لصتت الو ةيبرغلا ةعماجلا يف اهدادعال
 داكت ال اهنا وا .ريسب ردقب الا يخيراتلا مهريصمو

 جهنملا نع اهتلصف اذا ركذي يملع دودرم تاذ نوكت

 وا ةضافضفلا ثاحبالا نم كعدو .اهرطؤي يذلا
 دجنو .ةعماجلا هذه ةذتاسا اهيلا عفدم يتلا ىرخالا

 اينثا ,ةميلسلا ريغ تايفلخلا ضعب نم ولخت ال اهنا
 .ايسايسو ايجولويدياو

 ثاحبالا باب يف اددحم الاثم مدقن نا عيطتسنو

 بالطلا بلغا هيجوت متي ثيح ةثيدحلا ةيناسللا
 تاجهللاو لب :تاجهللا ةسارد ىلا برعلا
 دحاولا يحلا وا ةنيدملا لخاد ادج ةبصوصخلا

 رهاوظلا ىلع زيكرتلا نع ةحاشالا متت اميف انايحا
 طبارتلا رصاوا لثمت يتلا ةيركفلاو ةيوغللا
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 مهاست .
 تاونس ذنم ةيبرقلا تاعماجلا

 ! ةيعماج تاحورطأ

 نوكتو .ةيبرعلا ةمالاو ةفاقثلل فيكملا لاصتالاو
 معدو ةفاقثلا هذهل ةرظنلا قيمعت ىلع .اضيا .ةرداق

 ثحبلا جهانم قفو سردلا متي نيح ةصاخو اهعويش
 .ينوسكس ولجنالاو يبوروالا برغلا يف ةروطتملا

 ةيبرعلا ةغللا ةساردل سبل هنا انريدقت فو

 ةيليختلاو ةيبيكرتلاو ةيتاصالا اهدعاوقو اهتاينبو
 ةرادصلا ءاطعاو .هذه قيمعتلا ةيلمع ةمدخل ةيمها
 املوا اذهو دعادتلا و ككفتلا رصانع ىلع يموقلا رودلل

 هتحورطا قف هزجنا يسابعلا دومحم ناتسالا نا دقتعن

 نوبروسلا ةعماج نم ةلودلا هاروتكد ليخل
 يف يبيكرتلا ليلحتلا» :ناونع لمحتو .ةيسيرابلا
 «!'8ةلا81ا5 5الال- ءنادغبل ةيوحنلا ةسردملا
 ٠ مزكاوانع ممزل5 ٠ * خعماع ق54ا/11811تطضاع
 0ع

 ىلع 25 ناسين ١4 خيراتب تشقون دقو 886080»
 ناتسالا) نهوك ديفد :ةذتاسالا نم ةنوكم ةنجل دب

 ,يفيلوج ءوبرت راريجو (ةحورطالا ىلع فرشملا
 بعش ءاسؤر مهلكو .يداهراف نافرو ؛يركرزنب
 ةشقانملا تمتتخاو .نويروسلا ةعماجب تاساردلل
 ذاتسالا حنمب تاعاس سمخ ءاهز تقرغتسا يتلا
 عم ىلوالا فرشلا ةبترمب ةلودلا هاروتكد بقل يسابعلا
 .ةنجللا يناهت

 يملعلا لمعلا اذه ىلع فرعتلا ىلا ءنآلا ,فرصننل

 ضعب ةرادج يف ةقثلا انيلا ديعي يذلاو .داجلا
 ىلع :نييقارعلاو :ةماع ءبرعلا بالطلا نم نيثحابلا

 ةعماجلا فرعنت ةرم لوال ذإ .صوصخلا هجو
 نع ةيلومش ةسارد مدقي يقارع بلاط ىلع ةيسندرفلا
 ةسردم نع هلخادب ةيفارغونومو يبرعلا وحنلا
 ءوض يف ةجهنممو ةبكرم .ةيوغللا  ةيوحنلا دادغب
 يتلا تايرظنلا هذه .ةثيدحلا ةيوغللا تايرظنلا

 سايقملا تتابو ءاهديقعتو اهبعشتو اهتعسب زيمتت
 اهييكارتو اهدعاوق رابتخاو تاغللا ةساردل نهارلا
 ,ةيحانلا هذه نم .يسابعلا دومحم ةحورطا تءاجف

 ةمهاسمو لب :طباوضلاو طورشلا لكل ةيفوتسم
 .رصاعملا يناسللا ثحبلا ءانغا يف اديدج اماهسا

 ةقيقدلا ةيساردلا ىلع ةحورطالا عوضوم بصتنم

 ةسردمب ةلصتملاو ةماع ةيبرعلا ةيوحنلا ةيلاكشالل
 نم ةمزاللا ةيانعلا قلت مل يتلاو .ةصاخ دادغب

 صئاصخ نم اهل ام دعب اوكردي مل وا .نيثحابلا
 ةفوكلا نيتريهشلا نيتسردملا بئناج ىلا ةزيمتم
 ثيح نم .اهتذج رهظت ةحورطالاف انه نمو ؛ةرصبلاو
 رايتل ةيوحنلا حمالملاب لاصتالا يف ءعوضوملا قرط
 يناثلا فصنلا نم اقالطنا نورق ةدع ربع دتمي يركف

 امم .(يداليملا عساتلا) يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم
 وحنلا ةفرعمل يخيراتلا قايسلا يف ةصاخ ةيمها نوكي
 .يبرعلا

 نم ةلاسر هيلا فرصنت يذلا لوالا لاؤسلا لعلو
 ةسردم دوجو ةيعورشم نع ثحبلا وه عونلا اذه
 ىلع اهرفوت ىدم نعو .دادغب يف ةلقتسم ةيوغل
 ام وهو اهريغ نع اهزرفت ليلحتلا يف ةصاخ ةيجهنم
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 خيرات عبتت قيرط نع .الوا .هيلع باوجلا دري
 لامغا ىلع فرعتن ثيح يبرعلا وحنلا تابرظنو

 نايح يباو ماشه نباو ؛ينج نباو يطفقلاو .قارولا

 نا نع الضف .نييدادغبلاب مهومس ةاحن تاداهتجا

 طقسم نا وه ةاحنلا ءالؤهل اكرتشم اعماج كانه

 تاساردلا ناف ىرخا ةهج نمو .دادغي وه مهسأر

 فاتسوغ لثم نيقومرم نييوغل نيثحابل ةرصاعملا
 شيلف يرنه ؛لووه .ليف .ناملكورب لراك .لجولف
 يوحن رايت دوجو ىلع ةراشا نم رثكأ ىلع رفوتت
 فدهلاف انه نمو .دادفي ةسردم وه يصوصخ

 ىدل بيكرتلاو وحنلا ةسارد وه ةحورطالل يرهوجلا
 اهميهافم رصحو ضارعتساو ةيدادغبلا ةسردملا

 يف اهتادادتما ىنحو ىلوالا اهلوصا ذنم ةيليلحتلا

 .يبرعلا

 ثحبلل ةيسيئرلا ماسقالا ديدحت ىلا نآلا يتانو
 :هتايلاكشا و داياضق ضارعنساو

 ضرعتي ماعو عساو لخدمب ثحبلا اذه حتتفي

 ةيماطسنلا سرادم يف ميدلعتلا :ةيلاتلا طاقنلل

 بدالا .تارتكملاو اياوزلاو دحاسملاو ةيرصنتسملاو

 ؛طخلاو ةباتكلا :للمْلاو قطنملاو ةفسلفلا ءارثنو ارعش
 لخدملا نم رخآلا مسقلا فو  ةيبرعلا ةغللا سردو
 دادغبل ةنفاقثلاو ةيخيراتلا بناوجلا ىلع فرعت

 هيف تروليت يذلا رصعلل ةيفاقثلا تاراينلاو

 ىلا ىربكلا درطا يف ثحبلا ميسقت متي مث .اهتسردم

 وحنتلا لوصا ةيساردب صتخا لوالا مسقلا ١

 مت دقو .صاخ هجوب اهيف ضماغ وه امو :يبرهعلا
 تيقب نكل قارعلا يف الوا أشن وحنلا نا ىلع فرعتلا
 كلذ نمو ؛فالخ راثم وا ةضماغ رصانعلا نم ريثك

 يتلا ةيبنجالا تاريثاتلا مث .يحالطصالا بناجلا
 برعلا نوخرؤملا انل مدقب انهو .هنجذمن ِق تمهسا

 نيصتخملا نا امك ةنيابتم رظن تاهجو ىمادقلا

 .ةيراضتم تايضرف ىلا نوفرصني نيرصاعملا

 يبرعلا وحنلا ةدالو ناف يسايعلا ناتسالل ةيسنلابو

 ابوعش برعلاب جمديس يذلا مالسالا روهظ عم تمن
 ةغلل دعاوق عضو ىلا ةجاح يف ةاحنلا ناكف ؛:ةيبرع ريغ

 ةهج نمو .اهتموميدو اهئاقن ىلع ظافحللو .نارقلا
 انلصو امم ىنغأ فلؤم وه هيوبيس باتك ناف ىرخا
 يتلا ةيبنجالا تافلؤملا ةمجرت ناف اذه لباقمو .هنم

 انكيرات افطعنم تلكش نيدسابعلا دهع ىلع تزجنا

 يذلا ءيشلا .ةصاخ ةفصب ةفللو .ةيبرعلا ةفاقثلل

 ةغللا هذه قحل يذلا روطتلا ةقحال ةلحرم يف رهظيس

 قطنملاو ةفسلفلا تالوقمو مدهافمب اهفقاثتو

 .نييقيرغالا
 وحنلا روطت ضارعتسا متي نأشلا اذه ىفو .ةفوكلاو

 اهنمو .هتنودو هتددح يتلا سرادملا فلتخمو يبرعلا

 ةمارصب نيتزيمم ةيحالطصاو ةيجهنمب نايلوالا
 ,ىلوألل .دّردملا امهلثمو .هيلع ديزم ال بصعتو ةيعطق

 رش وحجب لاصتالا أديب خسقلا اذه يف و . ةيناثلل .بلعثو

 ةنراقم ةيحالطصا ضارعتسا لالخ نم ثحبلا

 يبيكرتلا ليلحتلاو نياتعراصتملا نيتسردملل
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 يف فاصنالا» اهسار ىلعو امهل ةيساسالا تافنصملل
 ةكربلا يبأل «نييفوكلاو نييرصبلا نيب فالخلا لئاسم
 اقحلم ةحورطالا نمضتت بابلا اذه فو .يرابنألا نبا

 ةيوحن ةلأسم ٠١ ىلع لمتشي ١( مقر قحلم) اصاخ
 ثيحو ,نيتسردملل يوحنلا مهفلا هجوا براضت لوح
 .نيرايتلا نيب ةهجاوملا لاجم يه دادغب دجن

 نيب داحلا فالخلا .جئاتن ثلاثلا مسقلا لوانتي “٠
 يدؤيس يذلا ءيشلا :بلعث يف وكلاو .دربملا يرصبلا

 بصعت نع نييدادغبلا عابتالا نم ددع لاصفنا ىلا

 ةثلاث ةيوحن ةبراقمل يدمعلا امهينبتو نيتسردملا
 ميهافم يف ءاقتنا زاجنا ىلع موقنو امامت ةلقتسم

 نا .مهي ةصاخ ةيوحن تاداهتجا ةفاضا عم نيبهذملا

 ةأسشنلا ثحابلل ةيسنلاب لثمي ام وه اذه لعفلا در

 ثلاثلا نرقلا ةباهن وحن دادغي ةسردمل ةيقيقحلا
 رهظأ ديدجلا يدادغبلا بهذملا ناب ظحاليو .يرجهلا
 ماكحالاو ةيتامغودلا نع يلختلا ىلع هباحصأ ميمصت
 دعب نيرخأتملا ةاحنلا نع قيطد هاندجو دقو .ةقيسملا

 .هلك يمالسالا يبرعلا طيحملا ىلا دتميو دادغب طوقس
 ريغ هيف ثاحبالا نا وهف هيلع ذخام نم ناك اذاو
 اذه لها ءعارأ عمجي فنصم يا دجوي ال نا .ةقسنم

 .ةينغلا ةيوحنلا مهتافوشكو بهذملا
 ميدقت ىلا ثحابلا فرصني عبارلا مسقلا ىف

 يبرعلا وحنلا يف ةلمجلا بيكرتل عسوم ليلحت
 ةسردم طبر نكما انهو .نييوحنلا لامعا نم ًاقالطنا
 نيروهشملا ةيدادغبلا ةيوحنلا ءارآلا عومجمب دادغب
 امك .نييفوكلاو نييرصبلل ةرصانملا تايرظنلا ءوض يف
 برغملا يف نييدادغبلا ةاحنلل نيرصانملا ءارآ ميدقت مت

 ةسارد تَرجناو :ماشلاو رصمو سلدنالاو يبرعلا
 ظحول ثيح .ةلمجلاو لوقلاو مالكلل ةيبيكرت ةيليلحت
 ملو بناوجلا هذه اوقمعي مل ىمادقلا وحنلا ءاملع نا
 اهتلالدو ةلمحلا ةسارد اهقحتست يتلا ةيمهالا اوطعي
 . دودحم لكشي ناو بارعالا ىلا مهمامتقا فرصنا اميف

 ماسقالل ةماعلا ةصالخلا .لامجالا هجو ىلع .هذه
 لوح يسابيعلا دومحم نذاتسسالا ةحورطا نم ةعئدرالا

 نم لعلو .دادغبل ةيوحنلا ةسردملا يف بيكرتلا ليلحت
 هسفن دجو يذلا ثحابلا ناب فيضن نا يرورضلا
 ةيبرعلا ةيوحنلاو ةيوغللا ةساردلا نم ركب لقح ماما
 ةبوعص ىلع بلغتلل اريدق ادهج لذب ةيسنرفلا ةغللاب
 صيصخت ىلا هعفد امم ةيسنرفلاب حلطصملا ريفوت
 حالطصالاب ةصاخ ةدرفم 1 نمضتي لقتسم مجعم

 هذه يف ام مغر :هثحب يف اهمدختسا يتلا يه يوحنلا
 .اهعيوطتل تقو ىلا جاتحي كابتراو رسع نم ةيلمعلا
 يدرفلا دهجلا ىدعتت ةمهم هذهف لاح لك ىلعو
 .ةكرتشم دوهج ىلا جاتحتو

 ءارآ ضارعتسال انماما قيض لاجملا ناف دعبو
 ىلع مهذخآم ةصاخو مهتاظحالمو نيشقانملا ةذتاسالا
 بحشتو لب ؛لقت ذخاملا هذه نكلو .ضورعملا لمعلا
 ثحبلا دنع مهيدل ةديجلا لمأتلا تافقوب اسايق
 يف ديدج عجرم هنا اوأر امي مههيونتو .هل مهسامحو
 نم هيلطتس يبرعلا وحنلل ةثيدحلا ةيجهنملا ةساردلا

 ام وهو ,ةديدع ةيبرغ تاعماج نوبروسلا ةعماج
 0.دحاو نأ ِق ةعماجلاو ثحابلا فريشن

 م. : ضرع
»6 659590506099595 69060690 086666696089065 060686555060565956586969505050506095996695996386889599869686060 6666606 

 96600666686666 05388366586095993066998 068955506865666 هوو

 565668565566556 95569096 605668556566 نان ووؤاوو هن وح و نت
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 ةكاقت

 نابلكلا راع
 ! . عادبالا نوفرسي مهنا

 . بتكلابو تاملكلاب نورماقي . . مهنا | للا

 عدبملا باصعا باسح ىلع «نوقزتري) . .مهغأ

 اباد عقو رعو

 نود هبتك رشنب اورماغي نا نم نوعروتي ال .كلزل

 دعب اهكرتي ىتلا تاملكلا نم هتورث ىلع ءاليتسالاب وا ا

 دحاو وهو هل ىدام دودرم نود بتكلا هل نورشني وا .هئافطنا

 : . فلؤملا قوقح طسبا نم
 نم مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيملاعلا ةمظنملا تهتنا مايا لبق

 رماسلا ضفناو .فلؤملا قوقح نع ريبك يملع رمتؤم لامعا
 لك قحلا نا يهو رمتؤملا داقعنا لبق ىتح ةفورعم ةلوقم ىلع

 هركفو هدوهج قرسي نمل مرسلا لك مرجلاو .فلؤملل قحلا
 ., , هغاذباو

 ىوعدب ناربج ليلخ ناربج ةئحل تمدقت ًاضيأ مايا لبقو
 نانبل يف رشنلا رودو عباطملا باحصا ضعب ىلع ةيئاضق
 اهعيبب مايقلاوا ناربح تافلؤمو بتك عبط ىلع اهمادقال

 نودبو .ةيعرش ريغ قرطبو اهنم ةلئاط حابرا ىنجو اهعيزوتو
 . هلامعا ىلع ةفرشملا ةنجللا وا نيبعرشلا هتثرو ىلا ةدوعلا

 عبطت مل .فلؤملا قوقح رمتؤم تارارق لزت املو اذه ثدحي

 ! باتك يف دعب

 لكشبو نوض رعتي برعلا نينانفلاو باتكلاو ءابذالا تائم

 نودو .«باسح نودو «عدر نود .عونلا اذه نم رهاوظل مئاد

 ! ىفك مهيقراسل لوقي نم
 نا يبرعلا بيدألا هيف بلقتي تقو يف اذه ثدحيي

 نم شارف ىلعو ريماسملا نم ريرس ىلع يبرعلا بتاكلاو يبرعلا
 لكو هل قح ال هنألو . كانه مورحمو انه مورحم هنأل ءىلطللا

 هملق يف نومكحتي مهدنع نيهر هنألو , عباطملا باحصأل يتحلا

 . هشيع ةمقل يفو
 يف ثدحي ام جذومنك لاثملا ليبس ىلع «ناربج ىصوأ دقل

 .هجاتن عبط ىلع ةفرشم ةنخل نوكتت نأب ءيبرعلا رشنلا ملاع

 قاوسألا ين نا ريغ يبدألا هجاتن رشنو عيزوتو عبط قح كلتمت

 ةلا» .«ةماستباو ةعمد» .«ةرسكتملا ةحنجألا» لثم ابتك نآلا

 نود تعيط «ةدرمتملا حاورألا» ««عسئادبلا» ىيرضزألا

 فقت نا يغبني ةقرس ةيلمع يهو .ةنحللا ا

 ايدح اففوم .ةلاحلا هذه لثم تلصح انيا .ةيبرعلا

 ريناندلا قراس بقاعت امك .تاملكلا قراس 5

 . تاريللاو

 ,ةايحلا ىلا ةلوقنم .فلؤملا قوقح رّعؤم تاررقشم نكتلو
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 نيفلؤم ةلعو ةيحرس
 حرسملا بتاتك كرتشي ةرم لوأل

 ديع .دحاو يحرسم لمع يف يرصملا
 حرفا يحرسملا جرحملا ةدوع رافغلا

 يهو .باتكلا نم ددع ىلع ةركفلا

 لوصف ةثالث نم ةيحرسم ةباتك عورشم
 ةيعامتجالا لكاشملا ضعب مجلادعت

 لك موقي نا ىبع رصم ِق ةيداصتقالاو

 . ةيحرسملا نم دحاو دهشم ةباتكب بتاك
 نامعنو ةبهو نيدلا دعس نم لك قفاو

 ينومالسلا العلا وبأو ملاس ىلعو روشاع
 ىلع سيردا فسوي .دو يدنجلا ىرسيو
 0 1 يليصلا اهيا كارت 3

 /ويام رهش نم رشع عبارلا يق
 ىف ةيرصملا تاالافتحالا . يراجلا رايا

 نونانفلا» اهميقي. ىلا ةيسئرفلا ةمضاعلا
 ةعاق يف «سيرابب نويرصملا نويعماجلاو
 . طسوألا قرشلا ةيلط لابقتسا زكرم

 اهامس ىتلا تالافتحالا هذه تئمضت

 نم ةعومجم «ةيرصملا دايعألا» اهومظنم
 ةيليكشت نوئفو مالفا ضرعو تاودنلا

 مدق لج ريمض ناتقلل ضرغم ةناقا اهبم

 ىلا ةفاضالاب ةديدج ةيليكشت ًالامعأ هيف

 اهتمدق ؛ةئيدملاو ليثلا» ناونعب ةرضاحم
 نع اتلب رييبل ىرخا ةرضاممو «لالد ءاوح

 نع ةيقئاثو مالفاو «ةفاحصلا ةنهم»

 حانج عم ةرهاقلا ْق يمالسالا فحتملا

 مالفالاب ةصاخلا تاقصلملل صاخ

 ا يدوج لوب ةغومج نب ةيريصلا

 ءاعلا | اذهل ىئامنيسلا هاك ناخرهن

 / رايا رهشلا اذه .نم نماثلا يف أدبي
 يلودلا ضادتيبملا (ناك» ناجرهم سيام

 نع جب دع 3 هيك نسم دل 10

 ا

 ذا «ةيعباتت ةلسلس ين "8 مقر لمحي يذلا
 بونجلاب «ناك» ةئيدم يف ماع لك ةرم دقعي
 يف ماعلا اذه ناجرهم يهتنيو .ىسنرفلا
 .هسفن رهشلا نم نيرشعلا

 ررسقت يتلا ةيسنرفلا م الفأالا نم

 ةيسيئرلا ةقباسملا نمض وعلل اهرايتخا

 «لورباش ولكل :لخلاب ةجاجد» مليف
 ةفاضالاب هينيشت هيردنأل «دعوم» ملي

 سيلوبلا» رادوغ كول ناج مليف ىلا

 . ؛يرسلا
 ًاعادو» مليف كرتشي 1 د نا ًاضيأ لمؤملا نم

 يبرعلا نانفلا يجول يذلا «ترسانوب

 ءرصمل نويلبان وزغ نع نيهاش فسوي

 لمؤملا نم امك .يرصم ىسنرسف جاتنابو
 نم رثكأب مليفلا اذ يعاني
 زئاج

 ضرعتسف مليفلل يراجتلا قوسلا 8
 اهنم نللاعلا مالفا نم ةمخض ةعومجبم هيف
 «ةرامعلا باوب ةرادالا بحاصو مليف

 لداعو يدنحلا ةيدان هيف تلثم ىذلا

 0 . مهدأ

 . . موثلك م
 يتلا ةيبرعلا ىقيسوملل موثلك مأ ةقرف

 دينج نيسح ىرصملا ورتسياملا اهدوقي

 عوبسا يف ةكراشملل اينابسا ىلا تلصو

 ندملا ضعبو ديردم يف ماقي يناقث

 نم الامعا ةقرفلا مدقتو «ةينابسالا

 7 يرعلا ىف ىقيسوملا ثارتلا
00 0 
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 . ءاضيبلا
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 نيوكلا يف
 اهعيقت يتلا ةيفاقثلا تاطاشنلا نمض

 أرخؤم تميقا تيوكلا يف : ءايدالا ةطبار

 (ةلظنح ةلحرد» ةيحرسم ةشقانمل ةودن

 رداكو يطشلا داؤف اهجرخم روضحب
 3ع

 فلؤملا راكفا ةشقانم يف. كرتش

 باتكلاو ءابدألا نم ددع د

 دهعملا ةذتاسا ىلا ةفاضالاب تا

 0 ع دعت 2

 ايلطبا يف يبرع نف
 .نييقارعلا نينائفلا ةيعمج نم ةوعدب

 مسرلل ضرعم مايا لبق ميقا ءايلاطيا عرف

 يلع : لك يل *ا تحنلاو

 ديعس .ينركع لضاف .يرباجلا
 مهاوسو «١ شميطا ناندع : يميمتلا

 ع ويئوطنا ايفاس يلاطيالا دقانلا
 وه نفلا ناك اذا» :ضرعملا ليلد ةمدقم
 ةلحرم ناف ام بعش ةيويح نع ربعملا
 دعب ةيلاحلا ةيقارعلا فاشتكالاو ثحبلا
 ثاعبتا ةداهش ىه .لامهألا نم نورق
 ريثكلاب تاراضحلا هل نيدت ديدج نطو

 هروطت نم ضعب وه ضرسملا اذهو
 ال. «يراضحلا

 ديلا ا

 .. مالقال

 كيدح دلع
 يتلا «مالفألا» ةلم نم ديدج ددع

 ةيقارعلا ةيفاقثلا نوؤشلا ةرئاد اهردصت
 ةداعك :ًاتمضتم قاوسألا ىلا ١ ارتخؤم ردنض

 ةيرعشلا صوصتنلا نم ةلمج ؛ةلجملا
 تاساردلا ىلا ةفاضالاب ةيصصقلاو

 . جراخلا نم اهيلسارم تاعباتمو ةيدقنلا
 . ظفاح هط نيساي : ددعلا ءارعش نم

 دبع رديح ندم دمحأ « شلش ليم دمحم
 .يناعلا نسح :هيصاصق نمو .قازرلا

 دمح .ىملاسلا بيبحلا . ىسيقلا ليلج

 دقانلا عم راوح ددعلا ْق ةمدو . حلاص

 نم ديدج لصفو .ريصنلا نيساي
 . غئاصلا فسوي رعاشلا تاركذم

 نع أرقتف تاساردلا باب يف اما

 يدوم مسابل يحي راتلا ثدحلاو ةياورلا

 ةيثارتلا 0010 لوحت طاغاو

 ابعت ب

 . يوافرشلا لازتعا

 يويسأآلا نماضتلل ةيرضملا ةنجللا
 ميركتل الفح ارخؤم تماقا يقيرفالا

 - [: مايحب: نمط م1 م طعختتع-4]

 ةبسانمب يواقرشلا ن نمح رلا ديع بتاكلا

 فيلأتلل هغرفتو ةنجللا ةسائر نم هتلاقتسا

 نم ددع لفحلا رضحو ,.ةباتكلاو

 . ةنحللا ءاضعا باتكلاو تايصخشلا

 نيب ةيفافتا عيفوت مت ىرخا ةهج نم
 متي ةيتايفوسلا ةنجللاو ةيرصملا ةنجللا
 مدق دقو ةيفاقثلا دوفولا لدابت اهاضتقمب

 ءابدألل حاسنم ةتس نايفوسلا بناجلا

 ةتس نم ةحنملا ةدم حوارتت نييرصملا

 تررق ةيئفلا تافنصملا ىلع ةيرصملا ةباقرلا ةرئاد

 | سيراب ىف ىفارع صقر
 ةيبعشلا نونفلل ةيموقلا ةقرفلا

 نم عباسلا ادغ سيراب يف مدقت .ةيقارعلا

 هيرب وم عرس قياس /اداجا
 .ريبمألا حرسم يف ةيرولكلوفلا
 تمدق دق ةقرفلا نوكت نا ضورفملا نمو

 بونجلا يف نويل ةنيدم يف الئامم ًاصرع

 ةعاق يف رهشلا اذه نم ثلاثلا يف ىسنرفلا
 6 ومار

 ١ م دع نامنبلا ةرهاقلا تاع هفاضتسا نيح سارفاغ :فيشرألا نم

 ! ةرهاقلا يف عونمم . . ك ةلح

 (ك . .ةنح» مليف ضرع عنم
 يركب دمحب ىينيطسلفلا لثمملا هيف ةلوطبلا رود ىداو سارفاغ اتسوك هجرخا يذلا

 نيبال ل لارج وأ 1 يقل يب روبيالك ليج ةيكريمألا ةمجنلا بناج ىلا

 عتمتي ال آرظن نيدهاشملاو نييئامئيسلا نم ةعساو تاعاطق مامتهاب

 . ةيسن رفلا كيتامنيسلا ؛ًاضيأ .هترادالو ةبيط ةينف ةعمس
 باش ةايح نم ًاءزج يكحت يهو .ًاريثك ةيبرعلا ةفاحصلا اهتلوادت مليفلا ةصق

 نع ًللضف ؛لالتحالا لظ يف يسفنلا بيذعتلا نم ىتش لاكشأل ضرعتي ينيطسلف
 فقت ةيدوبم ةيماحم لعجي ام ودعلا دونج لبق نم ا ضرعتي ىتلا ةرمتسملا ةدراطملا

 ذادملا فقوم

 عم ةريبك تاالاكشا ىلا

 ىرخألا يه ضرعنت ثيح يلب دوس رع دع 0 مو و

 قحلل اديؤم هنيح يف مليفل

 عم لماعتي يبنجأ جرخم نم ًاعقوتم ناك امم رثكأ ٠ لقألا لع وهو نيطسلف يف يبرعلا
 .اسنرف لبق نم .جتتم مليفل ا ناو ةصاخ ةينيطسلفلا ةيضقلا لثم ةساسح ةيضق

 تالاض يف مليفلا يطرعا عنم رار يف :تدفتشا ةيرسمملا ةقاقثلا ةرازو قآ ةباقرلا

 ريغ قيرطب ةينويهصلا عم فطاعتلل جرخملا ءاهدو ثيخ)» طاشتسا ىلا اميسلا

 دق يرصملا ةفاقثلا ريزو ناوضر ديمحلا دبع دمحم نا بيرغلا نم لعلو . ( رشابت

 نوفقثملا ابعرادا ىلع موقي فوس ةباقرلا ةرئاد نأب يضقي ًارارق ةليلق رهشا لبق ردصأ
 اذاف .نوفظوملا او

 سارفاغ اتسوك نع ٌالضف .مليفلا اذه
 اوعنم نيذلا مه ةرازولا مهتنيع نيذلا «نيفقثملا» ناف اذه متا

 ماع ةيرصملا ةفاقثلا ةرازو ىلع افيض ناك

 همليف ضرع ثيح عياسلا يلودلا يثئامئيسلا ةرهاقلا ا راطا يق ١ م

 ىدصت يوروأ جرح دوهحل اريدقتو ةينيطسلفلا ةيضقلا عم انم : 0ك . .ةثفعو

 ا ا را ورمل حملا يجو مالذلل
 :كاذناوك. . ةنح» مليف ضرع نع فحيصلاو ءابنالا هتلقن ام

 ىربك ةحبض راثت نأ نوبقارملا عقوتيو .دعب رهظت مل رارقلا اذه ىلع لاعفالا»ةذر
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 ١ م5 رايآ 0 ٠١4 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ع

 ةييبدألا تالجللا ريثكلا دمعت [ 2
 نيب تاءاتفتسا ءارجا ا ةيدجألا | ١

 ءايدالاو نيفقثملا نيب وأ ةرات اهئارق

 :ةيفاقث ةلأسم لوح اهيف نوبتكي >7

 ظ يناثلا باتكلا . . سارود تيرغرام

 ةفاقثلا نوؤش يف .ةماع ةغبص تاذ
 عريلد ةلح «تالحملا هذه نمو ءبدألاو

 ًاباتك ٠١ رايتخاب تماف يتلا ةيسنرفلا
 2١485 ماع ةرداصلا بتكلا لضفأك

 كلت وا ,ةيسنرفلا ةيبدألا بتكلا اديدحتو
 تاغل نم ةيسنرفلا ةغللا ىلا تمجرت ىتلا
 .:قئرخا

 ةلجملا هذه يررحم زرسبا نيب م
 دادعاب موقي يذلا وفيب درانرب ةريهشلا

 ؤهو يويزفلت ياقث جمانرب رهشا ميدقتو
 مّدَقُي : يذلا «فورتسوبوأ» جمانرب
 فيضتسيو نوي زفلتلا ةشانش. نم ايعوبسا
 تاهجو نايبل نيثحابلاو داقنثلا نم اددع
 رود اهمدقت يتلا بتكلا ثدحأ يف مهرظن
 .رشنلا

 ٍواقثلا اهريرقت يف ؛ريل» ةلجم تراتخا
 يهو ١4/6 ماعل اباتك نيرشع لضفا اذه
 : اهلسلست بسح

 . رديانش رايب فيلأت نم «سيتام» ١
 فلؤملا نا باتكلا اذه رايتخا ا

 . رصاعملا يملاعلا نفلا نم يعيلطلا
 سارود تيرغرامل «قيشعلا) ةياور - ؟

 ةزئاج ىلع ١984 ماع تلصح يتلا
 وه امك .سارودو (ةيسنرفلا روكنوغ

 هاجتا نمض اهتاياور بتكت ءابنع فو رعم

 بتاكل لمتحت ال يتلا نب هئاكلا ةفخر ©
 3 ةعباتمل ارظن ءارسيدتوك نيكيبللا

 . اكفاك

 كيردرفل «ليللا ُْق تاوؤضاو ب

 هعلو نع فلؤملا راكفا هيفو .شوكورب
 دايطصاو سنتلا ةبعلو بتكلاب

 . تاشارفلا

 نمضتيو «(مسرلا نم اماع ؛هرد
 ةددعتم ةيتايح راكفال ةيروتاكي راك اموسر
 قفشن وا هيلا سنأت امو ءانب طيحي امم
 . هيلع
 ريل ةلجم اهربتغا دقو ؛سيلوبورينالا- ١
 ماع ترهظ يتلا تاياورلا مهأ نم ةدحاو
185 . 

 قينيو ريكل باتك . . ءدسملا تمص» -ا/
 تاداهش هيفو ةينيتاللا نع مج رتم وهو
 يكسفيوتسودو نيطسغوا سيدقلا نم
 . ةينيدلا تايآلاو مكحلاو 31

 باتك وهو "يل ركذ لضفا عما -
 ةيئاورلل ىلوألا تايركذلا نمضتي
 . ناغاس زاوسنارف ةيسنرفلا

 نع تاعابطنا هيفو «ةضوملا تاكرح» 4
 .ءايزالا ملاع

 مب يرته باتك ٠
 ىسنرف فلؤملاو .ينفلاو يبدألا ا

 . يسور لصأ نم
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 هيفو «نابايلا ُِق يدارالا توملا» ت١

 راحتنالا ةرهاظل يفسلفو يعوضوم ليلخن

 ةفورمملا ةيئابايلا ةقيرطلا ىلع

 . ي ريكا ريهاب

 دحأ ىهو ؛وبمار رثرا رعشو ةايح نع
 .وبمار رعشب نيصصختملا نيثحابلا

 كيرتايبل ةياور «ةطقلا  لفطلا» ١

 . كيب

 واكذتسا هيقو ونرا ينآل «ناكملا» - 4

 تبتك «اينولوب نم تايركذ» - ١6
 يهو ىعذت 1 اهنكلو ةعاذالل اصيصخ

 .زيوربموج دلتيو ملقب
 ةيسنرفلا ةبيدألا ةايح نع باتك - 75
 تيلوك» ناونعب تيلوك ةريهشلا
 . ؛ةقشاعلا

 وهو «يباهرال ةحيرص تافارتعاد - ٠٠

 ابقيرفا نيم :خابتيارب انوتبارب كيلأت: نم
 دوسلا تاكرحب قحتلا يذلا «ةيبونجلا
 ةيئامث ةدمل نجسو ةرشبلا ضيبا هنوك مغر
 .ةيرصنعلا دض هفقاوم ةجيتن ماوعا

 تيلوك نع نايود كاحل ةياور - 4
 مجحب ناكم يف اهسفن تنجس يتلا بروك
 !نايذهلا ىلا كلذ اهدوقي يكل راتما ةعبس
 ىسايسلا نع نادراج هيردنأل باتك 6

 . ليفكو تود سيسكلا ركفملاو

 ىذلا وربسام اوسنارف رشانلل باتك ٠

 بتك عبطل ةيعابطلا هتسسؤم صصخ
 وهو .ثلاثلا ملاعلا يف ةيروثلا ةضراعملا

 . «ةطقلا ةماستبا» ناونعب

 ةيبدألا تالجملاب ًاريدج سيلأ ,دعبو
 تناءاتفتسا ىرخالا يه مدقت نا ,ةيب رعلا

 ىلع ةينيم , عونلا اذه نم تارايتخا وا

 باتكلا عيزوت ةعيبطك .ةددعتم رواحم

 وا ةيبدألاو ةيركفلا هتميقو هراشتنا ةعسو

 يضقمت ال يكل ءابيأترت ىرخا رواحم ةيا
 يكلو .ًاثيعو ًءابه اذكه تاونسلا
 ةمث نا .لقألا ىلع .ءارقلا نحن .فرعن
 !أرقي اميف ايأر لوقي نم ةمث ناو .أرقي نم

 ردصت يتلا «عادبا» ةلجب تسرك
 ابنم ددع رخا ةرهاقلا نم لب

 نمضت دقو «يرعشلا 3700

 اهبنع تبتك ةديصق نيثالثو نيتنثا ددعلا

 زواحتت ددعلا اذه يف» اهنا ريرحتلا ةئيه

 - [ م من1 نم منممع 3

 - لايخجا وا « تاحوم نم عبرا وأ ثالث

 نود نولثمي ءبرعلا نييرصملا ءارعشلا

 رعشلا تاجوم نم ىمظعلا ةيبلاغلا كش

 ةريخألا هتثادح تأدب ذنم ثيدحلا يبرعلا

 , .«تانيعبرالا يف ىربكلا
 نع ةسارد ءاضيا ددعلا ىف ةمث

 يبرعلا رعشلا اياضق  تانيعبسلا ءارعشر
 نم ًارعاش ١مل ادودر نمضتتو «ثيدحلا

 ريثتو .ةيبرعلا راطقالا نم اهاوسو رصم

 ةيئبم ا تاالؤاستلا نم ةعومج دودرلا هذه

 نم ددع لبق نم تحرط ةقبسم راكفا ىلع
 اريج ةلوقم ابنم رابكلا ءارعشلاو .ءايدألا

 فورعملا دقانلاو يئاورلا ءاربج ميهاربا
 ؛هل تناك ةيسدق يبرغلا رعشلا دقف»

 انرعش يىناغي» ةكئالملا كزان ةلوقمو

 .«تالاكشا ةعومجم نم ثيدحلا رصاعملا

 ءاطخاو ؛ديلقتلاو :ةيمعتلا :ابنم

 ةقللا لامععماو ءةفللا كعضو .ءانّرولا
 اذه ناد شيورد دومحم ةلوقمو ع(ةيماعلا

 ارسل نبل نيد انهبش ومس يذلا
 بانك يف ةتبثملا تاحورطلا نع ًالضف
 ىتلا لضاف داهحل «ثيدحلا رعشلا اياضق»

 ةمتاق يبرعلا رعشلا ةروص» نا للدت
 . !«نابشلا انئارعش لضفب

 ديع ميهاربا : ءاتفتسالا اذه يف مهسأ

 دومحم دمحا .مليوس دمحا ءزيزعلا

 دمحم نيسح ءفلخملا ناردب كراس

 دبع .داوجلا دبع ايركز ,ملاس ىؤر . يلع
  ميلس راتسلا دبع .فسوي داوع معنملا

 يزوف ؛ ديعس يحتف ءملاس وبا رمع

 .راحثلا ىفطصم بوجع يضخ

 .طقف ةيروسو رصم نم مهو .مهاوسو
 ءامسسأ ءاتفتسالا اذه نع تياغ نيح ٍٍق

 جيلخلاو نانبلو قارعلا يف نيفورعم ءارعش
 ال هناف .كلذبو يىبرعلا برغملاو يبرعلا
 ءارعش» ةيضق نع ةلماكتم ةيؤر مدقي
 ةزيمتمو ةصاخ حمالم اش يتلا «تانيعبسلا

 . اديدحت نانبلو قارعلا يف

 تاسارد ددعلا يف ناف كلذ نع ًالضف
 ؛يبنتملا رعش نم بارتقالا ةعور» نع
 ةيدقن تالاقمو :ىعيبرلا دومحم روتكدلل

 نعت ةسارقو ةندألا بتكلا نأ دبلع نع
 نا ءصاخلا ددعلا اذه نكمي ناك

 هناو ةصاخ هعوضوم ىف ًازيمم نوكي
 نا ةيغب ؛ يب رعلا ىرعشلا عادبالل سركتي

 ناد نم ددعلا ريرحت ةئيه ةيؤر ققحتت
 هثارت نآلا ثيدحلا يبرعلا رعشلل
 يبرعلا رعشلا نا: اضيأو ::يكيسالكلا

 . هتمأ ثارتب 1 | هطابر ىلع رثع دق

 هملاعم حضتت نا نكمي ناك .ققحتلا اذهو
 ءارعش ءاراو صوصن لالخ نم ةيسيئرلا

 اهدحو رصم يف سيل نييقيقحلا تانيعبسلا

 .ةيبرعلا ةحاسلا مومع يىفو لب

 ةلحم دع أ اددع زيمتت ىلا 5

 ىنعت ىتلا «ةيبنجألا ةفاقثلا» |[
 نم ردصنو ؛ملعلا 5 بدألا نوؤشب

 هط نيساي رعاشلا فارشا تحت دادغب
 هتاماهسا اضيأ اهيف مدقي يذلا . ظفاح

 نع الضف .ىرخا تاغل نم ةمحرتم لا

 نييقارعلا نيمجرتملا نم ريبك ددع باتكتسا
 . برعلاو

 اهددع ردص «تاوئس سم لبق

 ىلع كاذنيح يدايألا تناكو . .لوألا

 رثكت وا فقوتت نا نم ةيشخ بولقلا

 مدقت ال اهناو ةصاخ اهقيرط يف تارثعلا
 نم ةلوقنم ةيبدأ تاساردو اصوصن الا

 اهل قأتي نيأ نمو ؛ةددعتملا ماعلا تاغل
 بتكلاو نومجر تملا اه رفوتي مل اذا كلذ

 ام ناعرس اهنا ريغ ؟ةيبنجألا تايرودلاو

 يه اهو 34 . ثلاثلاو يناثلا اهددع تمدق

 اهتنس يف لوألا اهددع مدقت نآلا

 مدقت ددع لك ف لازت امو .ةسماخلا

 ريغ ىرخا تاغل نم ىقتنم ايبدأ اديدج
 .ةيب رعلا

 ثمزع اهنا لب ءبسحف كلذ سيل
 اهدادعا نم ددع لك لخاد مدقت نا ىلع

 ارعش «ةيبنجا ةغل نم ًالوقنم الماك ًاباتك
 دق نوكت اذهبو .ةيدقن ةسارد وا ةياور وا

 ؛ةيبنجألا ةفاقثلا» نم ددعع رخا

 هنا لب  ةلئامت ىرخا تاللحن نع تاريمت

 ؛ةيبنجألا ةفاقثلا» نا لوقلا نكمي
 ءىراقلا ابنع لأسي ةزيمتم ةلجم تحبصا
 نم ةيبدأ ًاصوصن هل مدقت اهنأل فقثملاو
 ءىراقلا ناف اذبمو  ملاعلا بوعش بادا

 ةيبدألا جذامنلا هذه ىلع علطا دق نوكي
 ١ .ةيبرعلا ةغللا ىلا ةلوقثم

 نع الضف نمضت اذه ريخألا اهددع
 ىرخألا ممألا بادا نم ضصوصن

 «بئناجا ءابدا نع تاساردو تالاقمو

 بسح رعاسشلا همجرت الماك ًاباتك نمضت
 عم ويثاب وه يناباي رعاشل رفعج خيشلا
 يذلا هرعش تامس زربأب ةيفيرعت ةمدقم
 : كيم

 طيسب لجر انا

 بالبللا رهزي نا ام
 زرلا نم ىراطفا لوانتا

 ةمئان ةفاصفصلا ىنحنت

 ديحو بيلدنع ابنم نصغلا ىلعو
 [ل .اهحور هنا ىلإ ليخي

 يفاقثلا ررخملا
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 هن زييمتت يذلا لئاهلا دشحلل

 بانكلا داتا تارمتؤم

 تناك نيينيطسلفلا نييفاحصلاو

 مهسفنا نع نورمتؤملا اهجوري يتلا 7
 نم سيلف «نوينيطسلفلا ءارسقلا مهن

 نييفاحصلا نم ددعلا اذه 0ك 00

 نييفاحصلا عومج قومي يذلا باتكلا و

 تناكو !ثالث وا نيترم برعلا باتكلاو

 ُق ,مايا ذنم «دنومول» ةديرج ف ةأجافملا

 نوفقلثملا هعقو يناتبللا بونجلا لجأل ءادن

 كاذو سراب ِق نودجاوتملا برعلا

  قلطي يذلا ءامسالا نم لئاها دنحلا

 ل :ديدج- نم ةرملا ةتكنلا
 باتكلا مهأ ؟ةيبرعلا ةيلاجلا دارفا مأ
 نرعلا ضرأ نم نوحزإانلا برعلا

 ل جم

 نم ضبنن نا ام ةفدصو لايخ سرا

 يبرع دلب لك ةبيصم ىلا دوعن مونلا
 ددعلا اذه لك ًائبتخم ناك نيأو ؟هباتكب
 يف ةأجف رهظيل «برعلا ةبتك» نم لئاهلا
 ! ؟ةريهشلا ا

 ىلع ةياتكلا ةيرحو ةباتكلا ةلأسم ٠

 دحلا نكمي ثيح ةباتكلا ناكمب ًايتح ةقالع ْش

 دحلا نكي مل نا رحلا ريبعتلا نم ىنألا
 يف ىتح - (ةيرحلا» راعش. نكلو ..ىصقألا

 سرامت نا ةظحل ءاعدا حبصي - سيراب'

 اما . يمسرلا اهتيرح « ةبتك» ىلع .ةلحم لا

 هلام يل رك تاكو بتاك ىلا ةملك
 نم اهعزنو «ةباتكلا تاوم ةلأسم «ىرخا

 ركفلا الف .ةيوغللاو ةيركفلا اهيتميق

 امهالك ءةدوجوم ةغللا الو «دوجوم

 سابتلالاو سابتقالا ةحيئار مشت ,نيحه
 نمو .جيلخلا يف ثنك اذا طيحملا نم امهيف
 مهفت الو ٠ « طيحملا يف تنك اذا جيلخلا

 - نيوضم قاع - .رمألا ىقبيو .ًائيش
 يش لك مغ ل لتكمل تنأف .ًالوبقم

 بتاكلا 0 ل تتاكلا نيب . زييمتلا

 ريخألا اذه كيلع خرطي ىتح ريبكلا
 ةريبك ةينانبل 0 .ةديدج ةيلاكشا

 ءاهروضح درجب ءاهروضح يف ىرت 1
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 مساقلا ١ نائنأ

 تدقعنا يتلا «عادبالاو دقنلا ةودنا

 ًاصاخ ًاروضح» ءاضيبلا رادلا قف ًارخؤم

 توريب روضح» - لوقت وعن : املثم - «نانبلل

 روضحو ةلطبلا 0 روضحو ةميظعلا
 لك روضحو ...و...و...و ةكرعم
  هندمو  ءانثتسا مالا رق

 2 نود اهلك ًاضيأ

 ثيلت اال مث (و 11 - كلذ لك قوف

 دّسحملا | اما وخلا اذه لك دعب

 ىلا ةيرحس ريغ اصعب لوحتت نا اهصخشل

 ءاهاحرجو اهلافطاو اهئاسنو اهخويشو
 ءاضيبلا رادلا يف ديعبلا اهدعقم نمو

 ْ ! هيبصاغ نم نانبل تررح

 نا نودو - ًاضيأ ريبك ينيطسلف دقاثو

 ىلع شيورد دومحم ةبساحمب ذخأي - ليطن

 نيبام ةقالعلا صوصخب هلاق لوق

 : رمع نم ةجرح ةظحل يف ةباتكلاو ةيعرشلا

 قف ةليوط تاحفص ىدم ىلع ةيضقلا

 عزت نا دعب ةيروسلا دئارجلا ىدحا
 .هنامز نم هتلالدو (ةفاس نم لوقلا

 هتليمزك (ةصاخلا» هتاصاهرا لك هلمحو
 .ضيقنلا فرطلا يضريل طقف «ةينانبللا
 .!شيورد دومحم فرط رسخو ءهضري ملف

 ًاضيأ ريبك ينانبل ءيروس رعاشو
 لككب ىعسي  لييطن نا نودو  ًاضيأو
 .ةيلضعلاو لب طقف ةيرعشلا ال ءهاوق

 لصحيل . هتانساو هبراقاو هفراعم لكبو

 نا ًاديج ملعي وهو «لببون ةزئاج ىلع
  ةزئاحلا تسيلو ءاهدحو يتأت ةزئاجل ةدئاحل

 نر ير امو لمعلا لب 0
 ةبتع ىلع هيدل رمألا فقي الو .صئاصخ

 ىلا يسجرن نم هصخش لوحي ,لب .لبون
 ةوبنلا ريغ رخآ ءيش ىلا يبن نمو سجرنلا
 «نويساربيلد ددع يف هتملك هنع تربع

 :باجأ امنيح «بتكت اذاملا نع صاخلا

 !«هيتكي ِط هللا هلاق ام ا بتكأ»

 ناضعلا / رابكلا 9 ؟رورسشلاو
 لكلا طلتخا دقو رابكلا /راغصلاو
 اذه لث ءيدرلا ةفص دعت: مو . لكلاب

 1 ؟ةمئالملا هتفص ه نمزلا

 (ةلاض تاوطخر لوألا |هملبف يف
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 مليفلا ناونع ؛ةلاض تاوطخو»
 ويراثيسلا هل بتك يذلا ديدحلا
 يقارسعلا نانفلا هجتنأو هجرخأو

 لوسر راتس هوخأ هروصو .لوسر رماع
 ةمصاعلا يف ائيسلا ناسردي نانثالاو

 ام نويسنرف مهلك نولثمملا .ةيسنرفلا
 كانهو .ديعس ريمس يقارعلا نانفلا ادع
 ةيابغ يف هسفن جرخملا هب موقي ريغص رود
 ليشيمو ونرد اوسنارفل ىقيسوملا .مليفلا
 ةرانالاو . مليفلل اصيصخ تبتك ىتلا وكام
 ةغللاب مليفلا قطنيو .يراويال ناجم
 ضعب يف روص هنأ ىلا ةفاضإ :ةيسنرفلا
 . ةيسنرفلا ءايحألاو نكامألا

 ماع يف باش عايض و جلاعي
 عم ىتح هتاقالع ةفاكف هل داعم هيف ام لك
 اهصقني ةيحطس تاقالع هتبيبحو همأ
 همأ هلخدت اذل .ءىداهلا راوحلاو مهفلا
 ءايطألا دحأ هصخفيل ىفشتسملا
 ةيأ ةبقارملا دعب دجي ال يذلاو .نييسفتلا

 بابشلا نم ةعومجم: ىقتلي ىفشتسملا
 ,نونحم ذاش كولس ىوذ تاباشلاو
 هتالايخ قيرط نع ءاقللا لصاوتيسو
 (ابيرقت مليفلا ثادحا جيسن يهو)
 ةيابنلا فو .ةدودعملا ةيعقاولا هتالباقم

 امدنعو ,(هسفن رامع جرخملا) ديعب
 امدنعو .رخآ اصخش هدجن هنم برتقت

 نع رمي صخش ىلا ريشي اهنيإ نع هلأست
 ءارحصلا يف نبالا عيضي (منيب ؛ةبرقم
 هل ناعيبي ةميخ يف ةباشو باش ثيح
 ثحبي ىتلا ةقيقحلا عايضل ازمر لمرلا
 .اهنع

 تاوطخ» نع هليجست نكمي ام لوا

 اذه همليف نا وه راتسو رماعل '«ةلاض

 مالفا نم نيعم عون نع ام ةقيرطب ربعي
 حومط نع ثدحتت يتلا ةيتاذلا ةريسلا

 ال لزعنم لكشب همومهو همالحاو لطبلا

 نا كردي نا نود عمتجملا ةكرح سمي

 هتكرح رادقم لب طقف هتاذ تسيل ةقيقحلا

 لجأ نم يجراخلا عقاولا رييغت يف ةيتاذلا
 ةلادعلاو ةيرحلاك ةقيمع ةيناسنإ فادها
 . ةماركلاو

 ريغ يناسنالا هحومط نا ىلا ةفاضإ
 يف شيعي هنوك ادع ام ءملاعلا حضاو

 الو .دسافو روخف هيف ام لك عمتجم
 ؟عقي نيأ - : عمتجملا اذه ديدحم عيطتسن

 ؟يناسنالاو يقبطلا هبيكرت ؟هتيهام

 مث ؟يبرغ عمتجم يف اننأب لوقلل يفكي اذه
 يذلا نيزحلا لطبلا اذه هل فدبي يذلا ام
 ؟ةليمحلا هتبيبح ىتح ضقريو يكبيو هوأتي
 تليها له ؟ همأ عم هعارص بابسا امو

 ؟ضفرلا اذه لك اهضفريل ًالثم هتيبرت
 بتاك انيبيجي الو ةقلعم لظت ةلئسالا

 شيعي يذلا عمتجملا نونجب الا ويراثيسلا

 مسرل بفاك ريغ .باوج وهو لطبلا هيف
 . .يلعفلا عارصلا فارطأ

 يف ءطبب ىرخأ انايحأ مليفلا فصتيو
 نيالا نيب ةرركتملا دهاشملا ضعب ةباتك

 عمتجملاو روتكدلاو مألاو فرطك
 ةبيرغلا تاباشلاو بايشلا ةعومجم)

 مل راوحل ةفاضإ ءرخآ فرطك (راوطالا
 هذه .ةقدب اراتخمو اريعم امود نكي

 ءاهترولبو اهفيثكت ناكمالاب ناك دهاشملا
 يف ةدعاصتم ةيمارد ةكرح- قلخب كلذو

 . يلاحلا مديفلا تقو نم رثكب لقأ تفو

 ةيكيمانيدب ةورذلا ىلا لوصولا مث نمو
 اذه يتأيو .ءارحصلا دهشم يف ربكأ
 يتلا ةريبكلا ءارحصلل زمرك دهشملا
 ةديحولا تاظحللا يهو .لطبلا اهشيعي

 ىدل يقرشلا سحلاب اهيف سحن يتلا
 نم هظرلا لع ويراكرسلا باكو ترحملا
 قرزو رعشلا رقش لمرلا ىعئاب نوك
 .(!)ذويعلا

 لالخ نم جرخملا عاطتسا دقل

 عيزوتو ةعونتملا ةيكذلا هرداوكب ريوصتلا

 ءاوجألا قلخ ءوضلاو لظلا نيب ةرانالا

 ,دهاشملا نم ديدعلا ىف هثادحأل ةقاقلا
 نكت مل ءارحصلا لامر نأب انرعش اننا مغر
 ةقرحم ةعساو ةيقيقح ءارحص لامرب

 ومنت ىتلا تاتابتلا تناك ثيح ةيهانتمال

 دجوت ىتلا لامرلا يف شيعت تاتابن اهيف
 +تسا ول اذبح ايو .راحبلا برق ًانايحأ
 تارم ةدعل ولو ةتكنلا بولسا جرخملا
 نديدلا تناك ةماتلا ةيدحلاف ءطقف

 عنمي ال اذه لك .ثادحالا ةفاكل رمتسملا

 اذه يغناصل ةئيرجلا ةوطخلا ديكأت نم
 عهيف هولذب يذلا ريبكلا دهجلاو , مليفلا

 تاوطخ ىلع لبقتسملا يف اومدقي نا نيلما

 [ل , ةديدج ىرخا

 يرحب يدعس .د
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 تايابمن دنعو , عيبرلا دادتمإ لع ' لا

 (ليبرأ» ةتيدم قراف يذلا ءاتشلا

 ةدامع تماقا «قارعلا لامش يف | كي

 - نيدلا حالص ةعماج يف بادآلا ةيلك
 نراقملا بدألا نع ةيسارد ةَقلع لوا

 تق قاس ١١ ىتح ١7 نم ةرتفلل

 يف بدألا داقت ةطبار» عم نواعتلاب
 . «قارعلا

 ' .نيكراشملاو نيرضاحلا نويع ماما

 ةيبرعلا نيتفللاب «ةقلحلا هذه رامش أرقت
 تاساردلا هذه ىنعملا رجوي .ةيدركلاو

 تافاقثلاب لاصتالا» :هلوقب ثوحبلاو
 هةفاقثلا ءانغا فق لغاف ماهسإ ةيناستالا

 .«ةيموقلاو ةيئطولا

 حاورا ىلبع .ةدحاو ةقيقد ةفقو لعب

 يااقغلا زكرملا ةعاق تأدن يارا ءادهش

 ءايدألا نيب ءاقللا حرف ببسب .تارتمتؤملا
 تدحت امه اليلق يهو .دركلاو برعلا

 ةصقلا باتكو ءارعشلا مظعم رضح دقف

 يف نيمهاسم دركلا ءاقشألا نم اهداقنو
 ىلع توتحا يتلا ةيركفلا ةرهاظتلا هذه

 (ىك .نراقملا بدألا نع ديدج ثحب ١6

 - ةرضاحم يف يرصانلا عفار نانفلا مهاس

 قصلملا نع  ةيساردلا ةقلحلا شماه ىلع

 هذه نم اضعب ةشاشلا ىلع مدقو يسايسلا

 . تارتسوبلا

 ةصرف «ةيريضحتلا ةنجللا تطعأو
 ميدفت .داركالاو برعلا ءارعشلل ةبيط

 ةيحابصلا تاسلجلا نيب دئاصقلا ضعب

 ١446 رايا 3 ٠١5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ج1

 يلع :ءارعشلا اهيف مهاس .ةيئاسملاو
 قفوم . ظفاح هط نيساي .قالعلا رفعج
 .ديعسلا يدهم يضار .رفظم يم دمج

 .يردبلا دمحمو .تاوش حالص

 ءاضرلا تلان ىتلا ؛ثوحبلا زربأ نم
 يبيشلا ىفطصم لماك روتكدلا ثحب ناك
 دقو «نراقملا بدألا كَ جالحلا» نع

 - يبيشلا ناسل ىلع  ةسا 2 هذه تذخأ
 ُق حمطب لاز امو تاونتسلا نم ديدعلا

 . . لضفأ ةروصب اهتداعإ

 يوسوملا نسحم روتكدلا ثحب يقأيو
 ةيبدألا تاريثأتلا ةسارد 6 ةمدقم»

 يف «ةيملاعلا ةياورلا يف ةيبرعلا تاموقملاو
 دمتعا هنا مغر .ةديحلا ثوحبلا ةمدقم

 ةرئاد يف عوقولا» فورعملا هباتك ىلع ًاريثك

 .«رحسلا

 ناك دقف .فيصضن ليج روتكدلا اما

 نراقملا بدألا مج
 يف راح شاسقنو ثيدح 1 (ةمحرتلاو

 ليمح روضح ناكو ةريبكلا ةعاقلا

 .رمتؤملا وج يف العافو ارثؤم فيصن
 مدق دقف «ناميلس فياث روتكدلا اما

 ةيتيركسنسلا يف ةنمدو ةليلك ةمحرت ةنراقم»

 راصتخا ناكو ؛ةيبرعلاو ةيناريسلاو

 ىتلا رومألا نم  ةباينلاب  هتءارقو ثحبلا
 لاحلا كلذكو . .نيكراشملا لامآ تبيخ
 ىسوألا ىلع تمكح روتكدلا ثحب عم
 ف ةيبعش ةيقارع ةصوصقا» موسوملا

 حار يذلا ؛طيسولا نابسالا بدألا
 ةيضننا جراج د ثيدحلا يف بئطيو حرشي

 .ديفي الو ىتغي ال امب

 دواد رابجلا دبع ذاتسالا 0 امك

 ِقلأ ةشحب

 ثر ..يوسوملا نسحم روتكدلا

 عون نم تاللاكشا - هتذداعك يرصبلا

 ىلع تاظفحتن» هئثحب مدق امدنع في رط

 ىلا ءامدلا عفد امث «نراقملا بدألا ةيرظن

 كلت نوشقاني مهو نيرضاحلا سوؤر
 ةقفاومب وا . .ضارتعاو ةرارحب ءارآلا

 .ًانايحأ

 كلت يف ءاج ام حرشن نا ديرن ال

 روتكدلا قح نم نكلو اهلك  ثوحبلا
 ةيجبعم» مهملا هثحب ركذن نا ريصبلا لماك
 يقيرغالا دقنلا نيب نراقملا بدألا
 ذاتسالا ثحب كلذكو «يبرغلا ثارتلاو

 يف ريطلا عمجمو ءاقنعلا) نيدلا دعس مظاك

 .(«يبرغلاو يبرعلا نيثارتلا
 دشنا ىتلا ةزاتمملا ثوحبلا نم ىقبي

 ثحب دئاز مامتهاب اهشقانو روضحلا اهيلا
 مادم ةن ةناكم» سماغم ديحم ريهر روتكدلا

 ثحب اضيأو ؛نراقملا بذألا يف لياتسود

 ْق يعولا رايتاا متسر اوت دينع ذاتسالا

 , .«ةثيدحلا ةيبرعلا ةياورلا
 دوهجلا لافغإ لاح أب نكمي الو

 هثحب يف نامثع فوؤر ذاتسألل ةقداصلا
 ؛«يقيبطتلا دقتنلاو نراقملا بدألا»
 اهتساردب غابدلا مهدأ ةيزوف ةروتكدلاو

 نوسنليت رعش ٍُق يناسنالا سلا »

 دواد روتكدلا ثحب كلذكو «قاصرلاو

 ةيبرعلا ةنراقملا تاساردلا عقاو» مولس
 . (حومطلاو روصقلا نيب ةرصاعملا

 تلعج ءلاهريغو ثوحبلا هذه نا

 : لوقي ةنجحللا سيئر
 ءابدألا ماما قافآلا تحتف ةقلحلا ناد

 ةيضق ةجلاعمل ةزيمتم ةيعون تاردابمب مايقلل

 تلصوت اهنا امك ةمهملا بدألا اياضق نم
 اهزريا جئاتتلاو تايصوتلا نم ةلئمج ىلا
 ءانغإ يف هرودو يبرعلا ثارتلا ىلع ديكأتلا
 - ليبرأ يف اهداقعنا نا اك يملاعلا بدألا

 بدلا داقن ةطبار سيئر
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 ةيساردلا ةقلحلا حاتتفا لفح

 1 ماب مرور نم مرصع معففتت 7

 ةملكلاب مهغامياو هيونج ىلا قارعلا لامش
 بيدألا ةيصخش نع ةربعملا ةمّزتلملا
 يفارعلا

 ةذتاسا مظعم ةقلحلا هذه يف مهاس

 ايك .قارعلا تاعماج ىف بادآلا تايلك

 ةيفاقثلا تاحفصلا يىررحم رضح

 رطقلا تالجمو فحص ةفاك ىف اهيبودئمو

 ,ةيسداقلا :ةيروهمجلا :ةروثلا ةديرج)
 .ةيبدألا ةعيلطلا مالقالا ةلمجم)و (قارعلا

 ةفاضا (رصاعملا بيدألا ةيبنجألا ةفاقثلا
 .يناقثلا  (ةيب رعلا ةعيلطلا) لسارم ىلا

 رهاطلا داوج يلع روتكذلا ريتخا دقو

 رهاطلا مدقو ,ةيساردلا ةقليللا هليل اسير

 المع هربتعاو دقنلا ةميق نع ةزجوم ةملك

 ةصقلاو رعشلا بناج ىلإ فقي ًايعادبإ
 .ةياورلاو

 ىلع لمعلا ,تايصوتلا زربأ نم ناكو
 ا تاجا د اإل ةماقإ

 اذهل قفصي روضحلا ناكو ؛نراقملا بدألا

 نم دي ملا ىلا ءايدألا ةحساج ليلد حرتقملا

 ةيبدألا عاونألا هله رامغ ضوخو ةفرعملا

 وا .ديعب نامز ذنم ابوروأ تزغ ىتلا
 حرتقم ءاجو 58+١1 ماع ذنم ديدحتلاب
 نشماه ىلع ةريصقلا ةصقلا ىقتلم ةماقا

 - اضيأ  ماقيس يذلاو ةيمسرلا تاسلخلا

 ةقالعلا قيثوت لجأ نم قارعلا لامش يف

 بيدألا هقيقشو يبرعلا بيدألا نيب
 .ىدركلا

 نسحن روتكدلا عم ثيدح يف ىف ءايدألا محالت ىدم سكعي  تاذلاب
 .«ةيبرعلا ةعيلطلا» ةلحلم .يوسوملا

 همالك انيلع ررك عاقللا اذه ةيمهأ لوح

 : ةقلحلا لامعأ حاتتفإ دنع هلاق يذلا
 ةداحللا ةيفاقثلا تاطاشنلا هذه يتأت»

 لضانملا دئابقلا سيئرلا تالوقمل ًاديكأت
 نشب سبيل .هتاهيجوبتو ناستح مادص

 ةلحرملا هذه ىف و ةيقدنبلاو ملقلا ةدحو

 ةيفاقثلا ةكرحلا ةيمها نأشب نكلو ( اسبح

 ىلع درلا  انمض - ىنعت ىتلا ةلعافلا

 ودعلا كرحي يذلا فلختملا نهذلا
 نم ديزم ىلا هعفديو ريرشلا يناريالا
 زيزعلا اننطو ةبراحم يف روهتلاو شيطلا

 ىعاولا لعفلا اذبم اننا ىرن «ناديملا اذه
 .ةلحرملا هذه يف هلعف انيلع بجي ام دكؤن

 لظ يف مدقي ام طسبا وه دهجلا ةفعاضمف
 لساوبلا اندنج ضوخن ثيح برجلا

 دص يف ةفيرشلا ةهجاوملا ةكرعم
 موزعلا' مهدص حبصي ثيحو .ناودعلا

 ايلوطب ًابرض ةريرشلا ا ةيناربال تامجهنل
 . (هتزرعو نطولا ىمح نع دوذلا يف اخماش

 يوسوملا نسحم روتكدلا فاضا مك

 : الثاف

 ةسياج قارف# ةااةطباوتلا رسيؤ د
 ءاليا ىلع صرحلا اذه نيدلا حالص

 غلابلا اهمامتها نراقملا بدألا عوضوم
 ةفرعملا عورف نم ريطخلا عرفلا اذه لثمف
 ةينطولا ةفاقثلا ةدحو زيزعت حيتي ال

 ىلع ايح ًاحاعفنا ققحي لب .ءاهدحو
 ينطولا انديصر معدي ةيملاعلا تافاقثلا

 .هيف ام ززعيو
 نويزفلتو دادغب نويزفلت ناك

 ةيساردلا ةقلحلا ثادحا ناعباتي .كوكرك

 نويزفلت ىرجأ دقو .ىرخأ رثإ ةقيقد
 يف نيكراشملا زربا عم تاءاقل كوكرك

 . . ةقلحلا

 ًاحابص تاسلجلا ةرادإ يف مهاس امك
 رمغ فسويو دمحم ىفاس داقنلا .ءءاسمو

 ءريصنلا نيسايو دمحا هلالا دبعو تايذ
 يف كراشو .رصان راتسلا دبع صاقلاو

 تارسقاحملا قلع راوخلاو بيقعتلا
 حلاص .ظوفح يلع نيسح ةذتاسالا

 .رماث لضاف .ملسم يربص «يديوه
 «قالعلا رفعج ىلعو .لوسر نيدلا

 .روضحلا ضعبو
 رورم دعبو  ةيفاقثلا ةرهاظتلا هذه نا

 ةنسلا فصنو تاونس عبرا ىلع ديزي ام
 زارقتسا ىلع ًاباوج ينأت برحلا عالدنا نم
 ءايدألا نيب طبارتلا قمعو ةيلخادلا ةهبجلا
 نم ريثكلا اهل اذه ريغو : .دركلاو برعلا

 ىلع موي تاذ لاقتس دئاوفلاو تازيملا

 ال .اعيمج نيمهاسملاو نيكراشملا ناسل
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 لابقاب رهازلا ىنيرملا رصعلا زاتما حا
 رابخا نيودت ىلع برغملا برع هيب
 ةلحر مدقا تناكو ؛ مهتالحر ل

 ةيبرغملا ةلحرلا :رصعلا اذه ىف تفلأ

 . يردبعلل

 ةباتك يف برغملا تنوع بلو

 ههأك ةطوطب نبا رهتشا دقو :تالحرلا
 يرهفلا ديشر نبا ةلحر ربتعتو .ةلاحر

 . يبدألا خيراتلا يف تالحرلا مهأ نم

 نب رمع نب دمحم هللا دبع وبأ دلو
 يرهفلا سيردإ نب دمحم نب رمع نب دمحم
 ؛ ةئامتسو نيسمو عبس ةنس « ةتببس ةنيدمب

 تناكو .ءدجملا يف قيرع تيب نم ناكو
 أدبف . ع بجو

 نم اهيلع يمدقم - سنوتب هائيقل نممو ©
 بيسحلا بيدألا انيحاص - برغملا دالب

 نبا هللا دبع دمحم ْوبَأ لضافلا ينوصلا
 ميلسلا نب دمحم هللا دبع يبأ ريزولا 1

 , 2 .يشيرشلا يريبطلا يدزألا
 ريزولل ارييزو هللا دبع وبا كا

 دلولا ا . هللا اي سيرش ا

 ؛«بدأتو أرق .ءالبنلا ءابحنلا دحأ ناكف
 دنع روطتو .دهزتو دبعتو فوصت مث

0 

0 
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 مرفلا ديشر نبا ةلاحرل
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 تدع اوسمة ودم نسوا ووو بيست ا ماد جحا و نجت نو تبجا رجب عوج حجج جلا ةكف انزع 3 صولا

 صلو وج جوجو ادم هاج هين عاج

 ناكو ءاهتياشثم نع ذخأو اه هتسارد

 نيسحلا ىب أ ىلع ناسللا مولع يف هدامتعا

 تنويع نان لها أرب : عيبرلا يبأ نب

 ةضانخ ةغبساو ةفاقث لخ لصحو اهيضوتساَو

 هرمع نم نيرشعلاو ةسداسلا غلب امو

 ةاقالمو جلا ةضيرقف ءادا ىلا هسفن تقات

 مهيلع لمكيل قرشملا دالب ءاملع
 لع لصحيو ثيدحلا ملع ّق هصاصتخا

 هقيدص عسم قفتا دقو .ديئاسالا يلاعا

 اقفتاف ءيدنرلا نب دمحم بيدألا

 ايقتلاو هدلب |مهنم لك رداغف رفسلا ىلع
 نينامثو ثالث ةئس لئاوا يف ةيرملا ىسرمب

 باب ةدعاقلا هذه تناكو «ةئامتسو

 ةيييكلا منار رقاب دبعلا

 قتخ مهنا قلختو ,ةيفوصلا قرخ

 . مهقالخو مهسابل يف مهعبت
 بأ انخيش ىلع ةحبسب ةءارقلا | ادتبا

 ء« شيرش نع اولقتنا امل يقفاغلا قاحسإ

 .هتءارق اهب ممتف سنون ىلا اولحنرا مث

 ءبلطلا ةقيرط ذبن مث ا او
 .بأدو ءارقفلا ةقي ذيل لع كو

 عم نارقلا ةوالت هيلع تلهس نمب ناكو

 ل فلا له نب نأ :داريالا نسح

 ءريسيلا نمزرلا

 ال هرايتخا ىلع هنوبحصي سانلا ناكو
 بلاغ يف فرصتيو «مهرايتخا ىلع
 .ديري اك هلاوحأ

 نمف .يتاذل بوبحم انا :لوقي ناكو

 .انله وحنوأ ناار يلغ ييورخابا

 دال ا يب دجاج ابدا مج اجبجفلا

 0 م
0 0 
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 ىبسارم ةدصاق

 . ماشلاو

 ليصافت انفرع اننإ ظحلا نسح نمو

 هتلحر يف ديشر نبا هبتك امب نيبيدألا ةلحر
 ظفتحمن ءازجا ةسمخ ابنم انيلا تلصو يتلا

 عاض دقو ءاينابساب لايروكسالا ةبتكم اب

 ف رخاو هةضعب وأ لوألا نإزج اهنم

 , طسولا

 ديشر نبا نا .ةلحرلا هذه نم

 ىلع هدرتلا يف اهاضق ةدم سنوت يف ماقا

 * يف مهنع دئاوفلا نيودتو اهئاملع
 دقو ,ثيدحلا ملع يف اصوصخ نونفلا

 رت عم ةنيمثلا هتلحر كلذ لك نمض

 اممألاز ءايلعلا نم مهيقلا نم لك

 علا

 رصمو ةيلامشلا ايقيرفا

 .اهئاز زوو
 ماكحاو ؛برعملا يف ديج مظن هلو

 فرظأ كلذ يف فرصتي ةيلجزلا ةقي

 .ةيفاوعصلا قي زطلا لخفف ريعت

 0 انعم هحوتو سندوتب هانيحص

 هيقفلا لضافلا خيشلاب يدهعو .زاجحلا
 يبأ هتقو ين ةيقيرفاب هيلإ راشملا ينوصلا
 .هيعدتسي هب هللا عفن .يناجرملا دمحم
 ةطسومب رحبلا رهظ ىلع ريسن نحنو
 بكرملا هشرعب دعاق وهو .ةيردنكسالا
 هلاجرأ نم هدشئتسيو هئيدتسيف .ايلعلا
 هتيلكب لبقيو هيلإ يغصيو .ةيفوصلا
 رفسلل نكلو ؛كلذ نع هدعب ىلع .هيلع

 ا ل ال

0 

 الز اةيردقكسالا لا 'رقاس سفوت قم
 ما رسبلا قيرط ىلع كلذ ناك له يردن

 هيف .ضرعت يذلا ءاجلا نأل كلذو رحبلا

 ةيردتكسالاب هماقمو سنوت نم ه هرفسل

 . روتبم

 الغتشم ةيردنكسالاب ةدم ماقأ دقو
 لك ىلع ددرتلا مئاد ؛بيقنتلاو ثحبلاب
 .نوتفلا نم نف يف ةفرعمب هيلإ راشي نم
 ىلا لقتنا مث . ىريامو عمسي ام لك ادّيقم

 ةنس بجر عباس موي اهب لحو ةرهاقلا
 وهو ةدم اهم ىضقو ةئامتسو نينامثو عبرأ
 الو .ةدافتسالاو ةساردلا ىلع لبيقم

 دعب اهراز ىتلا قشمدب هتماقا ةدم فرعن

 اهيف يقب ىتلا ةدملا الو ءرصم نم هجورخ
 هنا كش ال ءزج عايضل كلذ لك قشمدب

 .رابخالا هذبم اضاخ ناك

 ةنيدملا لخدف زاجتحلا كلذ دعب دصقو

 جحو .ةكم مث قشمد نم هقيرط يف ًالوأ
 ىلا عجر مث .نينامثو عبرا ةنس مسوم يف

 وهو :ةيرتكسألا# رعم ىلا اهنمو ةئيدملا

 دييقتلا نع رتفي ال كلذ لك ءانثا يف
 ذخألاو هئابداو دلب لك ءالع نع ثحبلاو

 ينو .مهراعشاو مهرابخا لقنو مهنع
 ارحبم ةيردنكسالا 2 ءه 6 ةنس

 ةعضب اهب ىضقف برغلا سليارط ًادصاق
 ةتيدم ىفاو ىتح راسو اهرداغ مل مايا

 نريعاسم نم ادي اهين السبر .ةيدهملا
 لهأ نع بيقثتلا ُْق هتداع ىلع

 ةنيدم 0 ْنا ىلا راس اهنمو بدألاو

 رشع عسات ةعمجلا م وب اهلخ دف .سنوت

 21 نايامتو 0 يس قابلا عيبر

 دق رصعلا كلذ يف سنوت ةنيدم تناكو

 ىلعا .ةيصفحلا ةلودلا دهع يف تغلب

 نبا ماقا نا دعيو يملعلا يفرلا ج -رادم

 هرطق ىلا قاتشا,سنوت عوبر يف ةدم ديشر

 قيرط نع برسغملا دالب ىلا اهرداغف

 هنا < ةذبم ظحالاي امو هكدا

5 1 211111 

 1 1 ع يسر وس بيرل

 : هسقنل اندشنأ |
 مكوحن نم برَقلا حاير تبه

 ىضم نامزب ىنتركذف
 مكنا ينربحجحماهرشتو

 اضرلا مازتلاب يومرفا

 : اضيأ هسفنل, ىديشتأو

 رييكلابو ريغصلاب اهردأ

 رورتلا ةبلانج ىباكلا نإف

 ال نم ثيدحب يعمس فرشو
 ريمضلاو رطاوخلا نع بيغي

 يل صا دو ذخو

 0 دما تقو دمع نإف
 0 وجرت اة ةرطماج

20 

 ا

 ماع بج ماطر نجدي

 اهل ننام تتر نو خب ااا فو واع حتا

 تا

 ا



 يف رفسلا رثؤي  ةلاحرلا لج فالخب

 ىبسارملا ءانبا نم هنأل كلذ لغلو رحبلا
 بوكر باب ال وهف ؛ ةتبس ةنيدمب ىر دقو

 هدايتعال رخبلا جل قارتخاو بكارملا

 ةنوبب بكرملا هب اسر دقو :كلذ ةيؤر

 ا مويلا ةامسملا بانعلا دالب ةدعاق

 مث يلاولابو دالبلا يضاقب عمتجاف

 ةنيدم 1 نا ىلا ىرخا سارمب لزنو
 بك رلا ًاهجوتم ناك اهيلاو ىلدنألاب ةقلام
 .نيحلا يف هنطو دصقي مو هيف ناك يذلا

 ةاقالمل ةدنر ةئنيدم ىلا رفسلا عمزا لب

 ىلع ادعاوت اناك دقو , ميكحلا نبا هقيدص

 سنوتب اناك ال كلذ

 نع ثحب ةقلام نم هجورخ لبقو
 هتلحر يف مهركذو مهنع ذخأو اهئاملع
 ىلا لسد يصل ةعماجلا
 | نبا هقيدصب ىقتلا ثيح ةدنر

 :ع ذخأو اهريهاشم نع ًاضيا ثحبو
 1 رحبا ابنمو ءارضخلا ةريزجلا دصقو

 دق مغلاو .حرب دق قوشلاو ةتبس ةنيدم
 دق مالعالاو تنادت دق رايدلاو .حرصض

 .هتلحر نم ءزج رخا ىف لاق امك .تءارت

 نيرشعلاو يناثلا نينثالا موي هتنيدم لخدو
 نينامثو تس ةنس ةيناثلا ىدامح رهش نم

 تاوئس ثالث اهنع بيغت نا دعب ةئامتسو

 دوزتلا ىلع لابقالا يف انيأر (ى اهلك اهاضق

 اهرداصم يف اهنع ثحبلاو فراعملا نم

 .هرفوأو ظح ربكأ ىلع اهنم لصح ىتح
 اذبو هدا ةارقالل كلذ دعب ردبفتو

 بتكلا فيلات ىلع لبقأو رشتني هتيص
 هيف صصخت يذلا نفلا يف اصوصخ ةديفملا

 طبضلاب فرعت الو «:ثيدحلا ملع وهو

 .هتلحر رابخأ نيودت اهيف أدب ىتلا ةنسلا
 يتلا ءازجالا يف كلذ نم ءىش دري مل ثيح

 نا ملعن امنإو ةلحرلا هذه نم انل تيقب
 ذإ .ةئامعبسو نيرشع ةئس لبق عقو كلذ

 نميهملا عامس اهئازجا رخآ ىلع ديق
 يرابشلا نميهملا دبع بتاكلا بيدألا

 نم ةيتناثلا ىدامج رهشب عامسلا خرأو
 .روكذملا ةجسلا

 نم رثكا ةداع ىلع هنا .رهظي نكلو

 وهو كلذ أدب «ميعالحر ثداوبس نوتودت

 قيسنت يف ذخأ هدلب ىلا عجر امل مث د رفاسم

 ةدافالل سانلل اهجرخيل ل هديباقت

 ةداهشو هملع غلبم ىلع ةلالدلل مث ًالوأ
 ةباثمب ةلحرلا تناك ذإ .هل راصمالا ءاملع

 سانلا اه للكي يتلا تاحورضالا

 يف مهقوفت ىلع نهربت ىتلاو .مهتاسارد
 .اهب اوصصخت ىتلا مولعلا

 تاوئس سمح ةتبسن ىضف نا دعبو

 دقو هيعدتسي ميكحلا نبا هقيدص هيلا هجو
 كلم دنع ةوظحلا ريبك ىلع لصح ناك

 وهو ء.رمحألا نب دمحم نب دمحم ةطانرغ
 ةطائرغ دصقو هتوعد ىبلف يناثلا دمحم

 ةثامتسو نيعستو نيتنثا ةئس يف اهب لحف

 ذءألا اهعماجب ةنامالاو ةباطخلل نيعف
 نيا لاق امك - ةعتمم ًاسورد يقلي دخأو

 .-ينالقسعلا رجح

 قيود قا خب ةلاترفب عرقي ناك

 هل تراصف ءماعلاو صاخلل سلاجت

 ال ةينيدو ةيملع ةناكم اذه لك ببسب

 لكاشم ديشر نباب تقحل دقو .ىنادت

 لفتحا دقو . ساف ىلا برسبي هتلعج

 ينيرملا ناميلس عيبرلا وبا برغملا ناطلس

 راتخاف , ماقملا يف هريخخو ءاريبك الافتحا هب

 سيردتلا ىلع لبقاو اهيف هنيعف . شكارب

 رخا ساف ةئيدم نطوتسا ةدم دعبو اهب
 هتافو ىتح ةنيدملا هذه يف ىقبو . هتايح

 ..ةلامعبسو نيرشعو ىذا ةئس اهيف

 :ثيدحلا ىف اماسقإ ديشر نبا ن ناك

 هنأ الإ ءرعشلا لوقي ناكو ءاغيلب ابيطخو
 0 ةقيرط ىلع .ةعئص رعش ناك

 ةفئاط بيطخلا نبا هل دروأو .ءهرصع

 0 «ةطاحالا» ريهشلا هباتك يف هراعشا

 :ديشر نبا رعش

 ٍنطوم ةقرفب لفحن الو برغت
 جاح نم تئجام لك يف ىنمب زفت

 اقرفم لح ام كسملا بارتغا الولف

 جاتلا يف لح ام ردلا بارتغا الولو

 اهمهأو .«ثيدحلا يف اهبلغأف هتافلؤم اما

 .ةريهشلا هتلحر

 اهمتاو هتبيغ ةدم ةلحرلا هذه ةباتك أدب
 هخويش ركذ ابتمض دقو .هعوجر دعب

 قرسشملا راصمأب مهنع ذخا نيذلا نيريثكلا
 نيدلا بطق : مهرهشأ نمو .ترغملاو

 يردذنملا ميظعلا دبع ظفاحلاو .ينالطسقلا

 . مهريغو يقشم ةشمدلا ركاسع نباو

 زف لم 2 ةلحسرلا دله لت أ دا دقو

 ين بيطخلا نيا هلاق ام كلذ نمف اهفلؤم

 : (:ةطاحالا)

 دئاوفلا نم بورضو نونف اهيف»

 رابخالا نم فرطو خيراتلاو ةيملعلا
 ديشانالاو يلاوعلا تادئسملاو ناسحلا

 . (هلثم ىلا قبسسي مل ريبك ناويد يهو

 :ضايرلا راهزا يف يرقملا اهنع لاقو

 نم اهيف عمجو هخايشا ركذ اهيف عدوأ

 ةبيجع لك ةيبدألاو ةيقيدسملا رح

 . ةبيرغو
 ةخسن انل ىقبت نا ظحلا نسح نمو

 ةبكم يف مويلا ةعدوم ةمات ريغ «ةديرف

 ةبتكملا 1 .ديردم برق لايروكسالا

 ؛ يب رعلا ثارشلا نم رئاخذ ىلع يىوتحن

 نم ةتيمثلا تاطوطخملا هذه تناكو

 نب ناديز يدعسلا ناطلسلا تاكلتم

 تطقس ةنيفس يف ةلومحم تناكو روصنم
 ءالؤه اهذخاف ايتابسا ةنصارق يديا يف

 ريد ين اهلعجب رمأف مهكلم ىلا اهب اوبهذو
 وهو هئانبب رمأ ناك يذلا لايروكسالا
 ةمصاعلا لامش نم مدك ٠ وحن دعبي

 !ةينايسالا

 لصفنت نأ نود 0 7

 . هب راشم تعّونتو زاجملا ليس تددعت

 . . هتغيص تحن ةجردنم ا

 عفصلاو . دلجلاو

 .تروطت

 , ةيكحملا انتغل يف

 ./ةبيرض/و : يبلسلا درلا

 . / بو رضم
 . /؟؟ئمعلا كبرض له . . كباصأ

 حجرملا نم

 .اماليإو اعاجيا علا

 بأ , ةئيبلا نمو

 .رورغلا : ىنعتو /بينطتلا

 . ةبهر

 .ديدستلا

 ال عجوملا

 0111111 ا ا

 نباس ةصاخلا ىرخالا تافلؤملا نم

 .ٍؤ يف نعمألا دروملاو نيبألا نئسلا :ديشر

 . . نعتعملا دنسلا يف نيمامالا نيب ةمكاحملا

 م ةلس ةتبس ةسردم يف هفلأ دقو

 ىف ةخسن هلم ةئامتسو نيعسنو

 - .فلؤملا طخ اهيلع ًاضيأ لايروكسالا
 دانساب فيرعتلاب ةدافالا باتك يناثلاو

 ةبتكملا سفن يف ةخسن هنم حيحصلا عماجلا

 . . يمخللا ءىناه نبا طخب ةبوتكم

 يماعلاو عيمضتلا نيب .. برق

 0 د ل ع ا سم

 ةت ليلدتلاو بيئاعلا بولسا قه

 ام/ : بجي |( هيدؤي نأ نود ناحتمالا نم جر نإ لوقت كلذك .

 يذلا . حيصفلا بولسالا ةرئاد نع دعتبي ال :لاوقألا هذه سيئج نأ

 .زاجملا لييس ىلع /برضلا / لعف هيلع ماق
 لئاميامب هملاف هن ىلخأ يأ ٠ /رقفلا هب تّرض/ : لوقن حيصفلا بولسالا يفف

 /ة يالا رقفلا ةيَوَصل' : مهوق يف ةبباشملا ةروص ةيدابلا لهأ قتش
 , ةيصتنم تبثتف .ةميخلا اهب دشت ىتلا لابحلا يه بائطالاو
 . بائطالاب تيبلا دش : ينعي «نونلا ديدشتب /بنط/ :لعفلا هنمو

 بلاغلا ىقبي . .اهناولا تزيامتو / ب رضلا / اهيف نيابت ىلا ,زاجملا روض يفو

 عماضملا لامع ماق/و / . . ماعطلا نع َبَرضَأ / : لوقن . . عاجيالاو ملألا قاذم اهيلع

 ال ةبغر رمألا نع عانتمالا :امه بارضآلاو برضلاف ./ . . لمعلا نع تارضإب

 .ًاعم مهتظلخ : ىعمب /ءىغلاب ءىقلا تْبَوَص/ :لوقلا ةيكحملا انتغل يف عئاشو

 ءانثأ ًائبع اهنوك ثيح نم .برضلا فانصأ نم ًافنص /ةبيرضلا /يأت انه نمو

 . , هتميق نم طقسي ام .بوطغملا شامقلل /بو رضمو برضم(/ : :لوقن كلذك
 . عئاضبلا جيورتل ةسفانملا نم نول / ةبراضملا/و

 ىنعمب ./طئاحلا ضرع هلوقب برض/ :لوقن اضيأ

 ٍناعمل رئاود ةنوكم

 [هم هيلإ ةدودشم ىقبت لب ال . يلصألا ىنعملا نع

 ىلع اهتردقو .ةيب رعلا ةغللا ةبيوصخ ناهذالا يف تحخسرت .زاحملا دارطا عمو

 نانفأ نم ديدعلل اهباعيتسا كلذك .دحاولا يقيقحلا ىنعملل ةعونتملا يناعملا تابنا
 ا ىنعملا جراخ طاطتشالا نود .ةيوغللا تازاجملا

 0 : لعغلا ءارصخ ال الثم .«كلذ نم

 2001 . ةفلتخمو ةددعتم تالاجم يف هيناعم ترثكو ,لعفلا
 لاعفالل 1 هولعجو :ةيبرعلا يف ًاصاخ باب هل اودرفأ ثيح ,؟ هتيويج- زاربا

 اذه تازاحم تيعشت

 يف نويوغللا مه

 ىلإ الإ .لعفلا اذبم ةاحتلاو نييوغللا فغش دري نا هنكمي ال «ةيبرعلا يف رحبتلاو .
 نعطلا : ىنعت انوك ثيح نم ./برضلا / ةغل :ةرطفلاب .ةميركلا

 فيكو ؟؟؟لعفلا اذه تازاجم تأشن فيكف . . .كتفلاو لتقلاو
 ؟؟؟تلصو يام ىدم يأ ىلإ يلاتلابو .

 نوكي .هنع ٠ لوغشم تنأو . .ام ضرغل مهدحأ حاص اذإ .

 اي/ :لوقت

 :اهدرفمو .
 /ًاضيأ هنمو .

0 

 جاؤوا وجلب خب بابجبمو ةمرصتا اف وفكر انوا ادلة تن سد ب ندوج حجج جديد بج بيحب ابدل ج تت عملا جنو و عع حتر رع جت و ١

1 

 مها لظت .ديشر نبا ةلحر نا ىلع
 2 رود ىدحا تعرش دقو ,هراثا

 اهقيقحن ىلوت نا دعب اهرشنب ةيسنوتلا
 نبا بيبحلا دمحم ذاتسالا اهيلع قيلعتلاو
 ىلع عوجسم ةلحرلا ناونعو هجوخلا
 :رصعلا كلذ ةقيرط

 يف ةبيغلا لوطب عمج امب ةبيعلا ءلم
 ةنكم نيرا ىلا ةهيجولا ةهجولا
 [ل . ةبيطو



 ريست نيذلا كئلوأ مهف رافغصلا راوثلا نع امأ '
 نم ايرج نوشلب مهو . مهماما نم ةرودلا لل

 نم ةروثلا مهتكرت .اهب اوقحلي نا نود اهئارو |.“
 .اًئيش نامع برح نم اوملعتي ملو 197١/ ةنس اهئارو
 - 19176 يتنس اهئارو نم ةروثلا مهتكرت ةيناث ةرمو

 ةرمو ءائيش نيتنسلا برح نم اوملعتي ملو 5
 ملو 2.1587 ةنس اهئارو نم ةروثلا مهتكرت ةثلاث
 ًاثدح عنصت ةروثلا .اًئنيش توريب راصح نم اوملعتي
 ال نأكو :ثدحلا جراخ نوشبيعي مهو .ثدح دعب

 نم اورم دق نييقيقحلا اهباحصا الو اهتدح الو ةروثلا

 تدٍجُو امنيأ !اهترود شيغت يتلا بلاحطلاك مه !انه
 ىتح وا قشمد يف وأ توريد يف وأ نامع يف !اهترود ديعت
 تابث يف اهنمزو ء.ةدحاو يه سيراب يف وا ليزاربلا يف
 ءاعدا عم ,ةروثلا عم ضراعتلل ةفص .ءارولا ىلا ريسي
 عانص مهناو ؛راوثلاب مهسفنا نومسي اوسبيلا :حضفم

 !اهؤابأ رخآ انيحو انيح اهؤانبا :ةروثلا
 يه راغصلا راوثلل ىلوالا ةيساسالا ةفصلا

 , حوتفم باتك مهيدل رارسالا .2ةفوشكملا مهتاقالع
 لبا ؛ئروثلا'لمعلل يروثلا فرعلاب راوس] ال ىفعمب
 ةروثلا مساب مهو .لبحلا ىلع ةروشنم مهتافلم .دئارج
 نومهم مهنا لوقنف ءام ةماعز اوضرفي نأ نوديري
 ,مهغامد ىلع طقستل مهيدبا نم ءايشالا تلفت امنيب

 مهءاعدا يقيتس ينلا انادبحأ  ةروثلا غامد ىلعو

 فوقولا يفو .ءاهسافنأ ةعمجتسم فقت نا ىلا .ريبكلا
 !اهبلا لصي يك ودعلل ةطحم

 يه رافصلا راوثلل ةيناثلا ةيساسالا ةفصلا

 د ٠١4

 ةحفصلا هذه

 يررخل رح ريدم
 .ةيبرفلا ةايحلا بناوج فلتخم يف مهئارآب هنم نولطي .اهطخب نينمؤلا اهئاقدطاوةلحلا
 سكعت نأ ةرورضلاب سلو
 لماكلاب ةلجملا طخ مهؤارا

 هغم قياطتت نأ وا

 مهنيب امو :مهسفنا مه مهنيب ام .ةفوشكملا مهتاسفانت
 دارفا نيد رمألا ىقبب ىل وألا ةلاحلا ِق .مهردغ نيبو

 ام اذاو ,بريشتف برشأ و ,لكأتف لكا :ةدحاولا ةلئاعلا

 كتفك حجرت نا كيلعو .ءينيبج قرعبف يتفك تحجر
 ةيناثلا ةياحلا يف امأ ! ارح ملهو ءاضيا كنيدح قرعب

 .ضرالا كد اوحسمب ىتح مهنانسا نيب طقست نا يفكي

 ال ثيح .؛دحوألا مرجملا تنأو ءالاطبا مهلك نوحبصي
 لكو ,ةدحاو ودغت مئارجلا لك .ةميرجلا عونتت
 اينذم وا العف ائيرب تنك ولف ,مئارج ودغت لاعفالا
 مها نأل ءراغصلا راوثلا نانسأ نيب نايس رمالا العف

 .ابرا كوقزمي نا وه مهيدل لعف
 يه راغضلا راوشثلل ةثلاثلا ةيساسالا ةفضلا

 مظعا ةمحازم دحل ةبصخ مهتانايخف ءايمعلا مهكوكش
 مهنا اذه ف مهألاو .«ةكربفلا» ناديم يف ادولخ نينانفلا

 قوف مه .ةقيقحلا لك اهنا ساسا ىلع اهعم نولماعتي
 ةهجاوم ىلا مهيدل مهتملا عم ةجاح يف اوسيل :ءيش لك

 ناك ةمهتلا تراص نإف .«يروث» راوح وا ةفشاكم وا
 وه ؛مرجملا» و ؛مكحلا ناك بنذلا راص نإو :بنذلا
 مزتنافلاب» اذه يمسن ةيمدعلا ةصقلا يف !ملعي نم رخآ

 ناو ؛:ةيروث امود - مهيأرب - مهتصق نآل :«يروثلا
 !مادعألاب مكحتو ةيمدع تناك

 ةروثلل ًاراوث كانه نا لوقلا ةداعا نم دب ال اريخأ

 نصح يف اوسيل .اهلجألو اهعم نيدوجوم نييقيقح
 .,ريغصلا يروثلا» مهضيقن رفاظأ نم مهيقي امتح
 نا ةظحل .ءيربلا /بنذملا صفق يف عوقولا نم راذحف

 1 .انوناقو أدجم عاقيالا ودغي
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 ةرهدزم . .ةيساحنلا ةيبعشلا تاعانصلا

 نويع» ىنعت ةيربرب ةملك يهو .« طيقنش» اهمسا ناك

 دالب» ةينيتاللاب ىنعيو ؛ايناتيروم» اهمسا راصو .«ليخلا
 .«رمسلا

 .نيملسملا نم اهناكس «ةيب رع ةلود مويلا اينئاتيرومو

 اوءاج .زاجحلاو نميلا نم نيردحنملا برعلا نم مهتيبلغا

 يف مالسالا ميلاعت اورشن ثيح .ةتوافتم تارتف يف اهيلا

 .اهنم يبرغلا يبونحلا مسقلا ةصاخو ءايقيرفا

 ةمصاع طوشكاون نويناتيروملا ذختا .لالقتسالا دعب

 تناك يتلا ؛هرديت» ةريزج نم ةبرقم ىلع عقت ثيح .مه

 كرتي ل يسنرفلا رامعتسالا نا مغرو .نيطبارملل ةمصاع
 الا :ةايحلا نيدايم نم ناديم يا يف ثارت يا ايناتيروم يف
 ةدمتعم .رفصلا نم اهسفن ىنبت نا مويلا لواحت دالبلا نا
 ةيكمس ةورث اهيلت ىتلا .ةمخضلا ةيندعملا اهتورث ىلع

 . ةلئاه

 ام لك قوشو ةفهلب مويلا لهغت هذه «نيمثلملا ءارحص»

 هتاعوبطمو ريبكلا يبرسعلا نطولا رابخأ نم اهيلا لصي
 ىلا اهتلزع نم تناع دقف .ةينويزفلتلا هجماربو همالفاو

 قناعتل اهتابس نم ضبننو ؛اليوط رامعتسالا اهيلع اهضرف
 ةراحتلاو ةفاقثلا رصاوا نهيلا دمتو تايب رعلا اهتاقيقش

 . ةيلودلا تاقالعلاو

 «يناتيروملا بابشلا ةليق يه .ةيبرعلا ةيفاقثلا زكارملاو

 ةيروسو ةيدوعسو ةيقارع زكارم طوشكاون ةمصاعلا يفف
 ةحوللاو ةفيحصلاو باتكلا مدقت .ةيرئازجو ةيبيلو
 نأل .ةصاخ ةلزنمب ىظحت ةريخألا هذهف .ةديصقلاو
 6 .«رعاش نويلملا دلب» مهنأب نو رخافتي نييناتيروملا




